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نـبـذة عـن البنك

رســالـتنـا
تقديم نتائج ممتازة ومستدامة ألصحاب المصلحة عبر تقديم أفضل  الحلول 

المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

قـيـمـنـا
العمل الجماعي

نحن نبني فرق عمل مميزة تركّز على النتائج ويحدوها كل ما يخلق  قيمة 
ألصحاب المصلحة لدينا.

الـنـزاهـة
نحن نؤدي أعمالنا بكل أمانة وإنصاف وشفافية مسترشدين بمبادئ  الشريعة 

اإلسالمية.

الـتميـز
نحن شغوفون بأن نكون األفضل في جميع أعمالنا.
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تقرير مجلس اإلدارة

المساهمون الكرام
يطيب لي في مستهل هذا التقرير أن أقدم إليكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس االدارة، نتائج البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 

النظرة العامة واآلفاق االقتصادية 
فــي أعقــاب برامــج التحصيــن الفعــال واالجــراءات الوقائيــة التــي تبنتهــا الســلطات الحكوميــة ، بــدأت القطاعــات االقتصاديــة والتجاريــة رحلــة العــودة نحــو االســتقرار مقرونــة بزيــادة 
الطلــب العالمــي للمشــتقات النفطيــة والــذي أدى إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي أســعار النفــط ، نتــج عنــه تقويــة الموقــف المالــي لســلطنة عمــان. وحيــث ان التعافــي الكامــل لالقتصــاد 

ربمــا يســتغرق بعــض الوقــت ، إال أن هنالــك تفــاؤل مقــرون بتحســن مســتمر فــي مؤشــرات األداء بالنســبة لالقتصــاد  الكلــي.  

ــيدة  ــة الرش ــا الحكوم ــي اتخذته ــة الت ــراءات الحصيف ــيولة واالج ــم الس ــل دع ــه بفض ــي واجهت ــب الت ــي المصاع ــتطاع تخط ــة واس ــي بالمرون ــي والمال ــاع المصرف ــم أداء القط اتس
ــام 2022.  ــالل الع ــيولة خ ــتويات الس ــي مس ــتقرار ف ــك اس ــة وكذل ــل مصرفي ــهيالت تموي ــى تس ــول عل ــي الحص ــة ف ــتمر الرغب ــع أن تس ــا نتوق ــي . إنن ــزي العمان ــك المرك والبن

األداء المالي 
بعــد االنتهــاء مــن كافــة اجــراءات االندمــاج مــع بنــك عمــان العربــي ش م ع ع فــي العــام 2020 ، أكمــل بنــك العــز االســالمي عامــا كامــال مــن العمليــات والتشــعيل وقــد اســتطاع ان 
يصبــح مؤسســة مصرفيــة رابحــة ، بــل ابــدى قــدرا مــن التحســن فــي نتائــج كافــة المؤشــرات الرئيســية. ارتفعــت ذمــم التمويــل المدينــة بمبلــغ 90.3 مليــون ريــال عمانــي  ) بنســبة 
12.7%( مــن المبلــغ المحقــق فــي نهايــة العــام 2020 لتصــل إلــى 801.8 مليــون ريــال عمانــي، بينمــا زادت الودائــع بمبلــغ 120.7ريــال عمانــي ) بنســبة 16.7%( مــن المبلــغ المحقــق فــي نهايــة 
العــام 2020 لتصــل إلــى 845.2 مليــون ريــال عمانــي. ارتفــع صافــي ايــرادات التشــغيل بمبلــغ 6.8 مليــون ريــال عمانــي  ) بنســبة 36.1%( فــي العــام 2021 وقــد ســجل البنــك ارباحــا صافيــة 
بعــد الضريبــة بلغــت 4.4 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بخســارة صافيــة بلغــت 7.6 مليــون ريــال عمانــي فــي العــام 2020. ومــع تبنيــه لرؤيــة محافظــة، قــام البنــك بتعزيــز تغطيــة خســائر 

االئتمــان المتوقعــة ) المخصصــات( مقابــل عمليــات االئتمــان وبالتالــي اصبــح يتمتــع بمعــدالت تغطيــة مناســبة مقابــل األصــول المتعثــرة.  

المبادرات االستراتيجية:
ــة العمــالء. خــالل العــام، قــام البنــك بتقديــم  ــراء تجرب ــر الهاتــف ويعمــل اآلن علــى تحســينه بشــكل اكبــر مــن أجــل اث تمكــن البنــك مــن تحديــث تطبيــق الخدمــة المصرفيــة عب
منتجــات جديــدة ومبتكــرة والتــي وجــدت قبــوال متميــزا فــي الســوق. كمــا بــذل البنــك مجهــودا مقــدرا فــي مجــال التوعيــة بالصيرفــة االســالمية والتمويــل وفــي هــذا المجــال شــرع 

البنــك فــي تنفيــذ العديــد مــن الــورش والفعاليــات تحــت شــعار ) منــار العــز( فــي مســقط ومــن المؤمــل ان تنتقــل هــذه المبــادرات إلــى المناطــق األخــرى بالســلطنة. 

كمــا اســتطاع البنــك اعــادة صياغــة خدماتــه المصرفيــة للمؤسســات مــن خــالل مراجعــة اســتراتيجية أعمالــه والتــي نتــج عنهــا نمــو التســهيالت المصرفيــة عاليــة الجــودة.  خــالل 
العــام قــام البنــك بتقديــم العديــد مــن المنتجــات الجديــدة والتــي اشــتملت علــى بطاقــة القــرض الحســن للمؤسســات، وبطاقــة المشــتريات، وتمويــل سالســل التوريــد  باالضافــة 

إلــى خطــوط أعمــال جديــدة تتعلــق باالستشــارات الماليــة، وخدمــات أعمــال بنــوك االســتثمار، والخدمــات المصرفيــة لمعامــالت الشــركات والعديــد مــن المبــادرات األخــرى.

وبالرغــم مــن التحديــات التــي اثــرت علــى االقتصــاد الكلــي والتأثيــر المســتمر لجائحــة كورونــا، اســتطاعت مجموعة الخدمــات المصرفيــة لألفراد مــن تحقيق نمــو مســتدام باإلضافة 
إلــى إثــراء قيــم البنــك مــن خــالل مبادراتــه المتعــددة الضافــة قيمــة للعمــالء حيــث تــم طــرح منتــج القــرض الحســن )هــي( الموجــه لقطــاع النســاء وذلــك بهــدف اســتقطاب عمــالء 

جــدد، ومنصــة التمويــل اآلنــي )IFIN ( باالضفــة إلــى تنفيــذ برنامــج ترشــيد شــبكة فــروع البنــك. 
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االستثمار في الموظفين 
إننــا نؤمــن ايمانــا قاطعــا بضــرورة االســتثمار فــي موظفينــا. وفــي هــذا المجــال يســعى البنــك إلــى توظيــف عــدد مــن الشــباب العمانــي الموهــوب والطمــوح ومــن ثــم يوفــر لهــم البرامــج 
التدريبيــة المناســبة فــي الصيرفــة االســالمية والبرامــج األخــرى التــي تعدهــم لشــغل مواقــع قياديــة تتماشــى مــع رؤيــة الحكومــة. حاليــا يتمتــع البنــك بنســبة تعميــن عاليــة تبلــغ 93 % وإننــا 
نســعى جاهديــن لزيادتهــا. وكجــزء مــن إعــادة الهيكلــة، تمكــن البنــك مــن رفــع مســتوى قــدرة فريــق اإلدارة التنفيذيــة مــن خــالل توظيــف عــدد مــن المهنييــن ذوي الخبــرة فــي المجــاالت 

ذات الصلــة. 

مبادرات المسؤولية المجتمعية
يضــع البنــك أهميــة خاصــة لمبــادرات المســؤولية المجتمعيــة، حيــث شــارك البنــك خــالل العــام فــي جهــود الحكومــة للتحصيــن مــن كوفيــد 19 ، كمــا ســاهم بســخاء فــي دعــم المتأثريــن 

مــن الحالــة المداريــة شــاهين. 

الجوائز 
ــن  ــة بي ــر موثوقي ــة األكث ــاره "العالم ــي  باعتب ــاد العمان ــة االقتص ــن مجل ــة م ــزة الممنوح ــى الجائ ــتملت عل ــه، اش ــة ومنتجات ــه التجاري ــرا لعالمت ــز تقدي ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــك عل ــل البن حص
المؤسســات الماليــة فــي عمــان" ، وجائــزة أفضــل تطبيــق خدمــات مصرفيــة عبــر الهاتــف فــي ســلطنة عمــان ضمــن جوائــز "القطــاع المصرفــي والمالــي العمانــي"، وجائــزة "أفضــل مبــادرة 

رقميــة خــالل العــام" تقديــرا لمبــادرة "اســتقطاب الدعــم الجماعــي" والتــي تــم تقديمهــا خــالل مؤتمــر التحــول الرقمــي.  

الختام 
يود مجلس اإلدارة أن يعبر عن خالص امتنانه لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم لرؤيته الثاقبة نحو قيادة عمان على طريق الخير والنمو والرفاء. 

كمــا اود ان اتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى زمالئــي أعضــاء مجلــس االدارة، وهيئــة الرقابــة الشــرعية لدعمهــم واخالصهــم بالرغــم مــن التحديــات  التــي واجهتنــا جميعــا خــالل العــام. 
كمــا يطيــب لــي أن أعــرب عــن خالــص شــكري وتقديــري للبنــك المركــزي العمانــي علــى دعمــه المســتمر للبنــك. 

يحيى بن سعيد الجابري 

رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

صالح بن ناصر العريمي
رئيس مجلس إدارة

هاني بن محمد الزبير
نائب رئيس مجلس 

إدارة

رشاد بن علي المسافر
عضو مجلس إدارة

سانجي كواترا
عضو مجلس إدارة

نجاح الراشدي
عضو مجلس إدارة

فراس جاسر زياد
عضو مجلس إدارة

إياد غصوب العسلي
عضو مجلس إدارة
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سليمان الحارثي
الرئيس التنفيذي

فيصل زكريا
الرئيس التنفيذي للشؤون 

المالية

مرتضى بن جواد اللواتي 
مساعد المدير العام - 
رئيس قسم التسويق 
واالتصاالت المؤسسية

صالح بن مبارك الخضوري  
مساعد المدير العام - 

رئيس قسم إدارة الثروات

فضل اهلل سليمان   
مساعد مدير عام - رئيس 

القسم القانوني وأمين 
سّر مجلس اإلدارة

عيسى بن سالم الريامي    
رئيس إدارة اإللتزام 
والتدقيق الشرعي

سيد عبدالرزاق
الرئيس التنفيذي لقسم 

المخاطر

علي الزدجالي
مساعد المدير العام - 

الرئيس التنفيذي إلدارة 
االلتزام

مصطفى بن محمد اللواتي 
مساعد المدير العام - 

رئيس الخدمات المصرفية 
االستثمارية وتمويل 

المشاريع

خالد بن عبداهلل العبيداني  
مساعد المدير العام - 

رئيس االعمال المصرفية

جميل بن عبدالقادر 
الزدجالي   

مساعد المدير العام - 
رئيس األعمال المصرفية 

لألفراد

محمد البلوشي 
الرئيس التنفيذي للموارد 

البشري

محمد نديم أسلم 
نائب المدير العام - رئيس 

الخدمات المصرفية 
للشركات والمبادرات 

الرئيسية

محمد بن جمعه الغساني 
مساعد المدير العام - 

رئيس الخدمات المصرفية 
اإلستهالكية لألفراد باإلناب

أسعد الخروصي 
الرئيس التنفيذي للعمليات 

باالنابة ورئيس قسم التخطيط 
االستراتيجي والتحول الرقمي

راتيش فانترانا 
رئيس قسم التدقيق الداخلي
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة 
)الحوكمة( ــ 2021

يتناول تقرير تنظيم وإدارة الشركة )تقرير الحوكمة(، وفقا لقانون الشركات التجارية ، وإطار حوكمة الشركات بالبنك وأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، الطريقة التي تتم بها 
إدارة وتوجيه الشركات، وتحدد من خاللها مهام أعضاء مجلس اإلدارة وتنظم عملية الرقابة الداخلية بالمؤسسة.

يقوم مجلس إدارة بنك العز االسالمي )ش م ع م( )البنك( بدعم ومساندة مبدأ ترسيخ ثقافة الحوكمة في البنك. وبناء على ذلك، يقوم مجلس اإلدارة ولجانه المتخصصة، بصفة 
مستمرة، بتقييم وتحسين ممارسات وسياسات وإجراءات الحوكمة. كما يتأكد المجلس أيضا من تطبيق البنك لنصوص قانون الشركات التجارية إضافة إلى لوائح حوكمة البنوك 

والمؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي العماني. كذلك يطبق البنك، بصفته مصرفا إسالميا، الئحة البنك المركزي العماني الخاصة بالمؤسسات المصرفية اإلسالمية.

مجلس اإلدارة 
مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف والرقابة على البنك. كما يوجه المجلس أيضا بوضع واعتماد أهداف واستراتيجيات وسياسات البنك التي يجب التقيد بها من أجل تحقيق هذه 

األهداف، باإلضافة إلى مراجعة أداء البنك فيما يتعلق بأهدافه المحددة.

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 
يتكون مجلس إدارة بنك العز االسالمي )ش م ع م( من سبعة أعضاء تم انتخاب خمسة منهم من قبل المساهمين في يوليو 2020 إلكمال فترة سلفهم. وفي حالة استقالة أي 
من أعضاء المجلس ، يتم تعيين عضو جديد إلكمال فترة المجلس. وتنتهي دورة كل أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في 2022 . بناء عليه سيقوم المساهمون بانتخاب مجلس إدارة 

جديد في مارس 2022. 

أسلوب ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة 
يتم ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة طبقا للنظام األساسي للبنك وقانون الشركات التجارية. ويحتفظ المساهمون بالحق في انتخاب أي مرشح لمجلس اإلدارة بغض النظر عن أية 

توصية أو تزكية يتقدم بها مجلس اإلدارة.

المعلومات التي يزود بها أعضاء مجلس اإلدارة
يتم تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات في الوقت المناسب حتى يتمكنوا من المحافظة على الرقابة الكاملة والفعالة على األمور االستراتيجية والمالية والتشغيلية وااللتزام 

والتنظيم واإلدارة.

والتنظيمية  القانونية  المقفلة،  المساهمة  شركة  إدارة  مجلس  عضو  بالتزامات  تنويره  يتم  كما   ، البنك  عن  معلومات  يحوي  كتيب  إدارة  مجلس  عضو  كل  يتلقى  التعيين،  عند 
األخرى.   وااللتزامات 
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تكوين مجلس اإلدارة
يوضح الجدوالن التاليان مركز كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحالي.

الجدول رقم 1

تصنيف العضو *الجهة التي يمثلهااسم عضو مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي ـ غير مستقلبنك عمان العربي ش.م.ع.ع)1( الفاضل/ يحيى الجابري ــ رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي ـ مستقلبصفة شخصية)2( الفاضل/ هاني الزبير - نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي ــ مستقلبصفة شخصية)٣(  الفاضل/ صالح العريمي - عضو

غير تنفيذي ــ مستقلبصفة شخصية)٤( الفاضل/ إياد العسلي - عضو 

غير تنفيذي ــ مستقلبصفة شخصية)٥( الفاضل/ فراس زياد ــ عضوا

غير تنفيذي ــ غير مستقلالشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع)٦( الفاضل/ سانجي كواترا - عضوا

غير تنفيذية ــ مستقلةبصفة شخصية )٧( الفاضلة/ نجاح الراشدية- عضو 

يقدم الجدول أدناه تفاصيل اجتماعات مجلس اإلدارة وعضوية اللجان.

الجدول رقم 2

عضويته في لجان مجلس اإلدارة اسم عضو مجلس اإلدارة
األخرى*

عدد جلسات المجلس التي 
حضرها

حضر آخر جمعية عمومية
)نعم/ال/ ال تنطبق(

رئيس  ــ  الجابري  يحيى  الفاضل/   )1(
اإلدارة مجلس 

  ال ينطبق2 التنفيذية/ الترشيحات و التعويضات

رئيس  نائب   - الزبير  الفاضل/ هاني   )2(
اإلدارة مجلس 

 نعم8التنفيذية/ الترشيحات و التعويضات 

الترشيحات )٣(  الفاضل/ صالح العريمي -عضو وااللتزام/  المخاطر 
ت  يضا لتعو ا و

ال 9

نعم 9التنفيذية/ الترشيحات و التعويضات)٤( الفاضل/ إياد العسلي - عضو 

نعم 9 التدقيق / المخاطر وااللتزام )٥( الفاضل/ فراس زياد ــ عضو

نعم9 التدقيق/ المخاطر وااللتزام)٦( الفاضل/ سانجي كواترا - عضو

نعم9 التدقيق )٧( الفاضلة/ نجاح الراشدي - عضو 

- )٨( الفاضل/ رشاد المسافر - عضو التعويضات  و  الترشيحات  التنفيذية/ 
)2021 أغسطس   30 تاريخ  )حتى 

نعم6
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عدد وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس اإلدارة تسعة اجتماعات في سنة 2021 كانت بتواريخ: 24  يناير، 3 فبراير، 16 مارس، 26 أبريل، 28 يونيو،  9 أغسطس، ، 13 أكتوبر، 4 نوفمبر و12 ديسمبر 2021. وكانت أطول فترة 

بين اجتماعات مجلس اإلدارة هي  ستة وستون  يوما، مما يعد امتثاال لقانون الشركات التجارية الذي يشترط أال تتجاوز الفترة بين أي اجتماعين أربعة أشهر.

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
في 2021 بلغ مجموع المزايا )مثل الرواتب والعالوات والمكافآت والمنح والتقاعد، والحوافز الخ.( المدفوعة ألعلى خمسة من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا 945.644   رياال عمانيا.

مدة عقود خدمة الموظفين سنتين للموظفين األجانب، وبالنسبة للموظفين العمانيين فإنها محددة وفقا لقوانين العمل السارية المفعول. كما أن فترة اإلنذار لكبار موظفي 
اإلدارة هي ثالثة أشهر.

بما أن كافة أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا أعضاء تنفيذيين، فإنهم ال يتقاضون مكافآت محددة أو حوافز مرتبطة باألداء. ويتقاضى األعضاء غير التنفيذيين أتعاب حضور الجلسات 
المذكورة باإلضافة إلى مصروفات حضور اجتماعات المجلس ولجانه.

فيما يلي تفاصيل أتعاب حضور الجلسات المدفوعة والمستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2021:

الجدول رقم 3

مجموع األتعاب )ريال عماني(اسم عضو مجلس اإلدارة

1.200)1( الفاضل/ يحيى الجابري ــ رئيس مجلس اإلدارة

10.000)2( الفاضل/ هاني الزبير - نائب رئيس مجلس اإلدارة**

8.900)٣(  الفاضل/ صالح العريمي - عضو 

9.900)٤( الفاضل/ إياد العسلي - عضو 

10.000)٥( الفاضل/ فراس زياد ــ عضو

10.000)٦( الفاضل/ سانجي كواترا - عضو )حساب أومينفست(

9.400)٧( الفاضلة/ نجاح الراشدي- عضو 

7.100 )٨( الفاضل/ رشاد المسافر - عضو سابق
**وفقا لقانون الشركات التجارية فإن الحد األقصى المسوح دفعه للعضو يبلغ 10.000  ريال عماني في العام. وبالتالي فإننا لم ندفع المبالغ الزائدة عن هذا الحد لكل من الفاضل/ 

هاني الزبير) الذي كان يمثل لجنة الترشيحات في اللجنة المكونة الختيار مدير إدارة التدقيق( ، والفاضل/ فراس زياد والفاضل/ سانجي كواترا. 

إجمالي مصروفات الفنادق والسفر ذات الصلة بأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2021  بلغت 9.661.536  ريال عماني.
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لجان مجلس اإلدارة
كما في نهاية سنة 2021 كانت هناك أربع لجان لمجلس اإلدارة وهي: اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ولجنة المخاطر وااللتزام ولجنة الترشيحات والتعويضات.

لجنة التدقيق
تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء. عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات في سنة 2021.

تكوين لجنة التدقيق وتفاصيل االجتماعات التي حضرها أعضاء لجنة التدقيق واردة بالجدول أدناه:

الجدول رقم 4

عدد االجتماعات التي حضرهاالمركزاسم العضو

8الرئيس ـ مستقلة)1( الفاضلة/ نجاح الراشدي 

8نائب الرئيس ـ غير مستقل )2( الفاضل/ سانجي كوتارا

8عضو - مستقل)٣( الفاضل/ فراس زياد

تقع على اللجنة المسؤولية الكلية عن ترشيح المدقق الخارجي وتقييم نتائج تقارير التدقيق الداخلي وتقديم النصح والتوجيه فيما يتعلق بتنفيذ توصيات التدقيق ومراقبة أعمال 
التدقيق الداخلي في إطار بيئة الرقابة الداخلية وإطار االلتزام التنظيمي للبنك. 

صالحيات اللجنة
تقديم التوصية إلى مجلس اإلدارة، الذي يعرضها بدوره على الجمعية العمومية، حول تعيين وأتعاب المدقق الخارجي الذي يقوم بالتدقيق السنوي للبنك. 	

لجنة التدقيق مسؤولة عن تقييم عملية التدقيق الداخلي ومواصلة اإلشراف على ومراقبة عمل المدقق الخارجي واعتماد كل خدمات التدقيق والخدمات األخرى لغير التدقيق  	
المسموح بها التي يقومون بإنجازها.

لمباشرة  	 الالزمة  الصلة،  ذات  المعلومات  كل  إلى  الوصول  إلى  باإلضافة  القانوني،  والمستشار  الخارجيين  والمدققين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلى  الوصول  إمكانية  للجنة  تكون 
المختصة. القوانين  اللوائح/  االعتبار  في  آخذة  أعمالها، 

تقوم لجنة التدقيق بتقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة عن نتائج التدقيق الداخلي وتصعيد المسائل الجوهرية. 	

لجنة المخاطر وااللتزام 	

تتكون لجنة المخاطر وااللتزام بمجلس اإلدارة من ثالثة أعضاء، وقد اجتمعت خمس مرات خالل عام 2021. الجدول أدناه يوضح أسماء أعضاء اللجنة: 

الجدول رقم 5 

االجتماعات التي حضرهاالمركزاالسم

5الرئيس - مستقلالفاضل/ صالح ناصر العريمي

5نائب الرئيس - مستقلالفاضل/ فراس زياد

5عضو - غير مستقلالفاضل/ سانجي كواترا

اللجنة مسئولة عن تقديم المساعدة لمجلس اإلدارة للوفاء بمسئولياته اإلشرافية والرقابية المتعلقة بإدارة المخاطر وااللتزام، حيث أن االلتزام يمثل عمال أساسيا بالنسبة إلدارة 
المخاطر بالبنك؛ وذلك بترسيخ عمليات الرصد والمراجعة والرقابة الداخلية، وسياسات وإجراءات ونظم االلتزام وإدارة المخاطر داخل البنك، وضمان االمتثال للمتطلبات التنظيمية، 

باإلضافة إلى مطابقة المعايير الرئيسية كبازل.
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صالحيات اللجنة 
تتمثل المجاالت الرئيسية المتعلقة بصالحيات لجنة المخاطر وااللتزام في اإلشراف بالنيابة عن البنك على ما يلي:

التعرض لمجموع المخاطر ومستوى المخاطر التي تحملها البنك. 	

قرارات إدارة المخاطر وااللتزام بالنسبة للبنك. 	

مدى فعالية أنظمة وضوابط إدارة المخاطر وااللتزام. 	

التزام اإلدارة بحدود وسياسات المخاطر المقررة. 	

التزام اإلدارة بمتطلبات االلتزام التنظيمية مثل مكافحة غسيل األموال ومفاهيم اعرف عميلك والتقارير وخالفها. 	

أداء وظائف المخاطر وااللتزام بالبنك. فيما يتعلق بمخاطر االئتمان، تعمل اللجنة فقط على مراقبة واإلشراف على سياسات المخاطر، وصحة النماذج وتفويض السلطات وتعرض  	
للجنة  اإلدارة بصورة منفصلة  يتم تفويضها من قبل مجلس  االئتمان  المتعلقة بمخاطر  القرارات  اتخاذ  اإلدارة في  باستمرار  المتعلقة  المسائل  أما  القروض.  وتركيز ومخاطر 

التنفيذية.

ضمن صالحيات اللجنة مراقبة األمور المتعلقة بااللتزام، حيث يكون بمقدور اللجنة الوصول إلى اإلدارة التنفيذية / العليا للبنك والمدققين الخارجيين والمستشارين الخارجيين،  	
كما أنه يمكنها االطالع على كل المعلومات ذات الصلة، الالزمة لمباشرة أعمالها. 

اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء، وقد اجتمعت سبع مرات خالل العام 2021. أسماء األعضاء ومراكزهم مبينة في الجدول أدناه:

الجدول رقم 6 

مالحظات االجتماعات التي حضرهاالمركزاالسم

-7الرئيس)1( الفاضل/ إياد العسلي

-7نائب الرئيس)2( الفاضل/ هاني الزبير

التحق في 4 نوفمبر 2021-عضو )٣( الفاضل/ يحيى الجابري

استقال في 30 أغسطس 62021عضو)٤( الفاضل/ رشاد المسافر

المالية  وغير  المالية  األعمال  واعتماد  ومراقبة  مراجعة  عن  مسئولة  التنفيذية  اللجنة  أن  كما  البنك.  إدارة  على  اإلشراف  في  اإلدارة  مجلس  مساعدة  إلى  التنفيذية  اللجنة  تهدف 
الوفاء  في  اإلدارة  مجلس  بمساعدة  أيضا  اللجنة  تقوم  كما  اإلدارة.  مجلس  قبل  من  لها  المحددة  الصالحية  حدود  في  والعمليات  باالستثمار  المتعلقة  البنك  وقرارات  الرئيسية، 
غير  ائتمانية  مخاطر  تمثل  التي  واالستثناءات  بالديون  المتعلقة  القرارات  وإلغاء  التسويات  وإجراء  المجلس(،  من  التفويض  )حسب  االئتمان  بمنح  يتعلق  فيما  الرقابية  بمسؤولياته 

مألوفة.

صالحيات اللجنة
تمثل اللجنة بصورة أساسية جهازا لصنع القرار ومنتدى يتاح فيه مزيد من الوقت ألعضاء اللجنة للتداول حول المسائل الموجهة إليهم قبل الموافقة عليها أو رفع توصياتهم  	

بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

مراجعة واختبار واعتماد خطط العمل بالبنك بما يتماشى مع الموازنة السنوية المعتمدة من مجلس اإلدارة )مثل خطط األعمال والخطط االستراتيجية وغيرها( المقدمة من  	
جانب الرئيس التنفيذي للجان اإلدارة بخصوص المجاالت المهمة في أنشطة البنك.

اعتماد القرارات المعلقة التي لها أثر كبير على كل من الوضع االستراتيجي والمالي للبنك مثل: 	
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- اإلشراف على واعتماد األمور المؤدية إلى التوسع الجغرافي للبنك، بما يتماشى مع خطط األعمال.  

- اعتماد إدخال خطوط أعمال جديدة بالبنك تستهدف كال من قطاعات العمالء الجدد والحاليين لألنشطة الوارد وصفها في خطة األعمال.  

- القيام بالمراجعة الدورية للمبادئ الكلية لتنظيم وإدارة الشركة، وإجراءات وممارسات البنك وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة، حسبما هو مناسب.  

لجنة الترشيحات والتعويضات  
تتكون لجنة الترشيحات والتعويضات من أربعة أعضاء وقد اجتمعت مرتان خالل سنة 2021. أسماء األعضاء ومراكزهم مبينة في الجدول أدناه:

الجدول رقم 7

مالحظاتاالجتماعات التي حضرهاالمركزاالسم

-2الرئيس )1( الفاضل/ هاني الزبير

-2نائب الرئيس )2( الفاضل/ صالح العريمي

-2عضوا)٣( الفاضل/ إياد العسلي 

تم تعيينه في  4 نوفمبر 2021-عضوا)٤( الفاضل/ يحيى الجابري

استقال في 30 أغسطس 12021عضوا)٥( الفاضل/ رشاد المسافر

صالحيات اللجنة
تفويض الرئيس التنفيذي لتشكيل لجنة الموارد البشرية باإلدارة التنفيذية والتي تضم أعضاء من اإلدارة العليا للتعامل مع المواضيع المفوض بها والمنصوص عليها في الئحة  	

لجنة اإلدارة والمعتمدة من قبل الرئيس التنفيذي.

مفوضة بالشروع في أي تقارير أو أعمال مسح يرى المجلس أنها ضرورية لمساعدته على الوفاء بالتزاماته. 	

مفوضة بممارسة الصالحيات المنوطة بها، إن وجدت، من خالل مصفوفة صالحيات الموارد البشرية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 	

مفوضة بالحصول على أية معلومات تطلبها من الرئيس التنفيذي بغرض القيام بأداء مهامها. 	

مفوضة بالحصول على أي مشورة قانونية أو أخرى خارجية متى طلب ذلك.  	

مراجعة ووضع التوصيات سنويا لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بتركيب وحجم واحتياجات المجلس ولجانه. 	

مراجعة ووضع التوصيات للجمعية العمومية من خالل مجلس اإلدارة حول مكافآت المجلس ومختلف لجان المجلس.  	
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة

الفاضل/ يحيى بن سعيد بن عبداهلل الجابري - رئيس مجلس االدارة
إنُتِخب الفاضل / يحيى بن سعيد بن عبداهلل الجابري رئيسا لمجلس إدارة بنك العز االسالمي )ش م ع م( في أكتوبر 2021.

يتمتع الفاضل/ يحيى بن سعيد بن عبداهلل الجابري بخبرة طويلة في مجال األعمال المصرفية واالستثمار وإدارة المناطق الصناعية. الفاضل/ يحيى حاصل على العديد من المؤهالت 
االكاديمية في برامج متقدمة في اإلدارة من مؤسسات تعليمية امريكية موموقة تشتمل على كلية كيلوج الدارة األعمال ، جامعة هارفارد الدارة األعمال وجامعة دارين.

، حيث يأتي هذا  ، وبموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/126 ،عمل الفاضل/ يحيى رئيسا للهيئة االقتصادية الخاصة بالدقم وذلك  2011 - أغسطس 2020  خالل الفترة من أكتوبر 
المشروع ضمن جهود الحكومة الرامية نحو تسريع وتيرة النمو وتحقيق معدالت تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة . كما يهدف المشروع إلى تنويع الموارد خاصة في مجاالت 

التجارة الخارجية ، والسياحة، والثروة السمكية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.

خالل الفترة من يونيو 1999 - أكتوبر 2011 ، وبموجب المرسوم السلطاني رقم 99/44 ، عمل الفاضل/ يحيى رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة لسوق المال ، وهي هيئة رقابية انيط بها مهمة 
تطوير وتفعيل أنشطة أسواق المال، وإصدار لوائح للسلوك المهني تضبط ممارسات المتعاملين في مجال األوراق المالية ، األمر الذي يؤدي إلى حماية المستثمرين والتي تهدف 

في النهاية إلى حماية االقتصاد الوطني.

تقلد الفاضل/ يحيى العديد من المناصب القيادية في قطاع المال واألعمال، حيث تبوأ عضوية مجلس محافظي البنك المركزي العماني لفترتين، وعضوية مجلس إدارة صندوق 
المال، ورئاسة  العامة لسوق  الهيئة  إدارة  ، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم اإلتصاالت، ورئاسة مجلس إدارة شركة عمان باك لالستثمار، ورئاسة مجلس  االستثمار العماني 

مجلس إدارة بنك التنمية العماني، ورئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات )إثراء( وعضوية مجلس إدارة معهد حوكمة الشركات.

وفي وقت سابق عمل الفاضل/ يحيى مديرا عاما لبنك عمان الدولي ) سابقا( حتى يونيو 1999 ، حيث كان مسؤوال عن كافة عمليات البنك من جميع النواحي والتي تشتمل على 81 
فرعا محليا واربعة فروع خارجية في كل من الهند وباكستان.

الفاضل/ هاني الزبير - نائب رئيس مجلس اإلدارة
تم انتخاب الفاضل/ هاني الزبير نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك العز االسالمي )ش م ع م( في يوليو 2020. لدى الفاضل/ هاني معرفة وخبرة واسعة في االدارة المالية واالستثمار 
وإدارة األعمال. بدأ مسار عمله في األعمال المصرفية االستثمارية في جنيف ومن ثم انتقل إلى بنك مورجان جرينفيل  في لندن قبل االلتحاق بشركة أومينفست في عمان. إضافة 
إلى عمله مع مؤسسة الزبير فهو عضو في عدد من مجالس اإلدارة متضمنة الصندوق الوطني للتدريب وجميع الصداقة العمانية السويسرية. يعمل هاني رئيسا لمجلس إدارة 

صندوق لتنمية مشاريع الشباب )شراكة( ونائب رئيس مجلس إدارة لكل من شركة التمويل الوطنية والكلية الوطنية لتقنية السيارات.

شغل الفاضل/ هاني سابقا وظيفة رئيس مجلس إدارة أومينفست كما عمل في مجالس إدارات بنك عمان العربي وبنك عمان التجاري وشركة مسقط للتمويل وفينكورب. كما 
أنه عضو أيضا في اللجنة االستشارية للبرنامج الوطني للرئيس التنفيذي.

فريق  في  كعضو  عمان  وصناعة  تجارة  غرفة  بتمثيل  قام  للحكومة.  مملوكة  فنادق  إدارة  مجالس  في  الخاص  القطاع  لتمثيل  الحكومة  جانب  من  هاني   / الفاضل  ترشيح  تم 
العربي.    الشباب  لقادة  اإلقليمي  المجلس  في  أيضا  عمل  كما  اإلقليمي  للتعاون  منظمة  وهي  الهندي  للمحيط  المجاورة  الدول  اجتماعات 

يحمل الفاضل/ هاني شهادة البكالوريوس في العلوم الرياضية وعلوم الكمبيوتر من جامعة ريتشموند بالمملكة المتحدة كما أنه رياضي بارز.
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الفاضل/ صالح بن ناصر العريمي - عضو مجلس االدارة 
ظل الفاضل/ صالح العريمي  عضوا بمجلس االدارة منذ مارس 2016. ثم تم انتخابه رئيسا لمجلس إدارة بنك العز االسالمي )ش م ع م( في مارس 2019 . الفاضل / صالح  ُيَعد من 
التأمينات االجتماعية، والتمويل واالستثمار. وقبل انضمامه إلى بنك العز اإلسالمي، كان يشغل الفاضل/  المتمرسين وذوي الخبرة المهنية الواسعة لسنوات عديدة في مجاالت 

صالح منصب المدير العام للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية - حيث عمل لمدة 20 عامًا تقريبًا. 

عمل الفاضل / صالح أيضًا لما يقارب 20 عامًا في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل )والتي تسمى اآلن وزارة التنمية االجتماعية( - حيث شغل عددًا من المناصب، بما في ذلك المدير 
العام للشؤون االجتماعية ومدير عام الشؤون اإلدارية والمالية، وذلك على سبيل المثال ال الحصر. وقد اضطلع الفاضل / صالح أيضًا بأدوار مختلفة في البنوك وشركات االستثمار 
بما في ذلك بنك ظفار، بنك اإلسكان العماني، بنك التنمية العماني، صندوق عمان للمشاريع السياحية المتكاملة ، بنك مسقط، شركة صناديق االستثمار الوطنية )نيفكو( وصندوق 

مزون األول لالستثمار. 

بالمزيد من المسؤوليات المختلفة في شركات القطاع الخاص، مثل جامعة الشرقية، شركة األسماك العمانية، شركة شل للتسويق وشركة أسمنت عمان.  كما اضطلع أيضًا 
باإلضافة إلى خبرته الواسعة في العمل مع المنظمات الدولية مثل الجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي )إيسا( بجنيف حيث شغل منصب رئيس المفوضية الفنية لالستثمار في 

صناديق الضمان االجتماعي. 

حصل الفاضل / صالح  على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة القاهرة، باإلضافة إلى درجة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من جامعة لينكولن، المملكة 
المتحدة. 

الفاضل/ اياد غصوب العسلي - عضو مجلس اإلدارة
العربي  للبنك  العام  المدير  إياد في وظيفة  الفاضل/  العز االسالمي )ش م ع م( في يوليو 2020. يعمل  اياد غصوب العسلي كعضو مجلس إدارة في بنك   / الفاضل  انتخاب  تم 

.2011 مارس  منذ  الدولي  اإلسالمي 

الفاضل / اياد مصرفي متمرس لديه حضور فعال خالل الواحد وثالثين سنة من مساره المهني المصرفي.

قبل االلتحاق بالبنك العربي اإلسالمي الدولي كان الفاضل / اياد نائبا للرئيس التنفيذي ورئيسا لألعمال المصرفية للشركات بالبنك األهلي األردني. قبل ذلك تولى مختلف وظائف 
اإلدارة في عدد من البنوك الرائدة في األردن ودول مجلس التعاون الخليجي ويذكر منها على سبيل المثال وظيفة نائب المدير العام ورئيس األعمال المصرفية التجارية في البنك 

الوطني العربي بالمملكة العربية السعودية والي شغلها لمدة ثمان سنوات.

