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 تطبيقالنطاق  – أ
 

لشركة ل، وهو بنك تابع مقفلةكشركة مساهمة  1891أكتوبر  1في بسلطنة ُعمان )البنك( بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م  تأسس
البنك العربي ش.م.ع يملك بينما  أسهم البنكمن  ٪11 تمتلكي ( التش.م.ع.ع )أومينفست ة العالمية للتنمية واالستثمارُعمانيال
   .المتبقية ٪18الـ نسبة األردن –
 

 إدارة رأس المال هي:في إن أهداف البنك 
 

 .ُعمانيبمتطلبات رأس المال التي يحددها المنظم وهو البنك المركزي ال االلتزام -

 عائدات كافية للمساهمين. مع تقديم االستمرارية أساسعلى  تواصل العملحماية قدرة البنك على  -

 بقاعدة قوية من رأس المال لدعم تطوير أعماله. االحتفاظ -
 

 تطبيق بشأنر الصادرأس المال كما هو محدد في التعميم  فيما يتعلق بكفاية ُعمانيمركزي اليلتزم البنك بمتطلبات البنك ال
 .2بازل وثيقة 

 

 ركنال: متطلبات الحد األدنى من رأس المال )أركان تسند بعضها البعض( من ثالثة ةالجديد )الوثيقة 2وثيقة بازل  تكونت
 يقدم إطار األول الركن وبموجبالثالث(.  الركن) وانضباط السوق( الثاني الركن) يةمراجعة اإلشرافالعملية و( األول

 اتمنهجيترتكز . مخاطر االئتمان ومخاطر التشغيللكل من ات رأس المال متطلبحتساب إلخيارات واضحة  3عمل الجديد ال
 المقاييسو )المؤشر األساسي مخاطر التشغيل( وةمتطورو ةمرتكزة على التقدير الداخلي، تأسيسي ،يةمخاطر االئتمان )معيار

مالئمة لممارسات إدارة المخاطر  على زيادة حساسية المخاطر والسماح للبنوك باختيار أكثر المناهجالمتطورة( و المعيارية
 .الخاصة بهم

 

 رأس المال هيكل -ب
 

 هما كما يلي: رأس مال البنكل 2 مستوىالو 1 مستوىال
 ُعمانيلاير   

 باآلالف
   

 116,000  المدفوع رأس المال

 30,467  إحتياطي قانوني

 23,659  إحتياطي عام

 30,222    السندات الثانوية إحتياطي

  (1,329) 

  (0.059) 

 0.142  أعوام السابقةمن محتجزة  ()خسائر/أرباح

 198,880  رأس المال ل 3 مستوىال
   

 17,264  على أساس المحفظةلخسائر القرض  نخفاض قيمة جماعيإ مخصص

 -  أرباح القيمة العادلة المتراكمة على اإلستثمارات المتاحة للبيع

 20,000  السندات الثانوية

 37,264   لرأس المال 2 مستوىال

  إجمالي رأس المال
236,144 

 

  لرأس المال 3 مستوىال

. طبقاً للمادة مائة بيسة سهم مدفوعة بالكامل قيمة كل منها  200,000,000بـ  مصدريتمثل رأس المال المصرح به وال
من أرباحه بعد خصم الضرائب عن العام إلى  ٪10، على البنك تحويل نسبة 1891من قانون الشركات التجارية لعام  101

تم  يساوي ثلث رأسمال البنك المدفوع.على األقل ما  لالحتياطيقانوني إلى أن يبلغ الرصيد المتراكم ال االحتياطيحساب 
 غير متوقعة.أية ظروف طارئة لمواجهة المحتجزة للبنك حتياطي العام من األرباح تكوين اال

 

من السندات الثانوية من الربح بعد الضريبة للسنة. يتطلب البنك  ٪20تم تكوين احتياطي دين ثانوي عن طريق تحويل 
. إن ق خالل خمس سنواتمقرر أن يستحالمركزي العماني بأن يتم تكوين احتياطي جانباً سنوياً للدين الثانوي الذي من ال
 االحتياطي قابل للتحويل إلى األرباح المحتجزة عند إستحقاق السندات الثانوية.

 

 رأس المال ل 2 مستوىال

جماعية وفقاً لمتطلبات البنك ة ظعلى أساس محفالقروض قيمة إنخفاض رأس المال من مخصصات ل 2 مستوىيتكون 
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وأرباح القيمة العادلة المتراكمة على اإلستثمارات المتاحة للبيع كما هو مسموح به وفقاً إلرشادات البنك  ُعمانيالمركزي ال
 .2بازل  بشأن ُعمانيالمركزي ال

 

كتتاب خاص سندات إمن خالل  2012، أصدر البنك في أبريل  من أجل تعزيز كفاية رأس المال وتلبية متطلبات التمويل
لاير عماني(  1وحدة قيمة كل منها  50,000,000مليون لاير عماني ) 10 بمبلغغير قابلة للتحويل غير مضمونة ثانوية 

لمدة خمس سنوات وشهر واحد. السندات مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية وهي قابلة للتحويل من خالل التداول. 
 تدفع نصف سنوياً مع دفع أصل المبلغ عند االستحقاق. ة وتحمل السندات سعر فائدة ثابت

 

 .المحددة يرغمقابل الخسائر المحملة  والسلفياتقروض للالمنتج على الجزء القروض  إلنخفاض قيمة مخصصاتتم تكوين  
 
 رأس المال كفاية -ج
 
 النوعيةفصاحات اإل
 

يث ، حالتشغيلرأس المال لكل من مخاطر االئتمان ومخاطر التنظيمية لمتطلبات الخيارات متنوعة لتحديد  2يوفر بازل 
وممارسات  لماليةلألسواق المستوى تطور أنشطة البنك والبنية التحتية  ةالمناسب المنهجيةللبنوك والمشرفين باختيار  يسمح

  . إدارة المخاطر
 

 :ُعمانيالمركزي البموافقة البنك التنظيمي التالية لتحديد رأس المال  المنهجياتاختار البنك 
 

ر مخاط عملية تخفيفوفقاً لالضمانات مخاطر  لقياس ةمبسط منهجيةلمخاطر االئتمان مع  ةالمعياري المنهجية .1
 االئتمان.

 .التشغيلالمؤشر األساسي لمخاطر  منهجية .2

 
ع السوق ألوضا وفقاً  دورياً يراجع مجلس إدارة البنك متطلبات رأس المال وفقا للخطة اإلستراتيجية للبنك. تتم المراجعة 

عوامل الإدارة البنك باإلعتبار إلستراتيجية، تأخذ يقوم البنك بصياغة خططه ا وعندما. الجارية واألوضاع االقتصادية
 المستقبلية وفقاً و الجاريةرأس مال البنك سب متطلبات تكتغير األوضاع االقتصادية وأوضاع السوق والسيولة. تحالمستقبلية 

مقدار المال قصيرة األجل وطويلة األجل و رأس تطة البنك اإلستراتيجية عن احتياجاألهدافه التجارية اإلستراتيجية. تعبر خ
ومستويات رأس المال المستهدفة ومصادر رأس المال. يقوم البنك  المنظورللمستقبل المصروفات الرأسمالية المطلوبة 

 على أساس سنوي.يلية التشغخطة رأس المال والميزانية  بإعداد
 

رات ياس التغيعلى أسقبة وتقرير مدى التعرض للمخاطر. يتم تقييم احتياجات رأس لمرا كافيةاإلدارة أن للبنك أنظمة تعتبر 
لمخاطر ا متعلقة بملفمعلومات محدثة بصفة منتظمة تقارير أو  العليا يستلم مجلس اإلدارة واإلدارة البنك. مخاطر في ملف 

دارة إدائرة الئتمان ومباشرة من واللجنة اإلدارية ل وااللتزاماتالخاص بالبنك واحتياجات رأس المال عبر لجنة األصول 
 :فيالمخاطر. وتستخدم هذه البيانات 

 
 تقييم مستويات وأبعاد المخاطر المادية وأثرها على متطلبات رأس المال. .أ

 ضات الرئيسية المستخدمة في أنظمة قياس رأس المال.تقييم حساسية ومعقولية االفترا .ب

 لمواجهة المخاطر المختلفة. رأس مال كاف  يحتفظ بالبنك  كانإذا  ما تحديد .ج

 .رأس المال كفايةالداخلية لهداف األ يحققكد من أن البنك التأ .د

ت التعديال، ومن ثم إجراء عنهاالبنك المقرر مخاطر  ملفإستناداً إلى مال المستقبلية تقييم متطلبات رأس ال .هـ
 خطة البنك اإلستراتيجية.على الضرورية 

 

 2ل بازكما هو مبين في  المنهجيات المتطورةنحو  حثيثللتحول بشكل واإلجراءات السياسات بصدد تحديد  اإلدارةإن 
 رأس المال.بشأن قياس 

 
 
 

 

 
 
 
 

 كميةالفصاحات اإل



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

  )تابع(  2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 3-جدول 
2014 

الرررررررررقررررررررم 
 المتسلسل

 الرصيد  تفاصيلال
 اإلجمالي

 صافي
 الرصيد 

 المرجحةصول األ
 بالمخاطر

  (القيمة الدفترية) )القيمة الدفترية(  
 ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  ُعمانيلاير   
 باآلالف باآلالف باآلالف  
 1,159,160 1,835,410 1,852,888 داخل الميزانية العمومية  1

 267,512 364,860 914,762 خارج الميزانية العمومية  2

 122,800 122,800 122,800 أصول مخاطر التشغيل 3

 5,975 5,975 5,975 أصول مجال المتاجرة 1

 094,4 792,4 792,4 المشتقات 1

 541,559,1 837,333,2 217,901,2 اإلجمالي 1
     
 198,880    لرأس المال 1 مستوى - 9

 37,264   لرأس المال  2 مستوى - 9
             -   لرأس المال  3 مستوى - 8

 144,236   التنظيمي مجموع رأس المال 10

 180,634   متطلبات رأس المال لمخاطر اإلئتمان 10-1

 754   متطلبات رأس المال لمخاطر السوق 10-2

 15,504   متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل 10-3

 892,196   إجمالي رأس المال المطلوب 11
    

 

 ٪12.75   3نسبة مستوى  12

 ٪15.14   إجمالي نسبة رأس المال 13
 

2013 
الرررررررررقررررررررم 

 المتسلسل
 الرصيد  التفاصيل

 اإلجمالي
 صافي

 الرصيد 
 األصول المرجحة

 بالمخاطر
  )القيمة الدفترية( )القيمة الدفترية(  
 ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  ُعمانيلاير   
 باآلالف باآلالف باآلالف  
     

