
1

التقرير السنوي
٢٠١٦

عمالؤنا دائما في 
مــقــدمـة

أولوياتنا



2





2

صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم



3



4

ــدم  ــالمي يق ــز اإلس ــك الع ــل بن ــر، ظ ــي نوفمب ــك ف ــيس البن ــذ تأس من
خدمــات مصرفيــة لألفــراد والشــركات مــن خــالل شــبكة فروعــه 
وعبــر قنواتــه اإللكترونيــة. يســعى بنــك العزاإلســالمي لتحقيــق نتائــج 
ــات  ــر المنتج ــالل توفي ــن خ ــالء م ــع العم ــتدامة لجمي ــتثنائية ومس اس

المتوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

ــال  ــون ري ــى ١٠٠ ملي ــالمي إل ــّز اإلس ــك الع ــال بن ــي رأس م ــل إجمال ويص
ــي  ــن ف ــتثمرين المكتتبي ــهم المس ــه ألس ــبة ٤٠٪ من ــود نس ــي تع ُعمان
ــن رأس  ــبة الـــ٦٠ م ــا نس ــبتمبر ٢٠١٢م. أم ــي س ــي ف ــام  األول ــرح الع الط
ــك  ــة تمتل ــركات مؤسس ــن ش ــة م ــة متنوع ــى قائم ــود إل ــال فتع الم
خبــرة مّعمقــة فــي األداء المالــي  وتجمعهــا بالبنــك رؤيــة موّحــدة 
ــّز  ــك الع ــار  بن ــد الزده ــة تمه ــة خصب ــة وبيئ ــدة ثابت ــيس قاع ــو لتأس ترن

ــة. ــاع الصيرف ــي قط ــالمي ف االس
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قيـــــــــمنا

العمل الجماعي
نحن نبني فرق عمل مميزة تركز على النتائج ويحدوها كل 

ما يخلق قيمة ألصحاب المصلحة لدينا.

النزاهة 
نحن نؤدي أعمالنا بكل أمانة وإنصاف وشفافية 

مسترشدين بمبادئ الشريعة اإلسالمية..

التميز
نحن شغوفون بأن نكون األفضل في جميع أعمالنا.

رســـــــالتنا
تقديم نتائج ممتازة ومستدامة ألصحاب المصلحة عبر 

تقديم أفضل الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية.

نبذة عن البنك
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صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة



9

المساهمون األعزاء،

إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أشــارككم نتائــج بنــك العــز اإلســامي ش.م.ع.ع 
)البنــك( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016. واصــل البنــك أداؤه بمــا يتماشــى 

ــة. ــال المصرفي ــا األعم ــي تواجهه ــات الت ــم الصعوب ــتراتيجيته برغ ــع اس م

النظرة العامة والتوقع االقتصادي

ــة  ــيولة الصعب ــروف الس ــع ظ ــدي م ــق تح ــي خل ــة ف ــة االقتصادي ــتمرت البيئ اس
والسياســة الماليــة المتخــذة مــن قبــل الحكومــة نظــرا النخفــاض إيــرادات النفــط. 
كان اإليــراد الفعلــي أقــل مــن الرقــم المســتهدف كمتوســط ســعر للنفــط حيــث 
ظــل مــا بيــن 39-40 دوالر أمريكــي للبرميــل مقارنــة مــع تقديــرات الموازنــة بســعر 
ــو  ــي وه ــال عمان ــار ري ــى 5.3 ملي ــز إل ــاع العج ــع ارتف ــل م ــي للبرمي 45 دوالر أمريك
ــي. انحصــر  ــال عمان ــاري ري ــي الموضــوع بمبلــغ 3.3 ملي ــر المبدئ أعلــى مــن التقدي
النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي نســبة 2.5% بينمــا ظــل معــدل التضخــم 

فــي نســبة %1.85.

أدى القــرار األخيــر بتخفيــض اإلنتــاج الصــادر مــن منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط 
إلــى خلــق بعــض التفــاؤل فــي أســواق النفــط حيــث شــهدت أســعار النفــط تعافيــا 

جيــد فــي الربــح األخيــر مــن عــام 2016.

كجــزء مــن موازنــة عــام 2017 أعلنــت الحكومــة عــن عــدد مــن المبــادرات لتعزيــز 
اإليــراد وترشــيد التكلفــة. تتضمــن مبــادرات تعزيــز اإليــرادات تنشــيط اإليــرادات 
ــف  ــوم لتوظي ــل الرس ــاد وتعدي ــي االقتص ــاهمتها ف ــز مس ــة وتعزي ــر النفطي غي
موظفيــن أجانــب وإدخــال الضريبــة علــى بعــض الســلع مثــل التبــغ وتعديــل 
قانــون ضريبــة الدخــل للحــد مــن إعفــاءات الضريبــة والجمــارك الممنوحــة لبعــض 
المؤسســات. تتضمــن تدابيــر ترشــيد التكلفــة تخفيــض النفقــات الرأســمالية 
علــى المشــاريع غيــر الضروريــة ومراجعــة الدعــم الحكومــي وتخصيــص األصــول 

الحكوميــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد قــام برنامــج »تنفيــذ« الــذي أسســه المجلــس األعلــى 
لتنويــع  والمبــادرات  المشــاريع  بعــض  إلــى تحديــد   2016 عــام  للتخطيــط فــي 
ــل الحكومــة  ــات وتنفيذهــا مــن قب االقتصــاد والتــي ســيتم وضعهــا فــي أولوي

ــة. ــنوات القادم ــي الس ف

األداء المالي

فــي اســتجابة للظــروف الســوقية قــام البنــك بمراجعــة سياســاته االئتمانيــة 
التقلبــات وقــام بحشــد  األكثــر تعرضــا لظــروف  القطاعــات  لتفــادي  بعنايــة 
الودائــع بصــورة قويــة لتوفيــر الســيولة فــي جميــع األوقــات. ضمنــت هــذه 

االســتراتيجية علــى بقــاء قــوة األصــول ذات الجــودة العاليــة. 

وصلــت محفظــة التمويــل للبنــك إلــى مبلــغ 312.8 مليــون ريــال عمانــي مســجلة 
نمــوا بلــغ نســبة 56.8% عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي. زادت الودائــع بمبلغ 

129.6 مليــون ريــال عمانــي ممثلــة نمــوا بنســبة %80.3.

زاد صافــي دخــل التشــغيل بالبنــك بنســبة 49.6% عــن عــام 2015 ليصــل إلــى 8.97 
مليــون ريــال عمانــي. بســبب الزيــادة فــي الدخــل والرقابــة علــى التكلفــة والرصــد 
القــوي لجــودة االئتمــان انخفــض صافــي خســارة البنــك بنســبة 11.8% لتصــل إلــى 

4.72 مليــون ريــال عمانــي.

المبادرات االستراتيجية 

قــام البنــك بتوســيع شــبكة توزيعــه بافتتــاح فــرع جديــد فــي مســقط ممــا زاد 
الشــبكة إلــى 7 فــروع. باإلضافــة إلــى ذلــك عــزز البنــك مــن حضــوره فــي الوســائط 
التقنيــة. إن  المقدمــة مــن حيــث  االجتماعيــة ليظهــر طموحــه ليصبــح فــي 
وجودنــا الرقمــي القــوي قــد ضمــن أن بنــك العــز اإلســامي قــد أصبــح البنــك 
اإلســامي الرائــد فــي عمــان فــي ســنة 2016 علــى الوســائط االجتماعيــة . والبنــك 
ــات  ــة مــن خــال ماكين ــة للعيدي ــر  أوراق مالي ــذي يقــوم بتوفي ــد ال األول والوحي

ــي.  ــراف التفاعل الص

قــام البنــك بطــرح أول منتــج توفيــر يســتند إلــى الجوائــز وملتــزم بالشــريعة 
اإلســامية »بشــرى« خــال الســنة والــذي أصبــح منتجــا رائــدا للبنــك.

إضافــة إلــى ذلــك قــام البنــك بطــرح خدمــة  »ثــروة« الــذي يمثــل أولويــة خدمــات 
ــم  ــا ت ــروات. كم ــاب الث ــن أصح ــه م ــي لعمائ ــراز العالم ــن الط ــة م ــال مصرفي أعم
أيضــا طــرح األعمــال المصرفيــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم التــي 
توفــر تمويــا للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم بمــا يتماشــى مــع رؤيــة 

الحكومــة.

االستثمار في موظفينا والمجتمع

نحــن فــي بنــك العــز اإلســامي نؤمــن باالســتثمار فــي موظفينــا والمســاهمة فــي 
المجتمــع. يســعى البنــك لتوظيــف عمانييــن موهوبيــن وطموحيــن وتقديــم 
التدريــب المناســب لهــم فــي األعمــال المصرفيــة اإلســامية إلعدادهــم لتولــي 

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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أدوار قياديــة مســتقبلية بمــا يتماشــى مــع رؤيــة الحكومــة. لــدى البنــك نســبة تعميــن عاليــة 
تبلــغ 89.6% ونحــن نســعى لزيادتهــا مســتقبا.

يعتــرف البنــك بمســؤولياته تجــاه المجتمــع وهــو يقــوم بــإدارة برنامــج مســؤولية اجتماعيــة 
شــامل يتــم رصــده مــن قبــل اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة. خــال الســنة رعــى البنــك مختلــف 

المناســبات العامــة والمؤسســات للعديــد مــن المناســبات الخيريــة.

الجوائز

يســعى بنــك العــز اإلســامي علــى الــدوام ألن يتمتــع بعامــة تحظــى باالحتــرام الكبيــر ويمكن 
للعمــاء االعتمــاد عليهــا وذلــك مــن خــال االلتــزام بتقديــم التميــز واالبتــكار فــي الخدمــة.

ــل  ــة »أفض ــات متضمن ــف الفئ ــي مختل ــز ف ــن الجوائ ــد م ــك العدي ــى البن ــنة 2016 تلق ــال س خ
مؤسســة ماليــة إســامية فــي عمــان« مــن الجوائــز الماليــة العالميــة لعــام 2016، »أفضــل 
مصــرف إســامي فــي عمــان« مــن الجوائــز الماليــة العالميــة لعــام 2016، وجائــزة »أفضــل بنــك 
ــنة 2016. ــي س ــامية ف ــل اإلس ــال والتموي ــز األعم ــن جوائ ــنة 2016« م ــي س ــان ف ــي عم ــة ف تجزئ

لقــد كان مــن مصــدر فخــر بنــك العــز اإلســامي الحصــول علــى مثــل هــذه الجوائــز كاعتــراف 
بمســعانا لتقديــم أفضــل خدمــة والتزامنــا بمهمتنــا المتمثلــة فــي تقديــم حلــول ذات جــودة 

عاليــة ملتزمــة بالشــريعة. 

ختاما

كانــت ســنة 2016 ســنة تحــدي مــن الناحيــة االقتصاديــة وبرغــم ذلــك فقــد حقــق بنــك العــز 
ــا بخصــوص الســنة القادمــة. ــا ويظــل مجلــس اإلدارة متفائ اإلســامي نمــوا إيجابي

يــود مجلــس اإلدارة أن يرفــع أســمى آيــات الشــكر والعرفــان لحضــرة صاحــب الجالــة الســلطان 
قابــوس بــن ســعيد علــى رؤيتــه وتوجيهــه فــي قيــادة ســلطنة عمــان علــى مســار التنميــة 

والرفــاه تحــت قيادتــه الحكيمــة طــوال فتــرة 46 ســنة الماضيــة.

ــة  ــة الرقاب ــى هيئ ــزم وإل ــا الملت ــس إدارتن ــكر لمجل ــدم بالش ــة ألتق ــذه الفرص ــز ه أود أن أنته
الشــرعية للنصــح المقــدم مــن جانبهــم إضافــة إلــى إدارة البنــك وموظفيــه لمســاهماتهم 
عمائنــا  أيضــا  أشــكر  أن  أود  كمــا  بالتميــز.  والتزامهــم  وتفانيهــم  وإلخاصهــم  الكبيــرة 

ومســاهمينا لثقتهــم ودعمهــم المســتمرين.

تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة



أعضاء مجلس اإلدارة12

 

صاحب السمو السيد/ تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس اإلدارة

شبيب بن محمد الدرمكي
عضو مجلس اإلدارة

صالح بن ناصر العريمي
عضو مجلس اإلدارة

عبيد بن هالل الكعبي
عضو مجلس اإلدارة

محمد بن راشد السويدي
عضو مجلس اإلدارة

أحمد بن عبد اهلل الخنجي
عضو مجلس اإلدارة

محمد شكري غانم
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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جالسًا من اليسار

موسى الجديدي: الرئيس التنفيذي للعمليات

المكرم سالم بن سعيد الشقصي: الرئيس التنفيذي

غالب البوسعيدي: نائب مدير عام، الخدمات المصرفية للشركات

واقفًا من اليسار

سفيان ميسرة يس: رئيس إدارة التدقيق والرقابة الشرعّية

محمد البلوشي: مساعد مدير عام، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

بيت بايرن: مساعد مدير عام، رئيس إدارة التدقيق الداخلي

علي الزدجالي: مساعد مدير عام، رئيس إدارة االلتزام

فيصل زكريا: مساعد مدير عام، رئيس اإلدارة المالية

فضل اهلل سليمان: أمين سّر مجلس اإلدارة

اإلدارة العليا

اإلدارة العليا
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تقرير تنظيم وإدارة
الشركة 2016



15 تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة ٢٠١٦

يتنــاول تقريــر تنظيــم وإدارة الشــركة )تقريــر الحوكمــة(، وفقــا لميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة وأفضــل ممارســات الحوكمــة العالميــة، الطريقــة التــي تتــم بهــا إدارة وتوجيــه الشــركات، 
وتحــدد مــن خاللهــا مهــام أعضــاء مجلــس اإلدارة وتنظــم عمليــة الرقابــة الداخليــة بالمؤسســة.

يقــوم مجلــس إدارة بنــك العــز اإلســالمي )البنــك( بدعــم ومســاندة مبــدأ ترســيخ ثقافــة الحوكمــة فــي البنــك. وبنــاء علــى ذلــك، يقــوم مجلــس اإلدارة ولجانــه المتخصصــة، بصفــة 
مســتمرة، بتقييــم وتحســين ممارســات وسياســات وإجــراءات الحوكمــة لديهــم. كمــا يتأكــد المجلــس أيضــا مــن تطبيــق البنــك للمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق تنظيــم وإدارة 
شــركات المســاهمة العامــة )الميثــاق( الصــادر مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال، باإلضافــة إلــى لوائــح تنظيــم وإدارة المؤسســات المصرفيــة والماليــة الصــادرة مــن البنــك المركــزي 

العمانــي. كذلــك يطبــق البنــك، بصفتــه مصرفــا إســالميا، الئحــة البنــك المركــزي العمانــي الخاصــة بالمؤسســات المصرفيــة اإلســالمية.

مجلس اإلدارة 

يتولــى مجلــس اإلدارة مســؤولية اإلشــراف والرقابــة علــى البنــك. كمــا يوجــه المجلــس أيضــا بوضــع واعتمــاد أهــداف واســتراتيجيات وسياســات البنــك التــي يجــب التقيــد بهــا مــن أجــل 
تحقيــق هــذه األهــداف، باإلضافــة إلــى مراجعــة أداء البنــك فيمــا يتعلــق بأهدافــه المحــددة.

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

يتكــون مجلــس إدارة بنــك العــز اإلســالمي مــن ســبعة أعضــاء تــم انتخابهــم مــن قبــل المســاهمين فــي مــارس ٢٠١٦ لفتــرة ثــالث ســنوات. وتنتهــي دورة كل أعضــاء مجلــس اإلدارة 
الحالــي فــي ٢٠١9 بنــاء عليــه ســيتم انتخــاب مجلــس جديــد مــن جانــب المســاهمين فــي مــارس ٢٠١9. 

أسلوب ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

يتــم ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة طبقــا للنظــام األساســي للبنــك وميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة الصــادر مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال. ويحتفظ المســاهمون 
بالحــق فــي انتخــاب أي مرشــح لمجلــس اإلدارة بغــض النظــر عــن أيــة توصيــة أو تزكيــة يتقــدم بهــا مجلــس اإلدارة.

المعلومات التي يزود بها أعضاء مجلس اإلدارة

ــغيلية  ــة والتش ــتراتيجية والمالي ــور االس ــى األم ــة عل ــة والفعال ــة الكامل ــى الرقاب ــة عل ــن المحافظ ــوا م ــى يتمكن ــب حت ــت المناس ــي الوق ــات ف ــس اإلدارة بالمعلوم ــاء مجل ــزود أعض ي
وااللتــزام والتنظيــم واإلدارة.

عنــد التعييــن، يتلقــى كل عضــو مجلــس إدارة كتيــب يحــوي معلومــات عــن البنــك والجهــات الرقابيــة ، كمــا يتــم تنويــره بالتزامــات عضــو مجلــس إدارة شــركة المســاهمة العامــة، 
ــرى.   ــات األخ ــة وااللتزام ــة والتنظيمي القانوني

تكوين مجلس اإلدارة

ال يوجــد مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن هــو عضــو فــي مجالــس إدارة أكثــر مــن أربــع شــركات مســاهمة عامــة أو بنــوك تكــون مراكــز أعمالهــا الرئيســية فــي ســلطنة عمــان، أو 
رئيــس لمجلــس إدارة أكثــر مــن اثنيــن مــن تلــك الشــركات.

الجدوالن التاليان يوضحان مركز كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحالي.

الجدول رقم ١

تصنيف العضوالجهة التي يمثلهااسم عضو مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي ـ غير مستقلشركة حورية ش.م.م1(    صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد ـ رئيس مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي ــ غير مستقلشركة الطاقة األولى عمان 2(   الفاضل/ محمد شكري غانم ـــ نائب رئيس مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي ــ مستقلصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 3(   الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي ــ عضوا

 غير تنفيذي ــ مستقلشركة الخنجي للتنمية واالستثمار4(   الفاضل/ أحمد بن عبد اهلل الخنجي ــ عضوا

 غير تنفيذي ــ غير مستقلشركة أبار لالستثمار5(   الفاضل/ محمد راشد الحر السويدي ــ عضوا

 غير تنفيذي ــ مستقلنفسه6(   الفاضل/ عبيد هالل محمد الكعبي - عضوا

 غير تنفيذي ــ مستقلنفسه 7(   الفاضل/ صالح بن ناصر العريمي  ــ عضوا



17

 الجدول رقم ٢

عضويته فياسم عضو مجلس اإلدارة
لجان مجلس اإلدارة

األخرى*

عضويته في مجالس 
إدارات شركات 

المساهمة العامة 
األخرى

عدد جلسات 
المجلس التي 

حضرها

حضر آخر
جمعية 
عمومية

)نعم/ال(

 التنفيذية/ الترشيحات ١( صاحب السمو السيد/ تيمور بن أسعد آل سعيد ـ رئيس مجلس اإلدارة 
والتعويضات 

نعم5ال توجد

التنفيذية/ الترشيحات و ٢( الفاضل / محمد شكري غانم ـــ نائب رئيس مجلس اإلدارة
التعويضات 

نعم3ال توجد

نعم2٦ التدقيق 3( الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي 
نعم5ال توجد المخاطر وااللتزام / التدقيق ٤( الفاضل/ أحمد بن عبد اهلل الخنجي

نعم٤ال توجد التدقيق / المخاطر وااللتزام 5( الفاضل/ محمد راشد الحر السويدي
 المخاطر وااللتزام/ الترشيحات ٦( الفاضل/ عبيد هالل محمد الكعبي 

والتعويضات
نعم5ال توجد

 التنفيذية / الترشيحات 7( الفاضل/ صالح بن ناصر العريمي
والتعويضات 

نعم٢5

عدد وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة

عقــد مجلــس اإلدارة ٦ اجتماعــات فــي ســنة ٢٠١٦ كانــت بتواريــخ: ٢7 ينايــر و٢9 مــارس و٢٤ أبريــل و٢5 يوليــو 3٠ أكتوبــر ١3 ديســمبر ٢٠١٦. وكانــت أطــول فتــرة بيــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة 
هــي ســبعة و تســعون يومــا، ممــا يمثــل امتثــاال لميثــاق تنظيــم وإدارة الشــركات الــذي يشــترط أال تتجــاوز الفتــرة بيــن االجتماعــات أربعــة أشــهر.

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

في ٢٠١٦ بلغ مجموع المزايا )مثل الرواتب والعالوات والمكافآت والمنح والتقاعد، والحوافز الخ.( المدفوعة ألعضاء اإلدارة العليا الخمسة مبلغ 9٦٦٫٦83 رياال عمانيا.

تتــراوح مــدة عقــود خدمــة الموظفيــن األجانــب مــا بيــن ســنتين إلــى ثــالث ســنوات، وبالنســبة للموظفيــن العمانييــن فإنهــا محــددة وفقــا لقوانيــن العمــل ســارية المفعــول. كمــا أن 
فتــرة اإلنــذار تتــراوح مــا بيــن شــهر وســتة أشــهر.

بمــا أن كل أعضــاء مجلــس اإلدارة ليســوا أعضــاء تنفيذييــن، فإنهــم ال يتقاضــون مكافــآت محــددة أو حوافــز مرتبطــة بــاألداء. ويتقاضــى األعضــاء غيــر التنفيذييــن أتعاب حضور الجلســات 
المذكــورة باإلضافــة إلــى مصروفات حضــور اجتماعــات المجلــس ولجانه.

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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فيما يلي تفاصيل أتعاب حضور الجلسات المدفوعة والمستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠١٦:

الجدول رقم 3

مجموع األتعاب )ريال عماني(اسم عضو مجلس اإلدارة

18٬000( صاحب السمو السيد/ تيمور بن أسعد آل سعيد - رئيس مجلس اإلدارة 

24٬800( الفاضل/ محمد شكري غانم ـ نائب رئيس المجلس

36٬100( الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي - عضو

47٬000( الفاضل/ أحمد بن عبد اهلل الخنجي - عضو

53٬900( الفاضل/ محمد راشد الحر السويدي - عضو

65٬000( الفاضل/ عبيد هالل محمد الكعبي - عضو

76٬500( الفاضل/ صالح بن ناصر العريمي - عضو

81٬600( محمد علي الفهيم -  )غادر المجلس في مارس 2016( 

9500( مالكوم ماكينون - )غادر المجلس في مارس 2016(

43٬400المجموع

إجمالي مصروفات الفنادق والسفر ذات الصلة بأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام ٢٠١٦ بلغت ٢٠٬9٦9 ريال عماني.

لجان مجلس اإلدارة

كما في نهاية سنة ٢٠١٦ 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 أربعة اجتماع في سنة ٢٠١٦.

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

الجدول رقم ٤

مالحظات عدد االجتماعات التي حضرهاالمركزاسم العضو

٤رئيسا ـ مستقل١( الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي 

3عضوا ـ مستقل٢( الفاضل/ أحمد بن عبد اهلل الخنجي

التحق باللجنة في مارس 3٢٠١٦عضوا ـ غير مستقل3( الفاضل/ محمد راشد الحر السويدي 

تقــع علــى اللجنــة مســؤولية الكليــة عــن ترشــيح المدقــق الخارجــي وتقييــم نتائــج تقاريــر التدقيــق الداخلــي وتقديــم النصــح والتوجيــه فيمــا يتعلــق بتنفيــذ توصيــات التدقيــق ومراقبــة 
أعمــال التدقيــق الداخلــي فــي إطــار بيئــة الرقابــة الداخليــة وإطــار االلتــزام التنظيمــي للبنــك. 



19

صالحيات اللجنة

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

لجنــة التدقيــق مســؤولة عــن تقييــم عمليــة التدقيــق الداخلــي ومواصلــة اإلشــراف علــى ومراقبــة عمــل المدقــق الخارجــي واعتمــاد كل خدمــات التدقيــق والخدمــات األخــرى 
بخــالف التدقيــق المســموح بهــا التــي يقومــون بإنجازهــا.

تكــون للجنــة إمكانيــة الوصــول إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمدققيــن الخارجييــن والمستشــار القانونــي، باإلضافــة إلــى الوصول إلــى كل المعلومــات ذات الصلــة، الالزمة لمباشــرة 
أعمالهــا، آخــذة فــي االعتبــار اللوائــح/ القوانيــن المختصة.

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 ٤ مرات خالل عام ٢٠١٦. الجدول أدناه يوضح أسماء أعضاء اللجنة: 

الجدول رقم 5 

االجتماعاتالمركزاالسم
التي حضرها

مالحظات

3رئيسا١( الفاضل/ احمد عبداهلل الخنجي
التحق باللجنة في مارس ٢٠١٦ -عضوا٢( الفاضل/ محمد راشد الحر السويدي

التحق باللجنة في مارس 3٢٠١٦عضوا3( الفاضل/ عبيد محمد الكعبي
غادر اللجنة في مارس ١٢٠١٦الرئيس السابق٤( الفاضل/ مالكولم ماكينون

غادر اللجنة في مارس ٢٠١٦ ١عضو سابق5( الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي

اللجنــة مســئولة عــن تقديــم المســاعدة لمجلــس اإلدارة للوفــاء بمســئولياته اإلشــراقية والرقابيــة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر وااللتــزام، حيــث أن االلتــزام يمثــل عمــال أساســيا بالنســبة 
إلدارة المخاطــر بالبنــك؛ وذلــك بترســيخ عمليــات الرصــد والمراجعــة والرقابــة الداخليــة، وسياســات وإجــراءات ونظــم االلتــزام وإدارة المخاطــر داخــل البنــك، وضمــان االمتثــال للمتطلبــات 

التنظيميــة، باإلضافــة إلــى مطابقــة المعاييــر الرئيســية كبــازل.

صالحيات اللجنة 

المجاالت الرئيسية لمجاالت صالحيات لجنة المخاطر وااللتزام هي اإلشراف بالنيابة عن البنك لما يلي:

التعرض لمجموع المخاطر ومستوى المخاطر التي تحملها البنك.

قرارات إدارة المخاطر وااللتزام بالنسبة للبنك.

مدى كفاءة 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 وظائــف المخاطــر وااللتــزام بالبنــك. فيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان، تعمــل اللجنــة فقــط علــى مراقبــة واإلشــراف علــى سياســات المخاطــر، وصحــة النمــاذج وتفويض الســلطات 
وتعــرض وتركيــز ومخاطــر القــروض. أمــا المســائل المتعلقــة باســتمرار اإلدارة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بمخاطــر االئتمــان يتــم تفويضهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بصــورة 

منفصلــة للجنــة التنفيذيــة.

ــا للبنــك والمدققيــن الخارجييــن والمستشــارين  ــة / العلي ــزام، حيــث يكــون بمقــدور اللجنــة الوصــول إلــى اإلدارة التنفيذي ضمــن صالحيــات اللجنــة مراقبــة األمــور المتعلقــة بااللت
ــه يمكنهــا االطــالع علــى كل المعلومــات ذات الصلــة، الالزمــة لمباشــرة أعمالهــا.  الخارجييــن، كمــا أن

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء، وقد اجتمعت ست مرات خالل العام ٢٠١٦.

أسماء األعضاء ومراكزهم مبينة في الجدول أدناه:

الجدول رقم ٦ 

االجتماعات المركزاالسم
التي حضرها

مالحظات 

٦رئيسا١( صاحب السمو السيد/ تيمور بن أسعد آل سعيد
٤عضوا٢( الفاضل/ محمد شكري غانم 

التحق باللجنة في مارس ٤٢٠١٦عضوا3( الفاضل/ صالح بن ناصر العريمي
غادر اللجنة في مارس 1٢٠١٦عضو سابق٤( الفاضل/ محمد علي الفهيم 

غادر اللجنة في مارس ٢٠١٦ ١عضو سابق5( الفاضل/ أحمد بن عبد اهلل الخنجي

تهــدف اللجنــة التنفيذيــة إلــى مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى إدارة البنــك. كمــا أن اللجنــة التنفيذيــة مســئولة عــن مراجعــة ومراقبــة واعتمــاد األعمــال الماليــة وغيــر الماليــة 
الرئيســة، وقــرارات البنــك المتعلقــة باالســتثمار والعمليــات فــي حــدود الصالحيــة المحــددة لهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. كمــا تقــوم اللجنــة أيضــا بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء 
بمســؤولياته الرقابيــة فيمــا يتعلــق بمنــح االئتمــان )حســب التفويــض مــن المجلــس(، وإجــراء التســويات وإلغــاء القــرارات المتعلقــة بالديــون واالســتثناءات التــي تمثــل مخاطــر ائتمانيــة 

غيــر مألوفــة.

صالحيات اللجنة

تمثــل اللجنــة بصــورة أساســية جهــازا لصنــع القــرار ومنتــدى يتــاح فيــه مزيــد مــن الوقــت ألعضــاء اللجنــة للتــداول حــول المســائل الموجهــة إليهــم قبــل الموافقــة عليهــا أو رفــع 
توصياتهــم بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة.

مراجعة تشكيل وحجم واحتياجات مجلس اإلدارة ولجانه المتخصصة على أساس سنوي وتقديم توصياتها في هذا الصدد إلى المجلس.

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

المراجعة وتقديم التوصيات إلى الجمعية العمومية بواسطة مجلس اإلدارة لمكافآت مجلس اإلدارة ولجانه المختلفة.

لجنة الترشيحات والتعويضات  

تتكون لجنة الترشيحات والتعويضات من أربعة أعضاء وقد اجتمعت أربع مرات خالل سنة ٢٠١٦.

أسماء األعضاء ومراكزهم مبينة في الجدول أدناه:

الجدول رقم 7

االجتماعات المركزاالسم
التي حضرها

مالحظات

التحق باللجنة في مارس 3٢٠١٦رئيسا١( الفاضل/ صالح بن ناصر العريمي
٤عضوا ٢( صاحب السمو السيد/ تيمور بن اسعد آل سعيد 

٢عضوا3( الفاضل / محمد شكري غانم
التحق باللجنة في مارس ١٢٠١٦عضوا٤( الفاضل/ عبيد هالل محمد الكعبي

غادر اللجنة في مارس ١٢٠١٦عضو سابق5( الفاضل/ محمد علي الفهيم
غادر اللجنة في مارس ٢٠١٦ ١عضو سابق٦( الفاضل/ أحمد عبد اهلل الخنجي
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صالحيات اللجنة
ــا  ــوض به ــع المف ــع المواضي ــل م ــا للتعام ــن اإلدارة العلي ــاء م ــم أعض ــي تض ــة والت ــاإلدارة التنفيذي ــرية ب ــوارد البش ــة الم ــكيل لجن ــذي لتش ــس التنفي ــض الرئي ــة بتفوي ــوم اللجن تق

ــذي. ــس التنفي ــل الرئي ــن قب ــدة م ــة اإلدارة والمعتم ــة لجن ــي الئح ــا ف ــوص عليه والمنص
اللجنة مفوضة من قبل مجلس اإلدارة للشروع في أي تقارير أو أعمال مسح يرى المجلس أنها ضرورية لمساعدته على الوفاء بالتزاماته.

اللجنة مفوضة من قبل مجلس اإلدارة لممارسة الصالحيات المنوطة بها، إن وجدت، من خالل مصفوفة صالحيات الموارد البشرية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
اللجنة مفوضة من قبل مجلس اإلدارة للحصول على أية معلومات تطلبها من الرئيس التنفيذي بغرض القيام بأداء مهامها.

اللجنة مفوضة من قبل مجلس اإلدارة بالحصول على أي مشورة قانونية أو أخرى خارجية متى طلب ذلك. 
اللجنة مسؤولة أمام مجلس اإلدارة بكامله وتتطلب جميع تصرفات اللجنة اعتماد مجلس اإلدارة بأكمله في اجتماعاته. 

نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة
صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد - رئيس مجلس اإلدارة 

انتخــب صاحــب الســمو الســّيد تيمــور لرئاســة مجلــس إدارة بنــك العــّز اإلســالمي فــي نوفمبــر مــن عــام ٢٠١٢م . ويســعى صاحــب الســمو إلــى العمــل مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة للبنــك لتأســيس إطــاٍر راســٍخ يمهــد لنمــو قطــاع الصيرفــة اإلســالمية فــي ســلطنة ُعمــان.

ــّورًا  ــدًا، متط ــً رائ ــكً ُعماني ــالمي بن ــز اإلس ــك الع ــح بن ــى أن يصب ــمو إل ــب الس ــع صاح ــي، يتطّل ــع الُعمان ــا المجتم ــى به ــي يتحّل ــات الت ــية والعالق ــم األساس ــادًا بالقي ــتلهامً واسترش واس
ــى بهــا المجتمــع الــذي ُتقــدم خدمــات البنــك إليــه. ــل بنــكً يحمــل نفــس القيــم اإلســالمية التــي يتحّل ومتقّدمــً ومنفتحــً علــى العمــالء، ب

خــالل مســيرته العمليــة فــي قطاعــي األعمــال والتمويــل، تــم فــي وقــت ســابق انتخــاب صاحــب الســمو فــي مجلــس إدارة أحــد المؤسســات الماليــة الرائــدة فــي الســلطنة كمــا أنــه 
ــة، يشــغل صاحــب الســمو رئاســة عــدد مــن  يعمــل فــي القطــاع الحكومــي. وكجــزٍء مــن مشــاركته الفاعلــة والبــارزة فــي مختلــف شــؤون وقضايــا المجتمــع علــى الســاحة المحلّي

الجمعيــات العمانيــة غيــر الربحيــة فــي الســلطنة .
ــة قصــوى لغــرس روح اإلبتــكار بيــن أوســاط الشــباب الُعمانــي، حيــث يؤمــن بضــرورة  ويعــّد صاحــب الســمو أحــد الداعميــن للشــباب للتميــز والريــادة فــي مجــال األعمــال ويولــي أهمّي
تمكيــن وتطويــر هــذه الشــريحة بإتاحــة الوســائل وتوفيــر األدوات التــي تضمــن صقــل مهاراتهــم وإطــالق العنــان لكفاءاتهــم وطاقاتهــم. ويــرى صاحــب الســمو أن االســتثمار فــي 

الشــباب اآلن ســيمّكن مــن حصــد أفضــل الثمــار فــي المســتقبل.

الفاضل/ محمد شكري غانم - نائب رئيس مجلس اإلدارة

تــم انتخــاب الفاضــل/ محمــد شــكري غانــم عضــوا فــي مجلــس إدارة بنــك العــز اإلســالمي فــي نوفمبــر ٢٠١٢.  الفاضــل/ محمــد غانم رئيــس مجلــس إدارة وعضو مجلــس إدارة الشــركات 
التالية:

عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لمصرف الطاقة األول - البحرين
عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة بنك السالم - البحرين

رئيس مجلس إدارة شركة مينادريل
رئيس مجلس إدارة شركة ميديسال - أبو ظبي.

رئيس مجلس إدارة أدكان - أبو ظبي
ويحمل الفاضل/ غانم درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ويبستر في فيينا، باإلضافة إلى درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة جالمورجان.

الفاضل/ شبيب محمد الدرمكي - عضو مجلس اإلدارة
تــم انتخــاب الفاضــل/ شــبيب بــن محمــد الدرمكــي كعضــٍو فــي مجلــس إدارة بنــك العــز اإلســالمي فــي نوفمبــر ٢٠١٢. وهــو يشــغل حاليــا منصــب المديــر العــام لصنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة 
ــذه  ــتمل ه ــات. تش ــق المعاش ــق وإدارة صنادي ــل والتدقي ــي التموي ــعة ف ــه الواس ــن خبرت ــتفيد م ــي تس ــركات الت ــات والش ــن المؤسس ــدد م ــس إدارة ع ــة مجال ــط بعضوي ــه ارتب ــا أن ــان، كم ــلطنة ُعم ــي س ف
المؤسســات علــى شــركة شــل العمانيــة للتســويق، والشــركة العمانيــة الوطنيــة لالســتثمار والتنميــة وشــركة صناديــق االســتثمار الوطنيــة وبنــك اإلســكان الُعمانــي وشــركة فنــادق الباطنــة. وقــد اســتفاد 

الفاضــل/ شــبيب مــن فهمــه العميــق الســتراتيجيات األعمــال بصــورة تســاعد علــى تنســيق األهــداف الماليــة فــي األعمــال المصرفيــة اإلســالمية.
واســتنادا إلــى خبرتــه العاليــة فــي مجــال التمويــل والتدقيــق، ستســهم عضويــة الفاضــل الدرمكــي فــي توفيــر الــرؤى والتوجيــه لمجلــس إدارة بنــك العــّز اإلســالمي بصــورة تســهم فــي تعزيــز مكانــة البنــك 

وكفاءتــه على الصعيــد القيــادي واإلداري.
وبفضــل خبراتــه القويــة فــي مجــال التمويــل واألعمــال التجاريــة فــإن الفاضــل/ الدرمكــي يجلــب معــه لمجلــس إدارة بنــك العــز اإلســالمي ســمعة قويــة ودقــة ماليــة تعــزز مــن أركان البنــك مــن حيــث 
أهدافــه اإلقليميــة التــي تتمّثــل فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة الرائــدة المتوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية ســواء لألفــراد والشــركات. وستســاهم خبــرة الدرمكــي أيضــا فــي مســاعدة 

البنــك علــى تحقيــق اهدافــه المتمثلــة فــي ابتــكار المنتجــات الجديــدة وإطــالق الخدمــات الفريــدة التــي تلبــي احتياجــات مختلــف العمــالء مــن خــالل تحــدي المبــادئ المصرفيــة القائمــة. 

وقــد حصــل الدرمكــي علــى شــهادة الماجســتير فــي علــوم المحاســبة مــن جامعــة أوكالهومــا ســيتي فــي الواليــات المتحــدة، وعلــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن 
جامعــة حلــوان فــي القاهــرة بجمهوريــة مصــر العربيــة.

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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الفاضل/ أحمد عبد اهلل الخنجي - عضو مجلس اإلدارة

ــة  ــدى مجموع ــدب ل ــو المنت ــب العض ــا منص ــغل حالي ــو يش ــر ٢٠١٢، وه ــي نوفمب ــالمي ف ــز اإلس ــك الع ــس إدارة بن ــي مجل ــو ف ــي كعض ــد اهلل الخنج ــن عب ــد ب ــل أحم ــاب الفاض ــم انتخ ت
ــار. ــر وإدارة العق ــارة وتطوي ــتثمارات والتج ــات االس ــي قطاع ــل ف ــي تعم ــي الت الخنج

ــط  ــلطنة والتخطي ــة للس ــة الصحي ــح السياس ــمت مالم ــّكلت ورس ــي ش ــية الت ــب الرئيس ــن المناص ــددا م ــا ع ــد خالله ــً تقل ــرين عام ــن عش ــد ع ــرة تزي ــد لفت ــرة تمت ــد خب ــل/ احم للفاض
ــة. ــي الصح ــتراتيجي ف االس

بمــا يتماشــى مــع قيــم األعمــال المصرفيــة اإلســالمية فــإن الفاضــل/ الخنجــي يضيــف إلــى مجلــس إدارة بنــك العــز بعــدا آخــرا مــن خــالل األدوار القياديــة واالستشــارية التــي تقلدهــا فــي 
قطاعــات الرعايــة الصحيــة واالســتثمار والتجارة بالســلطنة. 

ــة  ــة لحماي ــة الُعماني ــرق، والجمعي ــى الط ــالمة عل ــة للس ــة الُعماني ــات كالجمعي ــن الجمعي ــد م ــس إدارة العدي ــة مجال ــالل عضوي ــن خ ــرى م ــة أخ ــهامات مجتمعي ــي إس ــدى الخنج ول
ــع. ــة للجمي ــة للرياض ــة الُعماني ــة اللجن ــتهلك، ورئاس المس

وقــد نــال الخنجــي درجــة بكالوريــوس العلــوم فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة كولــورادو الشــمالية فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وعلــى الماجســتير فــي اإلدارة العامــة مــن جامعــة 
كارنيجــي ميلـــون ببيتســبرغ في الواليــات المتحــدة األمريكية.

الفاضل/ محمد راشد الحر السويدي - عضو مجلس إدارة 

تم انتخاب الفاضل محمد راشد الحر السويدي كعضو بمجلس إدارة بنك العز اإلسالمي في مارس ٢٠١٦. 

ــم  ــي قس ــك( ف ــة )آيبي ــة الدولي ــتثمارات البترولي ــركة االس ــى ش ــم إل ــم انض ــن ث ــهم وم ــال األس ــي مج ــدة  ف ــة المتح ــارات العربي ــتثمار باإلم ــي لالس ــاز ابوظب ــدى جه ــل/ ل ــل الفاض عم
ــة.  ــق اإلدارة التنفيذي ــو فري ــتثمار وعض ــار لالس ــركة آب ــدى ش ــتثمار ل ــم االس ــرا لقس ــا مدي ــل حالي ــاالت . ويعم ــدة مج ــي ع ــة ف ــرة قيِّم ــب خب ــث اكتس ــتثمار، حي االس

الفاضل/ السويدي حاليا يتبوأ عضوية مجلس إدارة شركة فيرجن جالكتيك، وشركة ويسال كبيتال وبالماسيتس ومنتجع البحر الميت. 

الفاضل السويدي حاصل على بكالوريوس العلوم - مع مرتبة الشرف في تخصص التكنولوجيا والتجارة اإللكترونية 

الفاضل/ عبيد هالل عبيد محمد الكعبي - عضو مجلس إدارة 

انتخب الفاضل عبيد هالل عبيد محمد الكعبي عضوًا بمجلس إدارة بنك العز اإلسالمي في مارس ٢٠١٦. 

الفاضــل الكعبــي ضابــط متقاعــد مــن القــوات المســلحة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم العســكرية واإلدارة. وإلــى جانــب خبرتــه 
الواســعة والثــرة فــي القــوات المســلحة، فقــد شــغل أيضــً منصــب المديــر العــام للمتحــدة الدوليــة لتمثيــل الشــركات، ومديــر عــام دعــم األعمــال فــي داس القابضــة . 

الفاضل/ صالح بن ناصر العريمي - عضو مجلس إدارة 

ُأنُتِخــب الفاضــل صالــح بــن ناصــر العريمــي عضــوًا جديــدًا لمجلــس إدارة بنــك العــز اإلســالمي فــي مــارس ٢٠١٦. الفاضــل / العريمــي ُيَعــد مــن المتمرســين وذوي الخبــرة المهنيــة الواســعة 
لســنوات عديــدة فــي مجــال التأمينــات االجتماعيــة. وقبــل انضمامــه إلــى بنــك العــز اإلســالمي، كان يشــغل منصــب المديــر العــام للهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة - حيــث عمــل 

لمــدة ٢٠ عامــً تقريبــً. وشــغل الفاضــل العريمــي أيضــً منصــب القائــم بأعمــال الرئيــس التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنفيــذي. 

عمــل الفاضــل / العريمــي أيضــً لمــا يقــارب ٢٠ عامــً فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل )والتــي تســمى اآلن وزارة التنميــة االجتماعيــة( - حيــث شــغل عــددًا مــن المناصــب، بمــا فــي 
ذلــك المديــر العــام للشــؤون االجتماعيــة ومديــر عــام الشــؤون اإلداريــة والماليــة، وذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. وقــد اضطلــع الفاضــل العريمــي أيضــً بــأدوار مختلفــة فــي البنــوك 
وشــركات االســتثمار بمــا فــي ذلــك بنــك ظفــار، بنــك اإلســكان العمانــي، بنــك التنميــة العمانــي، صنــدوق عمــان للمشــاريع الســياحية المتكاملــة ، بنــك مســقط، شــركة صناديــق االســتثمار 
الوطنيــة )نيفكــو( وصنــدوق مــزون األول لالســتثمار. كمــا اضطلــع أيضــً بالمزيــد مــن المســؤوليات المختلفــة فــي شــركات القطــاع الخــاص، مثــل جامعــة الشــرقية، شــركة األســماك 
ــه الواســعة فــي العمــل مــع المنظمــات الدوليــة مثــل الجمعيــة الدوليــة للضمــان اإلجتماعــي )إيســا(  العمانيــة، شــركة شــل للتســويق وشــركة أســمنت عمــان. باإلضافــة إلــى خبرت
بجنيــف وصنــدوق الخليــج العربــي للتنميــة )أجفنــد( فــي المملكــة العربيــة الســعودية. حصــل الفاضــل العريمــي علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة القاهــرة، 

باإلضافــة إلــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال التنفيذيــة مــن جامعــة لينكولــن، المملكــة المتحــدة، والدبلــوم العالــي فــي اإلدارة. 
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هيئة الرقابة الشرعية

تتكون هيئة الرقابة الشرعية من ثالثة أعضاء، وقد اجتمعت الهيئة خمس مرات خالل العام ٢٠١٦. ويبين الجدول أدناه أسماء األعضاء ومراكزهم:

الجدول رقم 8 

االجتماعات التي المركزاالسم
حضروها

5رئيساالشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

5عضواالشيخ الدكتور أسامة محمد سعد بحر

5عضواالشيخ ناصر بن يوسف العزر

تقــوم هيئــة الرقابــة الشــرعية المســتقلة بإجــازة كل المنتجــات والخدمــات المصرفيــة لبنــك العــز اإلســالمي. إن أعضــاء الهيئــة هــم علمــاء يتمتعــون بالمعرفــة والخبــرة الواســعة فــي 
الفقــه اإلســالمي. ال يمكــن اســتثمار أيــة أمــوال خاصــة ببنــك العــز اإلســالمي فــي أصــول مخالفــة للشــريعة، كمــا ال يمكــن أن تؤخــذ مــن أيــة مصــادر غيــر ملتزمــة بالشــريعة. إن بنــك العــز 

اإلســالمي يوفــر لعمالئــه الطمأنينــة وراحــة البــال مــع كل منتــج أو خدمــة تقــدم مــن خــالل شــهادة فتــوى موقعــة مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية. 

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 الهيئة.

تقديــم واقتــراح الحلــول الشــرعية الممكنــة لمشــاكل الصفقــات التجاريــة التــي تتعــارض مــع مبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية، وإيجــاد البدائــل للمنتجــات المنافيــة للقواعــد 
واألوامــر الشــرعية.

إعــالن اعتراضهــا علــى الصفقــات المنافيــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية، والقيــام بتصويبهــا أو إيقافهــا وتقديــم النصــح لــإدارة المعنيــة بعــدم تكرارهــا. ثــم ترســل اعتراضهــا 
خطيــا إلــى مجلــس اإلدارة.

مراجعــة تقاريــر إدارة التدقيــق وااللتــزام الشــرعي المتعلــق بتدقيــق معامــالت البنــك وإلــى أي مــدى تتطابــق تلــك المعامــالت مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية وفتــاوى وقــرارات 
الهيئــة.

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

تقديــم تقريــر ســنوي أمــام الجمعيــة العموميــة للبنــك يتضمــن رأي الهيئــة حــول معامــالت البنــك التجاريــة وعملياتــه المنجــزة خــالل العــام وإلــى أي مــدى التزمــت إدارة البنــك 
بفتــاوى وتوجيهــات الهيئــة. 

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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أتعاب جلسات ومكافآت هيئة الرقابة الشرعية

فيما يلي بيان أتعاب الجلسات والمكافآت المدفوعة أو المستحق لهيئة الرقابة الشرعية خالل العام ٢٠١٦:

الجدول رقم 9

مجموع األتعاب )ر.ع( اسم العضو

٢٫٠٠٠الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

٢٫٠٠٠الشيخ الدكتور أسامة محمد سعد بحر

٢٫٠٠٠الشيخ ناصر بن يوسف العزري

٦٫٠٠٠المجموع

كذلك يستحق أعضاء الهيئة مكافأة باإلضافة إلى أتعاب الجلسات. الجدول أدناه يبين تفاصيل المكافآت المدفوعة ألعضاء الهيئة خالل العام ٢٠١٦:

الجدول رقم ١٠

مجموع المكافأةاسم العضو

١٦٫٠٠٠الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

١٢٫٠٠٠الشيخ الدكتور أسامة محمد سعد بحر

١٢٫٠٠٠الشيخ ناصر بن يوسف العزري

4٠٫٠٠٠المجموع

وكان مجموع مصروفات الفنادق والسفر المتعلقة بهيئة الرقابة الشرعية خالل العام ٢٠١٦ مبلغا وقدره 9٫3٦7 رياال عمانيا.

نبذة تعريفية عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ الدكتور/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء - رئيس الهيئة

الشــيخ الدكتــور/ محمــد عبــد الرحيــم ســلطان العلمــاء هــو عضــو فــي هيئــة كبــار علمــاء اإلســالم فــي دبــي، وأســتاذ مشــارك فــي كليــة الشــريعة بجامعــة دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة فــي العيــن، كمــا أنــه مــن الخبــراء المشــهود لهــم فــي مجــال التمويــل الملتــزم بالشــريعة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الدكتــور العلمــاء يــرأس أيضــا لجنــة الفتــوى الخاصــة 

بصناديــق الــزكاة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

وللدكتــور العلمــاء مؤلفــات غزيــرة فــي التمويــل اإلســالمي الحديــث، كمــا قــدم الكثيــر مــن األوراق البحثيــة فــي العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة. وهــو يعمــل حاليــا فــي عــدد مــن 
المجالــس المختصــة بالشــريعة ممثــال لمؤسســات ماليــة إســالمية وشــركات التكافــل، مــن بينهــا بنــك دبــي اإلســالمي وبنــك الهــالل وبنــك اإلمــارات اإلســالمي وبنــك النــور اإلســالمي 

ودار التكافــل والمــوارد للتمويــل ومنــازل العقاريــة.

ويحمل دكتور العلماء درجة الدكتوراه في القانون اإلسالمي المقارن من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
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الشيخ الدكتور/ أسامة محمد سعد بحر

ــة  ــوى والرقاب ــة الفت ــو هيئ ــريعة وعض ــي بالش ــزام الداخل ــم االلت ــس قس ــب رئي ــا منص ــغل حالي ــو يش ــن. وه ــة البحري ــن مملك ــالء م ــريعة األج ــاء الش ــد علم ــر أح ــور/ البح ــيخ الدكت الش
الشــرعية ببنــك فيرســت إنيرجــي. وقــد شــغل قبــل ذلــك مناصــب عليــا فــي بنــوك إســالمية فــي البحريــن، بمــا فــي ذلــك منصــب رئيــس االلتــزام بالشــريعة فــي مصــرف الســالم، ورئيــس 

والعضــو التنفيــذي بهيئــة الرقابــة الشــرعية فــي بنــك كابينوفــا لالســتثمار، الــذي يمثــل أحــد األذرع االســتثمارية المملوكــة بالكامــل لبنــك البحريــن والكويــت فــي البحريــن.

ــد مــن األوراق  ــة المنتجــات الماليــة اإلســالمية، وإعــداد العقــود الشــرعية، باإلضافــة إلــى تأليفــه للعدي ــة الواســعة تغطــي مجــاالت واســعة كهيكل ــور أســامة المعرفي ــرة دكت إن خب
البحثيــة حــول األعمــال المصرفيــة والتمويــل اإلســالمي. كمــا أن الشــيخ الدكتــور عضــو فــي عــدد مــن هيئــات الرقابــة الشــرعية، تشــمل بنــك إثمــار والمؤسســة المصرفيــة العالميــة وبنــك 

االســتثمار الدولــي ســكنا لحلــول اإلســكان الكليــة وشــركة ريــف للتمويــل العقــاري.

لقــد حصــل الشــيخ بحــر علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة الهــاي فــي هولنــدا، والماجســتير مــن جامعــة اإلمــام أألوزاعــي فــي لبنــان، والبكالوريــوس فــي الشــريعة اإلســالمية مــن 
جامعــة األميــر عبــد القــادر للدراســات اإلســالمية فــي الجزائــر.

الشيخ/ ناصر بن يوسف العزري

يشــغل الشــيخ ناصــر بــن يوســف العــزري حاليــا منصــب مديــر دائــرة الفتــوى بــوزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة فــي ســلطنة عمــان وأميــن مؤقــت بمكتــب ســماحة المفتــي العــام. كمــا 
أن الشــيخ ناصــر عضــو فاعــل فــي العديــد مــن اللجــان بالــوزارة المســئولة عــن المســاجد والــزكاة والحــج ومراجعــة المنشــورات والكتــب. قبــل أن يتولــى منصبــه الحالــي، شــغل الشــيخ 

العــزري عــددا مــن المواقــع الرفيعــة، بمــا فــي ذلــك منصــب مســاعد قــاض بــوزارة العــدل وباحــث فــي الشــئون اإلســالمية بــوزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة.

إن الشــيخ العــزري يتمتــع بعلــم غزيــر وخبــرة معرفيــة واســعة بالقوانيــن اإلســالمية والقضائيــة، ولــه العديــد مــن األوراق والدراســات البحثيــة. كمــا أنــه حضــر مؤتمــرات إســالمية هامــة 
كالتــي تعقدهــا أكاديميــة الفقــه اإلســالمي العالميــة.