منذ التحاقه بالبنك العربي اإلسالمي الدولي كان للفاضل / اياد مساهمات رئيسية في تطوير البنك وزيادة حصته السوقية. شهد البنك تحوال رئيسيا وأصبح مساهما نشطا في 
بالبنك لثالثة أضعافها  الصيرفة اإلسالمية من خالل تطوير منتجات وخدمات جديدة ملتزمة بأحكام  الشريعة اإلسالمية مما نتج عنه زيادة محفظة االستثمار وودائع العمالء 

وتوسيع شبكة الفروع لتصبح 45 فرعا عامال كما في تاريخه. 

يحمل الفاضل / اياد درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة األردن ودرجة الماجستير في اإلدارة من الجامعة األمريكية بالقاهرة.
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الفاضل/ فراس جاسر زياد - عضو مجلس اإلدارة 
تم انتخاب الفاضل / فراس كعضو مجلس إدارة في بنك العز االسالمي )ش م ع م( في يوليو 2020 وهو يملك خبرة عملية تزيد عن عشرين عاما في كل من التمويل والتدقيق. 
التحق بالبنك العربي في عمان باألردن في سنة 2011 وهو حاليا الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك العربي. وقد عمل في السابق رئيسا للموازنة  والتخطيط والتقارير 

المالية بالبنك العربي. كما كان مسؤوال عن محفظة االستثمار بالبنك العربي باالضافة إلى االستثمارات الخارجية في كل من الشركات الفرعية والزميلة. 

قبل ذلك كان في وظيفة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الديرة المالية، الرياض، المملكة العربية السعودية. عمل أيضا في العديد من المؤسسات المالية المرموقة 
حيث عمل مراقبا ماليا اقليميا لالياتا، والمدير المالي االقليمي ألرامكس في الواليات المتحدة األمريكية ، ومحلل مالي في الشركة البريطانية للنفط في الواليات المتحدة األمريكية 
التدقيق  التي تؤهله لشغل عضوية لجنة  المتمرسة  الخبرة  األردن مما منحه  اند توش )سابا وشركاه(، عمان،  أيضا في ديلويت  المالية عمل  الثرة في  إلى خبرته  باإلضافة  أيضا. 

بالمجلس.

المحاسبة والمالية من  البكالوريوس في  المتحدة األمريكية ودرجة  بالواليات  إلينوي  )المالية والمحاسبة( من جامعة  إدارة األعمال  الماجستير في  الفاضل/ فراس درجة  يحمل 
CFA,CPA,CMA and CFM  من الواليات المتحدة األمريكية. جامعة اليرموك، إربد، األردن. باالضافة  إلى الشهادات المهنية التالية: 

الفاضل/ سانجي كاواترا - عضو مجلس اإلدارة
تم انتخاب الفاضل / سانجي كعضو مجلس إدارة في بنك العز االسالمي )ش م ع م( في يوليو 2020. لديه ما يزيد عن 20 سنة من الخبرة القوية في توفير الريادة المالية واالستراتيجية 
والنمو والتشغيل. يتمتع الفاضل / سانجي بعالقات دولية واسعة ويملك معرفة عميقة في قطاع البنوك واإلجارة والتأمين مع تركيز على سلطنة عمان. يعمل سانجي حاليا 
كرئيس تنفيذي لألعمال التجارية االستراتيجية  بمجموعة أومينفست. في السابق كان شريكا في إيرنست آند يونج بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وقاد قسم التدقيق 
في قطر وعمان. لديه خبرة واسعة في األمور المتعلقة بنشرات االكتتاب األولي وعمليات االندماج واالستحواذ وإعادة الهيكلة وإلغاء االستثمارات وبي بي بي وضوابط الحوكمة 
وتحسين األداء والتقييم والتأكيد ومعامالت الحصول على التمويل فيما بين الدول. عمل سانجي كمستشار للعديد من اللجان التنظيمية في عمان. سانجي مقدم عروض نشط 
الوطنية  المدرجة مثل الشركة  العديد من الشركات متضمنة الشركات  إدارة في  أنه عضو مجلس  التجارية ويساهم بمشاركات مواضيع في مجالت األعمال. كما  المنابر  في 

للتمويل ش.م.ع.ع وشركة عمان للتكافل ش.م.ع.ع. كما يحمل بكالوريوس في التجارة وهو عضو في معهد المحاسبين القانونيين بالهند. 

الفاضلة/ نجاح بنت محمد الراشدية - عضوة مجلس االدارة
انتخبت  الفاضلة/ نجاح بنت محمد الراشدية  عضوًا بمجلس إدارة بنك العز االسالمي )ش م ع م( في مارس 2019. وهي رئيسة لجنة التدقيق بمجلس االدارة.

تمتلك الفاضلة/ نجاح أكثر من 22 عاًما من الخبرة العملية في مجاالت عدة؛ وهي تشغل منصب المدير العام لمركز االبتكار، وقد شغلت في وقت سابق منصب األمين العام 
المساعد للشؤون اإلدارية والمالية في مجلس البحث العلمي  . الفاضل/ نجاح معروفة بجدها وإصرارها على تحقيق األهداف باالضافة إلى بساطتها المعهودة في العمل والحياة 
المشاريع  إدارة  ذلك  في  بما  الخبرة  مجاالت  مختلف  في  باالنجازات  حافل  سجل  نجاح   / الفاضلة  قدمت   ، والتفاوض  واالتصال  اإلدارة  في  المتميزة  مهاراتها  بفضل  عام.  بشكل 

والعمليات والتمويل والميزانية والموارد البشرية وإشراك أصحاب المصلحة. وهي عضو في منتدى عمان لألعمال  والعديد من اللجان األخرى.

عملت الفاضلة/ نجاح سابًقا في ديوان البالط السلطاني؛ وذلك في مختلف اإلدارات وشغلت العديد من المناصب العليا. بدأت في قسم الشؤون المالية ثم شاركت في العديد 
من مشاريع البنية التحتية والتطوير في البالد وقد عملت بشكل وثيق مع بلدية مسقط .  كما أصبحت عضًوا في العديد من لجان المشاريع؛ وساهمت في العديد من جوانب 

التمويل واالستثمارات  بديوان البالط السلطاني. 

شاركت الفاضلة/ نجاح أيًضا في العديد من األنشطة المتعلقة بالموارد البشرية داخل أماكن عملها وخارجها. قدمت العديد من الدورات التدريبية وحلقات العمل في مجاالت 
مختلفة على سبيل المثال أخالقيات العمل ، والتحول ، وممارسات العمل المبتكرة ، واإليجابية . الخ.

الفاضلة/ نجاح حاصلة على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة لينكولن بالمملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في المحاسبة واإلدارة من جامعة 
غالسكو كالدونيان في اسكتلندا ، وشهادة مهني مشاريع، كما كما تخرجت من القيادة والتنافسية للقادة التنفيذيين بمدرسة لندن الدارة األعمال في العام 2018 .
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هيئة الرقابة الشرعية
تتكون هيئة الرقابة الشرعية من ثالثة أعضاء، وقد اجتمعت الهيئة سبع مرات خالل السنة. ويبين الجدول أدناه أسماء األعضاء ومراكزهم:

الجدول رقم 8 

عدد االجتماعاتالمركز االسم 

7رئيس اللجنةالشيخ الدكتور عصام خلف العنزي

7عضواالشيخ الدكتور أحمد صبحي أحمد إيادي

7عضواالشيخ ناصر بن يوسف العزري

تقوم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المستقلة بإجازة كل المنتجات والخدمات المصرفية لبنك العز اإلسالمي. إن أعضاء الهيئة هم علماء يتمتعون بالمعرفة والخبرة الواسعة في 
الفقه اإلسالمي. ال يمكن استثمار أية أموال خاصة ببنك العز االسالمي )ش م ع م( في أصول مخالفة للشريعة، كما ال يمكن أن تؤخذ من أية مصادر غير ملتزمة بالشريعة. إن بنك 

العز االسالمي )ش م ع م( يوفر لعمالئه الطمأنينة وراحة البال مع كل منتج أو خدمة تقدم من خالل شهادة فتوى موقعة من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. 

إن وجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يساهم في تعميق الثقة لدى المساهمين والمودعين، حيث أن الثقة، بال شك، تمثل أحد أهم عوامل النجاح بالنسبة للبنوك.

تقوم الجمعية العمومية بتعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، التي تتكون مما ال يقل عن ثالثة أعضاء، بناء على ترشيح مجلس اإلدارة.

وتتلخص مهام ومسئوليات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يلي:

الموافقة على منتجات وخدمات البنك. 	

الموافقة على االتفاقيات والعقود النموذجية المتعلقة بالصفقات المالية للبنك. 	

تقديم الرأي الشرعي حول المنتجات التي يدخلها البنك وإصدار الفتاوى في المسائل والصفقات التي تحال إليه. 	

متابعة عمليات البنك ومراجعة أنشطته للتأكد من أن الصفقات المبرمة مشمولة ضمن المنتجات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 	

تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشاكل الصفقات التجارية التي تتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، وإيجاد البدائل للمنتجات المنافية للقواعد واألوامر  	
الشرعية.

إعالن اعتراضها على الصفقات المنافية ألحكام الشريعة اإلسالمية، والقيام بتصويبها أو إيقافها وتقديم النصح لإلدارة المعنية بعدم تكرارها. ثم ترسل اعتراضها خطيا إلى  	
مجلس اإلدارة.

مراجعة تقارير إدارة التدقيق وااللتزام الشرعي المتعلقة بتدقيق معامالت البنك وإلى أي مدى تتطابق تلك المعامالت مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفتاوى وقرارات الهيئة. 	

التأكد من أن توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين وتحميل الخسارة يتم حسابها طبقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. 	

البنك بفتاوى  	 التزمت إدارة  التجارية وعملياته المنجزة خالل العام وإلى أي مدى  البنك  تقديم تقرير سنوي أمام الجمعية العمومية للبنك يتضمن رأي الهيئة حول معامالت 
الهيئة.  وتوجيهات 



الـتـقـريـر الـسـنـوي 242021

أتعاب جلسات ومكافآت هيئة الرقابة الشرعية
فيما يلي بيان أتعاب الجلسات والمكافآت المدفوعة أو المستحقة لهيئة الرقابة الشرعية خالل العام 2021:

الجدول رقم 9

مجموع األتعاب )ر.ع( اسم عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

2.695الشيخ الدكتور عصام خلف العنزي

2.695الشيخ الدكتور أحمد صبحي أحمد إيادي

2.800 الشيخ ناصر بن يوسف العزري

٨.1٩0 المجموع

كذلك يستحق أعضاء الهيئة مكافأة باإلضافة إلى أتعاب الجلسات. الجدول أدناه يبين تفاصيل المكافآت المدفوعة ألعضاء الهيئة خالل العام 2021 :

الجدول رقم 10

مجموع المكافأة )ر.ع(اسم العضو

11.494.785الشيخ الدكتور عصام خلف العنزي

9.581.782الشيخ الدكتور أحمد صبحي أحمد إيادي

12.000.000الشيخ ناصر بن يوسف العزري

٣٣.0٧٦.٥٦٧المجموع

وكان مجموع مصروفات الفنادق والسفر المتعلقة بهيئة الرقابة الشرعية خالل العام 2021  مبلغ 2.629.020 ريال.
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نبذة تعريفية عن أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الشيخ الدكتور/ عصام خلف العنزي - رئيس الهيئة
الفقه اإلسالمي من جامعة  الدكتوراه في  الدكتور عصام شهادة  الدكتور عصام عضو في هيئة تدريس الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت. يحمل الشيخ  الشيخ 
األردن ودرجة الماجستير في القانون اإلسالمي من جامعة الكويت. الشيخ الدكتور عصام عضو في العديد من هيئات الرقابة الشرعية المرموقة مثل منظمة المحاسبة والتدقيق 
للمؤسسات المالية اإلسالمية، بنك البحرين اإلسالمي ودار االستثمار. الشيخ الدكتور عصام متحدث منتظم في المؤتمرات والندوات التي تركز على التمويل والفقه اإلسالمي. كما 

نشر أيضا عددا من األوراق حول مواضيع عن الصيرفة اإلسالمية والتمويل.

الشيخ/ ناصر بن يوسف العزري - عضو الهيئة
يشغل الشيخ ناصر بن يوسف العزري حاليا منصب مدير دائرة الفتوى بوزارة األوقاف والشئون الدينية في سلطنة عمان وأمين مؤقت بمكتب سماحة المفتي العام. كما أن الشيخ 
ناصر عضو فاعل في العديد من اللجان بالوزارة المسئولة عن المساجد والزكاة والحج ومراجعة المنشورات والكتب. قبل أن يتولى منصبه الحالي، شغل الشيخ العزري عددا من 

المواقع الرفيعة، بما في ذلك منصب مساعد قاض بوزارة العدل وباحث في الشئون اإلسالمية بوزارة األوقاف والشئون الدينية.

يتمتع الشيخ العزري بعلم وافر وخبرة معرفية واسعة بالقوانين اإلسالمية وفقه القانون، وله العديد من األوراق والدراسات البحثية. كما أنه حضر مؤتمرات إسالمية هامة كالتي 
تعقدها أكاديمية الفقه اإلسالمي العالمية.

الشيخ العزري حاصل على الدبلوم العالي في الفقه من كلية العلوم الشرعية في سلطنة عمان.

الشيخ الدكتور أحمد صبحي أحمد إيادي - عضو الهيئة 
يحمل الشيخ الدكتور ايادي درجة الدكتوراه في االقتصاديات اإلسالمية من جامعة القرن الكريم بالسودان ودرجة الماجستير في االقتصاديات اإلسالمية من جامعة اليرموك 
باألردن باإلضافة إلى شهادة البكالوريوس في الدراسات الشرعية من جامعة األردن. الشيخ الدكتور إيادي عضو في العديد من اللجان الشرعية في األردن وقد قام بعقد العديد 
من جلسات التدريب في مجال الصيرفة والتمويل اإلسالمي. يملك الشيخ إيادي خلفية أكاديمية واسعة وقد أشرف على العديد من طالب شهادة الدكتوراه. كما نشر العديد من 

الكتب والمواد في المجالت المعروفة وقدم العديد من األوراق في الصيرفة اإلسالمية والتمويل خالل مؤتمراته العالمية. 
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بنية اإلدارة
تضم اإلدارة التنفيذية العليا للبنك الرئيس التنفيذي والذي يعمل كقائد للمؤسسة والذي تم تعيينه وتحديد مهامه ومسئولياته وراتبه ومخصصاته من قبل مجلس اإلدارة. ويتم 

تعيين أعضاء اإلدارة العليا اآلخرين لمساعدته في قيادة المؤسسة. الجدول التالي يقدم بيانات موظفي اإلدارة العليا الخمسة ومراكزهم:

الجدول رقم 11 

المركزاالسم

الرئيس التنفيذي الفاضل/ سليمان بن حمد الحارثي

المدير العام - الرئيس التنفيذي للعملياتالفاضل/ موسى الجديدي

نائب المدير العام - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية الفاضل/ محمد البلوشي

نائب المدير العام - الرئيس التنفيذي للشؤون المالية الفاضل/ فيصل زكريا

نائب المدير العام - رئيس الخدمات المصرفية للمؤسسات والمبادرات الرئيسية الفاضل/ محمد نديم 

نبذة تعريفية عن اعضاء اإلدارة العليا

الفاضل/ سليمان الحارثي - الرئيس التنفيذي
يشغل الفاضل / سليمان الحارثي منصب الرئيس التنفيذي لبنك العز اإلسالمي. ويشرف على التوجه االستراتيجي ألحدث البنوك اإلسالمية في سلطنة عمان الذي يقدم حلوال 
ومنتجات مالية مبتكرة وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. انضم الفاضل/ الحارثي إلى بنك العز االسالمي )ش م ع م( بمنصب الرئيس التنفيذي بتاريخ 16 أغسطس 2020.

يتبوأ الفاضل/ سليمان عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات والمؤسسات مثل كلية الدراسات المصرفية والمالية، شركة تكافل عمان، الشركة العمانية لتطوير المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم ) تطوير( نادي كلية هارفارد إلدارة األعمال بمنطقة الخليج العربي، وعضو مجلس أمناء كلية الخليج. 

يمتلك الفاضل/ سليمان خبرة تزيد عن 32 سنة في قطاع البنوك. قبل التحاقه ببنك العز االسالمي )ش م ع م( عمل الفاضل/ سليمان نائبا للرئيس التنفيذي في بنك عمان العربي. 
كما شغل أيضا عدد من الوظائف القيادية في البنوك المحلية والمؤسسات المالية متضمنة بنك مسقط كمسؤول أول عن مجموعة األعمال المصرفية لألفراد ونائب الرئيس 

التنفيذي ألعمال نافذة ميثاق للصيرفة اإلسالمية ببنك مسقط.

الفاضل/ سليمان خريج المعهد المصرفي العماني. كما أكمل برامج اإلدارة التنفيذية بكلية هارفارد لألعمال وكلية إنسياد لألعمال. كما يحمل أيضا درجة الماجستير في األعمال 
من جامعة ليسستر بالمملكة المتحدة. 
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الفاضل/ موسى الجديدي - المدير العام - الرئيس التنفيذي للعمليات 
يشغل الفاضل/ موسى الجديدي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات . التحق الفاضل/ موسى ببنك العز االسالمي )ش م ع م( في منصب رئيس األعمال المصرفية لألفراد في 

أغسطس 2014. الفاضل/ موسى مصرفي متمرس يملك خبرة تزيد عن عقدين في مجال العمل في األعمال والمالية في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.

الفاضلم موسى مسؤول عن التخطيط األمثل وتسليم األنظمة والعمليات والحلول والصيانة لنموذج التشغيل العام بالبنك. كما أنه يسند له تحقيق الفعالية في عمليات ووحدات 
البنك مثل مبيعات التجزئة والتوزيع والعمليات المركزية وإدارة الثروات وإدارة المعلومات والتسويق واتصاالت الشركات بجانب مسؤوليات أخرى تسمح بها اإلدارة التنفيذية ومجلس 

اإلدارة بالبنك.

التجزئة والصيرفة  تنافسية عالية وتحديات مع مهارات قيادة قوية وخبرة واسعة في كل من  بيئات  أداء في  النجاحات في تقديم  الفاضل/ موسى بسجل حافل من  يتمتع 
اإلسالمية. الجديدي العب رئيسي في تحقيق نمو ملموس في ربحية األعمال وتحسين األداء من خالل تطوير المنتجات االستراتيجية مثل طرح ماكينة الصرف اآللي التفاعلية األولى 

في عمان وطرح حساب جائزة التوفير األول الممتثل للشريعة في عمان وطرح أول تطبيق أعمال مصرفية بالهاتف في بنك إسالمي والكثير غيرها.

يحمل الفاضل/ موسى درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة بيدفوردشاير وهو خريج برنامج التنفيذيين األول من كلية لندن لألعمال بالمملكة المتحدة كما أنه زميل 
بالمعهد الكندي للمصارف كما أنه حاصل على مؤهل في الخدمات المصرفية الخاصة. 

الفاضل/ محمد بن يار محمد البلوشي - نائب المدير العام - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 
بدأ الفاضل/ محمد البلوشي مشواره العملي كمساعد مدير عام ورئيس إدارة الموارد البشرية ببنك العز االسالمي )ش م ع م( في سبتمبر 2013  وقد انضم الفاضل/ محمد إلى 
بنك العز االسالمي )ش م ع م( قادما من بنك ظفار حيث عمل ألكثر من 20 عاما كمساعد مدير عام للموارد البشرية والتعليم والتطوير وهو المنصب الذي ظل فيه منذ العام 
2006. وبالتوازي مع عمله في القطاع المصرفي، عمل الفاضل/ محمد محاضرا بدوام جزئي في كلية الدراسات المصرفية والمالية .  ويضيف الفاضل/ محمد مجموعة من مهارات 
الموارد البشرية بالقطاع المصرفي والتي اكتسبها من خالل تفاعله مع كافة جوانب العمل المصرفي في عمان. وتغطي خبرته التي تمتد ألكثر من عقدين ونصف كالقيادة 
والتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية ، وإدارة األداء، والتطور المهني  والتوظيف باإلضافة الى تخطيط القوى العاملة. وبمثل هذه الخبرات الغنية والثرة يعتبر الفاضل/ محمد 
أحد المهنيين المتميزين ببنك العز االسالمي )ش م ع م( . تولى الفاضل/ محمد بنجاح مهمة سكرتير لجنة الموارد البشرية ببنك ظفار وبنك العز االسالمي )ش م ع م( باإلضافة إلى 
العديد من اللجان االدارة التنفيذية )لجنة الموارد البشرية باإلدارة، لجنة المخالفات والتظلمات، لجنة مكافآت وحوافز الموظفين وهذا قليل من كثير( ، باإلضافة إلى منصب نائب 

رئيس  اللجنة االستشارية بكلية الدراسات المالية والمصرفية كما تم تعيينه سكرتيرا للجنة الموارد البشرية بجمعية المصارف العمانية. 

ومن الجدير بالذكر أن الفاضل/ محمد البلوشي حاصل على شهادة في الدراسات العليا في تنمية الموارد البشرية وإدارة األداء من جامعة ليستر باإلضافة الى شهادة متقدمة في 
الموارد البشرية من جامعة ميتشجان ، كلية روس الدارة األعمال بالواليات المتحدة األمريكية، شهادة مهني متمرس في الموارد البشرية من برادفيلد بالمملكة المتحدة. كما انه 
يحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ويلز ، كاردف بالمملكة المتحدة. كما أنه يحمل عددا من الشهادات المهنية في مجال الموارد البشرية والمصرفية من العديد 

من المعاهد ككلية الدراسات المصرفية والمالية ومعهد المصرفيين بكندا . 



الـتـقـريـر الـسـنـوي 282021

الفاضل/ فيصل محمد زكريا  - نائب المدير العام - الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
يتبوأ الفاضل/ فيصل زكريا منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في بنك العز االسالمي )ش م ع م( والمسؤول عن جميع الشؤون المالية ، وكان جزًءا من الفريق التأسيسي 

للبنك ، والذي ُكلف بمهمة وضع السياسات واإلجراءات ، وهو يلعب دوًرا رئيسًيا في وضع استراتيجية البنك  الرامية لتحقيق نتائج مالية طويلة األجل ومستدامة.

يتمتع الفاضل / فيصل زكريا بخبرة واسعة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة ، فقد عمل لدى مصرف اإلمارات اإلسالمي وبنك اإلمارات دبي الوطني.

الفاضل/ فيصل عضو في مختلف لجان اإلدارة في بنك العز االسالمي )ش م ع م( بما في ذلك  نائب رئيس لجنة الخصوم واألصول ،وهو عضو في لجنة االستثمار ، وعضو لجنة 
االئتمان ، وعضو اللجنة االستشارية لتقنية المعلومات، وعضو لجنة المناقصات.

معهد  من   FCAقانوني ومحاسب   )AAOIFI( اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  من   )CIPA( معتمد  إسالمي  قانوني  محاسب  زكريا  فيصل   / الفاضل 
باكستان. في  القانونيين  المحاسبين 

الفاضل/ محمد نديم أسلم - نائب المدير العام - رئيس الخدمات المصرفية للمؤسسات والمبادرات الرئيسية
يعمل الفاضل/ محمد نديم نائبا للمدير العام و رئيس الخدمات المصرفية للمؤسسات والمبادرات الرئيسية . وهو محاسب قانوني معتمد وتحول بعدها إلى العمل المصرفي ، 
ويعتبر من األفراد الذين يتميزون بالخبرة المهنية المتنوعة باالضافة إلى العديد من اإلنجازات المتميزة التي حقهها خالل العشرين  عاما التي عملها في القطاع المالي والمصرفي . 

المدير  مساعد  بصفته  مسقط  لبنك  التابعة  اإلسالمية  للصيرفة  ميثاق  نافذة  مثل  السلطنة  في  الرائدة  المالية  المؤسسات  أكبر  في  نديم  محمد  عمل  العز  ببنك  التحاقة  قبل 
العام - بوظيفة رئيسا للخدمات المصرفية للشركات ،إذ كان مسؤواًل عن األعمال المصرفية اإلسالمية بالكامل بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات والشركات الصغيرة 
والمتوسطة والخزينة والخدمات المصرفية االستثمارية. قبل ذلك، كان رئيًسا للخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك مسقط ، وقد أسس نافذة ميثاق اإلسالمية من الصفر التي 

تعد أكبر نافذة مصرفية إسالمية في سلطنة عمان حيث تبلغ ميزانتيها العمومية أكثر من 3 مليون. 

عمل الفاضل محمد نديم سابقا في مجموعة الخدمات المالية اإلسالمية في إرنست يونغ ، وكذلك في بنك كراتشي سونيري في باكستان قبل انتقاله من دوره الوظيفي األولي 
كمحاسب قانوني.

 ، البيانات  واستخراج   ، الرقمي  ،والتحول  واالئتمان  المشاريع  ،وتحليل  اإلنتاج  وتطوير  األفراد،  وإدارة   ، والتنفيذ  االستراتيجي  التخطيط  مجال  في  رائعة  مهارات  نديم  محمد  ويملك 
. تأسيسها  بداية  منذ  السلطنة  في  اإلسالمية  المصرفية  األعمال  مجال  في  حافال  سجال  يملك  كما  المالي.  والتخطيط 

من  التطبيقية  المحاسبة  في  البكالوريوس  وشهادة  المتحدة  بالمملكة  المعتمدين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  من  القانونيين  المحاسبين  زمالة  على  نديم  محمد  وحصل 
العليا في مجال الصيرفة اإلسالمية. الدراسات  أنه حاصل على دبلوم في  جامعة أكسفورد بروكس. كما 
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معامالت األطراف ذات العالقة
تقدم إلى مجلس اإلدارة تفاصيل كافة العمليات التجارية التي قد تكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة و/ أو أطراف أخرى ذات عالقة مصلحة فيها لدراستها والموافقة عليها. وال يجوز 

لعضو مجلس اإلدارة صاحب المصلحة أن يشارك في المناقشات وال في التصويت المتعلق بمثل هذه األمور.

وترفع تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة إلى مجلس اإلدارة على أساس ربع سنوي للنظر فيها وإجازتها كجزء من إجازة بيانات البنك المالية ربع السنوية.

كما تقدم تفاصيل كل عمليات األطراف ذات العالقة إلى المساهمين كجزء من البيانات المالية المقدمة إلجازتها في الجمعية العمومية السنوية.

مراجعة الرقابة الداخلية
يولي مجلس اإلدارة اهتماما كبيرا للمحافظة على بيئة رقابية قوية. ومن أجل ذلك فإنه يتولى مراقبة كل الضوابط، بما فيها الضوابط المالية والتشغيلية وااللتزام وإدارة المخاطر.

هذا، وقد أسس مجلس اإلدارة هيكال إداريا يحدد بكل وضوح المهام والمسئوليات ونظم رفع التقارير، كما أجاز السياسات.

يتم إعداد المعلومات المالية اعتمادا على سياسات محاسبية مالئمة يجري استخدامها بانسجام تام. كما أن اإلجراءات والضوابط التشغيلية قد وضعت بحيث تسهل معالجة 
إلى  باإلضافة  تتبع  أن  ينبغي  التي  واإلجراءات  السياسات  على  تحتوي  إرشادية  كتيبات  عبر  األصول  وحماية  المناسب،  الوقت  وفي  وكاملة  مضبوطة  بطريقة  التجارية  العمليات 

األخرى. والمنشورات  المكتبي  باألداء  المتعلقة  التعليمات 

المساهمون
التواصل مع المساهمين والمستثمرين

إن مجلس اإلدارة ملتزم بضمان أن يبلغ المساهمون والمستثمرون بكل المعلومات الجوهرية المتعلقة بعمليات البنك التجارية بصورة منتظمة.

 www.alizzislamic.com :إن كل المعلومات الجوهرية ذات الصلة بالبنك ومنتجاته وعملياته وبياناته المالية ربع السنوية والسنوية معروضة على موقع البنك اإلليكتروني

بعد إتمام التدقيق القانوني، يرسل التقرير السنوي وملخص البيانات المالية عن طريق البريد إلى كل المساهمين، مصحوبة باإلعالن عن جمعية البنك العمومية السنوية القادمة.

لن يقوم البنك بتوزيع أرباح أسهم للمساهمين عن سنة 2021. 

توزيع رأس المال 
المساهمون الرئيسيون  

الجدول رقم 12

% من رأس المالاسم المساهم

99.98566%بنك عمان العربي ش.م.ع.ع

0.00717%البنك العربي بي إل سي

0.00717%الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع
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يتم ارفاق نسخة من مناقشات وتحليل اإلدارة كجزء من التقرير السنوي.

ال توجد مقبوضات ودائع عالمية / ضمانات أو أية أوراق مالية قابلة لالستبدال معلقة.

منذ ان صدار قانون الشركات التجارية، قام البنك بتطوير إطار عام لحوكمة البنك والذي اشتمل على سياسة الحوكمة، وسياسة معامالت األطراف ذات العالقة وميثاق السلوك 
المهني لكل من مجلس اإلدارة والموظفين. إضافة لذلك قام البنك بتطوير برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة والذي ثبت انه مفيد لتعريف أعضاء المجلس بالمفاهيم القانونية 

وطبيعة عمل بنك العز االسالمي. 

االلتزام بالمتطلبات الرقابية 
خالل الثالث سنوات الماضية  قام البنك المركزي العماني فبرض غرامات  تبلغ قيمتها 10.0000 ريال عماني وفقا للجدول التالي: 

الجدول رقم 13

العام 2021العام 2020العام 2019الجهة الرقابية
ال يوجد 10.000 ال يوجد البنك المركزي العماني 

   

مدققو الحسابات
خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي يرغب مجلس إدارتكم أن يتقدم باقتراح للمساهمين أثناء الجمعية العمومية بالموافقة على تعيين مدققين خارجيين للعام 2022 وفقا 

للمتطلبات القانونية.

ملمح المدققون الخارجيون
قام مساهموا الشركة بتعيين شركة كي بي ام جي كمراجعي حسابات مستقلين لسنة 2021. تأسست شركة كي بي ام جي ش.م.م في عمان عام 1973، وهي جزء من شركة 
كي بي ام جي لوار جلف ليمتد. تضم شركة كي بي إم جي في ُعمان أكثر من 150 موظفًا، من بينهم خمسة شركاء وسبعة مديرين رئيسيين، بما في ذلك الموظفون العمانيون. 
إن كي بي إم جي هي شبكة عالمية من الشركات المتخصصة التي تقدم خدمات المراجعة والضرائب واالستشارات، حيث تعمل في 145 دولة وإقليم، ولديها 236.000 موظف 

يعملون في الشركات األعضاء حول العالم. شركة كي بي ام جي لوار جلف هي جزء من شبكة ”كى بي إم جي“ انترناشيونال كوبريتيف للشركات األعضاء المتخصصة.

خالل سنة 2021 تم دفع / استحقاق مبلغ 55.500 ريال عماني للمدققين الخارجين مقابل التدقيق والخدمات ذات الصلة. 

 إقرار
يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية طبقا للمعايير والقواعد القابلة للتطبيق.

بالنسبة للسنة قيد المراجعة، أجرى مجلس اإلدارة مراجعة لكفاءة سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية بالبنك، وهو مقتنع بأن الرقابة الداخلية في البنك فعالة وأن هناك إجراءات 
مالئمة يتم تطبيقها لتنفيذ متطلبات الميثاق.

يؤكد مجلس اإلدارة عدم وجود أية قضايا جوهرية تؤثر على استمرارية البنك ومقدرته على مواصلة عملياته خالل السنة المالية القادمة.

يحيى بن سعيد الجابري 
رئيس مجلس اإلدارة 



تقرير هيئة الرقابة الشرعية

فضيلة الشيخ الدكتور/ عصام خلف العنزي
رئيس الهيئة

فضيلة الشيخ/ أحمد صبحي عيادي
عضو الهيئة

فضيلة الشيخ/ ناصر بن يوسف بن ناصر العزري
عضو الهيئة
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بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
تقرير هيئة الرقابة الشرعية

نة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر 2021 عن السَّ
الحمد هلل ربِّ العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سـيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إلى مساهمي بنك العز اإلسالمي .... 
الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،، السَّ

استنادًا إلى التوجيهات الواردة في اإلطار التنظيمي للبنوك اإلسالمية الصادر من البنك المركزي العماني، تقوم هيئة الرقابة الشرعية بموجبه بإعداد تقرير واٍف عن نشاط البنك 
ومعامالته خالل العام، وذلك لبيان مدى التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفتاوى وقرارات الهيئة.

ريعة اإلسالمية على اإلدارة، فاإلدارة هي المسؤولة عن أنشطة وأعمال البنك وتنفيذها وفق األساس الذي  د من أن البنك َيعمل وفقا ألحكام ومبادئ الشَّ وتقع مسؤولية التأكُّ
لعنا عليه، وفي  ا مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي شرعيٍّ مستقلٍّ بناًء على ُمراجعتنا لما اطَّ ريعة اإلسالمية، أمَّ ـام بأحكام ومبادئ الشَّ قام عليه نشاط وعمل البنك، وهو االلتزام التَّ

إعداد تقريٍر لكم.

لقد راجعنا األسَس التي قام عليها عمل البنك، ونتائَجه المالية، واالستثمارات التي دخل فيها، وغيرها مما له صلة بأنشطة وأعمال البنك بغَرض إبداء رأي فيما إذا كان البنك التزم 
ـنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.  دة التي تم إصدارها من ِقَبلنا، خالل السَّ ريعة اإلسالمية، في ضوء الفتاوى والقرارات والتوجيهات المحدَّ بأحكام ومبادئ الشَّ

ونوافذ  بنوك  وكلها  األخرى  البنوك  لدى  البنك  إيداعات  بمراجعة  قمنا  كما  والمصروفات،  اإليرادات  وقائمة  العمومية  وميزانيته  للبنك،  المالية  النتائج  بمراجعة  قمنا  فقد  وعليه   
نة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، واعتمدنا  إسالمية، وأوُجـه االستثمارات التي دخل فيها البنك، مع مراجعاتنا السابقة للعمليات االستثمارية التي دخل فيه البنك أثناء السَّ

رعية.  بات الشَّ المقبول منها شـرعًا وطلبنا تعديل ما احتاج منها إلى تعديل وفق المتطلَّ

 وفي سبيل المراجعة ولغاية متابعة أعمال البنك فقد عقدت الهيئة سبعة اجتماعات خالل العام 2021 م باإلضافة إلى العديد من االستفسارات المقدمة لها عبر البريد اإللكتروني 
المناسبة  القرارات  الفترة واتخذت بشأنها  البنك خالل هذه  الشرعية على سائر منتجات وعمليات  والرقابة  التدقيق  إدارة  الصادرة من  التقارير  الهيئة على  الهاتف. كما اطلعت  أو 

باعتماد ما ورد فيها أو إيجاد حلول لما تضمنته تلك التقارير.

ريعة اإلسالمية في نطاق ما   وقد حصلنا على المعلومات والتَّفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلٍة تكفي إلعطاء تأكيٍد معقوٍل بأن البنك لم ُيخاِلف أحكام ومبادئ الشَّ
لعنا عليه من أنشطته وأعماله المختلفة. اطَّ

في رأينــــا :
ريعة اإلسالمية، وذلك في ضوء ما  نة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م بأحكام ومبادئ الشَّ أوال: البنك قد التزم في أنشطته واستثماراته وإيداعاته وأعماله المختلفة خالل السَّ

رعية التي طلبناها على ما تمَّ عرضه علينا من عمليات وعقود واستثمارات، وتعديل ما يحتاج منها إلى تعديل.  لعنا عليه، آخذين في االعتبار التعديالت والمعالجـات الشَّ اطَّ
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كن الثالث من أركان اإلسالم،  كاة نيابة عن المساهمين فإن دفع زكاة أسهم البنك يقع على عاتق المساهمين إلتزامًا منهم بالرُّ ل بإخراج الزَّ ثانيا: بما أن مجلس إدارة البنك غير مخوَّ
وستقوم إدارة الرقابة الشرعية في البنك باحتساب المبلغ الواجب دفعه ويتم إبالغ المساهمين بذلك.

ثالثًا: تخصيص األوزان وتوزيع األرباح والخسائر على حسابات االستثمار يتفق مع األساس الذي تم اعتماده من هيئة الرقابة الشرعية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.

رابعًا: اإليرادات التي ال تتفق مع الضوابط الشرعية تم تجنيبها وإيداعها في حساب صندوق الخيرات، تمهيدا ًلصرفها بموافقة هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

مًا من ِقَبِلها  خـول في أي اتفاقية أو اسـتثمار، أو ممارسة نشاٍط من النَّشاطات، يجب أن ُيعتَمد مقدَّ د أن استخدام أي وثيقة أو مستند أو عقد، أو الدُّ  والهيئة إذ ُتصدر هذا التقرير، تؤكِّ
رعية مع ضرورة األخذ باإلجراءات الصحيحة لتنفيذها. بات الشَّ د من أنه يتَّفق مع المتطلَّ للتأكُّ

زق والعمل. ريعة اإلسالمّية ابتغاء مرضاة اهلل تعالى، وتسأل اهلل سبحانه أن يجعل ذلك سببًا للبركة في الرِّ  هذا والهيئة ُتبارك للبنك نهجه الحميد في االلتزام بأحكام ومبادئ الشَّ

د وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمين.   وصلَّى اهلل تعالى على سّيدنا محمَّ

التاريخ: 11 جمادى اآلخرة 1442 م الموافق 25 يناير 2021 م  

التاريخ: 22 جمادى اآلخر 1443هـ الموافق 25 يناير 2022 م 

فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور/ عصام خلف العنزي
رئيس الهيئة

فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد صبحي عيادي
عضو الهيئة

فضيلة الشيخ/ ناصر بن يوسف بن ناصر العزري
عضو الهيئة
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لهيئة الرقابة الشرعية لبنك العز اإلسالمي
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قرار الهيئةالموضوعم

المنتهية 1 اإلجارة  الممولين بعقد  العقارين  طلب فك رهن عن أحد 
المالك(. هو  )البنك  بالتمليك 

تم  وإن  الطرفين  برضى  للمتعامل  العقارين  أحد  نقل  موضوع  على  الهيئة  وافقت 
البنك، فيجوز أن يبيع أو يهب جزءا من  المالك هو  الواحدة سابقا ألن  بالوحدة  التعاقد 
حصته أو كامل حصته ما دام يمكن االنتفاع بالحصة التي تباع ويمكن أن يعاد احتساب 

إلى اآلتي: االنتباه  الباقية مع  الثابتة في بقية الحصة  إذا تغيرت األجرة  أقساط اإليجار 

ال  أجرتها  ألن  البيع  حال  احتسابها  يتم  بحيث  الالحقة  الفترات  أجرة  إلى  ينظر  أن     -1
منها. المنفعة  باستيفاء  إال  تستحق 

2-      أن يحسب البنك أجرة الفترات المستحقة السابقة إلى حين البيع فيأخذ أجرة المثل 
فيها وليست األجرة التي تم التعاقد عليها ألنه من المعلوم أن العقد بني على أن 
يدفع المتعامل قيمة أعلى من القيمة السوقية وعلى المصـرف بعد االحتساب أن 

يدخل القيمة الزائدة في الباقي من الحصة أو بحسب ما يتفقان. 