 1,028,486 1,468,211 1,491,670 داخل الميزانية العمومية  1

 242,569 355,939 946,684 خارج الميزانية العمومية  2

 112,025 112,025 112,025 أصول مخاطر التشغيل 3

 7,713 7,713 7,713 أصول مجال المتاجرة 1

 058,8 459,21 459,21 المشتقات 1

 851,398,1 347,965,1 551,579,2 اإلجمالي 1
 

 185,789    لرأس المال 1 مستوى - 9

 45,255   لرأس المال  2 مستوى - 9

           -   لرأس المال  3 مستوى - 8
 044,231   التنظيمي مجموع رأس المال 10

 153,494   متطلبات رأس المال لمخاطر اإلئتمان 10-1

 926   متطلبات رأس المال لمخاطر السوق 10-2

 13,443   متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل 10-3

 863,167   إجمالي رأس المال المطلوب 11

 ٪13.28   3نسبة مستوى  12

 ٪16.52   إجمالي نسبة رأس المال 13
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 مخاطر االئتمان وتقييمها  -د
 

 إفصاح عام -3
 

 نوعيةالفصاحات اإل
 
 

، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف بالتزامههي مخاطر عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء  االئتمانمخاطر 
أخرى  وأصول االستثماربشكل أساسي من أنشطة اإلقراض وأنشطة  االئتمان.  ينشأ التعرض لمخاطر اآلخر لخسائر مالية

 ارتباطاتمثل  المالية خارج الميزانية العموميةفي األدوات  ائتمانضمن محفظة أصول البنك.  وهناك أيضاً مخاطر 
 . القروض والضمانات المالية

 

تمر مسعامالت مع أطراف مقابلة محددة وتقييم عن طريق مراقبة المخاطر وحد الم االئتمانويحاول البنك التحكم بمخاطر 
مجموعة من األطراف المقابلة أنشطة  تمارسعندما  االئتمانلألطراف المقابلة. تنشأ التركيزات بمخاطر  االئتمانيةرة للقد

ة بشكل التعاقدي بااللتزاماتمما يؤثر على مقدرتها للوفاء  االقتصادية خصائصيكون لها نفس ال أن ة متشابهة أوتجاري
حساسية إلى ال االئتمانسياسية أو ظروف أخرى.  تشير التركيزات بمخاطر أو  اقتصاديةمتشابه في حالة ظهور تغييرات 

  .النسبية في أداء البنك تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال معين أو موقع جغرافي معين
 

 حكم بهااالئتمان والتإدارة مخاطر 
 

ألعمال  متخصصة المخاطر المقسم إلى مجموعاتمركزياً من قبل فريق إدارة بها والتحكم  االئتمانمخاطر م إدارة تت
ت في محفظة الشركا االئتمانبشكل رئيسي بإدارة مخاطر  اإلئتمانالشركات والمؤسسات المالية واألفراد.  تقوم دائرة 

ع دائرة وتراج . بمحفظة األفراد االئتمانبإدارة مخاطر  بالتجزئة األعمال المصرفيةوالمؤسسات المالية بينما تقوم دائرة 
مباشرة إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة لمجلس  هابشكل مستقل وتقدم تقارير االئتمانإدارة المخاطر مخاطر 
تعثر السداد من قبل األطراف المقابلة فردياً مرتبط بشكل أساسي بعدد األيام التي تعثر  الحتماليةاإلدارة.  إن تقييم البنك 

 .  وباإلضافة إلى2001سبتمبر  21خ المؤر ب.م 899رقم  ُعمانيهو محدد بتعميم البنك المركزي الفيها المقترض كما 
 مستوىتصنيف  .  يتمللنظر في تخفيض أكثر لمستوى القروضذلك، يقيم البنك كفاية الضمانة واألداء المالي للمقترضين 

 الخمسة التالية:التصنيف عمالء البنك ضمن فئات 
 

 االستحقاق الفائتة أيام  البنكتصنيف 
 قروض تجارية/ قروض أفراد 
  

  يوماً  60 – 0 قروض منتظمة
  يوماً  80 – 10   تسترعي اإلنتباهقروض 

  يوماً  190 – 80 قروض غير منتظمة
  يوماً  311 – 190 قروض مشكوك في تحصيلها

  يوماً فأكثر 311 خسارة
 

د ألفراوالحد منها ومراقبتها وعلى وجه الخصوص لألطراف المقابلة من ايقوم البنك بإدارة تركيزات مخاطر االئتمان 
 .والدول لعملا وقطاعاتوالمجموعات 

 

يقوم البنك بهيكلة مستويات مخاطر االئتمان التي يتبعها بوضع حدود لحجم المخاطر المقبولة فيما يتعلق بمقترض واحد أو 
ة يداراإللجنة المن قبل  اً . تتم مراقبة ومراجعة مثل هذه المخاطر دوريوالقطاعيةة مقترضين واألقسام الجغرافية مجموع

 .اً إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة أيضولجنة التدقيق وئتمان لإل
 

تغطي  حدود فرعية ، وذلك بوضعواحد بما في ذلك البنوك والوسطاءالتعرض للمخاطر لمقترض  توجد قيود إضافية على
تتم إدارة مخاطر االئتمان أيضا عبر التحليل الدوري لقدرة المقترضين   .العمومية ةالميزانيالبنود داخل وخارج مخاطر 

 كلماقتراض هذه حدود اال وعلى تغير وأصل القرضبتسديد الفوائد فيما يتعلق والمقترضين المحتلمين على مقابلة االلتزام 
 .اً مناسب ذلك كان

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

  )تابع(  2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 مخاطر االئتمان وتقييمها )تابع( -د
 
 )تابع( إفصاح عام -3
 

 )تابع( إدارة مخاطر االئتمان والتحكم بها
 

على شكل قروض وضمانات المعتمدة االئتمان  طاتاألجزاء غير المستخدمة من إرتبااالئتمان  بتقديم تمثل االرتباطات
خسارة ل ، يتعرض البنك بشكل محتملاالئتمان إرتباطات تقديمبمخاطر االئتمان المتعلقة فيما يتعلق بو  .وخطابات إعتماد

إال أن المبلغ المحتمل خسارته هو أقل من إجمالي االلتزامات غير  . مبلغ يساوي إجمالي االلتزامات غير المستخدمةب
لبنك يراقب ا . محددةعمالء على معايير ائتمان ال محافظةب مشروطةاالئتمان  لتقديممعظم االلتزامات أن المستخدمة، حيث 
االئتمان ألن االلتزامات طويلة األجل تكون مخاطرها عامة أكبر من االلتزامات قصيرة  بالنسبة إللتزماتموعد االستحقاق 

 األجل.
 

 بالقيمة  االنخفاض مخصصات
 

بناًء  يةالمتكبدة بتاريخ الميزانية العمومالقيمة ألغراض التقارير المالية فقط بالنسبة للخسائر  انخفاضتدرج مخصصات 
قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول  انخفاضالقيمة.  ويتضمن الدليل الموضوعي على  النخفاضعلى دليل موضوعي 

التأخر في تسديد المبالغ المتعاقد عليها من قبل كالبنك حول أحداث الخسارة  اهتمام إسترعت للمالحظةمالية بيانات قابلة 
 .ُعمانيباإلضافة إلى األخذ باإلعتبار اإلرشادات الصادرة عن البنك المركزي ال األطراف المقابلة

 
لب أو قبل ذلك عندما تتط ربع سنويتتطلب سياسة المخاطر الخاصة بالبنك مراجعة األصول المالية الفردية على أساس 

المقيمة فردياً عن طريق تقييم الخسارة المتكبدة  الحساباتالقيمة على  انخفاضظروف فردية ذلك.  وتحدد مخصصات 
يشمل التقييم .  وةفرديالالجوهرية  حساباتال كافة تم تطبيقها علىية على حدة وأساس كل حال بتاريخ الميزانية العمومية على

 ي.(  والمتحصالت المتوقعة لذلك الحساب الفردتحصيلهافي العادة الضمانة المحتفظ بها )بما في ذلك إعادة تقييم قابلية 
 

( 2( محافظ األصول المتجانسة التي ال تكون جوهرية فردياً. )1)لـ: يتم تكوين مخصصات إنخفاض القيمة المقيمة جماعياً 
  .النظراء وإحصائيات الخبرةي بإستخدام الخبرة التاريخية المتوفرة والرأي ذ ،كبدها ولكن لم تحدد بعدالتي تم ت ئرالخسا

 

 كميةالفصاحات اإل
  

 إجمالي مخاطر االئتمان -2
  

 2الجدول 
 

الرقم 
 المتسلسل

 أنواع مخاطر 
 اإلئتمان

  متوسط إجمالي
 التعرض

 التعرض اإلجمالي 
 الكلي كما في

  
2014 2013 

ديسمبر  33
2014 

ديسمبر  33
2013 

 ُعمانيلاير   
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 291,111 439,141 981,115 066,130 سحب على المكشوف 1

 427,428 667,528 967,416 913,466 قروض شخصية 2

قروض مقابل متحصالت  3
 عهدة

276,37 057,28 

 446,44 252,28 

 521,317 559,481 683,499 565,493 قروض أخرى 1

 319,21 793,22 130,4 179,109 أوراق مشتراة مخصومة 1

 606,110,1 826,296,1 818,064,1 999,236,1 اإلجمالي 

 
 

 

 

 

 
 

 للمخاطرالتوزيع الجغرافي  -3



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

  )تابع(  2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 
 3جدول 

 

2014 
 
 

الرقم 
 المتسلسل

 
 نوع مخاطر 

 اإلئتمان
 عمان

دول مجلس 
التعاون 

 خرىاأل

منظمة دول 
التعاون 

 إجمالي أخرى باكستان الهند االقتصادي 
 ُعمانيلاير   

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 141,439 - - - - - 141,439 سحب على المكشوف 1
 528,667 - - - - - 528,667 قروض شخصية 2
قروض مقابل  3

 متحصالت عهدة

44,446  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

44,446 

 559,481 - - - - - 559,481 قروض أخرى 1
 793,22           -           -           -           -           - 793,22 أوراق مشتراة مخصومة 1

 826,296,1           -           -           -           -           - 826,296,1 اإلجمالي 
 

 

 

2013       
 
 

الرقم 
 المتسلسل

 
 نوع مخاطر 

 اإلئتمان
 عمان

دول مجلس 
التعاون 
 األخرى

منظمة دول 
التعاون 

 إجمالي أخرى باكستان الهند االقتصادي 
لاير ُعماني   

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
 111,291 - - - - - 111,291 سحب على المكشوف 1
 428,427 - - - - - 428,427 قروض شخصية 2
قروض مقابل متحصالت  3

 عهدة

28,252  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

28,252 

 521,317 - - - - - 521,317 أخرى قروض 1
 319,21    -             -             -             -             -          319,21 أوراق مشتراة مخصومة 1
 606,110,1  -           -           -           -           -          606,110,1 اإلجمالي 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

  )تابع(  2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 نوع الطرف المقابل  أو النشاطالمخاطر حسب مجال  توزيع -4
 

 
 4جدول 

 
 

2014 
 

الرقم 
 اإلقتصادي قطاعال المتسلسل

سحب على 
 قروض المكشوف

 أوراق
مشتراة/ 
 إجمالي أخرى مخصومة

مخاطر خارج 
الميزانية 
 العمومية 

 ُعمانيلاير   
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 64,982 37,238 - 1,820 17,909 17,509 تجارة إستيراد  1