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

بنية اإلدارة

تضم اإلدارة التنفيذية العليا للبنك  الرئيس التنفيذي والذي يتم 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 ١١ 

المركزاالسم

الرئيس التنفيذي الفاضل/ سالم سعيد الشقصي

نائب المدير العام - رئيس األعمال المصرفية للشركاتالفاضل/ غالب فوزي البوسعيدي

ــتقال الفاضل/ إيهاب حشيش ــركات ) اس ــة للش ــال المصرفي ــس األعم ــام - رئي ــر الع ــب المدي نائ
ــر ٢٠١٦( ــي نوفمب ف

نائب المدير العام - الرئيس التنفيذي للعملياتالفاضل/ موسى الجديدي

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية الفاضل/ محمد البلوشي

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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نبذة تعريفية عن اعضاء اإلدارة العليا

المكرم/ سالم سعيد الشقصي - الرئيس التنفيذي
ــة  ــول المالي ــم الحل ــان بتقدي ــي عم ــد ف ــالمي الجدي ــك اإلس ــتراتيجي للبن ــه االس ــى التوجي ــرف عل ــو يش ــالمي وه ــز اإلس ــك الع ــذي لبن ــس التنفي ــو الرئي ــقصي، ه ــالم الش ــل/ س الفاض

ــو ٢٠١٤.  ــي ٤ يوني ــذي ف ــس تنفي ــالمي كرئي ــز اإلس ــك الع ــقصي ببن ــل/ الش ــق الفاض ــالمية. التح ــريعة اإلس ــة بالش ــرة الملتزم ــات المبتك والمنتج
الفاضــل / الشــقصي عضــو بمجلــس الدولــة فــي عمــان ونائــب رئيــس لجنتــه االقتصاديــة. كمــا أنــه عضــو أيضــا فــي مجلــس إدارة شــركة نفــط عمــان ورئيــس لجنــة التدقيــق والمخاطــر 
بهــا. تتضمــن وظائفــه األخــرى: عضــو مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة لصنــدوق الرفــد )وهــو صنــدوق للشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ممــول بواســطة حكومــة ســلطنة 
ــس إدارة  ــس مجل ــوس ورئي ــلطان قاب ــة الس ــية بجامع ــوم السياس ــاد والعل ــة االقتص ــاري لكلي ــس االستش ــو المجل ــتثماري وعض ــوازن االس ــدوق الت ــس إدارة صن ــس مجل ــان( ورئي عم

مجموعــة الشــقصي. 
قبــل التحاقــه ببنــك العــز اإلســالمي كان الفاضــل/ الشــقصي يعمــل رئيســا تنفيذيــا للبنــك الوطنــي العمانــي خــالل الفتــرة مــن ٢٠١٠ وحتــى ٢٠١٤ وقــد قــاد تطــور البنــك وتحولــه خــالل 

هــذه الفتــرة.
شــغل الفاضــل/ الشــقصي العديــد مــن المراكــز التنفيذيــة العليــا متضمنــة الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة دبــي المصرفيــة والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة دبــي لالســتثمار اإلســالمي 
ونائــب الرئيــس التنفيــذي لبنــك ظفــار )حيــث قــاد عمليــة الدمــج مــع بنــك مجــان الدولــي فــي عــام ٢٠٠٢(. خــالل الفتــرة مــا بيــن ١99٤ إلــى ٢٠٠٠ تــرأس الشــقصي مجموعــة تتكــون مــن 
ثالثــة أقســام: األعمــال المصرفيــة لألفــراد واألعمــال المصرفيــة لالســتثمار والبنــوك المراســلة فــي البنــك الوطنــي العمانــي. اســتهل الفاضــل / الشــقصي مســاره فــي مجــال البنــوك مــع 

ســيتي بانــك جلوبــال كونســيوما بيزنيــس فــي دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام ١99٢.
تتضمــن مهامــه الســابقة رئاســة مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة العمانيــة لالســتثمار القابضــة ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة شــل عمــان للتســويق ورئيــس لجنــة التدقيــق بمجلــس 

إدارتهــا  وســوق مســقط لــألوراق الماليــة وعضــو مجلــس إدارة بنــك مســقط. 
الفاضــل/ الشــقصي هــو أول رئيــس تنفيــذي عمانــي لبنــك إســالمي فــي عمــان وقــد تلقــى العديــد مــن الجوائــز فــي مجــال البنــوك متضمنــة جائــزة »المصرفــي للســنة فــي عــام ٢٠٠8«، 
ــات المتحــدة األمريكيــة حيــث  ــة. الفاضــل/ الشــقصي خريــج جامعــة بوســطن بالوالي ــه أحــد المتحدثيــن الرئيســيين المطلوبيــن فــي المؤتمــرات العالمي بانكــر ميــدل إيســت. كمــا أن
حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد )بامتيــاز( كمــا يحمــل درجــة الماجســتير فــي أنظمــة معلومــات اإلدارة )بمرتبــة الشــرف( وماجســتير فــي إدارة األعمــال فــي مجــال 
إدارة الخدمــات الماليــة )مرتبــة الشــرف العليــا(. كمــا أكمــل أيضــا برنامــج اإلدارة التنفيذيــة العليــا مــن كليــة لنــدن لألعمــال بالمملكــة المتحــدة. الفاضــل الشــقصي متــزوج ولــه خمســة 

أطفــال. يهــوى الشــقصي القــوارب والشــطرنج والتصويــر الفوتوغرافــي. 

الفاضل/ غالب فوزي البوسعيدي- نائب المدير العام- رئيس األعمال المصرفية للشركات
يشــغل الفاضــل/ غالــب فــوزي البوســعيدي رئيــس مجمعــة األعمــال المصرفيــة للشــركات للبنــك. التحــق ببنــك العــز اإلســالمي فــي وظيفــة المديــر المالــي فــي أغســطس ٢٠١٤. لديــه 

مــا يزيــد عــن ٢١ عامــا مــن الخبــرة فــي صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة بســلطنة عمــان.
قبــل التحاقــه ببنــك العــز اإلســالمي كان البوســعيدي نائبــا للرئيــس التنفيــذي لالســتثمارات فــي صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة وكان مســؤوال عــن الوظائــف االســتثمارية الرئيســية 

لألســواق العامــة والخاصــة. بــدأ البوســعيدي مســاره المهنــي فــي عــام ١987 فــي برايــس وترهــاوس كوبــرز فــي لنــدن، المملكــة المتحــدة.
ــل  ــدة. يحم ــة المتح ــات بالمملك ــة بالمؤسس ــاء الخزين ــة أمن ــي زمال ــو ف ــه عض ــا أن ــام ١99١ كم ــذ الع ــز من ــرا وويل ــي إنجلت ــن ف ــبين المعتمدي ــد المحاس ــي معه ــو ف ــعيدي عض البوس
البوســعيدي بكالوريــوس اآلداب )مرتبــة الشــرف( فــي المحاســبة والماليــة مــن جامعــة ميديلســيكس، كليــة األعمــال. كمــا أكمــل البوســعيدي أيضــا برنامــج إدارة االســتثمار )كليــة 

ــة(. ــورك للمالي ــد نيوي ــدة )معه ــدالت الفائ ــر مع ــج إدارة مخاط ــرا( وبرنام ــوزان، سويس ــي )ل ــس األداء العال ــال( ومجال ــدن لألعم لن

الفاضل/ إيهاب حشيش - نائب المدير العام- رئيس األعمال المصرفية للشركات )استقال في نوفمبر ٢٠١٦(
ظــل الفاضــل/ إيهــاب حشــيش -يعمــل رئيســا إلدارة األعمــال المصرفيــة للشــركات قبــل ان يقــدم اســتقالته فــي نوفمبــر ٢٠١٦. وكان قــد التحــق الفاضــل/ إيهــاب ببنــك العــز اإلســالمي 
ــة  ــال المصرفي ــس األعم ــت رئي ــا كان ــالمية وآخره ــة اإلس ــال المصرفي ــركات واألعم ــة للش ــال المصرفي ــي األعم ــنة ف ــن ٢٦ س ــد ع ــرة تزي ــاب خب ــل/ إيه ــك الفاض ــطس ٢٠١٤. يمل ــي أغس ف

اإلســالمية فــي مــزن، البنــك الوطنــي العمانــي.
بــدأ الفاضــل/ إيهــاب مســاره المهنــي فــي عــام ١989 ككبيــر محللــي ائتمــان فــي البنــك التجــاري العالمــي، وهــو أكبــر مقــرض للقطــاع الخــاص فــي مصــر. مــن ثــم انتقــل إلــى أميــركان 
إكســبريس قبــل االلتحــاق ببنــك االتحــاد الوطنــي كمديــر أول للعالقــات. فــي عــام ٢٠٠٢ التحــق الفاضــل إيهــاب ببنــك أي بــي إن أمــرو كنائــب رئيــس مســاعد حتــى عــام ٢٠٠5 عندمــا انتقــل 

إلــى بنــك دبــي كنائــب رئيــس أول. 
يحمل الفاضل/ إيهاب شهادة البكالوريوس في المحاسبة التجارية من جامعة اإلسكندرية بمصر. 

الفاضل/ موسى الجديدي - نائب المدير العام - الرئيس التنفيذي للعمليات 
يشــغل الفاضــل/ موســى الجديــدي حاليــا منصــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات . التحــق الفاضــل/ موســى ببنــك العــز اإلســالمي فــي منصــب رئيــس األعمــال المصرفيــة لألفــراد فــي 
ــر عــام إلدارة  ــرة تزيــد عــن ١7 عامــا فــي مجــال العمــل. قبــل االلتحــاق ببنــك العــز اإلســالمي كان الجديــدي نائــب مدي أغســطس ٢٠١٤. الفاضــل/ موســى مصرفــي متمــرس يملــك خب

األعمــال المصرفيــة لألفــراد واألعمــال المصرفيــة الخاصــة فــي البنــك الوطنــي العمانــي.
بــدأ الجديــدي مســاره المهنــي المصرفــي فــي البنــك الوطنــي العمانــي كمنــدوب مبيعــات لســنة واحــدة. فــي عــام ٢٠٠١ تــم تعيينــه مديــرا لألعمــال المصرفيــة الخاصــة والمتميــزة حيــث 

كان يديــر حســابا مصرفيــا متميــزا مــن خــالل 5٠ فرعــا. انتقــل الحقــا إلــى بنــك مســقط كمديــر لألعمــال المصرفيــة الخاصــة وذات األولويــة.
الفاضل/ الجديدي زميل بالمعهد الكندي للمصارف كما أنه مصرفي خاص مجاز.
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الفاضل/ محمد البلوشي - مساعد المدير العام - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 

تــم تعييــن الفاضــل/ محمــد البلوشــي رئيســً للمــوارد البشــرية ببنــك العــز االســالمي فــي ســبتمبر ٢٠١3م حيــث يتولــى مهمــة اإلشــراف علــى عمليــات التوظيــف والتدريــب باإلضافــة 
الــى تقييــم األداء الوظيفــي ووضــع اســتراتيجيات المــوارد البشــرية لضمــان تطبيــق البنــك للمعاييــر والقوانيــن المحليــة والدوليــة. ولقــد شــغل الفاضــل/ محمــد قبــل انضمامــه الــى 
بنــك العــّز اإلســالمي العديــد مــن المناصــب منــذ عــام ١99٤م كان اخرهــا منصــب مســاعد مديــر عــام المــوارد البشــرية ببنــك ظفــار منــذ عــام ٢٠٠٦م. وتزامنــً مــع عملــه البنكــي، عمــل 
البلوشــي كمحاضــر أكاديمــي فــي كليــة الدراســات المصرفيــة والماليــة. وخــالل أعوامــه العشــرين فــي مجــال الصيرفــة بالســلطنة، نــال الفاضــل/ محمــد خبــرة واســعة فــي مجــال 
ــادًا  ــيضيف ابع ــذي س ــر ال ــف وإدارة االداء األم ــتراتيجيات التوظي ــط واس ــادة والتخطي ــي الري ــل ف ــاع طوي ــه ب ــا ان لدي ــة. كم ــؤوليات المصرفي ــارات والمس ــرية والمه ــوارد البش ــر الم تطوي
جديــدة لبنــك العــّز االســالمي. كمــا وتولــى الفاضــل/ محمــد العديــد مــن المهــام فــي مختلــف اللجــان المعنيــة بالمــوارد البشــرية ببنــك ظفــار منهــا لجنــة مجلــس المــوارد البشــرية 
ولجنــة إدارة المــوارد البشــرية ولجنــة التميــز والمكافــآت، باإلضافــة الــى كونــه عضــوًا فــي اللجنــة االستشــارية بكليــة الدراســات المصرفيــة والماليــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن الفاضــل/ 
محمــد البلوشــي حاصــل علــى شــهادة الدراســات العليــا فــي تنميــة المــوارد البشــرية وإدارة األداء مــن جامعــة ليســتر باإلضافــة الــى شــهادة ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة 
ويلــز فــي مدينــة كاردف بالمملكــة المتحــدة. كمــا يحمــل عــددًا مــن الشــهادات المهنيــة فــي مجــال المــوارد البشــرية والمصرفيــة مــن العديــد مــن المعاهــد المحليــة والدوليــة ككلية 

الدراســات المصرفيــة والماليــة ومعهــد المصرفييــن بكنــدا ومدرســة روس لألعمــال بجامعــة ميشــيغن بالواليــات المتحــدة االمريكيــة 

بيانات سعر السوق:

الجدول التالي يبين األسعار العالية والمنخفضة والمتوسطة ألسهم البنك ويقارن أداء البنك مقابل المؤشر العام للبنوك وشركات االستثمار حالل العام ٢٠١٦.

الجدول رقم ١٢

مؤشر بنك العز اإلسالمي ومؤشر البنوك و االستثمار بسوق مسقط - ٢٠١٦

مؤشر األداء الماليبنك العز اإلسالمي 

االقفال ادنى سعراعلى سعراالفتتاحالشهراالقفالادنى سعراعلى سعراالفتتاحالشهر

١٦/١/3١٠٫٠57٠٫٠٦١٠٫٠57٠٫٠٦١٦/١/3١5,٠٢8٫585,١79٫555,٠٢8٫585,١79٫3٦

١٦/٢/٢9٠٫٠57٠٫٠57٠٫٠5٦٠٫٠5٦١٦/٢/٢95,383٫8٤5,399٫395,38١٫٠35,395٫١١

١٦/3/3١٠٫٠٦٠٫٠٦١٠٫٠٦٠٫٠٦١٦/3/3١5,٤73٫٤85,٤8٤٫٦٤5,٤٦٤٫5٦5,٤٦7٫٤٢

١٦/٤/٢8٠٫٠58٠٫٠59٠٫٠58٠٫٠59١٦/٤/٢85,9٤١٫٠٠5,9٤9٫775,9٤١٫٠٠5,9٤٢٫7٢

١٦/5/3١٠٫٠57٠٫٠57٠٫٠57٠٫٠57١٦/5/3١5,838٫5٦5,8٤٤٫775,8١٠٫9٦5,8١٠٫9٦

١٦/٦/3٠٠٫٠58٠٫٠58٠٫٠58٠٫٠58١٦/٦/3٠5,779٫555,78٤٫8٤5,777٫3١5,777٫3١

١٦/7/3١٠٫٠٦٢٠٫٠٦3٠٫٠٦٢٠٫٠٦3١٦/7/3١5,85٤٫395,858٫355,8٤3٫٠٤5,8٤3٫78

١٦/8/3١٠٫٠٦٤٠٫٠٦5٠٫٠٦3٠٫٠٦5١٦/8/3١5,٦٦١٫٢95,77٦٫8٦5,735٫٠٠5,735٫٠٠

١٦/9/٢9٠٫٠٦٤٠٫٠٦٤٠٫٠٦3٠٫٠٦٤١٦/9/٢95,7٢٦٫١٦5,7٤3٫٤55,7٢٦٫١٦5,7٢٦٫٢٠

١٦/١٠/3١٠٫٠٦٤٠٫٠٦٤٠٫٠٦3٠٫٠٦3١٦/١٠/3١5,٤87٫3٤5,٤87٫855,٤77٫٠١5,٤8١٫٤٤

١٦/١١/3٠٠٫٠٦7٠٫٠٦7٠٫٠٦7٠٫٠٦7١٦/١١/3٠5,٤8١٫3٠5,٤89٫835,٤٦7٫٢٢5,٤87٫٦8

١٦/١٢/٢9٠٫٠7٢٠٫٠7٢٠٫٠7٢٠٫٠7٢١٦/١٢/٢95,78٠٫٤95,79٢٫975,775٫355,78٢٫7١

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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معامالت األطراف ذات العالقة

تقــدم إلــى مجلــس اإلدارة تفاصيــل كافــة العمليــات التجاريــة التــي قــد تكــون ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة و/ أو أطــراف أخــرى ذات عالقــة مصلحــة فيهــا لدراســتها والموافقــة عليهــا. 
وال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة صاحــب المصلحــة أن يشــارك فــي المناقشــات وال فــي التصويــت المتعلــق بمثــل هــذه األمــور.

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

يولــي مجلــس اإلدارة اهتمامــا كبيــرا للمحافظــة علــى بيئــة رقابيــة قويــة. ومــن أجــل ذلــك فإنــه يتولــى مراقبــة كل الضوابــط، بمــا فيهــا الضوابــط الماليــة والتشــغيلية وااللتــزام وإدارة 
المخاطــر.

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

يتــم إعــداد المعلومــات الماليــة اعتمــادا علــى سياســات محاســبية مالئمــة يجــري اســتخدامها بانســجام تــام. كمــا أن اإلجــراءات والضوابــط التشــغيلية قــد وضعــت بحيــث تســهل 
معالجــة العمليــات التجاريــة بطريقــة مضبوطــة وكاملــة وفــي الوقــت المناســب، وحمايــة األصــول عبــر كتيبــات إرشــادية تحتــوي علــى السياســات واإلجــراءات التــي ينبغــي أن تتبــع 

باإلضافــة إلــى التعليمــات المتعلقــة بــاألداء المكتبــي والمنشــورات األخــرى.

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

كمــا أن نتائــج عمليــات البنــك ربــع الســنوية ونصــف الســنوية والســنوية يتــم نشــرها فــي الصحــف العربيــة واإلنجليزيــة الرئيســية فــي ســلطنة عمــان. وبعــد إتمــام التدقيــق القانونــي، 
يرســل التقريــر الســنوي وملخــص البيانــات الماليــة عــن طريــق البريــد إلــى كل المســاهمين، مصحوبــة باإلعــالن عــن جمعيــة البنــك العموميــة الســنوية القادمــة.

لم يحقق البنك أرباحا خالل العام ٢٠١٦ وبالتالي لن يقوم بتوزيع أرباح أسهم للمساهمين. 

توزيع رأس المال 

المساهمون الرئيسيون  )5٪ أو أكثر(

الجدول رقم ١3

٪من رأس المالعدد األسهم في 3١ ديسمبر ٢٠١٦اسم المساهم

٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠شركة آبار لالستثمار

١5٠٫٠٠٠٫٠٠٠١5٫٠٠الطاقة األولى عمان

١5٠٫٠٠٠٫٠٠٠١5٫٠٠شركة تصاميم العقارية ش.م.م

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠شركة حورية ش.م.م

٦7٫798٫8٠٦٦٫77 شركة الخنجي القابضة ش. م .م 

55٫١٦٤٫9٦95٫5٢صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 

 يتم ارفاق نسخة من مناقشات وتحليل اإلدارة كجزء من التقرير السنوي.

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

لــم يكــن البنــك فــي أي وقــت مــن االوقــات مخالفــا ألي متطلبــات قانونيــة تتعلــق بالهيئــة العامــة لســوق المــال وبالتالــي لــم يتــم فــرض أي غرامــات عليــه مــن قبــل الهيئــة العامــة 
لســوق المــال خــالل الثــالث ســنوات الماضيــة. 

ولكن تم فرض غرامة بلغت ٤٫5٠٠ ريال عماني على البنك من قبل البنك المركزي العماني نتيجة لعدم االلتزام خالل الثالث سنوات الماضية.

مدققو الحسابات 

يعتزم مجلس إدارتكم أن يتقدم باقتراح للمساهمين أثناء الجمعية العمومية بالموافقة على تعيين مدققين خارجيين للعام ٢٠١٦ وفقا للمتطلبات القانونية.

نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين

ارنســت آنــد يونــج هــي شــركة رائــدة عالميــا فــي مجــال التدقيــق والضرائــب والمعامــالت وخدمــات االستشــارات. إن ارنســت آنــد يونــج ملتزمــة للقيــام بمــا يليهــا فــي بنــاء عالــم أعمــال 
أفضــل. إن الــرؤى والخدمــات ذات الجــودة العاليــة التــي تقدمهــا ارنســت آنــد يونــج تســاعد علــى بنــاء الثقــة واالطمئنــان فــي أســواق المــال واالقتصاديــات علــى مســتوى العالــم. 

ظلــت مؤسســة ارنســت انــد يونــج فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تعمــل باإلقليــم منــذ العــام ١9٢3 وهــي تقــوم بتوظيــف مــا يزيــد عــن ٦٫5٠٠ موظــف مهنــي. ظلــت ارنســت انــد 
يونــج تعمــل فــي ســلطنة ُعمــان منــذ العــام ١97٤ وهــي مؤسســة خدمــات مهنيــة رائــدة فــي البــالد. تشــكل ارنســت انــد يونــج فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا جــزءا مــن 
ممارســة ارنســت انــد يونــج فــي أوروبــا والشــرق األوســط والهنــد وأفريقيــا، مــع وجــود أكثــر مــن ٤٫٤٠٠  شــريك و١٠٠٫٠٠٠ مهنــي. وعلــى مســتوى العالــم تعمــل ارنســت آنــد يونــج فــي أكثــر 

مــن ١5٠ بلــدا وهــي تقــوم بتوظيــف ٢3١٫٠٠٠ موظــف مهنــي فــي اكثــر مــن  7٠٠ مكتبــا. يرجــى زيــارة موقــع ey.com  للمزيــد مــن المعلومــات عــن ارنســت آنــد يونــج.

خالل سنة ٢٠١٦ كان المبلغ المدفوع / المستحق للمدققين الخارجيين مقابل التدقيق والخدمات األخرى ذات الصلة هو  ٤3٫35٤  رياال عمانيا.

إقرار

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

بالنســبة للســنة قيــد المراجعــة، أجــرى مجلــس اإلدارة مراجعــة لكفــاءة سياســات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة بالبنــك، وهــو مقتنــع بــأن الرقابــة الداخليــة فــي البنــك فعالــة وأن هنــاك 
إجــراءات مالئمــة يتــم تطبيقهــا لتنفيــذ متطلبــات الميثــاق.

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

تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس اإلدارة 

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية

إلى الجمعية العمومية لمساهمي بنك العّز اإلسالمي

نة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ للسَّ

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

الحمــد هلل ربِّ العالميــن، والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين، ســـيدنا محمــٍد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن. 

إلى مسـاهمي بنك العز اإلسالمي

الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،، السَّ

اســتنادًا إلــى التوجيهــات الــورادة فــي اإلطــار التنظيمــي للبنــوك اإلســالمية الصــادر مــن 
البنــك المركــزي العمانــي، تقــوم هيئــة الرقابــة الشــرعية بموجبــة، بإعــداد تقريــر واٍف، عــن 
ــكام  ــرف بأح ــزام المص ــدى الت ــان م ــك لبي ــام، وذل ــالل الع ــه خ ــرف ومعامالت ــاط المص نش

ــة. ــرارات الهيئ ــاوى وق ــالمية وفت ــريعة اإلس ــادئ الش ومب

ــريعة اإلســالمية  ــد مــن أن البنــك َيعمــل وفقــا ألحــكام ومبــادئ الشَّ وتقــع مســؤولية التأكُّ
علــى اإلدارة، فــاإلدارة هــي المســؤولة عــن أنشــطة وأعمــال البنــك وتنفيذهــا وفــق األســاس 
ــريعة  ــادئ الشَّ ــكام ومب ــام بأح ـ ــزام التَّ ــو االلت ــك، وه ــل البن ــاط وعم ــه نش ــام علي ــذي ق ال
ــا  ــى ُمراجعتن ــاًء عل ــتقلٍّ بن ــرعيٍّ مس ــداء رأي ش ــي إب ــر ف ــؤوليتنا فتنحص ــا مس ــالمية، أمَّ اإلس

لعنــا عليــه، وفــي إعــداد تقريــٍر لكــم. لمــا اطَّ

ــي  ــتثمارات الت ــة، واالس ــه المالي ــك، ونتائَج ــل البن ــا عم ــام عليه ــي ق ــَس الت ــا األس ــد راجعن لق
دخــل فيهــا، وغيرهــا ممــا لــه صلــة بأنشــطة وأعمــال البنــك بغــَرض إبــداء رأي فيمــا إذا 
ــريعة اإلســالمية، فــي ضــوء الفتــاوى والقــرارات  كان البنــك التــزم بأحــكام ومبــادئ الشَّ
ـــنة الماليــة المنتهيــة فــي  دة التــي تــم إصدارهــا مــن ِقَبلنــا، خــالل السَّ والتوجيهــات المحــدَّ

3١ ديســمبر ٢٠١٦م.

تقرير هيئة الرقابة 
الشرعية

فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد 
عبدالرحيم سلطان العلماء

رئيس  الهيئة

فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة محمد سعد بحر
عضو  الهيئة

فضيلة الشيخ/ ناصر بن يوسف بن ناصر العزري
عضو  الهيئة
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 وعليــه فقــد قمنــا بمراجعــة النتائــج الماليــة للبنــك، وميزانيتــه العموميــة وقائمــة اإليــرادات 
ــا  ــك والبنــوك األخــرى وكله ــدى البن ــك ل ــا بمراجعــة إيداعــات البن ــا قمن والمصروفــات، كم
ــا  ــع مراجعاتن ــك، م ــا البن ــل فيه ــي دخ ــتثمارات الت ــه االس ــالمية، وأوُجـ ــذ إس ــوك ونواف بن
ــنة الماليــة المنتهيــة فــي  الســابقة للعمليــات االســتثمارية التــي دخــل فيــه البنــك أثنــاء السَّ
ــى  ــا إل ــاج منه ــا احت ــل م ــا تعدي ــرعً وطلبن ــا شـ ــول منه ــا المقب ــمبر ٢٠١٦م، واعتمدن 3١ ديس

ــرعية. ــات الشَّ ب ــق المتطلَّ ــل وف تعدي

وقــد حصلنــا علــى المعلومــات والتَّفســيرات التــي اعتبرناهــا ضروريــة لتزويدنــا بأدلــٍة تكفــي 
ــالمية،  ــريعة اإلس ــادئ الشَّ ــكام ومب ــف أح ــم ُيخاِل ــك ل ــأن البن ــوٍل ب ــٍد معق ــاء تأكي إلعط

لعنــا عليــه مــن أنشــطته وأعمالــه المختلفــة. وفــي نطــاق مــا اطَّ

في رأينــــا :

أوال: 

ــنة  أن البنــك قــد التــزم فــي أنشــطته واســتثماراته وإيداعاتــه وأعمالــه المختلفــة خــالل السَّ
ــك  ــالمية، وذل ــريعة اإلس ــادئ الشَّ ــكام ومب ــمبر ٢٠١٦م بأح ــي 3١ ديس ــة ف ــة المنتهي المالي
ــرعية التــي  لعنــا عليــه، آخذيــن فــي االعتبــار التعديــالت والمعالجـــات الشَّ فــي ضــوء مــا اطَّ
طلبناهــا علــى مــا تــمَّ عرضــه علينــا مــن عمليــات وعقــود واســتثمارات، وعدلــت مــا يحتــاج 

منهــا إلــى تعديــل. 

ثانيا: 

كاة نيابــة عــن المســاهمين فــإن دفــع  ل بإخــراج الــزَّ بمــا أن مجلــس إدارة البنــك غيــر مخــوَّ
كــن الثالــث مــن أركان  زكاة أســهم البنــك يقــع علــى عاتــق المســاهمين إلتزامــً منهــم بالرُّ
ــة الشــرعية فــي البنــك باحتســاب المبلــغ الواجــب دفعــه  اإلســالم، وســتقوم إدارة الرقاب

ويتــم إبــالغ المســاهمين بذلــك.

ثالثًا: 

أن حســاب األربــاح والخســائر للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٦م تمــت حســب الضوابط 
الشرعية.

رابعًا: 

ــاب  ــي حس ــا ف ــا وإيداعه ــم تجنيبه ــرعية ت ــط الش ــع الضواب ــق م ــي ال تتف ــرادات الت أن اإلي
ــك. ــرعية للبن ــة الش ــة الرقاب ــة هيئ ــا بموافق ــدا ًلصرفه ــرات، تمهي الخي

خـــول  ــد أن اســتخدام أي وثيقة أو مســتند أو عقد، أو الدُّ والهيئــة إذ ُتصــدر هــذا التقريــر، تؤكِّ
مــً  فــي أي اتفاقيــة أو اســـتثمار، أو ممارســة نشــاٍط مــن النَّشــاطات، يجــب أن ُيعتَمــد مقدَّ
ــرعية مــع ضــرورة األخــذ باإلجــراءات  بــات الشَّ فــق مــع المتطلَّ ــد مــن أنــه يتَّ مــن ِقَبِلهــا للتأكُّ

الصحيحــة لتنفيذهــا.

ــريعة  هــذا والهيئــة ُتبــارك للبنــك نهجــه الحميــد فــي االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الشَّ
اإلســالمّية ابتغــاء مرضــاة اهلل تعالــى، وتســأل اهلل ســبحانه أن يجعــل ذلــك ســببً للبركــة 

ــل. زق والعم ــرِّ ــي ال ف

ــا أن  ــر دعوان ــن، وآخ ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــّيدنا محمَّ ــى س ــى عل ــى اهلل تعال وصلَّ
الحمــد هلل ربِّ العالميــن. 

التاريخ: 8 جمادى األولى ١٤37هـ الموافق 5 فبراير ٢٠١7

تقرير هيئة الرقابة الشرعية



32

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية
١ حساب الجوائز القائم على حسابات التوفير الخاصة 

رغبــة مــن بنــك العــز اإلســالمي علــى تحفيــز عــادة االدخــار لــدى عمالئــه وتشــجيعهم علــى توفيــر أموالهــم ، يرغــب البنــك فــي طــرح منتــج حســاب توفيــر جديــد يمنــح العمــالء فرصــة 
اســتثمار أموالهــم فــي أنشــطة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية باإلضافــة إلــى إمكانيــة دخولهــم فــي ســحوبات علــى جوائــز نقديــة دوريــة )أســبوعية، شــهرية، ربــع ســنوية، 

وسنوية(. 

أ( المبدًا الشرعي الذي يقوم عليه الحساب

كبقيــة حســابات التوفيــر االســتثمارية فــي بنــك العــز اإلســالمي، ســيتم تقديــم المنتــج الجديــد بنــاء علــى عقــد المضاربــة، حيــث يكــون العميــل رب المــال ويكــون البنــك المضــارب، 
ويتــم تقاســم األربــاح بنــاء علــى نســبة تقاســم األربــاح المتفــق عليهــا.

أما فيما يتعلق بمبلغ الجائزة، فيتم تقديمه من أموال البنك )حساب المساهمين( كهبة منهم لصاحب الحساب الفائز.

ب( نقاط مهمة خاصة بالمنتج:

١( هذا المنتج مقدم لجميع زبائن البنك من األفراد باستثناء ما يلي:

I. موظفي بنك العز وأزواجهم وأوالدهم

II. زبائن البنك المتأخرون في دفع أي من المستحقات المترتبة عليهم تجاه البنك بموجب أي من عقود التمويل. 

٢( يعتمــد عــدد فــرص العميــل للدخــول فــي الســحب علــى متوســط الرصيــد المــودع فــي الحســاب خــالل الفتــرة المحــددة للســحب. كل ١٠٠ ريــال تمنــح صاحــب الحســاب فرصــة 
واحــدة للدخــول فــي الســحب ذي الصلــة.

ل لها. 3( يحق للزبون الفائز بأحد السحوبات سابقً االشتراك في السحوبات األخرى الُمؤهَّ

٤( تــم تصميــم النظــام اآللــي للســحب مــن قبــل طــرف ثالــث مســتقل بشــكل يضمــن عــدم التالعــب بالنتائــج. إضافــة إلــى ذلــك، ســيتم دعــوة مشــرف مســتقل لإشــراف علــى 
عمليــة الســحب.

5( الوزن المقترح لهذا المنتج هو ٢٫95٪، بينما معدل الربح المتوقع هو ٠٫٢٪.

فما رأي الهيئة الموقرة في المنتج المذكور؟

فتوى الهيئة:

ال مانع بشرط االلتزام بما يأتي:
١( أن تكون الجوائز من أموال المساهمين وليس من أموال أصحاب الحسابات.

٢( أن يشار في االعالنات التسويقية إلى أن هذه الجوائز يتبرع بها المساهمون من أموالهم بمحض إرادتهم دون أن يكون ذلك التزاما على البنك.
3( أن تكون فرص المشاركين في القرعة من غير محاباة لطرف دون آخر. )ف١3/ا٢٠١٦/١( 

٢ ميزة السحب على المكشوف على الحساب الجاري للعمالء من ذوي المالءة المالية العالية

يقــدم بنــك العــز االســالمي حاليــا منتــج الحســاب الجــاري المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية بنــاًء علــى مبــدأ »القــرض«. ومــع ذلــك، لضمــان تشــغيل الحســاب بشــكل ســلس 
ــوف  ــحب المكش ــهيالت الس ــدم تس ــود أن نق ــك ن ــحبه، لذل ــى س ــون إل ــاج الزب ــذي يحت ــغ ال ــاب والمبل ــي الحس ــر ف ــغ المتواف ــن المبل ــج بي ــرق النات ــة الف ــى تغطي ــالء عل ــاعدة العم ومس

 .)IWNH( ــة ــة العالي ــالءة المالي ــن ذوي الم ــا م ــت لعمالئن المؤق
سيتم تقديم الميزة وفقً للشروط التالية: 

الميزة: السحب على المكشوف المؤقت
المبدأ: قرض حسن من البنك إلى  العمالء

مبلغ السحب على المكشوف: ١٠٠٠ ريال عماني كحد أقصى
مدة الدفع: سنة واحدة كحد أقصى

مبلغ االلتزام بالتبرع في حالة التأخر عن السداد: ١٪ عن كل يوم تأخير على المبلغ المستحق ليتم التبرع به للجمعيات الخيرية.
رسوم السحب على المكشوف: ال ينطبق. البنك لن يفرض أي رسوم على العمالء مقابل هذ الميزة.
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فتوى الهيئة:

ال مانع من توفير خدمة السحب على المكشوف بالشروط اآلتية:
 ١( أن ال يزيد المبلغ عن ١٠٠٠ ريال عماني.

 ٢( أن ال يفرض البنك أي رسوم على هذه الخدمة.

3( أن يكون هذا اإلقراض من أموال المساهمين فقط.

٤( أن ال يترتب على هذا اإلقراض أي زيادة عند تأخر سداده.
5( ســيفرض البنــك نســبة ١٪ مــن  المبلــغ المقتــرض عــن كل يــوم تأخيــر وذلــك لمنــع المقتــرض مــن التأخــر عــن الســداد فــي الوقــت المحــدد، والبنــك ســيلتزم بصــرف هــذه المبالــغ 

لحســاب الخيــرات. )ف١5/ا٢٠١٦/١(

3 تحويل المديونيات من البنوك اإلسالمية األخرى

يرغــب بعــض المتعامليــن فــي تحويــل تمويلهــم الســكني القائــم علــى عقــدي اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك أو المشــاركة المتناقصــة مــن بنــوك إســالمية أخــرى إلى بنــك العز اإلســالمي، 
والمتبــع بيــن البنــوك اإلســالمية بــأن يكــون ثمــن شــراء األصــل مــن البنــك اإلســالمي هــو الرصيــد القائــم مــن مديونيــة المتعامــل والــذي تــم رفضــه مــن قبــل أحــد البنــوك اإلســالمية 

األخــرى وطلــب أن يكــون ثمــن الشــراء علــى حســب القيمــة الســوقية لألصــل حيــن توقيــع العقــد مــع المتعامــل، فمــا رأي الهيئــة الشــرعية الموقــرة بخصــوص ذلــك؟

فتوى الهيئة
األصــل أن البيــع يتــم بالتراضــي بيــن الطرفيــن )البائــع والمشــتري( ولكــن الــذي جــرت العــادة عليــه  فــي جميــع التعامــالت المشــابهة فــي المصــارف اإلســالمية أن يكــون ثمــن شــراء 
األصــل هــو الرصيــد القائــم مــن مديونيــة المتعامــل رفقــا بالمتعامليــن والــذي هــو مــؤَدى المعاملــة القائمــة بيــن المصــرف المالــك للعقــار والعميــل المســتأجر للعقــار إجــارة منتهيــة 

بالتمليــك وهــي إجــارة  روعــي فيهــا أصــال ثمــن العقــار. )ف٢/ا٢٠١٦/٢( 

4 شرعية رهن أسهم أو سندات غير شرعية

هل يجوز رهن أسهم شركات غير مدرجة في قائمة الشركات التي يجوز التداول في أسهمها أو سندات تحمل فوائد ربوية ضمانً للتمويالت المختلفة المقدمة للمتعاملين.

فتوى الهيئة
األصــل طلــب ضمانــات مقبولــة شــرعا، وفــي حــال عــدم توافــر تلــك الضمانــات ال مانــع مــن رهــن مثــل هــذه األســهم والســندات علــى أن ال يقــوم البنــك بتســييلها بنفســه بــل يقــوم 

المتعامــل أو طــرف ثالــث ببيعهــا وتحصيــل ثمنهــا وســداد دينــه لــدى البنــك، واهلل أعلــم. )ف١٠/ا3/٢٠١٦(

5 تعديل األجرة قبل نهاية الفترة االيجارية الحالية

نرغب في أخذ رأي الهيئة الموقرة فى مدى جواز تعديل معدل الربح في منتج اإلجارة خالل الفترة اإليجارية الحالية أي قبل انتهائها. 

فتوى الهيئة: 
ال يجوز تعديل األجرة للفترة اإليجارية القائمة إال باتفاق الطرفين ورضاهما. ويجوز تعديل أجرة الفترة اإليجارية المستقبلية في أي وقت من قبل البنك، واهلل أعلم.

)ف١١/ا3/٢٠١٦(

٦ توكيل المتعامل لقبض البضاعة في االعتمادات المستندية 

فــي أغلــب االعتمــادات لدينــا يتــم شــحن البضاعــة عــن طريــق البــر حيــث يتــم اســتيراد البضائــع مــن الــدول المجــاورة بواســطة الشــاحنات. وفــي الغالــب تصــل البضائــع ليــاًل إلــى مخــازن 
أو موقــع العميــل. عليــه نرجــو مــن الهيئــة الموقــرة إبــداء الــرأي فيمــا يلــي:

١( توكيل المتعامل في قبض البضاعة نيابة عن البنك وتعهده بعدم التصرف فيها حتى يتم توقيع عقد بيع المرابحة. 

٢(  أن تكون الفترة مابين وصول البضاعة وتوقيع عقد بيع المرابحة 3 أيام عمل كحد أقصى لضمان عدم تصرف المتعامل في البضاعة. 

فتوى الهيئة: 
ال مانــع مــن توكيــل المتعامــل فــي قبــض البضاعــة نيابــة عــن البنــك، ويتعهــد المتعامــل بعــدم التصــرف فــي البضاعــة لحيــن إجــراء عقــد المرابحــة بيــن البنــك والمتعامــل. ولمنــع 
وقــوع البنــك فــي المخاطــر مــن حيــث التلــف أو تصــرف المتعامــل فــي البضائــع، فإنــه يمكــن للمتعامــل بعــد تســلم البضاعــة علــى ســبيل الوكالــة إرســال إيجــاب للبنــك لشــراء البضاعــة 

إمــا بالحضــور إلــى البنــك فــي أول يــوم عمــل منــذ تســلم البضاعــة أو بوســائل االتصــال المعتبــرة كالبريــد اإللكترونــي أو المكالمــات الهاتفيــة المســجلة، واهلل أعلــم. )ف١٢/ا3/٢٠١٦(

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية
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7 إصدار اعتماد مستندي ودفع الثمن للمورد على دفعات 

أصدرنــا اعتمــاد مســتندي الســتيراد معــدات ُيدفــع فيــه الثمــن للمــورد علــى ثــالث دفعــات، دفعــة مقدمــة ودفعــة عنــد اســتالم البضاعــة ودفعــة أخيــرة عنــد تركيــب واختبــار المعــدات. 
عــن طريــق الخطــأ قمنــا بتوقيــع عقــد المرابحــة بعــد دفــع الدفعــة األولــى فقــط، أي أن التكلفــة فــي العقــد كانــت مبلــغ الدفعــة األولــى فقــط. وحيــث أن المتعامــل لــم يدفــع أي 

قســط إلــى اآلن، نرجــو مــن الهيئــة الموقــرة النظــر فــي إلغــاء عقــد المرابحــة وتوقيــع عقــد جديــد تكــون التكلفــة فيــه كل الدفعــات المذكــورة أعــاله. 

مــن جانــب أخــر ال يمكــن للبنــك معرفــة موعــد الدفعــة األخيــرة إال بعــد االنتهــاء مــن تركيــب واختبــار المعــدات، وبالتالــي عــدم تمكننــا مــن حســاب التكلفــة زائــدًا األربــاح وتوقيــع عقــد 
بيــع المرابحــة إال بعــد تركيــب المعــدات. وعليــه نرجــو مــن الهيئــة الموقــرة النظــر فــي توقيــع العقــد عنــد دفــع  الدفعــة األخيــرة.

فتوى الهيئة: 

تــرى الهيئــة أن ثمــن الســلعة المــراد بيعهــا مرابحــة ال بــد أن يكــون محــددا عنــد العقــد، وال يصــح الزيــادة فــي الثمــن بعــد ذلــك انتظــارا للتركيــب واالختبــار. وللبنــك أن يبيــع الســلعة 
ــر، واهلل أعلــم. )ف١3/ا3/٢٠١٦( ــل للتغيي ــر قاب ــا غي ــح، والثمــن هن مباشــرة بعــد تملكهــا بالثمــن المتضمــن للتكلفــة والرب

8 طريقة إعادة اآلمر بالشراء مبلغًا للبنك أخذه تواطأ من بائع األصل

اشــترى متعامــل أرضــً عــن طريــق المرابحــة، وكان تثميــن األرض 5٠٬٠٠٠ ر.ع  والبائــع يريــد مبلــغ ٤7٬٠٠٠ ر.ع فقــط ثمنــً لــألرض، وعليــه اتفــق المتعامــل مــع البائــع أن يبيــع البائــع األرض للبنــك 
بمبلــغ 5٠٬٠٠٠ ر.ع  علــى أن يأخــذ المتعامــل فــارق المبلغيــن وهــو 3٬٠٠٠ ر.ع. بعــد إبــرام عقــد المرابحــة. وبعــد أن أخــذ العميــل للمبلــغ المذكــور اســتفتى عــن جــواز فعلــه وأفتــَي بأنــه عليــه 

رد المبلــغ للبنــك وال يحــق لــه أخــذه وجــاء المتعامــل إلــى البنــك لــرد المبلــغ. 

نرجو من الهيئة الموقرة موافاتنا بالمخرج من ذلك وآلية إعادة هذا المبلغ للبنك.

فتوى الهيئة:

تها من نظام الحاسب اآللي ويعدل ثمن الشراء في عقد شراِء األصِل مع البائِع ويفسخ عقد بيع المرابحة مع المتعامل. أواًل: ُتلغى المعاملُة برمَّ
ثانيً: ُيسترد من المتعامل مبلغ 3٬٠٠٠ ر.ع.

ثالثً: ُتْنشأ معاملة جديدة بإبرام عقد بيع مرابحة مع المتعامل يكون فيه ثمن شراء األصل ٤7٬٠٠٠ ر.ع. )ف١٠/ا٢٠١٦/٤(

9 هدم جزء من المنزل المؤجر للمتعامل

أحــد العمــالء لديــه تمويــل منزلــي عــن طريــق منتــج اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك، ويتكــون المنــزل المســتأجر مــن جــزٍء مبنــيٍّ مــن الطيــن، أمــا الجــزء اآلخــر فهــو مبنــي باألســمنت المســلح. 
طلــب العميــل هــدم الجــزء المبنــي مــن الطيــن وإعــادة بنائــه بتمويــل مــن البنــك، علمــا أن هــذا الجــزء لــم يكــن مذكــورا فــي تقريــر التثميــن المقــدم للبنــك عنــد شــراء المنــزل مــن البائــع. 

فتوى الهيئة: 

يتــم تعديــل موضــع اإلجــارة باالتفــاق بيــن الطرفيــن بحيــث تكــون األجــرة مقابــل الجــزء القائــم بالفعــل، ثــم يبــرم عقــد اســتصناع بيــن البنــك بصفتــه مســتصنعا والمقــاول بصفتــه 
صانعــا إلنشــاء مبنــى مــكان الجــزء المــراد هدمــه فــي األرض المملوكــة للبنــك، مــع إبــرام عقــد إجــارة موصوفــة فــي الذمــة مــع المتعامــل للجــزء المــراد إنشــاؤه. )ف١٢/ا٢٠١٦/٤(

١٠ عرض ترويجي لمنح فترة سماح 

ترغب إدارة األعمال المصرفية لألفراد طرح عرض ترويجي يمنح العمالء عند تقديم طلب التمويل المزايا اآلتية:

فترة سماح من دفع األقساط لمدة ثالثة أشهر 

تغطية تأمين تكافلي مجانية ألول ثالثة أشهر )حيث يقوم البنك بدفع اشتراكات التكافل( 

ويبدأ احتساب الربح من تاريخ التوقيع على العقد. وسيكون العرض اختياريا وليس إلزاميا، حيث يمكن للعميل البدء في دفع األقساط من أول شهر إذا رغب في ذلك. 

سيشمل العرض المذكور المنتجات أدناه:

التمويل السكني »إجارة«

تمويل المركبات »مرابحة«

التمويل الشخصي »مرابحة البضائع«

التمويل الشخصي »إجارة الخدمات«

نرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم في العرض الترويجي المذكور. 
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فتوى الهيئة:

ال مانــع مــن منــح العمــالء فتــرة ســماح لدفــع األقســاط مــا دام توقيــع العقــد تــم علــى مــا اتفقــا عليــه طرفــا العقــد مــن أجــرة فــي حالــة اإلجــارة، أو هامــش ربــح فــي حالــة المرابحــة، 
وتأخيــر ســداد أول قســط أو منــح فتــرة ســماح بعــد ذلــك مقبــول وال حــرج فيــه إن شــاء اهلل. )ف5/ا5/٢٠١٦(

١١ تمويل العقارات قيد اإلنشاء عن طريق المشاركة المتناقصة

إن المنتــج المعمــول بــه حاليــً لتمويــل العقــارات قيــد اإلنشــاء هــو منتــج اإلجــارة الموصوفــة فــي الذمــة، ولكــن ولّمــا أصبــح البنــك المركــزي ُيلــزم البنــوك بتســجيل جميــع العقــارات 
الممولــة عــن طريــق اإلجــارة الموصوفــة فــي الذمــة باســم البنــك، أصبــح زبائــن البنــك يطلبــون تمويلهــم لتشــييد العقــارات عــن طريــق منتــج المشــاركة المتناقصــة، حيــث إن المشــاركة 

المتناقصــة تســمح أن يكــون العقــار باســم أحــد الطرفيــن )وهــو الزبــون فــي هــذه الحالــة(.

ووفقــا للهيكلــة الحاليــة لمنتــج المشــاركة المتناقصــة، فــإن البنــك يســتحق ربحــه مــن بيــع حصصــه فــي العقــار إلــى الزبــون. ولكــن عندمــا يكــون العقــار قيــد اإلنشــاء تســتمر فتــرة 
إنشــائه مــن ســتة أشــهر إلــى ثــالث ســنواٍت، وبالتالــي لــن يســتحق البنــك أرباحــً خــالل فتــرة البنــاء ألن البنــك ال يســتطيع بيــع حصصــه حيــث إن العقــار لــم يكتمــل بنــاؤه بعــد. وإن عــدم 

حصــول البنــك علــى أربــاح طيلــة فتــرة البنــاء يؤثــر ســلبً علــى أداء البنــك واســتمرارية أعمالــه التجاريــة.

السؤال:

هــل يجــوز أن يســتلم البنــك أقســاطً خــالل فتــرة البنــاء تتضمــن ربــح البنــك خــالل فتــرة البنــاء باإلضافــة إلــى الربــح االعتيــادي وأصــل مبلــغ التمويــل، باعتبارهــا دفعــة تحــت الحســاب 
لشــراء حصــة، وفــي حــال عــدم اكتمــال البنــاء يعــاد مبلــغ الدفعــة المقدمــة للزبــون ولــن تبــاع الحصــة للزبــون؟

فتوى الهيئة: 

يجــوز للبنــك أن يتســلم مــن المتعامــل  أقســاطً خــالل فتــرة البنــاء مــن المتعامــل الشــريك باعتبارهــا دفعــة تحــت الحســاب لشــراء حصــة مــن البنــك فــي الفتــرات المتفــق عليهــا بنــاء 
علــى وعــده بالشــراء. أمــا فــي حالــة عــدم اكتمــال البنــاء فــإن الدفعــات التــي تســلمها البنــك تحــت الحســاب تــرد إلــى المتعامــل الشــريك، وبنــاء عليــه ال تنتقــل إليــه حصــة مــن حصــص 

البنــك. )ف١3/ا5/٢٠١٦(

١٢ رسوم االستشاري لإلشراف على البناء 

ضمــن منتــج اإلجــارة الموصوفــة فــي الذمــة يوقــع البنــك عقــد االســتصناع مــع المقــاول وعقــد اإلجــارة مــع المتعامــل، فــي حيــن يقــوم المتعامــل بالتعاقــد مــع االستشــاري بنفســه 
وجــرت العــادة أن يقــوم العميــل وليــس البنــك »الصانــع« بدفعــه أتعــاب االستشــاري.

نرجو من الهيئة الموقرة إبداء رأيها في جواز ذلك.

فتوى الهيئة: 

بمــا أن البنــاء ملــٌك  للبنــك باعتبــاره مســتصنعا فــإن رســوم التعاقــد مــع االستشــاري يتحملهــا البنــك إال إذا تبــرع بهــا المتعامــل ، وللمتعامــل أن يدفعهــا بالوكالــة عــن البنــك علــى أن 
يرجــع علــى  البنــك بتلــك الرســوم التــي دفعهــا. )ف١٤/ا5/٢٠١٦(

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير مناقشات وتحليل
اإلدارة



37

تقريــر مناقشــات وتحليــل اإلدارة يقــدم إطــار تعريفــي  لألنشــطة الهامــة لبنــك العــز اإلســالمي )البنــك( للســنة الماليــة  المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٦ ويحتــوي التقريــر علــى االنجــازات 
واالســتراتيجيات والتطــورات الرئيســية فــي قطــاع األعمــال التجاريــة للبنــك وكذلــك قطــاع األنشــطة المســاندة .

االقتصاد الُعماني

كان هنــاك انخفــاض  فــي االقتصــاد الُعمانــي فــي العــام ٢٠١٦ بســبب تراجــع أســعار النفــط والتــي نتــج عنهــا انخفــاض فــي عوائــد الصــادرات ودخــل الحكومــة. لقــد ظــل متوســط ســعر 
برميــل النفــط ٤٠ دوالرًا أمريكيــً للبرميــل بالمقارنــة مــع الميزانيــة المقــدرة بواقــع ٤5 دوالرًا أمريكيــً للبرميــل ممــا أدى إلــى زيــادة فــي عجــز الموازنــة الفعليــة إلــى 5٫3 مليــار ريــااًل ُعمانيــً 

مــن المبلــغ المقــدر ســابقا  3٫3 مليــار ريــال عمانــي.

قامــت الحكومــة بتدشــين مجموعــة متنوعــة مــن المبــادرات الراميــة إلــى تعزيــز اإليــرادات وخفــض التكاليــف. باإلضافــة إلــى ذلــك تهــدف الخطــة إلــى تنويــع االقتصــاد وتقليــل االعتمــاد 
علــى قطــاع النفــط والغــاز. تهــدف المبــادرات إلــى تعزيــز اإليــرادات غيــر النفطيــة وزيــادة مســاهمتها فــي االقتصــاد بزيــادة رســوم توظيــف العمــال األجانــب وفــرض ضريبــة علــى بعــض 
ــيد  ــة وترش ــر التنموي ــاريع غي ــى المش ــات عل ــمل المصروف ــمالية تش ــف الرأس ــيد التكالي ــراءات ترش ــات. إن إج ــح للمؤسس ــي ُتمن ــة الت ــة والجمركي ــاءات الضريبي ــن اإلعف ــد م ــلع والح الس
ــاريع  ــدد مش ــذي ح ــام ٢٠١٦ وال ــي ع ــط ف ــى للتخطي ــس األعل ــل المجل ــن قب ــذ« م ــج »تنفي ــين برنام ــر وتدش ــك تطوي ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف ــول الحكومي ــتوى األص ــض مس ــم وتخفي الدع

ومبــادرات لتنويــع االقتصــاد والتــي ســوف تكــون مــن األولويــات التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل الحكومــة فــي الســنوات المقبلــة.