حالة 2 في  المستقبلية(  األجرة  من   %1( نسبة  بإضافة  السماح  طلب 
المتناقصة. المشاركة  وتمويل  اإلجارة  لتمويل  الجزئي  السداد 

ال مانع من إضافة 1% في قيمة البيع من أصول اإلجارة وال يجوز إضافة 1% على ديون األجرة 
المتعثرة عند السداد.

لتأمين األصول استفسار حول االنتقال إلى التأمين التقليدي.3 التقليدي  التأمين  إلى شركة  االنتقال  الـــشرعية مانعا من  الهيئة  ترى  ال 
في حالة عدم وجود شركات تأمين تكافلي قادرة على التأمين، حيث يعتبر عدم مقدرة 

شركات التأمين التكافلي في حكم المعدوم والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.

ملحق الفتاوى والقرارات والتوصيات 
لتقرير االلتزام الشرعي السنوي
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بعقد 4 اإلجارة  تمويالت  هيكلة  إعادة  على  الموافقة  ططلب 
المتناقصة. المشاركة 

توصي الهيئة إلعادة هيكلة الصورة المبينة وفق اآلتي:
تملك  تعجيل  للزبون  يحق  فإنه  بالتمليك  منتهية  إجارة  هو  القائم  العقد  أن  بما       -1

البيع. طريق  عن  التمويل  مدة  من  وقت  أي  في  العقار 
2-    يشتري الزبون العقار بثمن مؤجل )وهو األجرة الثابتة المتبقية من عقد اإلجارة مع 

األجرة المتغيرة المستحقة غير المدفوعة(.
3-     يقوم البنك بشـراء هذا العقار )البيع الحال( من الزبون بالقيمة االسمية للعقار أو بما 
يتفقا عليه من ثمن ويساوي )الثمن المؤجل وفق ما ورد أعاله في البند 2، والديون 

األخرى المراد اعادة هيكلتها(.
4-    من حصيلة البيع يتم إغالق وتسوية الثمن المؤجل وفق ما ورد أعاله في البند2، 

الزبون. على  للبنك  األخرى  والديون 
5-     وفقا للبند 4 أعاله، سيتم توقيع عقد مشاركة جديد بين البنك والزبون للمدة التي 

يتفقان عليها. 
الثاني من  البيع  البنك للزبون هو بيع مؤجل بثمن مؤجل أما  البيع األول من  *مالحظة: 
الزبون للبنك فهو بيع حال بثمن حال، وهذه الصورة تخرج من صورة العينة ألن ثمن البيع 

المؤجل أقل من ثمن البيع الحال .

استفسار حول تعديل أرباح عقد مرابحة البضائع لمتعامل من فئة 5
األفراد.

ترى الهيئة أن للبنك الحق في التنازل عن أرباحه أو تعديل مدة السداد حسب ما يقتضيه 
الحال .

طلب الموافقة على أجرة الدراسة التي يجريها البنك أو المؤسسات 6
المالية األخرى المتعلقة بموضوع خط االرتباط:

الدراسة االئتمانية، بشـرط أن  الهيئة مانعا من جواز أخذ / دفع رسوم على  ال ترى   -1
بذلك. سابقا  الهيئة  موافقة  تمت  كما  الدراسة،  هذه  من  العميل  يمكن 

2-     يكون مقدار أجرة الدراسة حسب ما يتفق عليه أطراف المعاملة.

طلب الموافقة على تحسين منتج مرابحة البضائع عن طريق توكيل 7
المورد في عملية الفرز والتسليم

وجود  مع  البضاعة  وتسليم  وتعين  لفرز  المورد  توكيل  من  مانعا  الهيئة  ترى  ال       -1
بذلك. قيامه  تؤكد  ضوابط 

2-      توصي الهيئة باآلتي:
-         ضرورة وضع ضوابط تؤكد استالم العميل السلعة خالية من العيوب.

-         التعامل مع الموردين ذوي السمعة الطيبة.
-         على التدقيق الشرعي فحص هذه اإلجراءات وفق طرق المتبعة لديهم.

المقيدة 8 الوكالة  بعقد  جديد  تمويل  على  الموافقة  طلب 
المضاربة. صكوك  باالستثمارفي 

ال ترى الهيئة مانعا من تمويل الوكالة المقترح وفق الـــشروط اآلتية:
1-        ان تكون الوكالة مقيدة.

2-      أن يكون الربح المتوقع من الوكالة أقل من ربح الصكوك المعلن.
أرباح  توزيع  دورة  بعد  أو  متوافقة  الوكالة  من  المتوقع  الربح  دفع  دورة  تكون  أن     -3

الصكوك.
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تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة 

كان عام 2021 حافًلا باإلنجازات لبنك العز اإلسالمي )البنك( حيث حقق البنك أرباًحا في أول عام له بعد استحواذ بنك عمان العربي عليه. كما واصل البنك مسيرته نحو التحول الرقمي 
واالبتكار في تقديم حلول ُترّكز على العميل، مستفيدا مما لديه من مرونة وقدرة على االستجابة للتغييرات. ويأتي ذلك في وقت شهد فيه االقتصاد العماني تعافًيا ملحوًظا 
نتيجًة للجهود التي بذلتها الحكومة على صعيد برامج التطعيم ودعم مرونة القطاع المصرفي، جنًبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار النفط. ونحن على ثقة من أننا سوف نواصل 

نجاحنا خالل عام 2022 من أجل تقديم قيمة لجميع أصحاب المصلحة.

العام 2021: عام األداء المتميز 

يسعدنا اإلعالن أن بنك العز اإلسالمي تمّكن من تحقيق ربحية خالل هذا العام، وشهدت قطاعاته األساسية أداء ملحوظا.

فقد ارتفعت ذمم التمويل المدينة بمبلغ 90.3 مليون ريال عماني )%12.7( من نهاية 2020 لتصل إلى 801.8 مليون ريال عماني، في حين ارتفعت الودائع بقيمة 120.7 مليون ريال عماني 
)%16.7( في 2020م لتصل إلى 845.2 مليون ريال عماني. هذا باإلضافة إلى ارتفاع صافي اإليرادات التشغيلية للبنك بما يعادل 6.8 مليون ريال عماني )%36.1( في 2021م، كما أعلن البنك 
عن صافي أرباح بعد الضرائب بلغت 4.4 مليون ريال عماني مقارنًة بصافي خسائر بلغت 7.6 مليون ريال عماني في 2020. ونتيجًة التباع سياسة حصيفة متحفظة، نجح البنك في تعزيز 

مستوى الخسائر االئتمانية المتوقعة )المخصصات( مقابل المخاطر االئتمانية، وـأصبح لدى البنك نسبة تغطية جيدة مقابل األصول المتعثرة.

النمو واإلستراتيجية 

لقد حرصنا على مدار عام كامل من العمليات بعد استحواذ بنك عمان العربي على بنك العز اإلسالمي على تعزيز نهجنا الذي ُيرّكز على العمالء من خالل الوفاء بالتزاماتنا ومواصلة 
تقديم الدعم لعمالئنا.

عالوة على ذلك، واصل البنك استثماره في المنصات الرقمية القائمة، كما دخل في شراكات لتقديم حلول ترتكز على التكنولوجيا المالية، هذا باإلضافة إلى حرص البنك على تبني 
ثقافة اإلبتكار مع تعزيز قدراته األساسية. ويواصل البنك العمل من أجل الحصول على نموذج أعمال رقمي لمواكبة متطلبات العمالء المتغيرة والتقدم التكنولوجي.

الخدمات المصرفية لألعمال التجارية

على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 على األعمال خالل معظم عام 2021، سجلت الخدمات المصرفية لألعمال التجارية أداًء مالًيا قوًيا مع نمو لرقم مضاعف على 
كافة المقاييس الرئيسية، مما ساهم في تحول البنك نحو الربحية. ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود المبذولة في سبيل إعادة مواءمة األعمال وترشيد التكلفة واالنضباط 

المالي وتحسين جودة األصول.

تركز استراتيجية البنك للمضي ُقدًما على استقطاب الحسابات عالية الجودة والقطاعات التي تدعم أهداف التنوع في السلطنة. ولذلك، تستهدف جهود فريق تمويل المشاريع 
والتمويل المشترك لدينا قطاعات متنوعة، أهمها التعليم والتعدين والغذاء، والرعاية الصحية، والصناعات التحويلية، والضيافة. هذا ويواصل البنك دعمه لقطاع المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة التي تشكل حجر الزاوية لالقتصاد العماني.

الشريعة اإلسالمية - مثل الصكوك واألسهم والتمويل  تتوافق مع أحكام ومبادئ  بالبنك على تقديم حلول مالية مبتكرة  المصرفية االستثمارية  الخدمات  كما تحرص دائرة 
والخدمات االستشارية - بما يلبي االحتياجات المختلفة لعمالئنا من الجهات السيادية والحكومية والشركات الكبرى.  الجدير بالذكر أن البنك فاز بجائزة أفضل معاملة مضاربة 
لعام 2021 في حفل توزيع جوائز إسالميك فاينانس نيوز، وذلك تقديًرا لدوره في إدارة مضاربة الصكوك اإلستثمارية الدائمة لمجموعة أومينفست، حيث شهدت هذه الصكوك إقباال 

واهتماما بالغا من المستثمرين.
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يوّفر بنك العز اإلسالمي باقة شاملة ومتنوعة من حلول التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، من بينها تمويل رأس المال العامل، وتمويل التجارة، والتمويل 
طويل األجل، والتمويل المبني على المشاريع.

الخدمات المصرفية لألفراد

ال تزال تداعيات جائحة كوفيد - 19 تؤثر بشدة على القطاع المصرفي، وقد أدخلت البلدان في جميع أنحاء العالم حزمة متنوعة من البرامج التحفيزية لدعم االقتصادات، وكانت 
سلطنة عمان في طليعة هذه الدول حيث طرحت برامج تحفيزية للشركات واألفراد على حد سواء كون البنوك في صميم الجهات المساندة لمثل هذه اإلجراءات في مثل هذه 

األوقات.

لقد كان لتأثيرات جائحة كوفيد - 19 على القطاع المصرفي العماني دوًرا في تكثيف استخدام القنوات والمدفوعات الرقمية االلكترونية؛ باالضافة الى تنظيم الرسوم والمتطلبات 
الرقابية، فضًلا عن زيادة عدد العمالء المتأخرين في سداد أقساطهم.

إنشاء كيان مصرفي  إلى  العربي، وأدى ذلك  لبنك عمان  التابعة  للصيرفة اإلسالمية  اليسر  نافذة  ناجًحا مع  اندماًجا  أيًضا  العز اإلسالمي  بنك  العصيبة، شهد  األوقات  خالل هذه 
السابق: بالعام  بين ما تحقق من مزايا مقارنًة  أنحاء سلطنة عمان، ومن  انتشار واسع في جميع  المالية مع  الناحية  إسالمي أقوى بكثير من 

نمو قاعدة عمالء بنك العز اإلسالمي بزيادة قدرها %75.  

أغلقت محفظة الودائع بزيادة قدرها %21.  

  أغلقت محفظة حساب التوفير بشرى بزيادة قدرها %19.

شهد عمالء الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت زيادة بنسبة %26.  

دائرة الموارد البشرية

والذي  العمل،  مكان  في  )التحصين(  التطعيم  برنامج  إلطالق  األولوية  كانت  ذلك،  أجل  ومن  صحتهم.  على  والحفاظ  الموظفين  سالمة  بمراعاة  البشرية  الموارد  دائرة  التزمت 
استهدف الموظفين وأفراد أسرهم، مع الحرص على مشاركة المعلومات معهم من أجل تعزيز الثقة وتحفيزهم على اتخاذ قرار الحصول على التطعيم. ونتيجًة لذلك، تمّكن 

100% من الموظفين من العودة إلى أعمالهم المكتبية اعتباًرا من سبتمبر 2021، مما ساهم في تعزيز اإلنتاجية بشكل عام.

الركائز  أولويات  أهم  باعتبارها  التشغيلية  الكفاءة  وتحسين  العالي  األداء  ثقافة  لترسيخ  مساعيها  البشرية  الموارد  دائرة  تواصل  البنك،  شهدها  التي  االندماج  عملية  بعد  وحتى 
االستراتيجية التي تشمل إدارة الموارد وإدارة األداء وإشراك الموظفين. وفي هذا الشأن، نجحت دائرة الموارد البشرية في استحداث نظام جديد إلدارة الموارد البشرية ُيطلق عليه 
"نمو " )Numu( بغرض أتمتة ورقمنة عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة األداء، وإدارة التعلم، وإدارة التعاقب الوظيفي، باإلضافة إلى إطالق بوابة إدارة الوظائف، حيث أن 
النظام الجديد يهدف إلى تحسين تجربة الموظفين في الوصول إلى أنشطة الموارد البشرية ذات الصلة بهم في أي وقت من األوقات، مع الحصول على بيانات مباشرة، سواًء على 

المستوى الشخصي أو على مستوى الفريق، دون أي تعامالت يدوية أو ورقية مع فرق الموارد البشرية.

ومن جهة أخرى، تحرص دائرة الموارد البشرية على ترسيخ ثقافة االلتزام، ولذلك دخلت في شراكة مع مزود خدمة معروف عالمًيا بهدف تلبية متطلبات رفع الوعي من خالل 
التدريب الذي ُصمم خصيًصا لتمكين الموظفين من أداء أدوارهم ومسؤولياتهم ذات الصلة بااللتزام بفعالية. 

الجدير بالذكر أن دائرة الموارد البشرية تتطلع إلى زيادة االعتماد على المنصة الرقمية التي ُأطلقت حديًثا من أجل تعزيز مجاالت أخرى مثل االبتكار وإشراك الموظفين فضًلا عن 
"NUMU"تعظيم العائد من االستثمار من خالل نقل العديد من األنشطة األخرى، قدر اإلمكان، إلى نظام نمو
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دائرة التدقيق والرقابة الشرعية 

يحرص البنك على التأكد من أن جميع منتجاته وخدماته متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. ولتحقيق ذلك، قام البنك بتعيين مجموعة من علماء الشريعة البارزين 
المتخصصين في فقه المعامالت اإلسالمية وذلك لتشكيل هيئة للرقابة الشرعية.  باإلضافة إلى ذلك، أنشأ البنك دائرة التدقيق والرقابة الشرعية، والتي تعمل منذ نشأة البنك. 

العمالء والمنتجات  التعامل مع  بالشريعة في جميع مجاالت  االلتزام  المتمثل في  النهائي  أدوارًا مختلفة مهمة في تحقيق هدفها  االلتزام والتدقيق الشرعي  وقد أدت دائرة 
والخدمات. ولتحقيق هذه الغاية، تقوم الهيئة بمراجعة وثائق منتجات البنك والعمليات واإلجراءات المتبعة للتأكد من أن جميع معامالت البنك قد تمت وفقًا لمبادئ وقواعد 
الشريعة اإلسالمية. وقد قدمت تقارير عن النتائج التي توصلوا إليها إلى هيئة الرقابة الشرعية واإلدارة، والتي اتخذت الخطوات الالزمة لمزيد من الدعم لخدمات ومنتجات البنك حتى 

تكون متوافقة مع مبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية.

في عام 2021، أجرت دائرة االلتزام والتدقيق الشرعي دورة تدريبية في أساسيات ومبادئ وقواعد المعامالت المالية في الشريعة اإلسالمية، وعمليات ومستندات المعامالت المالية 
اإلسالمية. كما تم إجراء تدريب لموظفي الفروع ومزودي خدمة العمالء وفريق المبيعات وفريق إدارة االئتمان بالبنك. 

عالوة على ذلك، قامت دائرة االلتزام والتدقيق الشرعي بدور ال غنى عنه من حيث توفير حلول متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لعمالء البنك، وخصوصًا من حيث احتياجات 
العمالء من الشركات حيث تكون هناك حاجة إلى منتجات أكثر تطورًا. كما شاركت الدائرة في تطوير منتجات مختلفة تم اطالقها خالل العام الماضي، فضال عن المنتجات التي 
من المقرر إطالقها في عام 2022 وقد تم ذلك كله تحت إشراف وتوجيه هيئة الرقابة الشرعية. كما أجرت دائرة االلتزام والتدقيق الشرعي تدقيقًا شرعيًا بشأن الخدمات المصرفية 

لألفراد والخدمات المصرفية للشركات.

عقدت هيئة الرقابة الشرعية خالل عام 2021 سبع اجتماعات بنصاب قانوني كامل، كما راجعت الهيئة عدًدا من المنتجات والمستندات وأصدرت عدد 162 قراًرا بشأن استفسارات 
المناسبة وفقًا ألحكام الشريعة االسالمية. التوجيهات  التدقيق الشرعي، وقدمت  التقارير الشهرية، والسياسات، والمقترحات االستثمارية، وتقارير  مختلفة. كما راجعت الهيئة 

تقنية المعلومات

تؤدي دائرة تقنية المعلومات دوًرا مهًما في تمكين البنك من تحقيق أهدافه الرئيسية. فقد شهد عام 2021 عدة إنجازات على صعيد الحلول الرقمية الجديدة التي طرحها البنك 
بهدف تحسين تجربة العمالء وتعزيز فعالية العمليات وزيادة إيرادات البنك.  كما تحرص الدائرة على ترسيخ مكانة البنك من خالل تعزيز إمكانية التوسع، والمرونة، وأمن المعلومات، 

والحوكمة. 

وقدمت الدائرة الدعم المتواصل لجميع اإلدارات األخرى في البنك من أجل تحسين وتوسيع القدرات ذات الصلة لتطوير المعامالت واالتصاالت والتقنية والخدمات اإلدارية. حيث 
أثمرت هذه الجهود عن تنفيذ عدد من المشاريع ذات األهمية بما في ذلك:

تنفيذ مشروع ضريبة القيمة المضافة: ضريبة القيمة المضافة هي عبارة عن مبادرة وطنية تهدف إلى زيادة اإليرادات الحكومية والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.  وقد نجح   
البنك في الوفاء بالجدول الزمني الصارم الذي وضعته الحكومة وقام بإطالق الخدمة في الوقت المحدد وحسب االشتراطات الحكومية. 

إطالق منصة "نمو" )المنصة الرقمية للموارد البشرية(: أطلقت دائرة الموارد البشرية هذه المنصة لتقديم خدمات الموارد البشرية، وقد حظيت برضا كبير بين الموظفين باعتبارها   
أيضا خدمة يعتمد عليها البنك. 

طرح خدمات جديدة للهواتف الذكية والخدمات المصرفية اإللكترونية تتضمن: من منصة الخدمات المصرفية على الهواتف الذكية وعلى اإلنترنت العديد من الخدمات التي   
تضمن زيادة اإليرادات مع تحسين تجربة العمالء.

النهائي تحسين تجربة العمالء وتقليل العمل الورقي على مستوى الفروع.  ويتضمن اإلصدار  BRIDGE:  يستهدف هذا الحل  BRIDGE" المحّسن: بريدج-  "بريدج  إطالق نظام   
الجديد من النظام العديد من التحسينات التي تستهدف تعزيز تجربة العمالء.  
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إطالق منصة ايفين IFIN للتمويل اإلسالمي: منصة ايفين هي عبارة عن حل مؤتمت للتمويل اإلسالمي ُمتاح على مستوى المتاجر.  ويعتبر هذا الحل األول من نوعه في المنطقة   
حيث يوّفر خيار تمويل مريح للعمالء دون الحاجة إلى زيارة البنك. 

األمن المعلوماتي: يعمل البنك على إطالق العديد من الحلول والخدمات بهدف توفير منصة آمنة لتقنية المعلومات.   

تم إدخال العديد من التحسينات على العديد من المنتجات الحالية بما يدعم المبادرات االستراتيجية للبنك.    

عالوة على ذلك، نفّذت الدائرة تدريًبا ناجًحا على التعافي من الكوارث خالل العام، ومازالت تعمل على تحسين أمن المعلومات وااللتزام ومراعاة الشروط الرقابية.

إدارة المخاطر

يحرص البنك، منذ تأسيسه، على بناء إطار قوي ومستدام لحوكمة المخاطر وترسيخ ثقافة الوعي بالمخاطر على مختلف مستويات المؤسسة. 

البنك المركزي العماني تمديد إجراءات الدعم االقتصادي واإلعفاءات )بما في ذلك تأجيل الدفع(  التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة، قرر  تماشًيا مع اإلجراءات 
من أجل تقليل العبء عن األفراد والمؤسسات. ومن جانبها، وجدت البنوك بأن عليها إعادة النظر في استراتيجياتها إلدارة المخاطر بما يتفق مع بيئة األعمال المتغيرة حيث تأثرت 

معظم المؤسسات سلبًيا بسبب الجائحة. وبدوره، قرر بنك العز اإلسالمي اتباع نهج تحفظي فيما يتعلق بأنشطته ذات المخاطر.

فعلى صعيد إدارة المخاطر، يعتز البنك بأن لديه هيكل قوي إلدارة المخاطر حيث تخضع أنشطته لإلشراف من قبل مجلس اإلدارة عبر لجنة مختصة، وهي لجنة المخاطر وااللتزام 
التابعة للمجلس. وهناك أيًضا لجنة المخاطر التابعة لإلدارة، والتي تقدم المساعدة للجنة المخاطر وااللتزام التابعة للمجلس في أداء أدوارها ومسؤولياتها االستراتيجية.  ومن بين 

اللجان األخرى التابعة لإلدارة التي تساهم في بناء النظام وترسيخ ثقافة اإلدارة الفعالة للمخاطر كل من: لجنة االئتمان التابعة لإلدارة ولجنة األصول والخصوم.

وفيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية، قرر البنك اتباع نهج تحفظي من حيث استقطاب معامالت تمويل جديدة سعًيا إلى دعم أعماله مع كبار العمالء، سواًء من األفراد أو المؤسسات. 
وقد منح البنك تأجيالت للسداد بما يتماشى مع تسهيالت البنك المركزي العماني لما يقارب 29% من إجمالي محفظة التمويل. وهذا بدوره أدى الى حل مشكلة نقص التدفقات 
النقدية التي يعاني منها العمالء من المؤسسات واألفراد. وبالنسبة لالسترداد والتحصيل، تم إنشاء لجنة االسترداد والتحصيل، وهي لجنة رفيعة المستوى تهدف إلى اإلشراف على 
هذا الجانب الهام من إدارة المخاطر االئتمانية، كما تراقب أداء جميع قطاعات األعمال. ونتيجًة لهذه الجهود المشتركة، ظل الوضع تحت السيطرة، خاصة في قطاع الخدمات 
المصرفية لألفراد. ومن جهة أخرى، يخضع البنك حالًيا لعملية إعادة هيكلة لدعم العمالء الذين تأثروا بالجائحة، وذلك بما يتفق مع التوجيهات الصادرة من البنك المركزي العماني 

فيما يتعلق بإعادة الهيكلة.

وفيما يتعلق بالمعيار الدولي للتقارير المالية )IFRS-9( ، اتبع البنك منهجية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة )ECL( بالتنسيق مع الكيانات األخرى بالمجموعة. كما تم تبسيط 
عملية االكتتاب االئتماني للخدمات المصرفية لألفراد بما يضمن استجابة أسرع مع الحفاظ على قدر كافي من الرقابة على العملية بالكامل. 

ويجري حالًيا تطبيق حدود لتحمل مخاطر الصرف األجنبي ومعدل األرباح ومخاطر السيولة. كذلك، قام البنك بتحسين شبكة التوزيع الخاصة به من أجل تعزيز قاعدة إيداعات 
األفراد لديه، ويعمل حالًيا على تنفيذ استراتيجية مدروسة جيًدا مع اتجاه لجذب الودائع منخفضة التكلفة عبر شبكة العمالء األفراد. هذا وتتولى لجنة األصول والخصوم إدارة 

المسائل المتعلقة بالسيولة، حيث يسعى البنك حالًيا إلى زيادة ودائع األفراد والودائع المستقرة باإلضافة إلى تفعيل عالقات التمويل المصرفي للمؤسسات. 

وكجزء من إطار سياسة إدارة استمرارية األعمال، قامت دائرة المخاطر التشغيلية بالبنك، بالتعاون مع مجموعة تقنية المعلومات لدينا، باختبار إدارة استمرارية األعمال وكذلك مركز 
التعافي من الكوارث. 

لقد ظل تركيز البنك منصًبا خالل عام 2021 على تحسين أمنه المعلوماتي. وفي هذا الصدد، اتخذ البنك عّدة خطوات للحد من مخاطر األمن السيبراني / المعلوماتي، بما في ذلك: 
إعادة التهيئة المستمرة ألنظمة أمن البريد اإللكتروني واإلنترنت وتقوية جدران الحماية، وأنظمة منع التسلل، وجدران حماية تطبيقات الويب، وتعزيز أمن نقاط النهاية من أجل رصد 

أي نوع من انتهاكات أمن تقنية المعلومات واالستجابة لها. 
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وقد قام البنك بتنفيذ اختبارات ألمن المعلومات من أجل اختبار قدرته على التصدي لمخاطر أمن تقنية المعلومات، بما في ذلك إدارة الوصول الميسر )PAM(، واختبار االختراق، 
وتقييم أوجه الضعف، والهجمات الوهمية، وإدارة حوادث أمن المعلومات )SIEM(  وغيرها الكثير. كما أنشأ البنك مركًزا للعمليات األمنية بغرض المساعدة في رصد مخاطر أمن 

تقنية المعلومات في الوقت المناسب.

التدقيق الداخلي

يشّكل التدقيق الداخلي )خط الدفاع الثالث( في إطار نموذج إدارة المخاطر بالبنك الذي يحتفظ بوضعه المستقل من خالل العمل بتوجيهات وإرشادات من لجنة التدقيق التابعة 
لمجلس اإلدارة، ويتبع رئيس لجنة التدقيق مباشرًة.

إن الغرض األساسي من نشاط التدقيق الداخلي هو مساعدة اإلدارة ومجلس إدارة البنك على االضطالع بمسؤولياتهم وتحقيق أهداف البنك من خالل تقديم نهج منظم ومنضبط 
لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، وذلك من خالل تقييم المخاطر والضوابط واألخالق، والجودة، واالقتصاد، والكفاءة.

ُأعّدت خطة التدقيق السنوية بشكل يراعي جميع عمليات البنك، والتي يتم تدقيقها على أساس دوري. وقد تم إجراء جميع عمليات التدقيق وفًقا للمعايير الدولية للممارسة 
للتدقيق. المهنية 

في عام 2021، قام مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق التابعة له، عبر دائرة التدقيق الداخلي، بمراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالبنك على مدار العام. وقد كانت هذه المراجعات 
على شكل مهام تدقيق داخلي تم التخطيط لها وتنفيذها من خالل اعتماد خطة تدقيق داخلي مستندة على تقييم المخاطر يتم اعتمادها من قبل لجنة التدقيق على أساس 
سنوي، باإلضافة الى اتباع اللوائح ذات الصلة والصادرة عن البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال، والمعايير الدولية في الممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة 
عن معهد المدققين الداخليين. كما أنه يتم إبالغ جميع المعنيين بنتائج مهام التدقيق الداخلي، ويتم متابعة المالحظات الصادرة ومراقبتها لضمان إيجاد حلول فعالة للثغرات 

التي تم الكشف عنها في التقارير من أجل إدارة / أو تخفيف المخاطر المبلغ عنها.

دائرة االلتزام

دائرة االلتزام هي دائرة مستقلة تقدم تقاريرها إلى لجنة المخاطر وااللتزام التابعة لمجلس اإلدارة. يتمثل دور الدائرة في تحديد وتقييم وتوجيه حول ومراقبة وتقديم التقارير 
حول مخاطر عدم االلتزام.  . وفي عام 2021 م، واصلت دائرة االلتزام تقييم وتنفيذ أفضل الممارسات الدولية والقوانين واللوائح الخاصة بسلطنة عمان. وقد اتخذ البنك اإلجراءات 
المناسبة لضمان تنفيذ القانون واللوائح وأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمتطلبات التنظيمية األخرى لضمان االمتثال للمتطلبات 

التنظيمية.

من  المختلفة  المعلومات  طلبات  وكذلك  سنوي  بشكل  العماني  المركزي  البنك  يجريه  الذي  التدقيق  بمتابعة  االلتزام  دائرة  في  الرقابية  الشؤون  وحدة  قامت  2021م،   عام  في 
الجهات التنظيمية ؛ وتقديم المشورة والتنسيق بشأن الموافقات التنظيمية المختلفة؛ وإجراء تقييمات األثر التنظيمي؛ وتقديم المشورة بشأن السياسات واإلجراءات والمنتجات 
والقنوات اإللكترونية الجديدة والمعدلة ، ونشر النشرات اإلخبارية الداخلية لاللتزام ، ونشر لوحة مراقبة االلتزام على أساس منتظم والتي ُترّكز على المؤشرات التنظيمية الرئيسية ، 

وإجراء مراجعات االلتزام القائمة على المخاطر.

مكافحة  جوانب  مختلف  حول  تفصيلية  إجراءات  ووضع  ؛  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  سياسة  وتنقيح  بمراجعة  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  فريق  قام 
غسل األموال ومكافحة الرشوة وااللتزام ، ووضع إرشادات وإجراء تقييم لمخاطر مكافحة غسل األموال ، واستمر في تنفيذ قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية ومتطلبات 
معيار اإلبالغ المشترك ؛ والتنفيذ الفعال للعقوبات، واالشتراك في قوائم "World Check" للعقوبات و PEP المعروفة في العالم ، وضوابط النظام المعززة لمنع واكتشاف غسل 
األموال ، وتقديم المشورة بشأن العناية الواجبة؛ ومراجعة المعامالت من خالل نظام مكافحة غسل األموال المؤتمت. كما تعاملت اإلدارة مع طلبات المعلومات من المركز 
الوطني للمعلومات المالية )NCFI( والبنوك ذات الصلة بنا. وقدمت دائرة االلتزام تدريبات متخصصة ومعززة بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتي تغطي متطلبات 
محددة لفرق العمليات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية لألعمال التجارية. باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم العديد من دورات التعلم اإللكتروني الجديدة مثل أخالقيات العمل 

والجرائم المالية والعقوبات وتمويل التجارة وغسل األموال المتعلق بالتجارة.
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مؤسسة واعية اجتماعًيا 

إننا، في بنك العز اإلسالمي، نلتزم بدعم ونمو ورفاهية المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها، وذلك انطالًقا من إيماننا أن نمو األفراد واألعمال التجارية يتوقف على نمو وازدهار 
المجتمعات.

كان عام 2021 مليًئا بالتحديات بسبب استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا وإعصار شاهين الذي ضرب السلطنة، لذلك تركزت جهودنا على دعم الحكومة في التخفيف من 
الخيرية، هذا  التابع للهيئة العمانية لألعمال  الكارثة الطبيعية من خالل تبرع مباشر بقيمة 150 ألف ريال عماني إلى صندوق اإلغاثة "مساعدات شاهين"  التي خلفتها هذه  األضرار 
باإلضافة إلى إطالق حملة إغاثة وإطعام لدعم المتضررين من اإلعصار بمشاركة عدد ضخم من المتطوعين من جميع أنحاء السلطنة لتوزيع المساعدات على المتضررين.  كما 

قام البنك أيًضا بتوفير إقامة وتقديم الدعم لعمالئنا ممن تأثروا باإلعصار بشكل مباشر.

وفي إطار التزامنا المستمر ببرنامجنا للمسؤولية االجتماعية "إفطار صائم" للعام الثامن على التوالي، نعمل على توزيع الطرود الرمضانية، التي تحتوي على المواد الغذائية األساسية، 
على األسر منخفضة الدخل في كافة المناطق التي نعمل بها.

كما قدمنا الدعم لجهود وزارة التنمية االجتماعية من خالل تزويد الطالب من األسر منخفضة الدخل بالتقنيات التكنولوجية التي يحتاجون إليها من أجل الوصول إلى منصات 
التعليم عن بعد والتي اتجهت إليها المدارس بسبب الجائحة، حيث تبرع البنك بخمسين جهاز حاسوب محمول و10 أجهزة لوحية "تابلت" إلى الوزارة لضمان مواصلة مثل هؤالء 

لتعليمهم. األطفال 

ريال عماني لصالح   160.000 للتبرعات  القيمة اإلجمالية  للتبرع، وبلغت  إلكتروني يعتبر بمثابة منصة  البنك أول مبادرة للتمويل الجماعي في السلطنة، من خالل موقع  وأخيًرا، أطلق 
التاليين: المشروعين 

إنشاء مركز التميز لألطفال ذوي اإلعاقة.  

مساعدة األيتام في مركز رعاية الطفولة تحت إشراف وزارة التنمية االجتماعية.  

قطاع مصرفي يتسم بالمرونة  

استطاع القطاع المصرفي والمالي في السلطنة الصمود خالل هذه األوقات العصيبة مدعوًما بالسيولة والتدابير واإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة والبنك 
الُعماني. المركزي 

وقد شهد القطاع المصرفي ارتفاًعا ملحوظا في احتياطي الصرف األجنبي بنسبة 28%، ليصل إلى 6.9 مليار ريال عماني في عام 2021، مقارنًة بـ 5.4 مليار ريال عماني في عام 2020. كما 
ارتفع التمويل/ االئتمان بنسبة 5.4% ليصل إلى 27.8 مليار ريال عماني فيما شهدت الودائع ارتفاًعا بنسبة 5.7% لتصل إلى 25.3 مليار ريال عماني في نوفمبر 2021 مقارنًة بنفس الفترة 
في عام 2020. وبلغت قيمة التمويل الذي قدمته المؤسسات المصرفية اإلسالمية 4.8 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2021، أي بنسبة نمو بلغت 13.1% عن العام السابق. كما ارتفع 
إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ اإلسالمية بنسبة 16.8% لتصل إلى 4.4 مليار ريال عماني. وفي نوفمبر 2021، ارتفع إجمالي أصول البنوك والنوافذ اإلسالمية بنسبة 13.1% على أساس 

سنوي لتصل إلى 5.8 مليار ريال عماني، أي ما يعادل 15.2 % من أصول القطاع المصرفي.

وعلى الرغم من استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا على األعمال خالل معظم عام 2021 ومعاناة القطاعات االقتصادية الرئيسية من الضغوط، إال أنه ومع االنتشار التدريجي 
مالية  إجراءات  عّدة  اتخاذ  خالل  من  لدعمه  الحكومة  سارعت  ما  وهو  االقتصاد،  في  التعافي  بداية  العام  نهاية  شهدت  االجتماعي،  التباعد  قيود  وتخفيف  التطعيم  لحمالت 
وإصالحات اقتصادية، هذا باإلضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. كما بدأ برنامج اإلصالح االقتصادي الحكومي " خطة التوازن المالي " يؤتي بثماره، األمر الذي يرفع من التوقعات بشأن 

التعافي االقتصادي والنمو في عام 2022. 



www.alizzislamic.com43

من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي العماني عن استمرار تأجيل أقساط التمويل على أن تنتهي إعادة الهيكلة مع األطراف بحلول األول من أبريل 2022. وإيماًنا منها بأهمية الدور الذي 
تلعبه البنوك في أوقات األزمات، لم تتوقف دائرة الخدمات المصرفية لألعمال التجارية عن دعم العمالء من أصحاب المشاريع الواعدة التي تواجه مشكالت مؤقتة في التدفقات 
النقدية بسبب الظروف االقتصادية. وتعتمد االستراتيجية التي يتبعها البنك في هذا الصدد على تقديم محفظة متنوعة ومتميزة وفّعالة.  وعلى الرغم من تفاؤل البنك بشأن 

انتعاش االقتصاد، إال أنه مازال يطّبق استراتيجيته التي تعتمد على توفير مخصصات معقولة بشكل استباقي من أجل مواجهة أي ارتفاع في المخاطر االئتمانية.