 331,549 992 - 147 464 381 تجارة تصدير 2

 5,173 43,567 - 1,780 33,175 8,612 تجارة جملة وتجزئة 3

    -  19,484 - 210 18,490 784 تعدين ومحاجر 1

 270,152 136,135 - 12,730 64,239 59,166 إنشاءات 1

 5,419 105,519 - 1,423 93,126 10,970 صناعة 1

 131,834 65,896 - 247 56,387 9,262 كهرباء وغاز وماء 9

 20,660 133,275 - 270 132,211 794 نقل وإتصاالت 9

    -  31,246 - 32 29,755 1,459 مؤسسات مالية 8

 10,745 45,949 - 2,366 34,255 9,328 خدمات 10

    -  528,667 -    -  528,667 - قروض شخصية  11

    -  6,383 - 481 5,278 624 مصاحبة ونشاطاتزراعة  12

 74,500    3,383 -    -     3,383  - حكومة 13

    -  - -    -  - - إقراض لغير المقيمين 11

    -            092,139                  - 287,1 255,115 550,22 كافة األخرى 11
 014,915 826,296,1                  - 793,22 594,132,1 439,141 (31إلى  3إجمالي ) 11

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 )تابع( توزيع المخاطر حسب مجال النشاط أو نوع الطرف المقابل -4
 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

  )تابع(  2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

2013 

الرقم 
 اإلقتصاديالقطاع  المتسلسل

سحب على 
 قروض المكشوف

أوراق 
مشتراة/ 
 إجمالي أخرى مخصومة

مخاطر خارج 
الميزانية 
 العمومية 

لاير ُعماني   
 باآلالف

لاير ُعماني 
 باآلالف

لاير ُعماني 
 باآلالف

لاير ُعماني 
 باآلالف

لاير ُعماني 
 باآلالف

لاير ُعماني 
 باآلالف

 62,740 32,157 - 1,594 17,220 13,343 تجارة إستيراد  1

 399,231 484 - 23 272 189 تجارة تصدير 2

 10,764 34,252 - 1,446 23,158 9,648 تجارة جملة وتجزئة 3

    -  15,064 - 29 14,328 707 تعدين ومحاجر 1

 264,317 105,490 - 8,525 46,312 50,653 إنشاءات 1

 7,177 110,532 - 2,859 96,137 11,536 صناعة 1

 46,941 44,249 - 659 43,436 154 كهرباء وغاز وماء 9

 49,323 139,672 - 68 138,948 656 نقل وإتصاالت 9

    -  28,952 - 66 26,900 1,986 مؤسسات مالية 8

 11,406 34,007 - 2,618 22,630 8,759 خدمات 10

    -  428,427 -    -  428,427 - قروض شخصية  11

    -  4,771 - 411 4,073 287 مصاحبة ونشاطاتزراعة  12

 94,033    -  -    -     -  - حكومة 13

    -   47  -    -  47 - إقراض لغير المقيمين 11

                  - 502,132            - 021,3 108,116 373,13 كافة األخرى 11
 914,945 606,110,1            - 319,21 996,977 291,111 (31إلى  3إجمالي ) 11

        

 االستحقاق التعاقدي المتبقي لمخاطر االئتمان -1
 

 1جدول 
                        

2014 

الرقم 
 المتسلسل

 
 الفترة الزمنية

سحب على 
 قروض المكشوف

 أوراق
مشتراة/ 
 إجمالي أخرى مخصومة

خارج  مخاطر
الميزانية 
 العمومية 

 ُعمانيلاير   
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 170,689 92,170 - 8,020 77,078 7,072 حتى شهر واحد 1

 399,000 161,541 - 13,324 141,145 7,072 أشهر 3 - 1 2

 77,856 80,744 - 1,144 72,528 7,072 أشهر 1 - 3 3

 20,362 34,511 - 185 27,254 7,072 أشهر 8 – 1 1

 63,108 37,986 - 30 30,884 7,072 شهراً  12 – 8 1

 168,537 169,629 - 88 134,182 35,359 سنوات 3 – 1 1

 14,225 149,254 - 2 113,892 35,360 سنوات 1 – 3 9

 237,1 991,570            -            - 631,535 360,35 سنوات 1أكثر من  9

 014,915 826,296,1            - 793,22 594,132,1 439,141 إجمالي 8

 

 

 

 

2013 

 
مخاطر خارج  إجمالي أخرىأوراق  قروضسحب على  الرقم    



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

  )تابع(  2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

مشتراة/  المكشوف الفترة الزمنية المتسلسل
 مخصومة

الميزانية 
 العمومية 

لاير ُعماني   
 باآلالف

لاير ُعماني 
 باآلالف

ُعماني لاير 
 باآلالف

لاير ُعماني 
 باآلالف

لاير ُعماني 
 باآلالف

لاير ُعماني 
 باآلالف

 122,436 76,518 - 8,188 62,765 5,565 حتى شهر واحد 1

 477,274 114,732 - 11,629 97,538 5,565 أشهر 3 - 1 2

 79,040 49,810 - 838 43,407 5,565 أشهر 1 - 3 3

 35,696 46,263 - 272 40,426 5,565 أشهر 8 – 1 1

 26,879 84,193 - 53 78,575 5,565 شهراً  12 – 8 1

 203,613 175,519 - 339 147,358 27,822 سنوات 3 – 1 1

 918 97,711 -  -  69,889 27,822 سنوات 1 – 3 9

                59 860,465            -            - 038,438 822,27 سنوات 1أكثر من  9

 915,945 606,110,1            - 319,21 996,977 291,111 إجمالي 8

                 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 )تابع( 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 مقابلالطرف الأو نوع  النشاطوالمخصصات حسب مجال  القروض -6
 6جدول 

            2014 

 
الرقم 

 اقتصادي قطاعال المتسلسل
إجمالي 
 القروض

من ضمنها 
صافي القروض 

 غير المنتجة

 مخصص
 جماعي

 القيمةنخفاض إل

 مخصص
محتفظ  محدد

 به
تعاقدية فائدة 

 غير مدرجة
مكون مخصص 

 خالل العام )*(

 سلفيات
مشطوبة خالل 

 العام
 ُعمانيلاير   

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 3 402 1,716 906 337 3,552 37,238 تجارة إستيراد  1

 - 5 13 15 9 58 992 تجارة تصدير 2

 191 97 85 507 427 855 43,567 تجارة جملة وتجزئة 3

 - 37 - - 195 - 19,484 تعدين ومحاجر 1

 172 1,035 601 1,637 1,319 4,229 136,135 إنشاءات 1

 607 746 1,609 4,475 925 13,001 105,519 صناعة 1

 - 126 - - 659 - 65,896 كهرباء وغاز وماء 9

 - 295 28 43 1,331 150 133,275 نقل وإتصاالت 9

 27 65 - - 312 - 31,246 مؤسسات مالية 8

 124 734 909 776 416 4,349 45,949 خدمات 10

 616 4,517 1,259 4,476 10,106 11,033 528,667 قروض شخصية  11

 - 23 55 57 61 313 6,383 مصاحبة ونشاطاتزراعة  12

 - 7 - - 34 - 3,383 حكومة 13

 - - - - - - - إقراض لغير المقيمين 11

 9 796 64 340 1,288 645 139,092 كافة األخرى 11

 1,749 8,885 6,339 13,232 17,419 38,185 1,296,826 إجمالي  11

 

 المحفظة. أساس علىالمخصصات العامة يتم تكوين  . خالل العام المكون مخصصالمثل ي المبين ضمن هذا العمودالمخصص  *
 

 )تابع( القروض والمخصصات حسب مجال النشاط أو نوع الطرف المقابل -6
 

2013 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 )تابع( 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

الرقم 
 القطاع اقتصادي المتسلسل

إجمالي 
 القروض

من ضمنها 
صافي القروض 

 غير المنتجة

مخصص 
جماعي 

 إلنخفاض القيمة

مخصص 
محتفظ محدد 

 به
فائدة تعاقدية 
 غير مدرجة

مخصص مكون 
 خالل العام )*(

سلفيات 
مشطوبة خالل 

 العام
لاير ُعماني   

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
 2 312 1,528 811 299 3,361 32,157 تجارة إستيراد  1

    -  1 12 12 1 11 191 تجارة تصدير 2

 - 80 122 212 331 190 34,252 تجارة جملة وتجزئة 3

    -  29    -     -  111    -  15,064 تعدين ومحاجر 1

 111 311 112 1,432 1,020 3,455 105,490 إنشاءات 1

 - 121 1,524 4,472 191 13,289 110,532 صناعة 1

    -  93    -     -  113    -  44,249 كهرباء وغاز وماء 9

    -  281 33 90 1,395 200 139,672 نقل وإتصاالت 9

    -  18 13  110  299 302 28,952 مؤسسات مالية 8

 31 299 991 191 300 3,980 34,007 خدمات 10

 133 2,598 12921 4,089 8,372 9,820 428,427 قروض شخصية  11

  -  22 13 11 11 212 4,771 مصاحبة ونشاطاتزراعة  12

    -     -     -     -     -     -     -  حكومة 13

    -     -     -     -   1     -  19 إقراض لغير المقيمين 11

 19    1,731 201      111       1,314 1,223 132,502 كافة األخرى 11

 662 6,351 6,997 12,677 14,641 36,613 1,110,606 إجمالي  11

 

 المحفظة. أساس المخصصات العامة علىيتم تكوين  خالل العام.  المكون مخصصالمثل ي المبين ضمن هذا العمودالمخصص  *

 
 التي إنخفضت قيمتهاالتوزيع الجغرافي للقروض  -1
 

 1الجدول 

 
2014 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 )تابع( 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 
الرقم 

 الدول المتسلسل
إجمالي 
 القروض

ا همن ضمن
صافي 
غير القروض 

 المنتجة

 مخصص 
جماعي 

نخفاض إل
 قيمة ال

مخصص 
محتفظ  محدد

  به
فائدة تعاقدية 
 غير مدرجة

ات مخصص
خالل  مكونة

 العام )*(

 سلفيات
مشطوبة خالل 

 العام )*(
 ُعمانيلاير   

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
         
 1,747 8,885 6,339 13,232 17,419 38,185 1,296,826 سلطنة عمان  1

دول مجلس التعاون الخليجي  2
 األخرى

- 

 - 

 -     -     -     -     -    

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

    -     -     -     -     -  - - الهند 1

    -     -     -     -     -  - - باكستان 1

    -     -     -     -     -            - - أخرى 1

 747,1 885,8 339,6 232,13 419,17 185,38 826,296,1 إجمالي  7
 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 )تابع( 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع( التوزيع الجغرافي للقروض التي إنخفضت قيمتها -1
 

2013 

 