القطاع المصرفي 

اســتمر القطــاع المصرفــي فــي النمــو بشــكل مطــرد مــع إجمالــي ائتمــان وتمويــل إســالمي بلــغ ٢٢٫١ مليــار ريــااًل ُعمانيــً وإجمالــي ودائــع بلغــت ٢٠٫٤ مليــار ريــااًل ُعمانيــً بنهايــة عــام ٢٠١٦ 
مــن ٢٠٫١ مليــار و ١9٫٤ مليــار ريــااًل ُعمانيــً علــى التوالــي فــي العــام ٢٠١5. وخــالل نفــس الفتــرة نمــت الحصــة الســوقية للتمويــل اإلســالمي مــن 8٫9٪ إلــى ١١٪ مــن إجمالــي االئتمــان. ومــع ذلــك 
، وعلــى المــدى القصيــر إلــى المتوســط إن اســتمرار انخفــاض أســعار النفــط قــد تــؤدي إلــى صعوبــة  فــي الحصــول علــى الســيولة ومــن المحتمــل أن يــؤدي إلــى نمــو ائتمانــي منخفــض 

لقطــاع المصــارف فــي مجملــه . 

التحديــات الرئيســية التــي تواجــه القطــاع المصرفــي فــي العــام ٢٠١7 هــي الســيولة وربمــا تراجــع النمــو فــي االئتمــان وتقلبــات أســواق المــال وارتفــاع تكلفــة التمويــل. ســاعدت معــدالت 
كفايــة رأس المــال القويــة واإلطــار التنظيمــي للبنــك المركــزي المحافظــة والجــودة القويــة لألصــول للمحافــظ الموجــودة فــي البنــوك علــى مواجهــة التحديــات فــي العــام ٢٠١٦. بغــض 

النظــر عــن التحديــات فإنــه مــن المرجــح أن تســتفيد البنــوك فــي العــام ٢٠١7 مــن التحســن المتوقــع فــي األوضــاع االقتصاديــة نتيجــة الرتفــاع أســعار النفــط.

نظرة مالية عامة

اســتجابًة لظــروف الســوق فقــد قــام البنــك بمراجعــة سياســاته االئتمانيــة بعنايــة لتجنــب القطاعــات التــي كانــت أكثــر عرضــًة للتقلبــات وقــام باســتقطاب الودائــع ليظــل البنــك قــادرا 
علــى تمويــل األصــول  فــي كل األوقــات. وقــد ســاعدت هــذه اإلســتراتيجية فــي الحفــاظ علــى ميزانيــة قويــة للبنــك.

بلغــت محفظــة التمويــل البنكيــة 3١٢٫8 مليــون ريــااًل ُعمانيــً مســجلًة نمــوًا بنســبة 5٦٫8٪ لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي. نمــت الودائــع بمبلــغ ١٢9٫٦ مليــون ريــااًل ُعمانيــً بمــا يمثــل 
نســبة نمــو تبلــغ 8٠٫3٪ . ونمــا صافــي إيــرادات التشــغيل بنســبة ٤9٫٦٪ مــن عــام ٢٠١5 لتصــل إلــى 8٫9 مليــون ريــااًل ُعمانيــً. ويرجــع ذلــك إلــى الزيــادة فــي الدخــل وضوابــط التكلفــة والمراقبــة 

الشــديدة لجــودة االئتمــان كمــا تراجعــت الخســائر الصافيــة للبنــك بنســبة ١١٫8٪ مــن العــام ٢٠١5 لتصــل إلــى ٤٫7 مليــون ريــااًل ُعمانيــً.

األعمال المصرفية للمؤسسات والشركات 

تتكون األعمال المصرفيى للمؤسسات والشركات من عدد من وحدات األعمال االستراتيجية وقد حققت جميعها تقدما كبيرا في عام ٢٠١٦ وهي تتضمن : 

الخدمات المصرفية للشركات
تمويل المشاريع

الحكومة والمؤسسات المصرفية
المؤسسات المالية

الخزينة واألسواق العالمية

بشــكل عــام ، نمــا التمويــل المقــدم مــن األعمــال المصرفيــة للمؤسســات والشــركات بنســبة 5٢٫8٪ بينمــا نمــت ودائــع األعمــال المصرفيــة للمؤسســات والشــركات بنســبة ٦٤٫8٪  أظهــر 
تمويــل التجــارة أيضــا نمــوا بشــكل كبيــر وســوف يظــل مجــااًل رئيســيً للنمــو فــي العــام ٢٠١7. قــام البنــك بتعزيــز فريــق العمــل بتوظيــف مديــري عالقــات مــن ذوي الخبــرة للتنافــس 

بشــكل فعــال مــع المؤسســات المحليــة واإلقليميــة عــن طريــق تقديــم خدمــات اســتثنائية لقطــاع الشــركات فــي ســلطنةُ عمــان.

ــة  ــة للحكوم ــول المصرفي ــن الحل ــة م ــة متكامل ــر مجموع ــي توف ــة والت ــة التجاري ــات المصرفي ــراف  الخدم ــت اش ــة تح ــدات الحكومي ــالت الوح ــص لمعام ــم مخص ــك قس ــأ البن أنش
ــم.  ــة احتياجاته ــً لتلبي ــة خصيص ــات مصمم ــات وخدم ــرون منتج ــة  ويوف ــى دراي ــم عل ــات ه ــري العالق ــن مدي ــون م ــل يتك ــق العم ــة. فري ــات ذات العالق والجه

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة
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إن الوحــدات الحكوميــة هــي المصــدر الرئيســي لتمويــل البنــك وقــد أدت هــذه اإلدارة أداًء جيــدًا فــي ظــل الظــروف الصعبــة للســوق. مــع وجــود اإلســتراتيجية الصحيحــة وفريــق العمــل 
المتخصــص وعــروض المنتجــات المبتكــرة فإنــه ومــن المتوقــع أن يقــوم فريــق عمــل إدارة المعامــالت الحكوميــة بــأداء أفضــل فــي العــام ٢٠١7.

لقــد تــم منــح البنــك ترخيــص للقيــام باألنشــطة المصرفيــة االســتثمارية وحاليــً يعمــل البنــك علــى بعــض الصفقــات أو المعامــالت الكبيــرة والمرموقــة فــي الســوق الُعمانــي بالتعــاون 
مــع بعــض مــن أكبــر المؤسســات اإلقليميــة والعالميــة وينــوي البنــك تعزيــز  اســمه فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية فــي المنطقــة. 

كان تركيــز قســم الخزانــة وأســواق المــال  للعــام ٢٠١٦ منصبــا للعــب دور أساســي فــي أكثــر العناصــر أهميــة فــي البنــك وهــي  إدارة الســيولة. فــي هــذا العــام قــام قســم الخزانــة فــي 
البنــك بالمشــاركة كالعــب نشــط فــي ســوق التمويــل اإلســالمي الُعمانــي ليتمكــن البنــك مــن إدارة الســيولة بنجــاح فــي جميــع األوقــات مــع االحتفــاظ  بالمصــادر النقديــة أيضــً لضمــان 

النمــو الفعــال عبــر وحــدات البنــك التجاريــة.

لقــد نجحــت إدارة الخزانــة فــي المســاهمة فــي نمــو البنــك وتســعى باســتمرار لتحقيــق فهــم أفضــل الحتياجــات عمــالء البنــك بالشــراكة مــع أقســام الخدمــات المصرفيــة لألفــراد 
والشــركات.

الخدمات المصرفية لألفراد

شــهدت الخدمــات المصرفيــة لألفــراد نمــوًا اســتثنائيً وحققــت عــددًا مــن المعالــم  الرئيســية فــي عــام ٢٠١٦ وقــد واصلــت التركيــز علــى تقديــم منتجــات وخدمــات ذات قيمــة مضافــة 
للعمــالء . واصــل البنــك اســترتيجية النمــو والتوســع خــالل الســنة وقــد قــام بالمزيــد مــن االنتشــار والوصــول للعمــالء بإضافــة منصــات جديــدة ومــن خــالل تشــكيل فريــق المبيعــات 
المباشــرة الــذي يغطــي مواقــع متعــددة فــي البــالد . لقــد قــام البنــك بتوســيع شــبكة توزيعــه مــن خــالل افتتــاح فــرع جديــد فــي محافظــة مســقط وبالتالــي أصبحــت شــبكة فروعــه 

تتكــون مــن 7 فــروع. 

قــام البنــك بعــرض أول منتــج ودائــع قائــم علــى الجوائــز يتوافــق مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية تحــت مســمى  »بشــرى« وبهــذه الصفــة أصبــح واحــد مــن المنتجــات الرئيســية 
للبنــك فــي فتــرة قصيــرة مــن الزمــن. »بشــرى« هــو منتــج يســتند إلــى المضاربــة حيــث يحصــل العمــالء أرباحــً شــهرية باإلضافــة إلــى فرصــة الفــوز بأحــد  الجوائــز النقديــة المثيــرة. كمــا 

يتمتــع العميــل ببطاقــة خصــم مباشــر مجانيــة ويتمتــع بموجبهــا بعــدد مــن المزايــا والخصومــات فــي المحــالت التجاريــة المختلفــة.

شــهد العــام ٢٠١٦ تدشــين البنــك خدمــة »ثــروة« وهــو قســم مصمــم خصيصــً لتوفيــر خدمــات مصرفيــة عالميــة إلــى األفــراد أصحــاب الثــروات فــي البــالد. أيضــً شــهد تدشــين خدمــة 
»ثــروة« إطــالق بطاقــة ماســتر  كارد العالميــة لهــذه الشــريحة الحصريــة مــن األفــراد.  

ــر احتياجــات العمــالء فــي الســلطنة ، قــام البنــك بإنشــاء  قســم  الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. صمــم هــذا القســم  لتلبيــة  ــة لتلبيــة تطوي فــي محاول
احتياجــات العمــالء ألعمالهــم التجاريــة الصغيــرة مــن خــالل تزويدهــم بخيــارات تمويــل ســهلة ومريحــة . كمــا تأتــي هــذه المبــادرة أيضــً متوافقــة مــع جهــود الحكومــة فــي مســاعدة 

األعمــال التجاريــة الصغيــرة لتصبــح ناجحــة.

وكإضافًة إلى محفظة جوائز البنك تلقى فريق التجزئة عدد من الجوائز  هذا العام وكانت من أبرزها:

أفضل بنك إسالمي - األفراد )ُعمان( بواسطة مجلة التجارة والتمويل اإلسالمي للعام ٢٠١٦

البنك األكثر ابتكارًا في ُعمان لعام ٢٠١٦ بواسطة »أوت لوك« التجارة العالمية

أفضل مؤسسة مالية إسالمية لعام ٢٠١٦ الجوائز المالية العالمية

أفضل بنك إسالمي في ُعمان لعام ٢٠١٦ بواسطة المنتدى اإلسالمي العالمي

أفضل مؤسسة للتمويل العقاري في ُعمان لعام ٢٠١٦ بواسطة منتدى العقارات الُعماني.

التدقيق الداخلي

يشــكل التدقيــق الداخلــي  »خــط الدفــاع الثالــث« تحــت  نمــوذج إدارة المخاطــر بالبنــك وهــو يحافــظ علــى مركــزه المســتقل بالعمــل تحــت توجيــه وإرشــاد لجنــة التدقيــق بمجلــس اإلدارة 
يخضــع مباشــرة لرئيــس لجنــة التدقيق .

إن الهــدف مــن التدقيــق فــي العــام ٢٠١٦ توفيــر تاكيــدات معقولــة لــكل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا بــأن الرقابــة الداخليــة تحافــظ علــى  أصــول كل مــن العمــالء والبنــك علــى 
حــد ســواء . يتــم تحقيــق هــذا عــن طريــق اســتخدام منهــج تدقيــق مســتند إلــى المخاطــر لتقييــم كفايــة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للبنــك وتأكيــد أنهــا تتماشــى مــع األهــداف 

والسياســات االســتراتيجية للمؤسســة .

أخــذت خطــة التدقيــق الســنوي فــي االعتبــار جميــع عمليــات البنــك والتــي يتــم تدقيقهــا علــى اســاس دوري . يتــم القيــام بجميــع عمليــات التدقيــق بااللتــزام بمعاييــر التدقيــق الدوليــة 
ــركات  ــة والش ــل التجزئ ــات وتموي ــة المعلوم ــة تقني ــك متضمن ــطة البن ــية ألنش ــاالت الرئيس ــع المج ــة جمي ــت مراجع ــنة ٢٠١٦ تم ــالل س ــن . خ ــن الداخليي ــد المدققي ــن معه ــادرة م الص
وشــبكة فــروع البنــك ومعظــم خدمــات الدعــم . قدمــت لجنــة التدقيــق خــالل العــام ٢٠١٦ دورة تدريبيــة للتوعيــة عــن االحتيــال والتــي اســتهدفت بشــكل أساســي موظفــي الفــرع وقــد 

تــم تقديــم هــذه الــدورة أيضــا  إلــى مختلــف األقســام  داخــل البنــك. 
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االلتزام

بــدأ البنــك فــي العــام ٢٠١٦ العمــل علــى نظــام مكافحــة غســيل األمــوال ومــع صــدور قانــون مكافحــة غســيل األمــوال المعــدل والصــادر بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 3٠/٢٠١٦ 
أدى إلــى إجــراء مراجعــة شــاملة لسياســة البنــك فــي مكافحــة غســيل األمــوال . ومــن ثــم تعزيــز وســائل الحمايــة المنصــوص عليهــا قانونــا واإلشــراف عليهــا وخصوصــا تلــك الصــادرة 
عــن البنــك المركــزي العمانــي. كمــا تــم أيضــا تقديــم تدريــب فــي مكافحــة غســيل األمــوال لجميــع موظفــي الفــروع إلعــادة التركيــز علــى الفهــم الواضــح للعمليــات المتاحــة وخلــق 
الوعــي لــدى الموظفيــن الجــدد حــول األضــرار التــي  يتســبب فيهــا غســيل األمــوال. إضافــة إلــى ذلــك تمــت متابعــة التدريــب فــي مكافحــة غســيل األمــوال بواســطة نظــام تعلــم 

إلكترونــي حــول مكافحــة غســيل األمــوال ســاعد علــى تقويــة الفهــم وضمــان اليقظــة المســتمرة. 

إضافة إلى ما ذكر وفي عام ٢٠١٦ قام فريق االلتزام بـ:

الشروع في عمليات متابعة شهرية واإلبالغ عن المخالفات

البدء في إدارة عمليات التفتيش المنصوص عليها من البنك المركزي العماني من البداية حتى النهاية

القيام بمختلف المراجعات لعمليات وأنظمة البنك مما ساعد على تحديد الفجوات وبالتالي ضمان وجود ضوابط مناسبة لتخفيف أي مخاطر التزام

كمــا لعــب الفريــق أيضــا دورا جوهريــا فــي الحصــول علــى الموافقــة التنظيميــة لمختلــف األنشــطة كمثــال تراخيــص الفــروع والموافقــات علــى المنتجــات الجديــدة، ضمــن أمــور 
أخــرى

ــة  ــكا( المطبق ــي )فات ــزام الضريب ــون االلت ــيات قان ــدورة أساس ــذه ال ــت ه ــد غط ــروع وق ــع الف ــي FATCA  لجمي ــي األمريك ــزام الضريب ــون االلت ــى قان ــن عل ــب الموظفي ــال تدري إكم
ــة ــدة األمريكي ــات المتح بالوالي

إدارة التدقيق والرقابة الشرعية 

إن االلتــزام الشــرعي هــو جوهــر وحجــز الزاويــة لألعمــال المصرفيــة اإلســالمية حيــث أنــه ينبغــي علــى البنــك التأكــد مــن أن جميــع منتجــات وخدمــات البنــك ملتزمــة بالشــريعة. لتحقيــق 
ــك  ــام البن ــك ق ــى ذل ــة إل ــرعية. باإلضاف ــة ش ــة رقاب ــن هيئ ــالمية لتكوي ــالت اإلس ــه المعام ــي فق ــن ف ــن المتخصصي ــرعيين البارزي ــاء الش ــن العلم ــة م ــن مجموع ــك بتعيي ــام البن ــذا ق ه

بتأســيس إدارة التدقيــق والرقابــة الشــرعية والتــي ظلــت تعمــل منــذ بــدء البنــك ألعمالــه.

لعبــت إدارة التدقيــق والرقابــة الشــرعية مختلــف األدوار الهامــة المتعلقــة بهدفهــا النهائــي المتمثــل فــي االلتــزام الشــرعي فــي كل المعامــالت مــع العمــالء والمنتجــات والخدمــات. 
وفــي هــذا الخصــوص قامــت إدارة التدقيــق وااللتــزام الشــرعي بمراجعــة مســتندات خدمــات البنــك وعملياتــه وإجراءاتــه للتأكــد مــن أن جميــع معامــالت البنــك قــد تــم القيــام بهــا بمــا 
يتماشــى مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية وموجهاتهــا. تــم تقديــم التقاريــر والنتائــج التــي توصلــت إليهــا إدارة التدقيــق والرقابــة الشــرعية  إلــى هيئــة الرقابــة الشــرعية واإلدارة التــي 

اتخــذت الخطــوات المطلوبــة لمعالجــة المواضيــع الــواردة فــي التقاريــر. 

فــي عــام ٢٠١٦ قامــت إدارة التدقيــق والرقابــة الشــرعية بعقــد عــدد مــن الحلقــات التدريبيــة لموظفــي البنــك ســواء الموجوديــن أو الملتحقيــن حديثــا لضمــان فهمهــم الكامــل للمبادئ 
األساســية للشــريعة ولتزويدهــم بالمعرفــة الكافيــة ألداء مهــام عملهــم بمهنيــة وبمــا يتماشــى مــع المعايير الشــرعية.

كمــا أن إدارة التدقيــق وااللتــزام الشــرعي قــد عملــت بحيويــة مــن حيــث تقديــم الحلــول الملتزمــة بالشــريعة لعمــالء البنــك وخصوصــا مــن حيــث احتياجــات العمــالء مــن الشــركات. 
إضافــة إلــى ذلــك وفــي عــام ٢٠١٦ ســاعدت إدارة التدقيــق وااللتــزام الشــرعي فــي تطويــر مختلــف المنتجــات التــي تــم طرحهــا خــالل الســنة إضافــة إلــى المنتجــات التــي ســيتم طرحهــا 

فــي عــام ٢٠١7 وجميعهــا تــم القيــام بهــا تحــت إشــراف وتوجيــه هيئــة الرقابــة الشــرعية. 

جميــع أنشــطة إدارة التدقيــق والرقابــة الشــرعية يتــم توجيههــا مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية التــي عقــدت اجتماعــات منتظمــة طــوال الســنة لمناقشــة المواضيــع ذات العالقــة 
بمعامــالت وأنشــطة البنــك وإصــدار الفتــاوى ومراجعــة تقاريــر التدقيــق فــي عــام ٢٠١٦ وقــد اجتمعــت هيئــة الرقابــة الشــرعية خمــس مــرات. 

اإلدارة القانونية

اإلدارة القانونيــة مســؤولة عــن اإلشــراف علــى تقديــم خدمــات المشــورة القانونيــة بالبنــك والتأكــد مــن اإلدارة الفعالــة للمخاطــر القانونيــة والتعاقديــة حســب إطــار العمــل التنظيمــي 
لألعمــال المصرفيــة اإلســالمية. كمــا شــاركت اإلدارة أيضــا فــي المشــورة التنظيميــة حــول التشــريعات والتحديثــات القانونيــة المطلوبــة وتدريــب موظفــي البنــك حــول األوجــه القانونية. 
ومــن ضمــن المســؤوليات المختلفــة شــاركت اإلدارة بشــكل كبيــر فــي مراجعــة جميــع مســتندات األعمــال المصرفيــة اإلســالمية لجعلهــا شــرعية وفقــا للســياق الفقهــي العمانــي 

وتقديــم الــرأي القانونــي حــول مواضيــع الشــركات والمســاعدة فــي تســجيل جميــع العالمــات التجاريــة وبــراءات االختــراع لــدى الجهــات المختصــة.

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة
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تقنية المعلومات

إن نشــر التقنيــة هــي العامــل الرئيســي فــي توفيــر ميــزة تنافســية لبنــك العــز اإلســالمي علــى رصفائــه. تســتمر تقنيــة المعلومــات فــي تقديــم الدعــم لمجموعــة مــن إدارات البنــك 
ــاريع  ــن المش ــدد م ــاز ع ــاح بإنج ــات وبنج ــة المعلوم ــق تقني ــام فري ــة. ق ــات اإلداري ــة والخدم ــاالت والتقني ــالت واالتص ــة المعام ــل لمعالج ــاس وأفض ــة للقي ــدرات قابل ــر مق ــرض توفي بغ

الرئيســية فــي عــام ٢٠١٦ تتضمــن:
نظام التعليم اإللكتروني

نظام التحصيل
قطاعات إدارة الثروة

الحصول على معلومات األعمال التجارية
تعزيزات نظام المكتب األمامي

الخدمات المصرفية لألفراد ومنصات العمليات
مكتب الخدمات وأدوات مراقبة الشبكة

باإلضافة إلى ذلك ، يعمل قسم تقنية المعلومات على رفع مستوى البنك في اآلتي:
نظام المقاصة اإللكترونية للشيكات وفقً لمتطلبات البنك المركزي الُعماني

تعزيز الصيرفة األساسية
اختبار نظام البحث الرقمي

في هذه العام وفر قسم تقنية المعلومات ابتكارات للعمالء بتطبيق حلول تقنية آمنة وهي: 
بوابة الدفع وفقً لمتطلبات البنك المركزي الُعماني

نظام سحب جوائز بشرى
تقديم كشف حساب بنكي إلكتروني

تسهيل فتح حساب باستخدام البطاقات الشخصية الوطنية
منتجات البنك مثل الوكالة. 

هذه التطورات ساعدت في تقوية وتعزيز مكانة البنك لدفع إمكانية التوسع وخفة الحركة والمرونة والحوكمة.

التسويق واالتصاالت
ظــل فريــق إدارة التســويق والتصــاالت المؤسســية ببنــك العــز اإلســالمي يعمــل علــى زيــادة وعــي الجمهــور حــول البنــك فــي مجــاالت األعمــال المصرفيــة اإلســالمية. فــي عــام ٢٠١٦ 
تبنــى فريــق التســويق واالتصــاالت وســائط جديــدة للتواصــل مــع العمــالء والجمهــور. إن دعــم تواجــد البنــك فــي وســائط التواصــل االجتماعــي يعتبــر أولويــة قصــوى لفريــق التســويق 
فــي عــام ٢٠١٦ وقــد تمكــن البنــك بنجــاح مــن زيــادة حصــة تواجــده فــي مختلــف منصــات شــبكة اإلنترنــت خــالل هــذا العــام. لقــد ضمنــت بصمتنــا الرقميــة القويــة أن البنــك أصبــح البنــك 

اإلســالمي األكثــر متابعــًة فــي ُعمــان خــالل العــام ٢٠١٦ فــي منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة.

إن نشــر المعلومــات حــول األعمــال المصرفيــة اإلســالمية أحــد أهــم األولويــات للبنــك وقــد عقــدت إدارة التســويق واالتصــاالت المؤسســية  العديــد مــن حلقــات التوعيــة خــالل العــام. 
واحــد مــن أهــم أهــداف البنــك هــو نشــر الوعــي عــن الصيرفــة اإلســالمية فــي جميــع أنحــاء البــالد مــن خــالل عقــد االنــدوات علــى مــدار العــام. فــي العــام ٢٠١٦ قــام فريــق التســويق مــع 

قســم الرقابــة والتدقيــق الشــرعي فــي البنــك بتنفيــذ عــدة نــدوات توعويــة عــن الصيرفــة اإلســالمية فــي الجامعــات الرائــدة والمؤسســات التعليميــة فــي البــالد.

المسؤولية االجتماعية 
فــي بنــك العــز ُتســتخدم المســئولية االجتماعيــة  بشــكل يتماشــى مــع رســالة البنــك المتمثلــة فــي تحقيــق نتائــج اســتثنائية ومســتدامة لمســاهمينا. هــذا مــا يتــم تنفيــذه مــن خــالل 

دمــج االهتمامــات االجتماعيــة فــي قيمنــا واإلســتراتيجية والشــفافية التشــغيلية. لذلــك نحــن ملتزمــون للعــب دور ريــادي فــي المجتمعــات التــي نخدمهــا.
شــرع بنــك العــز اإلســالمي فــي العديــد مــن المشــاريع التــي لهــا أثــر إيجابــي علــى المجتمــع وخلــق قيمــة للجميــع. ومــن أجــل المســاعدة علــى خلــق ثقافــة »تطــوع الموظفيــن« فقــد 
منــح موظفــو البنــك وقتــا خــالل ســاعات العمــل لدعــم مبــادرات التطــوع مثــل إفطــار الصائــم وهــي حملــة تطوعيــة رئيســية لــدى بنــك العــز االســالمي لســنة ٢٠١٦ حدثــت قبــل أســبوع 

مــن حلــول رمضــان.
شــارك البنــك فــي المســاعدة فــي بنــاء مدرســة للطــالب لتعليــم القــرآن الكريــم. وقــد كان مشــروع المدرســة هــذا عامــاًل هامــً فــي تجميــع مجتمــع صغيــر فــي منطقــة مــع بعضهم 
ومســاعدة العقــول الشــابة فــي الحصــول علــى المعرفــة مــن القــرآن الكريــم.  يــرى البنــك أيضــً أنــه مــن الواجــب تقديــم المســاعدة الســنوية للمنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات 

التــي تنفــذ فيهــا األنشــطة الهادفــة إلــى األطفــال المعاقيــن وفــي العــام ٢٠١٦ وصــل البنــك إلــى األطفــال الذيــن يعانــون مــن التوحــد مــن خــالل مراكــز التوحــد. 
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الموارد البشرية  

فــي عــام ٢٠١٦ عمــل قســم المــوارد البشــرية نحــو اجتــذاب واالحتفــاظ بموظفيــن موهوبيــن بغــرض بنــاء فريــق قــوي قــادر علــى تقديــم نتائــج اســتثنائية ومســتدامة لكافــة أصحــاب 
ــرية  ــوارد البش ــد إدارة الم ــب. تتأك ــن المواه ــك م ــراء كادر البن ــى إث ــا أدى إل ــن مم ــن الموهوبي ــا م ــف 5٤ موظف ــن توظي ــرية م ــوارد البش ــت إدارة الم ــنة تمكن ــالل الس ــا. خ ــة لدين المصلح
مــن توفــر سياســة توظيــف مســتقلة ونزيهــة وشــفافة بهــدف اختيــار أفــراد مناســبين يســتوفون متطلبــات البنــك علــى الــدوام  ويثبتــون أنهــم مناســبون ثقافيــا عــن طريــق إظهــار 

االســتقامة والتميــز وروح العمــل بمــا يتماشــى مــع القيــم األساســية لبنــك العــز اإلســالمي.: النزاهــة والتميــز والعمــل الجماعــي.

ــن  ــً م ــم 759 يوم ــام ٢٠١٦ بتنظي ــي الع ــرية ف ــوارد البش ــم الم ــام قس ــرض ق ــذا الغ ــة. له ــر المؤسس ــة عب ــم الثقاف ــجيع تعل ــرية بتش ــوارد البش ــم الم ــام قس ــع اإلدارة ق ــتراك م باالش
ــك. ــي البن ــة ف ــدورات التدريبي ــذه ال ــن ه ــً م ــن ٢٤٠ موظف ــر م ــتفاد أكث ــة ، واس ــك واإلدارة العام ــي البن ــة ف ــال المصرفي ــاالت األعم ــف مج ــي مختل ــب ف التدري

فــي العــام ٢٠١٦ قــام البنــك بتنفيــذ منصــة تعلــم إلكترونــي  لتشــجيع الموظفيــن علــى التكيــف وتجربــة التعلــم الرقمــي فــي خطــوة مــن شــأنها أن تدعــم التحــول شــكل التدريــب 
ليكــون شــبيها بغــرف الدراســة التقليديــة .

وبالرغــم مــن كونــه بنــكا إســالميا جديــدا يعتقــد بنــك العــز اإلســالمي بقــوة فــي مقــدرات المواهــب الوطنيــة وقــد تمكــن مــن البقــاء متقدمــا مــن حيــث مســتويات التعميــن التنظيمية 
وقــد حقــق نســبة 89٪ مــن التعميــن بحلــول نهايــة عــام ٢٠١٦ مــع اســتمرارية التحســين المتصــور للســنة القادمة.

إدارة المخاطر

منــذ إنشــائه فقــد بــذل البنــك جهــودًا خاصــة فــي بنــاء هيــكل إداري ســليم وقــوي للمخاطــر وكذلــك لنشــر الثقافــة فــي جميــع مســتويات التسلســل الهرمــي للمؤسســة. فــي العــام 
٢٠١٦ قــم البنــك باســتخدام المبــادرات التــي تــم تنفيذهــا العــام الماضــي لتعزيــز عملياتــه القائمــة وإعــادة ترتيبهــا لديناميكيــة الســوق المتغيــرة.

وفيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان فقــد أنشــأ البنــك برنامجــا شــامال مــن المراجعــات الفصليــة للمخاطــر الكبيــرة لتقديــم إشــارات تحذيريــة مبكــرة بشــأن المخاطــر وإعــداد إســتراتيجية 
إلمكانيــة تنفيــذ االجــراءات الصحيحــة .

لقــد تــم تبســيط عمليــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد للســماح بســرعة االنجــاز مــع الحفــاظ علــى الرقابــة الكافيــة علــى العمليــة . كمــا طــور البنــك نمــوذج المخاطــر علــى العائــد علــى 
رأس المــال)RAROC( لتمويــل الشــركات والتــي تقــع تحــت االختبــار وســيتم تنفيذهــا فــي العــام ٢٠١7.

لقــد تــم تعزيــز عمليــة الحوكمــة علــى مخاطــر الســوق بإنشــاء نمــاذج للقيمــة فــي تحليــل المخاطــر والصدمــات لمحفظــة البنــك االســتثماراته العقاريــة. وتمــت إعــادة تنظيــم حــدود 
تحمــل المخاطــر وصــرف العمــالت األجنبيــة ونســبة األربــاح ومخاطــر الســيولة. 

ــة  ــن تقني ــر أم ــاه مخاط ــه تج ــص مرونت ــق األدوات لفح ــً بتطبي ــك أيض ــام البن ــة. ق ــال التجاري ــتمرار األعم ــدوري إلدارة اس ــص ال ــوارث والفح ــن الك ــل ع ــاز   التغي ــاح اجتي ــك بنج ــل البن أكم
المعلومــات بمــا فــي ذلــك اختبــار االختــراق وتقييــم الضعف.البنــك بصــدد إنشــاء مركــز عمليــات األمــن والــذي ســوف يســاعد فــي تحديــد مخاطــر أمــن تقنيــة المعلومــات فــي الوقــت 

المناســب.   

المبادرات والنظرة المسقبلية واالسترتيجية لعام ٢٠١7

واصل البنك نموه وتحقيق األهداف الموضوعة من جانب مجلس إدارته. ظل جوهر تركيز البنك االستراتيجي على:

تقديم تجربة استثنائية ذات جودة عالية للعمالء من خالل التعزيز المستمر لخدمات بنك العز اإلسالمي وما يالئم العمالء من خالل تكنلوجيا رقمية حديثة

تعزيز السيولة من خالل برنامج التوزيع الفعال للودائع
تنويع األصول

دفع نمو األعمال األساسية
تسيير مؤسسة تتسم بالكفاءة

االســتمرار فــي تقديــم تجربــة اســتثنائية للعمــالء أمــرا محوريــا بالنســبة الســتراتيجية بنــك العــز اإلســالمي حيــث أننــا نهــدف أن نصبــح فئــة متميــزة عــن منافســيها. اننــا ملتزمــون بمنــح 
عمالئنــا أفضــل تجربــة مصرفيــة ليــس فقــط فــي األعمــال المصرفيــة اإلســالمية بــل فــي القطــاع المصرفــي بأكملــه. سيســهم هــذا أيضــا فــي ترويــج األعمــال المصرفيــة اإلســالمية 
كبديــل ممتــاز لألعمــال المصرفيــة التقليديــة.  لقــد أطلــق البنــك برنامــج تحفيــزي باســم »بــادر« والــذي يهــدف إلــى تعزيــز تجربــة خدمــات العمــالء إلــى مســتوى جديــد. يشــمل البرنامــج ي 
تدريــب موظفــي الخــط األمامــي وهــو برنامــج حوافــز مــع التركيــز فــي المقــام األول  علــى جــودة الخدمــة وممارســة إعــادة هندســة العمليــات التجاريــة لتبســيط العمليــات والتحســين 

فــي وقــت أقصــر ومعمــل االبتــكار.

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة
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تعزيز السيولة أصبح أولوية خاصًة في البيئة االقتصادية الحالية. لقد وضع البنك خطة تمويل منظمة والتي تغطي التالي:

فريق متخصص الستقطاب الودائع 
الدخول إلى أسواق المال في األوقات المناسبة

تعزيز استقرار ودائع األفراد من خالل توسيع شبكة فروع البنك وتوفير منتجات جديدة جاذبة وتحسين نسبة مبيعات البنك
تنويع قاعدة الودائع  المؤسسية

ضبط الحدود الداخلية لفجوات السيولة

يســعى البنــك إلــى تعزيــز أعمالــه القائمــة علــى الرســوم إلــى حــٍد كبيــر. وقــد بــدأ البنــك بالفعــل فــي تقديــم أنشــطة اســتثمارات بنكيــة خاصــة فــي مجــال تمويــل الشــركات وخدمــات 
ــم  ــوف يت ــوم س ــى  الرس ــة عل ــرى القائم ــات األخ ــن أن الخدم ــي حي ــا ف ــتفادة منه ــات واالس ــادة المبيع ــة لزي ــات التجاري ــث البطاق ــى تحدي ــل عل ــً نعم ــن أيض ــة. نح ــارات المالي االستش

إطالقهــا فــي المســتقبل القريــب إلــى جانــب منتجــات التمويــل التجــاري الجديــدة المبتكــرة والخدمــات.

إن اإلجــراءات التــي قــام بتنفيذهــا البنــك فــي العــام ٢٠١٦ قــد ضمنــت للبنــك القــدرة علــى التكيــف فــي بيئــة اقتصاديــة تنافســية ومتغيــرة للغايــة وبالتالــي تقويــة مكانتنــا كمؤسســة 
رائــدة فــي الصيرفــة اإلســالمية فــي الســلطنة. عــالوًة علــى ذلــك فإننــا مســتمرون فــي دفــع نمــو األعمــال التجاريــة األساســية مــن خــالل الخطــط اإلســتراتيجية لــكل مــن الخدمــات 

المصرفيــة لألفــراد والشــركات.

فــي مجــال األعمــال المصرفيــة لألفــراد سنســتمر فــي الشــراكة مــع مختلــف المؤسســات الحكوميــة والخاصــة لتوفيــر حلــول ماليــة مبتكــرة لموظفيهــا. وفــي الســنوات القادمــة 
ســيقوم بنــك العــز اإلســالمي بتوســيع قاعــدة توزيعــه بافتتــاح فــروع جديــدة وزيــادة شــبكات ماكينــات صــراف آلــي خــارج المواقــع وتعزيــز منصــات أعمالــه المصرفيــة عبــر الهاتــف 

المحمــول وإنشــاء شــبكة مبيعــات قويــة. 

فــي مجــال األعمــال المصرفيــة للشــركات ســيركز بنــك العــز اإلســالمي بصفــة أساســية علــى الشــركات الكبــرى والشــركات المتوســطة وتمويــل المشــاريع. ومن خــالل هــذه القطاعات 
ســيكون التركيــز علــى المنتجــات المصرفيــة الجوهريــة إضافــة إلــى أعمــال تمويــل التجــارة والتأكــد مــن أننــا نلبــي احتياجــات الخزينــة لعمالئنا مــن كبار الشــركات.

ــة  ــيطة وفعال ــات بس ــم عملي ــة وتصمي ــتخدام األدوات التكنولوجي ــالل اس ــن خ ــا م ــد عليه ــاءة يعتم ــة ذات كف ــل كمؤسس ــي العم ــالمي ف ــز اإلس ــك الع ــتمر بن ــام ٢٠١7 سيس ــي ع ف
واالحتفــاظ بالمواهــب ذات الخبــرة العاليــة. نحــن واثقــون مــن أن هــذا المنهــج ســيوفر لنــا ميــزة تنافســية عظيمــة فــي نمونــا ونجاحنــا علــى المــدى البعيــد. إن أولويتنــا هــي االســتمرار 
فــي تنميــة محفظــة ذات جــودة وعقــود آمنــة طويلــة األجــل ســينتج عنهــا فــي النهايــة عائــدات مســتدامة. ســيتم تنفيــذ المزيــد مــن التحســينات فــي عــام ٢٠١7 والتــي ســتؤدي إلــى 

تمكيــن البنــك مــن تحقيــق معالــم هامــة فــي الســنوات القادمــة. 

                                                                                    

سام بن سعيد الشقصي

الرئيس التنفيذي

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة
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III الركيزة II تقرير بازل
III وبازل
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1 مقدمة

تــم تأســيس بنــك العــز اإلســامي ش.م.ع.ع )»البنــك«( فــي ســلطنة عمــان كشــركة مســاهمة عامــة للقيــام بمزاولــة األعمــال المصرفيــة اإلســامية وفقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســامية.  
بــدأ البنــك عملياتــه التجاريــة فــي 30 ســبتمبر 2013 وهــو يعمــل اآلن مــن خــال ســبعة فــروع. 

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

تحتوي إفصاحات بازل II  الركيزة III على معلومات نوعية وكمية حول إطار عمل إدارة المخاطر للبنك والضوابط الشرعية وكفاية رأس المال.

أسهم البنك مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية ومقر نشاطه الرئيسي هو مسقط، سلطنة عمان.

2 نطاق التطبيق

1/2 اإلفصاحات النوعية

البنك وهو بنك إسامي ليس جزءًا من أي مجموعة كما أنه ليس لديه شركات تابعة لذا تطبق موجهات بازل II  وبازل III على مستوى البنك.

حيــث أنــه ليســت هنــاك عمليــة توحيــد فليســت هنــاك فــروق فــي أســاس التوحيــد ألغــراض التقاريــر الماليــة ولألغــراض التنظيميــة. ليســت هنــاك قيــود مطبقــة علــى تحويــل األمــوال 
أو رأس المــال التنظيمــي. 

2/2 اإلفصاحات الكمية

بســبب الخســائر المتراكمــة فــي مرحلــة اإلنشــاء فقــد انخفــض رأس المــال التنظيمــي للبنــك إلــى أقــل مــن متطلبــات الحــد األدنــى التــي تبلــغ 100 مليــون ريــال عمانــي. البنــك بصــدد زيــادة 
رأس المــال التنظيمــي إلــى المســتوى المطلوب.

ليس لدى البنك أية مساهمة في شركة تكافل أو أية شركة أخرى.

3 هيكل رأس المال 

1/3 اإلفصاحات النوعية

يتــم احتســاب رأس المــال التنظيمــي للبنــك حســب الموجهــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي العمانــي ويتضمــن ذلــك رأس المــال العــام. يبلــغ رأس المــال المصــرح بــه للبنــك 200 مليــون 
ريــال عمانــي مقســم علــى عــدد 2 مليــار ســهم بقيمــة 0.100 ريــال عمانــي للســهم بينمــا يبلــغ رأس المــال المدفــوع 100 مليــون ريــال عمانــي مقســم إلــى مليــار ســهم بقيمــة 0.100 ريــال 

عمانــي للســهم.

يصنــف رأس المــال التنظيمــي فــي فئتيــن ــــ الشــريحة I والشــريحة II. يتكــون رأس مــال البنــك مــن الشــريحة I مــن أســهم حقــوق الملكيــة واالحتياطيــات القانونيــة واألربــاح المــدورة 
مخفضــة بالخســائر غيــر المحققــة مــن االســتثمارات المصنفــة علــى أنهــا قيمــة عادلــة مــن خــال حقــوق الملكيــة واألصــول غيــر الملموســة والضريبــة المؤجلــة.

ــر  ــح غي ــر وأي رب ــة بالمخاط ــول المرجح ــن األص ــى م ــد أقص ــبة 1.25٪ كح ــى نس ــل وحت ــة التموي ــل محفظ ــا مقاب ــظ به ــة المحتف ــات العام ــن المخصص ــريحة II م ــمال الش ــون رأس يتك
ــبة ٪55. ــا بنس ــم خصمه ــي يت ــة والت ــوق الملكي ــال حق ــن خ ــة م ــة عادل ــا قيم ــى أنه ــة عل ــتثمارات المصنف ــن االس ــق ع محق

حقــوق ملكيــة أصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة ال تعتبــر جــزءا مــن رأس المــال التنظيمــي وال يقــوم البنــك بتخفيــض أصولــه المرجحــة بالمخاطــر عــن األصــول الممولــة تمويــا 
 . كا مشتر

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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اإلفصاحات الكمية  2/3

20162015عناصر رأس المالم
ريال عمانيريال عماني

رأسمال الشريحة 1
رأس المال المصدر

100.000.000100.000.000رأس المال المدفوع1
289.969289.969احتياطيات قانونية2
)14.256.425()18.981.331(خسائر متراكمة3

81.308.63886.033.544مجموع إجمالي رأس مال الشريحة 1
مبالغ مخصومة

)99.984()126.721(خسائر قيمة عادلة تراكمية الستثمارات مصنفة على أنها قيمة عادلة من خال حقوق الملكية4
)1.942.158()2.532.694(أصل ضريبة مؤجلة5
)2.230.441()2.227.813(موجودات غير ملموسة، متضمنة خسائر، وخسائر متراكمة غير محققة معترف بها مباشرة في حقوق الملكية6
76.421.41081.760.961رأسمال الشريحة 1 بعد جميع المبالغ المخصومة7

رأسمال الشريحة 2
28.0481.450مكاسب القيمة العادلة التراكمية عن استثمارات متاحة للبيع )حتى 45%(8
3.771.3752.332.218مخصص خسائر تمويل عامة/ مخصص جماعي9
3.799.4232.333.668إجمالي رأسمال الشريحة 102

مبالغ مخصومة
--إجمالي الخصوم من رأسمال الشريحة 112

3.799.4232.333.668رأسمال الشريحة 2 )بالصافي(
80.220.83384.094.629إجمالي رأس المال التنظيمي12

64.519.49720.867.781إجمالي مبلغ أموال أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 13
-17.382احتياطي تسوية الربح 14
--احتياطي مخاطر االستثمار15

4 كفاية رأس المال  

1/4 اإلفصاحات النوعية

منهج تقييم كفاية رأس المال:

هــدف البنــك هــو االحتفــاظ بمعــدل كفايــة رأس مــال قــوي وأن يحتفــظ البنــك علــى الــدوام برأســمال كافــي فــي جميــع األوقــات. يتــم تقديــر متطلبــات رأســمال البنــك بتجميــع 
خطــط أعمــال البنــك الســنوية التــي تأخــذ فــي االعتبــار النمــو المخطــط لــه. تتــم مراجعــة متطلبــات كفايــة رأس المــال علــى أســاس مســتمر مــن قبــل لجنــة األصــول وااللتزامــات 
بــاإلدارة ومجلــس اإلدارة. إن رأس المــال الكافــي فيمــا يتعلــق بمــدى اســتعداد أصــول البنــك لتحمــل المخاطــر يــؤدي إلــى االســتقرار المالــي للبنــك، كمــا ينتــج عنــه أيضــا زيــادة ثقــة 

أصحــاب المصلحــة. 



47

.III وبازل  II تأكد البنك من االلتزام بالنصوص المطبقة الصادرة من البنك المركزي العماني فيما يتعلق بإطار عمل بازل

لــدى البنــك دليــل لتطبيــق إجــراء داخلــي لتقديــر كفايــة رأس المــال معتمــدا مــن قبــل مجلــس اإلدارة ويتوافــق مــع موجهــات بــازل II. إن الهــدف الرئيســي لدليــل تطبيــق اإلجــراء 
ــوق  ــان والس ــر االئتم ــل مخاط ــز PillarI( 2( مقاب ــي بالمرتك ــال التنظيم ــات رأس الم ــاء بمتطلب ــد الوف ــط عن ــك فق ــف البن ــان أال يتوق ــو ضم ــال ه ــة رأس الم ــر كفاي ــي لتقدي الداخل
والتشــغيل، بــل ويحتفــظ أيضــا بأنظمــة وضوابــط كافيــة بالنســبة للمخاطــر التجاريــة، كخطــر التركيــز والســمعة والســيولة الــخ. ويعتمــد رأس المــال اإلضافــي علــى القابليــة الكليــة 

لــدى البنــك لتحمــل المخاطــر والتغيــرات فــي بيئــة التشــغيل الخارجيــة.

فيمــا يتعلــق بمناهــج احتســاب تكاليــف رأس المــال لمخاطــر االئتمــان والســوق والتشــغيل اشــترك البنــك فــي منهــج معيــاري لقيــاس مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومنهــج 
مؤشــر أساســي لقيــاس المخاطــر التشــغيلية. 

منهج ترجيح الخطر باألصول الممول 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. 

تضــع متطلبــات كفايــة رأس المــال فــي االعتبــار أيضــا المخاطــر المحــددة ألدوات التمويــل اإلســامي. تشــتمل أصــول التمويــل فــي الدفاتــر بصفــة رئيســية علــى إجــارة ومرابحــة 
ووكالــة باالســتثمار ومشــاركة متناقصــة واســتثمارات فــي صكــوك وأســهم متوافقــة مــع الشــريعة.

فــي حالــة تمويــل اإلجــارة فإنــه يتــم تأجيــر األصــول للعميــل والحــال كذلــك ال تتــم المحاســبة عــن مخاطــر الســوق لذلــك. برغــم ذلــك، وفــي ضــوء مســتحقات اإلجــارة مــن العميــل 
تتــم المحاســبة عــن رســوم لمخاطــر االئتمــان اســتنادا إلــى المبلــغ المســتحق مــن العميــل. 

فــي حالــة العقــود التــي تســتند إلــى المرابحــة، وفــي جميــع األحــوال فــإن الوعــد بالشــراء يتــم الحصــول عليــه مــن العمــاء قبــل إصــدار أمــر الشــراء أو الشــيك للبائــع عــن شــراء األصــل 
والحــال كذلــك ال يتــم تحمــل مخاطــر ســوق مــن قبــل البنــك فــي حالــة العقــود المســتندة إلــى المرابحة.

فــي حالــة تقديــم تمويــل بموجــب هيــاكل الوكالــة باالســتثمار أو المشــاركة المتناقصــة فإنــه يتــم ترجيــح المخاطــر بنســبة 100٪ بالنظــر إلــى حقيقــة أن ذلــك يتــم علــى أســاس غيــر 
مقيــد بحيــث يتــم تحمــل مخاطــر الخســارة مــن جانــب البنــك.

االســتثمارات فــي صكــوك تشــتمل علــى شــهادات تعطــي البنــك الحــق فــي اســتام العائــدات علــى األصــول وحــق االنتفــاع والخدمــات والتــي يتــم بموجبهــا تحويــل الملكيــة غيــر 
المقســمة إلــى حاملــي الصكــوك. يتــم االحتفــاظ باالســتثمارات فــي الصكــوك واألســهم المســتندة إلــى الشــريعة ضمــن فئــة »متاحــة للبيــع« ويتــم تقييمهــا علــى نحــو يومــي.  

جميع أصول البنك مرجحة بالمخاطر وفقا لموجهات البنك المركزي العماني. 

2/4 اإلفصاحات الكمية

تم أدناه عرض معدل كفاية رأس المال، متطلبات رأس المال لمختلف أنواع المخاطر وتركيبة رأس المال:

2015 ريال عماني 2016 ريال عماني

األصول المرجحة )أ( متطلبات رأس المال
بالمخاطر

متطلبات
رأس المال

األصول المرجحة 
بالمخاطر

متطلبات
رأس المال

301.710.02336.205.203220.691.77926.483.013مخاطر االئتمان

11.150.0001.338.0004.775.000573.000مخاطر السوق

14.421.2381.730.54913.436.4241.612.371المخاطر التشغيلية

327.281.26139.273.752238.903.20328.668.384اإلجمالي

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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20162015)ب( متطلبات رأس المال
)ريال عماني( )ريال عماني(التفاصيلم

76.421.41081.760.961رأسمال الشريحة 1 )بعد الخصومات اإلشرافية(1
3.799.4232.333.668رأسمال الشريحة 2 )بعد الخصومات اإلشرافية وحتى الحدود المستوفاة(2
--رأسمال الشريحة 3 )حتى إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه الشريحة 2 والشريحة 3 للشريحة 1(3
--منها، إجمالي رأس المال الشريحة 3 المستوفي4
301.710.023220.691.779األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك5
14.421.23813.436.424األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية6
316.131.261234.128.203إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر- دفتر البنك + المخاطر التشغيلية7
37.935.75228.095.384الحد األدنى لرأس المال المطلوب لدعم األصول المرجحة بالمخاطر لدفتر البنك والمخاطر التشغيلية8

34.136.00025.761.000الحد األدنى المطلوب من رأسمال الشريحة 1 لدفتر البنك ومخاطر التشغيل
3.799.4232.333.668رأسمال الشريحة 2 المطلوب لدفتر البنك ومخاطر التشغيل1 ))

42.285.41056.000.845رأسمال الشريحة 1 المتاح لدعم دفتر المتاجرة9
--رأسمال الشريحة 2 المتاح لدعم دفتر المتاجرة10
11.150.0004.775.000األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة11

1.338.000573.000إجمالي رأس المال المطلوب لدعم دفتر المتاجرة12
381.330163.305الحد األدنى لرأسمال الشريحة 1 المطلوب لدعم دفتر المتاجرة13
--رأسمال الشريحة 3 المستوفي للشروط )المقبول( المستخدم14
80.220.83384.094.629إجمالي رأس المال التنظيمي15
327.281.261238.903.203إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - البنك بأكمله16
35.20٪24.51٪معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(17
--رأسمال الشريحة 3 غير المستخدم والمستوفي للشروط 18

20162015)ج( معدل كفاية رأس المال 
ريال عمانيريال عماني

327.281.261238.903.203إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
80.220.83384.094.629إجمالي رأس المال المستوفي

35.20٪24.51٪معدل كفاية رأس المال

20162015)د( معدل إجمالي ورأس مال الشريحة 1 إلى إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
ريال عمانيريال عماني

76.421.41081.760.961رأس المال الشريحة 1 
80.220.83384.094.629إجمالي رأس المال

327.281.261238.903.203إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
35.20٪24.51٪المعدل إلى إجمالي رأس المال
34.22٪23.35٪المعدل إلى رأسمال الشريحة 1

20162015)هـ( معدل إجمالي رأس المال إلى إجمالي األصول
ريال عمانيريال عماني

80.220.83384.094.629إجمالي رأس المال
381.646.004252.728.202إجمالي األصول

33.27٪21.02٪إجمالي رأس المال إلى إجمالي األصول
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2015 ريال عماني2016 ريال عماني

)و( إفصاح متطلبات رأس المال وفقا لفئات
لمخاطر المختلفة لكل عقد تمويل متوافق

مع الشريعة
مخاطر السوقمخاطر االئتمانمخاطر السوقمخاطر االئتمان

-5.246.173-7.398.745ذمم مرابحة مدينة
-3.068.169-6.701.688وكالة باالستثمار

-13.456.682-13.593.326أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك
-127.322-1.515.619مشاركة متناقصة

-2.216.420-2.312.314البنوك
-301.046-848.385االستثمارات
-711.469-1.088.924أصول أخرى

-695.778-1.843.839خطابات ضمان
-34.908-279.056خطابات اعتماد

-625.046-623.307ارتباطات تمويل غير قابلة لإللغاء
-26.483.013-36.205.203اإلجمالي

5 أصحاب حسابات االستثمار:

يقبــل البنــك األمــوال مــن المســتثمرين فــي شــكل توفيــر وودائــع اســتثمارية علــى أســاس المضاربــة وفــي حســابات االســتثمار علــى أســاس الوكالــة باالســتثمار. وحيــث أن البنــك ال 
يقبــل حاليــا أمــواال علــى أســاس مقيــد فــإن اإلفصاحــات المقدمــة أدنــاه تنطبــق علــى أصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة. 