التوقعات والمبادرات اإلستراتيجية لعام 2022

في ظل استمرار عدم اليقين بشأن الوضع الحالي بسبب استمرار تأثيرات الجائحة على االقتصاد العالمي، والقطاع المالي على وجه الخصوص، يرى معظم االقتصاديين أن الطريق 
مازال طويًلا أمام التعافي. ومع ذلك، بدأنا العام 2022م بوتيرة إيجابية، حيث تجددت الثقة في السوق وأصبحت مصادر الدخل الخارجية الُمحّرك األساسي للنمو، وذلك بسبب 
االرتفاع الذي شهدته أسعار النفط والغاز. كذلك، سوف تشهد السلطنة نمًوا في االستثمار فبعد زيادة أسعار النفط ستتضاعف االستثمارات العامة المرتبطة برؤية ُعمان 2040. ومن 

المرجح أيًضا أن يستمر تعافي إنفاق األسر خالل عام 2022 رغم أن هذا التعافي سوف يظل متأثًرا بقيود كورونا الجديدة.

إن النمو الذي تشهده السلطنة تحت القيادة الحكيمة لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه اهلل ورعاه- بالتزامن مع رؤية عمان 2040 سيجلب 
آفاًقا جديدة للنمو وسيعزز من جودة الخدمات وتبني استخدام األنظمة التقنية. وسترّكز المبادرات االستراتيجية للبنك لعام 2022 على دعم ومساندة رؤية عمان من خالل مواءمة 
في  الرائدة  اإلسالمية  المؤسسات  كأحد  البنك  مكانة  تعزيز  إلى  سيؤدي  ما  وهو  واألفراد  والعمليات  الرقمي  والتحول  العمالء،  وخدمة  النمو،  تشمل  والتي  االستراتيجية  أفكارنا 

سلطنة عمان.  
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مقدمة  1
تم تأسيس بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع )"البنك"( في سلطنة عمان كشركة مساهمة عامة للقيام بمزاولة األعمال المصرفية اإلسالمية وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.  
تم   2020 يونيو   30 في   .2013 سبتمبر   30 في  التجارية  عملياته  البنك  وبدأ   2013 سبتمبر   5 في  اإلسالمية  المصرفية  ألعمال  لمزاولة  للبنك  ترخيصا  العماني  المركزي  البنك  أصدر 
تابعة للشركة األم وتم شطب األسهم من سوق  البنك شركة  )"الشركة األم"( وبموجب ذلك أصبح  العربي ش.م.ع.م  البنك من جانب بنك عمان  االستحواذ على أسهم 

المالية. لألوراق  مسقط 

قام البنك بإنشاء إطار عمل إدارة المخاطر لديه وفقا لمتطلبات مجلس بازل وإطار العمل التنظيمي لألعمال المصرفية اإلسالمية الصادر من البنك المركزي العماني. 

تحتوي إفصاحات بازلII  الركيزة III على معلومات نوعية وكمية حول إطار عمل إدارة المخاطر للبنك والضوابط الشرعية وكفاية رأس المال. تمت إعادة تصنيف بعض األرقام 
ذات الصلة لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية. ال تؤثر إعادة التصنيف على الخسارة أو حقوق ملكية المالكين المعلن عنها سابقا.

نطاق التطبيق  2
اإلفصاحات النوعية  1/2

بنك العز هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك عمان العربي. تطبق القواعد اإلرشادية لبازل II  وبازل III على مستوى البنك. حيث أنه ليست هناك عملية توحيد فليست 
هناك فروق في أساس التوحيد ألغراض التقارير المالية ولألغراض التنظيمية. ليست هناك قيود مطبقة على تحويل األموال أو رأس المال التنظيمي. 

اإلفصاحات الكمية  2/2
إجمالي رأس المال المدفوع للبنك هو 139.5 مليون ريال عماني موزع على 1.395.000.000 سهم بقيمة 0.100 ريال عماني للسهم.

وسيلة وموقع اإلفصاح  ٣
.www.alizzislamic.com في موقع البنك في شبكة اإلنترنت وهو )III سيتم تقديم إفصاحات المرتكز 3 للبنك ضمن التقرير السنوي )قسم بازل

أساس وعدد مرات اإلفصاح  1/٣
تم تصميم مستند اإلفصاح بموجب بازل 3 ليتماشى مع القواعد اإلرشادية لبازل 3 الصادرة من البنك المركزي العماني ويجب أن يقرأ جنبا إلى جنب مع البيانات المالية 

للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 

 

  II تقرير بازل
III وبازل III الركيزة
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هيكل رأس المال   ٤
اإلفصاحات النوعية  1/٤

يتم احتساب رأس المال التنظيمي للبنك حسب الموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني ويتضمن ذلك رأس المال العام. يبلغ رأس المال المصرح به للبنك 200 مليون 
ريال عماني مقسم على عدد 2 مليار سهم بقيمة 0.100 ريال عماني للسهم بينما يبلغ رأس المال المدفوع 139.5 مليون ريال عماني مقسم إلى 1.395 مليار سهم بقيمة 0.100 

ريال عماني للسهم.

المدورة  القانونية واألرباح  الملكية واالحتياطيات  للبنك على أسهم حقوق   1 الشريحة  1 والشريحة 2. يشتمل رأسمال  الشريحة   – النظامي في فئتين  المال  تم تصنيف رأس 
المؤجلة. والضريبة  الملموسة  غير  واألصول  الملكية  حقوق  خالل  من  العادلة  القيمة  أنها  على  المصنفة  االستثمارات  عن  المحققة  غير  بالخسائر  مخفضة 

فيما يتعلق برأسمال الشريحة 2، وبما يتماشى مع موجهات بازل كمقياس ليعكس أثر كوفيد 19 وبغرض تخفيف التقلب العالي عند احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة 
وأثرها على رأس المالي النظامي للبنوك في وسط جائحة كوفيد 19 أدخل البنك المركزي العماني مرشحات احتياطية في تعميمه رقم بي إس دي/ ب.م/005/2020 بتاريخ 3 

يونيو 2020 بالتفاصيل التالية:

الخسارة االئتمانية المتوقعة بالمرحلة 1 ينبغي إضافة نسبة 100% إلى رأس مال الشريحة 2. ) أ( 

) ب(  الخسارة االئتمانية المتوقعة بالمرحلة 2 يجب أن يعتبر المبلغ كما في 31 ديسمبر 2019 على أنه مبلغ سنة األساس وسيستمر كترتيب للخروج المرحلي المبكر )أي %40 
في سنة 2020 و20% لسنة 2021(. ستظل المرحلتين 1 و 2 الحاليتين خاضعة لنسبة 1.25% من األصول المرجحة بمخاطر االئتمان.

الخسارة االئتمانية المتوقعة اإلضافية وهي فرق المرحلة 2 في تاريخ التقرير المعني والخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلة 2 كما في 31 ديسمبر 2020 ينبغي إضافته  ) ج( 
إلى الشريحة 2 بنسبة 100% لسنة 2021.

أي ربح غير مـحقق عن االســتثمارات المـصنف على أنه قيمـة عـادلة من خـالل حقوق الملكية، يتم خصـمه بنسبة %55.

حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة ال تعتبر جزءا من رأس المال التنظيمي وال يقوم البنك بتخفيض أصوله المرجحة بالمخاطر عن األصول الممولة تمويال 
مشتركا. 



الـتـقـريـر الـسـنـوي 482021

اإلفصاحات الكمية  2/٤

20212020عناصر رأس المالم
ريال عمانيريال عماني

رأسمال الشريحة 1

رأس المال المصدر

139.500.000139.500.000رأس المال المدفوع1
928.910490.681احتياطيات قانونية2
)39.317.009()35.372.952(خسائر متراكمة3

105.055.958100.673.672مجموع إجمالي رأس مال الشريحة 1
مبالغ مخصومة

 )157.859()44.652(خسائر تراكمية عن القيمة العادلة الستثمارات مصنفة على أنها قيمة عادلة من خالل حقوق الملكية4
)2.866.539()2.929.747(أصل ضريبة مؤجلة5
)1.764.313()1.850.199(أصول غير ملموسة، متضمنة الخسائر، والخسائر المتراكمة غير المحققة المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية6
100.276.01296.042.820رأسمال الشريحة 1 بعد جميع المبالغ المخصومة7

اإلفصاحات الكمية  2/٤

20212020عناصر رأس المالم
ريال عمانيريال عماني

رأسمال الشريحة 2

--مكاسب القيمة العادلة التراكمية عن استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )حتى %45(8
4.095.1097.155.730مخصص خسائر تمويل عامة/ مخصص جماعي9
4.095.1097.155.730إجمالي رأسمال الشريحة 102

مبالغ مخصومة
--إجمالي الخصوم من رأسمال الشريحة 112

4.095.1097.155.730رأسمال الشريحة 2 )بالصافي(
104.371.121103.198.550إجمالي رأس المال التنظيمي12

732.956.079663.264.759إجمالي مبلغ أموال أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 13
--احتياطي تسوية الربح 14
--احتياطي مخاطر االستثمار15
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كفاية رأس المال    ٥
اإلفصاحات النوعية  1/٥

يعتبر مركز رأس المال القوي أساسيا الستراتيجية أعمال البنك ومركزه التنافسي. تركز استراتيجية رأس المال لدى البنك على االستقرار طويل األجل والذي يهدف إلى 
االعتماد على واالستثمار في أنشطة األعمال المصرفية الرئيسية.

يسعى البنك إلى االحتفاظ بمستويات كافية من رأس المال بغرض:

دعم المخاطر األساسية في أعمال البنك؛  •

تحسين النمو؛  •

التمكن من مواجهة طلبات رأس المال تحت الصدمات بالسوق وظروف الجهد؛  •

ربط  وبالتالي  أي 3 سنوات  المدى،  إلى متوسطة  البنك قصيرة  المال )وهي تعكس استراتيجية  رأس  الداخلي لكفاية  التقييم  األعمال االستراتيجية وعملية  خطط   •
تخطيط رأس المال والقدرة على تحمل المخاطر مع االستراتيجية الكلية للبنك( يتم وضعها بصورة سنوية لتغطي مدى ثالث سنوات على األقل. يضمن هذا أن 
المخاطر المستندة إلى إطار عمل وسياسة قدرة البنك على تحمل المخاطر يتم تقييمها كما يتم االحتفاظ بمستويات كافية من رأس المال من جانب البنك لدعم 

استراتيجيته. تضع النقاط أعاله ما يلي في االعتبار:

نمو أعمال التمويل واالستثمار األساسية استنادا إلى خطط عمل مختلف وحدات األعمال )مثل األعمال المصرفية للشركات والتي تتضمن األعمال المصرفية للشركات  ) أ( 
الكبيرة والمتوسطة والخزينة واألعمال المصرفية لالستثمار وتمويل المشاريع وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم واألعمال المصرفية لألفراد(.

) ب( هيكل التمويل ومصادر التمويل؛ االلتزامات وحقوق الملكية، لدعم نمو األصول باألخذ في االعتبار الحاجة إلى المحافظة على مركز سيولة قوي استنادا إلى القواعد 
اإلرشادية لبازل 3.

المحافظة على متطلبات رأس المال النظامية )نسب كفاية رأس المال(.  ) ج( 

عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  2/٥ 
المخاطر  أنواع  جميع  وتقييم  المخاطر  تحمل  على  والقدرة  المال  رأس  تخطيط  تعالج  وهي  البنك  استراتيجية  مع  المال  رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  تتزامن 
الحالي  األعمال  ملمح  بسبب  الجوهرية  المخاطر  جميع  لتغطية  المطلوب  المال  ورأس  الجهد  سيناريوهات  مختلف  تحت  المال  لرأس  الحاجة  واختبار  الجوهرية 

مستمر. أساس  على  أعاله  ذكر  ما  إدارة  ومعالجات  الداخلي  والتنظيم  والمستقبلي 

على مستوى البنك يتم تقييم كفاية رأس المال الكلية من خالل إطار عمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. نتيجة لذلك حددت المؤسسة مخاطر جوهرية 
وقامت بتقييم مستويات رأس المال بصورة تنسجم مع المخاطر التي تم تحديدها. 

يحدد إطار عمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال مستوى رأس المال المطلوب لدعم أنشطة البنك الحالية والمتوقعة لرأس المال في ظل كل من الظروف 
العادية والصعبة. يتم تقديم تقرير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال على أساس سنوي ويتم اعتماده بالصورة المطلوبة من جانب لجنة المخاطر وااللتزام 

بمجلس اإلدارة إضافة إلى هيئة الرقابة الشرعية ومجلس اإلدارة. 

التقييم الشامل للمخاطر بموجب إطار عمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  1/2/٥
بموجب عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال يتم تحديد أنواع المخاطر التالية وقياسها:

مخاطر يتم تحديدها بموجب المرتكز 1 من بازل 3 )مخاطر االئتمان، مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية(؛  •

مخاطر ال يتم تحديدها بالكامل بموجب المرتكز 1 من بازل 3 )أي المخاطر المتبقية(؛  •
مخاطر ال يتم وضعها في االعتبار بموجب المرتكز 1 من بازل 3 )مثل مخاطر معدل الربح في دفتر البنك، ومخاطر السيولة ومخاطر األعمال/ المخاطر االستراتيجية   •

االئتمان والقطاعات االقتصادية(؛ و تركيز  الكلي ومخاطر  السمعة ومخاطر االقتصاد  ومخاطر 
عوامل خارجية متضمنة التغييرات في البيئة االقتصادية والقوانين واللوائح.  •
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2/2/٥ تقييم المخاطر بموجب المرتكز 1 والمرتكز 2 تحت نظام بازل ٣ 
يحدد البنك مقدار مخاطره باستخدام مناهج تم اختبارها على نحو معقول واعتبرت على أنها مقبولة في هذا المجال.

في الحالة التي ال يمكن فيها تحديد مقدار المخاطر بسهولة بسبب غياب تقنيات قياس المخاطر المقبولة عموما، يتم استخدام أحكام خبيرة لتحديد حجم وجوهرية 
المخاطر. من ثم تركز عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال على الضوابط النوعية عند إدارة المخاطر الجوهرية التي ال يمكن تحديد مقدارها داخل ضوابط الرقابة 

الموضوعة لدى البنك. تتضمن هذه المقاييس النوعية ما يلي:

عملية ضوابط كافية من خالل هيئة الرقابة الشرعية ولجنة المخاطر وااللتزام بمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة؛  •

أنظمة وإجراءات وضوابط رقابة داخلية كافية؛  •

استراتيجيات تخفيف مخاطر فعالة؛ و  •

المراقبة المنتظمة والتقارير من خالل مختلف اللجان ومنابر اإلدارة.  •

٣/2/٥ اختبار الجهد
بدأ برنامج اختبار الجهد بالبنك في سنة 2014 ولدى البنك إطار عمل وسياسة اختبار جهد معتمدين من جانب مجلس اإلدارة وهي مضمنة في عملية إدارة المخاطر ورأس 
المال. يخدم البرنامج كأداة إدارة مخاطر ورأس مال استشرافية لفهم ملمح المخاطر بالبنك في ظل كل من الظروف القاسية والمعقولة.  قد تنشأ هذه الظروف من 

عوامل االقتصاد الكلي والعوامل االستراتيجية والسياسية وبيئة األعمال. 

بموجب سياسة وإطار عمل اختبار الجهد لدى بنك العز والمعتمدة من مجلس اإلدارة في مارس 2018 يتم وضع نماذج لآلثار غير اإليجابية المحتملة لسيناريوهات الجهد 
على ربحية وجودة األصول والسيولة واألصول المرجحة بالمخاطر وكفاية رأس المال. في بنك العز اإلسالمي يخضع منهج اختبار الجهد إلى مراجعة مستمرة من كبير 
المحتملة  المخاطر  الكلي وهي قادرة على ترجمة  التنظيمية والعالمية السائدة بجانب إظهار سيناريوهات االقتصاد  الممارسات  المخاطر ليعكس أفضل  مسؤولي 

التي يواجهها البنك إلى نتائج معقولة. 

 على وجه التحديد فقد تم تصميم برنامج اختبار الجهد بهدف تقييم مرونة ومالءة وسيولة وربحية البنك مقابل مختلف مناسبات الجهد. اعتمادا على طبيعة عامل 
المخاطر يتم قياس أثر ممارسة اختبار الجهد متى انطبق ذلك استنادا إلى المؤشرات التالية بالبنك:

جودة األصول - الزيادة / النقص في األصول المتعثرة المقاسة من حيث المعدل إلى أصول التمويل؛  •

الربحية - زيادة / تخفيض الربح والخسارة المحاسبية؛  •

كفاية رأس المال - تقاس من حيث التغييرات في إجمالي مبلغ رأس المال ومعدل كفاية رأس المال.  •

وضع السيولة - ويقاس من حيث التغيرات في مؤشرات السيولة الرئيسية. تقوم قوى مهمة اختبار الجهد والتي تضم مختلف فرق إدارة المخاطر بتقديم تقارير   •
أثناء  التنظيمية  الجهات  مع  النتائج  ومناقشة  اإلدارة  مجلس  من  الموافقة  على  الحصول  قبل  اإلدارة  بمجلس  المخاطر  ولجنة  التنفيذي  الرئيس  إلى  الجهد  اختبار 

السنوية.  الثنائية  االجتماعات 

منهج ترجيح الخطر باألصول الممولة من قبل أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

األصول الممولة بواسطة أموال أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة مرجحة بالمخاطر بنسبة 100% نظرا لمتطلبات البنك المركزي العماني والمخاطر التجارية المرحلة. 

تضع متطلبات كفاية رأس المال في االعتبار أيضا المخاطر المحددة ألدوات التمويل اإلسالمي. تشتمل أصول التمويل في الدفاتر بصفة رئيسية على أصول إجارة وإجارة 
منتهية بالتمليك ومرابحة ووكالة باالستثمار ومشاركة متناقصة واستثمارات في صكوك وأسهم متوافقة مع الشريعة.

في حالة تمويل اإلجارة فإنه يتم تأجير األصول للعميل، والحال كذلك ال تتم المحاسبة عن مخاطر السوق لذلك. برغم ذلك، وفي ضوء مستحقات اإلجارة من العميل 
تتم المحاسبة عن رسوم لمخاطر االئتمان استنادا إلى المبلغ المستحق من العميل. 

في حالة العقود التي تستند إلى المرابحة، وفي جميع األحوال فإن الوعد بالشراء يتم الحصول عليه من العمالء قبل إصدار أمر الشراء أو الشيك للبائع لشراء األصل، 
والحال كذلك ال يتم تحمل مخاطر السوق من قبل البنك في حالة العقود المستندة إلى المرابحة.
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في حالة تقديم تمويل بموجب هياكل الوكالة باالستثمار أو المشاركة المتناقصة فإنه يتم ترجيح المخاطر بنسبة 100% بالنظر إلى حقيقة أن ذلك يتم على أساس غير 
مقيد بحيث يتم تحمل مخاطر الخسارة من جانب البنك.

االستثمارات في صكوك تشتمل على شهادات تعطي البنك الحق في استالم العائدات على األصول وحق االنتفاع والخدمات والتي يتم بموجبها تحويل الملكية غير 
المقسمة إلى حاملي الصكوك. يتم االحتفاظ باالستثمارات في الصكوك واألسهم المتوافقة مع الشريعة ضمن فئة "متاحة للبيع" ويتم تقييمها على نحو يومي.  

جميع أصول البنك مرجحة بالمخاطر وفقا لموجهات البنك المركزي العماني. 

 

اإلفصاحات الكمية  ٣/٥
 تم أدناه عرض معدل كفاية رأس المال، متطلبات رأس المال لمختلف أنواع المخاطر وتركيبة رأس المال:

20212020)أ( متطلبات رأس المال

ريال عمانيريال عماني

األصول المرجحة 
بالمخاطر

متطلبات رأس 
المال

المرجحة  األصول 
طر لمخا با

متطلبات رأس المال

635.067.67269.857.444603.013.71866.331.509مخاطر االئتمان
26.187.5002.880.6255.125.000563.750مخاطر السوق

39.517.0294.346.87336.633.2614.029.659المخاطر التشغيلية
700.772.20177.084.942644.771.97870.924.918اإلجمالي
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20212020)ب( متطلبات رأس المال

)ريال عماني( )ريال عماني(التفاصيلم

100.276.01196.042.820رأسمال الشريحة 1 )بعد الخصومات اإلشرافية(1
4.095.1097.155.730رأسمال الشريحة 2 )بعد الخصومات اإلشرافية وحتى الحدود المستوفاة(2
635.067.672603.013.718األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك5
39.517.02936.633.261األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية6
674.584.701639.646.978إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر- دفتر البنك + المخاطر التشغيلية7
والمخاطر 8 البنك  لدفتر  بالمخاطر  المرجحة  األصول  لدعم  المطلوب  المال  لرأس  األدنى  الحد 

لتشغيلية ا
74.204.31770.361.168

70.109.20863.205.438)1( الحد األدنى المطلوب من رأسمال الشريحة 1 لدفتر البنك ومخاطر التشغيل
4.095.1097.155.730)2( رأسمال الشريحة 2 المطلوب لدفتر البنك ومخاطر التشغيل

29.737.41832.837.819رأسمال الشريحة 1 المتاح لدعم دفتر المتاجرة9
--رأسمال الشريحة 2 المتاح لدعم دفتر المتاجرة10
26.187.5005.125.000األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة11

2.880.625563.750إجمالي رأس المال المطلوب لدعم دفتر المتاجرة12
820.978160.669الحد األدنى لرأسمال الشريحة 1 المطلوب لدعم دفتر المتاجرة13
104.371.120103.198.550إجمالي رأس المال التنظيمي15
700.772.201644.771.977إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - البنك بأكمله16
16.01%14.89%معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(17

20212020)ج( معدل كفاية رأس المال 
ريال عمانيريال عماني

700.772.201644.771.978إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
104.371.120103.198.550إجمالي رأس المال المستوفي

16.01%14.89%معدل كفاية رأس المال

20212020)د( معدل إجمالي ورأس مال الشريحة 1 إلى إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

ريال عمانيريال عماني

100.276.01196.042.820رأس المال الشريحة 1 
104.371.120103.198.550إجمالي رأس المال

700.772.201644.771.978إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
16.01%14.89%معدل إجمالي رأس المال إلى األصول المرجحة بالمخاطر
14.90%14.31%معدل رأسمال الشريحة 1 إلى األصول المرجحة بالمخاطر
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20212020)هـ( معدل إجمالي رأس المال إلى إجمالي األصول

ريال عمانيريال عماني

104.371.120103.198.550إجمالي رأس المال
974.145.725865.674.692إجمالي األصول

11.92%10.71%إجمالي رأس المال إلى إجمالي األصول

)و( إفصاح متطلبات رأس المال وفقا لفئات المخاطر المختلفة لكل عقد تمويل متوافق مع الشريعة
2020 ريال عماني2021 ريال عماني

مخاطر السوقمخاطر االئتمانمخاطر السوقمخاطر االئتمان

-10.231.786-11.335.583ذمم مرابحة مدينة
-10.969.748-10.848.583وكالة باالستثمار

-18.485.868-16.094.349أصول إجارة- إجارة منتهية بالتمليك
-19.474.759-25.880.607مشاركة متناقصة

-1.198.365-100.245البنوك
-478.160-354.248االستثمارات
-2.405.975-2.237.914أصول أخرى

-1.447.240-1.411.045خطابات ضمان
-87.238-168.695خطابات اعتماد

-1.552.370-1.426.175ارتباطات تمويل غير قابلة لإللغاء
-66.331.509-69.857.444اإلجمالي
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أصحاب حسابات االستثمار:  ٦
يقبل البنك األموال من المستثمرين في حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة على أساس المضاربة وفي حسابات االستثمار على أساس الوكالة باالستثمار. 

وحيث أن البنك ال يقبل حاليا أمواال على أساس مقيد فإن اإلفصاحات المقدمة أدناه تنطبق على أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة. 

المستثمرين هي على أساس غير مقيد  المقدمة من جانب  األموال  المال )مستثمر( على حد سواء.  البنك كمضارب )مدير( ورب  المضاربة يشارك  المضاربة: بموجب عقود 
ويتم خلطها مع أموال البنك بصفته رب المال وتنشأ محفظة المضاربة ومن ثم يتم استثمار األصول فيها. يتم توزيع الدخل الناتج من مثل هذه األصول وفقا لترتيب شفاف 
معتمد بالصورة المطلوبة من جانب هيئة الرقابة الشرعية بالبنك. تم تقديم إفصاح كامل عن سياسات وإجراءات وتصميم/ نوع المنتج وأساس تخصيص الربح بالتفصيل في 

اإلفصاح النوعي. ال يقبل البنك حاليا أمواال على أساس مقيد.

 وكالة باالستثمار: بموجب ترتيب الوكالة باالستثمار يقبل البنك األموال من المستثمرين كوكيل ويقوم باستثمارها في أصول متوافقة مع الشريعة. يحق للوكيل الحصول 
على رسوم ثابتة كمبلغ إجمالي أو نسبة مئوية من المال المقدم. يتم ذكر مدفوعات الربح المتوقعة للمستثمرين منذ البداية بينما يتم االحتفاظ من جانب البنك كوكيل 
بأي عائد ينتج بالزيادة عن الربح المتوقع كرسوم حافز. سيتحمل البنك الخسارة في حالة تقصيره أو إهماله أو خرقه ألي من أحكام وشروط اتفاقية الوكالة باالستثمار وبخالف 

هذه الحاالت يتم تحمل هذه الخسارة من جانب المستثمر أو الموكل.

اإلفصاحات النوعية  1/٦
اإلفصاحات عن حسابات أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة على أساس المضاربة.

هناك سياسة جاهزة تحكم إدارة األموال غير المقيدة وهي تغطي مناهج إدارة محفظة االستثمار ووضع االحتياطيات التحوطية واحتساب وتخصيص وتوزيع األرباح. 

لدى البنك الفئتين العريضتين التاليتين من منتجات حسابات أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة المستندة إلى المضاربة:

حسابات التوفير  •

ودائع استثمارية ألجل  •

حسابات التوفير وودائع االستثمار ألجل بموجب عقود المضاربة متاحة للعمالء األفراد بينما تتاح الودائع ألجل بموجب عقود المضاربة للعمالء من الشركات وأصحاب 
الثروات.

بموجب حسابات التوفير يكون لدى العمالء المرونة في سحب وتعزيز استثمارهم لدى البنك في أي وقت بدون أي قيود على ذلك. برغم ذلك فإن العمالء الذين يختارون 
تعود  األجل  طويلة  أصول  في  العمالء  أموال  استثمار  للبنك  يمكن  ال  أنه  حيث  به  المرتبطة  المنخفضة  األرباح  ومدفوعات  المنخفض  بالترجيح  يقبلون  التوفير  حساب 
بعائدات أعلى. يسمح مزيج من القرض الحسن وحساب التوفير ازدهار المستند إلى المضاربة للعميل بجني ترجيحات أعلى على األرصدة في حسابات التوفير بينما يسمح 

للعمالء بالسحب من الحساب الجاري بشيكات.

يقوم البنك أيضا بمنح جوائز مستندة إلى التوفير "بشرى" وهو حساب توفير مضاربة. وبجانب جني العمالء ألرباح من محفظة المضاربة يمكنهم أيضا الحصول على 
فرصة للفوز بجوائز يتم تقديمها من خالل هبة من أموال المساهمين، مع ذلك وحسب توجيهات البنك المركزي العماني سيتوقف البنك عن الجوائز بدًء من 1 يناير 2022. 

يستند برنامج "حصالتي" وهو حساب توفير لألطفال أيضا إلى مبادئ المضاربة. 

بسحب  االستثمار  حسابات  ألصحاب  يسمح  عليها.  متعاقد  فترات  مدى  على  البنك  لدى  باستثماراتهم  االحتفاظ  العمالء  من  يطلب  ألجل  االستثمارات  ودائع  بموجب 
البنك. لدى  استثماراتهم  بقاء  فترة  مع  يتماشى  معدال  ربحا  االستثمار  حسابات  ألصحاب  سيدفع  ذلك  برغم  مبكرا.  أموالهم 

لجنة األصول وااللتزامات بالبنك هي الجهة التي تحكم إدارة أموال أصحاب حسابات االستثمار بينما تم إسناد قرارات االستثمار والتمويل لمختلف اللجان واألفراد بناء على 
مصفوفة الصالحيات الشاملة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
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أمام هيئة  المسؤولة بصفة مباشرة  و  بالبنك  الشريعة  إدارة  الشرعية ويتم رصدها من قبل  للمتطلبات  االستثمار وإدارتها وفقا  أموال أصحاب حسابات  يتم استثمار 
الشرعية. الرقابة 

تتوفر معلومات المنتجات في موقع البنك على شبكة اإلنترنت كما أنها مضمنة في مواد التسويق المتوفرة لدى الفروع.

 اإلفصاحات على أساس الوكالة باالستثمار

هنالك سياسة جاهزة تحكم إدارة أموال الوكالة باالستثمار وهي تغطي مناهج إدارة محفظة االستثمار وتوزيع األرباح ورسوم الوكيل.

لدى البنك الفئتين العريضتين التاليتين من منتجات الوكالة باالستثمار:

حسابات االستثمار عند الطلب  •

ودائع ألجل  •

حسابات االستثمار عند الطلب والودائع ألجل بموجب عقود الوكالة باالستثمار متاحة للمؤسسات المالية والحكومية وصناديق التقاعد والعمالء من الشركات وأصحاب 
الثروات.

ليس لحسابات االستثمار عند الطلب استحقاق معروف ويتمتع العمالء بالمرونة في سحب وتحسين استثماراتهم بدون قيود. وهي مقبولة على أساس الوكالة ويدفع 
أرباح للعمالء على أساس شهري استنادا إلى متوسط الرصيد المحتفظ به. 

بموجب الودائع ألجل يطلب من العمالء االحتفاظ باستثماراتهم لدى البنك تحت فترات تعاقدية. يسمح لمودعي الوكالة باالستثمار بسحب أموالهم مبكرا. برغم ذلك 
سيدفع لمودعي الوكالة باالستثمار ربحا معدال يتماشى مع فترة بقاء استثماراتهم لدى البنك.

على  بناء  واألفراد  اللجان  لمختلف  والتمويل  االستثمار  قرارات  إسناد  تم  بينما  باالستثمار  الوكالة  أموال  إدارة  تحكم  التي  الجهة  هي  بالبنك  وااللتزامات  األصول  لجنة 
مصفوفة الصالحيات الشاملة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. يتم استثمار أموال الوكالة باالستثمار وإدارتها وفقا للمتطلبات الشرعية ويتم رصدها من قبل إدارة 

الشرعية. الرقابة  أمام هيئة  المسؤولة بصفة مباشرة  و  بالبنك  الشريعة 

تتوفر معلومات المنتجات في موقع البنك على شبكة اإلنترنت كما أنها مضمنة في مواد التسويق المتوفرة لدى الفروع.

ومحفظة  المضاربة  محفظة  من  الدخل  تخفيض  يتم  باالستثمار.  الوكالة  وأموال  المقيدة  غير  االستثمار  حسابات  أصحاب  ألموال  منفصلة  بمحفظة  البنك  يحتفظ 
الوكالة باالستثمار بمصروفات المحفظة التي تشمل مخصصات عامة وخاصة النخفاض قيمة أصول محفظة المضاربة ومحفظة الوكالة باالستثمار على التوالي. يتم 

تخصيص صافي إيراد المحفظة للمضارب وأصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة وفقا لمساهمة كل منهم. 

يتم تخفيض الدخل المخصص ألصحاب حسابات االستثمار بنسبة 10% مقابل احتياطي تسوية الربح، إن وجد. من ثم يقوم البنك بتحميل حصة المضارب بمعدل 60% كحد 
أقصى ويتم اعتمادها واإلعالن عنها على نحو شهري. يتم وضع هذه المخصصات لمقابلة الطوارئ المستقبلية. يتم توزيع صافي الربح القابل للتوزيع على مختلف 
فئات أصحاب حسابات االستثمار وفقا للترجيحات التي تتفق مع فتراتهم ومبلغ االستثمار الذي أعلنوه وذلك بصورة شفافة في كل شهر على موقع البنك على شبكة 

اإلنترنت وفي الفروع. 

يدفع البنك معدالت عائد تنافسية لمستثمريه بقبول مخاطر تجارية مرحلة استنادا إلى األرباح الفعلية. لكي يدفع لمستثمريه معدالت عائد تنافسية قد يتنازل البنك 
جزئيا أو كليا عن حصة المضارب المستحقة له. يتم إجراء المزيد من التخفيض على صافي الدخل من المحفظة بعد المحاسبة عن حصة المضارب عن طريق تحويل 

الدخل إلى احتياطي تسوية الربح واحتياطي مخاطر االستثمار بما يتماشى مع متطلبات الشريعة.

الهدف االستثماري للبنك هو استثمار األموال بدون تعريض المستثمرين لمخاطر زائدة وتوفير مدفوعات جيدة تتناسب مع توقعاتهم.

 خالل سنة 2021 لم يكن هناك تغيير في استراتيجية االستثمار لدى البنك يؤثر على أموال أصحاب حسابات االستثمار. إضافة إلى ذلك فإن المنهج المتبع من قبل البنك والخاص 
بخلط أموال أصحاب حسابات االستثمار والمساهمين مستمر طوال السنة.

ال يقوم البنك باحتساب أية مصروفات إدارية على المحفظة حيث أنه يتم تحملها من جانب البنك كمضارب بدال عن حصة المضارب. 
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اإلفصاحات الكمية  2/٦

20212020معدل احتياطي تسوية الربح إلى أصحاب حسابات االستثمار

ريال عمانيريال عماني 

--احتياطي تسوية الربح 
4.488.4743.023.287أموال أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

أموال أصحاب حسابات االستثمار حسب نوع العقد

20212020نوع العقد
ريال عمانيريال عماني

279.990.616187.150.338مضاربة
452.965.463452.264.420وكالة باالستثمار

732.956.079639.414.758اإلجمالي

إفصاحات أصحاب حسابات االستثمار المقيدة على أساس المضاربة والوكالة باالستثمار

العائد على األصول: مبلغ إجمالي صافي الدخل )قبل توزيع الربح على أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة(/ إجمالي مبلغ صافي األصول الممولة بواسطة حقوق ملكية 
المساهمين ومساهمة حقوق األقلية وأصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة والحسابات الجارية وااللتزامات األخرى.

20212020البند
ريال عمانيريال عماني

51.766.62242.291.318مبلغ إجمالي صافي الدخل
919.910.208792.254.019إجمالي مبلغ األصول

5.34%5.63%العائد على األصول

العائد على حقوق الملكية: مبلغ إجمالي صافي الدخل )بعد توزيع األرباح ألصحاب حسابات االستثمار(/ مبلغ حقوق ملكية المساهمين.

20212020البند

ريال عمانيريال عماني

18.159.73213.823.507مبلغ إجمالي صافي الدخل
102.653.56685.403.756متوسط مبلغ حقوق ملكية المساهمين

16.19%17.69%العائد على حقوق الملكية
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معدل الربح الموزع حسب نوع صاحب حساب االستثمار على أساس المضاربة

20212020البند
99%75٪التوفير

1%25٪ودائع استثمار ألجل

حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة حسب النوع على أساس المضاربة

20212020البند

ريال عمانيريال عماني

211.209.023185.481.287التوفير
68.781.5931.669.051ودائع استثمار ألجل

279.990.616187.150.338اإلجمالي

حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة حسب النوع على أساس المضاربة

20212020201920182017البند
60 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 40نسبة مشاركة الربح )المضارب : أصحاب حسابات االستثمار(

1.45%2.40%1.00%1.62%1.92%متوسط الربح المدفوع ألصحاب حسابات االستثمار 

احتساب إيراد المحفظة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:

20212020البند

ريال عمانيريال عماني

47.500.00838.681.365إيرادات المحفظة

)4.627.201()2.984.670(مصروفات المحفظة

44.515.33734.054.164صافي إيرادات المحفظة
)24.641.653()36.094.657(ناقصا: الدخل المنسوب لعمالء الوكالة

8.420.6809.412.511الربح المنسوب لمحفظة المضاربة
)958.017(2.434.279أتعاب المضارب

--الحركة إلى أو من احتياطي تسوية الربح/ احتياطي مخاطر االستثمار
--إجمالي المبلغ المدفوع إلى أصحاب حسابات االستثمار

10.854.9608.454.494إجمالي المبلغ المنسوب إلى مستثمري الوكالة وأموال المساهمين كرب المال
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معدالت احتياطي تسوية الربح واحتياطي مخاطر االستثمار
خالل السنة لم يكن إيراد محفظة المضاربة كافيا لدفع معدالت ربح تستند إلى السوق وبالتالي لم يقم البنك بتخصيص إيراد الحتياطي تسوية الربح واحتياطي مخاطر 
البنوك اإلسالمية في السنوات األولى من  الرقابة الشرعية. هذه الممارسة عادية في  االستثمار كما تنازل عن كل أو جزء من حصة المضارب الخاصة به بعد موافقة هيئة 

. تشغيلها

لم تكن هناك تغييرات جوهرية في تخصيص األصول خالل الفترة.

http://alizzislamic.com/Personal/Rates-  :يعلن البنك وعلى أساس شهري عن معدالت الربح والترجيحات على موقعه على شبكة اإلنترنت والذي يمكن الوصول إليه في 
Weightages

ليس لدى البنك مخاطر خارج الميزانية العمومية ناشئة من قرارات االستثمار. كما أنه ليس لدى البنك حدود مفروضة على المبلغ الذي يمكن استثماره في أي نوع من أنواع 
األصول.

حسابات االستثمار المقيدة  ٧
ليس لدى البنك أي حسابات استثمار مقيدة كما في تاريخ التقرير.

المستثمرون من األفراد - إفصاحات موجهة لحسابات االستثمار  ٨
اإلفصاحات المذكورة تحت القسم 6 أعاله تنطبق بصورة متساوية على المستثمرين من األفراد. المالمح البارزة تم تقديمها أدناه بصورة مبسطة.