 
الرقم 

 الدول المتسلسل
إجمالي 
 القروض

من ضمنها 
صافي القروض 

 غير المنتجة

 مخصص 
جماعي 

 إلنخفاض القيمة 

مخصص 
محدد محتفظ 

 به 
فائدة تعاقدية 
 غير مدرجة

مخصصات 
مكونة خالل 

 العام )*(

سلفيات 
مشطوبة خالل 

 العام )*(
لاير ُعماني   

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
 661 6,351 6,997 12,677 14,641 36,613 1,110,606 سلطنة عمان  1

دول مجلس التعاون الخليجي  2
 األخرى

- - - - - - - 

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

    -     -     -     -     -  - - الهند 1

    -     -     -     -     -  - - باكستان 1

           -           -             -             -             -           -             - أخرى 1

 661 6,351 6,997 12,677 14,641 36,613 1,110,606 إجمالي  11

 
 
 

  داترصافية من المست والمحددةعامة المخصصات التتضمن. 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 حركة إجمالي القروض -8
 

 8جدول 
 

 2014حركة إجمالي القروض خالل عام 
 

الرقم 
 المتسلسل

 
 قروض غير منتجة قروض منتجة التفاصيل

  

 منتظمة
تسترعي 

 اإلنتباه
غير 
 منتظمة

 مشكوك
 في

 جمالياإل خسارة اتحصيله
 ُعمانيلاير   

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
لاير 
 ُعماني
 باآلالف

لاير 
 ُعماني
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 ُعمانيلاير 
 باآلالف

 1,110,606 27,330 3,017 6,266 7,358 1,066,635 الرصيد اإلفتتاحي 1

 -  6,356 3,948 (6,462) (1,509) (2,333) (-تحويل/تغير)+/ 2

 1,400,795 1,308 3,844 5,550 85,518 1,304,575 قرض جديدة 3

 (1,212,786) (6,305) (4,129) (749) (2,011) (1,199,592) تحصيل قروض 1

 (1,789) (1,786)     )3(         (2)                  -                  - طوبقروض مش 1

 1,296,826 26,903 6,679 4,603 89,356 1,169,285 الرصيد الختامي 1

 30,651 11,183 1,521 544    -  17,403 مخصصات محتفظ بها  9

 6,339 6,160 137 42    -     -  فائدة تعاقدية غير مدرجة 9

 
    2013حركة إجمالي القروض خالل عام 

 
 

الرقم 
 المتسلسل

 
 قروض غير منتجة قروض منتجة التفاصيل

  
 منتظمة

تسترعي 
 غير منتظمة اإلنتباه

مشكوك في 
 اإلجمالي خسارة تحصيلها

لاير ُعماني   
 باآلالف

لاير ُعماني 
 باآلالف

لاير ُعماني 
 باآلالف

لاير ُعماني 
 باآلالف

ُعماني لاير 
 باآلالف

لاير ُعماني 
 باآلالف

 966,335 22,431 2,689 761 10,438 928,810 الرصيد اإلفتتاحي 1

 -  6,609 2,149 8,157 3,135 (20,050) (-تحويل/تغير)+/ 2

 810,422 3,073 373 33 241 806,702 قرض جديدة 3

 (665,443) (4,089) (2,201) (2,869) (6,461) (649,823) تحصيل قروض 1

              ( 128)    (673)     (33)         (3)                  - )3(             قروض مشطوبة 1

 333323626 213333 017,3 265,6 357,7 636,066,1 الرصيد الختامي 1

 27,318 10,544 1,133 1,000    -  14,641 مخصصات محتفظ بها  9

 6,997 6,756 222 37    -     -  فائدة تعاقدية غير مدرجة 9



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 للمنهجية المعيارية ةمحفظة خاضععن فصاحات إ -هـ
 
 نوعيةالفصاحات اإل
 

و األوزان أتحديد المخاطر المرجحة وتخصيصها بهدف اإلئتمان  لتصنيفاتز سإنفستور سيرفيمودي  تقييماتيستخدم البنك 
بنود خارج الضافة إلى إلبين البنوك با والسلفيات واإلقتراض فيماكالقروض ة لميزانية العمومياداخل ألصول لالنوعية 

ز، سإنفستور سيرفيمودي  تقييمات. في حالة غياب اآلجلةوالضمانات والعقود  خطابات اإلعتمادزانية العمومية مثل المي
 .ُعمانيزي الالبنك المركتينج أو كابيتل انتليجنس المعتمدة لدى فإن البنك يستخدم معدالت ستاندارد أند بوورز فيتش را

 
ذات الضمانات المالية  المطالباتما عدا  ،المخاطر حجممن  ٪100 وزن نوعي قدرهعلى الشركات لمطالبات ليخصص 
مجال األعمال الضمانات ضمن  لقياسبسط مالنموذج ال ،ُعمانيموافقة البنك المركزي الب ،ويستخدم البنك . المؤهلة

المضمونة المخاطر ما عدا القروض  حجممن  ٪100 وزن نوعي قدرهبالبنك  فرديةالقروض المحفظة يخصص ل . المصرفية
 .٪31ما نسبته بالسكني حيث يبلغ حجم المخاطر  برهن العقار

 
 كميةالفصاحات اإل
 

 :كما يلي وفقاً للمنهجية المعيارية هوصافي المخاطر بعد تخفيفها 
 

2014 
الرقم 

 إجمالي ٪322 ٪12 ٪31 ٪22 ٪2 حجم المخاطر المتسلسل
 ُعمانيلاير   

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف
 ُعمانيلاير 

 باآلالف

 326,126 - - - - 326,126 )مقيمة( حكومات 1

 535,059 156,201 162,701 - 216,157 - بنوك )مقيمة( 2

 648,685 600,023 - - 48,662 - شركات )غير مقيمة( 3

 402,544 402,544 - - - - أفراد 1

مطالبات مضمونة برهن  1
 عقارات سكنية

- - 68,876 - 45,191 114,067 

مطالبات مضمونة برهن  1
 عقارات تجارية

- - - - 34,922 34,922 

قروض فاتت مواعيد  9
 إستحقاقها

- - - - 18,615 18,615 

 119,503 93,931 - - - 25,572 أصول أخرى 9

 5,542 1,512 -             -           4,030 -            مخاطر غير مسحوبة 8

 063,205,2 939,352,1 701,162 876,68 849,268 698,351 إجمالي 
 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع( إفصاحات عن محفظة خاضعة للمنهجية المعيارية -هـ
 

2013 
الرقم 

 إجمالي ٪322 ٪12 ٪31 ٪22 ٪2 حجم المخاطر المتسلسل
لاير ُعماني   

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

 242,210 - - - - 242,210 )مقيمة( حكومات 1

 464,172 117,502 167,284 - 179,386 - بنوك )مقيمة( 2

 568,720 527,508 - - 41,212 - شركات )غير مقيمة( 3

 351,279 351,279 - - - - أفراد 1

مطالبات مضمونة برهن  1
 عقارات سكنية

- - 37,537 - 29,595 67,132 

مطالبات مضمونة برهن  1
 عقارات تجارية

- - - - 30,993 30,993 

قروض فاتت مواعيد  9
 إستحقاقها

- - - - 16,938 16,938 

 103,395 79,116 - - - 24,279 أصول أخرى 9

 770 770 -            -                -             -             مخاطر غير مسحوبة 8

537,37    598,220 489,266 إجمالي 

                   

284,167 701,153,1 609,845,1 

 

 للمنهجية المعيارية مخاطر االئتمان وفقاً  تخفيف -و
 

 النوعيةاالفصاحات 
 

 البنك: التي يطبقهاتخفيف مخاطر االئتمان إجراءات بعض فيما يلي 
 

 اتالضمان )أ(
 

 لمقدمة،ا لألموالتقليدية هي أخذ ضمانات  هاأكثر ،مخاطر االئتمان لتخفيفالبنك مجموعة من السياسات والممارسات  يطبق
مخاطر االئتمان. أنواع  تخفيفمعينة للضمانات أو مستويات وهي ممارسة شائعة. يطبق البنك إرشادات حول قبول 

 هي: والسلفياتالضمانات الرئيسية للقروض 
 

 مستحقة القبضحسابات الالمباني والمخزون و أصول تجارية مثل رهن على. 

 على الودائع الثابتة حجز. 

 المالية الهوامش. 

  عقارات سكنية أو تجاريةعلى رهن. 

 وأوراق مالية متداولةأسهم  رهن. 

 

.  القروض اإلسكانية مضمونة برهن على العقار بصورة عامة اً مضمون يكونالتمويل طويل األجل واإلقراض لشركات 
المشابهة هي غير مضمونة.  وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل تقليل  المتجددةالسكني.  بطاقات اإلعتماد وتسهيالت اإلعتماد 

إضافية من الطرف المقابل فور مالحظة مؤشرات إنخفاض قيمة خسارة اإلئتمان، يسعى البنك للحصول على ضمانة 
 .ذات العالقة القروض والسلف الفردية

 

 تقييم القدرات المالية للمقترضين )ب(
 

إلى مراجعة قوائمهم المالية المدققة. يقيم البنك األداء المالي بها المسموح  الحدودبأرصدة تتجاوز  المقترضونيخضع 
بإجراء  العالقات ووالسيولة. يقوم مدير المالية القدرة نسبمتضمنة  األداء الرئيسية مؤشراتللمقترض عن طريق مراجعة 

 إدارة المخاطر. دائرةأيضا من قبل  مراجعتهاكما تتم  سنويةمراجعة 
 

 
 

 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 للمنهجية المعيارية )تابع( االئتمان وفقاً تخفيف مخاطر  -و
 

 التزامات متعلقة باالئتمان  )ج(
 

اإلعتماد تحمل الضمانات وخطابات  للعميل كما هو مطلوب. األموال رالهدف الرئيسي لهذه االدوات هو التأكد من توفي
هي اقرارات مكتوبة من قبل البنك التي و ،والموثقة التجارية اإلعتمادمخاطر ائتمان القروض. خطابات نفس  اإلحتياطية

يتم ضمانها  ،الصالحية لطرف ثالث بالسحب من البنك إلى حد مبلغ معين وفقا لقوانين وأحكام معينة تفوض نيابة عن العميل
 للبضائع ذات العالقة وبالتالي تتعرض لمخاطر أقل من مخاطر القرض المباشر. بالشحن المصاحب

 

 كميةال فصاحاتاإل 
 

   2014 2013 
 باآلالف ُعمانيلاير  باآلالف ُعمانيلاير  

 44,810 51,702 اجمالي المخاطر التي تم تغطيتها بضمانات مالية مؤهلة

 42,568 49,586 قيمة الضمانات المؤهلة
 

 مجال المتاجرةفي  مخاطر السوق -ز
 

 النوعية  اإلفصاحات
 

يتعرض البنك لمخاطر السوق وهي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألصول المالية المدرجة 
الفائدة  تالالمفتوحة في منتجات معد المراكزبالقيمة العادلة بسبب التغييرات في أسعار السوق.  تنشأ مخاطر السوق من 

وأسعار األسهم ومعدالت صرف  االئتمان وهوامشلتغييرات في معدالت الفائدة واألسهم والتي تتعرض جميعها  والعمالت
العملة األجنبية.  تتم مراقبة مخاطر السوق من قبل قسم الخزينة ودائرة إدارة المخاطر.  اإلدارة على ثقة أن البنك لديه 