المضاربــة: بموجــب عقــود المضاربــة يشــارك البنــك كمضــارب )مديــر( ورب المــال )مســتثمر( علــى حــد ســواء. األمــوال المقدمــة مــن جانــب المســتثمرين هــي علــى أســاس غيــر 
مقيــد ويتــم خلطهــا مــع أمــوال البنــك بصفتــه رب المــال وتســمى محفظــة المضاربــة ومــن ثــم يتــم اســتثمارها فــي األصــول. الدخــل الناتــج مــن مثــل هــذه األصــول يتــم توزيعــه 
وفقــا لترتيــب شــفاف معتمــد بالصــورة المطلوبــة مــن جانــب هيئــة الرقابــة الشــرعية بالبنــك. تــم تقديــم إفصــاح كامــل عــن سياســات وإجــراءات وتصميــم/ نــوع المنتــج وأســاس 

تخصيــص الربــح بالتفصيــل فــي اإلفصــاح النوعــي. ال يقبــل البنــك حاليــا أمــواال علــى أســاس مقيــد.

وكالــة باالســتثمار: بموجــب ترتيــب الوكالــة باالســتثمار يقبــل البنــك األمــوال مــن المســتثمرين كوكيــل ويقــوم باســتثمارها فــي أصــول متوافقــة مــع الشــريعة. يحــق للوكيــل 
الحصــول علــى رســوم ثابتــة كمبلــغ إجمالــي أو نســبة مئويــة مــن المــال المقــدم. يتــم ذكــر مدفوعــات الربــح المتوقعــة للمســتثمرين منــذ البدايــة بينمــا يتــم االحتفــاظ مــن جانــب 
البنــك كوكيــل بــأي عائــد ينتــج بالزيــادة عــن الربــح المتوقــع كرســوم حافــز. ســيتحمل الوكيــل الخســارة فــي حالــة تقصيــره أو إهمالــه أو خرقــه ألي مــن أحــكام وشــروط اتفاقيــة 

الوكالــة باالســتثمار وبخــاف هــذه الحــاالت يتــم تحمــل هــذه الخســارة مــن جانــب المســتثمر أو المــوكل.

1/5 اإلفصاحات النوعية

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 التاليتين من منتجات حسابات أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة:

حسابات التوفير
ودائع استثمارية ألجل

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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حسابات التوفير وودائع االستثمار ألجل بموجب عقود المضاربة متاحة للعماء األفراد بينما تتاح الودائع ألجل بموجب عقود المضاربة للعماء من الشركات أيضا.

بموجــب حســابات التوفيــر يكــون لــدى العمــاء المرونــة فــي ســحب وتعزيــز اســتثمارهم لــدى البنــك فــي أي وقــت بــدون قيــود علــى ذلــك. برغــم ذلــك فــإن العمــاء الذيــن يختارون 
حســاب التوفيــر يقبلــون بالترجيــح المنخفــض ومدفوعــات األربــاح المنخفضــة المرتبطــة بــه حيــث أنــه ال يمكــن للبنــك اســتثمار أمــوال العمــاء فــي أصــول طويلــة األجــل تعــود 
بعائــدات أعلــى. يســمح مزيــج مــن القــرض الحســن وازدهــار المســتند إلــى المضاربــة للعميــل بجنــي ترجيحــات أعلــى علــى األرصــدة فــي حســابات التوفيــر بينمــا يســمح بالســحب 

مــن الحســاب الجــاري بشــيكات.

خــال الســنة أدخــل البنــك منتجــا جديــد »بشــرى« وهــو حســاب توفيــر مضاربــة. وبجانــب جنــي العمــاء ألربــاح مــن محفظــة المضاربــة يمكنهــم أيضــا الحصــول علــى فرصــة للفــوز 
بجوائــز يتــم تقديمهــا مــن خــال هبــة مــن أمــوال المســاهمين. 

بموجــب االســتثمارات ألجــل يطلــب مــن العمــاء االحتفــاظ باســتثماراتهم لــدى البنــك علــى مــدى فتــرات متعاقــد عليهــا. يســمح ألصحــاب حســابات االســتثمار بســحب أموالهــم 
مبكــرا. برغــم ذلــك ســيدفع ألصحــاب حســابات االســتثمار ربحــا يتماشــى مــع فتــرة بقــاء اســتثماراتهم لــدى البنــك.

لجنــة األصــول وااللتزامــات بالبنــك هــي الجهــة التــي تحكــم إدارة أمــوال أصحــاب حســابات االســتثمار بينمــا تــم إســناد قــرارات االســتثمار والتمويــل لمختلــف اللجــان واألفــراد بنــاء 
علــى مصفوفــة الصاحيــات الشــاملة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

يتــم اســتثمار أمــوال أصحــاب حســابات االســتثمار وإدارتهــا وفقــا للمتطلبــات الشــرعية ويتــم رصدهــا مــن قبــل إدارة الشــريعة بالبنــك والمســئولة بصفــة مباشــرة أمــام هيئــة 
ــرعية. ــة الش الرقاب

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

يســتثمر البنــك أمــوال أصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة فــي التمويــل ويتــم خلــط األصــول االســتثمارية مــع أمــوال المســاهمين. يتــم تمويــل األصــول ذات المخاطــر العاليــة 
مثــل األســهم والصكــوك مباشــرة مــن أمــوال المســاهمين ويتــم خصــم اســتثماراتهم بالصــورة المطلوبــة مــن أمــوال المســاهمين فــي محفظــة المضاربة. 

يتــم تخفيــض الدخــل مــن محفظــة المضاربــة بمصروفــات المحفظــة التــي تشــمل مخصصــات عامــة وخاصــة النخفــاض قيمــة أصــول محفظــة المضاربــة. يتــم تخصيــص صافي 
إيــراد المحفظــة للمضــارب وأصحــاب حســابات االســتثمار ومســتثمري الوكالــة وفقــا لمســاهمة كل منهم. 

يتــم تخفيــض الدخــل المخصــص ألصحــاب حســابات االســتثمار بنســبة 10٪ مقابــل احتياطــي تســوية الربــح . مــن ثــم يقــوم البنــك بتحميــل حصــة المضــارب بمعــدل 60٪ كحــد أقصــى 
ويتــم اعتمادهــا واإلعــان عنهــا علــى نحــو ربــع ســنوي. كمــا يتــم تخفيــض الربــح القابــل للتوزيــع المتبقــي مــرة أخــرى بنســبة 10٪ مقابــل احتياطــي مخاطــر االســتثمار. يتــم وضــع 
هــذه المخصصــات لمقابلــة الطــوارئ المســتقبلية. يتــم توزيــع صافــي الربــح القابــل للتوزيــع علــى مختلــف فئــات أصحــاب حســابات االســتثمار وفقــا للترجيحــات التــي تتفــق مــع 

فتراتهــم ومبلــغ االســتثمار الــذي أعلنــوه وذلــك بصــورة شــفافة فــي كل ربــع ســنة علــى موقــع البنــك علــى شــبكة اإلنترنــت وفــي الفــروع. 

البنــك ملتــزم بدفــع معــدالت عائــد تنافســية لمســتثمريه بقبــول مخاطــر تجاريــة مرحلــة. لكــي يدفــع لمســتثمريه معــدالت عائــد تنافســية قــد يتنــازل البنــك جزئيــا أو كليــا عــن 
حصــة المضــارب المســتحقة لــه. يتــم إجــراء المزيــد مــن التخفيــض علــى صافــي الدخــل مــن المحفظــة بعــد المحاســبة عــن حصــة المضــارب عــن طريــق تحويــل الدخــل إلــى 

احتياطــي تســوية الربــح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار بمــا يتماشــى مــع متطلبــات الشــريعة.

الهــدف االســتثماري للبنــك هــو اســتثمار األمــوال بــدون تعريــض المســتثمرين لمخاطــر زائــدة وتوفيــر مدفوعــات جيــدة تتناســب مــع توقعاتهــم لــذا فإنــه يتــم القيــام باالســتثمار 
فــي األصــول ذات المخاطــر العاليــة مثــل الصكــوك واألســهم مــن أمــوال المســتثمرين.

خــال ســنة 2016 لــم يكــن هنــاك تغييــر فــي اســتراتيجية االســتثمار لــدى البنــك يؤثــر علــى أمــوال أصحــاب حســابات االســتثمار. إضافــة إلــى ذلــك فــإن المنهــج المتبــع مــن قبــل البنــك 
والخــاص بخلــط أمــوال أصحــاب حســابات االســتثمار والمســاهمين مســتمر طــوال الســنة.

ال يقوم البنك باحتساب أية مصروفات إدارية على المحفظة حيث أنه يتم تحملها من جانب البنك كمضارب من حصة المضارب. 

ــك  ــة( للبن ــال الوكال ــال )رأس م ــن الم ــن م ــغ معي ــم مبل ــل( بتقدي ــوكل )العمي ــه الم ــوم بموجب ــب يق ــذا ترتي ــتثمار. ه ــة باالس ــاس الوكال ــى أس ــوال عل ــا األم ــك أيض ــل البن ــا يقب كم
)الوكيــل( والــذي يقــوم باســتثمار األمــوال وفقــا لشــروط معينــة فــي مقابــل رســوم معينــة علــى إجمالــي األمــوال أو كنســبة مئويــة مــن رأس مــال الوكالــة. ســيكون المــوكل 
)العميــل( مســؤوال عــن تحمــل أيــة خســارة علــى رأس مــال الوكالــة مــا لــم تكــن تلــك الخســارة بســبب اإلهمــال فــي الشــروط التعاقديــة للوكالــة مــن جانــب الوكيــل )البنــك(. فــي 

الوقــت الحالــي، يحتفــظ البنــك بمحفظــة واحــدة لعمــاء المضاربــة والوكالــة اســتنادا إلــى مســاهمة كل منهــم فــي المحفظــة. 
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2/5 اإلفصاحات الكمية

20162015
 ٪٪

معدل احتياطي تسوية الربح  إلى أصحاب حسابات االستثمار

-17.382احتياطي تسوية الربح 
470.879127.198أموال أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

٪3.691٪0.000

أموال أصحاب حسابات االستثمار حسب نوع العقد

20162015نوع العقد
ريال عمانيريال عماني 

64.536.87920.867.781مضاربة
204.761.746114.829.057وكالة باالستثمار

269.298.625135.696.838اإلجمالي

إفصاحات أصحاب حسابات االستثمار المقيدة على أساس المضاربة
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.

20162015البند
ريال عمانيريال عماني

13.969.1997.166.093مبلغ إجمالي صافي الدخل
317.187.103186.173.430إجمالي مبلغ األصول

3.85٪4.40٪العائد على األصول

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

20162015البند
ريال عمانيريال عماني

8.971.0625.955.002مبلغ إجمالي صافي الدخل
83.589.97288.655.086مبلغ حقوق ملكية المساهمين

6.76٪10.73٪العائد على حقوق الملكية

معدل الربح الموزع حسب نوع صاحب حساب االستثمار

20162015البند
47٪82٪التوفير

53٪18٪ودائع استثمار ألجل

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

20162015البند
ريال عمانيريال عماني

62.981.13318.189.992التوفير
1.555.7462.677.789ودائع استثمار ألجل

64.536.87920.867.781اإلجمالي

20162015البند

40 : 4060 : 60مشاركة الربح )مضارب: أصحاب حسابات االستثمار(
0.52٪0.87٪متوسط الربح المدفوع ألصحاب حسابات االستثمار 

احتساب إيراد المحفظة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على النحو التالي:
20162015البند

ريال عمانيريال عماني
إيرادات المحفظة
12.372.6666.009.920الدخل من التمويل
156.04277.897الدخل من الودائع

12.528.7086.009.920
مصروفات المحفظة

)1.531.547()1.457.316(مخصص عام
)36()177.955(مخصص محدد

)1.635.271()1.531.583(
10.893.4374.556.234صافي إيرادات المحفظة

)59.641()41.415(أتعاب المضارب
-)17.382(الحركة إلى أو من احتياطي تسوية الربح/ احتياطي مخاطر االستثمار

67.557-إجمالي المبلغ المدفوع إلى أصحاب حسابات االستثمار
10.834.6404.429.036إجمالي المبلغ المنسوب إلى مستثمري الوكالة وأموال المساهمين كرب المال

201620152014
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

12.528.7086.087.8171.417.284إيراد األصول الممولة بصورة مشتركة
429.46447.557083.3ربح موزع إلى أصحاب حسابات االستثمار 

64.536.87920.867.7814.032.207مساهمة في المحفظة
0.08٪0.32٪0.67٪العائد كنسبة مئوية من المساهمة

معدالت احتياطي تسوية الربح واحتياطي مخاطر االستثمار
إيــراد محفظــة المضاربــة غيــر كافــي لدفــع معــدالت ربــح تســتند إلــى الســوق وبالتالــي لــم يقــم البنــك بتخصيــص إيــراد الحتياطــي تســوية الربــح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار كمــا 

تنــازل عــن كل أو جــزء مــن حصــة المضــارب بعــد موافقــة هيئــة الرقابــة الشــرعية. هــذه الممارســة عاديــة فــي البنــوك اإلســامية فــي الســنوات األولــى مــن تشــغيلها.
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الحركة في احتياطي تسوية الربح واحتياطي مخاطر االستثمار
31 ديسمبر 2016

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

---في بداية السنة
17.382-17.382مخصص للسنة

-             -            -           مفرج عنه
17.382-            17.382في نهاية السنة

ليست هناك تغييرات هامة في تخصيص األصل خال فترة الستة أشهر األخيرة.

أحدث معدالت ربح تم دفعها ألصحاب حسابات االستثمار لربع السنة المنتهي                2016
في 31 ديسمبر 2016.                                    معدل

الترجيحات      الربح المعلن                
البند

0.20٪2.55٪أفراد في حسابات توفير بالدرهم اإلماراتي
0.20٪2.54٪أفراد في حسابات توفير بالجنيه االسترليني

0.30٪10.16٪أفراد في حسابات توفير بالريال العماني
0.20٪2.54٪أفراد في حسابات توفير بالدوالر األمريكي 

0.30٪10.16٪حسابات توفير ازدهار )صفر إلى 29.999(
2.00٪34.30٪حسابات توفير ازدهار )30.0000 إلى 99.999(
2.75٪51.00٪حسابات توفير ازدهار )100.000 إلى 499.999(

3.00٪60.00٪حسابات توفير ازدهار )500.000 إلى 899.999(
3.50٪81.01٪حسابات توفير ازدهار )900.000 فأكثر(

0.30 ٪10.16 ٪أفراد في حسابات توفير بالريال العماني
0.20 ٪2.54 ٪أفراد في حسابات توفير بالدوالر األمريكي

0.40 ٪11.43 ٪ وديعة استثمارية ألجل - شهرية بالريال العماني
0.50 ٪13.97 ٪وديعة استثمارية ألجل - ربع سنوية بالريال العماني )صفر إلى 10.000(
0.60 ٪16.51 ٪وديعة استثمارية ألجل - ربع سنوية بالريال العماني )10.001 إلى 50.000(

0.75 ٪19.05 ٪ وديعة استثمارية ألجل - نصف سنوية بالريال العماني )صفر إلى 10.000(
1.25 ٪24.13 ٪وديعة استثمارية ألجل - نصف سنوية بالريال العماني )50.001 إلى 500.000(

1.80 ٪24.17 ٪وديعة استثمارية ألجل - 9 أشهر بالريال العماني )صفر إلى 10.000( 
1.85 ٪26.67 ٪وديعة استثمارية ألجل - 9 أشهر بالريال العماني )10.001 إلى 50.000(
1.90 ٪26.67 ٪وديعة استثمارية ألجل - سنوية بالريال العماني )صفر إلى 10.000( 
1.95 ٪31.75 ٪وديعة استثمارية ألجل - سنوية بالريال العماني )10.001 إلى 50.000(

2.50 ٪38.10 ٪وديعة استثمارية ألجل - سنوية بالريال العماني )50.001 إلى 100.000(
2.90 ٪53.35 ٪وديعة استثمارية ألجل - كل سنتين بالريال العماني )50.001 إلى 100.000(

3.25 ٪ 74.35 ٪وديعة استثمارية ألجل - كل 5 سنوات بالريال العماني )صفر إلى 10.000(
يعلن البنك وعلى أساس ربع سنوي عن معدالت الربح والترجيحات على موقعه على شبكة اإلنترنت والذي يمكن الوصول إليه في:

http://alizzislamic.com/Personal/Rates-Weightages.

ليــس لــدى البنــك مخاطــر خــارج الميزانيــة العموميــة ناشــئة مــن قــرارات االســتثمار. كمــا أنــه ليــس لــدى البنــك حــدود مفروضــة علــى المبلــغ الــذي يمكــن اســتثماره فــي أي نــوع مــن 
أنــواع األصــول.

6 حسابات االستثمار المقيدة

ليس لدى البنك حسابات استثمار مقيدة كما في تاريخ التقرير.

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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7 المستثمرون من األفراد - إفصاحات موجهة لحسابات االستثمار

اإلفصاحات المذكورة تحت القسم 5 أعاه تنطبق بصورة متساوية على المستثمرين من األفراد. المامح البارزة تم تقديمها أدناه بصورة مبسطة.

1/7 منهج التوزيع

يلتــزم البنــك بمنهــج توزيــع األربــاح التالــي لتوزيــع األربــاح ألصحــاب حســابات االســتثمارات. إجمالــي الدخــل مــن التمويــل اإلســامي وأنشــطة اإليــداع فيمــا يتعلــق بالمحفظــة المشــتركة 
ســيتم احتســابه باســتخدام أفضــل الممارســات المحاســبية وفقــا لمعاييــر الشــريعة إضافــة إلــى المعاييــر المحاســبية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 

اإلسامية.

سيتم احتساب صافي الربح وفقا للمعادلة التالية:

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

ســيتم تخصيــص صافــي إيــراد محفظــة المضاربــة بيــن المســاهمين وعمــاء الوكالــة وأصحــاب حســابات االســتثمار وفقــا لمســاهمة كل منهــم ومــدة اســتثماراتهم فــي المحفظــة 
العامة.

جميع المصروفات اإلدارية والعمومية )متضمنة مصروفات الموظفين( يجب تحملها من جانب المساهمين فقط وذلك بدءًا من تاريخ تشغيل البنك.

األتعــاب والرســوم )خطابــات االعتمــاد وخطابــات الضمــان والخدمــات المصرفيــة العامــة والخدمــات المرتبطــة( هــي دخــل للبنــك ويجــب عــدم إدراج مثــل هــذا الدخــل فــي المحفظــة 
العامة.

االســتثمارات فــي فئــات األصــول األكثــر خطــورة مثــل الصكــوك واألســهم يتــم القيــام بهــا مــن حســابات المســاهمين وبالتالــي فــإن الدخــل الناتــج مــن مثــل هــذه االســتثمارات ال تتــم 
مشــاركته فــي المحفظــة العامــة.

مصروفــات اإلهــاك المتعلقــة باألصــول الثابتــة المملوكــة للبنــك )بخــاف تلــك التــي بغــرض االســتثمار فــي المحفظــة العامــة( يجــب عــدم تحميلهــا علــى المحفظــة العامــة ويجــب 
تحميلهــا علــى المســاهمين.

الدخل غير المرغوب فيه المتعلق بالمعامات غير المقبولة شرعا يجب خصمه من حصة المساهمين في الربح.

قبــل توزيــع صافــي ربــح المحفظــة العامــة يجــب تكويــن احتياطــي تســوية الربــح عــن طريــق تحويــل نســبة مئويــة مناســبة )10٪ كحــد أقصــى( مــن صافــي الربــح علــى أســاس ربــع 
ــة الشــرعية للبنــك. ســنوي. يجــب القيــام بالتحويــات إلــى والخصــم مــن هــذا االحتياطــي بعــد الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن هيئــة الرقاب

يجــب احتســاب حصــة المضــارب )البنــك( فــي الربــح عــن طريــق تطبيــق نســبة مئويــة محــددة مســبقا )بيــن البنــك وأصحــاب حســابات االســتثمارات( لمشــاركة الربــح مــن المحفظــة 
العامــة. يجــب أن تكــون حصــة البنــك كمضــارب بنســبة 60٪ كحــد أقصــى بينمــا ســتكون حصــة أصحــاب حســابات االســتثمار هــي نســبة ٪40.

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

في حالة عدم كفاية الرصيد في حساب االحتياطي قد يقوم المساهمون بالتنازل عن جزء من حصتهم في الربح للمودعين بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

يتم إجراء تقييم للمخصص من قبل البنك على نحو منتظم.

يجــب اســتخدام مخصــص تســوية الربــح لتســوية العائــدات التــي ســيتم دفعهــا إلــى أصحــاب حســابات االســتثمار والمســاهمين. تتــم تغطيــة أي خســارة ألصحــاب حســابات االســتثمار 
مــن احتياطــي مخاطــر االســتثمار.

أي خســارة ناتجــة عــن إهمــال أو ســوء ســلوك مــن جانــب البنــك ســيتم خصمهــا مــن حصــة البنــك فــي أربــاح المحفظــة العامــة. ســيتم خصــم أي فائــض فــي هــذه الخســارة مــن 
حصــة البنــك فــي مــال المحفظــة العامــة.

بغرض ضمان الشفافية الكافية في عملية الدفع يتم وضع الربح المدفوع ألصحاب حسابات االستثمار على موقع البنك على شبكة اإلنترنت:

http://alizzislamic.com/Personal/Rates-Weightages.
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2/7 احتياطي تسوية الربح 

ســيقوم البنــك )حســب تقديــره( بتقســيم مبلــغ مــن إيــراد المضــارب قبــل تخصيــص حصــة المضــارب بغــرض المحافظــة علــى مســتوى مــن العائــد علــى اســتثمار أصحــاب 
حســابات االســتثمار وزيــادة حقــوق الملكيــة.

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

يجــب االتفــاق علــى/ اعتمــاد النســبة المئويــة الحتياطــي تســوية الربــح مــن قبــل أصحــاب حســابات االســتثمار فــي وقــت فتــح حســاب أصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة 
بالتوقيــع علــى األحــكام والشــروط.

يجــب اإلفــراج عــن/ توزيــع المبلــغ المتراكــم فــي احتياطــي تســوية الربــح فــي ســنوات األداء المنخفــض حســبما تقــرره لجنــة األصــول وااللتزامــات شــريطة موافقــة هيئــة الرقابــة 
الشرعية.

يجب االحتفاظ بالرصيد الباقي من احتياطي تسوية الربح في حساب جاري.

3/7 احتياطي مخاطر االستثمار

ــاب  ــتقبلية ألصح ــائر المس ــة الخس ــرض مواجه ــارب بغ ــة المض ــص حص ــد تخصي ــتثمار بع ــابات االس ــاب حس ــراد أصح ــن إي ــغ م ــيم مبل ــره( بتقس ــب تقدي ــك )حس ــيقوم البن س
ــتثمارات. ــابات االس حس

يجــب اعتمــاد النســبة المئويــة )حتــى 10٪ كحــد أقصــى( الحتياطــي تســوية الربــح ويتــم تحديــد ذلــك مــن جانــب اإلدارة ويجــب اعتمادهــا مــن قبــل لجنــة األصــول وااللتزامــات 
بموافقــة هيئــة الرقابــة الشــرعية.

يجــب االتفــاق علــى / اعتمــاد نســبة مئويــة )حتــى 10٪ كحــد أقصــى( مــن قبــل أصحــاب حســابات االســتثمار الحتياطــي مخاطــر االســتثمار مــن قبــل أصحــاب حســابات االســتثمار 
فــي وقــت فتــح حســاب أصحــاب حســابات االســتثمار.

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 في حساب جاري.

قــام البنــك بتدريــب ممثلــي خدمــة العمــاء فــي جميــع الفــروع والذيــن يقومــون بتوفيــر توجيــه مائــم للعمــاء فــي اختيــار المنتجــات ذات الصلــة التــي تناســب المســتثمرين األفــراد. 
إضافــة إلــى ذلــك يتوفــر كتيــب كامــل حــول المنتجــات فــي الفــروع وعلــى موقــع البنــك علــى شــبكة اإلنترنــت يمكــن الرجــوع إليــه فــي حالــة طلــب أي توضيــح إضافــي.

لدى البنك سياسة إدارة شكاوى وتظلمات عماء جاهزة. يتم تزويد العماء بالقنوات التالية لتسجيل شكاواهم:

مركز اتصال بالرقم: 80072265.
بصفة شخصية، الحضور إلى المركز الرئيسي أو أي فرع.

كتابة، من خال شكوى رسمية إلى العنوان التالي:
رئيس جودة الخدمات

بنك العز اإلسامي 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
عبر الهاتف من خال »أتصل بنا: من خال بوابة البنك على شبكة اإلنترنت أدناه:

http://alizzislamic.com/Contact-Us
شفهيا إلى أحد أفراد فريق المبيعات في مواقع البيع الخارجية.

شفهيا من خال التحويل من أحد موظفي بنك العز اإلسامي.
من خال وسائل التواصل االجتماعي من خال البوابات المحددة في موقع شبكة اإلنترنت.

قــام البنــك بجنــي وتوزيــع مدفوعــات جيــدة ألصحــاب حســابات االســتثمار خــال عــام 2016 ولكــن يجــب عــدم أخــذ ذلــك كالتــزام مــن جانــب البنــك فــي الفتــرات المســتقبلية. برغــم 
ذلــك، ســيبذل البنــك قصــارى جهــوده لتحســين والمحافظــة علــى مدفوعــات جيــدة. 

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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8 إدارة المخاطر والتعرض للمخاطر وتخفيفها

1/8 إفصاحات عامة

1/1/8 اإلفصاح النوعي

الهدف واالستراتيجية والسياسات واإلجراءات

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

البنــك معــرض لمخاطــر رئيســية: مخاطــر االئتمــان، مخاطــر االســتثمار، مخاطــر الســيولة، مخاطــر معــدل العائــد، مخاطــر الســوق، المخاطــر التجاريــة المرحلــة، المخاطــر التشــغيلية 
ومخاطــر عــدم االلتــزام بالشــريعة.

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

يعتمــد مجلــس اإلدارة سياســات إدارة المخاطــر بالبنــك والتــي تعطــي تعريفــا الســتراتيجية المخاطــر بالبنــك والتــي يدعمهــا معالــم كميــة ونوعيــة مناســبة وتفويــض للصاحيــات 
للجنــة التنفيذيــة بالمجلــس ولجنــة االئتمــان بــاإلدارة والتنفيذييــن العتمــاد مخاطــر التمويــل. برهنــت سياســات وعمليــات إدارة المخاطــر علــى أنهــا فعالــة.

يكمل إطار عمل إدارة المخاطر أفضل الممارسات العالمية ولجنة بازل ومجلس الخدمات المالية اإلسامية 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.

وظيفــة إدارة المخاطــر بجانــب وظيفــة التدقيــق الداخــل بالبنــك توفــران تأكيــدات مســتقلة علــى أنــه قــد تــم إدارة جميــع أنــواع المخاطــر وفقــا للسياســات الموضوعــة مــن جانــب 
مجلــس اإلدارة. يتــم القيــام بإجــراء مراجعــة مســتقلة إلطــار إدارة المخاطــر مــن جانــب وظيفــة التدقيــق الداخلــي ووظيفــة االلتــزام. يتــم رصــد مخاطــر عــدم االلتــزام الشــرعي وإدارتــه 

مــن جانــب وحــدة التــزام بالشــريعة. 

الهيكل التنظيمي

 

مجلس اإلدارة

لجنة المخاطر وااللتزام بالمجلس

وحدة إدارة المخاطر

إدارة مخاطر التشغيل إدارة مخاطر السوقإدارة مخاطر االئتمان
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نظام قياس واإلبالغ عن المخاطر

مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق باالئتمــان الممنــوح للشــركات يتــم تقييمهــا فــي وقــت المراجعــة األوليــة والمراجعــة المســتمرة للمحفظــة والمراجعــات الســنوية. فيمــا يتعلــق بمخاطر 
االئتمــان لألفــراد يســتند ذلــك علــى معاييــر معتمــدة للمنتــج، ويتــم اعتمــاد االســتثناءات، إن وجــدت مــن جانــب ســلطات االعتمــاد ذات الصلــة كمــا يتــم أيضــا إجــراء مراجعــة مســتمرة 
لمحفظــة االئتمــان لألفــراد وتســاعد هــذه التدابيــر علــى تحديــد وقيــاس ورصــد والســيطرة علــى مخاطــر االئتمــان. تعتبــر تقاريــر المخاطــر ضمــن محاضــر اجتماعــات لجنــة المخاطــر 

بــاإلدارة ولجنــة المخاطــر وااللتــزام بمجلــس اإلدارة.

يتــم رصــد مخاطــر التشــغيل مــن خــال مراجعــة تقاريــر حــوادث المخاطــر التشــغيلية والســيطرة علــى المخاطــر وتقاريــر التقييــم الذاتــي وتقاريــر مؤشــرات المخاطــر الرئيســية وتتــم 
مناقشــتها فــي اجتماعــات لجنــة المخاطــر بــاإلدارة.

فيمــا يتعلــق بمخاطــر الســوق: يتــم تحديــد مخاطــر الســيولة وقياســها بواســطة قائمــة اســتحقاقات األصــول وااللتزامــات ومعــدالت الســيولة ويتــم تحديــد مخاطــر معــدل الربــح 
وقياســها بواســطة قائمــة حساســية األصــول وااللتزامــات والعائــدات بالمخاطــر والقيمــة االقتصاديــة. يتــم رصــد االســتثمارات فــي الصكــوك واالســتثمارات علــى نحــو يومــي لضمــان 
التزامهــا بالحــدود المعتمــدة وحــدود إيقــاف الخســارة. تعتبــر تقاريــر مخاطــر الســوق ضمــن محاضــر اجتماعــات لجنــة إدارة األصــول وااللتزامــات والتــي تقــوم برصــد والســيطرة علــى 

مخاطــر الســوق.

المخاطــر التجاريــة المرحلــة: وهــي تشــير إلــى الضغــوط الســوقية بدفــع عائــدات تتجــاوز المعــدل الــذي تــم جنيــه علــى األصــول الممولــة مــن جانــب أصحــاب حســابات االســتثمار غيــر 
المقيــدة. تــدار المخاطــر التجاريــة المرحلــة بواســطة قيــام البنــك كمضــارب بالتنــازل الجزئــي أو الكلــي عــن حصتــه فــي اإليــرادات. يقــوم البنــك بمــوازاة معدالتــه مــع البنــوك األخــرى 

فــي ســلطنة عمــان.

سياسات وممارسات تخفيف المخاطر

ــم إدراج  ــة، يت ــعير ممكن ــادة التس ــت إع ــى كان ــل، مت ــات التموي ــي منتج ــد، ف ــدل العائ ــر مع ــق بمخاط ــا يتعل ــا. فيم ــك ممكن ــى كان ذل ــر مت ــات المخاط ــى مخفف ــول عل ــم الحص يت
فقــرة فــي هــذا الخصــوص فــي مســتندات التمويــل. فيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان يتــم بــذل الجهــود للحصــول علــى ضمانــات إضافيــة عــن طريــق الرهــن علــى العقــارات أو اآلالت 
والماكينــات والحصــول علــى ضمانــات شــخصية/ مــن شــركات مقابــل التســهيات الممنوحــة لألفــراد والكيانــات القانونيــة. فــي حالــة مخاطــر التشــغيل، يتــم التأكــد مــن أن هنــاك 

سياســات وإجــراءات معتمــدة جاهــزة وأنــه يتــم االلتــزام الصــارم بهــا.

يقبــل البنــك بالمخاطــر التجاريــة المرحلــة. لكــي يدفــع لمســتثمريه معــدالت عائــد تنافســي قــد يتنــازل البنــك جزئيــا أو كليــا عــن أتعــاب اإلدارة الخاصــة بــه )حصــة المضــارب(. كمــا أنــه 
ال يتــم اســتخدام معامــل ألفــا لخصــم األصــول الممولــة بواســطة أمــوال أصحــاب حســابات االســتثمار ألغــراض كفايــة رأس المــال ويتــم ترجيحهــا بالمخاطــر بنســبة ٪100.

يولي البنك أهمية كبيرة إلدارة المخاطر ويتأكد من القيام باالستثمارات المناسبة بغرض اإلدارة الفعالة للمخاطر بهدف دعم خطط النمو لدى البنك. 
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ــر رأس  ــر رأس المــال الجديــدة ومعــدالت الســيولة: فيمــا يتعلــق بمعايي ــازل III بإصــدار تعميــم حــول معايي قــام البنــك المركــزي العمانــي، بمــا يتماشــى مــع متطلبــات إطــار عمــل ب
المــال المعدلــة تــم وضــع وتطبيــق احتياطــي المحافظــة علــى رأس المــال ومتطلبــات مواجهــة التقلبــات الدوريــة بصــورة متدرجــة علــى جميــع البنــوك فــي ســلطنة عمــان. تــم تنفيــذ 
احتياطــي المحافظــة علــى رأس المــال علــى مراحــل بــدءًا مــن عــام 2014 بينمــا ســيتم تنفيــذ متطلبــات مواجهــة التقلبــات الدوريــة اســتنادا إلــى وضــع االقتصــاد المحلــي.  يطلــب البنــك 

المركــزي العمانــي مــن البنــوك فــي ســلطنة عمــان االحتفــاظ بمعــدل كفايــة رأس المــال بنســبة 12.625٪ والبنــك ملتــزم بذلــك. 

بالنســبة لمعــدل تغطيــة الســيولة ومعــدل صافــي التمويــل المســتقر تــم وضــع التقاريــر عنهــا مســبقا موضــع التنفيــذ. كمــا تــم أيضــا وضــع حــد أدنــى علــى مراحــل لمعــدل تغطيــة 
الســيولة. يقــوم البنــك بإصــدار تقاريــر عــن معــدل تغطيــة الســيولة ومعــدل كفايــة رأس المــال علــى فتــرات شــهرية إلــى البنــك المركــزي العمانــي. يلتــزم البنــك بالحــد األدنــى لمعــدل 

تغطيــة الســيولة بنســبة 60٪ )ليصــل إلــى 100٪ فــي عــام 2019( كمــا هــو منصــوص عليــه مــن جانــب البنــك المركــزي العمانــي. 

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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2/1/8 اإلفصاحات الكمية

يقــوم البنــك بتطبيــق نفــس المعاملــة الحتســاب األصــول المرجحــة بالمخاطــر بالنســبة لألصــول التــي يتــم تمويلهــا حصريــا مــن جانــب المســاهمين ومحفظــة المضاربــة. تــم تقديــم 
إفصاحــات مفصلــة تحــت قســم مخاطــر االئتمــان. 

2/8 مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي الخســارة المحتملــة الناتجــة عــن تخلــف العميــل أو الطــرف المقابــل عــن الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة أو التعاقديــة طبقــا للشــروط المتفــق عليهــا. البنــك معــرض 
لمخاطــر االئتمــان مــن خــال أنشــطته التمويليــة واالســتثمارية. تتمثــل وظيفــة إدارة مخاطــر االئتمــان فــي مضاعفــة عائــدات البنــك مــن خــال اإلبقــاء علــى التعــرض لخطــر االئتمــان فــي 

حــدود معاييــر مقبولــة.

اإلفصاحات النوعية  1/2/8

لقــد وضــع البنــك لنفســه حــدودا واضحــة المعالــم وذات تعريــف جيــد لمعالجــة أبعــاد مخاطــر االئتمــان المختلفــة بمــا فيهــا خطــر التركيــز أو فتــرة كل نــوع مــن التمويــل وحــدود 
المخاطــر اســتنادا إلــى تصنيفــات مخاطــر االئتمــان للعميــل. وتتــم مراجعــة االلتــزام بالضوابــط المختلفــة المحــددة فــي سياســة المخاطــر بصــورة منتظمــة وإبــاغ لجنــة المخاطــر 
وااللتــزام بمجلــس اإلدارة بــأي اختــاف عــن الضوابــط المحــددة للعلــم واتخــاذ اإلجــراء المناســب. تتــم إدارة مخاطــر االئتمــان مــن جانــب دائــرة إدارة المخاطــر. تتــم مراجعــة جميــع 

طلبــات تمويــات التجزئــة والشــركات بالمخاطــر قبــل تقديمهــا لجهــات االعتمــاد. 

ــورز  ــد ب ــتاندارد آن ــز وس ــل مودي ــن قب ــة م ــات الممنوح ــذ التصنيف ــم أخ ــوك يت ــق بالبن ــا يتعل ــك وفيم ــم ذل ــبة 100٪. برغ ــر بنس ــح المخاط ــم ترجي ــركات يت ــدم للش ــل المق ــبة للتموي بالنس
ــار عنــد التوصــل إلــى ترجيــح المخاطــر. وفيتــش فــي االعتب

البنيــة التحتيــة الحاليــة لطلبــات تمويــل كل مــن التجزئــة والشــركات تتــم مراجعتهــا مــن قبــل إدارة المخاطــر واعتمادهــا مــن قبــل ســلطات االعتمــاد ويتــم القيــام بااللتــزام بالتعهدات 
فــي مرحلــة مــا بعــد المنــح مــن قبــل إدارة مســتقلة وهــي إدارة االئتمــان لضمــان أن مخاطــر االئتمــان التــي يتــم تحديدهــا قــد تــم تخفيفهــا فــي وقــت منــح االئتمــان. المراجعــة 
المنتظمــة للمحفظــة والمراجعــات الســنوية تضمــن الرصــد الصحيــح لمخاطــر االئتمــان علــى مســتوى فــردي فــي حالــة التمويــل المقــدم للشــركات وعلــى مســتوى المحفظــة فــي 

حالــة التمويــات المقدمــة لألفــراد. 

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.

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

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

ذمــم المرابحــة المدينــة: يقــوم البنــك بتمويــل هــذه المعامــات مــن خــال شــراء الســلعة والتــي تمثــل موضــوع عقــد المرابحــة ومــن ثــم إعــادة بيــع هــذه الســلعة إلــى المرابــح 
)المســتفيد( مقابــل ربــح. ســعر البيــع )التكلفــة مضافــا إليهــا هامــش الربــح( يتــم ســداده فــي أقســاط مــن قبــل المرابــح علــى مــدى فتــرة متفــق عليهــا. يتــم ضمــان المعامــات 

فــي وقتهــا بموضــوع عقــد المرابحــة )فــي حالــة التمويــل العقــاري( وفــي أوقــات أخــرى بإجمالــي برنامــج ضمــان إضافــي يضمــن التســهيات الممنوحــة للمرابــح.

ــزل أو أرض أو آالت أو  ــت )من ــل ثاب ــتركة ألص ــة المش ــرض الملكي ــل بغ ــك والعمي ــن البن ــك بي ــركة المل ــى ش ــتند إل ــد يس ــي عق ــة ه ــاركة المتناقص المشــاركة المتناقصــة: المش
ماكينــات كمثــال(. يقــوم البنــك بتقســيم حصتــه فــي األصــل الثابــت إلــى وحــدات ويقــوم تدريجيــا بتحويــل ملكيــة هــذه الوحــدات إلــى العمــاء )بالقيمــة الدفتريــة(. يســتند 

اســتخدام حصــة البنــك مــن جانــب العميــل علــى تحمــل العميــل تكلفــة الصيانــة وتأميــن التكافــل لحصــة البنــك فــي أصــل المشــاركة.

إجــارة منتهيــة بالتمليــك: الملكيــة القانونيــة لألصــول قيــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك يتــم تمريرهــا فقــط إلــى المســتأجر فــي نهايــة فتــرة اإلجــارة نظيــر مقابــل شــريطة 
ســداد جميــع أقســاط اإلجــارة. 

وكالــة باالســتثمار: وهــي اتفاقيــة يقــوم بموجبهــا المــوكل بتوفيــر مبلــغ مالــي معيــن )رأس مــال الوكالــة( إلــى الوكيــل والــذي يقــوم باســتثماره وفقــا لشــروط معينــة فــي 
مقابــل أتعــاب معينــة )مبلــغ إجمالــي أو نســبة مئويــة مــن رأس مــال الوكالــة(. ســيكون المــوكل مســؤوال عــن تحمــل أي خســارة لــرأس مــال الوكالــة مــا لــم يكــن ذلــك بســبب 

إهمــال األحــكام التعاقديــة مــن جانــب الوكيــل. 

مخاطــر تمويــل الشــركات: تشــمل إدارة كل مخاطــر الشــركات والمؤسســات الماليــة. تخضــع العــروض الفرديــة لمراجعــة االئتمــان مــن قبــل دائــرة إدارة المخاطــر بالبنــك. تشــكل 
ماحظــات دائــرة إدارة المخاطــر، باإلضافــة إلــى اإليضاحــات/ اإلجابــات علــى هــذه الماحظــات جــزءا مــن عــرض التمويــل. وتخضــع التجديــدات والمراجعــات لنفــس اإلجــراء. أيضــا، يراجــع 
كل عــرض إلثبــات حــدود التركيــز - القطــاع االقتصــادي ومــدة التمويــل وتصنيــف مخاطــر االئتمــان. تتــم المصادقــة علــى جميــع عــروض تمويــل الشــركات إمــا مــن قبــل لجنــة االئتمــان 
ــة  ــع لمراجع ــة تخض ــات المالي ــركات والمؤسس ــل الش ــروض تموي ــا أن ع ــات. كم ــض الصاحي ــى تفوي ــتنادا إل ــك اس ــس اإلدارة وذل ــس اإلدارة أو مجل ــة بمجل ــة التنفيذي ــاإلدارة أو اللجن ب

ســنوية.
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مخاطــر البلــد / الدولــة: تــدار مخاطــر البلــد بنفــس طريقــة مخاطــر االئتمــان، أي، يتــم إجــراء تقديــر فيمــا يتعلــق بمســتوى التعــرض فــي الدولــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار جميــع عوامــل 
المخاطــرة ذات الصلــة. وهنــاك حــدود معينــة موضوعــة لــكل بلــد/ دولــة بنــاء علــى تصنيفاتهــا الســيادية المســندة لهــا مــن قبــل وكاالت التصنيــف الخارجيــة، وفــي غيــاب مثــل هــذه 

التصنيفــات، تعامــل الدولــة المعنيــة كدولــة غيــر مصنفــة. إن مصفوفــة حــدود الســيادة تعتبــر جــزءا مــن دليــل القابليــة لتحمــل المخاطــر المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة.

مخاطــر الطــرف المقابــل للبنــك: التعــرض لمخاطــر البنــوك يوجهــه تقديــر المخاطــر بنــاء علــى آخــر التصنيفــات المخصصــة مــن قبــل وكاالت تصنيــف خارجيــة. فــي الحالــة التــي 
يكــون فيهــا البنــك غيــر مصنــف، يجــرى تقييــم مســتقل للبنــك علــى أســاس العوامــل الكميــة والنوعيــة. كمــا يتــم التأكــد مــن أن المخاطــر الكليــة لألطــراف الخارجيــة تكــون ضمــن 

حــدود الدولــة المعينــة المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة.

مخاطــر تمويــل األفــراد: تلتــزم ضوابــط تمويــل األفــراد التزامــا تامــا بموجهــات البنــك المركــزي العمانــي. ويتــم تحديــث/ مراجعــة برامــج منتجــات تمويــل األفــراد بصــورة مســتمرة، 
كمــا تخضــع أيضــا لمراجعــة ســنوية. وقــد تــم تفويــض صاحيــة الموافقــة لموظفــي إدارة خدمــات التجزئــة المصرفيــة، مــع بعــض الحــاالت االســتثنائية التــي تتطلــب موافقــة لجنــة 

االئتمــان بــاإلدارة. برغــم ذلــك، تتــم مراجعــة كل عــروض تمويــل األفــراد مــن قبــل دائــرة إدارة المخاطــر. تتــم مراجعــة تمويــل التجزئــة علــى أســاس المحفظــة.

تصنيــف مخاطــر االئتمــان: لــدى البنــك نظــام لتصنيــف مخاطــر االئتمــان لتصنيــف عمائــه مــن الشــركات. يشــتمل تصنيــف مخاطــر االئتمــان علــى 10 تصنيفــات، وتعتبــر التصنيفــات مــن 
8 فمــا بعدهــا كحــاالت تخلــف، يتــم فصلهــا علــى أســاس أيــام االســتحقاق الماضيــة و/ أو ضوابــط نوعيــة يحددهــا البنــك المركــزي العمانــي. كمــا قــام البنــك بتنفيــذ تطبيــق تقييــم 

مــودي للمخاطــر. يســتخدم البنــك أيضــا تصنيــف Moody وفيتــش وســتاندارد آنــد بــورز لترجيــح أصولــه بالمخاطــر. يتــم اســتخدام التصنيفــات لمخاطــر البلــد والبنــوك. 

ــي  ــادية الت ــوط اإلرش ــاس الخط ــى أس ــا عل ــم تصنيفه ــا يت ــت قيمته ــتحقاقها وانخفض ــد اس ــاوزت موع ــي تج ــل الت ــول التموي ــل المتجــاوز لموعــد اســتحقاقه: أص مخاطــر التموي
أوردهــا البنــك المركــزي العمانــي. وقــد وردت أحــكام محــددة وعامــة حــول التعــرض للمخاطــر فــي الخطــوط التوجيهيــة المذكــورة. ومــع ذلــك، فــإن أنظمــة إدارة المخاطــر الشــاملة 

بالبنــك تضمــن أن يكــون تأثيــر انخفــاض القيمــة فــي أدنــى حــدوده. هنــاك سياســة مفصلــة تنــص علــى موجهــات لتصنيــف األصــول والمخصصــات لهــا بالبنــك.

متطلبات المخصصاتالتصنيفعدد أيام تجاوز موعد االستحقاق *

ال شيءقيد الماحظةظلت 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٪خسارةأكثر من 365 يوما

5٪ في السنة األولى    10٪ قياسية٪ م عاد هيكلتهاالحسابات المعاد هيكلتها المصنفة على أنها قياسية
في السنة الثانية 

15٪ في السنة الثالثة

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

ــون  ــطة تك ــة أو أنش ــة الجغرافي ــس المنطق ــي نف ــطة ف ــابهة أو أنش ــة مش ــطة تجاري ــة أنش ــاء بمزاول ــن العم ــدد م ــوم ع ــا يق ــان عندم ــر االئتم ــز مخاط ــأ تركي مخاطــر التركيــز: ينش
لهــا ســمات اقتصاديــة مشــابهة، ممــا يجعــل مقدرتهــم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة تتأثــر بطريقــة مماثلــة بالتغييــرات فــي األحــوال االقتصاديــة والسياســية و/ أو الظــروف 
األخــرى. إن تركيــز التعــرض لمخاطــر األطــراف المقابلــة واألحــوال الجغرافيــة والقطاعــات يتــم التحكــم فيهــا ومراقبتهــا وفقــا للمعاييــر والحــدود المنصــوص عليهــا فــي السياســات 

المعتمــدة.
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تخفيــف مخاطــر االئتمــان: يســتخدم البنــك مجموعــة متنوعــة مــن األدوات لتخفيــف مخاطــر ائتمانــه؛ أولهــا هــو تأميــن المخاطــر بضمانــات إضافيــة مناســبة. وبالرغــم مــن أن وجــود 
الضمانــات اإلضافيــة ليــس شــرطا مســبقا للتمويــل، إال أن جــزءا كبيــرا مــن المخاطــر الحاليــة مؤمنــة جزئيــا أو كليــا، مــن الناحيــة العمليــة، بضمانــات إضافيــة. وكطبيعــة متأصلــة فــي 
المنتجــات اإلســامية يمتلــك البنــك أصــل اإلجــارة والمشــاركة المتناقصــة ذي الصلــة. باإلضافــة إلــى ذلــك لــدى البنــك سياســات حــول أنــواع األصــول التــي يمكــن قبولهــا كضمانــات 
ــي  ــان اإلضاف ــتعملة للضم ــتندات المس ــة للمس ــة القانوني ــت الصاحي ــد صيغ ــي. وق ــان اإلضاف ــوع الضم ــا لن ــم دوري وفق ــا، لتقيي ــة، عموم ــات اإلضافي ــع كل الضمان ــة. وتخض إضافي

وقابليتهــا لإلنفــاذ مــن قبــل موظفيــن مؤهليــن، بمــن فيهــم محامــون.

ــندات  ــل الس ــرة مث ــة للمتاج ــة القابل ــة واألوراق المالي ــع الثابت ــل الودائ ــد )مث ــارب النق ــا يق ــد أو م ــي النق ــان ه ــر االئتم ــات لمخاط ــك كمخفف ــدى البن ــة ل ــة المقبول ــات اإلضافي الضمان
والصكــوك وخافهــا(. ضمانــات الدفــع مــن قبــل البنــك/ خطابــات االعتمــاد المضمونــة والرهــن علــى الممتلــكات غيــر المنقولــة )العقــارات والمســتودعات وخافهــا( والرهــن علــى 

ــك.  ــدى البن ــة ل ــن أوراق مالي ــم ره ــركات. ال يت ــة أو الش ــن الحكوم ــات م ــدات والضمان ــات والمع الماكين

قــام البنــك باالشــتراك فــي منهــج بســيط لاعتــراف بالضمانــات اإلضافيــة تحــت المنهــج القياســي حيــث يتــم إســناد صفــر٪ مــن ترجيــح الخطــر للمخاطــر التــي تتــم تغطيتهــا بضمانــات 
إضافيــة نقديــة. جميــع مخاطــر التمويــل األخــرى للشــركات واألفــراد يســند إليهــا 100٪ مــن ترجيــح المخاطــر )فيمــا عــدا رهــن تمويــات التجزئــة والتــي يســند إليهــا نســبة 35٪ مــن ترجيــح 

المخاطر(. 

اإلفصاحات الكمية  2/2/8

20162015إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

%ريال عماني%ريال عماني

2%24.479.229%9.906.994أرصدة لدى البنك المركزي العماني 
10%831.255.310%32.647.648مستحق من بنوك

9%1325.568.073%55.847.398وكالة باالستثمار
15%1443.718.105%61.685.212ذمم المرابحة المدينة
44%43131.511.914%186.610.860إجارة منتهية بالتمليك

0%31.061.017%12.630.160مشاركة متناقصة
20%1760.209.309%72.039.289التزامات طارئة وارتباطات

100%100297.802.957%431.367.561اإلجمالي

20162015متوسط التعرض للمخاطر 

%ريال عماني%ريال عماني

4%28.603.050%7.193.112أرصدة لدى البنك المركزي العماني 
12%925.171.792%31.951.479مستحق من بنوك

6%1112.784.037%40.707.736وكالة باالستثمار
15%1431.087.704%52.701.659ذمم المرابحة المدينة
43%4491.933.933%159.061.387إجارة منتهية بالتمليك

0%2530.509%6.845.589مشاركة متناقصة
20%1841.589.279%66.124.299التزامات طارئة وارتباطات

100%100211.700.302%364.585.259اإلجمالي
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31 ديسمبر 2016التركيز الجغرافي لصافي مخاطر االئتمان

فئة األصل المالي

دول مجلس سلطنة عمان
التعاون 

الخليجي 

بقية أنحاء 
العالم

اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
9.906.994--9.906.994أرصدة لدى البنك المركزي العماني 

25.000.0006.596.0511.051.59732.647.648مستحق من بنوك
55.288.92455.288.924وكالة باالستثمار

60.592.103--60.592.103ذمم مرابحة مدينة
184.410.642--184.410.642إجارة منتهية بالتمليك

12.503.859--12.503.859مشاركة متناقصة
2.405.0596.207.735605.4709.218.264استثمارات
350.107.58112.803.7861.657.067364.568.434اإلجمالي

31 ديسمبر 2015التركيز الجغرافي لصافي مخاطر االئتمان

فئة األصل المالي

دول مجلس سلطنة عمان
التعاون 

الخليجي 

بقية أنحاء 
العالم

اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
4.479.229--4.479.229أرصدة لدى البنك المركزي العماني 

24.000.0004.511.8352.743.47531.255.310مستحق من بنوك
25.312.39225.312.392وكالة باالستثمار

42.989.409--42.989.409ذمم مرابحة مدينة
130.090.007--130.090.007إجارة منتهية بالتمليك

1.050.407--1.050.407مشاركة متناقصة
5.482.693-                   1.080.1564.402.537استثمارات
229.001.6008.914.3722.743.475240.659.447اإلجمالي

31 ديسمبر 2016تركيز المخاطر حسب االقتصاد/ الصناعة
إجمالياالستثماراتالتمويل

ريال عمانيريال عمانيريال عماني
65.026.5721.291.96866.318.540اإلنشاءات والعقارات

1.001.8481.001.848-بنوك ومؤسسات مالية
4.957.7904.957.790-حكومات

21.188.262771.83921.960.101التجارة والتصنيع
158.733.572-158.733.572شخصي

71.825.2241.262.24973.087.473خدمات أخرى
316.773.6309.285.694326.059.324اإلجمالي
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31 ديسمبر 2015تركيز المخاطر حسب االقتصاد / الصناعة
إجمالياالستثماراتالتمويل

ريال عمانيريال عمانيريال عماني
51.841.000-51.841.000اإلنشاءات والعقارات

7.700.0001.057.0798.757.079بنوك ومؤسسات مالية
3.218.9133.218.913-حكومات

15.868.0001.206.70117.074.701التجارة والتصنيع
99.572.000-99.572.000شخصي

26.885.936-                    26.885.936خدمات أخرى
201.866.9365.482.693207.349.629اإلجمالي

تم تقديم إفصاح عن كل منتج تمويل حسب استحقاق القيمة الباقية تحت قسم مخاطر السيولة.