منهج التوزيع  1/٨
يحتفظ البنك بمحفظتين منفصلتين للمضاربة وأصحاب حسابات ودائع الوكالة. حددت البنك بوضوح األصول بحيث يمكن إجراء التوزيع بصورة عادلة. 

جميع أصول التجزئة باستثناء إجارة تمويل منزل والمرابحة العقارية يتم تصنيفها ضمن محفظة المضاربة بينما يتم تصنيف جميع أصول التمويل واالستثمار األخرى في 
محفظة الوكالة. يتم تخصيص مختلف فئات األصول بالتشاور مع إدارة الشريعة ويتم اعتمادها من جانب هيئة الرقابة الشرعية. لم يحدث تغيير في هذا التخصيص 

خالل سنة 2021. 

يلتزم البنك بمنهج توزيع األرباح التالي لتوزيع األرباح ألصحاب حسابات االستثمارات. إجمالي الدخل من التمويل اإلسالمي وأنشطة اإليداع يتم تصنيفه تحت المحافظ 
المعنية ويحتسب على أساس السياسات المحاسبية للبنك.

سيتم احتساب صافي ربح المحفظة وفقا للمعادلة التالية:

صافي دخل المحفظة = )الدخل من التمويل واإليداعات( - )المخصصات العامة والمحددة(.

سيتم تخصيص صافي إيراد محفظة المضاربة بين المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار وفقا لمساهمة كل منهم ومدة استثماراتهم في محفظة المضاربة. 
العائد على أصحاب حسابات الوكالة يتم خصمه من صافي دخل محفظة الوكالة لغرض احتساب رسوم حافز الوكيل. 
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جميع المصروفات اإلدارية والعمومية )متضمنة مصروفات الموظفين( يجب تحملها من جانب المساهمين فقط وذلك بدءًا من تاريخ تشغيل البنك.

في  الدخل  هذا  مثل  إدراج  عدم  ويجب  للبنك  دخل  هي  المرتبطة(  والخدمات  العامة  المصرفية  والخدمات  الضمان  وخطابات  االعتماد  )خطابات  والرسوم  األتعاب 
المحفظة. احتساب 

االستهالك المتعلق باألصول الثابتة المملوكة للبنك )بخالف تلك التي بغرض االستثمار في المحفظة العامة( يجب عدم تحميلها على المحفظة العامة ويجب تحميلها 
على المساهمين.

يجب احتساب حصة المضارب في الربح عن طريق تطبيق نسبة مئوية محددة مسبقا )بين البنك وأصحاب حسابات االستثمار( لمشاركة الربح من محفظة المضاربة. 
يجب أن تكون حصة البنك كمضارب بنسبة 60% كحد أقصى بينما ستكون حصة أصحاب حسابات االستثمار هي نسبة %40.

يتم تكوين احتياطي مخاطر استثمار من حصة أصحاب حسابات االستثمار في الربح )بنسبة 10% كحد أقصى(.

 في حالة عدم كفاية الرصيد في حساب االحتياطي بالصورة التي تمكن من دفع معدالت العائد المطلوبة، قد يتنازل المساهمون عن )كل أو جزء( من حصتهم في 
الربح للمودعين بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

يتم إجراء تقييم للمخصص من قبل البنك على نحو منتظم.

حسابات  ألصحاب  خسارة  أي  تغطية  تتم  والمساهمين.  االستثمار  حسابات  أصحاب  إلى  دفعها  سيتم  التي  العائدات  لتسوية  الربح  تسوية  مخصص  استخدام  يجب 
االستثمار. مخاطر  احتياطي  من  االستثمار 

أي خسارة ناتجة عن إهمال أو سوء تصرف من جانب البنك سيتم خصمها من حصة البنك في أرباح المحفظة المعنية. سيتم خصم أي فائض في هذه الخسارة من 
حصة البنك في مال المحفظة المعنية.

http://alizzislamic.com/ :بغرض ضمان الشفافية الكافية في عملية الدفع يتم وضع الربح المدفوع ألصحاب حسابات االستثمار على موقع البنك على شبكة اإلنترنت
Personal/Rates-Weightages

احتياطي تسوية الربح   2/٨
سيقوم البنك )حسب تقديره( بتقسيم مبلغ من إيراد المضارب قبل تخصيص حصة المضارب بغرض المحافظة على مستوى معين من العائد على استثمار أصحاب   •

حسابات االستثمار.

يتم تحديد النسبة المئوية )حتى 10% كحد أقصى( المجنبة لغرض احتياطي تسوية الربح من قبل اإلدارة ويجب اعتمادها من قبل لجنة األصول وااللتزامات.   •

يجب االتفاق على/ اعتماد النسبة المئوية الحتياطي تسوية الربح من قبل أصحاب حسابات االستثمار في وقت فتح حسابات االستثمار غير المقيدة بالتوقيع على   •
والشروط. األحكام 

يجب اإلفراج عن/ توزيع المبلغ المتراكم في احتياطي تسوية الربح في سنوات األداء المنخفض حسبما تقرره لجنة األصول وااللتزامات شريطة موافقة هيئة الرقابة   •
الشرعية.

يجب االحتفاظ بالرصيد الباقي من احتياطي تسوية الربح كحساب جاري.  •

احتياطي مخاطر االستثمار  ٣/٨
ألصحاب  المستقبلية  الخسائر  مواجهة  بغرض  المضارب  حصة  تخصيص  بعد  االستثمار  حسابات  أصحاب  إيراد  من  مبلغ  بتقسيم  تقديره(  )حسب  البنك  سيقوم   •

االستثمارات. حسابات 

يتم تجنيب نسبة مئوية )حتى 10% كحد أقصى( الحتياطي تسوية الربح ويتم تحديد ذلك من جانب اإلدارة ويجب اعتمادها من قبل لجنة األصول وااللتزامات بموافقة   •
هيئة الرقابة الشرعية.

يجب االتفاق على / اعتماد نسبة مئوية )حتى 10% كحد أقصى( الحتياطي مخاطر االستثمار من قبل أصحاب حسابات االستثمار في وقت فتح حسابات االستثمار غير   •
المقيدة.
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يجب اإلفراج عن/ توزيع المبلغ المتراكم في احتياطي مخاطر االستثمار لتخفيف خسارة الحساب حسبما تقرره لجنة األصول وااللتزامات.  •

يجب االحتفاظ بالرصيد الباقي من احتياطي مخاطر االستثمار كحساب جاري.  •

 قام البنك بتدريب ممثلي خدمة العمالء في جميع الفروع على تقديم التوجيه المالئم للعمالء في اختيار المنتجات ذات الصلة التي تناسب المستثمرين األفراد. إضافة 
إلى ذلك يتوفر كتيب كامل حول المنتجات في الفروع وعلى موقع البنك على شبكة اإلنترنت يمكن الرجوع إليه في حالة طلب أي توضيح إضافي.

لدى البنك سياسة إدارة شكاوى وتظلمات عمالء جاهزة. يتم تزويد العمالء بالقنوات التالية لتسجيل شكاواهم:

مركز اتصال بالرقم: 80072265.  •

باألعمال المصرفية الهاتفية  •

بصفة شخصية، الحضور إلى المركز الرئيسي أو أي فرع.  •

كتابة، من خالل شكوى رسمية إلى العنوان التالي:  •

رئيس جودة الخدمات

بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

برج العز، ص.ب 753، منطقة العاصمة التجارية، رمز بريدي 112، سلطنة عمان

customerservice*alizzislamic.com :كتابة عن طريق البريد اإللكتروني  •

http://alizzislamic.com/Contact-Us :عبر الهاتف من خالل "أتصل بنا: من خالل بوابة البنك على شبكة اإلنترنت أدناه  •

شفهيا إلى أحد أفراد فريق المبيعات في مواقع البيع الخارجية.  •

شفهيا من خالل التحويل من أحد موظفي بنك العز اإلسالمي.  •

من خالل وسائل التواصل االجتماعي من خالل البوابات المحددة في موقع شبكة اإلنترنت.  •

قام البنك بجني وتوزيع مدفوعات جيدة ألصحاب حسابات االستثمار خالل عام 2021 ولكن يجب عدم أخذ ذلك كالتزام من جانب البنك في الفترات المستقبلية. برغم 
ذلك، سيبذل البنك قصارى جهوده لتحسين والمحافظة على مدفوعات جيدة. 

إدارة المخاطر والتعرض للمخاطر وتخفيفها  ٩
إفصاحات عامة  1/٩

تتغير بيئة المخاطر التي يعمل فيها البنك بصورة مستمرة نتيجة لعدة عوامل بدءا من مستوى التعامالت وحتى أحداث االقتصاد الكلي. لذا تتطلب بيئة المخاطر الرصد 
والتقييم المستمرين. تعتبر المبادرات بموجب برنامج البنك إلدارة المخاطر على مستوى المؤسسة حافزا رئيسيا ومساهم في تعزيز ممارسات إدارة المخاطر بالبنك. تم 

تصميم إطار عمل إدارة المخاطر الذي تم إضفاء صفة المؤسسية عليه لمقابلة هذه التحديات كجزء من برنامج بازل. 

المبادئ الستة العريضة إلدارة المخاطر بالبنك

تعطي المبادئ الستة تعريفا للمبادئ الرئيسية حول المحاسبة واالستقاللية والهيكل ونطاق إدارة المخاطر.

يرتكز منهج إدارة المخاطر إلى ثالث خطوط دفاعية - وحدات العمل التي تتحمل المخاطر، وحدات الرقابة على المخاطر مثل الشريعة والتدقيق الداخلي.  )1(

الوحدات التي تتحمل المخاطر مسؤولة عن اإلدارة اليومية للمخاطر المتأصلة في أنشطة أعمالها بينما تكون وحدات الرقابة على المخاطر مسؤولة عن وضع أطر   )2(
عمل إدارة المخاطر ووضع األدوات والمنهجيات لتحديد وقياس ورصد والرقابة على واختبار المخاطر. ويكمل هذا التدقيق الداخلي الذي يوفر تأكيدات مستقلة حول 

فعالية منهج إدارة المخاطر.

في بنك العز اإلسالمي تقوم إدارة المخاطر من خالل كبير مسؤولي المخاطر، بتولي المسؤولية المستقلة عن مراجعة والتوقيع المشترك على االعتماد من خالل   )3(
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لجنة إدارة االئتمان لجميع مقترحات االئتمان الرئيسية لدى البنك والتي يتم إعدادها ورعايتها والتوصية بها من قبل وحدات األعمال. باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة 
المخاطر على مستوى المؤسسة توفر إشراف على المخاطر واستشارات لجميع خطوط األعمال لفئات المخاطر الرئيسية متضمنة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق 

ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية والمخاطر المحددة الخاصة بمجال العمل والتي تمت مناقشتها تحت المرتكز 2 من نظام بازل.

المخاطر من خالل إطار عمل  بالبنك منسجمة وحديثة وتضع مستوى تحمل  السياسات األساسية للمخاطر  أن  المؤسسة من  المخاطر على مستوى  إدارة  تتأكد   )4(
وسياسة القابلية لتحمل المخاطر. كما أن إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ سياسات مختلف المخاطر والقرارات ذات الصلة باألعمال والتي 

يتم التفويض بها من قبل مجلس اإلدارة.

إن إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة مستقلة وظيفيا وتنظيميا عن وحدات األعمال والوحدات المتحملة للمخاطر األخرى في بنك العز اإلسالمي.  )5(

التنفيذية  واللجنة  اإلدارة  بمجلس  والمخاطر  االلتزام  ولجنة  الشرعية  الرقابة  وهيئة  وااللتزامات  األصول  لجنة  خالل  من  اإلسالمي،  العز  بنك  إدارة  مجلس  يحتفظ   )6(
بالبنك.   المخاطر  على  اإلشراف  عن  الكلية  بالمسؤولية 

اإلفصاح النوعي  1/1/٩
الهدف واالستراتيجية والسياسات واإلجراءات

الهدف األساسي من إدارة المخاطر هو حماية أصول البنك من مختلف المخاطر التي يتعرض لها البنك ومضاعفة القيمة للمساهمين.

البنك معرض لمخاطر رئيسية: مخاطر االئتمان، مخاطر االستثمار، مخاطر السيولة، مخاطر معدل العائد، مخاطر السوق، المخاطر التجارية المرحلة، المخاطر التشغيلية 
والمخاطر الباقية األخرى مثل مخاطر معدل الربح في دفتر البنك والمخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة ومخاطر االقتصاد الكلي ومخاطر تركيز القطاع واالسم 

ومخاطر عدم االلتزام بالشريعة.

هناك إطار عمل إدارة مخاطر معرف تعريفا جيدا وتقع فيه المسؤولية الكلية عن إدارة المخاطر على مجلس اإلدارة ويدار بواسطة لجنة المخاطر وااللتزام بالمجلس.

يعتمد مجلس اإلدارة سياسات إدارة المخاطر بالبنك والتي تعطي تعريفا الستراتيجية المخاطر بالبنك والتي تدعمها معالم كمية ونوعية مناسبة وتفويض للصالحيات 
للجنة التنفيذية بالمجلس ولجنة االئتمان باإلدارة والتنفيذيين العتماد مخاطر التمويل. برهنت سياسات وعمليات إدارة المخاطر على أنها فعالة.

يكمل إطار عمل إدارة المخاطر أفضل الممارسات العالمية ولجنة بازل ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية وموجهات البنك المركزي العماني.

دور وحدة إدارة المخاطر هو وضع وتنفيذ سياسات المخاطر المصاحبة على وجه التحديد للمخاطر الكمية والنوعية الناشئة من أنشطة البنك وتدير المخاطر اليومية.

وظيفة إدارة المخاطر بجانب وظيفة التدقيق الداخلي بالبنك توفران تأكيدات مستقلة على أنه قد تمت إدارة جميع أنواع المخاطر وفقا للسياسات الموضوعة من 
االلتزام  عدم  مخاطر  رصد  يتم  االلتزام.  ووظيفة  الداخلي  التدقيق  وظيفة  جانب  من  المخاطر  إدارة  إلطار  مستقلة  مراجعة  بإجراء  القيام  يتم  اإلدارة.  مجلس  جانب 

بالشريعة.  االلتزام  وحدة  جانب  من  وإدارته  الشرعي 

الهيكل التنظيمي

لجنة المخاطر وااللتزام بمجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي كبير مسؤولي المخاطر

أمن المعلوماتإدارة مخاطر االئتمان على نطاق المؤسسةمخاطر االئتمان لألفراد مخاطر االئتمان للشركات
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نظام قياس واإلبالغ عن المخاطر
والمتوسطة  الكبيرة  والشركات  المشروع  بتمويل  المتعلقة  التمويل  عروض  وتثمين  تقييم  عن  مسؤولة  للشركات  الممنوح  باالئتمان  يتعلق  فيما  االئتمان  مخاطر 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تقوم مخاطر ائتمان الشركات بإجراء بذل العناية الواجبة واقتراح عروض التمويل للجنة االئتمان بمجلس اإلدارة. باإلضافة 
إلى ذك، تجري مخاطر االئتمان للشركات أيضا مراجعة لمصفوفة الصالحية التقديرية المطبقة على محفظة مخاطر االئتمان للشركات من وقت آلخر وتقترح منح / 

التفويضات متى وكيفما نشأ ذلك. سحب 

وظيفة مخاطر االئتمان لألفراد مسؤولة عن أداء المهام التالية:

اعتماد عروض التمويل لألفراد حسب مصفوفة الصالحية المطبقة  •

مراجعة واعتماد برامج المنتج  •

مراجعة مصفوفة تفويض الصالحية واقتراح التعديالت بما يتماشى بالظروف في السوق من وقت آلخر  •

تركيبة وسالمة المحفظة  •

تحليل المحفظة المتجاوزة لموعدها )تحليل ما تجاوز موعده(  •

رصد المحفظة المتعثرة  •

وظيفة إدارة مخاطر االئتمان على نطاق المؤسسة مسؤولة عن المهام األساسية التالية فيما يتعلق بمخاطر االئتمان والمخاطر األخرى

إدارة مخاطر السوق والسيولة

المكتب األوسط للخزينة  •

تقارير مخاطر السيولة التنظيمية والداخلية الخاصة ببازل 3   •

إدارة الحدود لمخاطر السوق والسيولة  •

التقارير إلى لجنة األصول وااللتزامات  •

 إدارة المخاطر التشغيلية

مؤشرات المخاطر الرئيسية  •

التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط  •

بيانات الخسارة التشغيلية  •

التأكد من مراجعة جميع السياسات في إطار القيود الزمنية المنصوص عليه  •

إجراءات تقييم المخاطر األخرى  •

سياسة وتحليل المخاطر

اقتراح ورصد التعرض للحدود الداخلية والتنظيمية  •

القيام بمراجعة شهرية / ربع سنوية على مستوى المؤسسة )لوحة مسؤول المخاطر الرئيسي( تغطي جميع مجاالت المخاطر متضمنة االئتمان والسوق والسيولة   •
والتشغيل وأمن المعلومات والمخاطر األخرى.

التقارير المتعلقة ببازل 3.  •

التقارير ذات الصلة بمعدل كفاية رأس المال  •
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إجراءات تقييم كفاية رأس المال الداخلي  •

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتقارير التنظيمية ذات الصلة، بالتنسيق مع المعنيين اآلخرين.   •

تعتبر تقارير المخاطر ضمن محاضر اجتماعات لجنة إدارة األصول وااللتزامات والتي تقوم برصد والسيطرة على مخاطر السوق.

المخاطر التجارية المرحلة

وهي تشير إلى الضغوط السوقية بدفع عائدات تتجاوز المعدل الذي تم جنيه على األصول الممولة من جانب أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة. تدار المخاطر 
التجارية المرحلة بواسطة قيام البنك كمضارب بالتنازل الجزئي أو الكلي عن حصته في اإليرادات. يقوم البنك بموازاة معدالته مع البنوك األخرى في سلطنة عمان.

سياسات وممارسات تخفيف المخاطر

إدراج  التسعير ممكنة، يتم  التمويل، متى كانت إعادة  العائد، في منتجات  المخاطر متى كان ذلك ممكنا. فيما يتعلق بمخاطر معدل  يتم الحصول على مخففات 
فقرة في هذا الخصوص في مستندات التمويل. فيما يتعلق بمخاطر االئتمان يتم بذل الجهود للحصول على ضمانات إضافية عن طريق الرهن على العقارات أو اآلالت 
والماكينات والحصول على ضمانات شخصية/ من شركات مقابل التسهيالت الممنوحة لألفراد والشخصيات االعتبارية. في حالة مخاطر التشغيل، يتم التأكد من أن 

هناك سياسات وإجراءات معتمدة جاهزة وأنه يتم االلتزام الصارم بها.

يقبل البنك بالمخاطر التجارية المرحلة. لكي يدفع لمستثمريه معدالت عائد تنافسي قد يتنازل البنك جزئيا أو كليا عن أتعاب اإلدارة الخاصة به )حصة المضارب(. كما أنه 
ال يتم استخدام معامل ألفا لخصم األصول الممولة بواسطة أموال أصحاب حسابات االستثمار ألغراض كفاية رأس المال ويتم ترجيحها بالمخاطر بنسبة %100.

يولي البنك أهمية كبيرة إلدارة المخاطر ويتأكد من القيام باالستثمارات المناسبة بغرض اإلدارة الفعالة للمخاطر بهدف دعم خطط النمو لدى البنك. 

 

 :III و بازل  IIبازل
قام البنك المركزي العماني، بما يتماشى مع متطلبات إطار عمل بازل III بإصدار تعميم حول معايير رأس المال الجديدة ومعدالت السيولة: فيما يتعلق بمعايير رأس 
المال المعدلة تم وضع وتطبيق احتياطي المحافظة على رأس المال ومتطلبات مواجهة التقلبات الدورية بصورة متدرجة على جميع البنوك في سلطنة عمان. تم 
تنفيذ احتياطي المحافظة على رأس المال على مراحل بدءًا من عام 2014 بينما سيتم تنفيذ متطلبات مواجهة التقلبات الدورية استنادا إلى وضع االقتصاد المحلي.  
يطلب البنك المركزي العماني من البنوك في سلطنة عمان االحتفاظ بمعدل كفاية رأس المال بنسبة 13.5% منها 2.5% كاحتياطي محافظة على رأس المال. مع ذلك، 
وكجزء من تدابير السياسة الحالية من البنك المركزي العماني لدعم البنوك في سياق الظروف االقتصادية السائدة. تم تخفيض احتياطي محافظة على رأس المال بـ 

50 نقطة ليصبح %1.25. 

بالنسبة لمعدل تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل المستقر تم وضع التقارير عنها مسبقا موضع التنفيذ. يعلن البنك عن معدل تغطية السيولة ومعدل صافي 
التمويل المستقر  على فترات شهرية للبنك المركزي العماني. البنك ملتزم بالحد األدنى لمعدل تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل المستقر بنسبة 100% كما هو 

منصوص عليها من جانب البنك المركزي العماني.

2/1/٩ اإلفصاحات الكمية
التي يتم تمويلها حصريا من جانب المساهمين ومحفظة المضاربة. تم  بالنسبة لألصول  البنك بتطبيق نفس المعاملة الحتساب األصول المرجحة بالمخاطر  يقوم 

االئتمان.  تقديم إفصاحات مفصلة تحت قسم مخاطر 

مخاطر االئتمان  2/٩
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المحتملة الناتجة عن تخلف العميل أو الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته المالية أو التعاقدية طبقا للشروط المتفق عليها. البنك 
معرض لمخاطر االئتمان من خالل أنشطته التمويلية واالستثمارية. تتمثل وظيفة إدارة مخاطر االئتمان في مضاعفة عائدات البنك من خالل اإلبقاء على التعرض لخطر 

االئتمان في حدود معايير مقبولة.
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1/2/٩ مخصص انخفاض القيمة / الخسائر االئتمانية المتوقعة 
خالل السنة طبق البنك معيار المحاسبة المالية رقم 30، "انخفاض القيمة ، الخسائر االئتمانية واالرتباطات الشاقة" والذي يصبح ساري المفعول للبيانات المالية في أو بعد 
1 يناير 2021. نموذج انخفاض القيمة الجديدة "الخسارة االئتمانية المتوقعة" ينطبق أيضا على بعض ارتباطات التمويل وعقود الضمانات المالية ولكن ليس على استثمارات 
االئتمانية  الخسائر  الحتساب  المالية"  "األدوات   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يطبق  البنك  كان   ،30 رقم  المالية  المحاسبة  معيار  تطبيق  قبل  الملكية.  حقوق 
الرقابة  المالية رقم 30حيث يراعي بالصورة المطلوبة االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية والقواعد المحددة من جانب هيئة  المتوقعة وهو مماثل لمعيار المحاسبة 
الشرعية. فوض البنك المركزي العماني بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 لجميع البنوك متضمنة البنوك اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية حسب التعميم رقم 
"بي إم 1149" المؤرخ في 13 أبريل 2017. وفقا لتعميم البنك المركزي العماني رقم بي إم 1149، يستمر البنك في االحتفاظ بتصنيف المخاطر وتحديثها )أي القياسية وقيد 
المالحظة ودون المستوى وغيرها( للحسابات حسب معايير البنك المركزي العماني. لم يحدد البنك أي فروق جوهرية خالل فترة االنتقال من المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 9 إلى معيار المحاسبة المالية رقم 30.

 2/2/٩ اإلفصاحات النوعية
لقد وضع البنك لنفسه حدوداَ واضحة المعالم وذات تعريف جيد لمعالجة مختلف أبعاد مخاطر االئتمان بما فيها خطر التركيز أو فترة كل نوع من التمويل وحدود 
المخاطر استنادا إلى تصنيفات مخاطر االئتمان للعميل. وتتم مراجعة االلتزام بالضوابط المختلفة المحددة في سياسة المخاطر بصورة منتظمة وإبالغ لجنة المخاطر 
وااللتزام بمجلس اإلدارة بأي اختالف عن الضوابط المحددة للعلم واتخاذ اإلجراء المناسب. تتم إدارة مخاطر االئتمان من جانب وحدات مخاطر االئتمان للشركات ومخاطر 

االئتمان لألفراد في دائرة إدارة المخاطر. 

بالنسبة للتمويل الممنوح للعمالء من الشركات يتم ترجيح المخاطر عموما بنسبة 100%. برغم ذلك وفيما يتعلق بالبنوك يتم أخذ التصنيفات الممنوحة من قبل موديز 
وستاندارد آند بورز وفيتش في االعتبار عند التوصل إلى عمليات احتساب األصول المرجحة بالمخاطر.

يتم التأكد من أن مخاطر التمويل التي يتحملها البنك تقع بصورة جيدة ضمن المعايير المقبولة. تتم مراجعة سياسات وإجراءات مخاطر االئتمان بصفة دورية لضمان 
أنها تتماشى مع أفضل الممارسات حاليا. 

بااللتزام  القيام  ويتم  االعتماد  سلطات  قبل  من  واعتمادها  المخاطر  إدارة  قبل  من  مراجعتها  تتم  والشركات  التجزئة  من  كل  تمويل  لطلبات  الحالية  التحتية  البنية 
بالتعهدات في مرحلة ما بعد المنح من قبل إدارة مستقلة وهي إدارة االئتمان والتي تضمن أن مخاطر االئتمان التي يتم تحديدها قد تم تخفيفها بالصورة المناسبة 
المقدم  التمويل  االئتمان على مستوى فردي في حالة  الصحيح لمخاطر  الرصد  السنوية تضمن  المنتظمة للمحفظة والمراجعات  المراجعة  االئتمان.  في وقت منح 

المقدمة لألفراد.  التمويالت  المحفظة في حالة  للشركات وعلى مستوى 

تشكل مخاطر االئتمان الجزء األكبر من تعرض البنك للمخاطر.

أنواع مخاطر االئتمان: 

تشتمل عقود التمويل بصفة أساسية على مستحقات من بنوك وذمم مرابحة مدينة ومشاركة متناقصة وإجارة منتهية بالتمليك ووكالة باالستثمار.

المستحقات من بنوك: تشتمل المستحقات من بنوك على وكالة باالستثمار. 

وكالة باالستثمار: يقوم البنك بتعيين عميل كوكيل الستثمار األموال بهدف تحقيق الربح المتوقع مقابل رسوم.

ذمم المرابحة المدينة: يقوم البنك بتمويل هذه المعامالت من خالل شراء السلعة والتي تمثل موضوع عقد المرابحة ومن ثم إعادة بيع هذه السلعة إلى مصدر 
األمر )العميل(. سعر البيع )التكلفة مضافا إليها هامش الربح( يتم سداده في أقساط من قبل العميل على مدى فترة متفق عليها. يتم ضمان المعامالت في وقتها 

بموضوع عقد المرابحة )في حالة التمويل العقاري( وفي أوقات أخرى بإجمالي برنامج ضمان إضافي يضمن التسهيالت الممنوحة للعميل.

المال الشراكة بصورة متساوية  البنك وعمالئه بحيث يساهم كل طرف في رأس  المتناقصة هي شكل من أشكال الشراكة بين  المشاركة  المتناقصة:  المشاركة 
الكامل  المالك  إلى أن يصبح  البنك في األصل بصورة تدريجية  العميل بشراء حصص  المال. سيقوم  بدرجات متفاوتة القتناء أصل بحيث يصبح كل طرف مالكا لرأس 

البنك. البنك في األصل في مقابل دفع مصروفات صيانة وتكافل متعلقة بحصة  لألصل. يمكن للعميل أن يستخدم حصة 
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إجارة منتهية بالتمليك: الملكية القانونية لألصول قيد اإلجارة المنتهية بالتمليك يتم تمريرها فقط إلى المستأجر في نهاية فترة اإلجارة نظير مقابل شريطة سداد 
جميع أقساط اإلجارة. 

بالبنك.  المخاطر  إدارة  دائرة  قبل  من  االئتمان  لمراجعة  الفردية  العروض  تخضع  المالية.  والمؤسسات  الشركات  مخاطر  كل  إدارة  تتضمن  الشركات:  تمويل  مخاطر 
تشكل مالحظات دائرة إدارة المخاطر، باإلضافة إلى اإليضاحات/ اإلجابات على هذه المالحظات جزءا من عرض التمويل. تتم مراجعة كل عرض لضمان االلتزام بمختلف 
الحدود التي يضعها البنك مثل حدود التركيز - الحد من حيث القطاع االقتصادي، الحد من حيث مدة التمويل والحد من حيث تصنيف مخاطر االئتمان. تتم المصادقة 
على جميع عروض تمويل الشركات إما من قبل لجنة االئتمان باإلدارة أو اللجنة التنفيذية بمجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة وذلك استنادا إلى تفويض الصالحيات. كما أن 

عروض تمويل الشركات والمؤسسات المالية تخضع لمراجعة سنوية.

مخاطر البلد / الدولة: تدار مخاطر البلد بنفس طريقة مخاطر االئتمان، أي، يتم إجراء تقدير فيما يتعلق بمستوى التعرض في الدولة، مع األخذ في االعتبار جميع عوامل 
المخاطرة ذات الصلة. هناك حدود معينة موضوعة لكل بلد/ دولة بناء على تصنيفاتها السيادية المسندة لها من قبل وكاالت التصنيف الخارجية، وفي غياب مثل هذه 

التصنيفات، تعامل الدولة المعنية كدولة غير مصنفة. إن مصفوفة حدود السيادة تعتبر جزءا من دليل القابلية لتحمل المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.

مخاطر الطرف المقابل للبنك: التعرض لمخاطر البنوك يوجهه تقدير المخاطر بناء على آخر التصنيفات المخصصة من قبل وكاالت تصنيف خارجية. في الحالة التي 
يكون فيها البنك غير مصنف، يجرى تقييم مستقل للبنك على أساس العوامل الكمية والنوعية. كما يتم التأكد من أن المخاطر الكلية لألطراف الخارجية تكون ضمن 

حدود الدولة المعينة المعتمدة من مجلس اإلدارة.

مخاطر تمويل األفراد: تلتزم ضوابط تمويل األفراد التزاما تاما بموجهات البنك المركزي العماني. ويتم تحديث/ مراجعة برامج منتجات تمويل األفراد بصورة مستمرة، 
كما تخضع أيضا لمراجعة سنوية. وقد تم تفويض صالحية الموافقة لموظفي إدارة خدمات التجزئة المصرفية، وإدارة األعمال المصرفية لألفراد. تتم مراجعة تمويل 

األفراد على أساس كل حالة على حدة.

مكون  تصنيف  بمقياس  االئتمان  مخاطر  قياس  يتم  الشركات.  من  عمالئه  لتصنيف  مودي  من  االئتمان  مخاطر  لتصنيف  نظام  البنك  لدى  االئتمان:  مخاطر  تصنيف 
من 22 نقطة، وتعتبر التصنيفات من 8 فما بعدها كحاالت تعثر، يتم فصلها على أساس معيار المحاسبة المطبق ومعايير تستند إلى الزمن خاصة بأيام تجاوز موعد 
االستحقاق و/ أو ضوابط نوعية يحددها البنك المركزي العماني. يقوم البنك باستخدام تصنيف مودي وفيتش وستاندارد آند بورز لترجيح مخاطر البلد والبنوك لديه. 

مخـاطر التمويل المتجاوز لموعـد اسـتحقاقه: أصول التمويل التي تجـاوزت موعد اســتحقاقها وانخفضـت قيمتها يتم تصـنيفها على أسـاس الخطوط اإلرشـادية 
للبنك المركـزي العمـاني ومعيار المحاسبة المالية رقم 30. مع ذلك، فإن أنظمة إدارة المخاطر الشاملة بالبنك تضمن أن يكون تأثير انخفاض القيمة في أدنى حدوده. 

هناك سياسة مفصلة تنص على موجهات لتصنيف األصول والمخصصات من جانب البنك في سياسة تكوين المخصصات.
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متطلبات المخصصاتالتصنيفعدد أيام تجاوز موعد االستحقاق *
ال شيءقيد المالحظةظلت متجاوزة لموعد استحقاقها لمدة 60 يوما أو أكثر ولكنها أقل من 90 يوما

25%دون المستوىظلت متجاوزة لموعد استحقاقها لمدة 90 يوما ولكنها أقل من 180 يوما
50%مشكوك في تحصيلهاظلت متجاوزة لموعد استحقاقها لمدة 180 يوما أو أكثر ولكنها أقل من 365 يوما

100%خسارةظلت متجاوزة لموعد استحقاقها لمدة تزيد عن 365 يوما
0% قياسية - معاد هيكلتهاالحسابات المعاد هيكلتها المصنفة على أنها قياسية

معيار  و  العماني  المركزي  البنك  موجهات  إلى  استنادا  قيمتها  انخفضت  والتي  استحقاقها  لموعد  المتجاوزة  التمويل  أصول  ُتصنف  لموعده:  المتجاوز  للتمويل  التعرض 
المحاسبة المالية رقم 30. يتم تكوين مخصصات محددة وعامة على المخاطر بما يتماشى مع الموجهات المذكورة أعاله. مع ذلك، تضمن أنظمة إدارة المخاطر الشامل 
بالبنك من خالل سياسة وضع المخصصات. القيمة. هناك سياسة مفصلة تنص على موجهات تصنيف األصول ووضع المخصصات لها  أثر انخفاض  الحد األدنى من  البنك  في 

بخالف أيام تجاوز موعد االستحقاق تم النص على معيار كيفي بالنسبة لحسابات تمويل الشركات.  *

احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة 

يتطلب المعيار المحاسبي تطبيق نموذج انخفاض القيمة على جميع ما يلي:

األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛  )1(

األصول المالية المقاسة إلزاميا بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية فيما عدا أدوات حقوق الملكية؛  )2(

ارتباطات القروض عندما يكون هناك التزام حالي بتقديم االئتمان )فيما عدا في حالة قياس ذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(:  )3(

عقود الضمانات المالية التي يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 عليها )فيما عدا تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( ) أ( 

) ب( ذمم اإليجار المدينة ضمن نطاق معيار المحاسبة المطبق؛ و

أصول العقود ضمن نطاق معيار المحاسبة ذي الصلة ) ج( 

قياس انخفاض قيمة األدوات المالية

وفقا للمتطلبات يجب على البنك قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألداة المالية بالطريقة التي تظهر:

مبلغا غير متحيز ومرجحا باالحتمال يتم تحديده عن طريق تقييم تشكيلة من النتائج الممكنة؛  )1(

القيمة الزمنية للنقود؛   )2(

اقتصادية  بظروف  وتوقعات  حالية  وظروف  سابقة  أحداث  حول  التقرير  تاريخ  في  ضرورية  غير  جهود  أو  تكاليف  بدون  متاحة  دعمها  ويمكن  معقولة  معلومات   )3(
. مستقبلية

يتم احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة استنادا إلى تصنيف مخاطر العقد، واحتمالية التعثر المعينة لكل تصنيف مخاطر والخسارة عند التعثر والتعرض المتعثر.  )4(

معلومات  لها  توجد  ال  التي  اإلضافية  الضمانات  ألنواع  بالنسبة  األم(.  )الكيان  العربي  عمان  بنك  لدى  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  نموذج  اإلسالمي  العز  بنك  طبق   )5(
استرداد كافية لتقدير الخسارة عند التعثر يستخدم المنهج معايير الخسارة عند التعثر حسب اشتراطات رأس المال من بازل. عندما يكون لدينا معلومات كافية 
حول الضمان اإلضافي تستند الخسارة عند التعثر إلى دراسة االسترداد من مودي لدى بنك عمان العربي. يتم تطبيق حكم خبير لجعل الخسارة عند التعثر من بنك 
عمان العربي قابلة لالستخدام لبنك العز اإلسالمي ويتم أخذ منهج المتوسط المرجح للخسارة عند التعثر )مرجحا بقيم الضمانات اإلضافية( للتوصل إلى أثر مماثل. 
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ينطبق هذا المنهج فقط على المرحلة 1 والمرحلة 2. يتم إجراء عمليات احتساب المرحلة 3 على مستوى سي آي إف.

مؤشري االقتصاد الكلي المستخدمين الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لدورة حياة األصل على النحو التالي:  )6(

إيراد النفط، و ) أ( 

) ب( نمو الناتج المحلي اإلجمالي

المبدأ الموجه لنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 هو إظهار التدهور أو التحسن في جودة االئتمان لألدوات المالية. يعتمد 
المتوقعة  االئتمانية  بالخسائر  تعترف  قياس  قاعدتي  هناك  المبدئي.  االعتراف  منذ  االئتمان  تدهور  مدى  على  مخصص  أو  للخسارة  كمخصص  به  يعترف  الذي  المبلغ 

اعتمادا على "المرحلة" التي تكون فيها األداة المالية:

الخسائر االئتمانية المتوقعة ألثني عشر شهرا، وهي تنطبق على جميع األدوات المالية )منذ االعتراف المبدئي( بشرط أال يكون هناك تدهور كبير في جودة االئتمان.   •
تسمى هذه األدوات المالية على أنها بالمرحلة 1 وهي في العادة األصول العاملة للبنك.

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، وهي تنطبق عند حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان على أساس فردي أو جماعي. يقال عن هذه األدوات المالية   •
أنها إما في أصول المرحلة 2 أو المرحلة 3. تعتبر أصول المرحلة 3 على أنها غير عاملة وانخفضت قيمتها االئتمانية على التوالي.