ة ومخاطر صرف العملة األجنبية أخذاً سياسات إدارة مخاطر مالئمة للتأكد من تخفيف مخاطر معدل الفائدة ومخاطر السيول
 الكلي التي تؤثر على أعمال البنك.  االقتصادمؤشرات  باالعتبار

 

 .الخسارة المراكز وحدود لوقفباستخدام أدوات مثل حدود  مجال المتاجرةيدير البنك مخاطر السوق في 
 

معدالت صرف العملة األجنبية.  ومن أجل إدارة مخاطر تنشأ مخاطر العملة عندما تتغير قيمة أداة مالية نظراً لتغييرات في 
 وفقاً للسياسات الموثقة المعتمدة من قبل فورية وآجلة في سوق ما بين البنوكو جاهزة العملة، يرتبط البنك في معامالت

 .مجلس اإلدارة
 

الخارج جنبية واألرصدة لدى بنوك بتتمثل مخاطر البنك بالعملة األجنبية بالعقود اآلجلة والنقدية بالصندوق من العمالت األ
 وتقوم اإلدارة بإدارة المخاطر بمراقبةبعمالت أجنبية.  األخرى المنفذة  وااللتزاماتواإليداعات بعملة أجنبية واألصول 

 لتحتيةاالمعامالت التجارية أساس اإلدارة والدخول في عقود آجلة على  وضعتهاالتي ضمن الحدود  ةالمفتوح المراكزصافي 
 اللتزاما، في حين تتم مراقبة أعمال المكاتب األمامية والخلفيةيوجد فصل مالئم بين   العمالء.  وباإلضافة إلى ذلك، مع

 .من قبل اإلدارة ولجنة األصول وااللتزامات بشكل منفصل على أساس مستمرة المفتوح المراكزبصافي 
 

 الكمية اإلفصاحات
 

المحتفظ بها للمتاجرة  االستثماراتمدرجة والتي هي جزء من المالية الألوراق لفي أسعار السوق  ٪10أثر تغيير بمعدل 
 (.٪90.2 +– 2013) مجموع اإليراداتمن  ٪0.13  +_يبلغ نسبة 2014ديسمبر  31كما في 

 

 في مجال األعمال المصرفية مخاطر معدل الفائدة (ح)
 

 النوعيةاإلفصاحات 
 

نتيجة لتغييرات في معدالت الفائدة المحملاة باالقيماة العاادلاة مخااطر معادل الفاائادة هي مخااطر تاذباذب قيماة األداة الماالياة 
كزة األصااول واإللتزامات المرت قيم بينفجوات وجود  البنك لمخاطر معدل الفائدة نتيجة لعدم تطابق أويتعرض بالسااوق.  
فترة معينة.  يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر عن طريق مطابقة/إعادة  خالل هاوالتي تساااااتحق أو يعاد تساااااعيرعلى الفائدة 

تساااعير األصاااول واإللتزامات.  البنك غير معرض بشاااكل مفرط لمخاطر معدالت الفائدة حيث أن أصاااوله وإلتزاماته يعاد 
دل الفائدة بهدف حد اآلثار تسااااعيرها بشااااكل متكرر.  وتقوم لجنة األصااااول واإللتزامات بالبنك بمراقبة وإدارة مخاطر مع

 .العكسية المحتملة على ربحية البنك

 
 

 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع( في مجال األعمال المصرفية مخاطر معدل الفائدة (ح)
 
على فجوات حساسية معدالت الفائدة  اً البنك حدود يضع، األعمال المصرفيةإدارة مخاطر معدل الفائدة في مجال لغرض و

ويحتسب أيضاً بشكل دوري أثر المكاسب المعرضة للمخاطر على صافي  ،المفتوحة بفترات إستحقاق حتى سنة واحدة
نقطة أساسية في معدالت الفائدة على فجوات معدالت الفائدة المفتوحة  100إيرادات الفوائد الخاصة به من تغيير قدره 

واحدة.  يتم تحديد أثر المكاسب المعرضة للمخاطر كنسبة معينة من صافي إيرادات الفوائد للبنك عن  بإستحقاق حتى سنة
 السنة السابقة. 

 
 االفصاحات الكمية

 
  (.٪1.57 – 2013) ٪2.26نسبة  2014ديسمبر  31بلغت المكاسب المعرضة للمخاطر في 

 
إعادة بيتضمن األدوات المالية للبنك بالقيمة الدفترية مصنفة و تعرض البنك لمخاطر معدل الفائدة التالييلخص الجدول 

 .أيهما قبل االستحقاقتواريخ أو التعاقدي  التسعير
 

        
متوسط  2014

معدل الفائدة 
 الفعلي

 
خالل ثالثة 

 أشهر

أربعة أشهر 
 32إلى 

 شهراً 

سنة إلى 
خمس 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 
غير محمل 

 بفوائد

 
 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني ٪ 
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
        

        أصول
نقدية وأرصدة لدى البنك 

 ُعمانيالمركزي ال

2.00 28,875  

- 

 

- 

500 85,022 114,397 

 200,000 - - - - 200,000 0213 شهادات إيداع

 95,758 26,779 - - - 68,979 0211 مستحق من بنوك

 1,259,836 7,122 32,670 707,169 246,317 266,558 1201  ياتقروض وسلف

 24,489 489,24 - - - - - إستثمارات أوراق مالية

محتفظ بها  –إستثمارات 
 حتى اإلستحقاق

 

2.75 

 

- 

 

- 

 

28,402 

 

22,000 

 

- 

 

50,402 

 41,887 37,888 - - - 3,999 - أخرىأصول 

 322,29 322,29 - - - - - ممتلكات ومعدات

 091,816,1 622,210 170,55 571,735 317,246 411,568  إجمالي األصول
        

        إلتزامات

 5,891 5,891 - - - - - مستحق لبنوك

 1,468,313 614,829 - 204,257 262,889 386,338 0281 ودائع من عمالء

 74,792 67,896 - 91 - 6,896 - إلتزامات أخرى

 50,000 - - 50,000 - - 1210     السندات الثانوية

 236,4 236,4 - - - - - ضرائب

 232,603,1 692,852 - 257,254 889,262 234,393  إجمالي اإللتزامات

 859,212 (482,(230 170,55 314,481 16),(572 177,175  مدى تأثر الفائدة

مجموع التراكمي لمدى 
 تأثر الفائدة

  

177,175 

 

605,158 

 

 

919,639 

 

089,695 

 

212,859 

 

 

    



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع( في مجال األعمال المصرفية مخاطر معدل الفائدة (ح)
 

        
2013 

 
متوسط 

معدل الفائدة 
 الفعلي

 
خالل ثالثة 

 أشهر

أربعة أشهر 
 32إلى 

 شهراً 

سنة إلى 
خمس 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 
غير محمل 

 بفوائد

 
 

 اإلجمالي
 

% 
 ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  ُعمانيلاير 

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
        

        أصول
نقدية وأرصدة لدى البنك 

 ُعمانيالمركزي ال

 

1210 

 

- 

 

- 

 

- 

 

500 

 

111,138 

 

111,838 

 100,000 - - - - 100,000 0213 شهادات إيداع

 10,983 11,213 - - - 31,110 0211 مستحق من بنوك

 1,091,281 3,199 1,119 131,111 221,999 201,109 1201  ياتقروض وسلف

 21,311 311,21 - - - - - إستثمارات أوراق مالية

محتفظ بها  –إستثمارات 
 اإلستحقاقحتى 

 

2291 

 

- 

 

2,100 

 

29,193 

 

2,000 

 

- 

 

32,093 

 31,891 29,991 - - - 1,188 - أصول أخرى

     910,21    910,21          -             -             -             - - ممتلكات ومعدات

 311,416,3 327,232 218,31 834,618 318,228 716,337  إجمالي األصول
        

        إلتزامات

 3,912 3,912 - - - - -    مستحق لبنوك

392,389 0281 ودائع من عمالء  190,191 181,19  - 113,812 1,118,113 

 10,981 21,111 - 91 398 21,990 - إلتزامات أخرى

 10,000 -            - 10,000          -            - 1210     السندات الثانوية

        182,3         182,3            -            -          -            -   - ضرائب

 623,211,3 146,232           - 111,321 114,382 242,423  إجمالي اإللتزامات

 112,378 (123,333) 218,31 217,113 624,41 (286,83)  مدى تأثر الفائدة

مجموع التراكمي لمدى 
 تأثر الفائدة

  

(286,83) 

 

(662,31) 

 

371,131 

 

411,132 

 

378,112 

 

 

 
 مخاطر السيولة -ط
 

 االفصاحات النوعية
 نشأتمخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة البنك صعوبة في توفير األموال لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية. 

قدرة يتضمن ذلك مخاطر عدم ال العادلة.  بما يقارب قيمهابسرعة المالية مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع األصول 
عقول ل بسعر موعلى تمويل األصول في استحقاقات ومعدالت مناسبة باإلضافة إلى مخاطر عدم القدرة على تسييل األص

 وفي إطار زمني مناسب.
 

، مخصصورأس مال  والتزامات أخرىتعتمد أنشطة التمويل البنكية على مجموعة متنوعة من األدوات تتضمن ودائع 
ويقل االعتماد على مصدر واحد للتمويل. يحافظ البنك على السيولة بالتقييم والتحديد والمراقبة  مرونة التمويل تزدادوبالتالي 

ذلك  افة إلىوباإلضالمستمرة للتغيرات في االحتياجات التمويلية لمقابلة األهداف اإلستراتيجية في اإلستراتيجية العامة. 
 محددة كجزء من إستراتيجية  إدارة مخاطر السيولة. سائلةأصول بالبنك أيضا  يحتفظ
 

ديرات. للتق ُعمانياستحقاقات مقدرة باستخدام ارشادات البنك المركزي ال إستناداً إلى ةيقوم البنك بإدارة مخاطر السيول
قة وغير ة الدفع عليه ضمن األصول واإللتزامات المشتويوضح الجدول التالي التدفقات النقدية مستحقة القبض للبنك ومستحق

 .المشتقة حسب فترات اإلستحقاق المتبقية المقدرة بتاريخ الميزانية العمومية

 
 
 
 
 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع( مخاطر السيولة -ط
 

2014  
خالل ثالثة 

 أشهر

 
أشهر إلى  ثالثة

 شهراً  32

سنة إلى 
خمس 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 
 

 اإلجمالي
 ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
      

      أصول

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 
 ُعمانيال

 
72,212 

 
16,994 

 
14,115 

 
11,076 

 
114,397 

 200,000 - - - 200,0000 شهادات إيداع
 95,758 - - - 95,758 مستحق من بنوك

 1,259,836 538,873 318,882 148,369 253,712  ياتقروض وسلف

 74,891 22,000 28,908 - 23,983 إستثمارات أوراق مالية

 41,887 7 533 5,563 35,784 أصول أخرى

 29,322  29,322    -           -               -            ممتلكات ومعدات

 1,816,091 601,278 362,438 170,926 681,449 إجمالي األصول
      

      إلتزامات
 5,891 - - - 5,891 مستحق لبنوك

 1,468,313 266,844 488,998 290,732 421,739 ودائع من عمالء

 74,792 119 7,332 2,674 64,667 إلتزامات أخرى

 50,000 - 50,000 - -     السندات الثانوية

 4,236 -             -             319         3,917     ضرائب

 1,603,232 266,963 546,330 293,725 496,214 إجمالي اإللتزامات
 

 
     