يتــم تمويــل االســتثمارات فــي الصكــوك واألســهم بصــورة حصريــة مــن قبــل المســاهمين بينمــا يتــم تمويــل التمويــل والودائــع بصــورة مشــتركة مــن قبــل المســاهمين وأصحــاب 
حســابات االســتثمار.التمويل الــذي تجــاوز موعــد اســتحقاقه وانخفضــت قيمتــه

31 ديسمبر 2016التمويل الذي تجاوز موعد استحقاقه وانخفضت قيمته
لم يتجاوز موعده 

ومتعثر
تجاوز موعده 

ولكنه عامل
اإلجماليمتعثر

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانينوع عقد التمويل
55.847.398-55.464.089383.309وكالة باالستثمار

58.596.5413.080.6598.01261.685.212ذمم مرابحة مدينة
164.657.61521.312.903640.342186.610.860إجارة منتهية بالتمليك

12.630.160-                 11.769.622860.538مشاركة متناقصة
290.487.86725.637.409648.354316.773.630اإلجمالي

31 ديسمبر 2015التمويل الذي تجاوز موعد استحقاقه وانخفضت قيمته
لم يتجاوز موعده 

ومتعثر
تجاوز موعده 

ولكنه عامل
اإلجماليمتعثر

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانينوع عقد التمويل
25.568.073--25.568.073وكالة باالستثمار

43.718.105-42.301.3051.416.800ذمم مرابحة مدينة
131.511.914-128.119.7943.392.120إجارة منتهية بالتمليك

1.061.017-                  -                   1.061.017مشاركة متناقصة
201.859.109-              197.050.1894.808.920اإلجمالي
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31 ديسمبر 2016التمويل المتجاوز لموعد استحقاقه وانخفضت قيمته حسب القطاع
مخصصات تمويل متعثرتمويل عامل

محددة
مخصصات 

عامة
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

83.840--8.393.293تجارة االستيراد

----تجارة التصدير
21.818--2.214.104تجارة الجملة والتجزئة

12.000--1.200.000التعدين والمحاجر
64.439.774586.797184.230648.865اإلنشاءات

105.200--10.580.865التصنيع
50.625--5.062.500الكهرباء والغاز والمياه

70.333--7.035.237النقل واالتصاالت
76.197--7.638.465الخدمات

158.672.01761.55617.3922.198.416التمويل الشخصي
8.833--883.281الزراعة واألنشطة المرتبطة بها

----التمويل لغير المقيمين
499.971-                     -                  50.005.741جميع األخرى

316.125.277648.353201.6223.776.098اإلجمالي

* المبلــغ أعــاه للتمويــل مــن حيــث القطــاع يســتبعد منــه الذمــم المدينــة لبطاقــات االئتمــان بمبلــغ 696.334 ريــال عمانــي. يبلــغ المخصــص العــام والمحــدد لمحفظــة بطاقــات 
االئتمــان 13.925 ريــال عمانــي و918 ريــال عمانــي علــى التوالــي. التغيــر فــي المخصــص

31 ديسمبر 2016التغير في المخصص
وكالة 

باالستثمار
مرابحة 

مدينة
إجارة منتهية 

بالتمليك
مشاركة 
متناقصة

اإلجماليأخرى

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

255.681728.6961.421.90710.6107.8272.424.721المخصص في بداية السنة
302.793335.914696.820115.6916.0981.457.316المخصص للسنة - المحفظة

68.348177.955-28.11681.491-مفرج عنه / )مكون( للسنة- محدد
302.793364.030778.311115.69174.4461.635.271مسترد خال السنة

15.46315.846-            -                 383       -                 احتياطي الربح
558.4741.093.1092.200.218126.30197.7364.075.838المخصص في نهاية السنة

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل



64

31 ديسمبر 2015التغير في المخصص
وكالة 

باالستثمار
مرابحة 

مدينة
إجارة منتهية 

بالتمليك
مشاركة 
متناقصة

اإلجماليأخرى

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

79.393895.063-292.113523.557-المخصص في بداية السنة
255.681453.059807.22510.6104.9721.531.547المخصص للسنة - المحفظة

36)76.538(-91.125)14.551(-مفرج عنه / )مكون( للسنة- محدد
1.531.583)71.566(255.681438.508898.35010.610مسترد خال السنة

)1.925(-            -        -                  )1.925(-                احتياطي الربح

255.681728.6961.421.90710.6107.8272.424.721المخصص في نهاية السنة

تفاصيل التبرعات مقابل الدفعات المتأخرة المستلمة من العمالء والربح المصادر يتم تحويله لحساب الخيرات والتصرف فيه

20162015البند
ريال عمانيريال عماني

مصادر أموال الخيرات
3.682881أموال خيرات غير موزعة في بداية السنة

13.8494.521تبرعات مقابل الدفع المتأخر المستلمة من العماء
-       6.036إلغاء دخل غير متوافق مع الشريعة

23.5675.402إجمالي مصادر األموال خالل السنة

استخدامات أموال الخيرات
--طاب الجامعات والمدارس

--الجمعيات الخيرية
)1.720()5.613(إعانة ألسر محتاجة

)1.720()5.613(إجمالي األموال المستخدمة خالل السنة

17.9543.682أموال الخيرات غير الموزعة في نهاية السنة
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تخفيف مخاطر االئتمان   3/8

اإلفصاحات النوعية  1/3/8

يســتخدم البنــك مجموعــة متنوعــة مــن األدوات لتخفيــف مخاطــر ائتمانــه؛ أولهــا هــو تأميــن المخاطــر بضمانــات إضافيــة مناســبة. وبالرغــم مــن أن وجــود الضمانــات اإلضافيــة ليــس 
شــرطا مســبقا لمنــح التمويــل، إال أن جــزءا كبيــرا مــن المخاطــر الحاليــة مؤمنــة جزئيــا أو كليــا، مــن الناحيــة العمليــة، بضمانــات إضافيــة. كمــا أن للبنــك سياســات حــول أنــواع األصــول 

التــي يمكــن قبولهــا كضمانــات إضافيــة. 

الضمانــات اإلضافيــة المقبولــة لــدى البنــك كمخففــات لمخاطــر االئتمــان هــي النقــد )هامــش جديــة( أو مــا يقــارب النقــد )مثــل الودائــع الثابتــة »بــي إس آي أي« واألوراق الماليــة القابلــة 
للمتاجــرة مثــل الســندات والصكــوك وخافهــا(، ضمانــات الدفــع مــن قبــل البنــك/ خطابــات االعتمــاد المضمونــة والرهــن علــى الممتلــكات غيــر المنقولــة )العقــارات والمســتودعات 

وخافهــا( والرهــن علــى الماكينــات والمعــدات والضمانــات مــن األفــراد والشــركات. 

جميــع مخاطــر التمويــل األخــرى للشــركات واألفــراد يســند إليهــا 100٪ مــن ترجيــح المخاطــر دون االســتفادة مــن قيمــة الضمــان اإلضافــي ويتــم تطبيــق نفــس المعاملــة علــى األصــول 
المؤجــرة بموجــب إجــارة منتهيــة بالتمليــك )فيمــا عــدا تمويــل قــروض الرهــن للتجزئــة والتــي يســند إليهــا نســبة 35٪ مــن ترجيــح المخاطــر(. 

ــا  ــي وقابليته ــان اإلضاف ــتعملة للضم ــتندات المس ــة للمس ــة القانوني ــت الصاحي ــد صيغ ــي. وق ــان اإلضاف ــوع الضم ــا لن ــم دوري وفق ــا، لتقيي ــة، عموم ــات اإلضافي ــع كل الضمان وتخض
لإلنفــاذ مــن قبــل موظفيــن مؤهليــن، بمــن فيهــم محامــون.

عندما يتم أخذ ضمان من طرف ثالث كمخفف للمخاطر يتم وضع اعتبار لترجيح المخاطر المطبق على العميل وال يوضع اعتبار لترجيح المخاطر المطبق على الضامن. 

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(. •

قــام البنــك بالمشــاركة فــي المنهــج البســيط لاعتــراف بالضمانــات اإلضافيــة تحــت المنهــج القياســي حيــث يتــم إســناد ترجيــح الخطــر بنســبة صفــر٪ للمخاطــر التــي تتــم تغطيتهــا 
بضمانــات إضافيــة نقديــة. جميــع مخاطــر التمويــل األخــرى للشــركات والتجزئــة يتــم ترجيــح مخاطــر لهــا بنســبة 100٪ بــدون االســتفادة مــن قيمــة الضمــان اإلضافــي ويتــم تطبيــق نفــس 

المعاملــة علــى األصــول المؤجــرة بموجــب اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك )فيمــا عــدا تمويــات رهــن التجزئــة والتــي يســند لهــا ترجيــح مخاطــر بنســبة ٪35(.

اإلفصاحات الكمية  2/3/8
ال يقــوم البنــك بتخفيــض أصولــه المرجحــة بالمخاطــر بقيمــة الضمانــات اإلضافيــة كمخفــف مخاطــر ويقــوم بتطبيــق ترجيحــات مخاطــر علــى إجمالــي األرصــدة القائمــة مــن مختلــف 

المخاطر.

كانت القيمة الدفترية لألصول قيد اإلجارة المنتهية بالتمليك كما في تاريخ التقرير بمبلغ 184.410.642 ريال عماني.

توزيع التصنيف

2016201520162015فئة التصنيف
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

-640.342دون المستوى--1
-8.012مشكوك في تحصيلها-27.939.640
--خسارة316.975.0003.366.000
160.913.045103.231.000إجمالي التمويات - مصنفة415.331.22917.031.000
155.860.58598.628.109تمويات غير مصنفة588.351.13073.996.000
316.773.630201.859.109اإلجمالي613.647.6188.720.000
7--

18.020.074118.000قيد الماحظة

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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مخاطر السيولة   4/8

اإلفصاحات النوعية  1/4/8

يمكــن تعريــف الســيولة بأنهــا مقــدرة البنــك علــى ضمــان توفــر األمــوال لمقابلــة كافــة االرتباطــات داخــل الميزانيــة العموميــة وخــارج الميزانيــة العموميــة بســعر معقــول. كذلــك. 
يمكــن تعريــف مخاطــر الســيولة علــى أنهــا المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا اإليــرادات ورأس المــال نتيجــة الحتمــال عــدم مقــدرة البنــك علــى مقابلــة التزاماتــه عندمــا تصبــح مســتحقة 

األداء، دون أن يتكبــد خســائر غيــر مقبولــة. وبعكــس ذلــك تمامــا، قــد تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي شــكل ضيــاع الفــرص نتيجــة لاحتفــاظ بســيولة زائــدة نســبيا مقارنــة بااللتزامــات.

إن لدى البنك هيكا شاما إلدارة مخاطر السيولة.

تهــدف اســتراتيجية البنــك إلدارة مخاطــر الســيولة إلــى تخفيــض التأثيــر الناتــج علــى إيــرادات البنــك إلــى أدنــى حــد. منهــج البنــك فــي إدارة الســيولة هــو أن يتأكــد، بقــدر اإلمــكان، أن 
تكــون لديــه فــي جميــع األوقــات ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتــه عندمــا تكــون مســتحقة األداء، فــي ظــل كل مــن الظــروف العاديــة والصعبــة، دون أن يتكبــد خســائر غيــر مقبولــة 

أو المخاطــرة بســمعة البنــك.

إن البنك يتبنى أسلوبا مزدوجا إلدارة خطر السيولة:

إدارة الســيولة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية: وتتمثــل فــي إدارة موقــف الســيولة ضمــن ضوابــط ومؤشــرات محــددة تضمــن الوفــاء بجميــع المطالبــات المتعلقــة بااللتزامــات فــي 
. حينها

إدارة مخاطــر الســيولة الطارئــة: لضمــان أن يكــون البنــك، فــي حــال حــدوث طــارئ ســوقي محــدد يتعلــق بالمؤسســة أو عــام، قــادرا علــى إنتــاج ســيولة كافيــة لتحمــل أزمــة ســيولة 
قصيــرة األجــل.

إن إدارة الخزينــة تحتفــظ بمحفظــة مــن األصــول الســائلة قصيــرة األجــل، تتكــون فــي معظمهــا مــن أوراق ماليــة اســتثمارية ســائلة قصيــرة األجــل وتســهيات بيــن البنــوك لضمــان 
االحتفــاظ بســيولة كافيــة فــي البنــك عمومــا. يتــم الوفــاء بمتطلبــات الســيولة مــن الودائــع فــي الحســابات الجاريــة وحســابات االســتثمار غيــر المقيــدة الخاصــة بأصحــاب حســابات 

االســتثمار. 

إن البنــك يخضــع لحــدود الفجــوة فــي الســيولة المحــددة بواســطة البنــك المركــزي العمانــي وبالنســبة للمجــاالت التــي تركــت لتقديــر البنــك، فقــد تــم تطبيــق حــدود فجــوات داخليــة 
حســب العملــة. هنــاك حــدود داخليــة متحفظــة فــي مقابــل الحــدود الموضوعــة مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي.

ــه  ــوص علي ــبما منص ــيولة حس ــة س ــدل تغطي ــك بمع ــاظ البن ــة. إن احتف ــيولة المحتمل ــاع الس ــاالت انقط ــل لح ــرة األج ــة قصي ــز المرون ــو تعزي ــيولة ه ــة الس ــدل تغطي ــن مع ــرض م الغ
ــهري.  ــو ش ــى نح ــك عل ــب البن ــن جان ــيولة م ــة الس ــدل تغطي ــتوى مع ــد مس ــم رص ــات. يت ــع األوق ــي جمي ــة ف ــودة عالي ــائلة ذات ج ــول س ــك أص ــدى البن ــن أن ل ــا يضم تنظيمي

لــدى البنــك مصــادر متنوعــة للتمويــل بحيــث يتــم حشــد األمــوال بيــن الحســابات الجاريــة مــن األفــراد والشــركات وال تتــم المحاســبة عــن هــذه الحســابات علــى أســاس مقيــد. يتــم 
حشــد األمــوال فــي حســابات التوفيــر والودائــع ألجــل مــن األفــراد والمؤسســات ويتــم القبــول بهــذه األمــوال علــى أســاس المضاربــة وعلــى أســاس غيــر مقيــد. يحصــل البنــك علــى 

األمــوال مــن ســوق مــا بيــن البنــوك ســواء محليــا أو إقليميــا مــن بنــوك إســامية. إيــداع األمــوال فــي ســوق مــا بيــن البنــوك يتــم فقــط مــع بنــوك إســامية.

لدى البنك دليل مخاطر السوق يتعامل مع مخاطر السيولة كما أن لدى البنك سياسة طوارئ سيولة.

ــول  ــر ح ــتخراج التقاري ــى اس ــق عل ــذا التطبي ــاعد ه ــر. يس ــرز كلوي ــن ولت ــص م ــس )OneSumX( مرخ ــم إك ــات، ون س ــول والتزام ــق إدارة أص ــذ تطبي ــب بتنفي ــت قري ــذ وق ــك من ــام البن ق
ــوال.  ــل األم ــعير تحوي ــعير وتس ــادة التس ــيولة وإع الس

اإلبالغ عن وقياس مخاطر السيولة

ــم  ــرا تت ــات أم ــول وااللتزام ــة األص ــهرية بقائم ــتحقاقات الش ــة واالس ــيولة الهام ــدالت الس ــر مع ــدي. تعتب ــق النق ــزون والتدف ــج المخ ــتخدام مناه ــيولة باس ــر الس ــاس مخاط ــم قي يت
مناقشــته فــي جميــع اجتماعــات لجنــة األصــول وااللتزامــات. تجتمــع لجنــة األصــول وااللتزامــات شــهريا أو خــال فتــرات أقــل مــن ذلــك للتأكــد مــن المراقبــة الفعالــة لمركــز الســيولة.

 تدفقــات األمــوال الداخلــة والخارجــة المتوقعــة يتــم اســتخدامها فــي قائمــة اســتحقاقات األصــول وااللتزامــات ويتــم رصــد الفجــوات الناتجــة لضمــان أن الفجــوات الناتجــة تقــع 
ضمــن الحــدود المنصــوص عليهــا مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي والحــدود المعتمــدة داخليا.يوفــر دليــل مخاطــر الســوق موجهــات مفصلــة لقيــاس وإدارة مخاطــر الســيولة.

هناك سياسة طوارئ سيولة شاملة جاهزة تعطي تعريفًا الستراتيجية معالجة أزمة السيولة والتخطيط تحت السيناريوهات البديلة ومستويات التحذير. 
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النسب الكمية  2/4/8

20162015نسب السيولة
النسبة المئويةالنسبة المئوية

83.90%85.15%نسبة التمويل
78.92%81.96%التمويل للعماء إلجمالي األصول
34.00%21.29%حقوق الملكية إلجمالي األصول

558.00%214.63%نسبة غطاء السيولة
278.00%67.67%نسبة صافي التمويل المستقر

يلخص الجدول أدناه تحليل االستحقاق للتمويل ومختلف فئات األموال

اإلجماليأكثر من 5 سنوات1-5  سنوات6 أشهر لسنة1-6 أشهرحتى 1 شهر2016
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانياألصول

277.72812.483.664---12.205.936نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
32.647.648----32.647.648مستحق من بنوك

12.038.18419.402.2445.243.89913.979.5974.625.00055.288.924وكالة باالستثمار
1.433.59310.533.3579.816.41331.416.0937.392.64760.592.103مرابحة مدينة

1.595.67819.102.97621.626.78074.594.19467.491.014184.410.642أصول إجارة- إجارة منتهية بالتمليك
12.503.859-99.664621.9741.203.44810.578.773مشاركة متناقصة

9.218.264-8.045.2641.173.000--استثمارات
3.537.5093.537.509----ممتلكات ومعدات
2.227.8132.227.813----أصول غير ملموسة
2.532.694-2.532.694---أصل ضريبة مؤجلة

6.202.884-                  -                       6.202.884-                    -                 أصول أخرى
60.020.70349.660.55152.138.688134.274.35185.551.711381.646.004إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة وحقوق ملكية المالكين
3.657.501----3.657.501مستحقات لبنوك

5.240.85521.730.032-4.959.2947.337.1984.192.685حسابات العماء الجارية
4.808.44257.931.236107.880.93928.518.0785.623.051204.761.746وكالة باالستثمار لعماء

5.715.601--5.715.601--التزامات أخرى
13.425.23765.268.434117.789.22528.518.07810.863.906235.864.880إجمالي االلتزامات

4.216.4886.657.5036.435.94831.486.00215.740.93864.536.879حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
81.244.24581.244.245-                   -                    -                    -                  إجمالي حقوق ملكية المالكين

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
17.641.72571.925.937124.225.17360.004.080107.849.089381.646.004االستثمار غير المقيدة وحقوق ملكية المالكين

)56.387()22.353.765(74.270.271)72.086.485()22.265.386(42.378.978صافي الفجوة
-)56.387(22.297.378)51.972.893(42.378.97820.113.592صافي الفجوة التراكمية
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اإلجماليأكثر من 5 سنوات1-5  سنوات6 أشهر لسنة1-6 أشهرحتى 1 شهر2015
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانياألصول

144.6196.062.940---5.918.321نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
31.255.310----31.255.310مستحق من بنوك

25.312.392-7.321.55617.156.212145.177689.447وكالة باالستثمار
736.9433.974.6728.415.08025.156.7424.705.97242.989.409مرابحة مدينة

1.332.01410.020.19720.805.51255.794.25542.138.029130.090.007أصول إجارة- إجارة منتهية بالتمليك
1.050.407-16.652104.969132.231796.555مشاركة متناقصة

5.482.693--5.482.693--استثمارات
3.933.8433.933.843----ممتلكات ومعدات
2.230.4412.230.441----أصول غير ملموسة
1.942.158-1.942.158---أصل ضريبة مؤجلة

2.378.602-                   -                     2.378.602-                  -                    أصول أخرى
46.580.79631.256.05037.359.29584.379.15753.152.904252.728.202إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة وحقوق ملكية المالكين
1.925.000----1.925.000مستحقات لبنوك

25.685.581-5.137.1163.852.8375.137.11611.558.512حسابات العماء الجارية
114.829.056-52.074.4061.566.10032.398.55028.790.000وكالة باالستثمار لعماء

3.485.085--3.845.085--التزامات أخرى
145.924.722-59.136.5225.418.93741.020.75140.348.512إجمالي االلتزامات

2.327.459120.800144.53085.00018.189.99220.867.781حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
85.935.69885.935.698----إجمالي حقوق ملكية المالكين

أصحــاب حســابات  االلتزامــات وحقــوق ملكيــة  إجمالــي 
المالكيــن المقيــدة وحقــوق ملكيــة  61.463.9815.539.73741.165.28140.433.512104.125.690252.728.201االســتثمار غيــر 

1.046.944)49.925.843(43.945.645)3.805.986(25.716.313)14.883.185(صافي الفجوة
-10.833.1287.027.14250.972.7871.046.944)14.883.185(صافي الفجوة التراكمية

مخاطر السوق  5/8
اإلفصاحات النوعية  1/5/8

ــمل  ــي تش ــوق، الت ــدالت الس ــعار أو مع ــي أس ــرات ف ــبب التغي ــا بس ــة أو خارجه ــة العمومي ــة بالميزاني ــة األدوات المالي ــي قيم ــائر ف ــر الخس ــا مخاط ــوق بأنه ــر الس ــف مخاط ــم تعري يت
ــلع.  ــعار الس ــي وأس ــرف األجنب ــعار الص ــح وأس ــدالت الرب ــي مع ــرات ف التغي

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

يحتسب مصروف رأس المال لمخاطر السوق حسب المنهج القياسي.
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يلتــزم البنــك بصرامــة بحــدود وموجهــات السياســة التنظيميــة/ الداخليــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، ويتــم تصعيــد االنحرافــات، إن وجــدت، فــورا التخــاذ اإلجــراء المناســب 
متــى كان ذلــك ضروريــا. فيمــا يلــي الفئــات األساســية مــن مخاطــر الســوق التــي يواجههــا البنــك:

مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية: 

وهــي المخاطــر التــي تنجــم عــن تأثــر مراكــز العمــات األجنبيــة لــدى البنــك تأثــرا ســلبيا نتيجــة لتقلبــات أســعار الصــرف األجنبــي. إن المســؤولية عــن إدارة مخاطــر الصــرف األجنبــي تقــع 
علــى عاتــق إدارة الخزينــة وإدارة أســواق المــال بالبنــك. كمــا أن إدارة مخاطــر الصــرف األجنبــي فــي البنــك مضمونــة مــن خــال القيــاس والمراقبــة المنتظميــن لمراكــز الصــرف األجنبــي 
المفتوحــة. معامــات الصــرف األجنبــي التــي يقــوم بهــا البنــك هــي بالنيابــة عــن العمــاء وهــي علــى أســاس معضــد. ال يتولــى البنــك مراكــز صــرف عمــات أجنبيــة تملكيــة. يقــوم 
البنــك بصــورة تحفظيــة بالحــد مــن صافــي مركــزه المفتــوح ألقــل مــن 39.2٪ مــن صافــي ملكيــة البنــك فــي مقابــل الحــد التنظيمــي البالــغ 40٪. هنــاك حــدود موضوعــة أيضــا للعمــات 

الفرديــة.

مخاطر معدل الربح: 

وهــي المخاطــر المتمثلــة فــي تعــرض البنــك لخســارة ماليــة نتيجــة للفجــوة فــي معــدل الربــح علــى أصحــاب األصــول وحســابات االســتثمار. يتــم توزيــع األربــاح علــى أســاس اتفاقيــات 
اقتســام األربــاح بــدال عــن العائــد المضمــون علــى أصحــاب حســابات االســتثمار؛ لذلــك، فــإن البنــك غيــر معــرض ألي خطــر هــام فيمــا يتعلــق بمعــدل الربــح. ولكــن ترتيبــات اقتســام الربــح 

ســتؤدي إلــى مخاطــر تجاريــة مرحلــة عندمــا ال تســمح النتائــج للبنــك بتوزيــع أربــاح تتماشــى ومعــدالت الســوق.

ــح علــى العائــدات والقيمــة االقتصاديــة للبنــك، اســتطاع البنــك أن يطــور مناهــج قيــاس مناســبة. أنظمــة القيــاس لتحليــل حساســية  فيمــا يتعلــق بمراقبــة تأثيــر تغيــرات معــدل الرب
معــدل الربــح هــي: تحليــل فجــوة االســتحقاق التقليديــة )لقيــاس حساســية معــدل ربــح اإليــرادات(، والفتــرة )لقيــاس حساســية معــدل ربــح رأس المــال(. تكــون نتائــج تحليــل الحساســية 

ضمــن محاضــر اجتماعــات لجنــة األصــول وااللتزامــات. 

مخاطر السعر: 

مخاطــر ســعر االســتثمار هــي المخاطــر الناجمــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة الســوقية لمحفظــة البنــك نتيجــة النخفــاض القيمــة الســوقية لاســتثمار الفــردي. إن مســؤولية إدارة 
ــلطات  ــل الس ــن قب ــا م ــة عليه ــم الموافق ــك تت ــتثمارات البن ــك. إن اس ــات بالبن ــول وااللتزام ــة األص ــه لجن ــراف وتوجي ــت إش ــة تح ــق إدارة الخزين ــى عات ــع عل ــتثمار تق ــعر االس ــر س مخاط

ــة. ــة صارم ــة بعناي المختص

ــوقية  ــة الس ــد القيم ــم رص ــوقية. يت ــا الس ــتنادا لقيمته ــا اس ــع يومي ــة للبي ــتثمارات المتاح ــم االس ــم تقيي ــع. يت ــة للبي ــة المتاح ــن فئ ــوك ضم ــي الصك ــتثمارات ف ــاظ باالس ــم االحتف يت
ــردي.  ــتثمار الف ــوق لاس ــات الس ــارة واتجاه ــاف الخس ــدود إيق ــل ح ــي مقاب ــتثمارات ف لاس

يتــم االحتفــاظ باالســتثمارات فــي األســهم ضمــن فئــة المتاحــة للبيــع ويتــم تقييمهــا يوميــا فــي مواجهــة األســعار المتاحــة فــي أســواق ماليــة معتــرف بهــا فــي مقابــل حــدود إيقــاف 
الخســارة المنصــوص عليهــا مــن قبــل البنــك.

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

االســتثمارات فــي الصكــوك واألســهم تتــم فقــط بعــد بــذل العنايــة الازمــة المفصلــة عــن المصــدر/ الشــركة واعتمادهــا مــن جانــب لجنــة االئتمــان بــاإلدارة مــع مراجعــة المخاطــر 
ــم  ــا. تت ــرف به ــال معت ــواق م ــي أس ــا ف ــطة به ــرة النش ــم المتاج ــائلة وتت ــركة وس ــة بالش ــهم ملتزم ــي أس ــتثمارات ف ــم االس ــاإلدارة. تت ــر ب ــل إدارة المخاط ــن قب ــدم م ــا والمق عليه
االســتثمارات فــي الصكــوك فــي صكــوك مصــدرة مــن حكومــات إقليميــة وشــركات ذات ســمعة تتوفــر لهــا أســواق ثانويــة نشــطة. تعتبــر الصكــوك واألســهم جــزءا مــن دفتــر البنــك 

وتصنــف علــى أنهــا متاحــة للبيــع ويتــم االســتثمار فيهــا بهــدف جنــي عائــدات دوريــة ثابتــة عــن الصكــوك وتوزيعــات أربــاح مــن األســهم وال يتــم االحتفــاظ بهــا ألغــراض المضاربــة.

مخاطر السلع: 

ليس لدى البنك مخاطر متعلقة بأسواق السلع.

التقنيات المختلفة المستخدمة من قبل البنك ألغراض قياس ورصد مخاطر السوق كما يلي:

المراكز الليلية المفتوحة. •
حدود إيقاف الخسارة. •
تحليل فجوة معدل الربح. •
العائدات بالمخاطر. •
القيمة االقتصادية. •

تعتمــد قائمــة اآلليــات أعــاه مــن مجلــس اإلدارة اســتنادا إلــى توصيــات لجنــة األصــول وااللتزامــات. تقــوم كل مــن إدارتــي الخزينــة وأســواق المــال وإدارة المخاطــر بالبنــك برصــد المراكــز 
فــي مواجهــة الحــدود المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 
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مخاطــر العمــات األجنبيــة: لــدى البنــك تعــرض لمخاطــر ســعر الصــرف األجنبــي والحــال كذلــك فهــو معــرض لمخاطــر العمــات األجنبيــة. برغــم ذلــك فــإن مقــدار كبيــر مــن العمــات 
األجنبيــة إمــا بعمــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو بالــدوالر األمريكــي وهــي مربوطــة بالريــال العمانــي لــذا لــن تكــون نتيجــة أي تحليــل حساســية ذات أهميــة.

مخاطــر معــدل الربــح: يقيــس البنــك مخاطــر معــدل الربــح فــي دفتــر البنــك باحتســاب العائــدات تحــت المخاطــر والقيمــة االقتصاديــة باســتخدام المنهجيــات المنصــوص عليهــا فــي 
مســتند بــازل - مبــادئ إدارة واإلشــراف علــى مخاطــر معــدل الفائــدة - يوليــو 2004.

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

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

يســتخدم البنــك أربعــة فئــات مــن اختبــارات الجهــد، معــدالت الربــح، معــدالت صــرف العمــات األجنبيــة، أســعار األســهم وأســعار الصكــوك. لــكل فئــة يتــم وضــع اعتبــار أســوأ صدمــات 
ممكنــة قــد تحــدث فعليــا فــي الســوق الختبــار الجهــد.

اإلفصاحات النوعية  2/5/8

يحتفظ البنك بمحفظة استثمارات 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
20162015

11.1504.677مخاطر صرف العمات األجنبية

مخاطر صرف العمات األجنبية

المبلغ الخاضع لمخاطر السوق )الف ريال عماني( عقود متوافقة مع الشريعة اإلسالمية
20162015

11.1504.677صرف عمات أجنبية - صافي المراكز المفتوحة
5.50%35%النسبة المئوية لصافي المراكز المفتوحة إلى رأس المال التنظيمي

32.08833.638السقف التنظيمي

مخاطر السعر

أثر االنخفاض بنسبة 10٪ في السعر

نوع االستثمار
10690.070%صكوك إقليمية مدرجة

10238.500%أسهم مدرجة
928.570اإلجمالي

القيمة تحت الخطر في محفظة أسهم حقوق ملكية البنك المحسوبة بنسبة 95٪ من فاصل الثقة تبلغ 13.898 ريال عماني. 

األثر على السعر          األثر على السهم
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مخاطر التشغيل:  6/8
اإلفصاحات النوعية  1/6/8

مخاطــر التشــغيل هــي المخاطــر المتأصلــة فــي جميــع أنشــطة األعمــال نتيجــة للخســائر التــي تعــود لعــدم كفايــة أو فشــل اإلجــراءات الداخليــة أو الموظفيــن أو األنظمــة أو ألحــداث 
خارجيــة. تقــع المســؤولية األساســية عــن اإلدارة اليوميــة لمخاطــر التشــغيل علــى عاتــق وحــدات األعمــال الفرديــة فــي البنــك والوحــدات المســاندة. كل وحــدة مســئولة عــن ضمــان 
التــزام كل وظيفــة بإطــار التشــغيل المحــدد والمعتمــد مــن خــال وضــع إجــراءات وضوابــط داخليــة وخطــة تعاقــب وظيفــي ونظــام موثــوق إلعــداد وتقديــم التقاريــر اإلداريــة فــي 

وقتهــا.

إن أهداف إدارة مخاطر التشغيل في بنك العز اإلسامي تتلخص فيما يلي:

ــة قويــة علــى المخاطــر عبــر اســتغال أحــدث تقنيــات وأســاليب إدارة المخاطــر ممــا يــؤدي إلــى قــدرة مميــزة علــى إدارة المخاطــر وتمكيــن وحــدات األعمــال مــن   • تحقيــق رقاب
ــو. ــاألداء والنم ــة ب ــا المتعلق ــق أهدافه تحقي

تقليــص تأثيــر مخاطــر التشــغيل إلــى الحــد األدنــى عبــر وســائل كوضــع خطــط فعالــة الســتمرارية األعمــال، والتوثيــق المواكــب وتطويــر نظــام للتوعيــة العامــة بمخاطــر التشــغيل  •
داخــل البنــك والتقييــم الذاتــي للمخاطــر والضوابــط ومؤشــرات المخاطــر الرئيســية ومراجعــة المنتجــات الجديــدة وأســلوب االعتمــاد وخطــط اســتمرارية األعمــال.

ستؤدي نتائج الرقابة على المخاطر التشغيلية إلى التمكن من التقييم الصحيح لألداء وااللتزام.  •

تتولــى وحــدات األعمــال والدعــم المســؤولية األساســية عــن تحديــد وقيــاس وإدارة مخاطــر التشــغيل المازمــة لعمليــات كل منهــا. وتتــم مراقبــة مخاطــر التشــغيل مــن خال سلســلة 
مــن ضوابــط الرقابــة وعمليــات التدقيــق الداخليــة القويــة، وفصــل المهــام وخطــوط المســؤوليات بصــورة محــددة بوضــوح، وتوفيــر كتيبــات ومعاييــر التشــغيل التفصيليــة. تقــوم إدارة 

التدقيــق الداخلــي بإجــراء مراجعــة مســتقلة لكفــاءة الرقابــة الداخليــة بالبنــك ومقدرتهــا علــى خفــض تأثيــر مخاطــر التشــغيل إلــى أدنــى حــد. 

إن أســلوب الرقابــة علــى المخاطــر والتقييــم الذاتــي تــؤدي إلــى تمكيــن مديــري الخطــوط مــن تحديــد مخاطــر التشــغيل الرئيســية والضوابــط الجاهــزة إلدارتهــا فــي مجــاالت عملهــم 
ويتــم توثيــق ذلــك فــي مســتند الرقابــة علــى المخاطــر والتقييــم الذاتــي والتــي يتــم تقييمهــا بالصــورة المطلوبــة علــى أســاس أثــر وعــدد مــرات كل خطــر مــن المخاطــر تــم تحديــده. 
ــي.  ــر أداء رئيس ــكل مؤش ــغيل تش ــر التش ــداث مخاط ــإن أح ــة ف ــورة جوهري ــل خط ــرارات تمث ــاذ ق ــن اتخ ــؤولين ع ــن المس ــا الموظفي ــف وخصوص ــكل موظ ــل األداء ل ــن تحلي ــزء م كج
مؤشــرات المخاطــر الرئيســية للمخاطــر الهامــة التــي يتــم تحديدهــا يتــم رصدهــا علــى أســاس ربــع ســنوي فــي مواجهــة الحــدود الدنيــا. يتــم تقييــم االلتــزام بالسياســة والموجهــات 

اإلجرائيــة مــن قبــل إدارة التدقيــق الداخلــي. 

إن سياســة إدارة مخاطــر التشــغيل بالبنــك توفــر اإلطــار الــازم لتحديــد وتقديــر ومراقبــة واإلبــاغ عــن مخاطــر التشــغيل بطريقــة منســجمة وشــاملة فــي كل إدارات البنــك. وتوجــد 
حاليــا وظيفــة واضحــة ومحــددة إلدارة مخاطــر التشــغيل لدعــم وحــدات األعمــال والدعــم بصــورة مســتقلة فيمــا يتعلــق بالتعــرف علــى وتقييــم والرقابــة علــى والســيطرة واإلبــاغ 

عــن مخاطــر التشــغيل. 

يقوم البنك وعلى نحو مستمر بتقييم الفعالية مع المخاطر التي تم تحديدها ويقوم بالرصد المنتظم لمامح المخاطر التشغيلية والتعرضات الجوهرية للخسائر.

ســتحدد وظائــف األعمــال والدعــم بالتشــاور مــع إدارة المخاطــر جميــع المخاطــر التشــغيلية الهامــة واتخــاذ القــرار بشــأن اإلجــراءات المناســبة التــي يجــب اســتخدامها للســيطرة علــى 
و / أو تخفيــف المخاطــر المذكــورة.

هنــاك أســلوب جاهــز وموضــوع بشــكل جيــد لإلبــاغ عــن أحــداث مخاطــر التشــغيل. يطلــب مــن جميــع وحــدات األعمــال والدعــم تقديــم تقريــر حــول أحــداث المخاطــر التشــغيلية 
علــى نحــو شــهري. تتــم مراجعــة هــذه التقاريــر مــن جانــب إدارة المخاطــر ويتــم تقديمهــا للجنــة إدارة المخاطــر. تقــوم لجنــة إدارة المخاطــر بإجــراء تحليــل دوري ألحــداث المخاطــر 

التشــغيلية لتحديــد الســبب األساســي للحادثــة والتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لتخفيفهــا. تتوفــر كتيبــات حــول المخاطــر التشــغيلية داخليــا وخارجيــا لــدى إدارة المخاطــر.

يتبع البنك منهج المؤشر األساسي لتحديد المخاطر التشغيلية.

إدارة استمرارية األعمال

إدارة اســتمرارية األعمــال هــي تنفيــذ تدابيــر وتخطيــط وإعــداد لضمــان اســتمرار البنــك فــي عملياتــه التشــغيلية حســب المســتوى المقــرر مســبقا فــي أعقــاب حــادث أو انقطــاع فــي 
العمليــات غيــر مخطــط لهمــا. 

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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ــار أعمــال مفصــل. تــم إنشــاء موقــع اســتمرارية أعمــال  لــدى البنــك سياســة اســتمرارية أعمــال جاهــزة ومعتمــدة بالصــورة الصحيحــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة. تــم إجــراء تحليــل آث
ــار تــم تقديــم تدريــب للموظفيــن. يوفــر التدقيــق الداخلــي أيضــا تقييمــا مســتقا لمــدى فعاليــة البرنامــج. ــاره. أثنــاء عمليــة االختب واختب

وبســبب اســتقاليتها عــن وحــدات األعمــال بالبنــك، لــدى إدارة التدقيــق الداخلــي برنامــج تدقيــق مصــاغ بشــكل جيــد للقيــام بإجــراء مراجعــات دوريــة لجميــع وظائــف األعمــال والدعــم 
واإلبــاغ عــن المخالفــات والفجــوات فــي الضوابــط، إن وجــدت، لرئيــس اإلدارة. وأيضــا يقــوم مديــرو وحــدات األعمــال والدعــم بمراجعــة السياســات واإلجــراءات ذات الصلــة لمعالجــة 
الفجــوات التــي يتــم تحديدها.فــي حالــة الضوابــط الداخليــة، ومتــى مــا تــم تنفيــذ منتجــات أو خدمــات أو أســاليب جديــدة مــن قبــل البنــك يتــم إجــراء مراجعــة مفصلــة لهــا لتحديــد 
المخاطــر التشــغيلية ومعالجتهــا. بصــورة مماثلــة ومتــى مــا تمــت مراجعــة أي مــن المنتجــات أو الخدمــات أو األســاليب القائمــة يتــم إجــراء مراجعــة مفصلــة لهــا لتحديــد المخاطــر 

التشــغيلية ومعالجتهــا. بخــاف ذلــك ومتــى مــا وقعــت حادثــة مخاطــر تشــغيلية تتــم مراجعــة الضوابــط وتعزيزهــا لمنــع تكــرار وقــوع أحــداث مخاطــر تشــغيلية مماثلــة.

أثناء عملية الرقابة على المخاطر والتقييم الذاتي يتم تزويد مديري الخطوط بالمعلومات حول أهداف إدارة المخاطر التشغيلية. 

اإلفصاحات الكمية  2/6/8

2016                                         2015البند
ريال عمانيريال عماني

12.528.7086.087.817صافي الدخل من أنشطة التمويل
286.876234.736صافي الدخل من أنشطة االستثمار

1.153.615843.540إيرادات أخرى - بالصافي
13.969.1997.166.093إجمالي الدخل

10.567.6467.166.093متوسط الدخل
1.585.1471.074.914مرات إجمالي دخل ألفا )٪15(

19.814.33613.436.424المخاطر التشغيلية استنادا إلى منهج المؤشر األساسي

مبلغ الدخل غير المتوافق مع الشريعة المحول لألعمال الخيرية هو 6.036 ريال عماني.

مخاطر معدل العائد    7/8
اإلفصاحات النوعية  2/7/8

تنشــأ مخاطــر معــدل العائــد مــن احتمــال أن تؤثــر التغييــرات فــي معــدالت العائــد علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة. يتعــرض البنــك لمخاطــر معــدل العائــد 
نتيجــة لفجــوات إعــادة التســعير لألصــول وااللتزامات.

قد ينشأ خطر معدل الربح بسبب أنشطة التمويل واالستثمار.

باإلضافــة إلــى ذلــك قــد يؤثــر خطــر معــدالت العائــد علــى البنــك مــن خــال تغييــرات واســعة فــي الســوق الناتجــة مــن التغييــرات فــي االقتصــاد. أثــر معــدالت الســوق يتــم إظهــاره 
ويمكــن رؤيتــه فــي عقــود التســعير لــدى البنــك حيــث أنهــا تحمــل األســعار التنافســية الســائدة فــي الســوق. عندمــا تكــون المخاطــر عاليــة ينحــو الســوق إلــى أن يضــع معــدل عائــد 
عالــي للمحافظــة علــى ملمــح الخطــر/ العائــد. بنــاء علــى ذلــك يخفــض الســوق مــن معــدل العائــد عندمــا يتــم تحديــد وجــود انخفــاض فــي المخاطــر علــى مســتوى الســوق بأكملــه 

وســيتم إظهارهــا فــي قيــام البنــوك بتخفيــض تســعير معــدل العائــد عليهــا.
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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 والتي تقيس 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 التزامات التمويل قصيرة األجل من االستثمارات طويلة األجل.

قام البنك بتنفيذ نظام لقياس مخاطر معدل الربح من خال استخدام تحليل الفجوة استنادا إلى مقادير كبيرة إلعادة التسعير.

قائمــة حساســية األصــول وااللتزامــات الناتجــة عــن المناوبــة المفترضــة فــي معــدالت األربــاح علــى القيمــة االقتصاديــة والعائــدات قيــد المخاطــر تعتبــر ضمــن محاضــر اجتماعــات لجنــة 
المخاطــر وااللتزامــات والتــي تقــوم بمراجعتهــا ويتــم تحديــد نقــاط اإلجــراءات حيالهــا.

اإلفصاحات الكمية  2/7/8

متوسط العائد على األصول وااللتزامات المالية للبنك كما يلي:

2015 2016البند
النسبة المئويةالنسبة المئوية

0.790.82مستحق من بنوك
5.343.20وكالة باالستثمار

5.254.89مرابحة مدينة
4.644.30إجارة منتهية بالتمليك

4.814.56مشاركة متناقصة
4.742.84استثمارات

0.640.22مستحقات لبنوك 
2.771.80وكالة باالستثمار لعماء

0.870.30حقوق 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 2.09 مليون ريال عماني.

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل



74

يلخص الجدول أدناه حساسية األصول وااللتزامات التي يحتسب عنها ربح:

6 أشهر لسنة3-6 أشهرحتى 3 أشهر2016
ريال عمانيريال عمانيريال عمانياألصول

--158.279نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
--32.647.647أرصدة مستحقة من بنوك أخرى

5.732.796--استثمارات
39.313.06126.113.57337.781.007تمويل

---أصول ثابتة
-                    -                     -                     أصول أخرى

72.118.98726.113.57343.513.803إجمالي األصول
---ودائع متداولة

--62.963.751ودائع توفير
11.621.58140.159.428103.522.070ودائع ألجل

-3.657.500-أرصدة مستحقة للبنوك أخرى
---ربح دائن والتزامات أخرى

---رأس المال
---االحتياطيات

---أرباح محتجزة
)26.815(--أخرى )آي آر إس(

74.585.33243.816.928103.495.255اإلجمالي
)59.981.452()17.703.355()2.466.345(الفجوة

)80.151.151()20.169.699()2.466.345(الفجوة التراكمية

اإلجماليغير حساسةأكثر من 20 سنة5-20 سنة3-5 سنوات1-3  سنوات2016
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانياألصول

12.325.38512.483.664----نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
32.647.647-----أرصدة مستحقة من بنوك أخرى

1.237.1592.248.3099.218.264---استثمارات
313.161.539-80.775.30949.704.16679.301.883172.541تمويل

5.765.3225.765.322----أصول ثابتة
8.602.214       8.602.214    -                -                     -                    -                      أصول أخرى

80.775.30949.704.16679.301.8831.409.70028.941.230381.878.650إجمالي األصول
44.222.24044.222.240----ودائع متداولة

62.963.751-----ودائع توفير
183.825.284---25.889.4662.632.739ودائع ألجل

3.657.500-----أرصدة مستحقة للبنوك أخرى
5.965.6295.965.629----ربح دائن والتزامات أخرى

100.000.000100.000.000----رأس المال
289.969289.969----االحتياطيات

)18.981.331()18.981.331(----أرباح محتجزة
)64.392()37.577(----أخرى )آي آر إس(

131.458.930381.878.650-           -                25.889.4662.632.739اإلجمالي
-                  )102.517.700(54.885.84347.071.42779.301.8831.409.700الفجوة

-                  -                  21.806.118101.108.000102.517.700)25.265.309(الفجوة التراكمية
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المخاطر التجارية المرحلة  8/8
اإلفصاحات النوعية  1/8/8

تشــير المخاطــر التجاريــة المرحلــة إلــى مقــدار وحجــم المخاطــر التــي يتــم تحويلهــا إلــى المســاهمين بغــرض التخفيــف عــن أصحــاب حســابات االســتثمار مــن تحمــل بعــض أو جميــع 
المخاطــر التــي يتعرضــون لهــا تعاقديــا بموجــب عقــود تمويــل المضاربــة. يتــم تحقيــق مشــاركة المخاطــر مــن خــال خلــق احتياطيــات تحوطيــة ويتنــازل المضــارب كليــا أو جزئيــا عــن 

حصتــه فــي الربــح. يــؤدي هــذا إلــى تســوية العائــدات إلــى أصحــاب حســابات االســتثمار وتمكيــن البنــك مــن دفــع عائــدات تنافســية فــي الســوق.

لــدى البنــك سياســة لتوزيــع الربــح تنــص علــى موجهــات مفصلــة لخلــق احتياطــي تســوية الربــح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار لتخفيــف المخاطــر التجاريــة المرحلــة فــي الحالــة التــي ال 
يتماشــى فيهــا أداء محفظــة المضاربــة مــع االتجاهــات الســوقية.

تبنــى البنــك سياســة تجميــع أمــوال المســاهمين وأصحــاب حســابات االســتثمار معــا ويتــم تمويــل األصــول واالســتثمارات مــن المحفظــة بعــد بــذل واجــب العنايــة الازمــة مــن قبــل 
األعمــال ومراجعتهــا مــن قبــل إدارة المخاطــر علــى األطــراف المقابلــة الفرديــة. إضافــة إلــى ذلــك يتــم رصــد المخاطــر علــى نحــو منتظــم لضمــان أن تلــك األصــول واالســتثمارات عاملــة 

وفــي حالــة ماحظــة وجــود أي توجــه ســالب يتــم الشــروع فــي اتخــاذ التدابيــر العاجيــة.

تتــم مراجعــة الربــح الــذي تجنيــه محفظــة المرابحــة علــى نحــو ربــع ســنوي فــي مقابــل اتجاهــات الســوق ويتــم دفــع الربــح إلــى أصحــاب حســابات االســتثمار بمــا يتماشــى مــع العائدات 
فــي الســوق. يتــم التخصيــص لاحتياطيــات التحوطيــة: احتياطــي تســوية الربــح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار فقــط فــي حالــة وجــود فائــض. فــي معظــم األوقــات يتــم تخصيــص 

جــزء مــن حصــة المضــارب فــي الربــح ألصحــاب حســابات االســتثمار.

2/8/8 اإلفصاحات الكمية

ليســت هنــاك معــدالت مقارنــة موجــودة لتوفيــر مقارنــة لمدفوعــات الربــح التاريخيــة مــن جانــب البنــك إلــى العمــاء فــي مقابــل العامــات الفارقــة. تــم ذكــر معــدل الربــح والترجيحــات 
المســندة فــي قســم أصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة.

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

المخاطر المحددة للعقد  9/8

اإلفصاحات النوعية  1/9/8

نــص مســتند قابليــة البنــك علــى تحمــل المخاطــر علــى حــدود الغــرض مــن التمويــل، أي هــل هــو لــرأس المــال العامــل، أم تمويــل ألجــل أم تمويــل لمشــروع أم تمويــل للمتاجــرة. وقــد 
تــم أيضــا تعريــف مختلــف عقــود التمويــل الممتثلــة للشــريعة التــي يمكــن اســتخدامها ضمــن الغــرض مــن التمويــل. يتــم األخــذ فــي االعتبــار متطلبــات ترجيــح الخطــر لــكل عقــود 

التمويــل الممتثلــة للشــريعة وذلــك اســتنادا إلــى إطــار العمــل التنظيمــي للصيرفــة اإلســامية ألغــراض احتســاب معــدل كفايــة رأس مــال البنــك. 

اإلفصاحات الكمية  2/9/8

مخاطر األصول المرجحة بمخاطر االئتمان حسب نوع عقود التمويل على النحو التالي:

عقود التمويل
61.656.20643.718.105ذمم مرابحة مدينة

55.847.39825.568.073وكالة باالستثمار
113.277.712112.139.015أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك

12.630.1601.061.017مشاركة متناقصة
15.365.3265.798.146خطابات ضمان
2.325.470290.898خطابات اعتماد

5.194.2255.208.715ارتباطات تمويل غير قابلة لإللغاء
266.296.497193.783.970اإلجمالي

األصول المرجحة بالمخاطر

2016
ريال عماني

2015
ريال عماني

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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إفصاحات عامة من ضوابط الرقابة  9

اإلفصاحات النوعية  1/9

تتعامل ضوابط الرقابة مع الطريقة التي تدار وتقاد بها الشركات وهي تعطي تعريفا ألدوار أعضاء مجلس اإلدارة وتصيغ أسلوب الرقابة الداخلية داخل المؤسسة.

يدعــم مجلــس إدارة بنــك العــز اإلســامي )البنــك( خلــق بيئــة ضوابــط رقابــة بالبنــك. بنــاء علــى ذلــك يقــوم كل مــن المجلــس ولجانــه بالتقييم المســتمر وتحســين ممارســات وسياســات 
وإجــراءات الرقابــة لديهــم. كمــا يتأكــد المجلــس أيضــا مــن تطبيــق البنــك لمبــادئ ميثــاق ضوابــط الرقابــة )الميثــاق( الموضوعــة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال )الهيئــة( إضافــة 
إلــى لوائــح ضوابــط الرقابــة للمؤسســات المصرفيــة والماليــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي. وبصفتــه بنــكا إســاميا يقــوم بنــك العــز اإلســامي أيضــا بتطبيــق الئحــة البنــك 

المركــزي العمانــي الخاصــة بالمؤسســات المصرفيــة اإلســامية.

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

إفصاحات عامة عن المستهلك

كجــزء مــن المشــاركة الكليــة للمســتهلكين فقــد قمنــا بتنفيــذ منهــج مزيــج لإلفصــاح عــن معلومــات جميــع المنتجــات والخدمــات للعمــاء. تــم اســتخدام المناهــج التاليــة لنشــر 
معلومــات المنتجــات والخدمــات للعمــاء:

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 اإلسامية.

تــم تدريــب جميــع موظفــي المبيعــات والخدمــات المتعامليــن مــع الجمهــور وهــم ملمــون جيــدا بمفهــوم األعمــال المصرفيــة اإلســامية وعــروض المنتجات بالصــورة التــي تمكنهم 
مــن الــرد علــى استفســارات العمــاء. باإلضافــة إلــى ذلــك تــم تدريــب أفــراد فريــق موظفــي المكتــب الخلفــي علــى التأكــد من االلتــزام بالشــريعة فــي انســياب العمليــات التشــغيلية.

جميع موظفي مركز االتصال تم تدريبهم وإعدادهم لمعالجة االستفسارات المتعلقة بالعماء.
تم استخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع جميع االستفسارات ذات الصلة بالجمهور.

يتم نشر بيانات صحفية على نحو متكرر إلباغ الجمهور حول خدمات ومنتجات بنك العز اإلسامي.
يتم عقد اجتماعات مع وسائل اإلعام والهيئات الحكومية والهيئات غير الحكومية.