تم وضع بعض المعايير )تسمى معايير المراحل( بنصوص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وتكملتها بلوائح البنك المركزي العماني لتحديد ما يشكل زيادة كبيرة 
في مخاطر االئتمان ألغراض وضع المراحل لألدوات المالية. تتطلب جميع المعايير عناية من مديري العالقات وإدارة مخاطر االئتمان بغرض تحديد ما إذا كان هناك دليل 

على زيادة مخاطر االئتمان. سينتج عن كل حادثة تقع تغيرا في الحساب من المرحلة 1 إلى المرحلة 2.

لن تنطبق المعايير في نقطة النشوء )التعرضات الجديدة( والتي سيسند لها مبدئيا المرحلة 1.

بما يتماشى مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 يتم تقييم وضع المراحل على مستوى عقد التمويل الفردي وليس على مستوى العميل. قد يكون لدى العميل 
تمويل في المرحلة 1 وتمويالت أخرى في المرحلة 2.

خالل السنة قام البنك بمراجعة افتراضاته األساسية لنموذج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 المتعلق بافتراضات االقتصاد الكلي، ومخاطر التعثر، والخسارة عند 
التعثر لتعكس الظروف الحالية بالسوق وأثر فايروس كورونا )كوفيد 19(. 

مخاطر التركيز: ينشأ تركيز مخاطر االئتمان عندما يقوم عدد من العمالء بمزاولة أنشطة تجارية مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو أنشطة تكون 
أو  و/  والسياسية  االقتصادية  األحوال  في  بالتغييرات  مماثلة  بطريقة  تتأثر  التعاقدية  بالتزاماتهم  الوفاء  على  مقدرتهم  يجعل  مما  مشابهة،  اقتصادية  سمات  لها 
الظروف األخرى. إن تركيز التعرض لمخاطر األطراف المقابلة واألحوال الجغرافية والقطاعات يتم التحكم فيها ومراقبتها وفقا للمعايير والحدود المنصوص عليها 

المعتمدة. السياسات  في 

من  وبالرغم  مناسبة.  إضافية  بضمانات  المخاطر  تأمين  هو  أولها  ائتمانه؛  مخاطر  لتخفيف  األدوات  من  متنوعة  مجموعة  البنك  يستخدم  االئتمان:  مخاطر  تخفيف 
أن وجود الضمانات اإلضافية ليس شرطا مسبقا للتمويل، إال أن جزءا كبيرا من المخاطر الحالية مؤمنة جزئيا أو كليا، من الناحية العملية، بضمانات إضافية. وكطبيعة 
متأصلة في المنتجات اإلسالمية يمتلك البنك أصل اإلجارة والمشاركة المتناقصة األساسي. باإلضافة إلى ذلك لدى البنك سياسات حول أنواع األصول التي يمكن قبولها 
كضمانات إضافية. وتخضع كل الضمانات اإلضافية، عموما، لتقييم دوري وفقا لنوع الضمان اإلضافي. وقد صيغت الصالحية القانونية للمستندات المستعملة للضمان 

اإلضافي وقابليتها لإلنفاذ من قبل موظفين مؤهلين، بمن فيهم محامون.

الثابتة واألوراق المالية القابلة للمتاجرة مثل السندات   الضمانات اإلضافية المقبولة لدى البنك كمخففات لمخاطر االئتمان هي النقد أو ما يقارب النقد )مثل الودائع 
والصكوك وخالفها( ورهن على الممتلكات غير المنقولة )العقارات والمستودعات وخالفها( ورهن على الماكينات والمعدات. كما يقبل البنك أيضا ضمانات الدفع من 

بنوك أخرى/ خطابات االعتماد المضمونة والضمانات من الحكومة أو الشركات كجزء من مخففات مخاطر االئتمان. ال يتم رهن أوراق مالية لدى البنك. 

قام البنك باالشتراك في منهج بسيط لالعتراف بالضمانات اإلضافية تحت المنهج القياسي حيث يتم إسناد صفر% من ترجيح الخطر للمخاطر التي تتم تغطيتها بضمانات 
إضافية نقدية. جميع مخاطر التمويل األخرى للشركات واألفراد يسند إليها 100% من ترجيح المخاطر )فيما عدا رهن تمويالت التجزئة والتي يسند إليها نسبة 35% من ترجيح 

المخاطر(. 
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٣/2/٩ اإلفصاحات الكمية 
ملخص الخسارة االئتمانية المتوقعة من سنة ألخرى

20212020
المرحلة حسب المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 9
الخسارة االئتمانية المتوقعة بموجب المخاطر

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
الخسارة االئتمانية المتوقعة بموجب المخاطر

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
883.956.3132.140.148756.345.6022.639.674 المرحلة 1
92.042.3779.051.798125.550.7159.802.532المرحلة 1
32.799.96822.494.35126.493.11818.259.419المرحلة 1

1.008.798.65833.686.297908.389.43530.701.625اإلجمالي الكلي

20212020إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان
%ريال عماني%ريال عماني

5% 747.322.261%82.949.944                                     أرصدة لدى البنك المركزي العماني 
2%   21.787.862                                        0%      2.267.888     مستحق من بنوك

7%563.518.905%62.471.045استثمارات مالية 
13%14128.180.380%156.012.045وكالة باالستثمار

11%10103.831.278%112.897.710ذمم المرابحة المدينة
27%21261.524.574%235.388.958إجارة منتهية بالتمليك

25%29243.072.961%330.532.153مشاركة متناقصة
0%22.003.195%18.868.192أصول أخرى

7%1367.986.763%143.317.556التزامات طارئة وارتباطات
100%100939.228.179%1.144.705.491اإلجمالي

20212020إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان
%ريال عماني%ريال عماني

7%658.721.301% 65.136.103أرصدة لدى البنك المركزي العماني 
1%112.403.999%    12.027.875مستحق من بنوك

4%637.129.733%62.994.975استثمارات مالية 
14%14118.866.526%142.096.213وكالة باالستثمار

12%10101.674.844%108.364.494ذمم المرابحة المدينة
31%24260.457.618%248.456.766إجارة منتهية بالتمليك

22%27182.486.542%286.802.557مشاركة متناقصة
2%213.308.370%17.006.564أصول أخرى

7%1056.957.615%105.652.159التزامات طارئة وارتباطات
100%100%1.048.537.706اإلجمالي
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31 ديسمبر 2021التركيز الجغرافي لصافي مخاطر االئتمان
دول مجلس التعاون سلطنة عمانفئة األصل المالي

الخليجي 
اإلجماليبقية أنحاء العالم

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
82.949.944--   82.949.944أرصدة لدى البنك المركزي العماني 

1.126.5101.140.3152.266.825-   مستحق من بنوك
62.465.509-62.358.026107.483استثمارات مالية 
147.507.999--147.507.999وكالة باالستثمار

105.211.172--105.211.172ذمم المرابحة المدينة
226.561.121--226.561.121إجارة منتهية بالتمليك

322.494.126--322.494.126مشاركة متناقصة
143.317.556--143.317.556التزامات طارئة وارتباطات

1.090.399.9441.233.9931.140.3151.092.774.252اإلجمالي

31 ديسمبر 2021التركيز الجغرافي لصافي مخاطر االئتمان

التعاون سلطنة عمانفئة األصل المالي مجلس  دول 
لخليجي  ا

اإلجماليبقية أنحاء العالم

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
47.322.261--47.322.261 أرصدة لدى البنك المركزي العماني 

20.000.000450.9811.336.88121.787.862مستحق من بنوك
63.928.660-62.368.9511.559.709استثمارات مالية 
123.129.167--123.129.167وكالة باالستثمار

96.067.530--96.067.530ذمم مرابحة مدينة
251.728.615--251.728.615إجارة منتهية بالتمليك

235.675.948--235.675.948مشاركة متناقصة
67.986.763--67.986.763التزامات طارئة وارتباطات

904.279.2352.010.6901.336.881907.626.806اإلجمالي
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تركيز المخاطر حسب االقتصاد / الصناعة

31 ديسمبر 2021تركيز المخاطر حسب االقتصاد / الصناعة )بالصافي(

التزامات طارئة إجمالياالستثماراتالتمويلمستحق من بنوك
وارتباطات

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
46.111.3183.677.126-46.111.318-اإلنشاءات والعقارات

-2.267.88713.891.8823.307.48319.467.252بنوك ومؤسسات مالية
-59.288.65359.288.653--حكومات

134.372.3644.234.499-134.372.364-التجارة والتصنيع
394.982.10618.161.004-394.982.106-شخصي

245.473.070117.244.927-245.473.070-خدمات أخرى
2.267.887834.830.74062.596.136899.694.763143.317.556اإلجمالي

31 ديسمبر 2020تركيز المخاطر حسب االقتصاد / الصناعة )بالصافي(

التزامات طارئة وارتباطاتإجمالياالستثماراتالتمويلمستحق من بنوك

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
 12.603.971  100.804.719  -   100.804.719 -   اإلنشاءات والعقارات

 -    29.599.231  4.346.369  3.465.000 21.787.862 بنوك ومؤسسات مالية
 -    59.181.751 59.181.751  -   -   حكومات

5.731.486 128.889.909  -   128.889.909 -   التجارة والتصنيع
 9.973.918 294.867.489  -   294.867.489 -   شخصي

39.677.388 208.582.076  -   208.582.076 -   خدمات أخرى
67.986.763 821.925.175 63.528.120 736.609.193 21.787.862 اإلجمالي

تم تقديم إفصاح عن كل منتج تمويل حسب استحقاق القيمة الباقية تحت قسم مخاطر السيولة.
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التمويل الذي تجاوز موعد استحقاقه وانخفضت قيمته

31 ديسمبر 2021التمويل الذي تجاوز موعد استحقاقه وانخفضت قيمته

لم يتجاوز موعده 
وغير متعثر

تجاوز موعده ولكنه 
عامل

اإلجماليمتعثر

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانينوع عقد التمويل
137.216.5147.481.27211.314.259156.012.045وكالة باالستثمار

95.293.2319.585.1348.019.344112.897.710ذمم مرابحة مدينة
201.443.34825.696.0088.249.601235.388.958إجارة منتهية بالتمليك

295.743.36631.210.3753.578.412330.532.153مشاركة متناقصة
729.696.46073.972.78931.161.617834.830.866اإلجمالي

31 ديسمبر 2020التمويل الذي تجاوز موعد استحقاقه وانخفضت قيمته
اإلجماليمتعثرتجاوز موعده ولكنه عامللم يتجاوز موعده وغير متعثر

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانينوع عقد التمويل

 128.180.380  4.525.695  15.735.472 107.919.213 وكالة باالستثمار
 103.831.278  8.057.874  7.550.619 88.222.785 ذمم مرابحة مدينة

 261.524.574  9.003.853  47.921.071 204.599.650 إجارة منتهية بالتمليك
 243.072.961  4.207.939  29.111.252 209.753.770 مشاركة متناقصة

 736.609.193 25.795.361 100.318.414 610.495.418 اإلجمالي

31 ديسمبر 2021التمويل حسب القطاع

إجمالي المخاطرالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

8.846.5024.319.6505.936.43519.102.586تجارة االستيراد
36.353.122809.2707.817.49944.979.891تجارة الجملة والتجزئة

29.801.0323.664.306683.29734.148.635التعدين والمحاجر
32.159.57212.698.0921.296.24246.153.907اإلنشاءات والعقارات
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46.723.75619.133.1924.432.93870.289.886التصنيع
9.363.020--9.363.020الكهرباء والغاز والمياه

9.518.221-2.826.2286.691.993النقل واالتصاالت
7.935.6904.069.6921.886.50013.891.882المؤسسات المالية

91.421.71318.672.3305.951.173116.045.217الخدمات
379.960.9519.217.1544.002.099393.180.204التمويل الشخصي

10.762.638--10.762.638الزراعة واألنشطة المرتبطة بها
----التمويل لغير المقيمين

56.903.7359.998.186492.73367.394.654جميع األخرى
713.057.95789.273.86632.498.917834.830.740اإلجمالي

المبلغ أعاله للتمويل من حيث القطاع يستبعد منه الذمم المدينة لبطاقات االئتمان بمبلغ 2.151.193 ريال عماني. تبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة لمحفظة بطاقات   *
عماني. ريال   94.790 االئتمان 

التغير في المخصص

31 ديسمبر 2021التغير في المخصص

إجارة منتهية مرابحة مدينةوكالة باالستثمار
بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

اإلجماليأخرى

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
5.051.2127.763.7489.795.9597.397.012693.69430.701.625المخصص في بداية السنة
)499.527(224.282)585.472()27.726(92.447)203.057(مصروف السنة- المرحلة 1

)750.734(1.077.827202.284)1.395.990(142.298)777.153(مصروف السنة- المرحلة 2
4.234.932)490.410(148.659)44.406(4.433.043188.045مصروف السنة- المرحلة 3

2.984.670)63.844(641.013)1.468.122(3.452.832422.790مصروف السنة
------أرصدة انخفاض قيمة محولة من اليسر

نهاية  في  القيمة  انخفاض  خسارة 
لسنة ا

8.504.0448.186.5388.327.8378.038.026629.84933.686.295

31 ديسمبر 2020التغير في المخصص

إجارة منتهية مرابحة مدينةوكالة باالستثمار
بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

اإلجماليأخرى

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
685.64219.051.891 3.380.541  7.179.284  3.544.891 4.261.533 المخصص في بداية السنة
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72.211)96.087( 417.835 )103.272( )99.508()46.757(مصروف السنة- المرحلة 1
420.513)413.011( 2.277.986  )682.846(495.278)1.256.894(مصروف السنة- المرحلة 2
 8.458.906  454.121  825.214  2.937.177  2.381.525 1.860.869 مصروف السنة- المرحلة 3

 8.951.630 )54.977( 3.521.035 557.2172.777.2952.151.059مصروف السنة
من  محولة  قيمة  انخفاض  أرصدة 

ليسر ا
 232.4621.441.562465.616495.43763.0292.698.104

القيمة في نهاية  خسارة انخفاض 
السنة

5.051.212 7.763.748  9.795.959 7.397.012693.69430.701.625

تفاصيل التبرعات مقابل الدفعات المتأخرة المستلمة من العمالء والربح المصادر يتم تحويلها لحساب الخيرات والتصرف فيها

20212020البند

ريال عمانيريال عماني

مصادر أموال الخيرات
19.27924.316أموال خيرات غير موزعة في بداية السنة

36.40049.297التبرعات مقابل الدفع المتأخر المستلمة من العمالء
22.454249إلغاء دخل غير متوافق مع الشريعة

78.13373.862إجمالي مصادر األموال خالل السنة
استخدامات أموال الخيرات

--طالب الجامعات والمدارس
)54.583()66.842(الجمعيات الخيرية

--إعانة ألسر محتاجة
)54.583()66.842(إجمالي األموال المستخدمة خالل السنة

11.29119.279أموال الخيرات غير الموزعة في نهاية السنة

تخفيف مخاطر االئتمان   ٣/٩

1/٣/٩ اإلفصاحات النوعية
االئتمان عندما  البنك مستعدا لتحمله وفقا ألهدافه االستراتيجية. تنشأ مخاطر  الذي يكون  المخاطر  االئتمان تعبر عن مبلغ  بالنسبة لمخاطر  المخاطر  قابلية تحمل 
يتعامل البنك مع ملتزم أو طرف مقابل وعندما يعجز ذلك الملتزم أو الطرف المقابل في الوفاء بالجزء الخاص به من االتفاقية. عند تخفيف مخاطر االئتمان يقوم البنك 
بذل العناية على الملتزم أو الطرف المقابل بتحليل كال المعلومات النوعية والكمية )وهي في العادة المالية والتجارية(. يستخدم البنك أدوات تصنيف داخلية لتحديد 
تصنيف مخاطر الملتزم التي تعكس حكم البنك بخصوص احتمالية التعثر. كما يتم أيضا استخدام التصنيفات التي تصدرها وكاالت تصنيف االئتمان متى كان ذلك 

متاحا.

منتظم  استدعاء  برنامج  خالل  من  بالتزاماتهما  الوفاء  على  المقابل  الطرف  أو  الملتزم  لقدرة  المستمرين  والتقييم  بالرصد  وذلك  االئتمان  مخاطر  على  السيطرة  تتم 
وزيارات لمواقع المشروع والموافقة الالحقة والمراجعة الرسمية السنوية للمركز المالي للملتزم ومركزه التجاري. تسعى عملية االئتمان إلى تحديد المشاكل مبكرا 
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من خالل إطار عمل مؤشر اإلنذار المبكر واتخاذ اإلجراء العالجي الفعال، لو كانت هناك حاجة لذلك، لحماية مصالح البنك. يضع البنك حدودا لالئتمان للحد من التعرض 
لملتزم أو طرف مقابل فردي. يتم وضع قيود إضافية حسب نوع المعاملة والفترة وأحكام ومدد السداد والشروط السابقة والالحقة. كما يقوم البنك أيضا بتخفيف 

مخاطر ائتمانه بطلب ضمانة إضافية ملموسة متى كان ذلك ضروريا.

كما يسعى البنك أيضا إلى الرقابة على مخاطر المحفظة - مختلف المخاطر التي تنشأ من التركيزات الحساسة لبعض المعايير مثل النشاط االقتصادي والجغرافيا 
والضمانات اإلضافية وتصنيف المخاطر إلخ... لتخفيف مخاطر التركيز هذه يسعى البنك لتنويع محفظته من خالل اقتناء العمالء عبر القطاعات االقتصادية وبتنويع 
نوع التمويل من حيث التمويل قصير األجل لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية طويلة األجل وتمويل المشاريع، التي يقوم بها البنك على نحو اختيار ومن خالل 
ترتيبات اتحاد واحتياجات عمالئه. يتم رصد تركيزات تمويل الملتزم والقطاع بواسطة قسم إدارة المخاطر على نحو دوري أو تنظيمي من خالل لوحة تحكم من قبل 
كبير مسؤولي المخاطر وتتم مراجعتها بصورة منتظمة من قبل كبير مسؤولي المخاطر ورئيس قسم مخاطر االئتمان. تتم مراجعة ذلك سنويا من قبل مجلس 
اإلدارة ولجنة المخاطر وااللتزام بمجلس اإلدارة. يتم أيضا رصد التركيزات من حيث مصادر التمويل واستراتيجيات التنوع من حيث تخفيض االعتماد على مقدمي األموال 

الضخمة بصورة منتظمة على النحو التالي. يتم رصد تركيزات محفظة التمويل التالية على نحو مستمر:

قطاعات األعمال؛  • 

القطاعات االقتصادية؛  •

المجموعات الفردية/ الملتزم؛  •

البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية؛  •

تصنيف المخاطر؛  •

أنواع الضمانات )تحديدا تلك المضمونة بعقار(  •

يقوم البنك بصفة مستمرة بتحديث سياسات االئتمان لديه لتعكس االقتصاد والسوق والحقائق القانونية.

الضمانات اإلضافية المقبولة لدى البنك كمخففات لمخاطر االئتمان هي النقد )هامش جدية( أو ما يقارب النقد )مثل الودائع الثابتة، وحساب استثمار مشاركة الربح "بي 
إس آي أي" واألوراق المالية القابلة للمتاجرة مثل السندات والصكوك وخالفها(، ضمانات الدفع من قبل البنك/ خطابات االعتماد المضمونة والرهن على الممتلكات غير 

المنقولة )العقارات والمستودعات وخالفها( والرهن على الماكينات والمعدات والضمانات من األفراد والشركات. 

جميع مخاطر التمويل األخرى للشركات واألفراد يسند إليها 100% من ترجيح المخاطر دون االستفادة من قيمة الضمان اإلضافي ويتم تطبيق نفس المعاملة على األصول 
المؤجرة بموجب إجارة منتهية بالتمليك )فيما عدا تمويل قروض الرهن للتجزئة والتي يسند إليها نسبة 35% من ترجيح المخاطر(. 

وتخضع كل الضمانات اإلضافية، عموما، لتقييم دوري وفقا لنوع الضمان اإلضافي. وقد صيغت الصالحية القانونية للمستندات المستعملة للضمان اإلضافي وقابليتها 
لإلنفاذ من قبل موظفين مؤهلين، بمن فيهم محامون.

عندما يتم أخذ ضمان من طرف ثالث كمخفف للمخاطر يتم وضع اعتبار ترجيح مناسب للمخاطر.

 يجب أن تلبي األصول اإلضافية التي يقدمها العميل المعايير التالية لتصبح مقبولة كضمان إضافي:

يجب أن تحافظ األصول على قيمتها وفقا للمستوى السائد عند اإلنشاء وحتى تاريخ سداد التسهيل؛  •

يجب أن تكون هذه األصول سهلة التسييل لنقد )السيولة(؛  •

يجب أن تكون هناك سوق معقولة لهذه األصول )القابلية للتسويق(؛  •

يجب أن يكون البنك قادرا على إنفاذ حقوقه على األصول؛ إن كان ذلك ضروريا )القابلية للتنفيذ(.  •

قام البنك بالمشاركة في المنهج البسيط لالعتراف بالضمانات اإلضافية تحت المنهج القياسي حيث يتم إسناد ترجيح الخطر بنسبة صفر% للمخاطر التي تتم تغطيتها 
بضمانات إضافية نقدية. جميع مخاطر التمويل األخرى للشركات والتجزئة يتم ترجيح مخاطر لها بنسبة 100% بدون االستفادة من قيمة الضمان اإلضافي ويتم تطبيق 

نفس المعاملة على األصول المؤجرة بموجب اإلجارة المنتهية بالتمليك )فيما عدا تمويالت رهن التجزئة والتي يسند لها ترجيح مخاطر بنسبة %35(.
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2/٣/٩ اإلفصاحات الكمية
القائمة من  األرصدة  بتطبيق ترجيحات مخاطر على إجمالي  الضمانات اإلضافية كمخفف مخاطر ويقوم  بالمخاطر بقيمة  المرجحة  بتخفيض أصوله  البنك  ال يقوم 

المخاطر. مختلف 

كانت القيمة الدفترية لألصول قيد اإلجارة المنتهية بالتمليك كما في تاريخ التقرير بمبلغ 235.389.958 ريال عماني.

توزيع التصنيف

20212020فئة التصنيف

ريال عمانيريال عماني

1--
216.342.00012.770.991
339.918.00038.374.698
421.189.00032.904.641
5105.114.00098.542.268
66.117.00049.168.158
7165.116.00061.096.950

89.391.000122.132.314المرحلة 2
32.558.00025.795.361المرحلة 3

475.745.000440.785.381إجمالي التمويالت - مصنفة
361.236.933295.823.812تمويالت غير مصنفة

836.981.933736.609.193اإلجمالي

 

مخاطر السيولة   ٤/٩

اإلفصاحات النوعية  1/٤/٩
يمكن تعريف السيولة بأنها قدرة البنك على ضمان توفر األموال لمقابلة كافة االرتباطات داخل الميزانية العمومية وخارج الميزانية العمومية بسعر معقول. كذلك 
يمكن تعريف مخاطر السيولة على أنها المخاطر التي قد تتعرض لها اإليرادات ورأس المال نتيجة الحتمال عدم قدرة البنك على مقابلة التزاماته عندما تصبح مستحقة 
األداء، دون أن يتكبد خسائر غير مقبولة. وبعكس ذلك تماما، قد تتمثل مخاطر السيولة في شكل ضياع الفرص نتيجة لالحتفاظ بسيولة زائدة نسبيا مقارنة بااللتزامات.

إن لدى البنك هيكال شامال إلدارة مخاطر السيولة.

تهدف استراتيجية البنك إلدارة مخاطر السيولة إلى تخفيض التأثير الناتج على إيرادات البنك إلى أدنى حد. منهج البنك في إدارة السيولة هو أن يتأكد، بقدر اإلمكان، أن 
تكون لديه في جميع األوقات سيولة كافية للوفاء بالتزاماته عندما تكون مستحقة األداء، في ظل كل من الظروف العادية والصعبة، دون أن يتكبد خسائر غير مقبولة 

أو المخاطرة بسمعة البنك.
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إن البنك يتبنى أسلوبا مزدوجا إلدارة خطر السيولة:

إدارة السيولة على أساس مبدأ االستمرارية: وتتمثل في إدارة موقف السيولة ضمن ضوابط ومؤشرات محددة تضمن الوفاء بجميع المطالبات المتعلقة بااللتزامات في 
حينها.

إدارة مخاطر السيولة الطارئة: لضمان أن يكون البنك، في حال حدوث طارئ سوقي محدد يتعلق بالمؤسسة أو عام، قادرا على إنتاج سيولة كافية لتحمل أزمة سيولة 
قصيرة األجل.

إن إدارة الخزينة تحتفظ بمحفظة من األصول السائلة قصيرة األجل، تتكون في معظمها من أوراق مالية استثمارية سائلة قصيرة األجل وتسهيالت بين البنوك لضمان 
االحتفاظ بسيولة كافية في البنك عموما. يتم الوفاء بمتطلبات السيولة من الودائع في الحسابات الجارية وحسابات االستثمار غير المقيدة الخاصة بأصحاب حسابات 

االستثمار. 

البنك، فقد تم تطبيق حدود فجوات  التي تركت لتقدير  البنك المركزي العماني وبالنسبة للمجاالت  البنك يخضع لحدود الفجوة في السيولة المحددة بواسطة  إن 
المركزي العماني. البنك  داخلية حسب العملة. هناك حدود داخلية متحفظة في مقابل الحدود الموضوعة من قبل 

 الغرض من نسبة تغطية السيولة هو تعزيز المرونة قصيرة األجل لحاالت انقطاع السيولة المحتملة. إن احتفاظ البنك بنسبة تغطية سيولة حسبما هو منصوص عليه 
تنظيميا يضمن أن لدى البنك أصول سائلة ذات جودة عالية في جميع األوقات. يتم رصد مستوى نسبة تغطية السيولة من جانب البنك على نحو شهري. 

لدى البنك مصادر متنوعة للتمويل بحيث يتم حشد األموال بين الحسابات الجارية من األفراد والشركات وال تتم المحاسبة عن هذه الحسابات على أساس غير مقيد. يتم 
حشد األموال في حسابات التوفير والودائع ألجل من األفراد والمؤسسات ويتم القبول بهذه األموال على أساس المضاربة وعلى أساس غير مقيد. يحصل البنك على 

األموال من سوق ما بين البنوك سواء محليا أو إقليميا من بنوك إسالمية. إيداع األموال في سوق ما بين البنوك يتم فقط مع بنوك إسالمية.

لدى البنك دليل مخاطر سوق جاهز يتعامل مع مخاطر السيولة كما أن لديه سياسة طوارئ سيولة.

قام البنك بتنفيذ تطبيق إدارة أصول والتزامات. يساعد هذا التطبيق على استخراج التقارير حول السيولة وإعادة التسعير وتسعير تحويل األموال. 

اإلبالغ عن وقياس مخاطر السيولة
يتم قياس مخاطر السيولة باستخدام مناهج المخزون والتدفق النقدي. تعتبر معدالت السيولة الهامة واالستحقاقات الشهرية بقائمة األصول وااللتزامات أمرا تتم 
مناقشته في جميع اجتماعات لجنة األصول وااللتزامات. تجتمع لجنة األصول وااللتزامات شهريا أو خالل فترات أقل من ذلك للتأكد من المراقبة الفعالة لمركز السيولة.

 تدفقات األموال الداخلة والخارجة المتوقعة يتم استخدامها في قائمة استحقاقات األصول وااللتزامات ويتم رصد الفجوات الناتجة لضمان أن الفجوات الناتجة تقع 
ضمن الحدود المنصوص عليها من قبل البنك المركزي العماني والحدود المعتمدة داخليا.

يوفر دليل مخاطر السوق موجهات إرشادية مفصلة لقياس وإدارة مخاطر السيولة.

هناك سياسة طوارئ سيولة شاملة جاهزة تعطي تعريفًا الستراتيجية معالجة أزمة السيولة والتخطيط تحت السيناريوهات البديلة ومستويات التحذير.

2/٤/٩ النسب الكمية 

20212020نسب السيولة

النسبة المئويةالنسبة المئوية
87.36%85.47%نسبة التمويل

81.62%85.92%نسبة تمويل العمالء إلى إجمالي األصول
11.62%10.75%نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي األصول

122.37%127.24%نسبة غطاء السيولة
103.91%115.31%نسبة صافي التمويل المستقر
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يلخص الجدول أدناه تحليل االستحقاق للتمويل ومختلف فئات األموال

أكثر من 5 5-1  سنوات6 أشهر لسنة6-1 أشهرحتى 1 شهر2021
سنوات

اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانياألصول
58.386.9443.221.0003.294.00012.520.0005.528.00082.949.944نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

2.266.825----2.266.825مستحق من بنوك
62.465.509-59.164.509-101.0003.200.000استثمارات مالية

26.250.45736.814.89217.329.96153.740.11013.372.579147.507.999وكالة باالستثمار
22.639.59929.910.67811.423.52238.181.4763.055.897105.211.172مرابحة مدينة

1.537.43413.322.15417.627.57884.630.882109.443.073226.561.121أصول إجارة- إجارة منتهية بالتمليك
420.1539.606.43013.365.487121.767.480177.334.576322.494.126مشاركة متناقصة
1.418.7361.418.736----                                            ممتلكات ومعدات
1.472.3541.472.354----أصول غير ملموسة
2.929.747-2.929.747---أصل ضريبة مؤجلة

18.868.192--16.788.017- 2.080.175أصول أخرى
113.682.58796.075.15479.828.565372.934.204311.625.215974.145.725إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير 
المقيدة وحقوق ملكية المالكين

------مستحقات لبنوك
29.507.916118.034.376-23.606.33341.311.08323.609.044حسابات العمالء الجارية
------وكالة باالستثمار لعمالء

18.477.157-18.477.157---التزامات أخرى
23.606.33341.311.08323.609.04418.477.15729.507.916136.511.533إجمالي االلتزامات

54.052.796131.676.617125.007.503330.868.72991.350.434732.956.079حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
104.678.113104.678.113----إجمالي حقوق ملكية المالكين

حسابات  أصحاب  ملكية  وحقوق  االلتزامات  إجمالي 
المالكين ملكية  وحقوق  المقيدة  غير  االستثمار 

77.659.129172.987.700148.616.547349.345.886225.536.463974.147.725

-23.588.31886.088.752)68.787.982()76.912.546(36.023.458صافي الفجوة
--)86.088.752()109.677.070()40.889.088(36.023.458صافي الفجوة التراكمية
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أكثر من 5 5-1  سنوات6 أشهر لسنة6-1 أشهرحتى 1 شهر2020
سنوات

اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانياألصول

525.00047.322.261---46.797.261نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
21.789.128----21.789.128مستحق من بنوك

63.518.905-21.282.000--42.236.905استثمارات مالية
19.879.05341.463.01817.061.58236.501.90913.083.973127.989.535وكالة باالستثمار

11.126.94530.104.9509.507.88339.212.8456.114.90796.067.530مرابحة مدينة
950.10913.227.08317.933.963103.989.551115.627.909251.728.615أصول إجارة- إجارة منتهية بالتمليك

1.154.6509.423.80114.370.59883.819.806126.907.093235.675.948مشاركة متناقصة
1.851.2351.851.235----ممتلكات ومعدات
1.719.6611.719.661----أصول غير ملموسة
2.866.939-2.866.939---أصل ضريبة مؤجلة

209.00014.910.93525.00015.144.935أصول أخرى
144.141.22394.218.85278.647.158287.673.050260.994.410865.674.692إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير 
المقيدة وحقوق ملكية المالكين

------مستحقات لبنوك
21.284.00285.133.987-17.025.18029.797.60417.027.201حسابات العمالء الجارية
------وكالة باالستثمار لعمالء

16.646.927-16.646.927---التزامات أخرى
17.025.18029.797.60417.027.20116.646.92721.284.002101.780.914إجمالي االلتزامات

15.422.01929.074.45024.322.94183.004.005511.441.344663.264.759حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
100.629.019100.629.019----إجمالي حقوق ملكية المالكين

حسابات  أصحاب  ملكية  وحقوق  االلتزامات  إجمالي 
المالكين ملكية  وحقوق  المقيدة  غير  االستثمار 

32.447.19958.872.05441.350.14299.650.932633.354.365865.674.692

-)367.499.588(111.695.85235.346.79832.434.819188.022.118صافي الفجوة
--111.695.852147.042.650179.477.469367.499.588صافي الفجوة التراكمية
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مخاطر السوق  ٥/٩

1/٥/٩ اإلفصاحات النوعية
يتم تعريف مخاطر السوق بأنها مخاطر الخسائر في قيمة األدوات المالية بالميزانية العمومية أو خارجها بسبب التغيرات في أسعار أو معدالت السوق، التي تشمل 

التغيرات في معدالت الربح وأسعار الصرف األجنبي وأسعار السلع. 

هناك سياسة جاهزة للخزينة وأسواق المال تنص بالتفصيل على موجهات إدارة مخاطر السوق.

يحتسب مصروف رأس المال لمخاطر السوق حسب المنهج القياسي.

يتم االلتزام بصرامة بحدود وموجهات السياسة التنظيمية/ الداخلية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، ويتم تصعيد االنحرافات، إن وجدت، فورا التخاذ اإلجراء المناسب 
متى كان ذلك ضروريا. فيما يلي الفئات األساسية من مخاطر السوق التي يواجهها البنك:

مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية: 
مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية هي المخاطر التي تنجم عن تأثر مراكز العمالت األجنبية لدى البنك تأثرا سلبيا نتيجة لتقلبات أسعار الصرف األجنبي. إن المسؤولية 
القياس  البنك مضمونة من خالل  الصرف األجنبي في  إدارة مخاطر  أن  بالبنك. كما  المال  الخزينة وإدارة أسواق  إدارة  الصرف األجنبي تقع على عاتق  إدارة مخاطر  عن 
والمراقبة المنتظمين لمراكز الصرف األجنبي المفتوحة. معامالت الصرف األجنبي التي يقوم بها البنك هي بالنيابة عن العمالء وهي على أساس معضد. ال يتولى البنك 
مراكز صرف عمالت أجنبية تملكية. يقوم البنك بالحد من صافي مركزه المفتوح ألقل من الحد التنظيمي البالغ 40%. كما في ديسمبر 2021 فإن التعرض لرأس المال هو 

7.24%. هناك حدود موضوعة أيضا للعمالت الفردية.

مخاطر معدل الربح في دفتر البنك: 
مخاطر معدل الربح هي المخاطر المتمثلة في تعرض البنك لخسارة مالية نتيجة للفجوة في معدل الربح على أصحاب األصول وحسابات االستثمار. يتم توزيع األرباح 
على أساس اتفاقيات اقتسام األرباح بدال عن العائد المضمون إلى أصحاب حسابات االستثمار؛ لذلك، فإن البنك غير معرض ألي خطر هام فيما يتعلق بمعدل الربح. ولكن 

ترتيبات اقتسام الربح ستؤدي إلى مخاطر تجارية مرحلة عندما ال تسمح نتائج البنك بتوزيع أرباح تتماشى ومعدالت السوق.

فيما يتعلق بمراقبة تأثير تغيرات معدل الربح على العائدات والقيمة االقتصادية للبنك، استطاع البنك أن يطور مناهج قياس مناسبة. أنظمة القياس لتحليل حساسية 
تحليل  نتائج  تكون  المال(.  رأس  ربح  معدل  حساسية  )لقياس  والفترة  اإليرادات(،  ربح  معدل  حساسية  )لقياس  التقليدية  االستحقاق  فجوة  تحليل  هي:  الربح  معدل 

وااللتزامات.  األصول  لجنة  اجتماعات  محاضر  ضمن  الحساسية 

 مخاطر السعر: 
مخاطر السعر هي المخاطر الناجمة عن االنخفاض في القيمة السوقية لمحفظة البنك نتيجة النخفاض القيمة السوقية لالستثمار الفردي. تقع مسؤولية إدارة مخاطر 
سعر االستثمار على عاتق إدارة الخزينة تحت إشراف وتوجيه لجنة األصول وااللتزامات بالبنك. إن استثمارات البنك تتم الموافقة عليها من قبل السلطات المختصة بعناية 

صارمة.

يتم االحتفاظ باالستثمارات في الصكوك ضمن فئة المتاحة للبيع. يتم تقييم االستثمارات المتاحة للبيع يوميا استنادا لقيمتها السوقية. يتم رصد القيمة السوقية 
الفردي.  إيقاف الخسارة واتجاهات السوق لالستثمار  لالستثمارات في مقابل حدود 

يتم االحتفاظ باالستثمارات في األسهم ضمن فئة المتاحة للبيع ويتم تقييمها يوميا في مواجهة األسعار المتاحة في أسواق مالية معترف بها في مقابل حدود 
البنك. إيقاف الخسارة المنصوص عليها من قبل 

يقوم البنك بتخصيص رأس مال لمحفظة االستثمارات استنادا إلى منهج بازل II القياسي.

االستثمارات في الصكوك واألسهم تتم فقط بعد بذل العناية الواجبة المفصلة عن الُمصدر/ الشركة واعتمادها من جانب لجنة االئتمان باإلدارة مع مراجعة المخاطر 
تتم  بها.  معترف  مال  أسواق  في  بها  النشطة  المتاجرة  وتتم  وسائلة  بالشركة  ملتزمة  أسهم  في  االستثمارات  تتم  باإلدارة.  المخاطر  إدارة  قبل  من  والمقدم  عليها 
االستثمارات في الصكوك في صكوك مصدرة من حكومات إقليمية وشركات ذات سمعة تتوفر لها أسواق ثانوية نشطة. تعتبر الصكوك واألسهم جزءا من دفتر البنك 

وتصنف على أنها متاحة للبيع ويتم االستثمار فيها بهدف جني عائدات دورية ثابتة عن الصكوك وتوزيعات أرباح من األسهم وال يتم االحتفاظ بها ألغراض المضاربة.
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مخاطر السلع: 
ليس لدى البنك مخاطر متعلقة بأسواق السلع.