 212,859 334,315 (183,892) (122,799) 185,235 صافي األصول
      

عقود صرف عمالت أجنبية آجلة 
 بمبالغ فرضية

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 23,501 - - 3,701 19,800 عقود شراء

 (23,482) -             -             (3,697) (19,785) عقود بيع

           15         4             -             -         19 

 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع( مخاطر السيولة -ط
2013  

خالل ثالثة 
 أشهر

 
أشهر إلى  ثالثة

 شهراً  32

سنة إلى 
خمس 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 
 

 اإلجمالي
 ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  ُعمانيلاير  
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
      

      أصول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 

 ُعمانيال

 

19,190 

 

21,192 

 

11,112 

 

11,111 

 

111,838 

 100,000 - - - 100,000 شهادات إيداع

 10,983 - - - 10,983 من بنوكمستحق 

 1,091,281 131,111 293,231 191,319 181,211  ياتقروض وسلف

 13,139 2,000 29,191 2,100 21,311 إستثمارات أوراق مالية

 31,891 - 199 1,011 29,319 أصول أخرى

     21,910   21,910 -           -               -            ممتلكات ومعدات

 3,416,311 483,836 331,233 228,473 447,231 إجمالي األصول

      

      إلتزامات

 3,912 - - - 3,912 مستحق لبنوك

092,201 292,903 210,890 120,389 ودائع من عمالء  1,118,113 

 10,981 - 1,181 1,319 12,919 إلتزامات أخرى

 10,000 - 10,000 - -     السندات الثانوية

 3,182        -             -             273         3,419     ضرائب

 1,257,603 205,072 329,394 252,611 470,526 إجمالي اإللتزامات

 

 

     

 378,112 216,144 )32,363( )44,322( )23,127( صافي األصول

      

عقود صرف عمالت أجنبية آجلة 
 بمبالغ فرضية

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 10,011 - - 1,120 11,121 عقود شراء

      )10,030( -             -             )1,119( )11,112( عقود بيع

           9         2             -             -         11 

 
 

 مخاطر التشغيل -ي
 

 افصاحات نوعية
 

للسنوات تاريخية  بيانات مخاطر التشغيل قياستطلب ي ,مخاطر التشغيلوضع أنظمة تجميع البيانات المتعلقة بصدد البنك ب أن
 ,للقيام باإلحتسابات المطلوبةعلى األقل الثالث السابقة 

 

 إفصاحات كمية
 

 31في  ُعمانيمليون لاير   122.8بالمخاطر لمخاطر التشغيل بإستخدام منهج المؤشر األساسي  ةل المرجحواألص تبلغ
 ,(ُعمانيمليون لاير  112.025 – 2013) 2014ديسمبر 

 

 

 

 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 اإلفصاح عن تكوين رأس المال  ك(
 

، التي ينتهجها البنك المركزي الُعماني، إلى تعزيز معايير رأس المال والسيولة للبنوك في 3تهدف لوائح اتفاقية بازل 
 من: 2وتتكون عناصر لوائح بازل  ,ُعمان

 تحسين تعريف رأس المال وتعزيز معايير األهلية الخاصة بإدخال أدوات رأس المال؛ 

رأس المال وتقديم مصدات رأسمالية تحوطية والتعامل مع المخاطر النظامية في  متطلبات كفايةرفع الحد األدنى من  
 شكل مصدات رأسمالية تحوطية ومصدات رأسمالية للتقلبات االقتصادية؛

 المخاطر الناجمة عن المشتقات واتفاقيات إعادة الشراء وتمويل األوراق المالية؛ تحسين تغطية 

 والتخفيف من تأثير المديونية الزائدة؛ مديونيةنسبة الرافعة المالية للسيطرة على تراكم ال طبيقت 

 ذات األهمية النظامية؛ رىلبنوك الكبل أعلى من كفاية رأس المال بالنسبة اشتراط متطلبات 

 نسبة تغطية السيولة للتأكد من أن البنوك تمتلك نوعية أعلى من األصول السائلة؛ بيقطت 

 ,نسبة صافي التمويل المستقر لضمان تمويل األنشطة بمصدر تمويل أكثر ثباتاً  طبيقت 
 

 المال في ما سيتم تطبيق المتطلبات األعلى من رأس، 2013 عام من اتدريجياً بدءً  3بازل  وسوف يتم تطبيق متطلبات
اإلفصاح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي  متطلباتويجب على البنوك في ُعمان أن تمتثل إلى  ,2011بحلول 

وتمتد الفترة االنتقالية إلدخال التعديالت التنظيمية  ,2013نوفمبر  11المؤرخ في  1111 –ب م  تعميمه رقمالُعماني في 
وأثناء الفترة  ,2019ديسمبر  31إلى  2013ديسمبر  31، في ُعمان من 3زل لرأس المال تدريجياً، بموجب اتفاقية با

تستخدم البنوك في ُعمان نسخة ُمعدلة من س، 3االنتقالية إلدخال االقتطاعات التنظيمية تدريجياً، بموجب اتفاقية بازل 
 ,مكونات رأس المالعن فصاح نموذج اإل

 
( 3رأس المال باستخدام النهج المكون من ثالث )ل ةعناصر التنظيميوالالمركز المالي للبنك سوية بين قائمة ما يلي ت في

 خطوات الذي قد حددت خطوطه العريضة لجنة بازل:
 

 بموجب نطاق التوحيد التنظيمي: المبلّغ عنها مركز المالي ال قائمة: اإلفصاح عن 3الخطوة 
زانية العمومية الواردة في القوائم المالية المنشورة، عند تطبيق نطاق هذه الخطوة تتضمن اإلفصاح عن كيفية تغير المي

 ,وهذا اإلفصاح ال ُينفذ، إذ إنه ليس هناك فرقاً بين نطاق التوحيد التنظيمي والمحاسبي ,التوحيد التنظيمي
 

للمركز المالي إلظهار كافة المكونات المستخدمة في تعريف النموذج  ةالتنظيميقائمة : توسيع خطوط ال2الخطوة 
 المعياري لإلفصاح عن رأس المال
المركز المالي بحيث تظهر على نحو منفصل كافة المكونات المستخدمة في  لقائمةاتسعت صفوف النطاق التنظيمي 
 ,اإلفصاح عن تكوين رأس المال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 التسوية

المركز المالي 
كما في القوائم 

المالية المنشورة 
 33كما في 
 2014ديسمبر 

لاير األلف ب
 ُعماني

بموجب نطاق 
التوحيد 

التنظيمي كما 
ديسمبر  33في 

2014 
لاير األلف ب

 ُعماني

 المرجع

    األصول
  114,397 114,397 النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي الُعماني 

  200,000 200,000 شهادات اإليداع
  95,758 95,758 قصير األجلالطلب وبإشعار نقود تحت الرصيد لدى البنوك و

 

  74,892 74,892 :االستثمارات
    ومنها:

  50,403 50,403 المحتفظ بها حتى االستحقاق
  22,720 22,720 المتاحة للبيع

  1,769 1,769 المحتفظ بها للتداول
 

  1,259,836 1,259,836 القروض والسلفيات
    ومنها:

  - - القروض والسلفيات للبنوك المحلية
  - - القروض والسلفيات للبنوك غير المقيمة
  1,193,240 1,275,646 القروض والسلفيات للعمالء المحليين

  - - للعمليات المحلية غير المقيمينلعمالء القروض والسلفيات ل
  - -  جللعمليات في الخار المقيمينغير لعمالء القروض والسلفيات ل

  82,406 - الصغيرة والمتوسطة مؤسساتالقروض والسلفيات المقدمة لل
  21,180 21,180 التمويل من نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية

  (36,990) (36,990) مخصص انخفاض قيمة القروض
    ومنه:

  (19,571) (19,571) مخصص معين
  (17,419) (17,419) مخصص جماعي

  29,321 29,321 األصول الثابتة
  41,887 41,887 األصول األخرى
  1,816,091 1,816,091 إجمالي األصول

 
  



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 التسوية

 
المركز المالي 
كما في القوائم 

المالية 
 المنشورة 

 
بموجب نطاق 

التوحيد 
 التنظيمي

 المرجع

 
 33كما في 

 2014ديسمبر 

 33كما في 
ديسمبر 

2014 
 

 
لاير األلف ب

 ُعماني
لاير األلف ب

 ُعماني
 

    رأس المال واإللتزامات

  336,222 116,000 رأس المال المدفوع

    ومنه:

 ب 111,000 111,000 المبلغ المؤهل للشريحة األولى من األسهم العادية

  - - المبلغ المؤهل للشريحة األولى من رأس المال اإلضافي

  96,859 96,859 والفائضمبالغ االحتياطي 

    ومنها:

 ج 30,467 30,467 االحتياطي القانوني

 د 23,659 23,659 االحتياطي العام

 هـ 14,062 14,062 األرباح المحتجزة

  - - توزيعات األرباح المقترحة

 و (1,329) (1,329) التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

    ومنها:

  - - المؤهل للشريحة الثانية من رأس المالالمبلغ 

  (1,388) (1,329) المبلغ غير المؤهل بسبب التعديل التنظيمي

 ز 30,000 30,000 احتياطي الدين الثانوي

  212,800 212,859 إجمالي رأس المال 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 التسوية

 
المركز المالي 
كما في القوائم 

المالية 
 المنشورة 

 
بموجب نطاق 

التوحيد 
 التنظيمي

 المرجع

 
 33كما في 

ديسمبر 
2014 

 33كما في 
ديسمبر 

2014 
 

 
لاير األلف ب

 ُعماني
لاير األلف ب

 ُعماني
 

  1,468,313 1,468,313 الودائع

    ومنها:

  - - الودائع من البنوك

  1,455,826 1,455,826 ودائع العمالء

  12,487 12,487 المصرفية اإلسالميةالودائع من نافذة الخدمات 

  55,891 55,891 عمليات االقتراض

    ومنها:

  - - االقتراض من البنك المركزي الُعماني

  5,891 5,891 االقتراض من البنوك

  - - االقتراض من مؤسسات وهيئات أخرى

  10,000 10,000 كوكصالعمليات االقتراض في شكل سندات وسندات الدين و

    ومنها:

 ح 20,000 10,000 صكوك الشريحة الثانية المؤهلة لإلصدار مباشرًة 

  30,000 - المبلغ المستبعد من الشريحة الثانية من رأس المال 

    