يقــوم موظفــو خدمــة العمــاء بالفــرع ومركــز االتصــال بتســجيل شــكاوى العمــاء والتنســيق مــع المعنييــن والذيــن يقومــون بدورهــم بالشــروع فــي تدابيــر حــل الشــكاوى. هنــاك 
مســودة مســتند فــي هــذا الخصــوص. 

المسؤولية االجتماعية للشركة

يتــم اســتخدام المســؤولية االجتماعيــة لــدى بنــك العــز اإلســامي إلكمــال رســالة البنــك المتمثلــة فــي تقديــم نتائــج اســتثنائية ومســتدامة لمســاهمينا. يتــم القيــام بذلــك بدمــج 
اهتماماتنــا االجتماعيــة فــي قيمنــا واســتراتيجيتنا وشــفافيتنا التشــغيلية. لــذا فنحــن ملتزمــون بلعــب دور رائــد فــي المجتمعــات التــي نقــوم بتقديــم خدماتنــا لهــا.

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. 
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اإلفصاحات الكمية  2/9

تشتمل األرصدة مع األطراف ذات العاقة والمعامات معهم خال سنة 2016 على ما يلي:

معامالت األطراف ذات العالقة لسنة 2016:

اإلجماليأطراف ذات عاقة أخرىأعضاء مجلس اإلدارةاألصول
201620152016201520162015

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

6.139.24739.6006.139.24739.600--وكالة باالستثمار
350.80129.435350.80129.435--مرابحة مدينة

483.454527.328483.454527.328--أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك
-39.688-33.368-6.320أصول أخرى

6.320-7.006.870596.3637.013.190596.363
االلتزامات

37.182213.6011.089.6281.154.8421.126.8101.368.443حساب جاري
25.00025.00025.00025.000-وكالة باالستثمار لعماء

13.833-13.833--التزامات أخرى
37.182213.6011.114.6281.193.6751.151.8101.407.276

778.42228.995778.42228.995-        -          حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

المبلغ بالريال العمانيالبند
20162015

الدخل
256.31829.313الدخل من أنشطة التمويل واالستثمار

10.8133.310الدخل اآلخر
267.13132.623

المصروفات
92294العائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار قبل حصة البنك كمضارب

6556.476الربح على االستثمار بالوكالة مستحق الدفع
64.36950.788مصروفات مجلس اإلدارة

55.36752.372مصروفات هيئة الرقابة الشرعية
979.6481.012.823مصروفات أخرى

1.100.9611.122.553

المبلغ بالريال العمانيالبند
20162015

التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة كما يلي
840.693844.372رواتب ومخصصات

23.88021.755مكافآت نهاية خدمة الموظفين
864.573866.127

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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10 إطار الحوكمة الشرعية

يشــتمل إطــار الحوكمــة الشــرعية بالبنــك علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية وهــي تــوازي مســتوى مجلــس اإلدارة. ويــرأس إدارة التدقيــق والرقابــة الشــرعية بالبنــك مراجــع شــرعي داخلــي. 
ويتبــع المراجــع الشــرعي الداخلــي هيئــة الرقابــة الشــرعية فنيــا ويتبــع الرئيــس التنفيــذي إداريــا. وتقــوم إدارة التدقيــق والرقابــة الشــرعية بإبــاغ إدارة البنــك بقــرارات وموجهــات هيئــة 
الرقابــة الشــرعية حيــث أن مســؤولية تنفيــذ الموجهــات الشــرعية ومتابعتهــا تقــع علــى عاتــق إدارة البنــك. إن الموجهــات الشــرعية الصــادرة مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية ملزمــة للبنــك. 
وتقــوم هيئــة الرقابــة الشــرعية بإصــدار تقريــر لمســاهمي البنــك بمــدى التــزام أنشــطة البنــك بالموجهــات الشــرعية الصــادرة. وقــد اعتمــدت الهيئــة ميثــاق التدقيــق الشــرعي ودليــل 

الرقابــة الشــرعية وسياســة مخاطــر عــدم االلتــزام بأحــكام ومبــاديء الشــريعة اإلســامية.

المراجــع الشــرعي الداخلــي شــخص مهنــي يتمتــع بالخبــرة وهــو يمثــل أميــن ســر هيئــة الرقابــة الشــرعية باإلضافــة إلــى مهــام عملــه األخــرى. وتــم تقســيم إدارة التدقيــق والرقابــة 
الشــرعية إلــى وحــدة الرقابــة الشــرعية ووحــدة التدقيــق الشــرعي، تحــت إدارة كل مــن رئيــس لوحــدة الرقابــة الشــرعية ورئيــس لوحــدة التدقيــق الشــرعي. 

تقــوم وحــدة الرقابــة الشــرعية بمســاعدة اإلدارة علــى التأكــد مــن االلتــزام بالموجهــات الشــرعية حســبما هــي صــادرة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي جميــع أنشــطة البنــك 
وعملياتــه ومعاماتــه اليوميــة. إضافــة إلــى ذلــك تقــوم وحــدة الرقابــة الشــرعية بتقديــم التوصيــات المناســبة لتحســين وتعزيــز االلتــزام بالموجهــات الشــرعية. ويتــم ذلــك مــن خــال 
مراجعــة واعتمــاد العقــود واالتفاقيــات والسياســات واإلجــراءات وكتيبــات المنتجــات وانســياب العمليــات والنظــام المصرفــي األساســي وتطبيــق المعاييــر المحاســبية والمعامــات 
والرســوم واألتعــاب والعمــوالت والتقاريــر الماليــة واإلداريــة وغيرهــا. كمــا أن وحــدة الرقابــة الشــرعية مســؤولة أيضــا عــن مهمــة إدارة مخاطــر عــدم االلتــزام بأحــكام ومباديء الشــريعة 

اإلســامية. وعــاوة علــى ذلــك تراقــب الوحــدة آليــة عمــل الوعــاء المشــترك وتوزيــع األربــاح لمختلــف فئــات الودائــع االســتثمارية. 

أمــا وحــدة التدقيــق الشــرعي فتســاعد المراجــع الشــرعي الداخلــي وهيئــة الرقابــة الشــرعية علــى تكويــن رأي بأثــر رجعــي عــن مــدى االلتــزام الشــرعي فــي عمليــات البنــك. وتقــوم 
ــات  ــي للمعام ــق الفعل ــال التدقي ــن خ ــرعية م ــة الش ــة الرقاب ــن هيئ ــادرة ع ــرارات الص ــاوى والق ــرعية والفت ــادئ الش ــزام بالمب ــدى االلت ــم م ــة وتقيي ــرعي بمراجع ــق الش ــدة التدقي وح

ــج التدقيــق المضمنــة فــي خطــة التدقيــق الشــرعي. ــر ومتابعــة نتائ ــة. وتشــمل أعمــال الوحــدة التخطيــط والتنفيــذ والتواصــل ورفــع التقاري التجاري

تم تنفيذ التدقيق الشرعي على معامالت البنك على النحو التالي:

النسبة المئوية إلجمالي المعامات المنفذةاإلدارات

20162015

65٪62٪األعمال المصرفية لألفراد: مرابحة، إجارة، إجارة موصوفة في الذمة، إجارة خدمات
100٪100٪األعمال المصرفية للشركات: مرابحة، إجارة، وكالة، إجارة موصوفة في الذمة، مشاركة متناقصة، وتمويل التجارة

100٪100٪الخزينة: وكالة ما بين البنوك، المتاجرة بالعمات عن طريق الوعد
60٪40٪عقود مع األطراف الثالثة: جميع عقود الخدمات

1/10 التدقيق الشرعي الخارجي:

تم القيام بالتدقيق الشرعي الخارجي للفترة من 1 يناير 2016 إلى 31 ديسمبر 2016 في هذه السنة. وتم رفع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي إلى هيئة الرقابة الشرعية.

2/10 اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية

ــة الشــرعية خالهــا بمراجعــة 20 منتجــا ومســتندا ذات عاقــة بالمنتجــات وأصــدرت 25  ــة الشــرعية خمســة اجتماعــات بكامــل نصابهــا. وقــد قامــت هيئــة الرقاب عقــدت هيئــة الرقاب
ــرة وقامــت بتقديــم التوجيهــات ذات الصلــة لتصحيــح  ــر التدقيــق الشــرعي خــال الفت ــة الشــرعية بمراجعــة تقاري ــة الرقاب فتــوى بخصــوص مختلــف االستفســارات. كمــا قامــت هيئ

األخطــاء وتفاديهــا فــي المســتقبل.
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التدريب  3/10

ــام لعــدد 122 موظفــا وذلــك فــي األحــكام والمبــادئ الشــرعية والمعامــات المصرفيــة اإلســامية  ــة الشــرعية  برامــج تدريبيــة بلــغ إجمالــي مدتهــا 9 أي أجــرت إدارة التدقيــق والرقاب
ــق  ــاء وفري ــة العم ــوا خدم ــروع وممثل ــو الف ــم موظف ــن، ه ــن الموظفي ــب 50٪ م ــمل التدري ــد ش ــك فق ــامية. وبذل ــة اإلس ــال الصيرف ــي مج ــتندات ف ــات والمس ــات والعملي والمنتج
المبيعــات وإدارة االئتمان.كمــا قــام البنــك أيضــا بطــرح نظــام التعليــم اإللكترونــي متضمنــا برنامجــا تدريبيــا فــي األعمــال المصرفيــة اإلســامية بتصميــم تفاعلــي ووصــول ســهل علــى 

مــدار 7/24 مــن مختلــف األجهــزة مثــل الهاتــف واألجهــزة اللوحيــة واآليبــاد وغيرهــا. بلــغ إجمالــي عــدد الموظفيــن الذيــن أكملــوا البرنامــج 154 موظفــا. 

التوعية  4/10

قامــت إدارة التدقيــق والرقابــة الشــرعية أيضــا وبالتعــاون مــع إدارة األعمــال المصرفيــة لألفــراد بإقامــة حلقــة توعويــة باألعمــال المصرفيــة اإلســامية فــي كليــة الدراســات المصرفيــة 
والماليــة وجامعــة الســلطان القابــوس شــملت الموظفيــن والطــاب. 

الزكاة  5/10

 تحســب الــزكاة طبقــا لمعيــار المحاســبة الماليــة رقــم 9 - الــزكاة، الصــادر عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية باســتخدام طريقــة األصــول الصافيــة. 
وحيــث أن مجلــس إدارة البنــك غيــر مفــوض بدفــع الــزكاة بالنيابــة عــن المســاهمين فــإن مســؤولية دفــع الــزكاة عــن أســهم البنــك تقــع علــى عاتــق المســاهمين أنفســهم. ويقــوم 
البنــك باحتســاب »وعــاء الــزكاة« علــى أســاس القوائــم الماليــة المدققــة وبعــد موافقــة هيئــة الرقابــة الشــرعية، ويتــم إخطــار المســاهمين بحصتهــم النســبية مــن الــزكاة الواجبــة 

الســداد ســنويا. تقــع مســؤولية أداء الــزكاة علــى حســابات االســتثمار والحســابات األخــرى علــى أصحــاب الحســابات.

األرباح المحظورة شرعا والتبرعات عند التأخر عن السداد  6/10

البنــك ملتــزم بتجنــب االعتــراف بــأي دخــل يتحصــل مــن مصــادر غيــر متوافقــة مــع الشــريعة مثــل رســوم التأخــر فــي الســداد المســتلمة بســبب التأخــر فــي دفــع األقســاط، والربــح 
مــن المعامــات غيــر المتوافقــة مــع الشــريعة حســب توجيهــات هيئــة الرقابــة الشــرعية. بنــاء عليــه يتــم إيــداع جميــع أنــواع الدخــل غيــر المتوافــق مــع الشــريعة إلــى حســاب الخيــرات 
بحيــث يســتخدم البنــك هــذه األمــوال فــي أغــراض األعمــال الخيريــة. عــاوة علــى أمــوال حســاب الخيــرات غيــر الموزعــة للعــام الفائــت والبالغــة 3٬682 ريــال عمانــي، تــم خــال ســنة 2016 
إيــداع مبلــغ 19.855 ريــال عمانــي فــي حســاب الخيــرات بصفتــه دخــا محظــورا شــرعا وتبرعــا مســتحقا عنــد التأخــر عــن الســداد. وتــم توزيــع أمــوال حســاب الخيــرات بمبلــغ 5.613 ريــال 
عمانــي إلــى مؤسســات خيريــة وفقــا لموافقــة هيئــة الرقابــة الشــرعية. وباقــي أمــوال حســاب الخيــرات بمبلــغ 17.954 ريــال عمانــي ســيتم توزيعــه فــي الربــع األول مــن الســنة الماليــة. 

مكافآت وأتعاب حضور اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية  7/10

أجازت الجمعية العمومية مكافأة هيئة الرقابة الشرعية كما يلي:

16.000 ريال عماني في السنة:الرئيس
12.000 ريال عماني في السنة لكل عضو:األعضاء

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

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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III 11  بازل

اإلفصاح عن رأس المال  1/11

لقــد أعــدت اإلفصاحــات أدنــاه عــن رأس المــال وفقــا لمتطلبــات تعميــم البنــك المركــزي العمانــي رقــم ب م 1114  »رأس المــال التنظيمــي ومتطلبــات اإلفصــاح عــن تكويــن رأس المــال 
بموجــب بــازل III« الصــادر فــي 17 نوفمبــر 2013.

رأس المال العام من الشريحة 1: األدوات واالحتياطيات
رأس المال العام المؤهل المصدر مباشرة )وما يعادله بالنسبة لغير شركات المساهمة العامة( مضافا إليه1

100.289.969فائض األسهم ذات الصلة
)18.981.331(أرباح مدورة2
-الدخل الشامل اآلخر التراكمي )واالحتياطيات األخرى(3
-عمليات ضخ رأس المال مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الشريحة 1 )تنطبق فقط على الشركات غير شركات المساهمة العامة( 4

-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                    -
81.308.638رأس المال العام من الشريحة 1 قبل التسويات التنظيمية6

رأس المال العام من الشريحة 1: التسويات التنظيمية
126.721تسويات تقييم تحوطية7
-شهرة )بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(8
2.227.813أصول غير ملموسة أخرى بخاف حقوق خدمة الرهن )بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(9
أصول ضريبية مؤجلة تعتمد على الربحية المستقبلية باستبعاد تلك الناشئة عن الفروق المؤقتة 10

2.532.694)بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(
-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 التقرير(16
-المساهمات المتبادلة في حقوق الملكية العامة17
االستثمارات في رأسمال بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين وتكافل خارج18

نطاق التوحيد التنظيمي بالصافي من المراكز 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 والتكافل19
-خارج نطاق التوحيد التنظيمي بالصافي من المراكز قصيرة األجل المستوفية )المبلغ الذي يزيد عن حد ٪10( 

-حقوق خدمة الرهن )المبلغ الذي يزيد عن 10٪ من الحد(20
أصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن الفروق المؤقتة )المبلغ الذي يزيد عن حد 21٪10

-بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(
-المبلغ الذي يتجاوز عن 15٪ من الحد22
-منه: االستثمارات الهامة في األسهم العامة للمالية23
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-منه: حقوق خدمة الرهن24
-منه: أصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن الفروق المؤقتة25
تسويات تنظيمية محددة محلية 26

  III التسويات التنظيمية المطبقة على رأس مال الشريحة 1 العام فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة للمعاملة السابقة لبازل-
التسويات التنظيمية المطبقة على رأس مال الشريحة 1 العام بسبب النقص في الشريحتين 1 و 2 27

-                   لتغطية الخصومات

4.887.228إجمالي التسويات التنظيمية على رأس مال الشريحة 1 العام28

29)CET1( 76.421.410رأس 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 بها34

)AT1 أطراف ثالثة )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 التنظيمي39
بالصافي من 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 التوحيد40

-التنظيمي )بالصافي من المراكز قصيرة األجل المستوفية(
تسويات تنظيمية محددة محلية 41

  III التسويات 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)T1=CET1+AT1( 1 76.421.410رأس مال الشريحة

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

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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أدوات الشريحة 2 )وأدوات CET1 وAT1 غير المدرجة في الصفين 5 و34( المصدرة من شركات تابعة48
-والتي تحتفظ بها أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به في مجموعة الشريحة 2(

-منها: األدوات المصدرة من الشركات التابعة مع مراعاة اإللغاء التدريجي49
3.799.423المخصصات 50
3.799.423رأس 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 التوحيد54

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

رأس مال الشريحة 2: التسويات التنظيمية
االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والتكافل خارج55

-نطاق التوحيد التنظيمي )بالصافي من المراكز قصيرة األجل المستوفية(
تسويات تنظيمية محددة محلية: 56

التسويات التنظيمية المطبقة على رأس مال الشريحة 2 فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة
  III للمعاملة السابقة لبازل-

-                إجمالي التسويات التنظيمية لرأس مال الشريحة 572

58)T2( 2 3.799.423رأس مال الشريحة

59)TC=T1+T2( 80.220.833إجمالي رأس المال

األصول المرجحة بالمخاطر
  III األصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة للمعاملة السابقة لبازل                    -

327.281.261إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر )60 أ + 60 ب + 60 ج(60
301.710.023منها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان 60 أ

11.150.000منها: األصول المرجحة بمخاطر السوق 60 ب
14.421.238منها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل 60 ج
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نسب رأس المال
23.35حقوق الملكية العامة بالشريحة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 61

23.35الشريحة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 62
24.51إجمالي رأس المال )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 63
المتطلبات المنظمة المخصصة للمؤسسة )الحد األدنى لمتطلبات CET1 مضافا إليها احتياطي تسوية رأس المال64

مضافا إليها متطلبات مواجهة التقلبات الدورية مضافا إليها متطلبات تسوية G-SIB/D-SIB معبر عنها كنسبة
7.625مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

0.625منها: احتياطي تسوية رأس المال65
-منها: متطلبات مواجهة التقلبات الدورية المحددة للبنك66
67G-SIB/D SIB-منها: متطلبات تسوية-
11.89حقوق الملكية العام للشريحة 1 المتاحة للوفاء بالتسويات )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(68

الحد األدنى المحلي )لو كان مختلفا عن بازل 3(
625.7الحد األدنى لمعدل حقوق الملكية العامة المحلي للشريحة 1 )لو كان مختلفا من الحد األدنى لبازل 3(69
625.9الحد األدنى لمعدل الشريحة 1 المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(70
625.12الحد األدنى لمعدل إجمالي رأس المال المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(71

المبالغ التي تقل عن الحدود للخصم )قبل ترجيح المخاطر(
-استثمارات غير هامة في رأسمال مؤسسات مالية أخرى72
-استثمارات هامة في األسهم العادية لمؤسسات مالية أخرى73

المبالغ التي تقل عن الحدود للخصم )قبل ترجيح المخاطر(
-حقوق خدمات الرهن )بالصافي من االلتزامات الضريبية ذات العاقة(74
2.532.694أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من االختافات المؤقتة )بالصافي من االلتزامات الضريبية ذات العاقة(75

المستويات العليا المطبقة عند تضمين المخصصات في الشريحة 2
المخصصات المستوفية لإلدراج ضمن الشريحة 2 فيما يتعلق بالمخاطر وفقا لألسلوب الموحد76

3.799.423)قبل تطبيق الحد األعلى(
3.776.098الحد األعلى إلدراج مخصصات في الشريحة 2 بموجب األسلوب القياسي77
المخصصات المستوفية لإلدراج في الشريحة 2 فيما يتعلق بالمخاطر وفقا لألسلوب المبني على التقديرات78

- الداخلية )قبل تطبيق الحد األعلى(
-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 2018 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

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
القوائم المالية 

المنشورة
بموجب النطاق 

التنظيمي للتوحيد
اإلشارة 

األصول
12.483.66412.483.664النقد واألرصدة لدى البنك المركزي العماني

32.647.64832.647.648مستحق من بنوك
312.795.528312.795.528تمويات، بالصافي، منها

312.795.528-قروض وسلف لعماء محليين	 
3.771.375-مخصص مقابل تمويات، منه	 
و3.771.375-مبلغ مستوفي بموجب الشريحة 1	 
--مبلغ مستوفي بموجب الشريحة 2	 
9.218.2649.218.264استثمارات بالقيمة العادلة من خال حقوق الملكية	 

5.765.3225.765.322أصول ثابتة
ج-2.227.813-مبلغ مستوفي بموجب الشريحة 1	 

8.735.5788.735.578أصول أخرى
د-2.532.694-                     مبلغ مستوفي بموجب الشريحة 2	 

381.646.004381.646.004إجمالي األصول

رأس المال وااللتزامات
100.289.969100.289.969رأس المال المدفوع، منه

أ100.289.969-حقوق الملكية العامة بالشريحة 1 	 
-19.045.724-19.045.724احتياطيات وفائض، منه

ب-18.981.331-18.981.331مبلغ مستحق لحقوق الملكية العامة بالشريحة 1	 
-64.393-64.393مكاسب القيمة العادلة الستثمارات	 

ز28.048-مبلغ مستوفي لحقوق الملكية العامة بالشريحة 2	 
هـ-126.721-مبلغ غير مستوفي لحقوق الملكية العامة بالشريحة 1	 

81.244.24581.244.245إجمالي رأس المال

291.028.657291.028.657ودائع

3.657.6013.657.601مستحق لبنوك ومؤسسات مالية

5.715.5015.715.501التزامات ومخصصات أخرى

381.646.004381.646.004اإلجمالي
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المرحلة 3: 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 العامة(1
أ100.289.969مضافا إليه فوائض رأس المال

ب-18.981.331خسارة متراكمة2

-81.308.638رأسمال حقوق الملكية العامة بالشريحة 1 قبل التسويات التنظيمية3

ج، د-4.760.507موجودات غير ملموسة متضمنة ضريبة مؤجلة4

هـ-126.721خسائر متراكمة من القيمة العادلة 5

76.421.410رأسمال حقوق الملكية العامة بالشريحة 61

رأسمال إضافي بالشريحة 1: األدوات

--                 رأسمال إضافي بالشريحة 71

)AT1 +CET = T1( 1 76 .421.410رأسمال الشريحة-

رأسمال الشريحة 2: األدوات والمخصصات

و3.771.375المخصصات8
ز28.048مكاسب احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات المتاحة للبيع9

3.799.423رأسمال الشريحة 2 قبل التسويات التنظيمية
-                 رأسمال الشريحة 2 : التسويات التنظيمية

3.799.423رأسمال الشريحة 2 

)T2+TC= T1( 80.220.833إجمالي رأس المال

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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المزايا الرئيسية لرأس المال التنظيمي

يفصح الجدول أدناه عن المزايا الرئيسية لكل رأس المال التنظيمي المصدر من قبل البنك.

رأسمال أسهم حقوق الملكية العامةبنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع1

ال ينطبقالمحدد الفريد )مثل سي يو إس آي بي، آي إس آي إن أو بلومبيرج بالنسبة للودائع الخاصة(2

قوانين سلطنة عمان في صيغة المراسيم السلطانية، القرارات القوانين المنظمة للمعالجة التنظيمية لألداة3
الوزارية، ولوائح الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني

رأس المال العام بالشريحة 1 قواعد بازل 3 االنتقالية4
رأس المال العام بالشريحة 1ما بعد قواعد بازل 3 االنتقالية5
منفردةمستوفية للشروط )مقبولة( كمنفردة/ مجموعة/ مجموعة ومنفردة6
رأسمال أسهم حقوق الملكية العامةنوع األداة )األنواع سيتم تحديدها حسب كل اختصاص(7
100 مليونالمبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي )العملة بالمايين، حسب أحدث تاريخ تقرير(8
100 مليون القيمة االسمية لألداة 9
حقوق ملكية مساهمينالتصنيف المحاسبي10
2 نوفمبر 2012التاريخ األصلي لإلصدار11

دائمةدائمة أم لها تاريخ محدد12
ليس هناك تاريخ استحقاقالتاريخ األصلي لاستحقاق13
الاستدعاء من قبل المصدر شريطة الموافقة التنظيمية المسبقة14
ال ينطبقتاريخ االستدعاء االختياري، تواريخ االستدعاء االحتمالي ومبلغ االسترداد15
ال تنطبقتواريخ االستدعاء الاحقة، إن انطبق ذلك16

قسائم / توزيعات أرباح *
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 لاسترداد21

ال ينطبقغير تراكمي أم تراكمي؟22
ال ينطبققابل للتحويل أم غير قابل للتحويل؟23

ال ينطبقلو كان قابا للتحويل، ما هي بواعث التحويل؟24
ال ينطبقلو كان قابا للتحويل، جزئيا أم كليا؟25
ال ينطبقلو كان قابا للتحويل، ما هو معدل التحويل؟26
ال ينطبقلو كان قابا للتحويل، هل هو تحويل إلزامي أم اختياري؟27
ال ينطبقلو كان قابا للتحويل، حدد نوع األداة التي سيتم تحويله إليها28
ال ينطبقلو كان قابا 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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ــيولة«. معدل الس

قائمة معدل تغطية السيولة: 31 ديسمبر 2016 
المرجــح العاملمخزون األصول السائلة عالية الجودة م غيــر  المبلــغ 

عمانــي( )ريــال 
المبلغ المرجح

)ريال عماني(
األصول من المستوى 1

1002.576.6702.576.670٪عمات معدنية وورقية1
1009.628.9949.628.994٪احتياطيات البنك المركزي المستوفية2

3
ــة  ــوك تنمي ــام وبن ــاع ع ــركات قط ــة وش ــوك مركزي ــن دول وبن ــتوفية م ــداول المس ــة للت ــة القابل األوراق المالي

--100٪متعــددة األطــراف
-                    -                     100٪ديون دول أو بنوك مركزية محلية لغير ترجيح مخاطر سيادي بغير صفر4٪
12.205.66412.205.664إجمالي األصول من المستوى 51

المستوى 2 أ

6
أصــول ســيادية، ســي بــي، شــركات قطــاع عــام وبنــوك تنميــة متعــددة األطــراف )مســتوفية لترجيــح مخاطــر 

85862.754733.341٪بنســبة ٪20(
852.288.2411.945.004٪أوراق دين من شركات مستوفية من تصنيف أأ- أو أعلى7
-                    -                  85٪سندات مغطاة مستوفية مصنفة أأ- أو أعلى8
3.150.9952.678.346إجمالي المستوى 2 أ9

المستوى 2 أ
--75٪رهون سكنية مدعومة بضمانات مستوفية10
--50٪أوراق دين من شركات مستوفية مصنفة ما بين أ+ وب ب ب -11

502.317.5681.158.784٪أسهم حقوق ملكية عامة مستوفية12
2.317.5681.158.784إجمالي المستوى 2 ب )الحد األقصى 15% من األصول السائلة عالية الجودة(13
5.468.5633.837.130إجمالي أصول المستوى 2 )الحد األقصى 40% من األصول السائلة عالية الجودة(14
17.674.22716.042.794إجمالي مخزون األصول السائلة عالية الجودة15

التدفقات النقدية الخارجة
أ- ودائع التجزئة )ودائع العمالء(

ودائع عند الطلب + ودائع ألجل مع استحقاق باقي حتى 30 يوما16
--3٪ودائع مستقرة )برنامج تأمين وديعة يلبي المعايير اإلضافية(17
5٪ودائع مستقرة18
1085.129.7358.512.973٪ناقصا: ودائع تجزئة مستقرة19
0٪ودائع ألجل باستحقاق باقي ألكثر من 30 يوما20

ب- تمويل إجمالي بدون ضمانات
513.473.535673.677٪ودائع عند الطلب وودائع ألجل )أقل من 30 يوما( ودائع مستقرة.21

--10٪ناقصا ودائع مستقرة22
--40٪شركات غير مالية، سيادية، بنوك مركزية وشركات القطاع العام23

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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المرجــح العاملمخزون األصول السائلة عالية الجودة م غيــر  المبلــغ 
عمانــي( )ريــال 

المبلغ المرجح
)ريال عماني(

--20٪لو كانت الحصة الكاملة مغطاة بوديعة تأمين24
--25٪بنوك تعاونية في شبكة مؤسسية )ودائع مستوفية لدى مؤسسة مركزية(25
--100٪عماء من الكيانات القانونية األخرى26
--25٪ودائع تشغيلية ناتجة من أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد27
--5٪حصة مغطاة بوديعة تأمين28

)ج( التمويل بضمانات
--0٪معامات تمويل بضمانات مع بنوك مركزية أو مضمونة بأصول من المستوى 1 مع أي طرف مقابل29
--15٪معامات تمويل مضمونة بضمانات أصول من المستوى 2أ مع أي طرف مقابل30

31
ــة،  ــيادية محلي ــتوى ب2 س ــر المس ــن غي ــتوى 1 وم ــر المس ــن غي ــول م ــات أص ــة بضمان ــل مضمون ــات تموي معام

ــل ــرف مقاب ــراف كط ــددة األط ــة متع ــوك تنمي ــة، بن ــام محلي ــاع ع ــركات قط --25٪ش

--25٪مضمونة برهون سكنية مدعومة بضمانات مستوفية لإلدراج ضمن المستوى 2 ب32
--50٪مضمونة بأصول أخرى من المستوى ب 332
--100٪جميع معامات التمويل األخرى بضمانات34

د- متطلبات إضافية

35
احتياجــات الســيولة )كمثــال اســتدعاءات الضمانــات اإلضافيــة( المتعلقــة بمعامــات التمويــل والمشــتقات 

ــات ــى 3 درج ــة حت ــرى المخفض ــود األخ --100٪والعق

36
ــا  ــي 30 يوم ــرة بصاف ــة كبي ــي مطلق ــان إضاف ــات ضم ــتقات )تدفق ــى المش ــوق عل ــم الس ــي تقيي ــرات ف التغي

ــة( ــج المراجع ــابقة - منه ــهرا الس ــدة الـــ 24 ش ــال م ــة خ --100٪محقق
--20٪تغيرات التقييم على الضمانات المودعة من غير المستوى 1 لضمان المشتقات37

38
ضمــان إضافــي فائــض محتفــظ بــه مــن قبــل البنــك متعلــق بمعامــات مشــتقة يمكــن اســتدعاؤها تعاقديــا 

--100٪فــي أي وقــت مــن قبــل طرفهــا المقابــل

39
ــات  ــول معام ــر ح ــدر للتقري ــك المص ــن البن ــا م ــتحق تعاقدي ــي مس ــان إضاف ــة بضم ــيولة متعلق ــات س احتياج

ــتقة --100٪المش

40
ــول  ــي بأص ــان اإلضاف ــتبدال الضم ــمح باس ــي تس ــتقة الت ــات المش ــة بمعام ــدة متعلق ــيولة متزاي ــات س احتياج

ــودة  ــة الج ــائلة عالي ــول الس ــاف األص ــرى بخ --100٪أخ

41
التزامــات تســتحق مــن كيانــات لغــرض خــاص، أوراق ماليــة مدعومــة بأصــول وأدوات اســتثمار خضعــت لهيكلــة 

--100٪)تطبــق علــى المبالــغ المســتحقة واألصــول القابلــة لإلرجــاع(
--100٪أوراق مالية مضمونة بأصول )متضمنة السندات المغطاة( المطبقة على المبالغ المستحقة42

حصة من خطوط االئتمان غير المسحوبة حاليا
511.670.000583.500٪التجزئة واألعمال التجارية الصغيرة43

44
تســهيل ائتمــان لشــركات غيــر ماليــة، ســيادية، ســي بــي، شــركات قطــاع عــام، بنــوك تنميــة متعــددة األطــراف 

--10٪- تســهيل ائتمانــي

45
تســهيل ائتمــان لشــركات غيــر ماليــة، ســيادية، ســي بــي، شــركات قطــاع عــام، بنــوك تنميــة متعــددة األطــراف 

--30٪- تســهيل ســيولة
--40٪بنوك شريطة اإلشراف التحوطي46
--40٪ائتمان لمؤسسات مالية أخرى47
--100٪سيولة لمؤسسات مالية أخرى48
10018.011.00018.011.000٪عماء من كيانات قانونية أخرى، تسهيل ائتمان وسيولة49

542.358.0022.117.900٪التزامات تمويل طارئة أخرى )خطابات اعتماد، خطابات ضمان(50
--5٪تمويل المتاجرة51
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المبلغ غير المرجح العاملمخزون األصول السائلة عالية الجودة م
)ريال عماني(

المبلغ المرجح
)ريال عماني(

--50٪المراكز القصيرة للعماء المغطاة بضمانات إضافية أخرى من العماء52
--100٪أي تدفقات خارجة أخرى53
170.642.27129.899.050إجمالي التدفقات النقدية الخارجة54

التدفقات النقدية الداخلة
معامات إقراض مستحقة مضمونة بالضمانات اإلضافية التالية:

--0٪األصول من المستوى 551
--15٪األصول من المستوى 2أ56
--25٪األصول من المستوى 2ب - رهون سكنية مدعومة بضمانات مستوفية57
--50٪األصول األخرى58
--50٪إقراض حدي مضمون بجميع الضمانات اإلضافية األخرى59
--100٪جميع األصول األخرى60
50167.11983.560٪المبالغ التي سيتم استامها من أطراف التجزئة61

62
ــك  ــاف تل ــات بخ ــن التعام ــة ع ــة االجمالي ــر المالي ــة غي ــراف المقابل ــن األط ــتامها م ــيتم اس ــي س ــغ الت المبال

5014.942.6257.471.313٪الــواردة بالقائمــة

63
المبالــغ التــي ســيتم اســتامها مــن المؤسســات الماليــة والبنــوك المركزيــة عــن التعامــات بخــاف تلــك الــواردة 

10027.117.50127.117.501٪بالقائمة
--0٪تسهيات ائتمان أو سيولة تم تقديمها للبنك المصدر عنه التقرير64
--0٪ودائع تشغيلية يحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى65
--100٪التدفقات النقدية الداخلة التعاقدية األخرى66
-                       -                     100٪صافي التدفقات النقدية الداخلة من المشتقات67

42.227.24534.672.373إجمالي التدفقات النقدية الداخلة68

7522.424.288٪ من التدفق النقدي الخارج69

22.424.288التدفقات الداخلة محصورة في 75٪ من التدفقات الخارجة70

7.474.762صافي التدفق النقدي الخارج71

214.63٪معدل غطاء السيولة )٪(72

III وبازل III الركيزة II تقرير بازل
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القوائم المالية
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قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2016

20162015
ريال عمانيريال عمانيإيضاحات

األصول 
412.483.6646.062.940نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

532.647.64831.255.310مستحقات من بنوك
655.288.92425.312.392وكالة باالستثمار

760.592.10342.989.409ذمم مرابحة مدينة
8184.410.642130.090.007أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك

912.503.8591.050.407مشاركة متناقصة
109.218.2645.482.693استثمارات

113.537.5093.933.843ممتلكات ومعدات
122.227.8132.230.441أصول غير ملموسة
252.532.6941.942.158أصل ضريبة مؤجلة

136.202.8842.378.602أصول أخرى
381.646.004252.728.202إجمالي األصول 

االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة وحقوق ملكية المساهمين
االلتزامات 

143.657.5011.925.000مستحقات لبنوك
21.730.03225.685.582حسابات العمالء الجارية

204.761.746114.829.056وكالة باالستثمار للعمالء
155.715.6013.485.085التزامات أخرى

235.864.880145.924.723إجمالي االلتزامات
1664.536.87920.867.781حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

حقوق ملكية المساهمين اإلجمالية
17100.000.000100.000.000رأس المال 

17289.969289.969احتياطي قانوني 
)97.846()64.393(17احتياطي القيمة العادلة

)14.256.425()18.981.331(خسائر متراكمة
81.244.24585.935.698إجمالي حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة وحقوق
381.646.004252.728.202ملكية المساهمين

180.0810.086صافي األصول للسهم
1972.039.28960.209.309االلتزامات واالرتباطات الطارئة

تم اعتماد القوائم المالية للبنك من قبل مجلس اإلدارة في 22 يناير 2017 وقد تم التوقيع عليها من قبل:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 

اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية
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قائمة الدخل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

20162015
ريال عمانيريال عمانيإيضاحات

2012.528.7086.087.817إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار اإلسالمي

)127.198()470.879(العائد على حقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار غير المقيدة قبل حصة البنك كمضارب
41.41559.641حصة البنك كمضارب

)429.464()67.557(
12.099.2446.020.260حصة البنك في الدخل كمضارب ورب المال

21286.876234.736حصة البنك من استثماراته
221.153.615843.540إيرادات أخرى - بالصافي

13.539.7357.098.536
)1.103.534()4.568.673(الربح على وكالة باالستثمار مستحق الدفع

8.971.0625.995.002صافي إيرادات التشغيل

)6.541.207()7.361.326(مصروفات الموظفين
)628.529()686.749(11استهالك

)403.063()534.086(12إطفاء أصول غير ملموسة
)3.071.533()4.069.072(23مصروفات عمومية وإدارية أخرى

)10.644.332()12.651.233(إجمالي المصروفات
)4.649.330()3.680.171(الخسارة قبل مخصص االنخفاض في القيمة وضريبة الدخل

)1.531.583()1.635.271(24مخصص االنخفاض في القيمة
)6.180.913()5.315.442(الخسارة قبل الضريبة

25590.536824.529ضريبة الدخل
)5.356.384()4.724.906(صافي الخسارة للسنة

)0.005()0.005(26الخسارة للسهم 

اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية

القوائم المالية
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

20162015
ريال عمانيريال عمانيإيضاحات

أنشطة التشغيل 
)6.180.913()5.315.442(الخسارة قبل الضريبة

تعديالت لـ:
11686.749628.529إستهالك 

12534.086403.063إطفاء
37.653369.087مخصص مكافآت نهاية الخدمة

241.635.2711.531.583مخصص االنخفاض في القيمة
)20.214(2129.588ربح / )خسارة( من بيع استثمارات

)3.268.865()2.392.095(الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

)19.619()133.109(وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
)25.568.073()30.279.325(وكالة باالستثمار

)25.262.727()17.966.724(ذمم مرابحة مدينة
)79.155.962()55.098.946(أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك

)1.061.017()11.569.143(مشاركة متناقصة
)1.201.651()3.831.298(أصول أخرى

14.525.206)3.955.550(الحسابات الجارية للعمالء
89.932.690114.666.056وكالة باالستثمار للعمالء

)4.519.043(2.312.110االلتزامات األخرى
43.669.09816.835.574حقوق أصحاب الحسابات االستثمارية غير المقيدة

)177.022()119.247(مكافآت نهاية خدمة مدفوعة
10.568.4615.792.857صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
)17.008.017()11.739.916(شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

7.940.78018.909.881متحصالت من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
)700.113()625.440(11شراء ممتلكات ومعدات 

)270.347()196.433(12إضافة ألصول غير ملموسة
931.404)4.621.009(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة االستثمار

5.947.4526.724.261صافي الزيادة في النقد وما يعادل النقد 
35.248.63128.524.370النقد وما يعادل النقد في بداية السنة

2741.196.08335.248.631النقد وما يعادل النقد في نهاية السنة 

اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

        

خسائر متراكمةاحتياطي القيمة العادلةاحتياطي قانونيرأس المال
إجمالي حقوق ملكية 

المساهمين
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

85.935.698)14.256.425()97.846(100.000.000289.969الرصيد في 1 يناير 2016
)134.179(-)134.179(--التغيرات التراكمية في القيمة العادلة

167.632-167.632--صافي المبلغ المحول إلى قائمة الدخل
)4.724.906()4.724.906(-                  -                 -                خسارة السنة

81.244.245)18.981.331()64.393(100.000.000289.969الرصيد في 31 ديسمبر 2016

91.374.473)8.900.041()15.455(100.000.000289.969الرصيد في 1 يناير 2015 
)97.747(-)97.747(--التغيرات التراكمية في القيمة العادلة

15.356-15.356--صافي المبلغ المحول إلى قائمة الدخل
)5.356.384()5.356.384(-               -              -            خسارة السنة

85.935.698)14.256.425()97.846(100.000.000289.969الرصيد في 31 ديسمبر 2015

20162015قائمة مصادر أموال حساب الخيرات 
ريال عمانيريال عمانيللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

مصادر أموال حساب الخيرات 
3.682881أموال غير موزعة في بداية السنة 

13.8494.521تبرعات مستلمة من عمالء عند التأخر عن السداد
-         6.036    أرباح مجنبة

23.5675.402إجمالي األموال من المصادر خالل السنة 

استخدامات أموال حساب الخيرات
)1.720()5.613(الجمعيات الخيرية

)1.720()5.613(إجمالي استخدامات األموال خالل السنة 
17.9543.682أموال خيرية غير موزعة في نهاية السنة

اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية

احتياطيات

القوائم المالية
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الكيان واألنشطة الرئيسية  1

تــم تأســيس بنــك العــز اإلســالمي ش.م.ع.ع )»البنــك«( فــي ســلطنة عمــان كشــركة مســاهمة عامــة للقيــام بمزاولــة األعمــال المصرفيــة وفقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية. 
أصــدر البنــك المركــزي العمانــي )»البنــك المركــزي«( ترخيصــا للبنــك لمزاولــة األعمــال المصرفيــة اإلســالمية بتاريــخ 5 ســبتمبر 2013. كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 كان للبنــك ســبعة 

فــروع )ســتة فــروع فــي 2015(. 

يقــوم البنــك بتقديــم الخدمــات المصرفيــة والتــي تتضمــن قبــول ودائــع العمــالء وتقديــم أنشــطة التمويــل مــن خــالل مختلــف األدوات اإلســالمية مثــل المرابحــة والمضاربــة 
واإلجــارة والوكالــة والمشــاركة المتناقصــة حســب التعريــف الــوارد فــي إطــار العمــل التنظيمــي للبنــوك اإلســالمية الصــادر مــن البنــك المركــزي العمانــي. 

المقر المسجل للبنك هو ص.ب 753 الرمز البريدي 112 روي، مسقط وأسهمه مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية. 

أعمــال البنــك ينظمهــا البنــك المركــزي العمانــي بينمــا يعهــد لهيئــة الرقابــة الشــرعية القيــام بالتأكــد مــن التــزام البنــك بالقيــام بمزاولــة أعمالــه بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام 
ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية. 

أساس اإلعداد   2

فقرة االلتزام  1/2
وفقــا لمتطلبــات القســم 2/1 مــن الفصــل 3 مــن إطــار العمــل التنظيمــي للبنــوك اإلســالمية الصــادر مــن البنــك المركــزي العمانــي تـــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــا لقواعــد 
ــة  ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــن هيئ ــادرة ع ــة الص ــبة المالي ــر المحاس ــك ومعايي ــرعية بالبن ــة الش ــة الرقاب ــا هيئ ــي تحدده ــالمية الت ــريعة اإلس ــادئ الش ومب
اإلســالمية ووفــق المتطلبــات األخــرى المطبقــة ضمــن نصــوص ولوائــح البنــك المركــزي العمانــي )راجــع اإليضــاح رقــم 29 لمتطلبــات الحــد األدنــى مــن رأس المــال(. وتماشــيا مــع 
متطلبــات معاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية يقــوم البنــك باالسترشــاد بالمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 
ذات الصلــة بالنســبة لألمــور التــي ال تغطيهــا معاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة مــن الهيئــة. لــذا وبــدون اإلخــالل بإعــداد القوائــم الماليــة وفقــا لمعاييــر المحاســبة الماليــة 
الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية فــإن القوائــم الماليــة تلتــزم بمتطلبــات اإلفصــاح ذات الصلــة الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة 

لعــام 1974 وتعديالتــه والهيئــة العامــة لســوق المــال. السياســات المحاســبية الهامــة تــم إيرادهــا فــي اإليضــاح رقــم 3 علــى القوائــم الماليــة.

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي تصبح سارية المفعول في سنة 2016  1/1/2
تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة باســتخدام سياســات محاســبية تنســجم مــع تلــك المســتخدمة فــي إعــداد القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 فيمــا عــدا 

تبنــي التعديــالت علــى معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 27- حســابات االســتثمار.

معيار المحاسبة المالية رقم 27- حسابات االستثمار

تبنــي البنــك معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 27- حســابات االســتثمار والــذي حــل محــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 5 »اإلفصــاح عــن أســس توزيــع األربــاح بيــن أصحــاب حقــوق 
ــض  ــين بع ــى تحس ــار إل ــذا المعي ــا«. أدى ه ــي حكمه ــا ف ــتثمار وم ــابات االس ــاب حس ــوق أصح ــم 6 »حق ــة رق ــبة المالي ــار المحاس ــتثمار« و معي ــابات االس ــاب حس ــة وأصح الملكي

اإلفصاحــات فيمــا يتعلــق بأصحــاب حســابات االســتثمار وأســس توزيــع األربــاح بــدون أن يكــون لــه أثــر علــى القوائــم الماليــة للبنــك.

المعيار الصادر ولم يصبح ساري المفعول بعد  2/1/2
ليست هناك معايير جديدة صادرة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية خالل الفترة قد يكون لها تأثير على القوائم المالية للبنك.

أساس القياس  2/2
أعــدت القوائــم الماليــة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا األصــول الماليــة المصنفــة علــى أنهــا القيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة والتــي تــم قياســها بالقيمــة 

العادلة. 

العملة الوظيفية وعملة العرض  3/2
تم عرض القوائم المالية بالريال العماني وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للبنك. يعادل الريال العماني الواحد ألف بيسة.

استخدام التقديرات واألحكام  4/2
ــرادات  ــات واإلي ــول وااللتزام ــم األص ــبية وقي ــات المحاس ــق السياس ــى تطبي ــر عل ــات تؤث ــرات وافتراض ــكام وتقدي ــراء أح ــام بإج ــن اإلدارة القي ــة م ــم المالي ــداد القوائ ــب إع يتطل
والمصروفــات الصــادر عنهــا التقريــر. تســتند التقديــرات واالفتراضــات علــى مختلــف العوامــل متضمنــة توقــع أحــداث مســتقبلية يعتقــد البنــك أنهــا معقولــة فــي ظــل الظروف. 
ــرات  ــى التقدي ــالت عل ــراف بالتعدي ــم االعت ــتمر. يت ــو مس ــى نح ــا عل ــة به ــات ذات الصل ــرات واالفتراض ــة التقدي ــم مراجع ــرات. تت ــذه التقدي ــن ه ــة ع ــج الفعلي ــف النتائ ــد تختل ق

المحاســبية خــالل الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل التقديــر أو فــي أيــة فتــرات مســتقبلية تتأثــر بذلــك التعديــل.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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أساس اإلعداد )تابع(  2

استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  4/2
لبنود الهامة للقوائم المالية التي يتم فيها ممارسة األحكام على النحو التالي:

مبدأ االستمرارية  )1(
قامــت إدارة البنــك بإجــراء تقييــم لمــدى مقــدرة البنــك علــى مواصلــة العمــل علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية فــي المســتقبل القريــب وهــي مقتنعــة بــأن لــدى البنــك المــوارد 
التــي تمكنــه مــن اســتمرار أعمالــه للمســتقبل المنظــور مــع المقــدرة علــى االلتــزام بالمتطلبــات التنظيميــة المطبقــة. إضافــة إلــى ذلــك ال تعلــم اإلدارة عــن أيــة شــكوك هامــة 

قــد تعيــق اســتمرارية عمــل البنــك. لــذا فقــد تــم إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

مخصص االنخفاض في القيمة  )2(
يقــوم البنــك بمراجعــة عقــود التمويــل لديــه فــي تاريــخ كل تقريــر لتقييــم مــا إذا كان يتوجــب عليــه تســجيل مخصــص خســارة انخفــاض فــي القيمــة فــي القوائــم الماليــة. 
وعلــى وجــه الخصــوص فــإن األحــكام مــن جانــب اإلدارة تتطلــب تقديــر مبالــغ وأوقــات التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة متــى مــا تبيــن حــد التخصيــص المطلــوب. 
تســتند هــذه التقديــرات علــى االفتراضــات حــول عوامــل تشــمل درجــات مختلفــة مــن األحــكام والتوقعــات وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا ينتــج عنــه تغيــرات مســتقبلية 

فــي المخصصــات.

باإلضافــة إلــى المخصصــات المحــددة مقابــل عقــود التمويــل الهامــة بصــورة فرديــة يقــوم البنــك أيضــا بوضــع مخصصــات خســارة انخفــاض فــي القيمــة محــددة جماعيــة 
فــي مقابــل المخاطــر التــي بالرغــم مــن أنــه لــم يتــم التعــرف عليهــا بصــورة محــددة علــى أنهــا تحتــاج إلــى مخصــص محــدد إال أن بهــا مخاطــر كبيــرة مــن اإلخــالل أكبــر ممــا 
كان عليــه الوضــع عنــد منحهــا أصــال. يتطلــب هــذا أن يوضــع فــي االعتبــار عوامــل مثــل أي تدهــور فــي مخاطــر البلــد أو الصناعــة وحــاالت التقــادم التقنــي إضافــة إلــى نقــاط 

الضعــف الهيكليــة المحــددة أو تدهــور وضــع التدفقــات النقديــة.

يعامــل البنــك االســتثمارات فــي األســهم المســجلة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة علــى أنــه قــد انخفضــت قيمتهــا عندمــا يكــون هنــاك انخفــاض هــام أو طويــل 
األجــل فــي القيمــة العادلــة إلــى أقــل مــن تكلفتهــا أو عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي علــى وجــود انخفــاض فــي القيمــة. يتطلــب تحديــد مــا هــو »هــام« ومــا هــو »طويــل 

األجــل« وضــع أحــكام. يقــوم البنــك بتقييــم عوامــل مثــل تقلبــات ســعر الســهم التاريخيــة بالنســبة لألســهم المدرجــة المقارنــة والتدفقــات النقديــة المســتقبلية.

السيولة  )3(
يديــر البنــك الســيولة لديــه عــن طريــق األخــذ باالعتبــار ملمــح اســتحقاق أصولــه والتزاماتــه وحســابات االســتثمار المذكــورة فــي إفصاحــات مخاطــر الســيولة فــي اإليضــاح رقــم 

29)2(. يتطلــب هــذا وضــع أحــكام أخــرى مفترضــة عنــد تحديــد اســتحقاق األصــول وااللتزامــات التــي ليســت لهــا فتــرات اســتحقاق محــددة. 

الضريبة  )4(
توجــد توقعــات غيــر مؤكــدة حــول تفســير القوانيــن الضريبيــة ومبلــغ وتوقيــت الدخــل المســتقبلي الخاضــع للضريبــة. إضافة إلى ذلــك فــإن القوانيــن الضريبية الخاصــة باألعمال 
المصرفيــة اإلســالمية لــم يتــم وضعهــا بعــد مــن قبــل وزارة الماليــة. بالنظــر إلــى التشــكيلة الواســعة مــن عالقــات األعمــال وطبيعــة االتفاقيــات التعاقديــة المتوفــرة ســوف 
تترتــب عليهــا فــروق بيــن النتائــج الفعليــة واالفتراضــات الموضوعــة أو التغيــرات المســتقبلية علــى هــذه االفتراضــات وقــد تقتضــي إجــراء تســويات مســتقبلية للدخــل الضريبــي 
والمصروفــات المســجلة مســبقا. يقــوم البنــك بوضــع مخصصــات، اســتنادا إلــى تقديــرات معقولــة، وذلــك للنتائــج المحتملــة عنــد االنتهــاء مــن عمليــات الربــط الضريبــي. يســتند 
مبلــغ هــذا المخصــص إلــى مختلــف العوامــل مثــل الخبــرة فيمــا يتعلــق بالربــط الضريبــي الســابق والتفســيرات المختلفــة للوائــح الضريبيــة مــن قبــل البنــك والســلطة الضريبيــة 

المسؤولة.

ــة  ــتقبلية خاضع ــاح مس ــر أرب ــه توف ــل مع ــن المحتم ــون م ــذي يك ــد ال ــى الح ــتغلة إل ــر المس ــة غي ــائر الضريبي ــع الخس ــبة لجمي ــة بالنس ــة المؤجل ــول الضريب ــراف بأص ــم االعت يت
للضريبــة يمكــن فــي مقابلهــا اســتخدام الخســائر. يطلــب إجــراء أحــكام هامــة مــن اإلدارة لتحديــد مقــدار األصــول الضريبيــة المؤجلــة التــي يمكــن االعتــراف بهــا وذلــك اســتنادا 

إلــى التوقيــت المرجــح ومســتوى األربــاح المســتقبلية الخاضعــة للضريبــة بجانــب اســتراتيجيات التخطيــط الضريبــي المســتقبلية.

تصنيف االستثمارات  )5( 
تقرر اإلدارة عند اقتناء أصل مالي ما إذا كان ينبغي تصنيفه على أنه من أداة مسجل بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أم من خالل قائمة الدخل.

إيضاحات حول القوائم المالية 
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السياسات المحاسبية الهامة  3
المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات    1/3

تم اإلفصاح عن المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التي تصبح سارية المفعول في 2016 باإليضاح رقم 1/1/2.

