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 نطاق التطبيق –أ 

 

إحدى الشركات الفرعية كشركة مساهمة مقفلة وهو  3984أكتوبر  3ن العربي ش. م. ع. م. )البنك( في اتأسس بنك ُعم

بينما يملك البنك العربي ش. م.  ،من أسهم البنك %53لتنمية واالستثمار )أومنفيست( التي تمتلك للشركة العمانية العالمية ل

 المتبقية.  %49األردن نسبة الـ  –ع. 
 

 

 :هي إدارة رأس المال في أهداف البنك إن 

 

 .البنك المركزي العمانيالجهة التنظيمية أي حددها تااللتزام بمتطلبات رأس المال التي  -

 للمساهمين.تحقيق عوائد مجزية مع مواصلة أنشطته بشكل مستمر قدرة البنك على المحافظة على  -

 عمال.األاالحتفاظ بقاعدة قوية من رأس المال لدعم تطوير  -
 

 

 يلتزم البنك بأنظمة البنك المركزي العماني فيما يتعلق بكفاية رأس المال كما هو محدد في التعميم الصادر بشأن تطبيق وثيقة

 .2بازل 
 

ة ، وعملي(الركن األول)من ثالثة أركان تسند بعضها البعض وهي متطلبات الحد األدنى من رأس المال  2تتكون وثيقة بازل 

الثة إطار العمل الجديد ث. وبموجب الركن األول، يقدم (الركن الثالث)، وانضباط السوق (الركن الثاني)المراجعة اإلشرافية 

خيارات واضحة الحتساب متطلبات رأس المال لكل من مخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل. وترتكز منهجيات كل من 

مخاطر االئتمان بأنواعها المعيارية والقائمة على التقدير الداخلي والتأسيسية المتقدمة، ومخاطر التشغيل المتمثلة في المؤشر 

س المعيارية المتقدمة على زيادة استشعار المخاطر والسماح للبنوك باختيار أكثر المناهج مالئمة األساسي والمقايي

 لممارسات إدارة المخاطر الخاصة بهم. 
 

 

 يكل رأس الماله – ب

 

 على النحو التالي: لرأس مال البنك  2والمستوى  3المستوى 
 

 ر.ع 111 

 134,620 رأس المال المدفوع

 38,476 احتياطي قانوني

 25,560 احتياطي عام

 2,400 حتياطي خاصا

 8,000 احتياطي السندات الثانوية

 (1,845) احتياطات أخرى تم اإلعالن عنها

 (113) احتياطات أخرى غير ملموسة

 53,169 األرباح المحتجزة

 30,000 السندات الدائمة

 290,267 3رأس المال من المستوى 

 20,756 القروض عل أساس المحفظةض قيمة خسائر امخصص انخف

 12,000 السندات الثانوية

 32,756 2رأس المال من المستوى 

 إجمالي رأس المال
 

323,023 
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 )تابع( هيكل رأس المال –ب 

 

 3من المستوى  رأس المال

 

سهم  3,346,211,111 عدد األسهم المصدرة بينما يبلغ  ،لاير عماني 211,111,111يبلغ رأس المال المصرح به للبنك 

من قانون الشركات التجارية  316. وطبقًا للمادة . لكل سهم بيسة 311على أساس القيمة االسمية عند مدفوعة بالكامل 

من أرباحه بعد خصم الضرائب سنويًا إلى حساب االحتياطي  %31، يتوجب على البنك تحويل نسبة 3924الصادر عام 

المتراكم لالحتياطي ثلث رأسمال البنك المدفوع على األقل، ثم تكوين االحتياطي العام من األرباح القانوني حتى يبلغ الرصيد 

 المحتجزة وذلك لمواجهة أية ظروف طارئة غير متوقعة.

 

من قيمة السندات الثانوية من صافي األرباح بعد خصم  %21بتحويل وذلك تم تخصيص احتياطي السندات الثانوية 

خالل حقاقها است إلى حين الثانوية السنوي للسندات يص صتخعلى الالبنك المركزي العماني وينص ام. الضرائب لذلك الع

 استحقاق السندات.المدورة حين كما يكون المخصص قاباًل للتحويل إلى األرباح  ،خمس سنوات
 

 3من المستوى ضافي رأس المال اإل

 

مليون وحدة   31) مليون لاير عماني  31دائمة غير مضمونة بقيمة  3، أصدر البنك سندات مستوى 2136ديسمبر  29في 

لتحويل ة ليقابلمع تم إدراج السندات في سوق مسقط لألوراق المالية  (.في االكتتاب الخاص كل وحدةلاير عماني ل 3 قيمة

على حقوق سنويًا، وتعامل كخصم مرتين  تدفع سنويًا  %2.25بتة تبلغ ثاسعر فائدة خالل التداول. تحمل السندات من 

للبنك وتنطبق مع  3تشكل السندات جزًءا من رأس المال للمستوى الملكية. الفائدة غير تراكمية وتخضع لتقديرات البنك. 

 البنك المركزي العماني.وتعليمات  3وثيقة بازل 
 

أول )  2123يناير  29فترة محددة لالستحقاق ويمكن للبنك استبدالها بناًء على تقديره الخاص في  3ليس لسندات المستوى 

 ( أو في أي تاريخ لسداد الفائدة يخضع للموافقة من قبل الجهات التنظيمية المختصة.تاريخ لالستحقاق 
 

 2من المستوى  رأس المال

 

طبقًا ، مخصصات تراجع قيمة القروض  على أساس المحفظة العامةمن السندات الثانويةلرأس المال  2يتكون المستوى 

لمتطلبات البنك المركزي العماني وأرباح القيمة العادلة المتراكمة على االستثمارات المتاحة للبيع وذلك وفقًا لتصريح البنك 

 .2المركزي العماني بشأن بازل 
 

 

 51,111,111مليون لاير عماني ) 51ثانويةغير قابلة للتحويل وغير مضمونة بقيمة أصدر البنك في اكتتاب خاص سندات  

. وتم استحقاق السندات في مايو 2132وحدة كل منها بقيمة لاير عماني واحد( لمدة خمس سنوات وشهر واحد في أبريل 

2132. 
 

 

لرأس المال لمدة خمس سنوات  2للمستوى  3مليون لاير عماني وذلك وفقًا لبازل  21حصل البنك على قروض ثانوية بقيمة 

سنوياً تدفع مرتين سنوياً من أصل المدفوعات خالل فترة  %5.5بمعدل فائدة ثابت   2135وشهر واحد في نوفمبر 

 االستحقاق.

 

 يتح تجنيب مخصصات انخفاض قيمة القروض  على الجزء غير المسدد منها مقابل الخسائر الحاصلة ولكن غير المحددة.
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 كفاية رأس المال – ج
 

 اإلفصاحات النوعية
 

خيارات متنوعة لتحديد المتطلبات التنظيمية لرأس المال لكل من مخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل، حيث  2يوفر بازل 

 يسمح للبنوك والمشرفين باختيار المنهجية المناسبة لمستوى تطور أنشطة البنك والبنية التحتية لألسواق المالية وممارسات

 إدارة المخاطر.
 