  79,028 79,028 اإللتزامات والمخصصات األخرى

    

  1,816,032 1,816,091 إجمالي رأس المال واإللتزامات والمخصصات األخرى

 
 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

 باإلفصاح عن تكوين رأس المال 2: اقتران كل من المكونات الُمفصح عنها في الخطوة 3الخطوة 
 

 
 

 العادية سهمالشريحة األولى من رأس مال األ
 2014ديسمبر  33كما في 

بموجب  
نطاق 

التوحيد 
 التنظيمي

 المرجع

  
باأللف لاير  

 ُعماني
 

 ب 111,000  رأس المال العادية المؤهلة لإلصدار مباشرةً  أسهم 1
 ـه 142  األرباح المحتجزة 2
ج + د +  82,738  الدخل الشامل المتراكم اآلخر )ومبالغ االحتياطي األخرى( 3

 ز+ و

رأس المال الصادر مباشرةُ الخاضع إلى الخروج التدريجي من الشريحة  1
منطبق إال على الشركات غير األولى من األسهم العادية )غير 

 المساهمة(

   

حملها التي ترأس المال العادية الصادرة من الشركات التابعة و أسهم 1
)المبلغ المسموح به في مجموعة الشريحة األولى من  طراف الثالثةاأل

 األسهم العادية(

   

  198,880  الشريحة األولى من رأس مال األسهم العادية 1

  -  األولى من رأس المال اإلضافيالشريحة  9
الشريحة األولى من رأس المال )الشريحة األولى= الشريحة األولى  9

من أسهم رأس المال العادية + الشريحة األولى من رأس المال 
 اإلضافي(

 198,880  

    الشريحة الثانية من رأس المال: السندات والمخصصات 
 ح 20,000  لإلصدار مباشرةً سندات الشريحة الثانية المؤهلة  8

 أ 17,264  مخصصات 10
مبلغ التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المؤهلة  11

 للشريحة الثانية من رأس المال
   

  37,264  الشريحة الثانية من رأس المال 12

     

 إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال = الشريحة األولى + الشريحة 
 الثانية(

 236,144  
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وتعد  ,2012أبريل  10لاير ُعماني عبر اكتتاب خاص في  مليون 10وقد أصدر البنك سندات ثانوية غير مضمونة مقابل 
وتعد أحكام السندات وشروطها  ,3السندات مؤهلة لإلدراج في الشريحة الثانية من رأس المال بموجب لوائح اتفاقية بازل 

 ما يلي: وتتمثل الخصائص الرئيسية للسندات في ,التامة متاحة على الموقع اإللكتروني للبنك
 

 بنك ُعمان العربي جهة اإلصدار 1
الُمعرف الفريد )على سبيل المثال لجنة إجراءات تحديد الهوية الموحدة  2

المالية أو معرف بلومبرج لألوراق المالية، الرقم الدولي لألوراق 
 لالكتتاب الخاص(

 

 القانون المصرفي الُعماني القانون الحاكم )القوانين الحاكمة( للمعالجة التنظيمية للسندات 3
مؤهلة لإلدراج في الشريحة الثانية  3القواعد االنتقالية التفاقية بازل  1

 من رأس المال
مؤهلة لإلدراج في الشريحة الثانية  3ل القواعد االنتقالية فيما بعد اتفاقية باز 1

 من رأس المال

 فراداً  مؤهل فراداً/ جماعًة/ جماعًة وفراداً  1
 سندات نوع السندات )األنواع التي من المزمع أن يحددها كل اختصاص( 9
المبلغ المعتمد في رأس المال التنظيمي )العملة بالماليين، اعتباراً من  9

 ( لإلبالغأحدث تاريخ 
 مليون لاير ُعماني 30

 مليون لاير ُعماني 10 القيمة االسمية للسند 8

 الدين الثانوي التصنيف المحاسبي 10
 2012/ 1/ 10 التاريخ األصلي لإلصدار 11

 مؤرخ دائم أو مؤرخ 12

 2019/ 1/ 10 تاريخ االستحقاق األصلي 13

المسبقة للجهة دعوة جهة اإلصدار، مع مراعاة الحصول على الموافقة  11
 اإلشرافية

- 

 - تاريخ الدعوة االختيارية، تواريخ الدعوات الطارئة ومبلغ االسترداد 11
 - تواريخ الدعوات التالية، إذا انطبق األمر 11

  القسائم/ توزيعات األرباح 
 قسيمة ثابتة ثابتة أو متداولة ائمتوزيعات أرباح/ قس 19
 ٪5.50 ذي صلةسعر فائدة القسيمة وأي مؤشر  19

 - وجود مانع لتوزيعات األرباح 18
 - تقديري على نحو تام، تقديري أو إلزامي على نحو جزئي،  20
 - وجود حافز مضاعف أو غير ذلك من الحوافز السترجاعها 21

 غير تراكمي غير تراكمي أو تراكمي 22
 ليغير قابل للتحو ليقابل للتحول أو غير قابل للتحو 23
 - لتحويل ، محفز )محفزات( التحويللإذا كان قابل  21
 - تحويل على نحو تام أو جزئيللإذا كان قابل  21
 - ل، سعر التحويليإذا كان قابل للتحو 21
 - ل، التحويل اإللزامي أو االختيارييإذا كان قابل للتحو 29

 - إذا كان قابل للتحويل، حدد نوع الصك المتحول إليه 29

 - الذي يتحول إليه سندكان قابل للتحويل، حدد جهة إصدار الإذا  28
 - خاصية انخفاض الثمن  30
 - إذا انخفض الثمن، محفز )محفزات( انخفاض الثمن 31
 - إذا انخفض الثمن، تام أو جزئي 32
 - إذا انخفض الثمن،، دائم أو مؤقت 33
ر الُمبالغ في تقديإذا كان انخفاض الثمن على نحو مؤقت، إهالك اآللية  31

 قيمتها
- 

 المركز في التسلسل الهرمي الثانوي، عند التصفية 31
 )حدد نوع السند األعلى مباشرًة من السند(

 تابع للمودعين والدائنين العموميين

 - طابقةالخصائص المتحولة غير الم 31
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 :3يوضح الجدول التالي تكوين رأس المال بموجب اتفاقية بازل 

 

الخاضعة  المبالغ  
إلى معالجة ما قبل 

 3اتفاقية بازل 

 باأللف لاير ُعماني  

  الحتياطياالعادية: السندات ومبالغ  سهمالشريحة األولى من رأس مال األ
ما يتعلق  في في حكمهارأس المال العادية المؤهلة لإلصدار مباشرًة )وما  أسهم 1

 ذات الصلةبالشركات غير المساهمة( يضاف إليها فائض األسهم 

 

111,000 

 142 األرباح المحتجزة 2

 84,126 اآلخر )ومبالغ االحتياطي األخرى( متراكمالدخل الشامل ال 3

رأس المال الصادر مباشرًة الخاضع إلى الخروج تدريجياً من الشريحة األولى لألسهم  1
 على الشركات غير المساهمة( إالالعادية )غير منطبق 

- 

 1األموال في القطاع العام المستبعدة من القواعد الجديدة حتى عمليات ضخ رؤوس  
 2019يناير 

- 

أسهم رأس المال العادية الصادرة من الشركات التابعة والتي تحملها األطراف الثالثة  1
 )المبلغ المسموح به في مجموعة الشريحة األولى من األسهم العادية(

- 

 200,268 العادية قبل التعديالت التنظيميةالشريحة األولى من رأس مال األسهم  1

 

  الشريحة األولى من رأس مال األسهم العادية: التعديالت التنظيمية

 (1,329) تعديالت التقييم التحوطية 9

 - اإللتزامات الضريبية ذات الصلة( ة من)صافي الشهرة التجارية 9

 ة منالعقاري )صافياألصول غير الملموسة األخرى بخالف حقوق خدمة الرهن  8
 اإللتزامات الضريبية ذات الصلة(

(59) 

األصول الضريبية المؤجلة التي تعول على الربحية المستقبلية، مع استبعاد تلك  10
 اإللتزامات الضريبية ذات الصلة( ة مناألصول الناجمة عن الفروقات المؤقتة )صافي

- 

 - احتياطي التحوط الخاص بالتدفقات النقدية 11
 - نقص المخصصات مقابل الخسائر المتوقعة 12
من مؤشر أسعار  11,8 مكاسب توريق الدين عند البيع )كما هو ُمبين في الفقرة 13

 (1-المستهلك
- 

المكاسب والخسائر بسبب التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة على اإللتزامات  11
 بالقيمة العادلة

 
-  

 - المعاشات ذات الفوائد المحددةصافي أصول صناديق  11

االستثمارات في األسهم الخاصة )ما لم تجِر مقاصتها بالفعل بإحاللها محل رأس المال  11
 (بلغ عنهاالميزانية العمومية الم فيالمدفوع 

 
- 

األسهم العادية الملوكة من قبل شركة مدرجة في البورصة في شركة أخرى على نحو  19
 متبادل

 
- 

استثمارات في رؤوس أموال مؤسسات مصرفية ومالية وشركات تأمين وتكافل تخرج  19
عن نطاق التوحيد التنظيمي، وصافية من المراكز القصيرة المؤهلة، حيث ال تتعدى 

 (%10من رأس مال األسهم المصدر )مبلغ يتعدى عتبة الـ %10نسبة ما يملكه البنك 

 
 
 
- 

العادية لمؤسسات مصرفية ومالية وشركات تأمين وتكافل استثمارات هامة في األسهم  18
تخرج عن نطاق التوحيد التنظيمي، وصافية من المراكز قصيرة األجل المؤهلة، 

 (%10)مبلغ يتعدى عتبة الـ

 
 
 
- 
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المبالغ الخاضعة إلى   
معالجة ما قبل 

 3اتفاقية بازل 

 باأللف لاير ُعماني  

  الحتياطياالعادية: السندات ومبالغ  سهمالشريحة األولى من رأس مال األ 
 - (%10حقوق خدمة الرهن العقاري )مبلغ يتعدى عتبة الـ 20
)مبلغ يتعدى عتبة  عن الفروقات المؤقتة الناجمةاألصول الضريبية المؤجلة  21

 ، صاف  من اإللتزامات الضريبية ذات الصلة(%10الـ
 
- 

 - %11مبلغ يتعدى عتبة الـ 22

 - ومنها: استثمارات هامة في األسهم العادية لمؤسسات مالية     23
 - ومنها: حقوق خدمة الرهن العقاري     21
 - ومنها: األصول الضريبية المؤجلة الناجمة عن الفروقات المؤقتة     21

 - الوطنية نوعيةالتعديالت التنظيمية ال 21
ا يخص م األولى من األسهم العادية في التعديالت التنظيمية المنطبقة على الشريحة 29

 3المبالغ الخاضعة إلى معالجة ما قبل بازل 
- 

 (1,388) التعديالت التنظيمية المنطبقة على الشريحة األولى من األسهم العاديةاجمالي  29