النقد وما يعادله  2/3 
النقــد ومــا يعادلــه كمــا هــو مشــار إليــه فــي قائمــة التدفقــات النقديــة يتضمــن النقــد بالصنــدوق وأرصــدة لــدى البنــك المركــزي )باســتبعاد االحتياطيــات اإللزاميــة( ومســتحقات 

مــن / لبنــوك ومؤسســات ماليــة ذات فتــرات اســتحقاق أصليــة لتســعين يومــا أو أقــل.

المستحق من بنوك   3/3
المســتحقات مــن بنــوك ومؤسســات ماليــة تتضمــن حســابات جاريــة ووكالــة باالســتثمار. تســجل الوكالــة باالســتثمار بــرأس مــال االســتثمار مضافــا إليــه الربــح المتوقــع، مخصوما 

منــه مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة إن وجد.

ذمم المرابحة المدينة  4/3
يتم تسجيل ذمم المرابحة المدينة بالصافي من األرباح المؤجلة وأية مبالغ يتم شطبها ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، إن وجدت. 

ذمــم المرابحــة المدينــة هــي بيــوع بشــروط دفــع مؤجــل. يقــوم البنــك بترتيــب معاملــة المرابحــة عــن طريــق شــراء ســلعة )وهــي تمثــل موضــوع المرابحــة( ومــن ثــم يبيــع هــذه 
الســلعة إلــى المرابــح )المســتفيد( بعــد احتســاب هامــش ربــح مضــاف إلــى التكلفــة. يتــم ســداد الثمــن )التكلفــة مضافــا إليهــا هامــش الربــح( مــن جانــب العميــل علــى أقســاط 

علــى مــدى فتــرة متفــق عليهــا. الوعــد المقــدم فــي المرابحــة لآلمــر بالشــراء ليــس ملــزم للعميــل.                 

االستثمار في اإلجارة المنتهية بالتمليك  5/3
يتــم تســجيل اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك مبدئيــا بالتكلفــة متضمنــة التكاليــف المبدئيــة المباشــرة. إن اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك هــي إيجــار يتــم فيــه نقــل الملكيــة القانونيــة 

لألصــل المؤجــر إلــى المســتأجر فــي نهايــة اإلجــارة )مــدة اإليجــار( بشــرط ســداد جميــع أقســاط اإلجــارة.  

يحتســب اإلهــالك باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى أصــول اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك بمعــدالت محســوبة لشــطب تكلفــة كل أصــل علــى مــدى فتــرة إيجــاره علــى نحــو 
 . منتظم

إيــراد اإلجــارة المســتحق يتمثــل فــي اإليجــارات القائمــة فــي نهايــة الســنة ناقصــا أي مخصــص للمبالــغ المشــكوك فــي تحصيلهــا. يتــم تصنيــف إيــراد اإلجــارة المســتحق ضمــن 
األصــول األخــرى.

الوكالة باالستثمار  6/3
وهــي اتفاقيــة يقــوم فيهــا البنــك بتقديــم مبلــغ محــدد مــن المــال للوكيــل والــذي يقــوم باســتثماره وفقــا لشــروط محــددة فــي مقابــل رســوم معينــة )مبلــغ إجمالــي مــن 
النقــود أو نســبة مئويــة مــن رأس مــال الوكالــة(. المــوكل مســؤول عــن تحمــل أي خســارة فــي رأس مــال الوكالــة مــا لــم يكــن ذلــك بســبب إهمــال لبنــود وشــروط الوكالــة مــن 

جانــب الوكيــل.

مشاركة متناقصة  7/3
المشــاركة المتناقصــة هــي عقــد، اســتنادا إلــى شــركة الملــك، بيــن البنــك والعميــل بهــدف الملكيــة المشــتركة ألصــل ثابــت )مثــل منــزل أو أرض أو معــدات أو ماكينــات(. يقــوم 
البنــك بتقســيم حصتــه فــي األصــل الثابــت إلــى وحــدات ويقــوم بتحويــل ملكيــة تلــك الوحــدات تدريجيــا إلــى العميــل )بالقيمــة الدفتريــة(. يســتند اســتخدام حصــة البنــك مــن 
ــا يتــم تســجيل المشــاركة المتناقصــة بالتكلفــة التاريخيــة  جانــب العميــل إلــى تحمــل العميــل تكلفــة الصيانــة وتأميــن التكافــل لحصــة البنــك فــي أصــل المشــاركة. مبدئي

للمقابــل المدفــوع ناقصــا أيــة خســارة انخفــاض فــي القيمــة.  

األوراق المالية االستثمارية  8/3
تشتمل األوراق المالية االستثمارية على استثمارات في أدوات مالية من فئة الدين ومن فئة حقوق الملكية.

يتم تصنيف االستثمارات في الفئات التالية:

 بالتكلفة المطفأة •
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية •
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل •

يتــم تصنيــف وقيــاس االســتثمارات ذات طبيعــة الديــن بالتكلفــة المطفــأة فقــط فــي حالــة إدارة الفئــة علــى أســاس العائــد التعاقــدي أو أنــه ال يتــم االحتفــاظ بالفئــة للمتاجــرة ولــم 
يتــم تخصيصهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل أو مــن خــالل حقــوق الملكيــة. 

إيضاحات حول القوائم المالية 
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3    السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
8/3    األوراق المالية االستثمارية )تابع(

الســتثمارات ذات المدفوعــات الثابتــة أو القابلــة للتحديــد والتــي يكــون لــدى البنــك النيــة والمقــدرة علــى االحتفــاظ بهــا لتاريــخ اســتحقاقها يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا مــن فئــة 
الديــن مســجلة بالتكلفــة المطفــأة. يتــم تســجيل هــذه االســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة، ناقصــا مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة. تحتســب التكلفــة المطفــأة باألخــذ فــي 
ــأي مكســب أو خســارة مــن هــذا النــوع مــن األدوات فــي قائمــة الدخــل عنــد إلغــاء االعتــراف عــن األدوات أو عنــد  االعتبــار أي أقســاط أو خصــم عنــد االقتنــاء. يتــم االعتــراف ب

انخفــاض قيمتهــا. 

أدوات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ــاح مــن التغيــرات ذات األجــل القصيــر بالســوق. يعــاد قيــاس هــذه األدوات فــي وقــت الحــق بالقيمــة العادلــة. جميــع  وتتضمــن هــذه األدوات المحتفــظ بهــا بغــرض جنــي أرب
ــاح أو الخســائر المحققــة وغيــر المحققــة ذات الصلــة يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل. األرب

األدوات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

ويتضمــن هــذا جميــع األدوات التــي ليســت بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل أو أدوات الديــن التــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا بالتكلفــة المطفــأة. فــي أعقــاب االقتنــاء فــإن 
االســتثمارات المخصصــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة يعــاد قياســها بالقيمــة العادلــة مــع االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر غيــر محققــة بالتناســب فــي حقــوق 
ملكيــة المســاهمين وحقــوق ملكيــة أصحــاب حســابات االســتثمار إلــى حيــن إلغــاء االعتــراف عــن االســتثمار أو تحديــد أنــه قــد انخفضــت قيمتــه ففــي ذلــك الوقــت فــإن الربــح 

أو الخســارة التراكميــة المســجلة ســابقا فــي حقــوق ملكيــة المســاهمين أو حقــوق ملكيــة أصحــاب حســابات االســتثمار يتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل.

خســائر االنخفــاض فــي األدوات المســجلة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة ال يتــم ردهــا مــن خــالل قائمــة الدخــل ويتــم االعتــراف بالزيــادات فــي القيمــة العادلــة 
بعــد االنخفــاض فــي القيمــة فــي حقــوق ملكيــة المســاهمين.

عنــد االعتــراف المبدئــي يقــوم البنــك باختيــار غيــر قابــل للنقــض لتخصيــص بعــض فئــات الديــن وحقــوق الملكيــة غيــر المخصصــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل 
ليتــم تصنيفهــا علــى أنهــا اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة.

يتــم االعتــراف بــاألوراق الماليــة االســتثمارية فــي تاريــخ المتاجــرة، أي التاريــخ الــذي يتعاقــد فيــه البنــك بشــراء أو بيــع أصــل ففــي ذلــك الوقــت يصبــح البنــك طرفــا فــي النصــوص 
التعاقديــة لــألداة. يتــم إلغــاء االعتــراف عــن األوراق الماليــة االســتثمارية عندمــا تنتهــي الحقــوق فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــول الماليــة أو عندمــا يقــوم البنــك 

بتحويــل جــزء كبيــر مــن مخاطــر وعوائــد الملكيــة.

يتــم االعتــراف مبدئيــا بــاألوراق الماليــة االســتثمارية بالقيمــة العادلــة مضافــا إليهــا تكاليــف المعاملــة فيمــا عــدا تكاليــف المعاملــة المتكبــدة فــي اقتنــاء اســتثمارات بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل والتــي يتــم تحميلهــا علــى قائمــة الدخــل.

9/3    األصول وااللتزامات المالية األخرى 
1/9/3     االعتراف والقياس المبدئي

يعتــرف البنــك مبدئيــا بالمســتحقات مــن البنــوك وأصــول التمويــل وحســابات العمــالء الجاريــة والمســتحقات لبنــوك والتزامــات التمويــل فــي التاريــخ الــذي تنشــأ فيــه. جميــع 
األصــول وااللتزامــات الماليــة األخــرى يتــم االعتــراف بهــا مبدئيــا فــي تاريــخ المتاجــرة الــذي يصبــح فيــه البنــك طرفــا فــي النصــوص التعاقديــة لــألداة.

إلغاء االعتراف باألصول وااللتزامات المالية  2/9/3 
يتم إلغاء االعتراف عن أصل مالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المتماثلة، متى انطبق ذلك( عند:

نتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي  •
احتفاظ البنك بالحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، ولكنه يتحمل التزام بدفعها بالكامل بدون تأخير إلى طرف ثالث بموجب إجراءات »تمرير«؛ أو •
قيــام البنــك بتحويــل حقوقــه فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل وإمــا )أ( أن يكــون قــد قــام بتحويــل جميــع مخاطــر وعوائــد ملكيــة األصــل المالــي، أو )ب( لــم  •

يقــم بتحويــل كمــا لــم يحتفــظ بجميــع مخاطــر وعوائــد ملكيــة األصــل ولكنــه قــد قــام بتحويــل الســيطرة علــى األصــل.

يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند التفرغ من االلتزام المذكور في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.
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المقاصة  3/9/3
يتــم إجــراء مقاصــة األصــول وااللتزامــات الماليــة فقــط عندمــا يكــون هنــاك حــق قانونــي أو حــق شــرعي قابــل للتطبيــق لمقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا ويرغــب البنــك إمــا فــي 

الســداد علــى أســاس الصافــي أو فــي تحقيــق األصــل وســداد االلتــزام فــي نفــس الوقــت.

 10/3     الممتلكات والمعدات 
1/10/3     االعتراف والقياس 

تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. 
تتضمــن التكلفــة النفقــات التــي تنســب بصــورة مباشــرة القتنــاء األصــل. تتضمــن تكلفــة األصــول المكونــة داخليــا تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة وأي تكاليــف تنســب 
بصــورة مباشــرة لجعــل األصــول فــي حالــة العمــل المنشــودة فــي االســتخدام المطلــوب منهــا وتكاليــف تفكيــك وإزالــة األصــول وإعــادة موضعهــا إلــى وضعــه الســابق 

ــملة. ــل المرس ــف التموي وتكالي
عندما يكون ألجزاء بند الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها على أنها بنود منفصلة )مكونات رئيسية(.

يتــم تحديــد مكســب أو خســارة اســتبعاد بنــد ممتلــكات ومعــدات بمقارنــة متحصــالت االســتبعاد مــع القيمــة الدفتريــة لبنــد الممتلــكات والمعــدات ويتــم االعتــراف بهــا فــي 
الدخــل اآلخــر/ المصروفــات األخــرى فــي قائمــة الدخــل.

 2/10/3  التكاليف الالحقة
يتــم االعتــراف بتكلفــة اســتبدال أحــد مكونــات الممتلــكات والمعــدات فــي القيمــة الدفتريــة للبنــد إذا كان مــن المحتمــل تدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة 
فــي ذلــك المكــون للبنــك وإمكانيــة قيــاس تكلفتهــا بصــورة موثــوق بهــا. يتــم إلغــاء االعتــراف بالقيمــة الدفتريــة للجــزء المســتبدل. يتــم االعتــراف بتكاليــف الخدمــة اليوميــة 

للممتلــكات والمعــدات فــي قائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا.

يتــم االعتــراف باإلهــالك فــي قائمــة الدخــل بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لــكل جــزء مــن األصــول حيــث أن هــذه هــي أفضــل مقــارب يعكــس 
النمــط المتوقــع إلهــالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي األصــل وهــي تســتند إلــى تكلفــة األصــل ناقصــا قيمتــه الباقيــة المقــدرة. 

األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي:

أجهزة كمبيوتر             5-10  سنوات
تحسينات على مباني مستأجرة                  10  سنوات
أثاث وتركيبات                    5  سنوات

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم الباقية في تاريخ كل تقرير وتعديلها بأثر مستقبلي، إن كان ذلك مناسبا.
11/3     األصول غير الملموسة

يتــم إطفــاء األصــول غيــر الملموســة )برمجيــات الكمبيوتــر( علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي المقــدر الــذي يتــراوح مــا بيــن 5 إلــى 01 ســنوات ويتــم تســجيلها بالصافــي مــن اإلطفــاء 
المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة.

12/3      المستحقات لبنوك ومؤسسات مالية
تشــتمل المســتحقات لبنــوك ومؤسســات ماليــة علــى وكالــة باالســتثمار. الوكالــة باالســتثمار يتــم تســجيلها مبدئيــً بمبلــغ االســتثمار وهــو القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم 

مضافــا إليــه الربــح المتوقــع. فــي وقــت الحــق يتــم تســجيلها بالقيمــة الدفتريــة.

13/3     حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
حقــوق ملكيــة أصحــاب حســابات االســتثمار هــي أمــوال يحتفــظ بهــا البنــك فــي حســابات اســتثمار غيــر مقيــدة والتــي يمكنــه اســتثمارها حســب تقديــره. تشــتمل حقــوق 
ملكيــة حســابات غيــر المقيــدة علــى ودائــع تــم الحصــول عليهــا علــى أســاس المضاربــة وهــي تتضمــن الربــح المتوقــع واحتياطــي موازنــة الربــح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار. 
يقــوم صاحــب حســاب االســتثمار بتفويــض البنــك الســتثمار أموالــه بالصــورة التــي يعتبــر البنــك أنهــا مناســبة بــدون وضــع قيــود عليهــا مــن حيــث أيــن وكيــف وألي غــرض يتــم 
ــة  ــاب إدارة )حص ــاب أتع ــك باحتس ــوم البن ــالمي. يق ــل إس ــود تموي ــالل عق ــن خ ــدة م ــر المقي ــتثمار غي ــابات االس ــاب حس ــة أصح ــوق ملكي ــتثمار حق ــم اس ــوال. يت ــتثمار األم اس
المضــارب( علــى أصحــاب حســابات االســتثمار. مــن إجمالــي الدخــل مــن حســابات االســتثمار يتــم تخصيــص الدخــل المنســوب إلــى العمــالء علــى حســابات االســتثمار بعــد 
تجنيــب المخصصــات واالحتياطيــات )احتياطــي موازنــة الربــح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار( وخصــم حصــة البنــك مــن الدخــل كمضــارب. يتــم تخصيــص الدخــل مــن جانــب 

إدارة البنــك ضمــن حــدود مشــاركة الربــح المســموح بهــا حســب أحــكام وشــروط حســابات االســتثمار. 
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3
حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة )تابع(  13/3

المصروفــات اإلداريــة المتكبــدة فيمــا يتعلــق بــإدارة األمــوال يتــم تحملهــا مباشــرة مــن جانــب البنــك وال يتــم تحميلهــا بصــورة منفصلــة علــى حســابات االســتثمار. يتــم تســجيل 
ــو  ــح ه ــة الرب ــي موازن ــدت. احتياط ــتثمار، إن وج ــر االس ــي مخاط ــح واحتياط ــة الرب ــي موازن ــا الحتياط ــظ به ــغ المحتف ــن المبال ــي تتضم ــة وه ــا الدفتري ــتثمار بقيمه ــابات االس حس
المبلــغ الــذي يقــوم البنــك بتخصيصــه مــن دخــل المضاربــة، قبــل تخصيــص حصــة المضــارب، وذلــك بغــرض المحافظــة علــى مســتوى معيــن مــن العائــد علــى أصحــاب الودائــع 
عــن اســتثماراتهم. احتياطــي مخاطــر االســتثمار هــي المبالــغ التــي يتــم تخصيصهــا مــن قبــل البنــك مــن دخــل أصحــاب حســابات االســتثمار بعــد تخصيــص حصــة المضــارب 
وذلــك بغــرض مواجهــة الخســائر المســتقبلية لحقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار. ينتــج عــن إنشــاء أي مــن هــذه االحتياطيــات زيــادة فــي االلتــزام تجــاه محفظــة حســابات 

االســتثمار غيــر المقيــدة.

انخفاض قيمة األصول المالية  14/3
يقــوم البنــك فــي تاريــخ كل تقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أصــل. قــد يتضمــن الدليــل الموضوعــي علــى انخفــاض قيمــة األصــول الماليــة 
ــك  ــب البن ــن جان ــل م ــة التموي ــادة هيكل ــا أو إع ــتثمر فيه ــركة المس ــل/ الش ــرف المقاب ــب الط ــن جان ــر م ــر أو التأخ ــة( التقصي ــوق الملكي ــي أدوات حق ــتثمارات ف ــة  االس )متضمن
بنــاء علــى شــروط لــم يكــن البنــك ليقبــل بهــا بخــالف ذلــك والمؤشــرات علــى أن الطــرف المقابــل أو المصــدر ســيدخل فــي إفــالس أو اختفــاء الســوق النشــطة للورقــة الماليــة 
ــروف  ــن أو الظ ــل أو المصدري ــرف المقاب ــدى الط ــع ل ــز الدف ــي مرك ــلبية ف ــرات الس ــل التغي ــودات مث ــة موج ــق بمجموع ــا يتعل ــا فيم ــن مالحظته ــي يمك ــرى الت ــات األخ أو البيان
االقتصاديــة المتعلقــة بحــاالت التقصيــر فــي البنــك. باإلضافــة إلــى ذلــك وبالنســبة لالســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة فــإن االنخفــاض الهــام أو المطــول فــي قيمتهــا 

العادلــة إلــى أقــل مــن تكلفتهــا يعتبــر دليــال موضوعيــا علــى انخفــاض القيمــة.

1/14/3  االستثمارات المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية
فــي حالــة االســتثمارات المصنفــة كقيمــة عادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة والتــي تقــاس بالقيمــة العادلــة فإنــه يوضــع اعتبــار لالنخفــاض الهــام أو المطــول فــي القيمــة 
ــي أدوات  ــتثمارات ف ــبة لالس ــل بالنس ــذا الدلي ــل ه ــود مث ــة وج ــي حال ــت. ف ــد انخفض ــتثمارات ق ــة االس ــت قيم ــا إذا كان ــد م ــد تحدي ــه عن ــا دون تكلفت ــى م ــتثمار إل ــة لالس العادل
ــة  ــوق ملكي ــي حق ــرات ف ــة التغي ــي قائم ــابقا ف ــا س ــرف به ــة المعت ــارة المتراكم ــتبعاد الخس ــم اس ــة يت ــوق الملكي ــالل حق ــن خ ــة م ــة عادل ــة كقيم ــة المصنف ــوق الملكي حق
المســاهمين مــن حقــوق الملكيــة واالعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل. فــي أعقــاب ذلــك يتــم عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المعتــرف بهــا ســابقا فــي قائمــة الدخــل 

عــن االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة.

2/14/3 األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة )متضمنة االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين المصنفة على أنها تكلفة مطفأة(
بالنســبة لألصــول الماليــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأة فإنــه يتــم قيــاس االنخفــاض فــي قيمتهــا علــى أنهــا الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــول الماليــة والقيمــة الحاليــة 
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مخصومــة بمعــدل الربــح الفعلــي األصلــي لألصــل. يتــم االعتــراف بالخســائر فــي قائمــة الدخــل ويتــم إظهارهــا فــي حســاب مخصص. 
عندمــا يتســبب حــدث الحــق فــي نقصــان مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة يتــم عكــس االنخفــاض فــي القيمــة مــن خــالل قائمــة الدخــل إلــى حــد خســائر االنخفــاض فــي القيمــة 
المعتــرف بهــا ســابقا. يــدرس البنــك الدليــل علــى االنخفــاض فــي قيمــة األصــول الماليــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأة علــى كل مــن المســتويين الفــردي والجماعــي. يتــم 
ــض  ــم تنخف ــي ل ــة والت ــورة فردي ــة بص ــة الهام ــول المالي ــع األص ــة. جمي ــي القيم ــدد ف ــاض المح ــى االنخف ــوف عل ــة للوق ــة فردي ــة بصف ــة الهام ــول المالي ــع األص ــم جمي تقيي
قيمتهــا بشــكل محــدد يتــم تقييمهــا بصــورة جماعيــة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أيــة خســائر انخفــاض فــي القيمــة تــم تكبدهــا ولكنــه لــم يتــم تحديدهــا بعــد. يتــم تقييــم 

األصــول الماليــة غيــر الهامــة فرديــا بصــورة جماعيــة للتعــرف علــى خســائر انخفــاض القيمــة بتجميعهــا معــا فــي مجموعــات ذات خصائــص مخاطــر متماثلــة.

انخفاض قيمة األصول غير المالية  15/3
تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لألصــول غيــر الماليــة للبنــك، مــا عــدا أصــول الضريبــة المؤجلــة )إن انطبــق ذلــك(، فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى 
انخفــاض قيمتهــا. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر يتــم تقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لذلــك األصــل. بالنســبة للشــهرة واألصــول غيــر الملموســة التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة 
غيــر محــددة أو تلــك التــي لــم تصبــح متاحــة لالســتخدام بعــد، فــإن المبلــغ القابــل لالســترداد يتــم تقديــره كل ســنة فــي نفــس الوقــت. يتــم االعتــراف باالنخفــاض فــي القيمــة 

فــي الحالــة التــي تزيــد فيهــا القيمــة الدفتريــة لألصــل أو وحدتــه المنتجــة للنقــد عــن مبلغــه القابــل لالســترداد المقــدر.

المبلــغ القابــل لالســترداد ألصــل أو لوحــدة المنتجــة للنقــد هــي قيمتــه قيــد االســتخدام وقيمتــه العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع، أيهمــا أكثــر. عنــد تقديــر القيمــة قيد االســتخدام 
يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة الــذي يعكــس التقييمــات الحاليــة بالســوق للقيمــة 

الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المحــددة لألصــل أو للوحــدة المنتجــة للنقــد.

لغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة فــإن األصــول التــي ال يمكــن اختبارهــا بصــورة فرديــة يتــم تجميعهــا فــي مجموعــات صغيــرة مــن األصــول التــي تنتــج تدفقــات نقديــة داخلــة 
مــن االســتخدام المســتمر مســتقلة بصــورة كبيــرة عــن التدفقــات النقديــة الداخلــة مــن األصــول أو الوحــدات المنتجــة للنقــد األخــرى. بــدون اإلخــالل باختبــار ســقف القطــاع 
التشــغيلي، وألغــراض اختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة فــإن الوحــدات المنتجــة للنقــد التــي يتــم تخصيــص الشــهرة لهــا يتــم تجميعهــا بحيــث يعكــس المســتوى الــذي يجــرى 
فيــه اختبــار انخفــاض القيمــة المســتوى األدنــى الــذي يتــم مــن خاللــه رصــد الشــهرة ألغــراض التقاريــر الداخليــة. يتــم تخصيــص الشــهرة المقتنــاة فــي تجميــع األعمــال علــى 

الوحــدات المنتجــة للنقــد بالبنــك التــي يتوقــع أن تســتفيد مــن تــآزر تجميــع األعمــال.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016

القوائم المالية



102

3    السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
15/3    انخفاض قيمة األصول غير المالية )تابع(

ال تنتــج أصــول البنــك كشــركة تدفقــات نقديــة داخلــة منفصلــة ويتــم اســتخدامها مــن قبــل أكثــر مــن وحــدة منتجــة للدخــل واحــدة.  يتــم تخصيــص أصــول البنــك كشــركة 
علــى الوحــدات المنتجــة للنقــد علــى أســاس معقــول ومنســجم ويتــم اختبارهــا لمعرفــة مــدى انخفــاض قيمتهــا كجــزء مــن اختبــار الوحــدة المنتجــة للنقــد التــي يتــم 

تخصيــص أصــل البنــك كشــركة لهــا.

يتــم االعتــراف بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل. يتــم تخصيــص خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتعلقــة بالوحــدات المنتجــة للنقــد أوال لتخفيــض القيمــة 
الدفتريــة ألي شــهرة مخصصــة للوحــدة المنتجــة للنقــد )أو مجموعــة الوحــدات المنتجــة للنقــد( ومــن ثــم لتخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــول األخــرى فــي الوحــدة المنتجــة 

للنقــد )أو مجموعــة الوحــدات المنتجــة للنقــد( علــى أســاس التناســب.

ال يتــم رد االنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة. بالنســبة لألصــول األخــرى يتــم تقييــم خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المعتــرف بهــا فــي الفتــرات الســابقة فــي تاريــخ كل تقريــر 
ــرات  ــي التقدي ــر ف ــاك تغيي ــو كان هن ــط ل ــة فق ــي القيم ــاض ف ــم رد االنخف ــا. يت ــة أو انتفائه ــي القيم ــاض ف ــي االنخف ــص ف ــود نق ــى وج ــرات عل ــة مؤش ــى أي ــوف عل للوق
المســتخدمة لتحديــد المبلــغ القابــل لالســترداد. يتــم رد االنخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة الدفتريــة لألصــل للقيمــة الدفتريــة التــي كان 

ــراف باالنخفــاض فــي القيمــة. ــة عــدم االعت مــن الممكــن تحديدهــا، بالصافــي بعــد خصــم أي إهــالك أو إطفــاء، فــي حال

  16/3    االعتراف باإليرادات
الربح عن المبالغ المستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

الربــح عــن المبالــغ المســتحقة مــن بنــوك ومؤسســات ماليــة يتــم االعتــراف بــه علــى أســاس التناســب الزمنــي علــى مــدى فتــرة العقــد وذلــك اســتنادا إلــى رأس مــال الوكالــة 
القائمــة والربــح المتوقــع المتفــق عليــه مــع األطــراف المقابلــة.

1/16/3   ذمم المرابحة 
يتــم االعتــراف بالربــح مــن معامــالت المرابحــة المدينــة عندمــا يكــون الدخــل قابــال للتحديــد تعاقديــا ويمكــن تحديــد مقــداره عنــد بــدء المعاملــة. الدخــل المتعلــق بأقســاط 

التمويــل المتعثــرة التــي تتجــاوز 09 يومــا يتــم اســتبعاده مــن قائمــة الدخــل مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه متجــاوزا لموعــد اســتحقاقه. 

2/16/3  اإلجارة المنتهية بالتمليك
يتــم االعتــراف بإيــراد اإلجــارة علــى أســاس التناســب الزمنــي علــى مــدى فتــرة اإلجــارة ويتــم تســجيله بالصافــي مــن اإلهــالك واالنخفــاض فــي القيمــة. أمــا بالنســبة لإلجــارة 
الموصوفــة فــي الذمــة فــإن األجــرة اإلضافيــة )الربــح( خــالل فتــرة البنــاء ســتتم المحاســبة عنــه بطريقــة التناســب الزمنــي علــى مــدى فتــرة البنــاء فــي حســاب اإليجــارات. ويتــم 
اســتالم مبالــغ الربــح هــذه إمــا خــالل فتــرة البنــاء كإيجــار مدفــوع مقدمــا أو مــع دفعــة اإليجــار األولــى أو الثانيــة بعــد بــدء اإليجار.الدخــل ذي الصلــة بحســابات اإلجــارة المنتهيــة 

بالتمليــك المتعثــرة وأقســاط اإلجــارة التــي تزيــد عــن 09 يومــا يتــم اســتبعاده مــن قائمــة الدخــل منــذ اليــوم الــذي يصبــح فيــه متجــاوزا لموعــد اســتحقاقه.

3/16/3  الوكالة باالستثمار
يتم االعتراف باإليراد من ودائع الوكالة باالستثمار على أساس التناسب الزمني لجني معدل عائد متوقع دوري ثابت استنادا إلى رأس مال الوكالة.

4/16/3  حصة البنك من الدخل من حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة )كرب المال ومضارب(
يتــم تخصيــص الدخــل بالتناســب بيــن حقــوق ملكيــة أصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة والمســاهمين علــى أســاس اســتثمارهم فــي الوعــاء المشــترك قبــل تخصيــص 

ربــح المضــارب. حصــة البنــك كمضــارب إلدارة حقــوق ملكيــة أصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة تســتحق اســتنادا إلــى أحــكام وشــروط اتفاقيــات المضاربــة ذات الصلــة.

5/16/3  المشاركة المتناقصة
يتــم االعتــراف بإيــراد المشــاركة المتناقصــة عندمــا يحيــن موعــد حــق البنــك فــي اســتالم الدفعــة بمجــرد قيــام البنــك ببيــع حصصــه فــي أصــل المشــاركة للعميــل. يتــم 

اســتبعاد الدخــل ذي الصلــة بالعمــالء المتعثريــن مــن قائمــة الدخــل.
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6/16/3 إيراد الرسوم والعمولة
يتم االعتراف بإيراد الرسوم والعمولة متضمنا رسوم الهيكلة عند تحصيله.

7/16/3 توزيعات األرباح 
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم الدفعة. 

8/16/3 إيراد االستثمارات
يتم االعتراف باإليراد من االستثمارات عند تحصيله. 

17/3   الربح المتوقع من الوكالة باالستثمار )البنوك وغير البنوك(
يستحق الربح على الوكالة باالستثمار على أساس التناسب الزمني على مدى فترة العقد استنادا إلى مبالغ رأس مال الوكالة المستثمر.

18/3   الضريبة
يشتمل مصروف الضريبة على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. يتم وضع مخصص للضريبة استنادا إلى القوانين المالية في سلطنة عمان المتعلقة بالبنوك التقليدية. 

1/18/3  الضريبة الحالية
الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المتوقعــة المســتحقة الدفــع علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة للســنة باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة أو التــي تطبــق علــى نحــو واســع 
فــي تاريــخ التقريــر وأيــة تعديــالت علــى الضريبــة المســتحقة الدفــع فيمــا يتعلــق بســنوات ســابقة. يتــم االعتــراف بمصــروف الضريبــة فــي قائمــة الدخــل فيمــا عــدا إلــى الحــد 

الــذي تتعلــق فيــه ببنــود معتــرف بهــا مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة، ففــي تلــك الحالــة يتــم االعتــراف بهــا فــي حقــوق الملكيــة.

2/18/3 الضريبة المؤجلة
تحتســب أصــول/ التزامــات الضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة الميزانيــة العموميــة بوضــع مخصــص للفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات ألغــراض 
التقاريــر الماليــة والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضريبــة. يســتند المبلــغ المخصــص للضريبــة المؤجلــة إلــى الطريقــة المتوقعــة لتحقــق أو ســداد المبلــغ الدفتــري لألصــول 

وااللتزامــات باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة أو التــي يتوقــع تطبيقهــا علــى نحــو كبيــر فــي تاريــخ التقريــر.

ــاح  ــر أرب ــه توف ــل مع ــر المحتم ــن غي ــح م ــذي يصب ــد ال ــى الح ــه إل ــر وتخفيض ــخ كل تقري ــي تاري ــه ف ــم مراجعت ــة تت ــل المؤجل ــة الدخ ــات ضريب ــول / التزام ــري ألص ــغ الدفت المبل
ــل. ــل المؤج ــة الدخ ــل ضريب ــتغالل أص ــا اس ــي مقابله ــن ف ــة يمك ــة للضريب ــتقبلية خاضع مس

 19/3   القيم العادلة
    يتم تحديد القيمة العادلة لكل أصل مالي بصورة فردية وفقا لسياسات التقييم الواردة أدناه:

بالنســبة لالســتثمارات المدرجــة المتاجــر بهــا فــي أســواق ماليــة منتظمــة يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى أســعار العــرض المدرجــة بالســوق الســائدة فــي تاريــخ   )1(
التقريــر.

بالنســبة لالســتثمارات غيــر المدرجــة يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى أحــدث معامــالت بيــع وشــراء هامــة إمــا مكتملــة أو قيــد العمــل مــع أطــراف أخــرى. عندمــا ال   )2(
تتوفــر معامــالت هامــة حديثــة مكتملــة أو قيــد العمــل يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى أحــدث قيمــة ســوقية الســتثمارات مماثلــة. بالنســبة لالســتثمارات األخــرى 

ــة المســتقبلية المقــدرة أو أي طــرق تقييــم أخــرى ذات صلــة. ــة علــى صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقدي تســتند القيمــة العادل
بالنســبة لالســتثمارات التــي لهــا تدفقــات نقديــة ثابتــة أو قابلــة للتحديــد تســتند القيمــة العادلــة علــى صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية التــي يحددهــا   )3(

ــة. ــر مماثل ــص مخاط ــود وخصائ ــتثمارات ذات بن ــة الس ــح الحالي ــدالت الرب ــتخدام مع ــك باس البن
ــة باســتخدام أي مــن التقنيــات المذكــورة أعــاله يتــم تســجيلها بالتكلفــة، ناقصــا أي مخصــص لالنخفــاض فــي  االســتثمارات التــي ال يمكــن إعــادة قياســها بالقيمــة العادل  )4(

القيمــة. 
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المخصصات  20/3

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون لــدى البنــك التــزام )قانونــي أو اســتداللي( حالــي نتيجــة لحــدث ســابق ومــن المحتمــل أن يطلــب تدفــق مــوارد خارجــة تتضمــن منافــع 
اقتصاديــة لســداد االلتــزام ويمكــن إجــراء تقديــر موثــوق بــه لمبلــغ االلتــزام.

الدخل غير المتوافق مع الشريعة اإلسالمية  21/3
ــريعة  ــع الش ــة م ــر المتوافق ــرادات غي ــع اإلي ــع جمي ــم دف ــه يت ــاء علي ــالمية. بن ــريعة اإلس ــادئ الش ــكام ومب ــع أح ــة م ــر متوافق ــالت غي ــن معام ــج ع ــل نات ــك أي دخ ــب البن يتجن

ــرعية. ــة الش ــة الرقاب ــة هيئ ــب موافق ــة حس ــات الخيري ــوال الجمعي ــذه األم ــك ه ــح البن ــرات ويمن ــاب الخي ــى حس ــالمية إل اإلس

العمالت األجنبية  22/3
المعامــالت بعمــالت أجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى الريــال العمانــي بمعــدالت الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تنفيــذ المعاملــة. األصــول وااللتزامــات النقديــة المقيمــة بعمــالت أجنبيــة 
يتــم تحويلهــا إلــى الريــال العمانــي بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. مكاســب أو خســائر العمــالت األجنبيــة علــى البنــود النقديــة هــي الفــرق بيــن التكاليــف المطفــأة 
بالريــال العمانــي فــي بدايــة الفتــرة، معدلــة بالربــح الفعلــي والمدفوعــات التــي تتــم خــالل الفتــرة والتكاليــف المطفــأة بالعمــالت األجنبيــة التــي تــم تحويلهــا بســعر الصــرف فــي 
نهايــة الفتــرة. مكاســب وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة مــن تســوية مثــل هــذه المعامــالت ومــن التحويــل بأســعار الصــرف فــي نهايــة الســنة لألصــول وااللتزامــات 

النقديــة المقيمــة بعمــالت أجنبيــة يتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل.

ــه  ــم في ــذي يت ــخ ال ــي التاري ــرف ف ــعر الص ــي بس ــال العمان ــى الري ــا إل ــم تحويله ــة يت ــة العادل ــاس بالقيم ــي تق ــة والت ــالت أجنبي ــجلة بعم ــة المس ــر المالي ــات غي ــول وااللتزام األص
تحديــد القيمــة العادلــة. فــروق التحويــل لألصــول وااللتزامــات غيــر الماليــة مثــل األدوات مــن نــوع حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل يتــم االعتــراف بهــا 
فــي الربــح أو الخســارة كجــزء مــن مكاســب أو خســائر القيمــة العادلــة. فــروق التحويــل لألصــول غيــر الماليــة مثــل األدوات مــن نــوع حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

حقــوق الملكيــة يتــم تســجيلها فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة.

العائدات على السهم الواحد   23/3
يعــرض البنــك بيانــات العائــدات األساســية والمخففــة علــى الســهم الواحــد بالنســبة ألســهمه االعتياديــة. تحتســب العائــدات األساســية علــى الســهم الواحــد بقســمة الربــح أو 
الخســارة المنســوبة إلــى مالكــي البنــك علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الفتــرة. يتــم تحديــد العائــدات المخففــة علــى الســهم الواحــد بتســوية 

الربــح أو الخســارة المنســوبة إلــى المســاهمين والمتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة بآثــار جميــع األســهم العاديــة المخففــة المحتملــة.

منافع الموظفين  24/3 
تســتحق منافــع نهايــة الخدمــة وفقــا لبنــود عقــد العمــل لموظفــي البنــك فــي تاريــخ التقريــر بوضــع اعتبــار لمتطلبــات قانــون العمــل العمانــي 2003 وتعديالتــه. يتــم االعتــراف 
باســتحقاق الموظــف لإلجــازة الســنوية وتذاكــر الســفر عنــد اســتحقاقها للموظفيــن ويتــم وضــع اســتحقاق لاللتــزام المقــدر الناشــئ نتيجــة للخدمــات المقدمــة مــن جانــب 

الموظفيــن حتــى تاريــخ التقريــر. يتــم تســجيل هــذه المســتحقات ضمــن االلتزامــات األخــرى.

بالنســبة لموظفيــه العمانييــن يقــوم البنــك بالمســاهمة فــي برنامــج التأمينــات االجتماعيــة الحكوميــة العمانــي الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 91/72 محســوبة كنســبة 
مئويــة مــن رواتــب الموظفيــن. تقتصــر التزامــات البنــك علــى هــذه المســاهمات.

التمويل المشترك والذاتي  25/3
االســتثمارات والتمويــل والذمــم المدينــة المملوكــة بصــورة مشــتركة للبنــك وحقــوق ملكيــة أصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة يتــم تصنيفهــا تحــت عنــوان »تمويــل 

مشــترك« فــي القوائــم الماليــة. االســتثمارات والتمويــل والذمــم المدينــة التــي يتــم تمويلهــا مــن جانــب البنــك لوحــده يتــم تصنيفهــا تحــت »التمويــل الذاتــي«.

إيضاحات حول القوائم المالية 
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3
توزيع الربح على أصحاب حسابات االستثمار  26/3

يلتــزم البنــك بمنهــج توزيــع األربــاح التالــي لتوزيــع أرباحــه علــى أصحــاب حســابات االســتثمار. يتــم احتســاب إجمالــي الدخــل مــن أنشــطة التمويــل اإلســالمي وأنشــطة اإليــداع 
فيمــا يتعلــق بالوعــاء المشــترك باســتخدام الممارســات المحاســبية وفقــا للمعاييــر الشــرعية إضافــة إلــى المعاييــر المحاســبية المنشــورة مــن قبــل هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
ــي  ــص صاف ــم تخصي ــددة. يت ــة والمح ــات الجماعي ــا المخصص ــع ناقص ــل والودائ ــن التموي ــل م ــترك كدخ ــاء المش ــح الوع ــي رب ــب صاف ــالمية. يحتس ــة اإلس ــات المالي للمؤسس
دخــل محفظــة المضاربــة بيــن المســاهمين وعمــالء الوكالــة وأصحــاب حســابات االســتثمار وفقــا لمســاهمة كل منهــم وفتــرة اســتثماراتهم فــي الوعــاء المشــترك. جميــع 
المصروفــات اإلداريــة والعموميــة )متضمنــة مصروفــات الموظفيــن( يتــم تحملهــا فقــط مــن جانــب المســاهمين مــن تاريــخ بــدء تشــغيل البنــك. الرســوم واألتعــاب المتعلقــة 
بخطابــات االعتمــاد وخطابــات الضمــان والخدمــات المصرفيــة العامــة وذات الصلــة تعتبــر دخــال للبنــك وال يتــم إدراج هــذا الدخــل فــي الوعــاء المشــترك. يتــم تخصيــص الربــح 
بيــن المســاهمين وأصحــاب حســابات االســتثمار المشــترك بنســبة 60: 40 وبرغــم ذلــك يقــوم البنــك حســب تقديــره بتخفيــض النســبة المئويــة لحصــة المضــارب لتحســين حصــة 
أصحــاب حســابات االســتثمار فــي الربــح وذلــك فــي شــكل هبة.االســتثمار فــي فئــات األصــول األكثــر خطــورة مثــل الصكــوك واألســهم يتــم القيــام بــه مــن أمــوال المســاهمين 
وبالتالــي فــإن الدخــل الناتــج مــن مثــل هــذه االســتثمارات ال يتــم مشــاركته مــع الوعــاء المشــترك. مصروفــات االســتهالك ذات الصلــة باألصــول الثابتــة التــي يملكهــا البنــك )بخالف 
تلــك المســتخدمة فــي االســتثمار فــي الوعــاء المشــترك( يجــب عــدم تحميلهــا علــى الوعــاء المشــترك ويجــب تحميلهــا علــى المســاهمين. الدخــل الناتــج مــن معامــالت تحرمها 

الشــريعة يجــب خصمــه مــن حصــة المســاهمين فــي الربــح. 

الزكاة  27/3
يتــم احتســاب الــزكاة وفقــا لمعيــار المحاســبة الماليــة رقــم 9 الــزكاة باســتخدام طريقــة صافــي األصــول. سيحتســب البنــك »الوعــاء الزكــوي« اســتنادا إلــى القوائــم الماليــة 
المدققــة وبعــد موافقــة هيئــة الرقابــة الشــرعية وســيقوم البنــك بإبــالغ المســاهمين عــن حصتهــم بالتناســب مــن الــزكاة المســتحقة الدفــع ســنويا. تقــع مســؤولية دفــع 

الــزكاة عــن حســابات االســتثمار والحســابات األخــرى علــى أصحــاب حســابات االســتثمار.

هيئة الرقابة الشرعية  28/3
تخضع األنشطة التجارية للبنك إلى اإلشراف من قبل هيئة الرقابة الشرعية التي تضم أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  29/3
تستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ضمن الحدود الموضوعة من قبل الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات التجارية العماني وتعديالته.

توزيعات األرباح لألسهم العادية  30/3
ــات  ــم التوزيع ــم خص ــك ويت ــاهمي البن ــل مس ــن قب ــا م ــا فيه ــم اعتماده ــي يت ــرة الت ــي الفت ــة ف ــوق الملكي ــن حق ــا م ــم خصمه ــزام ويت ــاح كالت ــات األرب ــراف بتوزيع ــم االعت يت

ــا. ــد دفعه ــة عن ــوق الملكي ــن حق ــة م المرحلي
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نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني  4
20162015

ريال عمانيريال عماني

2.756.6701.583.711نقد بالصندوق
أرصدة لدى البنك المركزي العماني

9.629.2664.334.610حساب جاري
277.728144.619وديعة رأسمالية

9.906.9944.479.229
12.483.6646.062.940

الوديعــة الرأســمالية لــدى البنــك المركــزي العمانــي هــي وديعــة إلزاميــة وال يمكــن ســحبها بــدون موافقتــه بنــاء عليــه فهــي غيــر متاحــة لالســتخدام فــي العمليــات التشــغيلية 
ــة للبنك. اليومي

مستحقات من بنوك  5
20162015

ريال عمانيريال عماني

1.872.6461.095.310حسابات جارية 
ودائع وكالة باالستثمار

25.000.00024.000.000لدى بنوك محلية
5.775.0026.160.000لدى بنوك أجنبية

30.775.00230.160.000
32.647.64831.255.310

وكالة باالستثمار   6
20162015

اإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتياإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

25.568.07325.568.073-55.847.39855.847.398-الوكالة باالستثمار 
)255.681()255.681(-                 )558.474(  )558.474(  -                 ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة

25.312.39225.312.392-                 55.288.92455.288.924-                 صافي ذمم المرابحة المدينة
ذمم مرابحة مدينة  7

20162015
اإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتياإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

50.766.29950.766.299-72.034.93172.034.931-ذمم المرابحة المدينة
)7.048.194()7.048.194(-)10.349.719()10.349.719(-ناقصا: ربح مؤجل

)727.806()727.806(-)1.063.720()1.063.720(-ناقصا: مخصص جماعي
)890()890(-)29.006()29.006(-ناقصا: مخصص محدد

-                    -                   -                 )383(         )383(         -               ناقصا ربح احتياطي )إيضاح 24(
42.989.40942.989.409-                 60.592.10360.592.103-               صافي ذمم المرابحة المدينة

كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 بلغــت ذمــم المرابحــة المدينــة المتعثــرة 8.011 ريــال عمانــي )ال شــيء فــي ســنة 2015(. القيمــة العادلــة للضمــان اإلضافــي الــذي يحتفــظ بــه البنــك فيمــا 
يتعلــق بذمــم المرابحــة المدينــة المتعثــرة كان صفــرا )ال شــيء فــي 2015(. 
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أصول إجارة- إجارة منتهية بالتمليك  8
20162015

اإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتياإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيمباني

التكلفة
42.928.30142.928.301-131.673.308131.673.308-في بداية السنة

93.036.13393.036.133-83.068.34083.068.340-إضافات
)4.291.126()4.291.126(-                  )6.938.192()6.938.192(-                   تصرفات

131.673.308131.673.308-                  207.803.456207.803.456-                   في نهاية السنة
االستهالك

4.785.6824.785.682-14.014.51914.014.519-في بداية السنة
13.519.96313.519.963-23.263.76923.263.769-مصروف السنة

)4.291.126()4.291.126(-                 )6.938.192()6.938.192(-                تصرفات
14.014.51914.014.519-                 30.340.09630.340.096-                في نهاية السنة

مخصص انخفاض القيمة
381.424381.424-1.361.7091.361.709-في بداية السنة

980.285980.285-                 747.034747.034-               مكون خالل السنة
1.361.7091.362.709-                 2.108.7432.108.743-               في نهاية السنة

116.297.080116.297.080-                 175.354.617175.354.617-               صافي القيمة الدفترية

آالت وماكينات
التكلفة

14.380.00014.380.000-14.430.00014.430.000-في بداية السنة
50.00050.000----اضافات

-               -               -                 )2.166.667()2.166.667(-               تصرفات
14.430.00014.430.000-                 12.263.33312.263.333-               في نهاية السنة

االستهالك
166.667166.667-576.875576.875-في بداية السنة
410.208410.208-2.705.6252.705.625-مصروف السنة

-                 -                 -                 )166.667()166.667(-              تصرفات
576.875576.875-                 3.115.8333.115.833-              في نهاية السنة

مخصص انخفاض القيمة
142.133142.133-60.19860.198-في بداية السنة

)81.935()81.935(-                  31.27731.277-             مكون/ )مفرج عنه( خالل السنة
60.19860.198-                  91.47591.475-             في نهاية السنة

13.792.92713.792.927-                  9.056.0259.056.025-             صافي القيمة الدفترية

اإلجمالي
146.103.308146.103.308-220.066.789220.066.789-التكلفة

)14.591.394()14.591.394(-)33.455.929()33.455.929(-ناقصا: استهالك متراكم
)1.330.782()1.330.782(-)2.027.602()2.027.602(-ناقصا: مخصص جماعي

)91.125()91.125(-)172.616()172.616(-ناقصا: مخصص محدد
-                 -                 -                  -                       -                       -                    ناقصا ربح احتياطي 

130.090.007130.090.007-                  184.410.642184.410.642-                    صافي القيمة الدفترية
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مشاركة متناقصة   9

20162015
اإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتياإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

1.061.0171.061.017-12.630.16012.630.160-مشاركة متناقصة
)10.610()10.610(-                  )126.301()126.301(-                   ناقصا: مخصص انخفاض القيمة 

                   -12.503.85912.503.859                  -1.050.4071.050.407

استثمارات   10
20162015

اإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتياإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

استثمارات مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من
خالل حقوق الملكية

صكوك إقليمية مدرجة 
)التكلفة 6.927.511 ريال عماني، 5.275.226 ريال عماني في 31 

5.175.237-6.900.6965.175.237-6.900.696ديسمبر 2015(
أسهم إقليمية مدرجة

)التكلفة 2.422.575 ريال عماني، 305.313 ريال عماني في 31 
307.456-2.384.998307.456-2.384.998ديسمبر 2015(

-                   -                         -                   )67.430(-                 )67.430(ناقصا: خسارة انخفاض في القيمة
9.218.264                 -9.218.2645.482.693                         -5.482.693

ممتلكات ومعدات  11
تحسينات على 

مباني مستأجرة
أجهزة 

كمبيوتر
أثاث وتركيبات 

ومعدات مكتب
أعمال رأسمالية 

إجماليقيد التنفيذ
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة:
2.247.8821.687.894586.252524.8745.046.902في 1 يناير 2016

173.233195.908141.230115.069625.440إضافات
)335.025()555.123(29.936-                   190.162     تحويالت

2.611.2771.883.802757.41884.8205.337.317في 31 ديسمبر 2016
اإلهالك:

1.113.059-387.886394.546330.627في 1 يناير 2016
686.749-             259.987279.023147.739مكون خالل الفترة
1.799.808-             647.873673.569478.366في 31 ديسمبر 2016

صافي القيمة الدفترية:
1.963.4041.210.233279.05284.8203.537.509في 31 ديسمبر 2016

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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ممتلكات ومعدات )تابع(  11

تحسينات على 
مباني مستأجرة

أجهزة 
كمبيوتر

أثاث وتركيبات 
ومعدات مكتب

أعمال رأسمالية 
إجماليقيد التنفيذ

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
التكلفة:

2.189.2831.483.122446.750227.6344.346.789في 1 يناير 2015
58.599174.132139.502327.880700.113إضافات

-)30.640(-30.640-تحويالت
2.247.8821.687.894586.252524.8745.046.902في 31 ديسمبر 2015

اإلهالك:
484.530-169.05089.948225.532في 1 يناير 2015

628.529-              218.836304.598105.095مكون خالل الفترة
1.113.059-               387.886394.546330.627في 31 ديسمبر 2015

صافي القيمة الدفترية:
1.859.9961.293.348255.625524.8743.933.843في 31 ديسمبر 2015

أصول غير ملموسة   12

20162015
ريال عمانيريال عماني

3.116.9272.846.580التكلفة
196.433270.347إضافات خالل السنة

-335.025تحويالت )راجع إيضاح 11(
)886.486()1.420.572(ناقصا: اإلطفاء

2.227.8132.230.441

الحركة في اإلطفاء على النحو التالي:

1 يناير 2016 إلى 31 
ديسمبر 2016

1 يناير 2015 إلى 31 
ديسمبر 2015 

ريال عمانيريال عماني

886.486483.423في 1 يناير
534.086403.063مكون خالل السنة

1.420.572886.486في 31 ديسمبر

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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أصول أخرى   13

20162015
ريال عمانيريال عماني

2.033.670948.155ربح مدين من أنشطة تمويل واستثمار
461.847353.098مصروفات مدفوعة مقدما

401.088200.695ودائع ضمان
696.334391.330ذمم بطاقات ائتمان مدينة - إجمالي

2.640.251493.151أخرى
6.233.1902.386.429اإلجمالي

)7.827()13.925(ناقصا: مخصص جماعي
-)918(ناقصا: مخصص محدد

-             )15.463(ناقصا: احتياطي الربح
6.202.8842.378.602

يتعلق احتياطي الربح بالربح المحتفظ به عن الربح المدين من إجارة أصول متعثرة.
تتضمن األخرى األرصدة المحتفظ بها لدى مديري صناديق استثمار للبنك بمبلغ 1.963 مليون ريال عماني ) 0.209 مليون ريال عماني في سنة 2015(.