 اختار البنك المنهجيات التالية لتحديد رأس المال التنظيمي بموافقة البنك المركزي العماني:

i. مخاطر الحد من وفقًا لعملية  المنهجية المعيارية لمخاطر االئتمان مع منهجية مبسطة لقياس مخاطر الضمانات

 االئتمان.

ii. .منهجية المؤشر األساسي لمخاطر التشغيل 
 

ع مجلس إدارة البنك متطلبات رأس المال وفقًا للخطة االستراتيجية للبنك، وتتم المراجعة دوريًا وفقًا ألوضاع السوق يراج

لعوامل اباالعتبار واألوضاع االقتصادية الجارية. وعندما يقوم البنك بصياغة خططه االستراتيجية، تأخذ إدارة البنك 

المستقبلية البنك الجارية وال رأس متحتسب متطلبات ، وضاع السوق والسيولةالمستقبلية كتغير األوضاع االقتصادية وأو

تعبر خطة البنك االستراتيجية عن احتياجات رأس المال قصيرة األجل وطويلة هذا ووفقًا ألهدافه التجارية االستراتيجية. 

المال المستهدفة ومصادر رأس المال. األجل ومقدار المصروفات الرأسمالية المطلوبة للمستقبل المنظور ومستويات رأس 

 يقوم البنك بإعداد خطة رأس المال والميزانية التشغيلية على أساس سنوي.
 

اقبة وتقرير مدى التعرض للمخاطر، حيث يتم تقييم احتياجات رأس المال على أساس ترى اإلدارة أن للبنك أنظمة كافية لمر

دارة واإلدارة العليا بصفة منتظمة تقارير أو معلومات محدثة متعلقة التغيرات في ملف مخاطر البنك. ويستلم مجلس اإل

بملف المخاطر الخاص بالبنك واحتياجات رأس المال عبر لجنة األصول وااللتزامات واللجنة اإلدارية لالئتمان ومباشرة 

 من دائرة إدارة المخاطر. وتستخدم هذه البيانات في: 
. 

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

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

 ج. تحديد ما إذا كان البنك يحتفظ برأس مال كاٍف لمواجهة المخاطر المختلفة.

 د. التأكد من أن البنك يحقق األهداف الداخلية لكفاية رأس المال.

طة لبنك ، ومن ثم إجراء التعديالت الضرورية على خلمخاطر تقرير التقييم متطلبات رأس المال المستقبلية استناًدا إلى ه. 

 البنك االستراتيجية. 
 

 2نحو المنهجيات المتطورة كما هو مبين في بازل  تدريجيالسياسات واإلجراءات للتحول بشكل  وضعإن اإلدارة بصدد 

 بشأن قياس رأس المال.
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 )تابع( كفاية رأس المال – ج

 
 اإلفصاحات الكمية

 

 3جدول 

2132 

 
الرقم 

 المتسلسل
 صافي الرصيد الرصيد اإلجمالي التفاصيل

األصول المرجحة 

 بالمخاطر

  )القيمة الدفترية(  )القيمة الدفترية(   

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف  

  1,547,474             2,201,528                2,189,460             الميزانية العموميةداخل  1

2 
 

 الميزانية العمومية خارج
               897,448                   395,619                321,297  

  143,438                143,438                   143,438                أصول مخاطر التشغيل 

  30,713                  30,713                     30,713                  لمتاجرةمصنفة لأصول  

  16,277                  19,943                     19,943                  المشتقات 3

  2,059,199          2,791,241              3,281,002           اإلجمالي 4

     

  290,267                 لرأس المال 3مستوى  5

  32,756                   لرأس المال 2مستوى  6

    -                           لرأس المال 3مستوى  7

  323,023               مجموع رأس المال التنظيمي 8

     

8.1 
متطلبات رأس المال لمخاطر 

 االئتمان
                249,769  

8.2 
متطلبات رأس المال لمخاطر 

 السوق
                    4,069  

8.3 
متطلبات رأس المال لمخاطر 

 التشغيل
                  19,006  

  272,844               إجمالي رأس المال المطلوب 9

     

 %14.10   3مستوى النسبة  10

 %15.69   إجمالي نسبة رأس المال 11
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 )تابع( كفاية رأس المال – ج

 
 )تابع( اإلفصاحات الكمية

 

 )تابع( 3جدول 

2131 

 
الرقم 

 المتسلسل
 صافي الرصيد الرصيد اإلجمالي التفاصيل

األصول المرجحة 

 بالمخاطر

  )القيمة الدفترية(  الدفترية()القيمة   

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف  

  1,508,628             2,140,116                2,116,035             داخل الميزانية العمومية 1

  338,924                392,508                   821,639                خارج الميزانية العمومية 2

  141,500                141,500                   141,500                أصول مخاطر التشغيل 

  2,975                    2,975                       2,975                    لمتاجرةلمصنفة أصول  

  4,994                    12,467                     12,467                  المشتقات 3

  1,997,021           2,689,566              3,094,616           اإلجمالي 4

     

  282,935                 لرأس المال 3مستوى  5

  38,687                   لرأس المال 2مستوى  6

    -                           لرأس المال 3مستوى  7

 مجموع رأس المال التنظيمي 8

 
              321,622  

     

8.1 
متطلبات رأس المال لمخاطر 

 االئتمان
                233,884  

8.2 
متطلبات رأس المال لمخاطر 

 السوق
                       376  

8.3 
المال لمخاطر متطلبات رأس 

 التشغيل
                  17,864  

  252,124               إجمالي رأس المال المطلوب 9

     

 %14.17   3نسبة مستوى  10

 إجمالي نسبة رأس المال 11

 
  16.11% 
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 مخاطر االئتمان وتقييمها – د
 

 إفصاح عام. 3
 

 اإلفصاحات النوعية
 

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزامه، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف 

أنشطة اإلقراض وأنشطة االستثمار وأصول أخرى في التعرض لمخاطر االئتمان بشكل أساسي يتركز اآلخر لخسائر مالية. 

ضمن محفظة أصول البنك. وهناك أيًضا مخاطر ائتمان في األدوات المالية خارج الميزانية العمومية مثل ارتباطات 

 القروض والضمانات المالية. 
 

 مع إجراء ،مقابلة محددة المعامالت مع أطراف تجنبوويحاول البنك التحكم بمخاطر االئتمان عن طريق مراقبة المخاطر 

تنشأ مخاطر االئتمان عندما تمارس مجموعة من األطراف أنشطة تجارية  مستمر للقدرة االئتمانية لألطراف المقابلة.تقييم 

متشابهة أو أن يكون لها نفس الخصائص االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء بااللتزامات التعاقدية بشكل متشابه في 

تغييرات اقتصادية أو سياسية أو ظروف أخرى. تشير مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية في أداء البنك حالة ظهور 

 تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال معين أو موقع جغرافي معين.
 