 198,880 الشريحة األولى من رأس مال األسهم العادية 28

  السنداتالشريحة األولى من رأس المال اإلضافي: 
سندات الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي المؤهلة لإلصدار مباشرًة ُيضاف  30

 إليها فائض األسهم  ذات الصلة
- 

ومنها: السندات المصنفة بوصفها أسهم عادية خاضعة للمعايير المحاسبية المعمول  31
 بها

- 

 - خاضعة للمعايير المحاسبية المعمول بها إلتزاماتومنها: السندات المصنفة بوصفها  32
سندات رأس المال الصادرة مباشرة، مع مراعاة الخروج التدريجي من الشريحة  33

 األولى من رأس المال اإلضافي
- 

سندات الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي )وسندات الشريحة األولى من  31
حملها تالصادرة من الشركات التابعة و( 1األسهم العادية غير المدرجة في الصف 

)المبلغ المسموح به في مجموعة الشريحة األولى من رأس المال  طراف الثالثةاأل
 اإلضافي(

- 

 - ومنها: السندات الصادرة من الشركات التابعة مع مراعاة الخروج التدريجي  31
 - ةالشريحة األولى من رأس المال اإلضافي قبل التعديالت التنظيمي 31
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 الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي: التعديالت التنظيمية

المبالغ الخاضعة إلى 
معالجة ما قبل 

 3اتفاقية بازل 

 باأللف لاير ُعماني  

   

   
 - شريحة األولى من رأس المال اإلضافيمن الاالستثمارات في السندات الخاصة  39
في البورصة لسندات من الشريحة األولى من رأس المال  درجةامتالك شركة م 39

 اإلضافي في شركة أخرى على نحو متبادل
- 

استثمارات في رؤوس أموال مؤسسات مصرفية ومالية وشركات تأمين وتكافل   38
تخرج عن نطاق التوحيد التنظيمي، وصافية من المراكز القصيرة المؤهلة، حيث 

من رأس مال األسهم المصدر )مبلغ يتعدى  %10 ال تتعدى نسبة ما يملكه البنك
 (%10عتبة الـ

- 

استثمارات هامة في رؤوس أموال مؤسسات مصرفية ومالية وشركات تأمين وتكافل  10
 تخرج عن نطاق التوحيد التنظيمي، )صافية من المراكز قصيرة األجل المؤهلة(

- 

  النوعية الوطنيةالتعديالت التنظيمية  11

ا م التنظيمية المنطبقة على الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي فيالتعديالت  
 3يخص المبالغ الخاضعة إلى معالجة ما قبل بازل 

 

التعديالت التنظيمية المنطبقة على الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي بسبب  12
 عدم كفاية الشريحة الثانية من رأس المال اإلضافي لتغطية الخصومات

- 

 - إجمالي التعديالت التنظيمية على الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي 13

 - الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي 11
الشريحة األولى من رأس المال )الشريحة األولى من رأس المال = الشريحة  11

 األولى من األسهم العادية + الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي(

198,880 

  الشريحة الثانية من رأس المال: السندات والمخصصات

سندات الشريحة الثانية المؤهلة لإلصدار مباشرًة ُيضاف إليها فائض األسهم ذات  11
 الصلة

20,000 

سندات رأس المال الصادرة مباشرًة مع مراعاة الخروج التدريجي من الشريحة  19
 الثانية

- 

)وسندات الشريحة األولى من األسهم العادية والشريحة سندات الشريحة الثانية  19
( الصادرة من 31أو  1غير مدرجة في الصفين  األولى من رأس المال اإلضافي

)المبلغ المسموح به في مجموعة الشريحة  وتحملها أطراف ثالثةالشركات التابعة 
 الثانية(

 

 - ة الخروج التدريجيومنها: السندات الصادرة من الشركات التابعة، مع مراعا 18

 17,264 مخصصات 10

 37,264 الشريحة الثانية من رأس المال قبل التعديالت التنظيمية 11
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المبالغ الخاضعة إلى   
معالجة ما قبل 

 3اتفاقية بازل 

 باأللف لاير ُعماني 

  الشريحة الثانية من رأس مال األسهم العادية: التعديالت التنظيمية
 - االستثمارات في السندات الخاصة من الشريحة الثانية  12
امتالك شركة متداولة في البورصة لسندات من الشريحة الثانية في شركة أخرى  13

 على نحو متبادل
- 

استثمارات في رؤوس أموال مؤسسات مصرفية ومالية وشركات تأمين وتكافل  11
المراكز القصيرة المؤهلة، حيث تخرج عن نطاق التوحيد التنظيمي، وصافية من 

من رأس مال األسهم المصدر )مبلغ يتعدى  %10ال تتعدى نسبة ما يملكه البنك 
 (%10عتبة الـ

- 

استثمارات هامة في رؤوس أموال مؤسسات مصرفية ومالية وشركات تأمين  11
وتكافل تخرج عن نطاق التوحيد التنظيمي، )صافية من المراكز قصيرة األجل 

 المؤهلة(

- 

 - التعديالت التنظيمية المحددة الوطنية 11

التعديالت التنظيمية المنطبقة على الشريحة الثانية فيما يخص المبالغ الخاضعة إلى معالجة 
 3ما قبل بازل 

 
- 

 - ععلى السندات المالية المتاحة للبي تراكميةومنها: المكاسب غير المتحققة ال         

 - إجمالي التعديالت التنظيمية المنطبقة على الشريحة الثانية من رأس المال  19
 37,264  الشريحة الثانية من رأس المال 19

 236,144 إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال = الشريحة األولى + الشريحة الثانية( 18

  3ما قبل بازل ما يخص المبالغ الخاضعة لمعالجة  األصول المرجحة للمخاطر في

 1,559,541 ج(-62ب+ -62أ + -62إجمالي األصول المرجحة للمخاطر ) 10

 1,430,766 ومنها: األصول المرجحة للمخاطر االئتمانية أ-10

10-
 ب

 5,975 ومنها: األصول المرجحة لمخاطر السوق

 122,800 ومنها: األصول المرجحة للمخاطر التشغيلية ج-10

  نسب رأس المال

الشريحة األولى من األسهم العادية )بوصفها نسبة مئوية من األصول المرجحة  11
 للمخاطر(

12.75٪ 

 ٪12.75 الشريحة األولى )بوصفها نسبة مئوية من األصول المرجحة للمخاطر( 12

 ٪15.14 إجمالي رأس المال )بوصفه نسبة مئوية من األصول المرجحة للمخاطر( 13

 متطلباتمصدات رأس المال المعينة للمؤسسات )الحد األدنى من  متطلبات 11
الشريحة األولى من األسهم العادية ُيضاف إليها المصدات الرأسمالية التحوطية 

المصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية ُيضاف إليها  متطلباتُيضاف إليها 
تقرار القطاع مصدات البنوك العالمية ذات األهمية النظامية الس متطلبات

المصرفي العالمي/ البنوك المحلية ذات األهمية النظامية الستقرار القطاع 
 المصرفي المعلنة بوصفها نسبة مئوية من األصول المرجحة للمخاطر(

7.625٪ 

 ٪0.625 سمالية التحوطية أومنها: متطلبات المصدات الر 11

 ٪0 االقتصادية المعينة للبنوكومنها: متطلبات المصدات الرأسمالية للتقلبات  11

ومنها: متطلبات مصدات البنوك العالمية ذات األهمية النظامية الستقرار القطاع  19
المصرفي العالمي/ البنوك المحلية ذات األهمية النظامية الستقرار القطاع 

 المصرفي

0٪ 

 

 

 

 

 

 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 
 

 2من بازل  3 للركنإفصاحات وفقا 

 ابع()ت 2014ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

 

المبالغ الخاضعة إلى  
معالجة ما قبل 

 3اتفاقية بازل 

 لاير ُعمانيباأللف  
الشريحة األولى من األسهم العادية المتاحة لتلبية المصدات )بوصفها نسبة مئوية  19

 من األصول المرجحة للمخاطر(

3.140٪ 

  (3الحدود الدنيا الوطنية )إذا اختلفت عن بازل 

الحد األدنى الوطني من نسبة الشريحة األولى من األسهم العادية )إذا اختلف عن  18
 (3األنى لمتطلبات بازل الحد 

7.00٪  

نى الوطني من نسبة الشريحة األولى )إذا اختلف عن الحد األنى دالحد األ 90
 (3لمتطلبات بازل 

9.00٪ 

الحد األنى الوطني من نسبة إجمالي رأس المال )إذا اختلف عن الحد األنى  91
 (3لمتطلبات بازل 

12.625٪ 

  )قبل ترجيح المخاطر( المبالغ التي تقل عن مستوى االقتطاع

  في رأس مال المؤسسات المالية األخرىالهامة االستثمارات غير  92

  في األسهم العادية للمؤسسات المالية هامةاالستثمارات ال 93

  اإللتزامات الضريبية ذات الصلة( ة منحقوق خدمات الرهن العقاري )صافي 91

زامات اإللت ة منالفروقات المؤقتة )صافياألصول الضريبية المؤجلة الناجمة عن  91
 الضريبية ذات الصلة(

- 

  رؤوس األموال المكتتب بها عند إدراج المخصصات في الشريحة الثانية

عرض حاالت التفي الشريحة الثانية في ما يتعلق بلإلدراج المخصصات المؤهلة  91
 الخاضعة للنهج الموحد )قبل اكتتاب رأس المال(

17,264 

 ٪1.25 رأس المال عند إدراج المخصصات في الشريحة الثانية بموجب النهج الموحد 99

عرض حاالت التب تعلقما ي المخصصات المؤهلة لإلدراج في الشريحة الثانية في 99
 الخاضعة إلى المنهج القائم على التصنيفات الداخلية )قبل اكتتاب رأس المال(

- 

الشريحة الثانية بموجب المنهج القائم  رأس المال عند إدراج المخصصات في 98
 على التصنيفات الداخلية

- 

ا بين مالفترة  سندات رأس المال الخاضعة إلى ترتيبات الخروج التدريجي )ال ُتطبق إال في
 (2222يناير  3و 2238يناير  3

 

رأس المال المتداول على سندات الشريحة األولى من األسهم العادية الخاضعة  90
 ترتيبات الخروج التدريجي من الشريحةإلى 

- 

المبالغ المستبعدة من الشريحة األولى من األسهم العادية بسبب رأس المال )الزيادة  91
 عن رأس المال بعد االستردادات واالستحقاقات(

- 

رأس المال المتداول على سندات الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي  92
 الخروج التدريجي من الشريحةالخاضعة إلى ترتيبات 

- 

المبالغ المستبعدة من الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي بسبب رأس المال  93
 )الزيادة عن رأس المال بعد االستردادات واالستحقاقات(

- 

رأس المال المتداول على سندات الشريحة الثانية الخاضعة إلى ترتيبات الخروج  91
 التدريجي من الشريحة

- 

المبالغ المستبعدة من الشريحة الثانية بسبب رأس المال )الزيادة عن رأس المال  91
 بعد االستردادات واالستحقاقات(

- 

 