في حالة أية مخاطر محتملة فإن التقنيات المختلفة المقترحة حسب الممارسات في هذا المجال ألغراض قياس ورصد مخاطر السوق كما يلي:

المراكز الليلية المفتوحة.  •

تحليل فجوة معدل الربح.  •

العائدات المعرضة للمخاطر.  •

القيمة االقتصادية.  •

 ُتعتمد قوائم اآلليات أعاله من مجلس اإلدارة استنادا إلى توصيات لجنة األصول وااللتزامات. تقوم كل من إدارتي الخزينة وأسواق المال وإدارة المخاطر بالبنك برصد 
المراكز في مواجهة الحدود المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 

مخاطر العمالت األجنبية: 
لدى البنك تعُرض لمخاطر سعر الصرف األجنبي والحال كذلك فهو معرض لمخاطر العمالت األجنبية. برغم ذلك فإن مقدار كبير من العمالت األجنبية إما بعمالت دول 

مجلس التعاون الخليجي أو بالدوالر األمريكي وهي مربوطة بالريال العماني لذا فإن نتيجة أي تحليل حساسية لن تكون جوهرية.

مخاطر معدل الربح في دفتر البنك: يقيس البنك مخاطر معدل الربح في دفتر البنك باحتساب العائدات تحت المخاطر والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية باستخدام 
المنهجيات المنصوص عليها في مستند بازل - مبادئ إدارة واإلشراف على مخاطر معدل الفائدة - يوليو 2004.

مخاطر السعر: يوميا يتم تقييم استثمارات البنك في الصكوك واألسهم المحتفظ بها في فئة المتاحة للبيع.

تعتبر التقارير حول مخاطر السوق ضمن محاضر اجتماعات لجنة األصول وااللتزامات والتي تعقد شهريا.

يستخدم البنك أربع فئات من اختبارات الجهد، معدالت الربح، معدالت صرف العمالت األجنبية، أسعار األسهم وأسعار الصكوك. لكل فئة يتم وضع اعتبار أسوأ صدمات 
ممكنة قد تحدث فعليا في السوق الختبار الجهد.

2/٥/٩ اإلفصاحات النوعية
يحتفظ البنك بمحفظة استثماراته في دفاتر البنك وليس في دفتر المتاجرة.

إجمالي مبلغ األصول الخاضعة لمخاطر السوق حسب نوع األصول

تحليل لمخاطر األصول المرجحة بالمخاطر بالسوق

األصول المرجحة بالمخاطر )ألف ريال عماني(مركز مخاطر السوق

20212020
26.187.5005.125.000مخاطر صرف العمالت األجنبية
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مخاطر صرف العمالت األجنبية

المبلغ الخاضع لمخاطر السوق )ريال عماني(
20212020

26.190.9265.127.314صرف عمالت أجنبية - صافي المراكز المفتوحة
5%25%النسبة المئوية لصافي المراكز المفتوحة إلى رأس المال التنظيمي

104.371.527103.198.550السقف التنظيمي

مخاطر السعر

أثر االنخفاض بنسبة 10% في السعر

األثر على السهمالتغير في السعرالقيمة الدفتريةنوع االستثمار

104.437.605%44.376.045صكوك إقليمية مدرجة

44.376.045اإلجمالي

المخاطر التشغيلية:  ٦/٩

1/٦/٩ اإلفصاحات النوعية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة من الخسائر التي تعود لعدم كفاية أو فشل اإلجراءات الداخلية أو الموظفين أو األنظمة أو نتيجة ألحداث خارجية. 
تنشأ المخاطر التشغيلية في البنك ومن أي نشاط تقريبا. يستبعد من المخاطر التشغيلية مخاطر االئتمان أو المخاطر الناشئة من المعامالت المالية التي يتم الدخول 

فيها مع الملتزمين أو األطراف المقابلة التي يفشل فيها الملتزم أو الطرف المقابل في الوفاء بالجزء الخاص به من المعاملة.

تتبع  اإلدارة  هذه  وظائف  بالبنك.  التشغيلية  للمخاطر  والمراقبة  الرصد  بأعباء  تقوم  المخاطر  مسؤولي  كبير  إشراف  تحت  مستقلة  تشغيلية  مخاطر  إدارة  البنك  لدى 
موجهات سياسة وإطار عمل المخاطر التشغيلية بالبنك. ومن أجل إضفاء الطابع المؤسسي على تقييم وتخفيف المخاطر التشغيلية تم تأسيس بيئة العمل وإطار 
عمل الرقابة الداخلية كجزء من برنامج إدارة مخاطر المؤسسة. إضافة إلى ذلك فقد قام البنك بتنفيذ برنامج استمرارية األعمال واالسترداد في حاالت الكوارث. سيخفف 
هذ البرنامج من المخاطر التشغيلية المحتملة. تتم مراقبة المخاطر التشغيلية من عدم االمتثال للشريعة ومراجعتها على نحو مستمر من جانب إدارة االمتثال الشرعي. 

2/٦/٩ إدارة ورصد المخاطر التشغيلية
تم تصميم إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية المصمم للمحافظة على االعتمادية بين إدارة المخاطر والمناصرين/ المالكين الذين تمثلهم مختلف مجموعات األعمال 
بالبنك. وفي الوقت الذي تركت فيه المسؤولية عن إدارة األعمال لمجموعات األعمال إال أنه قد تم وضع األرضيات المشتركة لمشاركة فريق إدارة المخاطر التشغيلية 
لتسهيل التعرف على المخاطر وقياسها وتقييم المخاطر والضوابط ذات الصلة متضمنة توثيق وتتبع خطط تخفيف المخاطر أو قبول المخاطر. خالل السنة طرح فريق 

إدارة مخاطر االئتمان تدريب إلكتروني إلزامي حول إدارة المخاطر التشغيلية وهو برنامج تدريب لجميع الموظفين بالبنك.

الطرق الرئيسية المستخدمة في إدارة ورصد المخاطر التشغيلية على النحو التالي:

 ٣/٦/٩ التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة
يتم االحتفاظ بسجل للمخاطر وخطط العمل المصاحبة له وتحديثها بصفة منتظمة. تتضمن دورة المراجعة مناقشات مع أفراد لجنة إدارة المخاطر للسعي للحصول 

على توجيهات حول قبول المخاطر والمعالجة متضمنة القرار باتخاذ إجراءات لمراجعة وتحسين بيئة الرقابة. 

سير العمل في خطط عمل تخفيف المخاطر وحركة قياس المخاطر في خريطة المخاطر يتم رصدها أيضا ومناقشتها مع اإلدارة المعنية.
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٤/٦/٩ مؤشرات المخاطر الرئيسية
وحدات  مع  بالتنسيق  وتقييمها  تعريفها  تم  فقد  طبيعتها  إلى  واستنادا  الرئيسية.  المخاطر  مؤشرات  من  قائمة  أول  إلنتاج  العمل  ورش  من  خاصة  سلسلة  عقد  تم 
بالنسبة  البيانات المطلوبة والتحليل وتوقعات اإلدارة  األعمال ومالكي المخاطر والتي تعالج بصورة أساسية العمليات الحرجة. تتضمن العملية وضع وسائل لتجميع 
لمؤشرات معينة موضوعة كحد أدنى مقبول لخلق وسائل إلشارات التحذيرات الرائدة أو المتخلفة. كما أنها تشتمل أيضا على توحيد بعض مؤشرات المخاطر الرئيسية 
المشتركة التي تتطلب اتخاذ إجراءات على مستوى البنك بأكمله. يهدف البنك إلى تحسين قائمة مؤشرات المخاطر الرئيسية لخلق مؤشرات مخاطر ذات معنى وذات 

صلة باألعمال التجارية.

٥/٦/٩ إدارة فقدان البيانات
يقوم فريق إدارة المخاطر التشغيلية برصد واالحتفاظ بسجل مفصل لجميع خسائر المخاطر التشغيلية وحاالت شبه الفقدان الناتجة من المخاطر التشغيلية. ترتبط 
هذه بملمح المخاطر المعنية والسجل الرئيسي للمخاطر بما يقود إدارة األعمال لتوجيه مجهوداتها لتحسين ضوابطها والخدمات أو المنتجات المعنية. يتم تصنيفها 

وإصدار تقرير عنها استنادا إلى نوع أحداث الخسارة بموجب بازل 3.

 ٦/٦/٩ إدارة استمرارية األعمال 
البشرية وبناء قدرات االستمرارية واالسترداد للعمليات واألصول  بالكامل يركز على حماية الحياة  ببرنامج إدارة استمرارية أعمال مخصص  البنك بوضع واالحتفاظ  قام 

المركزي العماني ويمتد نطاقه ليشمل: البنك  الممارسات ومتطلبات  الدولية وأفضل  المعايير  إلى  البرنامج استنادا  الرئيسية. تمت هيكلة 

إدارة األزمة واالستجابة لها  •
السالمة واألمن  •

استمرارية األفراد  •
استرداد األعمال  •

االسترداد في حالة كوارث تقنية المعلومات  •
برنامج إدارة استمرارية األعمال هو برنامج مستمر وتتم مراجعته بصورة منتظمة من جانب المعنيين الداخليين والخارجيين. تعزز هذه المزايا جاهزية البنك ومقدراته 
وااللتزام  والسمعة  األداء  وتعزيز  السلبية  اآلثار  تقليص  هي  النتائج  الحرجة.  العمليات  واستمرارية  الرئيسية  األصول  وحماية  وإدارتها  الضارة  األحداث  إلى  لالستجابة 

التنظيمية. بالمتطلبات 

٧/٦/٩ االستعانة بمصادر خارجية
التزاما بلوائح البنك المركزي العماني حول االستعانة بمصادر خارجية يشارك فريق إدارة المخاطر التشغيلية في مراجعة تقييم المخاطر المرتبط باالستعانة بمصادر 

خارجية لألنشطة المصرفية الجوهرية. يتضمن هذا مراجعة جادة للمخاطر التشغيلية ومتطلبات استمرارية األعمال المصاحبة لنشاط االستعانة بمصادر خارجية.

٨/٦/٩ إدارة مكافحة االحتيال
قام البنك بوضع برنامج مكافحة احتيال على مستوى المؤسسة بالتنسيق مع العديد من المهتمين الداخليين بهدف منع والتقليص للحد األدنى من الخسائر التي 
تنشأ من عمليات االحتيال الداخلية والخارجية. هذه الوظيفة بصدد االنتقال لوحدة المخاطر التشغيلية حاليا كجزء من جهود إعادة هندسة دائرة إدارة المخاطر. تم 
مسبقا تقديم برنامج توعية على مستوى البنك حول مكافحة االحتيال ويستعد البنك لممارسة تقييم مخاطر احتيال على مستوى البنك والتي سيتم ربطها بملمح 

المخاطر القائم وسجل الضوابط.

٩/٦/٩ قياس المصروف الرأسمالي للمخاطر التشغيلية
األساسي  المؤشر  منهج   .3 وبازل  العماني  المركزي  البنك  نظام  حسب  األساسي  المؤشر  منهج  باستخدام  التشغيلية  للمخاطر  الرأسمالي  المصروف  احتساب  يتم 
الحتساب المصروف الرأسمالي للمخاطر التشغيلية يطبق ألفا )15%( على متوسط إجمالي الدخل اإليجابي الذي تم تحقيقه من قبل البنك على مدى السنوات الثالث 
السابقة. يهدف البنك لالنتقال إلى المنهج القياسي البديل الحتساب المصروف الرأسمالي للمخاطر التشغيلية في السنوات القادمة. وفي هذا الصدد سيسعى البنك 
البنك أيضا في  البديل كيفما ومتى استدعى الحكم الحصيف ذلك. سيستمر  القياسي  المنهج  البنك المركزي العماني لتبني  بصورة رسمية للحصول على موافقة 
تجميع تاريخ بيانات الخسارة ومقارنتها في مقابل رأس المال المخصص حسب خطوط األعمال استعدادا للمناهج المتقدمة التي يخطط البنك لتنفيذها على المدى 

البعيد حسب القواعد اإلرشادية لبازل 3 المنقحة.



www.alizzislamic.com83

10/٦/٩ اإلفصاحات الكمية

ريال عمانيالبند

202120202019
44.442.97637.390.95434.023.576صافي الدخل من أنشطة التمويل واالستثمار

3.057.0322.423.2261.859.548دخل البنك من أنشطة استثماراته
4.266.6142.477.1382.516.672إيرادات أخرى - بالصافي

51.766.62242.291.31838.399.796إجمالي الدخل
)1.325.884()3.023.287()4.488.474(صافي العائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمارات غير المقيدة

)18.053.914()20.544.160()21.794.770(ربح على وكالة باالستثمار مستحق الدفع
25.483.37818.723.87119.019.998صافي إيرادات التشغيل

21.075.74919.537.73916.801.226متوسط الدخل
3.161.3622.930.6612.520.184مرات إجمالي دخل ألفا )%15(

39.517.02536.633.26331.502.300المخاطر التشغيلية استنادا إلى منهج المؤشر األساسي
كان مبلغ الدخل غير المتوافق مع الشريعة الذي تم تحويله لألعمال الخيرية بمبلغ 22 ألف ريال عماني.

مخاطر معدل العائد    ٧/٩

2/٧/٩ اإلفصاحات النوعية
تنشأ مخاطر معدل العائد من احتمال أن تؤثر التغييرات في معدالت العائد على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية. يتعرض البنك لمخاطر معدل 

العائد نتيجة لفجوات إعادة التسعير لألصول وااللتزامات.

قد ينشأ خطر معدل الربح بسبب أنشطة التمويل واالستثمار.

باإلضافة إلى ذلك قد يؤثر خطر معدالت العائد على البنك من خالل تغييرات واسعة في السوق الناتجة من التغييرات في االقتصاد. أثر معدالت السوق يتم إظهاره 
ويمكن رؤيته في عقود التسعير لدى البنك حيث أنها تحمل األسعار التنافسية السائدة في السوق. عندما تكون المخاطر عالية ينحو السوق إلى أن يضع معدل عائد 
عالي للمحافظة على ملمح الخطر/ العائد. بناء على ذلك يخفض السوق من معدل العائد عندما يتم تحديد وجود انخفاض في المخاطر على مستوى السوق بأكمله 

وسيتم إظهارها في قيام البنوك بتخفيض تسعير معدل العائد عليها.

كاستراتيجية إلدارة مخاطر معدل العائد في دفتر البنك يقوم البنك:

بتحديد المنتجات واألنشطة الحساسة لمعدل الفائدة التي يود المشاركة فيها؛  •

ببذل الجهود لمضاهاة مبلغ األصول ذات األسعار المتغيرة مع المطلوبات ذات األسعار المتغيرة في دفتر البنك.  •

 يستخدم البنك األدوات التالية لقياس مخاطر معدل الربح في دفتر البنك:

تحليل فجوة إعادة التسعير والذي يقيس الفرق الحسابي بين األصول الحساسة للربح وااللتزامات ذات المعدل المتغير في دفتر البنك بأحكام مطلقة؛  •

احتساب العائدات قيد المخاطر والقيمة االقتصادية بافتراض تناوب 200 نقطة أساس في معدالت الربح.  •

تتفادى استراتيجية األصول وااللتزامات الحذرة لدى البنك تسهيالت التمويل قصيرة األجل من االستثمارات طويلة األجل.
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قام البنك بتنفيذ نظام لقياس مخاطر معدل الربح من خالل استخدام تحليل الفجوة استنادا إلى مقادير كبيرة إلعادة التسعير.

قائمة حساسية األصول وااللتزامات الناتجة عن المناوبة المفترضة في معدالت األرباح على القيمة االقتصادية والعائدات قيد المخاطر تعتبر ضمن محاضر اجتماعات 
لجنة المخاطر وااللتزامات والتي تقوم بمراجعتها ويتم تحديد نقاط اإلجراءات حيالها.

2/٧/٩ اإلفصاحات الكمية

متوسط العائد على األصول وااللتزامات المالية للبنك كما يلي:

النسبة المئويةالبند

20212020
0.382.89مستحق من بنوك

5.956.20وكالة باالستثمار
5.265.79مرابحة مدينة

4.945.45إجارة منتهية بالتمليك
5.396.14مشاركة متناقصة

4.864.67استثمارات
3.273.54حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

تحليل حساسية أثر التحرك في معدل الربح في السوق بـ 200 نقطة أساس يظهر أنه سيكون له أثر سلبي على دخل البنك بمقدار 3.15 مليون ريال عماني.
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حتى 3 2021
أشهر

3-1  6 - 12 شهر 6-3 أشهر
سنوات

 3-5
سنوات

أكثر من 20 20-5 سنة
سنة

غير 
حساسة

اإلجمالي

ريال ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
عماني

ريال عمانيريال عماني

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 
العماني

-------82.949.94482.949.944

بنوك  من  مستحقة  أرصدة 
ى خر أ

2.267.888------   -2.267.888

62.471.045---478.0003.200.00027.975.00030.818.045استثمارات
836.981.933-445.478.85396.113.925163.797.83559.008.60032.523.02640.031.46228.232تمويل

2.891.0902.891.090-------أصول ثابتة
21.797.93921.797.939-------أصول أخرى

448.224.74199.313.925163.797.83586.983.60063.341.07140.031.46228.232107.638.9731.009.359.839إجمالي األصول
118.034.376118.034.376ودائع متداولة

263.387.279102.193.430365.580.709ودائع توفير
45.584.45923.534.44167.033.864167.756.69957.690.907361.600.370ودائع ألجل

5.775.000-------5.775.000أرصدة مستحقة للبنوك أخرى
18.477.15718.477.157-------ربح دائن والتزامات أخرى

 35.214.114 35.214.114-------مخصصات )أخرى(
139.500.000139.500.000-------رأس المال

551.065551.065االحتياطيات
)35.372.952()35.372.952(أرباح محتجزة

الملكية  حقوق  إجمالي 
ت ما ا لتز ال ا و

314.746.73823.534.441169.227.294167.756.69957.690.907--276.403.7601.009.359.839

-   )168.764.787(5.650.16440.031.46228.232)80.773.099()5.429.459(133.478.00375.779.484الفجوة
-   -   133.478.003209.257.487203.828.028123.054.929128.705.093168.736.555168.764.787الفجوة التراكمية

المخاطر التجارية المرحلة  ٨/٩

1/٨/٩ اإلفصاحات النوعية
تشير المخاطر التجارية المرحلة إلى مقدار وحجم المخاطر التي يتم تحويلها إلى المساهمين بغرض التخفيف عن أصحاب حسابات االستثمار من تحمل بعض أو جميع 
المخاطر التي يتعرضون لها تعاقديا بموجب عقود تمويل المضاربة. يتم تحقيق مشاركة المخاطر من خالل خلق احتياطيات تحوطية ويتنازل المضارب كليا أو جزئيا عن 

حصته في الربح. يؤدي هذا إلى تسوية العائدات إلى أصحاب حسابات االستثمار وتمكين البنك من دفع عائدات تنافسية في السوق.
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لدى البنك سياسة لتوزيع الربح تنص على قواعد إرشادية مفصلة لخلق احتياطي تسوية الربح واحتياطي مخاطر االستثمار لتخفيف المخاطر التجارية المرحلة في الحالة 
التي ال يتماشى فيها أداء محفظة المضاربة مع االتجاهات السوقية.

تبنى البنك سياسة تجميع أموال المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار معا ويتم تمويل األصول واالستثمارات من المحفظة بعد بذل واجب العناية الالزمة المفصلة 
األصول  تلك  أن  لضمان  منتظم  نحو  على  المخاطر  رصد  يتم  ذلك  إلى  إضافة  الفردية.  المقابلة  األطراف  على  المخاطر  إدارة  قبل  من  ومراجعتها  األعمال  قبل  من 

واالستثمارات عاملة وفي حالة مالحظة وجود أي توجه سالب يتم الشروع في اتخاذ التدابير العالجية.

مع  يتماشى  بما  االستثمار  حسابات  أصحاب  إلى  الربح  دفع  ويتم  السوق  اتجاهات  مقابل  في  سنوي  ربع  نحو  على  المضاربة  محفظة  تجنيه  الذي  الربح  مراجعة  تتم 
العائدات في السوق. يتم التخصيص لالحتياطيات التحوطية: احتياطي تسوية الربح واحتياطي مخاطر االستثمار فقط في حالة وجود فائض. في معظم األوقات يتم 

تخصيص جزء من حصة المضارب في الربح ألصحاب حسابات االستثمار.

2/٨/٩ اإلفصاحات الكمية
ليست هناك معدالت مقارنة موجودة لتوفير مقارنة لمدفوعات الربح التاريخية من جانب البنك إلى العمالء في مقابل عالمات المقارنة. تم ذكر معدل الربح والترجيحات 

المسندة في قسم أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة.

تم ذكر المخصصات في احتياطي تسوية الربح في قسم أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة. 

٩/٩ المخاطر المحددة للعقد
1/٩/٩ اإلفصاحات النوعية

نص مستند القابلية على تحمل المخاطر لدى البنك على حدود الغرض من التمويل، أي هل هو لرأس المال العامل، أم تمويل ألجل أم تمويل لمشروع أم تمويل للمتاجرة. 
وقد تم أيضا تعريف مختلف عقود التمويل الممتثلة للشريعة التي يمكن استخدامها ضمن الغرض من التمويل. يتم األخذ في االعتبار متطلبات ترجيح الخطر لكل 

عقود التمويل الممتثلة للشريعة وذلك استنادا إلى إطار العمل التنظيمي للصيرفة اإلسالمية ألغراض احتساب معدل كفاية رأس مال البنك. 

2/٩/٩ اإلفصاحات الكمية
مخاطر األصول المرجحة بمخاطر االئتمان حسب نوع عقود التمويل على النحو التالي:

األصول المرجحة بالمخاطرعقود التمويل
20212020

103.050.75493.016.234ذمم مرابحة مدينة
98.623.48199.724.986وكالة باالستثمار

146.312.263168.053.346أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك
235.278.244177.043.267مشاركة متناقصة

12.827.68813.156.726خطابات ضمان
1.533.587793.070    خطابات اعتماد

12.965.24614.112.458ارتباطات تمويل غير قابلة لإللغاء
610.591.263565.900.086اإلجمالي
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إفصاحات عامة من ضوابط الرقابة  10
اإلفصاحات النوعية  1/10

تتعامل ضوابط الرقابة مع الطريقة التي تدار وتقاد بها الشركات وهي تعطي تعريفا ألدوار أعضاء مجلس اإلدارة وتصيغ أسلوب الرقابة الداخلية داخل المؤسسة.
يدعم مجلس إدارة البنك خلق بيئة ضوابط رقابة بالبنك. بناء على ذلك يقوم كل من المجلس ولجانه بالتقييم المستمر وتحسين ممارسات وسياسات وإجراءات الرقابة 
لوائح  إلى  )الهيئة( إضافة  المال  العامة لسوق  الهيئة  الموضوعة من قبل  )الميثاق(  الرقابة  البنك لمبادئ ميثاق ضوابط  أيضا من تطبيق  المجلس  يتأكد  لديهم. كما 
ضوابط الرقابة للمؤسسات المصرفية والمالية الصادرة عن البنك المركزي العماني. وبصفته بنكا إسالميا يقوم بنك العز اإلسالمي أيضا بتطبيق الئحة البنك المركزي 

العماني الخاصة بالمؤسسات المصرفية اإلسالمية.

لمراقبة  الشرعية  الرقابة  الشرعي واالمتثال تحت إشراف هيئة  التدقيق  إدارة  الشرعية. تعمل  باالشتراطات  االلتزام  بالكامل عن ضمان  الشرعية مسؤولة  الرقابة  هيئة 
والمراجعة.  التدقيق  فترات  طوال  االمتثال 

قام البنك بااللتزام بجميع المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والمعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة. 

إفصاحات عامة عن المستهلك

كجزء من المشاركة الكلية للمستهلكين فقد قمنا بتنفيذ منهج مزيج لإلفصاح عن معلومات جميع المنتجات والخدمات للعمالء. تم استخدام المناهج التالية لنشر 
معلومات المنتجات والخدمات للعمالء:

تم نشر كتيبات ونشرات تعريفية بالمنتجات تحتوي على آلية محددة لكل منتج ومزاياه.  •

نشر معلومات المنتج على موقع البنك على شبكة اإلنترنت.  •

قمنا بإنتاج وطباعة كتيب يحتوي على جميع األسئلة المتكررة حول األعمال المصرفية اإلسالمية.  •

استفسارات  على  الرد  من  تمكنهم  التي  بالصورة  المنتجات  وعروض  اإلسالمية  المصرفية  األعمال  مفهوم  على  والخدمات  المبيعات  موظفي  جميع  تدريب  تم   •
التشغيلية. العمليات  انسياب  في  بالشريعة  االلتزام  من  التأكد  على  الخلفي  المكتب  موظفي  فريق  أفراد  تدريب  تم  ذلك  إلى  باإلضافة  العمالء. 

جميع موظفي مركز االتصال تم تدريبهم وإعدادهم لمعالجة االستفسارات المتعلقة بالعمالء.  •

تم استخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع جميع االستفسارات ذات الصلة بالجمهور.  •

يتم نشر بيانات صحفية على نحو متكرر إلبالغ الجمهور حول خدمات ومنتجات بنك العز اإلسالمي.  •

يتم عقد اجتماعات مع وسائل اإلعالم والهيئات الحكومية والهيئات غير الحكومية.  •

 يقوم موظفو خدمة العمالء بالفرع ومركز االتصال بتسجيل شكاوى العمالء والتنسيق مع المعنيين والذين يقومون بدورهم بالشروع في تدابير حل الشكاوى. هناك 
مسودة مستند في هذا الخصوص. 

المسؤولية االجتماعية للشركة

يتم استخدام المسؤولية االجتماعية لدى بنك العز اإلسالمي إلكمال رسالة البنك المتمثلة في تقديم نتائج استثنائية ومستدامة لمساهمينا. يتم القيام بذلك بدمج 
اهتماماتنا االجتماعية في قيمنا واستراتيجيتنا وشفافيتنا التشغيلية. لذا فنحن ملتزمون بلعب دور رائد في المجتمعات التي نقوم بتقديم خدماتنا لها.

في هذه السنة سيتم تمرير أنشطة المسؤولية االجتماعية في اتجاهين رئيسيين:

توفير الدعم لألهداف القريبة من المجتمع العماني.  •
المشاركة مع موظفي البنك لتشجيع روح التطوع.   •

شاركت في برنامج التطعيم الحكومي  •

تبرعت بمبلغ 150.000 ريال قطري إلى منظمة خيرية عمانية للناس الذين تأثروا بإعصار شاهين.  •
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اإلفصاحات الكمية  2/10
تشتمل األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمعامالت معهم خالل سنة 2021 على ما يلي:

معامالت األطراف ذات العالقة لسنة 2021:

اإلجماليأطراف ذات عالقة أخرىأعضاء مجلس اإلدارةاألصول
202120202021202020212020

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
7.156.5677.573.0007.156.5677.573.000--وكالة باالستثمار

26.016170.41126.016170.411--مرابحة مدينة
177.36285.869177.36285.869--أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك

4.690.7273.976.4514.690.7273.976.451--مشاركة متناقصة
8.99011.82631.60811.82640.598-أصول أخرى

8.99012.062.49811.837.33912.062.49811.846.329إجمالي األصول
االلتزامات

5.775.00020.000.0005.775.00020.000.000--مستحق لبنوك
1.042.328-996.481- 45.847-حساب جاري

------وكالة باالستثمار لعمالء
------التزامات أخرى

45.8475.775.00020.996.4815.775.00021.042.328-إجمالي االلتزامات
1.734-178-1.556-حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

104.678.113100.629.019104.678.113100.629.019--إجمالي حقوق ملكية المالكين
--- - -  - التزامات محتملة وارتباطات
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المبلغ بالريال العمانيالبند

20212020
الدخل

695.524512.557الدخل من أنشطة التمويل واالستثمار
83.7292.320الدخل اآلخر

779.253514.877
المصروفات

5.338137العائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار قبل حصة البنك كمضارب
--الربح على الوكالة باالستثمار مستحق الدفع

71.63154.291مصروفات مجلس اإلدارة
42.21255.399مصروفات هيئة الرقابة الشرعية

945.6441.168.792مصروفات أخرى
1.064.8251.278.618

المبلغ بالريال العمانيالبند

20212020
التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة كما يلي

924.2851.061.975رواتب ومخصصات
21.35923.990مكافآت نهاية خدمة الموظفين

945.6441.085.965

إطار عمل الضوابط الشرعية  11
يشتمل إطار عمل الضوابط الشرعية بالبنك على هيئة الرقابة الشرعية )"هيئة الرقابة"( على مستوى مجلس اإلدارة. يرأس إدارة التدقيق وااللتزام الشرعي بالبنك مراجع شرعي 
داخلي. المراجع الشرعي الداخلي مسؤول وظيفيا أمام هيئة الرقابة الشرعية والرئيس التنفيذي فيما يتعلق بالمواضيع اإلدارية. يتم إبالغ إدارة البنك عن القرارات والقواعد 
اإلرشادية لهيئة الرقابة الشرعية من خالل إدارة التدقيق وااللتزام الشرعي حيث أن المسؤولية عن مراقبة وتنفيذ الموجهات الشرعية تقع على إدارة البنك. القواعد اإلرشادية 
الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة للبنك. تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإصدار تقرير لمساهمي البنك بخصوص التزام أنشطة البنك بالموجهات الشرعية. لدى 

هيئة الرقابة الشرعية دليل تدقيق والتزام شرعي وسياسة مخاطر عدم التزام بالشريعة معتمدين.

المراجع الداخلي الشرعي شخص مهني يتمتع بالخبرة وهو أمين سر هيئة الرقابة الشرعية باإلضافة إلى مهام عمله. تم تقسيم إدارة التدقيق وااللتزام الشرعي إلى وحدة 
االلتزام الشرعي ووحدة التدقيق الشرعي وهي تدار من جانب رئيس وحدة االلتزام الشرعي ومدير وحدة التدقيق الشرعي على التوالي.

تقوم وحدة االلتزام الشرعي بتسهيل اإلدارة عن طريق التأكد من االلتزام بالموجهات الشرعية حسبما هي موضحة من قبل هيئة الرقابة الشرعية وذلك على أساس يومي 
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في جميع أنشطة البنك وعملياته ومعامالته. إضافة إلى ذلك تقوم وحدة االلتزام الشرعي بتقديم التوصيات المناسبة لتحسين وتعزيز االلتزام بالموجهات الشرعية. يتم 
المعايير  وتطبيق  الجوهري  المصرفي  والنظام  العمليات  وانسياب  المنتجات  وكتيبات  واإلجراءات  والسياسات  واالتفاقيات  العقود  واعتماد  مراجعة  خالل  من  بذلك  القيام 
المحاسبية والمعامالت والرسوم واألتعاب والعموالت والتقارير المالية واإلدارية وغيرها. كما أن وحدة االلتزام الشرعي مسؤولة أيضا عن وظيفة إدارة مخاطر عدم االلتزام 

بالشريعة. يتم رصد آلية محفظة المضاربة والوكالة لتوزيع الربح لمختلف فئات ودائع االستثمار عن كثب بواسطة وحدة االلتزام الشرعي.

تساعد وحدة التدقيق الشرعي إدارة التدقيق وااللتزام الشرعي وهيئة الرقابة الشرعية على تكوين رأي بأثر رجعي عن مدى االلتزام الشرعي في عمليات البنك. تقوم وحدة 
التدقيق الشرعي بفحص وتقييم مدى االلتزام بالمبادئ الشرعية والفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية من خالل التدقيق الفعلي للمعامالت التجارية. تغطي 

أنشطتها التخطيط والتنفيذ واإلبالغ عن ومتابعة نتائج التدقيق المضمنة في خطة التدقيق الشرعي.

تم تنفيذ التدقيق الشرعي على معامالت البنك على النحو التالي:

النسبة المئوية إلجمالي المعامالت المنفذةاإلدارات
20212020

60%35%األعمال المصرفية لألفراد: مرابحة، إجارة، إجارة آجلة، إجارة خدمة
50%35%األعمال المصرفية للشركات: مرابحة، إجارة، وكالة، إجارة آجلة، مشاركة متناقصة وتمويل المتاجرة

ال شيء25%الخزينة: وكالة ما بين البنوك - استثمار وعد عمالت أجنبية 

التدقيق الشرعي الخارجي  2/11
يتم القيام بتدقيق االلتزام الشرعي الخارجي سنويا من جانب المدققين حسب اشتراطات البنك المركزي العماني.

اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية  ٣/11
خالل السنة عقدت هيئة الرقابة الشرعية سبعة اجتماعات بكامل نصابها. قامت هيئة الرقابة الشرعية بمراجعة مستندات منتجات ومستندات ذات عالقة بالمنتج وأصدرت 162 
قرارا في مختلف االستفسارات. كما قامت هيئة الرقابة الشرعية بمراجعة بي دي إم الشهرية والسياسات وعروض االستثمار وتقارير التدقيق الشرعي وقامت بتقديم التوجيه 

ذي الصلة لتصحيح األخطاء وإزالة األخطاء في المستقبل.

التدريب  ٤/11
اإلسالمية  المالية  المعامالت  في  الشريعة  قواعد  في  وذلك  موظفا   271 لعدد  ساعة   1.395 مدتها  إجمالي  تدريبية  برامج  بتقديم  الشرعية  والرقابة  التدقيق  دائرة  قامت 
وأساسيات ومنتجات وأساليب ومستندات األعمال المصرفية اإلسالمية. من إجمالي ذلك تم تقديم 434 ساعة تعليم من جانب أعضاء الفريق الشعري بينما تم تقديم 76 
تدريب من جانب مدرب خارجي تم تنظيمه من جانب الفريق الشرعي. تم تقديم التدريب لموظفي الفروع وممثلي خدمة العمالء وفريق المبيعات )متضمنا فرق المبيعات 

المباشرة( وإدارة االئتمان بينما تم توجيه الحلقات األخالقية لجمهور واسع. 

كما قام البنك أيضا بطرح نظام التعليم اإللكتروني متضمنا دورة في األعمال المصرفية اإلسالمية لضمان التصميم التفاعلي وسهولة الوصول إليه 7/24 من تشكيلة واسعة 
من األجهزة مثل الهاتف واألجهزة اللوحية واآليباد وغيرها كما يتم تقديم وحدة التعليم اإللكتروني للملتحقين الجدد بالعمل على أساس سنوي. حتى تاريخه أكمل 516 

موظفا )مجتمعين على مدى سنوات( تدريبا في وحدة المفهوم الشرعي من خالل التعليم اإللكتروني منذ طرحه في سنة 2016. 
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الزكاة  ٥/11
تحسب الزكاة طبقا لمعيار المحاسبة المالية رقم 9- الزكاة، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية باستخدام طريقة األصول الصافية. حيث أن 
مجلس إدارة البنك غير مفوض بدفع الزكاة بالنيابة عن المساهمين تقع مسؤولية دفع الزكاة عن أسهم البنك على عاتق المساهمين. يقوم البنك باحتساب "الوعاء الزكوي" 
على أساس القوائم المالية المدققة وبعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية، ويتم إخطار المساهمين بحصتهم النسبية من الزكاة الواجبة السداد سنويا. تقع مسؤولية أداء 

الزكاة على حسابات االستثمار والحسابات األخرى على أصحاب حسابات االستثمار.

األرباح المحظورة شرعا والتبرعات مقابل التأخر عن الدفع  ٦/11
البنك ملتزم بتجنب االعتراف بأي دخل يتم جمعه من مصادر غير إسالمية مثل رسوم الدفع المتأخر المستلمة بسبب التأخر في دفع األقساط والربح من المعامالت التي ال 
تمتثل للشريعة حسب توجيهات هيئة الرقابة الشرعية. بناء عليه يتم إيداع جميع أنواع الدخل غير الممتثلة للشريعة نتيجة للتدقيق الشرعي بمبلغ 249 ريال عماني إلى حساب 
خيرات بحيث يستخدم البنك هذه األموال في األغراض الخيرية. باإلضافة إلى 19.279 ريال عماني وهو مبلغ الخيرات غير الموزع عن الربع األخير من سنة 2020 ومبلغ 40.878 ريال 
عماني تمت إضافته إلى حساب الخيرات بصفته دخال محظورا شرعا والتبرع المستحق عن الدفع المتأخر في الربع األول والثاني والثالث من سنة 2021. تم توزيع أموال خيرات 
بمبلغ 60.157 ريال عماني وهو مبلغ الخيرات للربع األول والثاني والثالث من 2021 مضافا إليه الربع األخير من سنة 2020 إلى مؤسسة خيرية حسبما اعتمدته هيئة الرقابة الشرعية 
في سنة 2021. سيتم توزيع مال الخيرات في الربع األخير من سنة 2021 بمبلغ 11.292 ريال عماني خالل الربع األول من سنة 2022. المبلغ اإلجمالي الذي تم إيداعه في أموال الخيرات 

في سنة 2021 هو 52.170 ريال عماني. 

مكافآت وأتعاب حضور اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية  ٧/11
أجازت الجمعية العمومية مكافأة هيئة الرقابة الشرعية للفترة من يناير 2021 حتى أكتوبر 2021 كما يلي:

1٦.000 ريال عماني في السنة  : الرئيس 

12.000 ريال عماني في السنة لكل عضو  : العضو 

كما أجازت الجمعية العمومية أتعاب حضور جلسات هيئة الرقابة الشرعية لرئيس وأعضاء الهيئة بمبلغ 400 ريال عماني لالجتماع الواحد لكل منهم. 