 إدارة مخاطر االئتمان والتحكم بها

 

رة المخاطر المقسم إلى مجموعات متخصصة ألعمال تتم إدارة مخاطر االئتمان والتحكم بها مركزيًا من قبل فريق إدا

الشركات والمؤسسات المالية واألفراد. وتقوم دائرة االئتمان بشكل رئيسي بإدارة مخاطر االئتمان في محفظة الشركات 

رة المخاطر ابإدارة مخاطر االئتمان بمحفظة األفراد. وتراجع دائرة إدإدارة التجزئة المصرفية والمؤسسات المالية بينما تقوم 

نب التابعة لمجلس اإلدارة. وإلى جامخاطر االئتمان بشكل مستقل وتقدم تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر 

تقييم الخصائص النوعية، فإن تقييم البنك الحتمالية تعثر السداد من قبل األطراف المقابلة فرديًا مرتبط بشكل أساسي بعدد 

 2114سبتمبر 25 في ب.م المؤرخ 922فيها المقترض كما هو محدد بتعميم البنك المركزي العماني رقم األيام التي تعثر 

لمشاريع محددة لجهات مملوكة  2132يناير  3و 2136سبتمبر  21الترخيص الخاص/اإلعفاء الخاص المؤرخ فيو

واألداء المالي للمقترضين للنظر في تخفيض أكثر لمستوى  اتلك، يقيم البنك كفاية الضمان. وباإلضافة إلى ذللحكومة

  القروض. 
 

 أيام االستحقاق الفائتة تصنيف البنك

  

 أفراد ض/ قروتجاريةقروض  
 يوم  21- 1 قروض منتظمة

 يوم  11 – 11 قروض تسترعي االنتباه
 يوم  321 – 11 قروض غير منتظمة

 يوم  314 – 311 متعثرة قروض 
 يوم فأكثر  312 خسارة

 

يقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان والحد منها ومراقبتها وعلى وجه الخصوص لألطراف المقابلة من األفراد والمجموعات 

 وقطاعات العمل والدول.
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 )تابع( مخاطر االئتمان وتقييمها – د
 

 )تابع( إفصاح عام. 3
 

 )تابع( إدارة مخاطر االئتمان والتحكم بها

 
البنك بهيكلة مستويات مخاطر االئتمان التي يتبعها بوضع حدود لحجم المخاطر المقبولة فيما يتعلق بمقترض واحد أو يقوم 

مجموعة مقترضين واألقسام الجغرافية والقطاعية. وتتم مراقبة ومراجعة مثل هذه المخاطر دوريًا من قبل اللجنة اإلدارية 

 لتابعة لمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة أيًضا.لالئتمان ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر ا
 

غطي تتوجد قيود إضافية على التعرض للمخاطر لمقترض واحد بما في ذلك البنوك والوسطاء، وذلك بوضع حدود فرعية 

يل الدوري لقدرة المقترضين مخاطر البنود داخل وخارج الميزانية العمومية. وتتم إدارة مخاطر االئتمان أيًضا عبر التحل

المحتملين على مقابلة االلتزام فيما يتعلق بتسديد الفوائد وأصل القرض وعلى تغير حدود االقتراض كلما كان  والمقترضين

 ذلك مناسبًا. 
 

 تمثل االرتباطات بتقديم االئتمان األجزاء غير المستخدمة من ارتباطات االئتمان المعتمدة على شكل قروض وضمانات

وخطابات اعتماد. وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بارتباطات تقديم االئتمان. يتعرض البنك بشكل محتمل لخسارة 

بمبلغ يساوي إجمالي االلتزامات غير المستخدمة. إال أن المبلغ المحتمل خسارته هو أقل من إجمالي االلتزامات غير 

االئتمان مشروطة بمحافظة العمالء على معايير ائتمان محددة. يراقب البنك  المستخدمة، حيث أن معظم االلتزامات لتقديم

موعد االستحقاق بالنسبة اللتزامات االئتمان ألن االلتزامات طويلة األجل تكون مخاطرها عامة أكبر من االلتزامات قصيرة 

 األجل. 
 

 مخصصات االنخفاض بالقيمة
 

بناًء على دليل  التقرير بتاريخالقيمة ألغراض التقارير المالية فقط بالنسبة للخسائر المتكبدة تدرج مخصصات انخفاض 

موضوعي النخفاض القيمة. ويتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية بيانات 

يد المبالغ المتعاقد عليها من قبل األطراف قابلة للمالحظة استرعت اهتمام البنك حول أحداث الخسارة كالتأخر في تسد

 المقابلة باإلضافة إلى األخذ باالعتبار اإلرشادات الصادرة عن البنك المركزي العماني.
 

تتطلب سياسة المخاطر الخاصة بالبنك مراجعة األصول المالية الفردية على أساس ربع سنوي أو قبل ذلك عندما تتطلب 

ت انخفاض القيمة على الحسابات المقيمة فرديًا عن طريق تقييم الخسارة المتكبدة ظروف فردية ذلك. وتحدد مخصصا

على أساس كل حالة على حدة ويتم تطبيقها على كافة الحسابات الجوهرية الفردية. ويشمل التقييم في العادة  التقريربتاريخ 

 ت المتوقعة لذلك الحساب الجاري.الضمانة المحتفظ بها )بما في ذلك إعادة تقييم قابلية تحصيلها( والمتحصال

 

( 2)( محافظ األصول المتجانسة التي ال تكون جوهرية فرديًا. 3يتم تكوين مخصصات انخفاض القيمة المقيمة جماعيًا لـ: )

 . ذات الصلة اتحصائياإلالخسائر التي تم تكبدها ولكن لم تحدد بعد باستخدام الخبرة التاريخية المتوفرة والرأي ذي الخبرة و
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 مخاطر االئتمان وتقييمها – د

 
 اإلفصاحات الكمية

 

  إجمالي مخاطر االئتمان. 2
 

 2جدول 

 
الرقم 

 التعرض اإلجمالي كما في متوسط إجمالي التعرض أنواع مخاطر االئتمان المتسلسل

  
 ديسمبر 33

2132 

 ديسمبر 33

2131 

 ديسمبر 33

2132 

 ديسمبر 33

2131 

  
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

  143,753   152,739   143,410   153,253 سحب على المكشوف 1

  725,591  718,696   699,181  719,104 قروض شخصية 2

  65,199  98,159  57,825  83,951 قروض مقابل متحصالت عهدة 3

  623,041  659,913  710,091  88,300 قروض أخرى 4

  87,278   74,965  56,876   17,737 فواتير مشتريات/خصومات 5

  1,644,862   1,704,472   1,667,383   1,062,345 اإلجمالي  

 

 لتوزيع الجغرافي للمخاطرا. 3

 

 3جدول 

2132 

 

 

  