مستحقات لبنوك  14
20162015

ريال عمانيريال عماني

3.657.5011.925.000وكالة باالستثمار ما بين البنوك

االلتزامات األخرى   15
20162015

ريال عمانيريال عماني

985.2401.149.262شيكات مصدقة
475.662372.559مصروفات مستحقة

9.361173.654مدفوعات متعقلة بنفقات رأسمالية
264.96915.797التزامات تمويل- مستحقات البائعين

580.731950.617مخصص منافع الموظفين
3.399.638823.196التزامات أخرى

5.715.6013.485.085
حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  16

20162015
ريال عمانيريال عماني

64.519.49720.867.781حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
-17.382احتياطي موازنة األرباح

-                   -                         احتياطي مخاطر االستثمار
64.536.87920.867.781

ــاح. لــم يكــن هنــاك  حيــث أن أمــوال أصحــاب حســابات االســتثمار يتــم خلطهــا مــع أمــوال البنــك واســتثمارها ال يتــم منــح أولويــة ألي طــرف بغــرض االســتثمارات وتوزيــع األرب
ــر المقيــدة. ــح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار كــي يمكــن دفــع مبلــغ جيــد ألصحــاب حســابات االســتثمار غي ــة الرب تحويــل الحتياطــي موازن

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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17          حقوق ملكية المساهمين
رأس المال  )1(

20162015
ريال عمانيريال عماني

200.000.000200.000.000المصرح به 2.000.000.000 سهم عادي )2.000.000.000 سهم عادي في سنة 2015( بقيمة 100 بيسة للسهم

20162015
ريال عمانيريال عماني

100.000.000100.000.000المصدر والمدفوع بالكامل 1.000.000.000 سهم عادي )1.000.000.000 سهم عادي في سنة 2015( بقيمة 100 بيسة للسهم
أسماء المساهمين الرئيسيين الذين يملكون نسبة 10% أو أكثر من األسهم القائمة للبنك على النحو التالي:

20162015
النسبة المئوية منعدد األسهمالنسبة المئوية منعدد األسهم

إجمالي المبلغ القائمإجمالي المبلغ القائم

10%10100.000.000%100.000.000شركة حورية ش.م.م
20%20200.000.000%200.000.000أبار لالستثمارات بي جي إس

15%15150.000.000%150.000.000األولى للطاقة عمان
15%15150.000.000%150.000.000شركة تصاميم العقارية ش.م.م

600.000.000%60600.000.000%60
احتياطي قانوني حسب متطلبات قانون الشركات التجارية بسلطنة عمان يجب على البنك تحويل نسبة 10% من ربح السنة إلى حساب احتياطي قانوني إلى أن يصل الرصيد   )2(

المتراكم لالحتياطي إلى ثلث رأسمال البنك المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. تكبد البنك خسارة للسنة لذا لم يتم إجراء تحويل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
.2016

)3(  احتياطي القيمة العادلة  يمثل هذا المبلغ صافي أرباح وخسائر القيمة العادلة غير المحققة المتعلقة باألدوات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

صافي األصول للسهم  18

20162015
ريال عمانيريال عماني

81.244.24585.935.698صافي األصول )ريال عماني(
1.000.000.0001.000.000.000عدد األسهم في تاريخ التقرير

0.0810.086صافي األصول للسهم )ريال عماني(
يحتسب صافي األصول للسهم بقسمة حقوق ملكية المساهمين في تاريخ التقرير على عدد األسهم القائمة.

االلتزامات واالرتباطات الطارئة  19
20162015

ريال عمانيريال عماني

30.730.65228.990.732خطابات ضمان
11.627.3491.454.490خطابات اعتماد

29.681.28829.764.087ارتباطات تمويل غير قابلة لإللغاء
72.039.28960.209.309

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار  20

20162015
ريال عمانيريال عماني

1.974.312422.793ودائع وكالة باالستثمار لدى عمالء
2.709.4871.542.557ذمم المرابحة المدينة

7.534.2514.039.533اإلجارة المنتهية بالتملك )اإليضاح 1/20(، بالصافي
154.6165.037مشاركة متناقصة

156.04277.897ودائع وكالة باالستثمار لدى بنوك
12.528.7086.087.817

إجارة منتهية بالتمليك  1/20

20162015
ريال عمانيريال عماني

33.503.64517.969.704الدخل من إجارة منتهية بالتمليك
)13.930.171()25.969.394(إهالك على اإلجارة المنتهية بالتمليك

7.534.2514.039.533
إيرادات البنك من استثماراته الذاتية  21

20162015
ريال عمانيريال عماني

-47.737توزيعات أرباح
29.58820.214ربح من بيع استثمارات 

209.551214.522ربح من أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
286.876234.736

إيرادات / أخرى - بالصافي  22
20162015

ريال عمانيريال عماني

1.084.232854.726رسوم وعموالت
193.100104.366ربح بيع عمالت أجنبية - بالصافي

1.277.332959.092
)115.552()123.717(ناقصا: مصروف الرسوم والعموالت

1.153.615843.540
مصروفات عمومية وإدارية أخرى  23

20162015
ريال عمانيريال عماني 

3.576.8652.625.833مصروفات إدارية
372.471342.540تكاليف إشغال

64.36950.788مصروفات مجلس اإلدارة
55.36752.372مصروفات هيئة الرقابة الشرعية

4.069.0723.071.533

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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الحركة في مخصص انخفاض القيمة واحتياطي الربح  24

وكالة 
باالستثمار

ذمم مرابحة 
مدينة

إجارة منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
اإلجماليأخرىمتناقصة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
2016

255.681728.6961.421.90710.6107.8272.424.721مخصص في بداية السنة
302.793335.914696.820115.6916.0981.457.316مخصص للسنة - على أساس المحفظة

68.348177.955-           28.11681.491-                مخصص للسنة - محدد
302.793364.030778.311115.69174.4461.635.271مخصص في نهاية السنة

15.846        15.463-             -                 383       -                 احتياطي الربح
558.4741.093.1092.200.218126.30197.7364.075.838المخصص في نهاية السنة

المخصص المحدد الوارد في األخرى يتضمن خسارة انخفاض القيمة في استثمارات في أسهم إقليمية مدرجة بمبلغ 67.430 ريال عماني )ال شيء في سنة 2015(.

وكالة باالستثمار
ذمم مرابحة 

مدينة
إجارة منتهية 

بالتمليك
مشاركة 
اإلجماليأخرىمتناقصة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
2015

79.393895.063-292.113523.557-مخصص في بداية السنة
255.681453.059807.22510.6104.9721.531.547مخصص للسنة - على أساس المحفظة

36              )76.538(-       91.125)14.551(-             مخصص / )مفرج عنه( للسنة - محدد
1.531.583)71.566(255.681438.508898.35010.610مخصص في نهاية السنة

)1.925(      -           -        -              )1.925(   -              احتياطي الربح
255.681728.6961.421.90710.6107.8272.424.721المخصص في نهاية السنة

ضريبة الدخل  25

20162015
ريال عمانيريال عماني

--الضريبة الحالية
590.536824.529الضريبة المؤجلة

590.536824.529

الضريبة المؤجلة
1.942.1581.117.629كما في 1 يناير

590.536824.529التغير للسنة
2.532.6941.942.158كما في 31 ديسمبر

المعدل الضريبي المطبق على البنوك هو 12% )2015-12%(. ألغراض تحديد النتائج الضريبية للسنة تمت تسوية الخسارة المحاسبية ألغراض الضريبة. تتضمن التسوية الضريبية بنودا 
تتعلق بكل من الدخل والمصروف. تستند التسويات على الفهم الحالي لقوانين الضريبة واللوائح والممارسات. أعلن البنك عن خسارة خاضعة للضريبة. لذا فإن المعدل الضريبي 

المطبق هو ال شيء. ال يمكن تحديد متوسط معدل الضريبة الفعلي نظرا لوجود الخسارة الضريبية.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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ضريبة الدخل )تابع(  25

قام البنك بتحديد أن الخسائر الخاضعة للضريبة التالية متاحة للمقاصة في مقابل األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة والتي يجب استغاللها قبل انتهاء مدتها.

20162015
ريال عمانيريال عماني

3.568.5083.568.508متاحة حتى 31 ديسمبر 2018 )معلنة(
7.543.7887.543.788متاحة حتى 31 ديسمبر 2019 )معلنة(
6.678.9216.645.857متاحة حتى 31 ديسمبر 2020 )معلنة(
-5.091.716متاحة حتى 31 ديسمبر 2021 )مقدرة(

لــم يتــم إجــراء أي ربــط ممــا ذكــر أعــاله مــن قبــل الســلطات الضريبيــة. مــن المتوقــع أن ينتــج عــن التعديــالت علــى قانــون ضريبــة الدخــل تنفيــذ زيــادة فــي معــدل ضريبــة الشــركات 
ليصبــح 15% فــي ســنة 2017. ال زال البنــك بانتظــار اللوائــح الماليــة اإلســالمية المتعلقــة بالمعالجــة الضريبيــة لمختلــف المنتجــات. لــذا واســتنادا إلــى اللوائــح الحاليــة التــي تحكــم الضريبــة 
فــي ســلطنة عمــان فقــد تــم تســجيل أصــل ضريبــي مؤجــل علــى الخســائر الضريبيــة بالصافــي مــن فــروق التوقيــت الناشــئة عــن الممتلــكات والمعــدات واألصــول غيــر الملموســة فــي 

هــذه القوائــم الماليــة بنــاءا علــى المعــدل الضريبــي المطبــق حاليــا وهــو بنســبة %12. 

خسارة السهم  26

20162015
ريال عمانيريال عماني

)5.356.384()4.724.906(الخسارة المنسوبة إلى المساهمين )ريال عماني(
1.000.000.0001.000.000.000متوسط العدد المرجح لألسهم القائمة

)0.005()0.005(الخسارة للسهم

الخسارة األساسية والمخففة للسهم هما نفس الشيء حيث أن البنك لم يقم بإصدار أية أدوات يكون لها أثر مخفف على خسارة السهم عند ممارستها.

النقد وما يعادل النقد  27

ألغراض قائمة التدفقات النقدية يمثل النقد وما يعادل النقد:
20162015

ريال عمانيريال عماني

2.576.6701.583.711النقد بالصندوق
9.629.2664.334.610أرصدة حساب جاري لدى لبنك المركزي العماني

1.872.6461.095.310حسابات جارية لدى بنوك أجنبية
30.775.00230.160.000مستحق من بنوك 

)1.925.000()3.657.501(مستحق لبنوك
41.196.08335.248.631

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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األطراف ذات العالقة  28
تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار موظفــي اإلدارة بالبنــك والشــركات التــي يملكونهــا أو يســيطرون عليهــا أو لديهــم 

ســيطرة مشــتركة أو نفــوذ هــام عليهــا والشــركات المنتســبة لهــم بســبب المســاهمة المشــتركة مــع البنــك ومجلــس الرقابــة الشــرعية.
األرصدة الهامة مع األطراف ذات العالقة في 31 ديسمبر كما يلي:

اإلجمالياألطراف األخرى ذات العالقةأعضاء مجلس اإلدارة
201620152016201520162015

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
أصول:

6.139.24739.6006.139.24739.600--وكالة باالستثمار
350.80129.435350.80129.435--ذمم مرابحة مدينة

483.454527.328483.454527.328--أصول إجارة- إجارة منتهية بالتمليك   
-              39.688-               33.368-              6.320أصول أخرى

6.320             -7.006.870596.3637.013.190596.363
التزامات:

37.182213.6011.089.6281.154.8421.126.8101.368.443حساب جاري
25.00025.00025.00025.000--وكالة باالستثمار لعمالء

13.833-             13.833-               -          -             مطلوبات أخرى
37.182213.6011.114.6281.193.6751.151.8101.407.276

778.42228.995778.42228.955حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
-             1.386.615-             1.386.615التزامات وارتباطات طارئة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة المضمنة في قائمة الدخل على النحو التالي:

20162015
ريال عمانيريال عماني

اإليرادات
256.31829.313إيرادات أنشطة تمويل واستثمار

10.8133.130إيرادات أخرى
267.13132.623

المصروفات
92294العائد على أصحاب حسابات االستثمار قبل حصة البنك كمضارب

6556.476ربح عن وكالة باالستثمار مستحق الدفع
64.36950.788مصروفات مجلس اإلدارة

55.36752.372مصروفات هيئة الرقابة الشرعية
979.6481.012.823مصروفات أخرى

1.100.9611.122.553
التعويضات المدفوعات لكبار موظفي اإلدارة على النحو التالي:

20162015
ريال عمانيريال عماني

840.693844.372رواتب وعالوات
23.88021.755منافع نهاية الخدمة 

864.573866.127

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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إدارة المخاطــر هــي جــزء متمــم لعمليــة اتخــاذ القــرار بالبنــك. تقــوم لجنــة إدارة المخاطــر واللجنــة التنفيذيــة بالتوجيــه والمســاعدة علــى اإلدارة الكليــة لمخاطــر قائمــة المركــز 
المالــي. يديــر البنــك تعرضــه للمخاطــر بوضــع حــدود يعتمدهــا مجلــس اإلدارة.

مقدمة ولمحة عامة  )1(
تشــتمل أعمــال البنــك علــى تحمــل مخاطــر بصــورة مســتهدفة وإدارتهــا بصــورة مهنيــة. علــى الوظائــف الرئيســية بــإدارة المخاطــر بالبنــك تحديــد جميــع المخاطــر الرئيســية 
بالبنــك وقياســها وإدارة مراكــز المخاطــر وتحديــد عمليــات تخصيــص رأس المــال. يقــوم البنــك بإجــراء مراجعــة منتظمــة لسياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر لديــه لتعكــس 

التغيــرات باألســواق والمنتجــات وأفضــل ممارســة بالســوق.

هــدف البنــك هــو تحقيــق التــوازن المناســب بيــن الخطــر والعائــد وتقليــص اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للبنــك. يعــرف البنــك المخاطــر علــى أنهــا احتمــاالت تكبــد 
الخســائر أو إضاعــة فــرص األربــاح والتــي قــد تتســبب فيهــا عوامــل داخليــة أو خارجيــة.

المالمح الرئيسية إلطار العمل الشامل إلدارة المخاطر بالبنك هي:

أن يكون لمجلس اإلدارة )»المجلس«( المسؤولية الكلية عن إدارة المخاطر وتوفير التوجيه واإلشراف الكامل على إدارة المخاطر. •

تتم إدارة أسلوب إدارة المخاطر الكلي للبنك من جانب وظيفة إدارة المخاطر والتي يرأسها كبير مسئولي المخاطر. هذه الوظيفة مستقلة عن أقسام األعمال. •

إدارة مخاطر االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة بصورة منسقة داخل المؤسسة. •

تجتمع لجان المجلس بصورة منتظمة وهي مسؤولة عن رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعة كفاية إطار عمل إدارة المخاطر. •

يجب اعتماد جميع سياسات إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة. •

كل إدارة من إدارات البنك مسئولة عن:

تحديد المخاطر التي يتعرض لها البنك ودراسة ما إذا كانت مخاطر هامة. •

وضــع والتوصيــة باعتمــاد سياســات وإجــراءات إدارة مخاطــر مناســبة بخصــوص تلــك األنشــطة ووحــدات األعمــال المعرضــة لمخاطــر كبيــرة، متضمنــة خطــط اســتمرارية  •
األعمــال. 

توفيــر التوجيــه بخصــوص فلســفة البنــك الشــاملة حــول إدارة المخاطــر وتحملهــا، متضمنــة دارســة مــا إذا كانــت بعــض مقترحــات وعــروض األعمــال الجديــدة مقبولــة  •
مــن منظــور إدارة المخاطــر.

رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر. •

االلتزام بموجهات إدارة المخاطر. •

ــا  • ــدف مراجعته ــدة به ــتراتيجيات الجدي ــة واالس ــتثناءات الهام ــة أو االس ــر العادي ــاع غي ــية أو األوض ــة رئيس ــة أو ممارس ــي سياس ــرات ف ــن أي تغيي ــس اإلدارة ع ــالغ مجل إب
واعتمادهــا و/ أو المصادقــة عليهــا.

عمليــات توزيــع األربــاح علــى المســاهمين وأصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة تخضــع لنظــام إدارة مخاطــر شــامل تتــم مراجعتــه علــى مســتوى اإلدارة وهيئــة الرقابــة 
ــروف  ــين وظ ــدى المنافس ــاح ل ــات األرب ــك وتوزيع ــار أداء البن ــي االعتب ــذ ف ــبة باألخ ــاح مناس ــات أرب ــتوى توزيع ــى مس ــة عل ــرض المحافظ ــات بغ ــول وااللتزام ــة األص ــرعية ولجن الش

الســوق. 

مخاطر السيولة  )2(
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر المتمثلــة فــي عــدم تمكــن البنــك مــن مقابلــة التزامــات الدفــع مــن جانبــه عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها فــي ظــل كل مــن الظــروف العاديــة 
ــار ورصــد موقــف الســيولة علــى نحــو  ــإدارة األصــول بوضــع الســيولة فــي االعتب والصعبــة. للحــد مــن هــذه المخاطــر قامــت اإلدارة بترتيــب مصــادر تمويــل متنوعــة وتقــوم ب

منتظــم.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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مخاطر السيولة )تابع(  )2(

يلخص الجدول أدناه ملمح االستحقاق ألصول والتزامات البنك كما في 31 ديسمبر 2016 استنادا إلى الفترات المتوقعة لتحويل النقد من تاريخ قائمة المركز المالي:

حتى شهر2016
من 1 إلى 6 

أشهر
من 6 أشهر 

لسنة 
من 1 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

اإلجماليسنوات
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

األصول 
277.72812.483.664---12.205.936نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

32.647.648----32.647.648مستحقات من بنوك
12.038.18419.402.2445.243.89913.979.5974.625.00055.288.924وكالة باالستثمار

1.433.59310.533.3579.816.41331.416.0937.392.64760.592.103ذمم مرابحة مدينة
1.595.67819.102.97621.626.78074.594.19467.491.014184.410.642أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك

12.503.859-99.664621.9741.203.44810.578.773مشاركة متناقصة
9.218.264-8.045.2641.173.000--استثمارات

3.537.5093.537.509----ممتلكات ومعدات
2.227.8132.227.813----أصول غير ملموسة

2.532.694-2.532.694---أصول ضريبة مؤجلة
6.202.884--6.202.884--أصول أخرى

60.020.70349.660.55152.138.688134.274.35185.551.711381.646.004إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية المساهمين

حتى شهر
من 1 إلى 6 

أشهر
من 6 أشهر 

لسنة 
من 1 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

اإلجماليسنوات
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

3.657.501----3.657.501مستحقات لبنوك
5.240.85521.730.032-4.959.2947.337.1984.192.685حسابات العمالء الجارية
4.808.44257.931.236107.880.93928.518.0785.623.051204.761.746وكالة باالستثمار لعمالء

5.715.601        -                     -                    5.715.601       -                        -                      التزامات أخرى
13.425.23765.268.434117.789.22528.518.07810.863.906235.864.880إجمالي االلتزامات  

4.216.4886.657.5036.435.94831.486.00215.740.93864.536.879حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 
81.244.24581.244.245-                    -                     -                    -                  حقوق ملكية المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير 
17.641.72571.925.937124.225.17360.004.080107.849.089381.646.004المقيدة حقوق ملكية المساهمين

-                       )22.297.378(74.270.271)72.086.485()22.265.386(42.378.978صافي الفجوة
-                       -                           22.297.378)51.972.893(42.378.97820.113.592صافي الفجوة التراكمية
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يلخص الجدول أدناه ملمح االستحقاق ألصول والتزامات البنك كما في 31 ديسمبر 2015 استنادا إلى الفترات المتوقعة لتحويل النقد من تاريخ قائمة المركز المالي:

حتى 1 شهر
من 1  إلى 6 

أشهر
من 6 أشهر 

لسنة 
من 1 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

اإلجماليسنوات
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني2015

األصول 
144.6196.062.940---5.918.321نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

31.255.310----31.255.310مستحقات من بنوك
25.312.392-7.321.55617.156.212145.177689.447وكالة باالستثمار

736.9433.974.6728.415.08025.156.7424.705.97242.989.409ذمم مرابحة مدينة
1.332.01410.020.19720.805.51255.794.22542.138.029130.090.007أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك

1.050.407-16.652104.969132.231796.555مشاركة متناقصة
5.482.693--5.482.693--استثمارات

3.933.8433.933.843----ممتلكات ومعدات
2.230.4412.230.441----أصول غير ملموسة

1.942.158-1.942.158---أصول ضريبة مؤجلة
2.378.602     -                    -                     2.378.602     -                  -                     أصول أخرى

46.580.79631.256.05037.359.29584.379.15753.152.904252.728.202إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية المساهمين

حتى 1 شهر
من 1  إلى 6 

أشهر
من 6 أشهر 

لسنة 
من 1 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

اإلجماليسنوات
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

1.925.000----1.925.000مستحقات لبنوك
25685.581-5.137.1163.852.8375.137.11611.558.512حسابات العمالء الجارية
114.829.057-52.074.4061.566.10032.398.55028.790.001وكالة باالستثمار لعمالء

3.485.085-                  -                  3.485.085-                 -                    التزامات أخرى
145.924.723-59.136.5225.418.93741.020.75140.348.513إجمالي االلتزامات  

2.327.459120.800144.53085.00018.189.99220.867.781حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 
85.935.69885.935.698-                    -                -                    -                     حقوق ملكية المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
61.463.9815.539.73741.165.28140.433.513104.125.690252.728.202االستثمار غير المقيدة حقوق ملكية المساهمين

-                       )50.972.786(43.945.644)3.805.986(25.716.313)14.883.185(صافي الفجوة
-                       -                         10.833.1287.027.14250.972.786)14.883.185(صافي الفجوة التراكمية

مخاطر السوق  )3(
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر الخســارة الناشــئة مــن التغيــرات غيــر المتوقعــة فــي األســعار الماليــة نتيجــة للتقلبــات فــي معــدالت الربــح ومعــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة 

وأســعار األســهم والســلع. بمــا يتماشــى مــع منهــج البنــك لضمــان االلتــزام الصــارم بالشــريعة ال يدخــل البنــك فــي معامــالت مضاربــة بالعمــالت األجنبيــة.
أنشــطة مخاطــر الســوق محكومــة بسياســة مخاطــر الســوق لــدى البنــك. تقــع مســئولية تنفيــذ السياســة واإلجــراءات والحــدود التنظيميــة بالبنــك علــى وحــدات األعمــال ذات 

الصلــة مــع اإلشــراف عليهــا مــن قبــل لجنــة األصــول وااللتزامــات ولجنــة المخاطــر وااللتــزام.

إيضاحات حول القوائم المالية 
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مخاطر السوق )تابع(  )3(

مخاطر معدل الربح   )1(
مخاطــر معــدل الربــح هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن تكبــد البنــك لخســارة ماليــة نتيجــة للفجــوة فــي معــدل الربــح علــى أصــول البنــك وأصحــاب حســابات االســتثمار. يســتند 

توزيــع الربــح علــى حاملــي حســابات االســتثمار علــى اتفاقيــات مشــاركة األربــاح. لــذا ال يتعــرض البنــك لمخاطــر معــدل ربــح هامــة.
معدل الربح الفعلي على األصول وااللتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة التي تحسب عليها أرباح واردة أدناه:

20162015
%%

0.790.82مستحقات من بنوك
5.343.20ذمم وكالة باالستثمار 
5.254.89ذمم المرابحة المدينة
4.644.30إجارة منتهية بالتمليك

4.814.56مشاركة متناقصة
4.742.84استثمارات

0.640.22مستحقات لبنوك
2.771.80وكالة باالستثمار لعمالء

0.870.30حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

مخاطر العمالت األجنبية  )2(
مخاطــر العمــالت األجنبيــة هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن التغيــرات فــي معــدالت الصــرف علــى مــدى فتــرة زمنيــة. يتــم رصــد المراكــز علــى نحــو منتظــم لضمــان المحافظــة 

علــى المراكــز ضمــن الحــدود المعتمــدة.
لدى البنك مخاطر صرف العمالت األجنبية التالية في قائمة المركز المالي:

2016
الصافيااللتزاماتاألصول

)11.155.194(11.155.194-الدوالر األمريكي
78.741-78.741اليورو

844.164-844.164عمالت دول مجلس التعاون الخليجي 
19.055-19.055الجنيه اإلسترليني

487.587-                 487.587أخرى
1.429.54711.155.194)9.725.647(

2015
الصافيااللتزاماتاألصول

)4.771.785(4.771.785-الدوالر األمريكي
910-910اليورو

64.482-64.482عمالت دول مجلس التعاون الخليجي 
26.770-26.770الجنيه اإلسترليني

2.291              -                2.291    أخرى
94.4534.771.785)4.677.332(

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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مخاطر السعر   )3( 
ــن  ــئة م ــك الناش ــالف تل ــوق )بخ ــعار الس ــي أس ــرات ف ــبب التغي ــة بس ــن األداة المالي ــتقبلية م ــة المس ــات النقدي ــة أو التدفق ــة العادل ــب القيم ــي تقل ــة ف ــر المتمثل ــي المخاط ه
مخاطــر معــدالت الفائــدة ومخاطــر العمــالت( ســواء كان الســبب فــي هــذه التغييــرات هــو عوامــل محــددة خاصــة بــاألداة الماليــة الفرديــة أو بمصدرهــا أم عوامــل تؤثــر علــى 

جميــع األدوات الماليــة المماثلــة المتاجــر بهــا فــي الســوق.

األثــر علــى الســهم نتيجــة للتغيــر فــي القيمــة العادلــة لــألدوات المحتفــظ بهــا علــى أنهــا قيمــة عادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة بســبب التغيــر المحتمــل علــى نحــو معقــول 
فــي األســعار مــع المحافظــة علــى المتغيــرات األخــرى ثابتــة علــى النحــو التالــي:

التغير في 
السعر

التغير في حقوق 
الملكية

التغير في 
السعر

التغير في حقوق 
الملكية

2016201620152015
ريال عماني%ريال عماني%نوع االستثمار

10517.524%10690.070%صكوك إقليمية مدرجة

1030.746%10238.500%أسهم مدرجة

مخاطر االئتمان  )4(
خاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة المحتملــة التــي تنشــأ مــن عجــز طــرف مقابــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة. يديــر البنــك إدارة المخاطــر لديــه والناشــئة مــن دفاتــر 

األعمــال المصرفيــة عــن طريــق تطبيــق سياســات وإجــراءات فعالــة فيمــا يتعلــق بتحديــد وقيــاس وتخفيــف ورصــد المخاطــر والرقابــة عليهــا. 

مخاطر تمويل الشركات
دار مخاطــر تمويــل الشــركات مــن جانــب وحــدة إدارة المخاطــر عــن طريــق نظــام مراجعــة مســتقل. يتــم اعتمــاد التســهيالت االئتمانيــة للشــركات اســتنادا إلــى تقييــم مفصــل 

لمخاطــر االئتمــان يتضمــن مراجعــة االســتخدام النهائــي لألمــوال والمــوارد األساســية والثانويــة للســداد وعوامــل االقتصــاد الكلــي الســائدة والمحتملــة واتجاهــات الصناعــة.

يتــم إعطــاء تصنيــف مخاطــر لعــروض تمويــل الشــركات وذلــك اســتنادا إلــى نتائــج نمــاذج تصنيــف ائتمــان داخليــة. يتــم احتســاب نقــاط التمــان زي لــكل عميــل فــردي مــن العمــالء 
مــن الشــركات. إن التصنيفــات ودرجــات زي المنســوبة للعميــل مــن الشــركات تســاعد فــي عمليــة اتخــاذ القــرار.

يتم اعتماد تمويل الشركات من قبل لجنة االئتمان العليا باإلدارة واللجنة التنفيذية بمجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة استنادا إلى بدايات يعتمدها مجلس اإلدارة.

مخاطر تمويل التجزئة
يتــم منــح جميــع تمويــل التجزئــة أو األفــراد لعمــالء التجزئــة علــى أســاس برامــج منتجــات التجزئــة المعتمــدة. يتــم اعتمــاد برامــج منتجــات التجزئــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة. رغــم 
ذلــك، يجــب تقديــم التوصيــة بخصــوص أيــة تعديــالت جوهريــة ناشــئة مــن مراجعــة المنتــج إلــى الرئيــس التنفيــذي وذلــك مــن وحــدة العمــل. ســيعتمد الرئيــس التنفيــذي وهيئــة 

الرقابــة الشــرعية والمعنييــن فــي وحــدة العمــل التغييــرات/ التعديــالت علــى برنامــج المنتج.

عــروض تمويــل التجزئــة التــي تلبــي المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي برامــج منتجــات التجزئــة يتــم اعتمادهــا مــن جانــب إدارة المخاطــر. يتــم اعتمــاد الحــاالت االســتثنائية علــى 
تمويــل التجزئــة مــن قبــل لجنــة االئتمــان العليــا بــاإلدارة.

نشــاط التمويــل بالبنــك تحكمــه حــدود منصــوص عليهــا مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي وتلــك المنصــوص عليهــا فــي سياســات البنــك. إن تنــوع المحفظــة هــو أســاس 
اســتراتيجية التمويــل لــدى البنــك. يتــم تحقيــق التنــوع بوضــع حــدود للعمــالء والصناعــة والمناطــق الجغرافيــة.

يستخدم البنك نظام معلومات إدارة قوي لرصد محفظة التمويل للشركات والتجزئة في مختلف أبعادها.

استراتيجية تخفيف مخاطر االئتمان
ــن  ــر م ــزء األكب ــإن الج ــا ف ــبة. عملي ــة مناس ــات إضافي ــر بضمان ــن المخاط ــي تأمي ــه ه ــية لدي ــه واألداة األساس ــان لدي ــر االئتم ــف مخاط ــة لتخفي ــك أدوات متنوع ــتخدم البن  يس
المخاطــر مضمــون بضمانــات إضافيــة كاملــة أو جزئيــة. تــم وضــع األســس لقيــاس مــدى الصحــة القانونيــة والقابليــة للتطبيــق للمســتندات المســتخدمة كضمــان إضافــي مــن 

قبــل موظفيــن مؤهليــن يضمــون المحاميــن والفقهــاء الشــرعيين.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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استراتيجية تخفيف مخاطر االئتمان )تابع(
ــزون  ــة المخ ــة متضمن ــول المنقول ــارات واألص ــي والعق ــى األراض ــن عل ــع والره ــى الودائ ــن عل ــل الره ــاندة مث ــات المس ــواع الضمان ــف أن ــا مختل ــك تدعمه ــان البن ــة ائتم محفظ
ــات اإلضافيــة كقاعــدة عامــة حســب السياســة. مــع ذلــك، ســيتم أيضــا إجــراء تقييمــات ألغــراض خاصــة اعتمــادا علــى طبيعــة  ــات والتعهــدات. يتــم تقييــم الضمان والضمان
الضمــان اإلضافــي والظــروف االقتصاديــة العامــة. ســيؤدي هــذا إلــى تمكيــن البنــك مــن تقييــم القيمــة العادلــة الســوقية للضمــان اإلضافــي والتأكــد مــن تغطيــة المخاطــر 

بصــورة مناســبة.

الحد األقصى للتعرض إلجمالي المخاطر 
ــتخدام  ــر اس ــل أث ــي، قب ــر باإلجمال ــرض للمخاط ــى للتع ــد األقص ــح الح ــم توضي ــي. ت ــز المال ــات المرك ــبة لمكون ــر بالنس ــرض للمخاط ــى للتع ــد األقص ــاه الح ــدول أدن ــح الج يوض

ــة: ــات اإلضافي ــية والضمان ــات الرئيس ــن االتفاقي ــة م المقاص

الحد األقصى للتعرض لمخاطر 
االئتمان

20162015
ريال عمانيريال عماني

12.483.6646.062.940نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
32.647.64831.255.310مستحقات من بنوك

55.847.39825.568.073وكالة باالستثمار
61.685.21243.718.105ذمم مرابحة مدينة

186.610.860131.511.914إجارة منتهية بالتمليك
12.630.1601.061.017مشاركة متناقصة

72.039.28960.209.309التزامات وارتباطات طارئة

جودة االئتمان حسب نوع عقود التمويل
يوضح الجدول جودة االئتمان استنادا إلى نظام تصنيف االئتمان لدى البنك. تم عرض األرصدة باإلجمالي مع مخصص االنخفاض في القيمة

31 ديسمبر 2016
لم تتجاوز موعدها 

ولم تنخفض 
قيمتها

تجاوزت موعدها 
                             وعاملة

عقود تمويل 
اإلجماليإسالمي متعثرة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
نوع عقد التمويل

55.847.398-55.464.089383.309وكالة باالستثمار
58.596.5413.080.6598.01261.685.212ذمم مرابحة مدينة

164.657.61521.312.903640.342186.610.860إجارة منتهية بالتمليك
12.630.160      -                 11.769.622860.538مشاركة متناقصة

290.487.86725.637.409648.354316.773.630

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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31 ديسمبر 2015

لم تتجاوز موعدها ولم 
تنخفض قيمتها

تجاوزت موعدها ولم 
                             تنخفض قيمتها

عقود تمويل 
اإلجماليإسالمي متعثرة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
نوع عقد التمويل

25.568.073--25.568.073وكالة باالستثمار
43.718.105-42.301.3051.416.800ذمم مرابحة مدينة

131.511.914-128.119.7943.392.120إجارة منتهية بالتمليك
1.061.017       -                       -                 1.061.017مشاركة متناقصة

197.050.1894.808.920                      -201.859.109

تحليل أعمار العقود التي تجاوزت موعد استحقاقها ولكنها عاملة

31 ديسمبر 2016

اإلجمالي61-90 يوم                             31-60 يومأقل من 30 يوم
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

نوع عقد التمويل
383.309-83.309300.000وكالة باالستثمار

2.441.607605.32433.7283.080.659ذمم مرابحة مدينة
16.932.0953.290.6831.090.12521.312.903إجارة منتهية بالتمليك

860.538     -                 -               860.538مشاركة متناقصة
20.317.5494.196.0071.123.85325.637.409

31 ديسمبر 2015

اإلجمالي61-90 يوم                             31-60 يومأقل من 30 يوم
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

نوع عقد التمويل
----وكالة باالستثمار

1.240.960146.45129.3891.416.800ذمم مرابحة مدينة
3.210.19993.30388.6183.392.120إجارة منتهية بالتمليك

-                -         -               -               مشاركة متناقصة
4.451.159239.754118.0074.808.920

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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التوزيع الجغرافي لألصول المالية
يوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي لألصول المالية التي يحتفظ بها البنك كما في 31 ديسمبر 2016 بالريال العماني.

31 ديسمبر 2016

عمان
دول مجلس التعاون 

اإلجماليباقي دول العالم الخليجي 
فئة األصل المالي

9.906.994--9.906.994األرصدة لدى البنك المركزي العماني 
25.000.0006.596.0511.051.59732.647.648مستحقات من بنوك

55.288.924--55.288.924وكالة باالستثمار
60.592.103--60.592.103ذمم مرابحة مدينة

184.410.642--184.410.642إجارة منتهية بالتمليك
12.503.859--12.503.859مشاركة متناقصة

2.405.0596.207.735605.4709.218.264استثمارات
350.107.58112.803.7861.657.067364.568.434إجمالي

31 ديسمبر 2015

عمان
دول مجلس التعاون 

اإلجماليباقي دول العالم الخليجي 
فئة األصل المالي

4.479.229--4.479.229األرصدة لدى البنك المركزي العماني 
24.000.0004.511.8352.743.47531.255.310مستحقات من بنوك

25.312.392--25.312.392وكالة باالستثمار
42.989.409--42.989.409ذمم مرابحة مدينة

130.090.007--130.090.007إجارة منتهية بالتمليك
1.050.407--1.050.407مشاركة متناقصة

5.482.693-                  1.080.1564.402.537استثمارات
229.001.6008.914.3722.743.475240.659.447إجمالي

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016

القوائم المالية



124

إدارة المخاطر المالية )تابع(  29
مخاطر االئتمان )تابع(  )4(

التوزيع الجغرافي لألصول المالية )تابع(
يوضح الجدول أدناه التركيز حسب الصناعة:

إجمالي المخاطر 31 ديسمبر 2016

اإلجمالياالستثماراتالتمويل

65.026.5721.291.96866.318.540اإلنشاءات والعقارات
1.001.8481.001.848-البنوك والمؤسسات المالية

4.957.7904.957.790-المؤسسات الحكومية
21.188.262771.83921.960.101التجارة والتصنيع

158.733.572-158.733.572شخصية
71.825.2241.262.24973.087.473خدمات أخرى

316.773.6309.285.694326.059.324إجمالي

إجمالي المخاطر 31 ديسمبر 2015

اإلجمالياالستثماراتالتمويل

51.841.000-51.841.000اإلنشاءات والعقارات
7.700.0001.057.0798.757.079البنوك والمؤسسات المالية

3.218.9133.218.913-المؤسسات الحكومية
15.868.0001.206.70117.074.701التجارة والتصنيع

99.572.000-99.572.000شخصية
26.885.936-                  26.885.936خدمات أخرى

201.866.9365.482.693207.349.629إجمالي

المخاطر التشغيلية  )5(
المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة مــن فشــل األنظمــة والخطــأ البشــري والغــش أو مــن أحــداث خارجيــة. فــي حالــة فشــل أداء الضوابــط يمكــن أن تتســبب 
المخاطــر التشــغيلية فــي إضــرار بالســمعة أو يكــون لهــا تعقيــدات قانونيــة أو تنظيميــة أو قــد تــؤدي إلــى خســارة ماليــة. ال يمكــن للبنــك توقــع أن تتــم إزالــة هــذه المخاطــر 
ــط  ــام وضواب ــي المه ــال ف ــل الفع ــط الفص ــن الضواب ــة. تتضم ــر المحتمل ــتجابة للمخاط ــد واالس ــط وبرص ــل ضواب ــار عم ــالل إط ــن خ ــا م ــى إدارته ــعى إل ــه يس ــغيلية ولكن التش

الوصــول وإجــراءات التفويــض والتســوية وتثقيــف الموظفيــن وعمليــات التقييــم متضمنــة اســتخدام التدقيــق الداخلــي.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  29
إدارة رأس المال  )6(

يضــع البنــك المركــزي العمانــي ويراقــب متطلبــات رأس المــال لــدى البنــوك العاملــة فــي ســلطنة عمــان عنــد تنفيذهــا لمتطلبــات بــازل 3 بخصــوص رأس المــال حيــث يطلــب 
البنــك المركــزي العمانــي مــن البنــك أن يحتفــظ بمعــدل بنســبة 12.625% مــن إجمالــي رأس المــال إلــى إجمالــي األصــول المرجحــة بالمخاطــر. تــم تحليــل رأس المــال النظامــي 

للبنــك فــي فئتيــن:

رأس المال من الفئة 1: وهو يتضمن رأس المال االعتيادي واالحتياطي القانوني واألرباح المحتجزة.

رأس المال من الفئة 2: وهو رأس المال الذي يتضمن احتياطيات القيمة العادلة.

تقوم لجنة األصول وااللتزامات بصياغة ااستراتيجية استغالل رأس المال ورصد االلتزام بلوائح البنك المركزي العماني في هذا الصدد. 

معــدل المخاطــر لألصــول، محســوبا وفقــا لموجهــات كفايــة رأس المــال للجنــة بــازل لإلشــراف المصرفــي وتعميمــات البنــك المركــزي العمانــي ب.م »موجهــات حــول بــازل 2« 
وب.م 1114 »رأس المــال النظامــي ومتطلبــات تكويــن إفصاحــات رأس المــال بموجــب بــازل 3 بــدءا مــن 31 ديســمبر 2013، متطلبــات الحــد األدنــى لمعــدل كفايــة رأس المــال للســنة 
هــو 13.25% متضمنــا احتياطــي المحافظــة علــى رأس المــال بنســبة 0.625% )نســبة 12.625% متضمنــا احتياطــي المحافظــة علــى رأس المــال بنســبة 0.625% فــي ســنة 2015( معــدل 

كفايــة رأس المــال علــى النحــو التالــي:

20162015
ريال عمانيريال عماني

76.421.41081.760.961حقوق الملكية المشتركة الفئة 1 )ح م م ف 1(
-                   -                  فئة أولى مضافة

76.421.41081.760.961الفئة 1
3.799.4232.333.668الفئة 2

80.220.83384.094.629إجمالي رأس المال النظامي
األصول المرجحة بالمخاطر

301.710.023220.691.779مخاطر االئتمان
11.150.0004.775.500مخاطر السوق

14.421.23813.436.424المخاطر التشغيلية
327.281.261238.903.203إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

معدل كفاية رأس المال
34.22%23.35%حقوق الملكية المشتركة الفئة 1 معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
0.98%1.16%حقوق الملكية المشتركة الفئة 1 معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

35.20%24.51%رأس المال المعبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

متطلبات الحد األدنى لرأس المال

بــدأ البنــك عملياتــه التجاريــة فــي 30 ســبتمبر 2013 وكمــا هــو متوقــع لــه أعلــن عــن خســائر فــي الســنوات األولــى. نتيجــة لذلــك فــإن الحــد األدنــى مــن رأس مــال البنــك يقــل عــن 100 
مليــون ريــال عمانــي وهــو اشــتراط البنــك المركــزي العمانــي. يقــوم البنــك بوضــع اســتراتيجية مناســبة لاللتــزام بالحــد األدنــى المنصــوص عليــه فــي كفايــة رأس المــال. 

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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األدوات المالية  30 
اللمحة العامة لألدوات المالية التي يحتفظ بها البنك كما في 31 ديسمبر 2016 كما يلي:

31 ديسمبر 2016

التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل 

حقوق الملكية
القيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

ريال عمانيريال عمانيريال عماني
األصول المالية

--12.483.664نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
--32.647.648مستحقات من بنوك

--55.288.924وكالة باالستثمار
--60.592.103ذمم مرابحة مدينة

--184.410.642أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك
--12.503.859مشاركة متناقصة

-9.218.264-استثمارات
-                      -                   3.131.092أصول أخرى

-                      361.057.9329.218.264اإلجمالي
االلتزامات المالية

--3.657.501مستحقات لبنوك
--21.730.032حساب جاري العمالء

--204.761.746وكالة باالستثمار لعمالء
-                     -                    1.259.570التزامات أخرى

-                     -                    231.408.849اإلجمالي
31 ديسمبر 2015

التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل 

حقوق الملكية
القيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

ريال عمانيريال عمانيريال عماني
األصول المالية

--6.062.940نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
--31.255.310مستحقات من بنوك

--25.312.392وكالة باالستثمار
--42.989.409ذمم مرابحة مدينة

--130.090.007أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك
--1.050.407مشاركة متناقصة

-5.482.693-استثمارات
-                   -1.540.180أصول أخرى

-                    238.3006455.482.693اإلجمالي
االلتزامات المالية

--1.925.000مستحقات لبنوك
--25.685.582حساب جاري العمالء

--114.829.056وكالة باالستثمار لعمالء
-                    -                  1.338.713التزامات أخرى

-                     -                   143.778.351اإلجمالي

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016



127

األدوات المالية )تابع(  30

ترتيب القيمة العادلة

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة تجارية حرة. 

يتــم التوصــل إلــى القيــم العادلــة لــألوراق الماليــة/ الصكــوك المدرجــة مــن األســعار المدرجــة بالســوق فــي أســواق نشــطة، إن توفــر ذلــك. بالنســبة لــألوراق الماليــة/ الصكــوك 

غيــر المدرجــة يتــم التوصــل إلــى القيمــة العادلــة باســتخدام تقنيــات تقييــم مناســبة. قــد تتضمــن هــذه التقنيــات اســتخدام أحــدث معامــالت تجاريــة حــرة حديثــة والرجــوع 

إلــى القيمــة العادلــة الحاليــة ألداة أخــرى مماثلــة علــى نحــو كبيــر وتحليــل التدفقــات النقديــة المخصومــة أو نمــاذج التقييــم األخــرى.

يستخدم البنك الترتيب التالي لتحديد وخصم القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

المستوى )1(: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألصول والتزامات مطابقة.

المستوى )2(: تقنيات أخرى تكون فيها جميع المدخالت التي لها أثر على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة إما مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى )3(: التقنيات التي تستخدم مدخالت لها أثر كبير على القيم العادلة التي ال تستند إلى بيانات سوقية يمكن مالحظتها. 

يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى ترتيب القيمة العادلة في 31 ديسمبر 2016:

المجموعالمستوى )3(المستوى )2(المستوى )1(2016
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

9.218.264-2.317.5686.900.696القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
2.317.5686.900.696-9.218.264

المجموعالمستوى )3(المستوى )2(المستوى )1(2015
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

5.482.693-                            307.4565.175.237القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
307.4565.175.237                           -5.482.693

التحويل بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث

لــم يكــن هنــاك تحويــل بيــن قياســات القيمــة العادلــة مــن المســتوى األول والمســتوى الثانــي كمــا أنــه ليــس هنــاك نقــل إلــى أ و مــن قيــاس القيمــة العادلــة فــي المســتوى 
الثالــث.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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المعلومات القطاعية   31

يتــم عــرض المعلومــات القطاعيــة فيمــا يتعلــق بالقطاعــات التشــغيلية للبنــك. ألغــراض إدارة األداء فالبنــك منظــم فــي ثالثــة قطاعــات تشــغيلية اســتنادا إلــى المنتجــات والخدمات 
علــى النحــو التالي:

األعمال المصرفية بالتجزئة وهي تتضمن ودائع العمالء وحسابات االستثمار غير المقيدة وتمويل التجزئة وبطاقات االئتمان واألعمال المصرفية العامة.

األعمال المصرفية للشركات وهي تتضمن ودائع وتمويل للشركات والعمالء من المؤسسات بجانب تقديم خدمات تمويل التجارة.

الخزينة وهي تتضمن الودائع لدى مؤسسات مالية وإدارة محفظة االستثمار التي يملكها البنك.

يتم تقييم أداء البنك استنادا إلى الربح بعد الضريبة.

المعلومات القطاعية للبنك على النحو التالي:

اإلجماليأخرىالخزينةالشركاتالتجزئة2016
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

8.971.062-6.492.5811.860.054618.427صافي إيراد التشغيل
)1.635.271(-)67.430()648.256()919.585(مخصص انخفاض القيمة

)4.724.906()15.941()463.570(554.217)4.799.612(نتائج القطاع
169.323.525143.838.01541.865.91126.618.553381.646.004إجمالي األصول

85.129.735205.881.5403.657.5015.732.983300.401.759إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

اإلجماليأخرىالخزينةالشركاتالتجزئة2015
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

5.995.002-2.964.5952.629.937400.470صافي إيراد التشغيل
)1.531.583(--)659.718()871.865(مخصص انخفاض القيمة

)5.356.384(824.529)131.747()1.755.297()4.293.869(نتائج القطاع
105.554.99694.107.98042.800.80610.264.420252.728.202إجمالي األصول

35.896.572125.485.8471.925.0003.485.085166.792.504إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

يتم إدارة التكاليف المتكبدة في الوظائف المركزية على أساس كلي وهي يتم تخصيصها حاليا على وحدات األعمال.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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الزكاة  32
ال يقوم البنك بتحصيل أو دفع الزكاة بالنيابة عن عمالئه.

مجلس الرقابة الشرعية  33
يتكــون مجلــس الرقابــة الشــرعية للبنــك مــن ثالثــة مــن العلمــاء المتخصصيــن فــي مبــادئ الشــريعة ويحرصــون علــى التــزام البنــك بالمبــادئ اإلســالمية العامــة وعملــه وفقــا 
للفتــاوى الصــادرة والقوانيــن اإلرشــادية. تتضمــن المراجعــة مــن قبــل المجلــس فحــص الدليــل المتعلــق بالوثائــق واإلجــراءات المعتمــدة مــن قبــل البنــك مــن أجــل التأكــد مــن أن 

أنشــطته تتــم مزاولتهــا وفقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

المسؤولية االجتماعية  34
يقوم البنك بالتفرغ من مسئولياته االجتماعية من خالل التبرع لألعمال والمؤسسات الخيرية.

المعلومات المقارنة  35
تمــت إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة لتتفــق مــع طريقــة العــرض المتبعــة للســنة الحاليــة. ال تؤثــر عمليــة إعــادة التصنيــف علــى الخســارة أو حقــوق ملكيــة المســاهمين 

التــي أصــدر عنهــا التقريــر.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر 2016
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جائزة »أفضل رئيس تنفيذي في الخليج العربي« من قبل مجلة »تريندز« 
وكلية إنسياد إلدارة األعمال

 جائزة »أفضل بنك إسالمي في السلطنة« من قبل جوائز 
الصيرفة اإلسالمية 2016

جائزة »أفضل بنك إسالمي في السلطنة« من قبل جوائز 
مجلة »جلوبل فاينانس« 2016

جائزة »أفضل مبادرة مثالية لخدمة العمالء« من قبل جوائز 
تينابل لخدمات أمن الشبكات االلكترونية 2016

 جائزة »البنك األكثر ابتكارًا في السلطنة« من قبل جوائز 
مجلة »جلوبل بيزنس اوتلوك« 2016

جائزة »أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في ُعمان« 
من قبل جوائز مجلة أخبار التمويل اإلسالمي 2016

جائزة »أفضل شركة تمويل للوحدات السكنية« من 
قبل جوائزُعمان العقارية 2016

الجوائز واإلنجازات
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بدعم من بنك العز اإلسالميبنك العز اإلسالمي ينظم حملة للتبرع بالدم
إعالن جائزة الطالب المجيد لعام 2016

الحملة التطوعية
افطار صائم الرمضانية

بنك العز اإلسالمي يشارك في ندوة 
الصيرفة اإلسالمية بمجلس الشورى

اجتماع الجمعية العامة العادية
السنوية الثالثة

اإلفتتاح الرسمي لصالة
ثروة في صحار

بنك العز اإلسالمي يدعم مؤتمر
الصيرفة الحديثة في دول الخليج

أحداث السنة 2016
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بنك العز اإلسالمي ينفذ حملة
توعوية للموظفين عن مرض السكري

بنك العز اإلسالمي يشارك في المسيرة اإلفتتاح الرسمي لفرع العذيبة
السنوية للتوعية بمرض السرطان

بنك العز اإلسالمي يستضيف وفدا من رجال 
األعمال من جمهورية الهند

احتفال موظفي البنك
بالعيد الوطني 46 المجيد

بنك العز اإلسالمي يدعم فريق كرة 
قدم تحت 10 سنوات في بطولة دبي 

تحدي كأس السوبر

بنك العز اإلسالمي يشارك في 
معرض الوظائف وفرص التدريب 

بكلية الدراسات المصرفية والمالية

أحداث السنة 2016
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بنك العز اإلسالمي يجري تمرينا على 
مجابهة الحرائق

بنك العز اإلسالمي يشارك في ندوة
 أخبار الصيرفة اإلسالمية عمان 2016

محاضرات توعوية عن الصيرفة
االسالمية في جامعة السلطان قابوس

بنك العز اإلسالمي يستقبل وفدا طالبيا 
من جامعة دوفين الفرنسية

محاضرات توعوية عن الصيرفة االسالمية 
في كلية الدرسات المصرفية و المالية  

السحب السنوي على الجائزة الكبرى 
لحساب التوفير للجوائز بشرى

بنك العز اإلسالمي يكمل عامه الثالث

أحداث السنة 2016
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بنك العز اإلسالمي يدعم النسخة الثانية 
من كتاب مشاهد من مسيرة عمان قابوس 

االلكتروني

حملة مجلس العز في صاللةتوقيع اتفاقية مع شركة تالل القرمتدشين حساب التوفير للجوائز بشرى

حملة مجلس العز في نزوىتدشين  برنامج التعليم اإللكتروني

أحداث السنة 2016
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شبكة الفروع
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برج العز ص.ب 753، الحي التجاري،
الرمز البريدي 112

مدير الفرع
غالب الزدجالي

الهاتف المباشر: 24775515

مدير الفرع
عبداهلل الغاوي

الهاتف المباشر: 26948401

مدير الفرع
عمر الكندي

الهاتف المباشر: 24283801

مدير الفرع
حسن كشوب

الهاتف المباشر: 23382601

مدير الفرع
سالم السناوي

الهاتف المباشر:22060969

مدير الفرع
محمد الهنائي

الهاتف المباشر: 25413401

مدير الفرع
حيان العمري

الهاتف المباشر: 22314850

المقر الرئيسي

فرع صحارالفرع الرئيسي

فرع صاللةفرع الخوض

فرع العذيبة

فرع نزوى فرع الوطية

شبكة الفروع
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كن صديقا للبيئة بزيارة موقعنا ا�لكتروني

http://goo.gl/Cu9FPb

.�أصبح بإمكانك ا ن الحصول على المعلومات بكل سهولة ويسر بينما تحافظ على البيئة أيض
الباركود  مسح  عبر  أو  ا�نترنت  على  موقعنا  خالل  من  السنوي  التقرير  على  ا�طالع  يمكنك 
المقابل من خالل هاتفك الذكي والذي سيأخذك إلى الموقع مباشرة. قد تحتاج إلى تحميل 

برنامج ماسح الباركود على هاتفك.

alizzislamic.com