تمت مراجعتها الحقا من جانب مجلس اإلدارة بدءا من نوفمبر 2021 على النحو التالي:

المكافآتأتعاب حضور الجلسات
2.453/031 دوالر أمريكي1.000 دوالر أمريكيالرئيس
2.082/595 دوالر أمريكي1.000 دوالر أمريكيالعضو

1.000 ريال عماني400 ريال عمانيالعضو المحلي

انشار جائحة فايروس كورونا )كوفيد - 1٩( ومخصص انخفاض القيمة / الخسارة االئتمانية المتوقعة   12
التجارية واالقتصادية في معظم أجزاء سنة 2021 عبر العالم ولكن إلى حد أقل في سنة 2020. مع التطعيم السريع وسط سكان  يتواصل االضطراب في أنشطة األعمال 

.2021 الثالث  الربع  باتجاه  أبوابها  العالم بدأت معظم االقتصاديات إعادة فتح 

بغرض دعم األعمال المضطربة والتدفقات النقدية الشخصية، أعلن البنك المركزي العماني، بما يتماشى مع التدابير المتخذة من جانب الجهات التنظيمية األخرى توفير دعم 
اقتصادي وتدابير إعفاء )متضمنة تأجيل الدفعات( المطروحة في السنة الماضية بغرض تقليل األثر على الشركات واألفراد.
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تم منح برنامج التأجيل من البنك المركزي العماني حتى 31 ديسمبر 2021.

أثناء التحقق من الخسارة االئتمانية المتوقعة لسنة 2021 درس البنك األثر المحتمل الذي تسببت فيه جائحة كوفيد - 19 استنادا إلى المعلومات المتاحة وقام بوضع اعتبار تدابير 
اإلعفاء من الحكومة والبنك المركزي العماني. تم توفير إعفاء كبير من جانب البنك المركزي العماني للبنوك، بغرض تصنيف احتساب التعرضات للخسارة االئتمانية المتوقعة 

والتي وضعها البنك في االعتبار واردة أدناه:

االحتفاظ بالتدرج األصلي للمخاطر في التأجيل/ إعادة الجدولة / إعادة الهيكلة  •

تعليق اشتراط التقييم النوعي للتقييم الهام لمخاطر االئتمان  •

الملمح االقتصادي االستشرافي. شدة توقعات االقتصاد الكلي الحالي  التاريخ والترابطات إضافة إلى سيناريوهات  البنك ومعايرتها باستخدام االتجاهات  تم إنشاء هياكل 
والتعقيد المضاف إليها والتي تسببت فيها مختلف برامج الدعم والتوجيه التنظيمي. نتيجة لذلك قد ينتج عن هذه النماذج الموجودة نتائج إما تكون متحفظة بشكل مفرط 
أو متفائل بشكل مفرط، اعتمادا على المحفظة / القطاع المحدد. نتيجة لذلك قد تكون هناك حاجة إلى تعديالت بعد النموذج. بالنظر إلى أن تغييرات النموذج قد تحتاج إلى 
وقت طويل نسبيا للتطور واالختبار وبرغم القيود على البيانات التي تمت مالحظتها أعاله، يتوقع البنك أن يتم تطبيق التعديالت الالحقة للنموذج في المستقبل القريب. تم 

القيام بالتعديالت الالحقة للنموذج من خالل تداخالت اإلدارة عند تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة المعلن عنها كما في 31 ديسمبر 2021 واردة فيما يلي:

كما في تاريخ التقرير، كان انخفاض القيمة / الخسارة االئتمانية المتوقعة التي يحتفظ بها البنك من خالل تداخالت اإلدارة بمبلغ 9.581.320 ريال عماني من إجمالي انخفاض 
القيمة استنادا إلى أحدث هيكل فترة تجاوز موعد استحقاق وتوقعات االقتصاد الكلي. يواصل البنك إعادة التقييم والتعديل المناسب على نحو منتظم طوال الفترة المتأثرة:

الخسارة االئتمانية 
المتوقعة الموضوعة 

بالنموذج

إجمالي الخسارة االئتمانية تداخالت اإلدارة
المتوقعة 

التعديل كنسبة مئوية 
من الخسارة االئتمانية 

المتوقعة 
0%2.140.148-2.140.148المرحلة 1

76%2.205.1986.846.6009.051.798المرحلة 2
12%19.759.6312.734.72022.494.351المرحلة 3

23.992.5759.581.32033.686.297%28

تمثل هذه التعديالت تعديالت فيما يتعلق بـ:

القيود على البيانات والنموذج نتيجة لالضطراب االقتصادي بسبب كوفيد - 19 . استندت التعديالت على مزيج من تحليل مخاطر االئتمان على مستوى المحفظة وتقييم  ) أ( 
لتغطية الخسارة االئتمانية المتوقعة على مستوى التعرض؛ و

الشك الجوهري نتيجة لجائحة كوفيد - 19. تضمنت االعتبارات الشدة المحتملة ومدة االضطراب االقتصادي وتزايد مخاطر االئتمان لقطاعات محددة وفئات / قطاعات  ) ب( 
القرض مثل العقارات / اإلنشاءات والطيران والضيافة.

يما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي العماني وضع البنك اعتبارا لطلب التأجيل من العمالء من الشركات وقام بمنح تمديد لفترة السداد بمدة ستة أشهر. تم القيام بذلك 
عن طريق تأجيل الدفع لفترة ستة أشهر. حدد البنك أن التعديل لن ينتج عنه إلغاء اعتراف بأصول.
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III 1٣  بازل
اإلفصاح عن رأس المال  1/1٣

التنظيمي ومتطلبات اإلفصاح عن تكوين رأس المال  البنك المركزي العماني رقم ب م 1114  "رأس المال  لقد أعدت اإلفصاحات أدناه عن رأس المال وفقا لمتطلبات تعميم 
بموجب بازل 3" الصادر في 17 نوفمبر 2013.

رأس المال العام من الشريحة 1: األدوات واالحتياطيات
رأس المال العام المؤهل المصدر مباشرة )وما يعادله بالنسبة لغير شركات المساهمة العامة( مضافا إليه فائض األسهم ذات 1

الصلة
140.428.910

)35.372.952(أرباح مدورة2
-الدخل الشامل اآلخر التراكمي )واالحتياطيات األخرى(3
المساهمة 4 شركات  غير  الشركات  على  فقط  )تنطبق   1 الشريحة  من  التدريجي  اإللغاء  مراعاة  مع  مباشرة  المصدر  المال  رأس 

العامة( 
-

-عمليات ضخ رأس مال في شركات القطاع العام معفي من القوانين الجديدة حتى 1 يناير 2018
5)CET1 رأس المال العام المصدر من قبل الشركات التابعة والذي تحتفظ به أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به بالمجموعة-

105.055.958رأس المال العام من الشريحة 1 قبل التسويات التنظيمية6
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رأس المال العام من الشريحة 1: التسويات التنظيمية
-تسويات تقييم تحوطية7
-شهرة )بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(8
1.850.199أصول غير ملموسة أخرى بخالف حقوق خدمة الرهن )بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(9
أصول ضريبية مؤجلة تعتمد على الربحية المستقبلية باستبعاد تلك الناشئة عن الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة 10

ذي الصلة(
2.929.747

-احتياطي التحوط للتدفق النقدي11
-النقص في مخصصات الخسائر المتوقعة12
-مكسب توارق عن البيع )كما هو وارد بالفقرة 9/14 من سي بي 1(13
-مكاسب وخسار ناتجة عن التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالبنك عن االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة14
-صافي أصول صندوق منافع التقاعد المحددة15
االستثمارات في أسهم البنك نفسها )لو لم تتم مقاصتها مسبقا من رأس المال المدفوع في الميزانية العمومية الصادر عنها 16

التقرير(
-

-المساهمات المتبادلة في حقوق الملكية العامة17
المراكز 18 بالصافي من  التنظيمي  التوحيد  تأمين وتكافل خارج نطاق  بنوك ومؤسسات مالية وشركات  االستثمارات في رأسمال 

قصيرة األجل المستوفية والتي ال يملك البنك أكثر من 10% من رأسمالها المصدر )المبلغ الذي يزيد عن حد %10(
-

االستثمارات الهامة في األسهم العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والتكافل خارج نطاق التوحيد التنظيمي 19
بالصافي من المراكز قصيرة األجل المستوفية )المبلغ الذي يزيد عن حد %10( 

-

رأس المال العام من الشريحة 1: األدوات واالحتياطيات
-حقوق خدمة الرهن )المبلغ الذي يزيد عن 10% من الحد(20
-أصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن الفروق المؤقتة )المبلغ الذي يزيد عن حد 10% بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(21

-المبلغ الذي يتجاوز حد 22%15
-منه: االستثمارات الهامة في األسهم العامة للمالية23
-منه: حقوق خدمة الرهن24
-منه: أصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن الفروق المؤقتة25
تسويات تنظيمية محددة محلية التسويات التنظيمية المطبقة على رأس مال الشريحة 1 العام فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة 26

للمعاملة السابقة لبازل 3  
-

-التسويات التنظيمية المطبقة على رأس مال الشريحة 1 العام بسبب النقص في الشريحتين 1 و 2 اإلضافية لتغطية الخصومات27
4.779.946إجمالي التسويات التنظيمية على رأس مال الشريحة 1 العام2٨
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29)CET1( 100.276.011رأس مال الشريحة 1 العام

رأس المال اإلضافي من الشريحة 1: األدوات
-أدوات الشريحة 1 اإلضافية المؤهلة المصدرة مباشرة مضافا إليها فائض األسهم ذات الصلة30
-منها: مصنفة كحقوق ملكية تحت المعايير المحاسبية المطبقة 315

-منها: مصنفة كالتزامات تحت المعايير المحاسبية المطبقة 326
-أدوات رأس مالية إضافية مصدرة مباشرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الشريحة 1 اإلضافية33
أدوات الشريحة 1 اإلضافية )وأدوات CET1 غير المدرجة في الصف 5( المصدرة من شركات تابعة والتي تحتفظ بها أطراف ثالثة 34

)AT1 المبلغ المسموح به في المجموعة(
-

-منها: األدوات المصدرة من جانب الشركات التابعة مع مراعاة اإللغاء التدريجي35
-رأس المال اإلضافي للشريحة 1 قبل التسويات التنظيمية36

رأس المال اإلضافي للشريحة 1: التسويات التنظيمية
-االستثمارات في أدوات الشريحة 1 اإلضافية الخاصة بالبنك37
-المساهمات المتبادلة في أدوات الشريحة 1 اإلضافية38
االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والتكافل خارج نطاق التوحيد التنظيمي بالصافي من 39

المراكز قصيرة األجل المستوفية والتي ال يملك البنك فيها أكثر من 10% من رأس المال العام المصدر للشركة )المبلغ الذي يزيد 
عن حد %10( 

-

االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والتكافل خارج نطاق التوحيد التنظيمي )بالصافي 40
من المراكز قصيرة األجل المستوفية(

-

تسويات تنظيمية محددة محلية 41
  IIIالتسويات التنظيمية المطبقة على رأس مال الشريحة 1 اإلضافي فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة للمعاملة السابقة لبازل

-

-التسويات التنظيمية المطبقة على رأس مال الشريحة 1 اإلضافي بسبب النقص في الشريحة 2 لتغطية الخصومات42
-إجمالي التسويات التنظيمية على رأس مال الشريحة 1 اإلضافي43

-رأس مال الشريحة AT1( 1( اإلضافي44

45)AT1+CET1=T1( 1 100.276.011رأس مال الشريحة
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رأس مال الشريحة 2: األدوات والمخصصات
-أدوات الشريحة 2 المؤهلة المصدرة مباشرة مضافا إليه فائض األسهم ذات الصلة46
-األدوات الرأسمالية المصدرة مباشرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الشريحة 472
أدوات الشريحة 2 )وأدوات CET1 وAT1 غير المدرجة في الصفين 5 أو 34( المصدرة من شركات تابعة والتي تحتفظ بها أطراف 48

ثالثة )المبلغ المسموح به في مجموعة الشريحة 2(
-

-منها: األدوات المصدرة من الشركات التابعة مع مراعاة اإللغاء التدريجي49
4.095.109المخصصات 50
4.095.109رأس مال الشريحة 2 قبل التسويات التنظيمية51

رأس مال الشريحة 2: التسويات التنظيمية
-االستثمار في أدوات الشريحة 2 في أدوات البنك نفسه52
-المساهمات المتبادلة في أدوات الشريحة 532
االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والتكافل خارج نطاق التوحيد التنظيمي بالصافي من 54

المراكز قصيرة األجل المستوفية والتي ال يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال العام المصدر للشركة )المبلغ الذي يزيد عن 
حد %10(

-

االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والتكافل خارج نطاق التوحيد التنظيمي )بالصافي 55
من المراكز قصيرة األجل المستوفية(

-

تسويات تنظيمية محددة محلية: 56
 IIIالتسويات التنظيمية المطبقة على رأس مال الشريحة 2 فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة للمعاملة السابقة لبازل

-

-إجمالي التسويات التنظيمية لرأس مال الشريحة 572

58)T2( 2 4.095.109 رأس مال الشريحة

59)T2+TC=T1( 104.371.120 إجمالي رأس المال

األصول المرجحة بالمخاطر
 IIIاألصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة للمعاملة السابقة لبازل-
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700.772.201إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر )60 أ + 60 ب + 60 ج(60
635.067.672منها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان 60 أ

26.187.500منها: األصول المرجحة بمخاطر السوق 60 ب
39.517.029منها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل 60 ج

نسب رأس المال
14.31حقوق الملكية العامة بالشريحة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 61

14.31الشريحة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 62
14.89إجمالي رأس المال )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 63
مضافا 64 المال  رأس  تسوية  احتياطي  إليها  مضافا   CET1 لمتطلبات  األدنى  )الحد  للمؤسسة  المخصصة  المنظمة  المتطلبات 

G-SIB/D-SIB معبر عنها كنسبة مئوية من األصول  إليها متطلبات مواجهة التقلبات الدورية مضافا إليها متطلبات تسوية 
بالمخاطر( المرجحة 

-

-منها: احتياطي تسوية رأس المال65
-منها: متطلبات مواجهة التقلبات الدورية المحددة للبنك66
67SIB G-SIB/D-منها: متطلبات تسوية-

-حقوق الملكية العام للشريحة 1 المتاحة للوفاء بالتسويات )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(68

الحد األدنى المحلي )لو كان مختلفا عن بازل 3(
-الحد األدنى لمعدل حقوق الملكية العامة المحلي للشريحة 1 )لو كان مختلفا من الحد األدنى لبازل 3(69
-الحد األدنى لمعدل الشريحة 1 المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(70
-الحد األدنى لمعدل إجمالي رأس المال المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(71

المستويات العليا المطبقة عند تضمين المخصصات في الشريحة 2
-استثمارات غير هامة في رأسمال مؤسسات مالية أخرى72
-استثمارات هامة في األسهم العادية لمؤسسات مالية أخرى73
-حقوق خدمات الرهن )بالصافي من االلتزامات الضريبية ذات العالقة(74
2.929.747أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من االختالفات المؤقتة )بالصافي من االلتزامات الضريبية ذات العالقة(75

المستويات العليا المطبقة عند تضمين المخصصات في الشريحة 2
4.095.109المخصصات المستوفية لإلدراج ضمن الشريحة 2 فيما يتعلق بالمخاطر وفقا لألسلوب الموحد )قبل تطبيق الحد األعلى(76



الـتـقـريـر الـسـنـوي 982021

834.830.740الحد األعلى إلدراج مخصصات في الشريحة 2 بموجب األسلوب القياسي77
)قبل 78 الداخلية  التقديرات  على  المبني  لألسلوب  وفقا  بالمخاطر  يتعلق  فيما   2 الشريحة  في  لإلدراج  المستوفية  المخصصات 

األعلى( الحد  تطبيق 
-

-الحد األعلى إلدراج المخصصات في الشريحة 2 بموجب األسلوب المبني على التصنيفات الداخلية79

األدوات الرأسمالية الخاضعة لترتيبات اإللغاء التدريجي 
)التي تنطبق فقط ما بين 1 يناير 2020 و1 يناير 2022(

-الحد األعلى الحالي على أدوات CET1 الخاضعة لترتيبات اإللغاء التدريجي80

-المبلغ المستبعد من CET1 نتيجة للحد األعلى )الفائض عن الحد األعلى بعد المبالغ المستردة والمستحقة(81

-الحد األعلى الحالي على أدوات AT1 الخاضعة لترتيبات اإللغاء التدريجي82

-المبلغ المستبعد من AT1 نتيجة للحد األعلى )الفائض عن الحد بعد المبلغ المستردة والمستحقة(83

-الحد األعلى الحالي على أدوات الشريحة 2 الخاضعة لترتيبات اإللغاء التدريجي84
-المبلغ المستبعد من T2 نتيجة للحد األعلى )الزائد عن الحد األعلى بعد المبالغ المستعادة والمستحقة(85
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الجدول 2 )أ(: توسع الميزانية العمومية بموجب النطاق التنظيمي للتوحيد
القوائم المالية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المنشورة
بموجب النطاق 

التنظيمي للتوحيد
اإلشارة 

األصول
82.949.94482.949.944النقد واألرصدة لدى البنك المركزي العماني

2.266.8252.266.825مستحق من بنوك
801.774.418801.774.418تمويالت، بالصافي، منها

801.774.418قروض وسلف لعمالء محليين
4.095.109مخصص مقابل تمويالت، منه

و4.095.109مبلغ مستوفي بموجب الشريحة 2
مبلغ غير مستوفي بموجب الشريحة 2

62.465.50962.465.509استثمارات مالية 
2.891.0902.891.090أصول ثابتة

ج)1.472.354(-مبلغ مستوفي بموجب الشريحة 1
18.868.19218.868.192أصول أخرى

د)2.929.747(2.929.747مبلغ مستوفي بموجب الشريحة 1
974.145.7251.776.778.513إجمالي األصول

رأس المال وااللتزامات
139.500.000139.500.000رأس المال المدفوع، منه

أ139.500.000-مبلغ مستوفي لحقوق الملكية العامة بالشريحة 1
)34.821.887(-34.821.887احتياطيات وفائض، منها

ب)34.444.042(-34.444.042-مبلغ مستوفي لحقوق الملكية العامة بالشريحة 1
)377.845(-377.845-مكاسب القيمة العادلة الستثمارات

ز0-مبلغ مستوفي لحقوق الملكية العامة بالشريحة 2
هـ)377.845(-مبلغ غير مستوفي لحقوق الملكية العامة بالشريحة 1

104.678.113104.678.113إجمالي رأس المال
845.215.455845.215.455ودائع

5.775.0005.775.000مستحق لبنوك ومؤسسات مالية
18.477.15718.477.157التزامات ومخصصات أخرى

974.145.725974.145.725اإلجمالي
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 المرحلة ٣: التسوية المرحلية لرأس المال التنظيمي

مبلغ مستوفي لحقوق الملكية العامة بالشريحة 1: األدوات واالحتياطيات
مكونات رأس المال 

التنظيمي المصدر عنه 
التقرير من قبل البنك

المصدر استنادا إلى أرقام 
المرجعية/ حروف الميزانية 
العمومية بموجب النطاق 

التنظيمي للتوحيد من المرحلة 2
أسهم عامة مؤهلة مصدرة مباشرة لرأس مال )وما يعادل غير شركات المساهمة 1

العامة( مضافا إليه فوائض رأس المال
أ139.500.000

ب)34.444.042(خسارة متراكمة2
105.055.958رأسمال حقوق الملكية العامة بالشريحة 1 قبل التسويات التنظيمية3
ج، د)4.402.101(أصول غير ملموسة متضمنة ضريبة مؤجلة4
هـ)377.845(خسائر متراكمة من القيمة العادلة 5
100.276.011رأسمال حقوق الملكية العامة بالشريحة 61

رأسمال إضافي بالشريحة 1: األدوات
--رأسمال إضافي بالشريحة 71

)CET+ AT1 = T1( 1 100.276.011رأسمال الشريحة-

رأسمال الشريحة 2: األدوات والمخصصات

و4.095.109المخصصات8
ز-مكاسب احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع9

4.095.109رأسمال الشريحة 2 قبل التسويات التنظيمية
-رأسمال الشريحة 2 : التسويات التنظيمية

4.095.109رأسمال الشريحة 2 

)T2+TC=T1( 104.371.120إجمالي رأس المال

المزايا الرئيسية لرأس المال التنظيمي
يفصح الجول التالي عن المزايا الرئيسية لكل رأس المال التنظيمي المصدر من قبل البنك.

رأسمال أسهم حقوق الملكية العامةبنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع
ال ينطبقالمحدد الفريد )مثل سي يو إس آي بي، آي إس آي إن أو بلومبيرج بالنسبة للودائع الخاصة(1

القرارات القوانين المنظمة للمعالجة التنظيمية لألداة2 السلطانية،  المراسيم  صيغة  في  عمان  سلطنة  قوانين 
العماني المركزي  والبنك  المال  لسوق  العامة  الهيئة  ولوائح  الوزارية، 

رأس المال العام بالشريحة 1 قواعد بازل 3 االنتقالية3
رأس المال العام بالشريحة 1ما بعد قواعد بازل 3 االنتقالية4
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منفردةمستوفية للشروط )مقبولة( كمنفردة/ مجموعة/ مجموعة ومنفردة5
رأسمال أسهم حقوق الملكية العامةنوع األداة )األنواع سيتم تحديدها حسب كل اختصاص(6
100 مليونالمبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي )العملة ال شيء، حسب أحدث تاريخ تقرير(7
100 مليون القيمة االسمية لألداة 8
حقوق ملكية مساهمينالتصنيف المحاسبي9
2 نوفمبر 2012التاريخ األصلي لإلصدار10
دائمةدائمة أم لها تاريخ محدد11

ليس هناك تاريخ استحقاقالتاريخ األصلي لالستحقاق12
الاستدعاء من قبل المصدر شريطة الموافقة التنظيمية المسبقة13
ال ينطبقتاريخ االستدعاء االختياري، تواريخ االستدعاء االحتمالي ومبلغ االسترداد14
ال تنطبقتواريخ االستدعاء الالحقة، إن انطبق ذلك15
قسائم / توزيعات أرباح *16
ال تنطبققسيمة / توزيعات أرباح ثابتة أم متغيرة17
ال ينطبقمعدل القسيمة وأي مؤشر ذو صلة18
ال ينطبقوجود مانع لتوزيع األرباح19
ال ينطبقتقديري بصورة كاملة، تقديري جزئيا، أم إلزامي20
ال ينطبقوجود ترفيع أو أي حافز آخر لالسترداد21

ال ينطبقغير تراكمي أم تراكمي؟22
ال ينطبققابل للتحويل أم غير قابل للتحويل؟23
ال ينطبقلو كان قابال للتحويل، ما هي بواعث التحويل؟24
ال ينطبقلو كان قابال للتحويل، جزئيا أم كليا؟25
ال ينطبقلو كان قابال للتحويل، ما هو معدل التحويل؟26
ال ينطبقلو كان قابال للتحويل، هل هو تحويل إلزامي أم اختياري؟27
ال ينطبقلو كان قابال للتحويل، حدد نوع األداة التي سيتم تحويله إليها28
ال ينطبقلو كان قابال للتحويل، حدد مصدر األداة التي سيتم تحويله إليها29
ال تنطبقمزايا التخفيض30
ال تنطبقلو كان هناك تخفيض، ما هي بواعث التخفيض؟31

ال ينطبقلو كان هناك تخفيض، هل هو كلي أم جزئي؟32
ال ينطبقلو كان هناك تخفيض هل هو دائم أم مؤقت؟33
ال ينطبقلو كان تخفيضا مؤقتا، تقديم وصف آلية إعادة تقييمه34
ال ينطبقالمركز في ترتيب التبعية في حالة التصفية )حدد نوع األداة التي تكون أعلى مباشرة لألداة(35
ال تنطبقمزايا انتقالية غير ملتزمة36
ال تنطبقلو كانت اإلجابة بنعم، حدد المزايا غير الملتزمة37
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معدل تغطية السيولة  2/1٣
إقرار معدل تغطية السيولة الوارد أدناه معد وفقا لمتطلبات تعميم البنك المركزي العماني رقم ب.م 1127 "بازل 3- إطار العمل لمعدل تغطية السيولة ومعايير إفصاحات 

معدل السيولة".
قائمة معدل تغطية السيولة: 31 ديسمبر 2021 

إجمالي المبلغ غير المرجح 
)ريال عماني(

إجمالي المبلغ المرجح

األصول السائلة عالية الجودة
151.139إجمالي األصول السائلة عالية الجودة1

التدفقات النقدية الخارجة
379.93022.331ودائع التجزئة والودائع من العمالء أصحاب األعمال الصغيرة؛ منها:2
  -   -   ودائع مستقرة3
 22.331 379.930 ناقصا ودائع مستقرة4
 112.687  287.000 تمويل الجملة بدون ضمان، منه:5
5.4521.363ودائع تشغيلية )من جميع األطراف المقابلة( وودائع في شبكات بنوك متعاونة6
 111.324  281.548 ودائع غير عاملة )جميع األطراف المقابلة(7
 112.687  287.000 دين بدون ضمان8
--تمويل جملة بضمان9
 1.733 1733اشتراطات إضافية، منها:10
  تدفقات خارجة متعلقة بمخاطر مشتقات واشتراطات ضمان أخرى11

  تدفقات خارجة متعلقة بخسارة تمويل عن منتجات دين12
 1.733 1733تسهيالت ائتمان وسيولة13
 2.329  30.845 التزامات تمويل عقود أخرى14
 5.419  108.388 التزامات تمويل طارئة أخرى15
 144.499 إجمالي التدفقات النقدية الخارجة16

التدفقات النقدية الداخلة
تمويل مضمن )كمثال ريبو عكسي(17
 27.576  55.150 تدفقات داخلة من تعرضات عاملة بالكامل18
 -    -   تدفقات نقدية داخلة أخرى19
 27.576  55.150 إجمالي التدفقات النقدية الداخلة20

إجمالي القيمة المعدلة
 151.139 األصول السائلة عالية الجودة21

 116.923 إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة22
129%نسبة تغطية السيولة )%(23
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معدل صافي التمويل المستقر  ٣/1٣

بيان معدل صافي التمويل المستقر 2021-12-31

القيمة المرجحةبند التمويل المستقر المتاحبند التمويل المستقر المتاح
≥ 1 سنة6 أشهر < 1 سنة>6 أشهربدون استحقاق

 103.141  -    -    -    103.141 رأس المال1
 103.141  103.141 رأس المال النظامي2
-أدوات رأسمالية أخرى 3
 359.328 111.852  25.474  26.268  223.232 ودائع تجزئة وودائع من عمالء من شركات صغيرة4
الودائع المستقرة5
 359.328 111.852  25.474  26.268  223.232 ناقصا: الودائع المستقرة6
 291.147 104.745  43.949  66.046  262.808 تمويل الجملة7
 2.726.02 5.452 ودائع تشغيلية8
288.420.48 104.745 38.496.96  66.046  262.808 تمويل الجملة اآلخر9
     التزامات مع أصول متداخلة مضاهية لها10
 64.672          التزامات أخرى11

التمويل 12 صافي  نسبة  لصافي  المشتقة  االلتزامات 
لمستقر ا

المضمنة 13 غير  الملكية  وحقوق  األخرى  االلتزامات  جميع 
أعاله الفئات  في 

753.616إجمالي التمويل المستقر المتاح14
بند التمويل المستقر 

عالية 15 السائلة  لألصول  المستقر  التمويل  صافي  إجمالي 
الجودة 

ألغراض 16 أخرى  مالية  مؤسسات  في  بها  محتفظ  ودائع 
تشغيلية

 91.970  3.254  1.627.17 

 577.714  729.652  16.169  119.061  2.124 قروض وأوراق مالية عاملة:17
سائلة 18 بأصول  مضمونة  مالية  لمؤسسات  عاملة  قروض 

1 المستوى  في  الجودة  عالية 
59.1692.958

سائلة 19 بأصول  مضمونة  مالية  لمؤسسات  عاملة  قروض 
مضمونة  غير  وقروض   1 المستوى  غير  من  الجودة  عالية 

مالية لمؤسسات  عاملة 
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بند التمويل المستقر
وقروض 20 المالية  الشركات  غير  من  لعمالء  عاملة  قروض 

لعمالء التجزئة واألعمال الصغيرة وقروض سيادية وبنوك 
مركزية منها، ومؤسسات قطاع عام، منها

2.124119.06116.169351.323367.301

بترجيح مخاطر بأقل من أو يعادل 35% بموجب منهج بازل 21
2 القياسي لمخاطر االئتمان

49.83332.392

269.327175.063رهون سكنية عاملة، منها22
أو يعادل 35% بموجب منهج 23 مع ترجيح مخاطر أقل من 

االئتمان لمخاطر  القياسي   2 بازل 
269.327175.063

أوراق مالية غير متعثرة وغير مؤهلة كأصول سائلة عالية 24
الجودة، متضمنة أسهم متاجر بها في أسواق المال

أصول ذات التزامات متداخلة مضاهية25
71.445-71.445أصول أخرى26
سلع متاجر بها فعليا، متضمنة الذهب27
المشتقات 28 لعقود  مبدئي  كهامش  مسجلة  أصول 

بي سي  سي  من  المتعثرة  التمويالت  في  ومساهمات 
أصول صافي التمويل المستقر المشتقة29
خصم 30 قبل  المستقر  التمويل  لصافي  مشتقة  التزامات 

المسجل االنحراف  هامش 
71.445-71.445جميع األصول األخرى غير المضمنة في الفئات أعاله21

 6.962 139.234 بنود خارج الميزانية العمومية32
 657.748 إجمالي الصافي المستقر الباقي33
114.58%نسبة صافي التمويل المستقر )%(34
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معدل الرفع ٣1 ديسمبر 2021  ٤/1٣

إطار عمل معدل الرفع بموجب بازل III واشتراطات اإلفصاح - التقارير لربع السنة المنتهي في ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية)

الجدول 1: مقارنة مختصرة حول األصول المحاسبية في مقابل مقياس التعرض لمعدل االعتماد على الذات ماليا
)يرجى الرجوع إلى الفقرة 52 من إطار عمل معدل االعتماد على الذات ماليا في بازل 3 ومتطلبات اإلفصاح الصادرة من لجنة بازل للرقابة على البنوك في يناير 2014(

ربع السنة البند
الحالي

ربع السنة 
السابق

السنة الماضية

 865.675  971.336 974.147 إجمالي األصول الموحدة حسب القوائم المالية المنشورة1
تعديل لالستثمارات في الكيانات المصرفية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي يتم توحيدها 2

ألغراض المحاسبة ولكنها خارج نطاق التوحيد التنظيمي
---

المحاسبي 3 العمل  العمومية وفقا إلطار  الميزانية  المعترف بها في  االئتمانية  التوحيد لألصول 
الذات ماليا التعرض لمعدل االعتماد على  العامل ولكنه مستبعد من مقياس 

---

---تعديالت لألدوات المالية المشتقة4
---تعديل لمعامالت التمويل بضمانات )أي إعادة الشراء وحاالت اإلقراض المماثلة(5
التعديل للبنود خارج الميزانية العمومية )أي التحويل إلى مبالغ معادلة لاللتزام للتعرض خارج 6

العمومية( الميزانية 
 47.476  42.868  32.804 

 -    -     -    تعديالت أخرى7
 898.479  1.014.204  1.021.623 التعرض لمعدل االعتماد على الذات ماليا8

الجدول 2: قالب اإلفصاح العام لمعدل االعتماد على الذات ماليا
)يرجى الرجوع إلى الفقرة 53 من إطار عمل معدل االعتماد على الذات ماليا في بازل 3 ومتطلبات اإلفصاح الصادرة من لجنة بازل للرقابة على البنوك في يناير 2014(

السنة الماضيةربع السنة السابقربع السنة الحاليالبند
متضمنة 1 لكنها  بضمانات  التمويل  ومعاملة  المشتقات  )باستبعاد  العمومية  بالميزانية  البنود 

للضمانات( 
 974.147  971.336  865.675 

 )4.631( )4.309( )4.780()مبلغ األصل المخصوم عند تحديد الشريحة 1 من رأس المال حسب بازل 3(2
إجمالي التعرض بالميزانية العمومية )باستبعاد المشتقات وتمويل معاملة المويل بضمانات( 3

)مجموع السطرين 1 و2(
 969.367  967.027  861.044 

التعرض للمشتقات
النقد 4 تغير  هامش  من  بالصافي  )أي  المشتقات  معامالت  لجميع  المصاحبة  اإلحالل  تكلفة 

المؤهل(
---

---تضاف مبالغ التعرض المستقبلي المحتمل المصاحبة لجميع معامالت المشتقات5
إجمالي لضمان المشتقات اإلضافي المقدم عند خصمها من أصول الميزانية العمومية وفقا 6

إلطار المحاسبة نافذ المفعول
---
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الجدول 2: قالب اإلفصاح العام لمعدل االعتماد على الذات ماليا
)يرجى الرجوع إلى الفقرة 53 من إطار عمل معدل االعتماد على الذات ماليا في بازل 3 ومتطلبات اإلفصاح الصادرة من لجنة بازل للرقابة على البنوك في يناير 2014(

السنة الماضيةربع السنة السابقربع السنة الحاليالبند
---)مخصومات األصول المدينة لهامش تغير النقد المقدمة في مشتقات المعامالت(7
---)جزء مستثنى من سي سي بي لحاالت التعرض التجارية التي قام العميل بسدادها(8
---المبلغ االسمي الفعلي المعدل للمشتقات االئتمانية المكتتب بها9
---)عمليات المقاصة االسمية الفعلية والخصوم المضافة لمشتقات االئتمان المكتتب بها(10
---إجمالي التعرض للمشتقات )مجموع األسطر من ٤ إلى 10(11

التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية
إجمالي معاملة التمويل بضمانات )بدون اعتراف بمقاصة(، بعد تعديل معامالت المحاسبة عن 12

البيع 
---

أصول 13 إجمالي  من  المدينة  النقدية  والذمم  الدائنة  النقدية  الذمم  من  المخصوم  )المبالغ 
بضمانات( التمويل  معامالت 

---

---التعرض لسي سي آر بالنسبة ألصول معامالت التمويل بضمانات14
---التعرض لمعاملة الوكيل15
---إجمالي التعرض لمعامالت التمويل بضمانات )مجموع األسطر من 12 إلى 15(16

حاالت التعرض األخرى خارج الميزانية العمومية
 67.987  135.851  143.318 التعرض خارج الميزانية العمومية بإجمالي مبلغ تقديري17
 )30.552( )88.674( )91.062()تعديالت للتحويل لمبالغ معادلة لالئتمان(18
 37.435  47.177  52.256 البنود خارج الميزانية العمومية )مجموع السطرين 1٧ و1٨(19

رأس المال وإجمالي التعرض
 96.043  96.366  100.276 رأسمال الشريحة 201
 898.479  1.014.204 1.021.623 إجمالي التعرض )مجموع األسطر ٣ و11 و1٦ و1٩(21

معدل الرفع 
 10.7  9.5  9.8 معدل رفع بازل ٣ )%(22
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بنك العز اإلسالمي يقدم عروض تمويلية خاصة 
للراغبين في شراء فلة بمجمع أريج السكني

العز اإلسالمي والجنيبي العالمية 
للسيارات يوقعان اتفاقية تعاون

عمومية العز اإلسالمي تثمن إجراءات الرقابة الشرعية بالبنك

أحداث السنة 2021
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بنك العز اإلسالمي يتوج أدواره اإلنسانية بجائزة 
المبادرة الرقمية لعام 2021  وذلك من قبل جوائز 

مؤتمر التحول الرقمي

بنك العز اإلسالمي يجري حفال بهيجا 
للفائز بمبلغ 100 ألف ريال عماني

بنك العز اإلسالمي يوسع إنجازاته بإضافة 
جائزة أفضل مبادرة لتمكين المرأة

تطبيق بنك العز اإلسالمي يتصدر 
القمة بحصوله على أفضل تقييم
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العز اإلسالمي يجري السحب 
الشهري على حساب بشرى

بحد أعلى يصل إلى 25 ألف ريال عماني بنك العز 
اإلسالمي يدشن البطاقة اإلئتمانية للشركات

أحداث السنة 2021
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بنك العز اإلسالمي واستوديو ثواني يوقعان اتفاقية تعاون

بنك العز اإلسالمي وشركة تكوين المطورة لمشروع مناظر 
الحيل يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم تسهيالت تمويلية

اتفاقية تعاون بين العز اإلسالمي وزين 
العقارية لتوفير حلول التمويل السكني
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الفرع الرئيسي 
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فرع الحي التجاري

فرع الوطية - شارع ميدان الفتح

فرع الوطية - شارع الرميلة

فرع العذيبة - شارع السلطان قابوس

فرع العذيبة - شارع 18 نوفمبر

فرع الخوض

فرع المعبيلة

فرع بركاء

فرع صحار

فرع فلج القبائل

فرع فرق

فرع نزوى

فرع إبراء - العالية

فرع صاللة - السوق المركزي

فرع صاللة - شارع 2٣ يوليو

فرع البريمي

Visit our website and be environment friendly!
You can now benefit from more accessible information and helping 
the environment too. If you haven’t already tried it, visit our online 
Annual Report or just scan the QR code beside with your 
smartphone and go direct. You may need to download a QR code  
reader for your phone.

AppGallery
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Visit our website and be environment friendly!
You can now benefit from more accessible information and helping 
the environment too. If you haven’t already tried it, visit our online 
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smartphone and go direct. You may need to download a QR code  
reader for your phone.
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