الرقم 

 المتسلسل

نوع مخاطر 

 االئتمان
 عمان

دول مجلس 

التعاون 

 األخرى

دول منظمة 

التعاون 

  االقتصادي

 إجمالي  أخرى باكستان الهند

  
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

1 
سحب على 

 المكشوف
152,739 - - - - - 152,739 

 718,696 - - - - - 718,696 قروض شخصية 2

3 
قروض مقابل 

 متحصالت عهدة
98,159 - - - - - 98,159 

 659,913 - - - - - 659,913 قروض أخرى 4

5 
فواتير مشتريات 

 / خصومات
74,965 - - - - - 74,965 

 1,704,472 - - - - - 1,704,472  اإلجمالي  
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 )تابع( التوزيع الجغرافي للمخاطر. 3

 

 )تابع( 3جدول 

2131 

 

 

 

 توزيع المخاطر حسب مجال النشاط أو نوع الطرف المقابل. 4
 

  4-جدول

2132 

الرقم 

 المتسلسل
 القطاع االقتصادي

سحب على 

 المكشوف 
 قروض

فواتير 

مشتريات/خ

 صومات

 إجمالي أخرى

مخاطر خارج 

الميزانية 

 العمومية

  
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

  25,303 50,448    -   3,272   40,973   6,203 تجارة استيراد  1

 235,188 1,066 - 127 873 66 تجارة تصدير 2

 11,711 51,786 - 975 41,201 9,610 تجارة جملة وتجزئة 3

 56 127,172 - 579 124,055 2,538 تعدين ومحاجر 4

 322,321 280,754 - 50,986 196,984 32,784 إنشاءات  5

 2,929 114,990 - 4,890 99,363 10,737 صناعة  6

 236,007 51,827 - 1,025 50,472 330 كهرباء وغاز وماء 7

 16,046 76,472 - 70 67,722 8,680 نقل واتصاالت 8

 - 55,401 - 144 55,144 113 مؤسسات مالية   9

 2,823 89,845 - 3,167 76,278 10,400 خدمات  10

 - 722,482 - - 722,482 - قروض شخصية 11

 - 5,492 - 742 4,400 350 زراعة ونشاطات مصاحبة 12

 45,064 - - - - - حكومة  13

 - 1,305 - - 1,305 - إقراض لغير المقيمين  14

 - 75,432 - 8,988 (4,484) 70,928 كافة البنود األخرى 15

 897,448 1,704,472 - 74,965 1,476,768 152,739 (32إلى  3إجمالي ) 16
 

 

الرقم 

 المتسلسل

نوع مخاطر 

 االئتمان
 عمان

دول مجلس 

التعاون 

 األخرى

دول منظمة 

التعاون 

 االقتصادي

 إجمالي أخرى باكستان الهند

  
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

1 
سحب على 

 المكشوف
143,753 - - - - - 143,753 

 725,591 - - - - - 725,591 قروض شخصية 2

3 
قروض مقابل 

 متحصالت عهدة
65,199 - - - - - 65,199 

 623,041 - - - - - 623,041 قروض أخرى 4

5 

فواتير 

مشتريات/خصوم

 ات

87,278 - - - - - 87,278 

 1,644,862 - - - - - 1,644,862 اإلجمالي 
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 )تابع( توزيع المخاطر حسب مجال النشاط أو نوع الطرف المقابل. 4
 

 )تابع( 4-جدول

2131 
 

الرقم 

 القطاع االقتصادي المتسلسل
سحب على 

 القروض المكشوف

فواتير 

 مشتريات/

 اإلجمالي أخرى خصومات

مخاطر خارج 

الميزانية 

 العمومية

  
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 40,319 54,744 - 3,804 37,047 13,893 تجارة استيراد 1

 152,983 663 - 175 378 110 تجارة تصدير 2

 10,670 46,089 - 1,921 34,984 9,184 جملة وتجزئةتجارة  3

 - 110,621 - 425 108,518 1,678 تعدين ومحاجر 4

 287,085 299,485 - 66,969 158,256 74,260 اإلنشاءات 5

 2,544 112,047 - 4,842 93,128 14,077 صناعة 6

 235,761 49,112 - 672 47,724 716 كهرباء وغاز وماء 7

 17,801 52,528 - 197 51,275 1,056 واتصاالتنقل  8

 - 35,173 - 144 33,280 1,749 مؤسسات مالية 9

 4,462 77,860 - 4,300 62,481 11,079 خدمات 10

 - 725,363 - - 725,363 - قروض شخصية 11

 - 4,998 - 1,150 3,173 675 زراعة ونشاطات مصاحبة 12

 70,014 - - - - - حكومة 13

 - - - - - - إقراض لغير المقيمين 14

 - 76,179 - 2,679 58,224 15,276 كافة البنود األخرى 15

 821,639 1,644,862 - 87,278 1,413,831 143,753 (32إلى  3إجمالي ) 16

 

 

 االستحقاق التعاقدي المتبقي لمخاطر االئتمان. 5
 

  2 -جدول

2132 
 

الرقم 

 الفترة الزمنية المتسلسل

سحب على 

 ضقرو المكشوف

فواتير 

مشتريات / 

 إجمالي أخرى خصومات

مخاطر خارج 

الميزانية 

 العمومية

  
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 196,023 98,964 - 22,950 68,377 7,637 حتى شهر واحد 1

 333,326 99,163 - 33,521 58,005 7,637 أشهر 3-3 2

 62,311 112,635 - 16,170 88,828 7,637 أشهر 3-6 3

 47,788 60,106 - 2,300 50,169 7,637 أشهر 6-9 4

 64,162 50,615 - 2 42,976 7,637 شهًرا 9-32 5

 176,549 248,202 - - 210,018 38,184 سنوات 3-3 6

 17,289 188,070 - - 149,886 38,184 سنوات 3-5 7

 - 846,717 - 22 808,511 38,184 سنوات 5أكثر من  8

 897,448 1,704,472 - 74,965 1,476,770 152,737 اإلجمالي 9

 

  



 بنك عمان العربي ش.م.ع.م 
 3واإلفصاحات المتعلقة ببازل  3والركن  – 2إفصاحات وفقًا لبازل 

 2132ديسمبر  33للسنة المنتهية في 
 

32 

 )تابع( االستحقاق التعاقدي المتبقي لمخاطر االئتمان. 5
 

 )تابع( 2 -جدول

2131 

الرقم 

 الفترة الزمنية المتسلسل

سحب على 

 قروض المكشوف

فواتير 

مشتريات/ 

 إجمالي  أخرى خصومات

مخاطر خارج 

الميزانية 

 العمومية

  
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
 147,793 99,098 - 35,294 56,616 7,188 حتى شهر واحد 1

 267,101 135,752 - 38,852 89,712 7,188 أشهر 3-3 2

 148,817 55,176 - 13,128 34,860 7,188 أشهر 3-6 3

 31,319 33,563 - 1 26,374 7,188 أشهر 6-9 4

 48,287 48,005 - 1 40,816 7,188 شهًرا 9-32 5

 137,035 245,072 - 2 209,132 35,938 سنوات 3-3 6

 41,273 175,992 - - 140,054 35,938 سنوات 3-5 7

 14 852,204 - - 816,267 35,937 سنوات 5أكثر من  8

 821,639 1,644,862 - 87,278 1,413,831 143,753 إجمالي 9
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  األساسي والمقترض القروض والمخصصات حسب النشاط. 6

 

 1-جدول

2132 

الرقم 

 القطاع االقتصادي سلالمتسل

إجمالي 

 القروض 

متضمن صافي 

 القروض غير المنتجة 

إجمالي مخصصات 

 انخفاض القيمة 

مخصص محدد 

 محتفظ به

فائدة تعاقدية غير 

 مدرجة

مكونة مخصصات 

 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

  94 883 835 475 2,912 50,448 تجارة استيراد 1

 31 - 3 22 10 59 1,066 تجارة تصدير 2

 452 41 282 750 504 1,402 51,786 تجارة جملة وتجزئة 3

  19 1 6 1,272 6 127,172 تعدين ومحاجر 4

 377 1,177 1,904 5,063 2,700 10,774 280,754 إنشاءات 5

 26 445 2,162 3,322 1,007 14,311 114,990 صناعة 6

  - - - 518 - 51,827 كهرباء وغاز وماء 7

  315 40 313 758 652 76,472 واتصاالتنقل  8

  21 78 290 548 555 55,401 مؤسسات مالية 9

 31 460 160 791 881 1,743 89,845 خدمات 10

 2,070 5,168 1,117 7,075 11,773 12,702 722,482 قروض شخصية 11

  330 71 459 47 785 5,492 زراعة ونشاطات مصاحبة 12

  - - - - - - حكومة 13

  - - - 13 - 1,305 إقراض لغير المقيمين 14

 119 1,954 611 3,004 711 4,372 75,432 كافة البنود األخرى 15

 3,106 10,024 7,312 21,930 21,217 50,273 1,704,472 اإلجمالي 16

 

 

 على أساس المحفظة. * المخصص المبين ضمن هذا العمود يمثل المخصص المكون خالل العام. يتم تكوين المخصصات الجماعية
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 )تابع(القروض والمخصصات حسب النشاط األساسي والمقترض . 6

 

 1-جدول

2131 
 

 

الرقم 

 القطاع االقتصادي المتسلسل

إجمالي 

 القروض

متضمنة صافي 

 القروض غير المنتجة

مخصص جماعي 

 النخفاض القيمة

مخصص محدد 

 محتفظ به

فائدة تعاقدية غير 

 مدرجة

مخصصات مكونة 

 العام *خالل 

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

 2,151 527 709 732 521 2,638 54,744 تجارة استيراد 1

 - 16 20 23 5 137 663 تجارة تصدير 2

 24 13 170 774 441 1,942 46,089 تجارة جملة وتجزئة 3

 - 346 16 322 1,106 15 110,621 تعدين ومحاجر 4

 298 3,872 1,521 6,213 2,889 10,617 299,485 إنشاءات 5

 331 228 1,989 3,004 984 13,670 112,047 صناعة 6

 - - - - 491 - 49,112 كهرباء وغاز وماء 7

 - 34 29 116 521 424 52,528 واتصاالتنقل  8

 - 329 62 498 347 514 35,173 مؤسسات مالية 9

 316 505 93 852 765 1,317 77,860 خدمات 10

 1,720 5,741 796 4,207 14,246 13,084 725,591 قروض شخصية 11

 - 141 97 181 42 793 4,998 زراعة ونشاطات مصاحبة 12

 - - - - - - - حكومة 13

 - - - - - - - إقراض لغير المقيمين 14

 560 718 773 3,901 607 2,787 75,951 كافة البنود األخرى 15

 5,400 12,470 6,275 20,823 22,965 47,938 1,644,862 اإلجمالي 16

 

 

 أساس المحفظة.* المخصص المبين ضمن هذا العمود يمثل المخصص المكون خالل العام. يتم تكوين المخصصات الجماعية على 
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 قيمتهاتراجعت التوزيع الجغرافي للقروض التي . 2
 

 2-جدول

2132 
 

الرقم 

 المتسلسل
 إجمالي القروض الدول

متضمنة صافي 

 القروض غير المنتجة

مخصص جماعي 

 النخفاض القيمة

مخصص محدد 

 به محتفظ

فائدة تعاقدية غير 

 مدرجة

مخصصات مكونة 

 خالل العام

سلفيات مشطوبة 

 خالل العام

  
لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني ب

 اآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 3,106 10,024 7,312 21,930 21,217 50,273 1,704,472 سلطنة عمان 1

 - - - - - - - دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 2

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

 - - - - - - - الهند 4

 - - - - - - - باكستان 5

 - - - - - - - أخرى 6

 3,106 10,024 7,312 21,930 21,217 50,273 1,704,472 اإلجمالي 7

 

 

2131 
 

الرقم 

 المتسلسل

 الدول 

إجمالي 

 القروض

متضمنة صافي 

 القروض غير المنتجة 

مخصص جماعي 

 النخفاض 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

  عماني لاير

 باآلالف

 5,400 12,470 6,275 20,823 22,965 47,938 1,644,862 سلطنة عمان 1

 - - - - - - - دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 2

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

 - - - - - - - الهند 4

 - - - - - - - باكستان 5

 - - - - - - -  أخرى 6

 5,400 12,470 6,275 20,823 22,965 47,938 1,644,862 اإلجمالي  7
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 ركة إجمالي القروضح. 8
 

 1-جدول

 
 2132حركة إجمالي القروض خالل عام 

 

 )متعثرة( قروض غير منتجة قروض منتجة  

الرقم 

 متنظمة التفاصيل المتسلسل

تسترعي 

 غير منتظمة االنتباه

مشكوك في 

 اإلجمالي خسارة تحصيلها

  
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 1,644,862 38,301 6,727 2,910 211,891 1,385,033 االفتتاحيالرصيد  1

 - 3,195 (4,566) (2,642) 1,424 9,689 (-تحويل/تغير )+/ 2

 1,068,487 8,413 1,888 7,586 94,111 956,489 قروض جديدة 3

 (1,005,770) (1,119) (108) (114) (115,915) (888,514) تحصيل قروض 4

 3,107 3,093 2 4 3 5 قروض مشطوبة 5

 1,704,472 43,550 3,963 2,760 191,508 3,462,692 الرصيد الختامي 6

 43,147 39,493 3,632 815 2,122 19,095 مخصصات محتفظ بها 7

 7,312 7,094 343 22 - - فائدة تعاقدية غير مدرجة 8
 

 

 2131-حركة إجمالي القروض خالل عام 

 

 )متعثرة( قروض غير منتجة قروض منتجة  

الرقم 

 منتظمة  التفاصيل المتسلسل

تسترعي 

 غير منتظمة االنتباه

مشكوك في 

 اإلجمالي خسارة تحصيلها

  
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 1,564,384 32,107 9,077 3,658 124,012 1,395,530 الرصيد االفتتاحي 1

 - 10,418 (9,009) (7,227) (10,632) 16,450 (-تحويل/تغير )+/ 2

 1,383,893 4,659 8,206 6,744 100,461 1,263,823 قروض جديدة 3

 (1,298,015) (3,505) (1,545) (265) (1,950) (1,290,750) تحصيل قروض 4

 5,400 5,378 2 - - 20 قروض مشطوبة 5

 1,644,862 38,301 6,727 2,910 211,891 1,385,033 الرصيد الختامي 6

 43,788 16,668 3,023 1,132 2,122 20,843 مخصصات محتفظ بها 7

 6,275 5,962 259 54 - - فائدة تعاقدية غير مدرجة 8

 

 

 فصاحات عن محفظة خاضعة للمنهجية المعياريةإ –ـ ه

 
 اإلفصاحات النوعية

 

تقييمات مودي إنفستور سيرفيسز لتصنيفات االئتمان بهدف تحديد المخاطر المرجحة يستخدم البنك 

وتخصيصها أو األوزان النوعية لألصول داخل الميزانية العمومية كالقروض والسلفيات واالقتراض 

د وفيما بين البنوك باإلضافة إلى البنود خارج الميزانية العمومية مثل خطابات االعتماد والضمانات والعق

اآلجلة. في حالة غياب تقييمات مودي إنفستور سيرفيسز، فإن البنك يستخدم معدالت ستاندارد أند بوورز 

 فيتش راتينج أو كابيتل انتليجنس المعتمدة لدى البنك المركزي العماني.
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 )تابع( فصاحات عن محفظة خاضعة للمنهجية المعياريةإ –ـ ه

 

من حجم المخاطر، ما عدا المطالبات ذات  %311قدره  يخصص للمطالبات على الشركات وزن نوعي

الضمانات المالية المؤهلة. ويستخدم البنك، بموافقة البنك المركزي العماني، النموذج المبسط لقياس 

الضمانات ضمن مجال األعمال المصرفية. يخصص لمحفظة القروض الفردية بالبنك وزن نوعي قدره 

 اوض المضمونة برهن العقار السكني حيث يبلغ حجم المخاطر بممن حجم المخاطر ما عدا القر 311%

 بما يتوافق مع شروط البنك المركزي العماني. %35نسبته 

 
 اإلفصاحات الكمية

 

 صافي المخاطر بعد تخفيفها وفقًا للمنهجية المعيارية هو كما يلي:

 
 1-جدول

2132 
الرقم 

 اإلجمالي  %150 %100 %75 %50 %35 %20 %0 حجم المخاطر المتسلسل

  
 عماني لاير

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 عماني لاير

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير

عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 297,120  - - - - - 297,120 حكومات )مقيمة( 1

 364,230 557 130,837 - 115,512 - 117,324 - بنوك )مقيمة( 2

 812,053  774,288 - - - 37,765 - شركات )غير مقيمة( 3

 432,403  395,062 37,341 - - - - أفراد 4

5 
مطالبات مضمونة 

 برهن عقارات سكنية
- - 220,558 - - 57,082  277,640 

6 
مطالبات مضمونة 

 برهن عقارات تجارية
- - - - - 207,671  207,671 

 21,379  21,379 - - - - - متأخرة قروض  7

 128,465  89,166 - - - - 39,299 أصول أخرى 8

9 
 وبةسمخاطر غير مح

 أو متوقعة
- - 92 67,098  8,939  76,129 

 2,617,090 557 1,684,424 37,341 182,610 220,650 155,089 336,419 اإلجمالي  

 

2016 

 
 اإلجمالي %100 %50 %35 %20 %0 حجم المخاطر الرقم المتسلسل

  
لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 361,786 - 48,125 - - 313,661 حكومات )مقيمة( 1

 285,937 155,814 86,256 - 43,867 - بنوك )مقيمة( 2

 891,240 861,530 - - 29,710 - شركات 3

 451,930 451,930 - - - - أفراد 4

5 
مطالبات مضمونة برهن 

 عقارات سكنية
- - 196,220 - 67,332 263,552 

6 
مطالبات مضمونة برهن 

 عقارات تجارية
- - - - 39,065 39,065 

 20,910 20,910 - - - - متأخرة قروض  7

 128,713 90,932 - - - 37,781 أصول أخرى 8

 101,958 101,958 - - - - أو متوقعة وبةسمخاطر غير مح 9

 2,545,091 1,789,471 134,381 196,220 73,577 351,442 اإلجمالي  
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 تقليل مخاطر االئتمان وفقًا للمنهجية المعيارية – و

 

 اإلفصاحات النوعية
 

 عها البنك لتقليل مخاطر االئتمانفيما يلي بعض اإلجراءات التي يتب

 

 الضمانات (أ)

يعول البنك على مجموعة من السياسات والممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان ومن الطرق التقليدية 

المتبعة وأكثرها شيوًعا هي أخذ ضمانات على األموال المقدمة. ويضع البنك مستويات معينة 

مانات أنواع الضللضمانات المقبولة والتي تقلل من خطر االئتمان فعليًا، وتوضح النقاط التالية 

 للقروض والسلفيات:
 

 والحسابات مستحقة القبضوالبضائع المخزنة رهن على أصول تجارية مثل المباني، ال ،. 

 حجز الودائع الثابتة 

 الهوامش المالية 

 رهن العقارات السكنية والتجارية 

 رهن األسهم واألوراق المالية المتداولة 
 

 

واإلقراض للشركات مضمونًا بصورة عامة، كما تكون  فضاًل عن ذلك، يكون التمويل طويل األجل

نية تعد بطاقات االئتمان والتسهيالت االئتمافيما العقار السكني،  رهنالقروض السكنية مضمونة بواسطة 

 تماماً  األخرى غير مضمونة

إضافة إلى ذلك وبهدف تقليل مخاطر االئتمان إلى أقصى حد، يسعى البنك للحصول على ضمان أكبر 

 قيمة القرض للفرد.في الطرف اآلخر وذلك فور مالحظة مؤشر انخفاض من 
 

 تقييم القدرات المالية للمقترضين)ب(  

يخضع المقترضون لمبالغ مالية تفوق الحدود المسموح بها لمراجعة قدراتهم المالية؛حيث يقيّم البنك األداء 

القدرة المالية للشخص ومعدل السيولة، المالي للمقترض وذلك بمراجعة مؤشرات األداء الرئيسية حسب 

 أما بالنسبة للمراجعات السنوية فيقوم بها مديرو العالقات إلى جانب دائرة إدارة المخاطر.
 

 )ج( التزامات متعلقة باالئتمان 

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه األدوات في التأكد من توفر األموال المطلوبة للعميل، وتحمل الضمانات 

مان ورسائل الضووثائق االعتماد مخاطر االئتمان ذاتها التي تحملها القروض.كما أن الخطابات التجارية 

فق أحكام وشروط ومعين  لقبض مبلغالموقعة بين البنك والعميل والمتعلقة بتفويض طرف ثالث المصرفية 

بذلك تحمل مستوى أقل من مقابل قيمة البضائع المشحونة المرتبطة بها، وهي محددة يتم ضمانها 

 المخاطر.

 
 اإلفصاحات الكمية   

  2017 2016 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

 34,032 39,052 إجمالي المخاطر التي تم تغطيتها بالضمانات المالية

 31,325 38,698 قيمة الضمانات المؤهلة
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 مخاطر السوق في مجال المتاجرة – ي

 

 اإلفصاحات النوعية
 

يتعرض البنك لمخاطر السوق وتتمثل في تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألصول المالية المدرجة 

ي أسعار فكز المفتوحة االسوق من المربالقيمة العادلة والناجمة عن تغيرات أسعار السوق. وتنشأ مخاطر 

منتجات األسهم والتي تتعرض جميعها لتغيرات معدالت الفائدة وهوامش االئتمان وأسعار الفائدة والعملة و

إدارة المخاطر على مراقبة واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية. هذا ويشرف كل من قسم الخزينة 

يمتلك سياسات إدارة مخاطر فعالة قادرة على تقليل مخاطر معدل وتثق اإلدارة أن البنك  مخاطر السوق،

الفائدة والسيولة ومخاطر صرف العمالت األجنبية مع األخذ في االعتبار مؤشرات االقتصاد الكلية 

 المؤثرة على أعمال البنك.
 

كز امرد اليتحكم البنك في إدارة مخاطر السوق في مجال المتاجرة باالعتماد على بعض األدوات مثل حدو

 وحدود وقف الخسائر. 
 

تنشأ مخاطر  العملة نتيجة تغير أداة مالية معينة والتي بدورها تتغير وفقًا لتغيرات معدالت صرف 

العمالت األجنبية. وإلدارة مخاطر العملة، يشترك البنك في معامالت جاهزة وفورية وآجلة في سوق 

 ن قبل مجلس اإلدارة.البنوك المحلية وذلك طبقًا للسياسات المعتمدة م
 

تتكون مخاطر العملة األجنبية للبنك في العقود اآلجلة والعمالت األجنبية النقدية واألرصدة في البنوك 

هذه المخاطر بمراقبة اإلدارة الخارجية واألصول وااللتزامات األخرى المنفذة بعمالت أجنبية. وتدير 

اإلدارة وبالدخول في عقود آجلة قائمة على صافي المراكز المفتوحة ضمن الحدود التي وضعتها 

المعامالت التجارية األولية مع العمالء إضافة إلى ذلك، تتم مراقبة فصل مهام المكتب األمامي والخلفي 

 المطابقة لصافي المراكز المفتوحة بشكل مستقل وباستمرار بواسطة اإلدارة ولجنة األصول وااللتزامات.
 

 اإلفصاحات الكمية
 

في سعر السوق لألوراق المالية المدرجة والتي هي جزء من  %31ر التغير بمقدار ــتأثيلغ ــيب

ي ــمن إجمال +%0.08حوالي  2132ديسمبر  33رة كما في ــاالستثمارات المحتفظ بها للمتاج

 .( 2016- +(%0.09 راداتــاإلي
 

 

 مخاطر معدل الفائدة في المجال المصرفي – ح

 

 إلفصاحات النوعيةا
 

مخاطر معدل الفائدة هي المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األداة المالية المدرجة بالقيمة العادلة جّراء 

تغير معدالت الفائدة في السوق، ويتعرض لها البنك نتيجة لعدم توافق أو نتيجة لفجوات بين قيم األصول 

بنك عيرها خالل فترة معينة. ويقوم الوااللتزامات المرتكزة على الفائدة والتي يتم استحقاقها أو إعادة تس

بإدارة هذا النوع من المخاطر عن طريق مطابقة األصول وااللتزامات أو إعادة تسعيرها، وبالرغم من 

ذلك فإن البنك غير معرض بشكل كبير لمخاطر معدالت الفائدة حيث أن أصوله والتزاماته يتم تسعيرها 

مات بالبنك بمراقبة وإدارة مخاطر معدل الفائدة بهدف الحد باستمرار. كما تقوم لجنة األصول وااللتزا

 من اآلثار العكسية المحتملة والتي تؤثر على ربحية البنك. 
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 )تابع( مخاطر معدل الفائدة في المجال المصرفي – ح
 

 )تابع( إلفصاحات النوعيةا
 

يضع البنك حدوًدا على فجوات حساسية  ،عمال المصرفيةفائدة  في مجال األإدارة مخاطر معدل البهدف و

معدالت الفائدة المفتوحة بفترات استحقاق حتى سنة واحدة، كما يحسب البنك وبشكل دوري أثر المكاسب 

نقطة في معدالت الفائدة على  311المعّرضة للمخاطر على صافي إيرادات الفوائد  بداية من تغير قدره 

اق مدته سنة واحدة. هذا ويتم تحديد أثر المكاسب المعرضة وحة باستحقتفجوات معدالت الفائدة المف

 للمخاطر كنسبة معينة من صافي إيرادات فوائد البنك للسنة الفائتة.
 

 

 اإلفصاحات الكمية
 

 (.%1.83 – 2136) %2.36نسبة  2132ديسمبر  33بلغت المكاسب المعّرضة للمخاطر في 
 

تعرض لها البنك، إضافة إلى أدوات البنك المالية بالقيمة يلخص الجدول أدناه مخاطر معدل الفائدة التي 

 الدفترية مصنفة حسب إعادة التسعير التعاقدي أو تاريخ االستحقاق أيهما يأتي أواًل:
 

2017 

 

 

متوسط معدل 

الفائدة الفعلي 

% 

خالل ثالثة 

 أشهر

 ر.ع باآلالف

4-32  

 شهر

 ر.ع باآلالف

 2سنة إلى 

 سنوات

 ر.ع باآلالف

 2أكثر من 

 سنوات

 ر.ع باآلالف

 بدون

 فوائد

 ر.ع باآلالف

 اإلجمالي

 ر.ع باآلالف

        أصول

 161,987 161,487 500 - - - 1.00 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 108,868 15,121 - - - 93,747 0.94 مستحقات من بنوك

 1,654,013 - 48,471 913,657 163,155 528,730 5.08 قروض ومديونيات

 14,574 14,574 - - - -  استثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة

 123,847 - 53,179 28,668 19,000 23,000 1.67 مؤجلة حتى االستحقاق –استثمارات 

 46,280 37,623 - - - 8,657  أصول أخرى

 29,430 29,430 - - - -  ممتلكات ومعدات

 2,138,999 258,235 102,150 942,325 182,155 654,134  إجمالي األصول

        

        االلتزامات

 4,011 4,011 - - - -  مستحقات لبنوك

 1,746,856 813,583 - 175,924 331,338 426,011 1.58 ودائع من العمالء

 57,693 54,329 - - - 3,364  التزامات أخرى

 20,000 - - 20,000 - - 5.50 سندات ثانوية

 4,891 4,891 - - - -  ضرائب

 1,833,451 876,814 - 195,924 331,338 429,375  إجمالي االلتزامات

        

 305,548 (618,579) 102,150 746,401 (149,183) 224,759  المجموع التراكمي لمدى تأثر الفائدة
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 )تابع( مخاطر معدل الفائدة في المجال المصرفي – ح
 

 )تابع( اإلفصاحات الكمية
 

2131 

 

 

 

متوسط 

معدل 

الفائدة 

 الفعلي %

 3خالل 

 أشهر

ر.ع 

 باآلالف

4-32 

 شهر

ر.ع 

 باآلالف 

 2سنة إلى 

 سنوات

ر.ع 

 باآلالف

أكثر من 

 سنوات 2

ر.ع 

 باآلالف

 بدون فوائد

 ر.ع باآلالف

 اإلجمالي

 ر.ع باآلالف

        أصول

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 

 العماني
1.00 - - - 500 252,606 253,106 

 30,080 13,421 - - - 16,659 0.36 مستحقات من بنوك

 1,594,799 - 42,497 854,122 358,478 339,702 4.80 سلفيات ومديونيات

 18,012 18,012 - - - -  بالقيمة العادلة استثمار أوراق مالية

استثمارات محتفظ بها حتى 

 االستحقاق
1.67 40,290 20,135 30,210 5,288 - 95,923 

 45,401 39,246 - - - 6,155  أصول أخرى  

 28,651 28,651 - - - -  ممتلكات ومعدات

 2,065,972 351,936 48,285 884,332 378,613 402,806  إجمالي األصول 

        

        االلتزامات  

 12,056 12,056 - - - -  مستحقات لبنوك 

 1,637,152 698,586 - 159,109 401,887 377,570 1.23 ودائع من العمالء 

 59,503 54,256 - - - 5,247  التزامات أخرى 

 70,000 - - 20,000 50,000 - 5.50 سندات ثانوية 

 4,162 4,162 - - - -  ضرائب 

 1,782,873 769,060 - 179,109 451,887 382,817  إجمالي االلتزامات 

        

 283,099 (417,124) 48,285 705,223 (73,274) 19,989  لمدى تأثر الفائدةالمجموع التراكمي 

 

 

 

 مخاطر السيولة –خ 
 

 اإلفصاحات النوعية
 

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة البنك صعوبة في توفير األموال لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات 

العادلة.  بما يقارب قيمهاالمالية. تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع األصول المالية بسرعة 

الت مناسبة باإلضافة إلى يتضمن ذلك مخاطر عدم القدرة على تمويل األصول في استحقاقات ومعد

 مخاطر عدم القدرة على تسييل األصول بسعر معقول وفي إطار زمني مناسب.
 

تعتمد أنشطة التمويل البنكية على مجموعة متنوعة من األدوات تتضمن ودائع والتزامات أخرى ورأس 

ك على حافظ البنمال مخصص وبالتالي تزداد مرونة التمويل ويقل االعتماد على مصدر واحد للتمويل. ي

السيولة بالتقييم والتحديد والمراقبة المستمرة للتغيرات في االحتياجات التمويلية لمقابلة األهداف 

جزء إلى ذلك يحتفظ البنك أيًضا بأصول سائلة محددة ك االستراتيجية في االستراتيجية العامة. وباإلضافة

  من استراتيجية إدارة مخاطر السيولة.
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 )تابع( السيولةمخاطر  –خ 
 

 )تابع( اإلفصاحات النوعية
 

2132 

 أصول

عند الطلب أو 

 خالل ثالثة أشهر 

لاير عماني 

 باآلالف

ثالثة أشهر إلى 

شهًرا لاير  32

 عماني باآلالف

سنة إلى خمس 

 سنوات 

لاير عماني 

 باآلالف

أكثر من خمس 

 سنوات 

لاير عماني 

 باآلالف

 اإلجمالي 

لاير عماني  

 باآلالف

 161,987 9,946 12,449 15,460 124,132 وأرصدة لدى البنك المركزي العماني نقدية

 108,868 - - - 108,868 مستحق من بنوك 

 1,654,013 803,569 436,272 216,046 198,126 قروض وسلفيات

 138,421 53,141 28,667 19,000 37,613 استثمارات أوراق مالية 

 46,280 18 - 8,701 37,561 أصول أخرى 

 29,430 29,430 - - - ممتلكات ومعدات 

 2,138,999 896,104 477,388 259,207 506,300 إجمالي األصول 

      التزامات

 4,011 - - - 4,011 مستحق لبنوك 

 1,746,856 335,440 435,949 539,644 435,823 ودائع من عمالء 

 57,693 485 5,951 10,982 40,275 التزامات أخرى 

 20,000 - 20,000 - - السندات الثانوية 

 4,891 - - 93 4,798 ضرائب 

 1,833,451 335,925 461,900 550,719 484,907 إجمالي االلتزامات 

 305,548 560,179 15,488 (291,512) 21,393 صافي األصول 

 

لعماني إرشادات البنك المركزي ايقوم البنك بإدارة مخاطر السيولة استناًدا إلى استحقاقات مقدرة باستخدام 

للتقديرات. ويوضح الجدول التالي التدفقات النقدية مستحقة القبض للبنك ومستحقة الدفع عليه ضمن 

األصول وااللتزامات المشتقة وغير المشتقة حسب فترات االستحقاق المتبقية المقدرة بتاريخ الميزانية 

 العمومية.
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 )تابع( مخاطر السيولة –خ 
 

 )تابع( صاحات النوعيةاإلف
 

2016      

 أصول 

عند الطلب أو 

 خالل ثالثة أشهر 

لاير عماني 

 باآلالف

ثالثة أشهر 

شهًرا  32إلى 

لاير عماني 

 باآلالف

سنة إلى 

 خمس سنوات 

لاير عماني 

 باآلالف

أكثر من خمس 

 سنوات 

لاير عماني 

 باآلالف

 اإلجمالي 

لاير عماني  

 باآلالف

 253,106 9,678 11,585 17,564 214,279 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

 30,080 - - - 30,080 مستحق من بنوك 

 1,594,799 809,025 421,011 129,967 234,796 قروض وسلفيات

 113,935 5,287 30,210 20,641 57,797 استثمارات أوراق مالية

 45,401 25 265 8,361 36,750 أصول أخرى 

 28,651 28,651 - - - ممتلكات ومعدات

 2,065,972 852,666 463,071 176,533 573,702 إجمالي األصول 

      التزامات 

 12,056 - - - 12,056 مستحق لبنوك 

 1,637,152 296,155 365,541 561,178 414,278 ودائع من عمالء

 59,503 1,394 5,476 9,958 42,675 التزامات أخرى 

 70,000 - 20,000 50,000 -  3سندات ثانوية لرأس المال من المستوى 

 4,162 - - 22 4,140 ضرائب 

      

 1,782,873 297,549 391,017 621,158 473,149 إجمالي االلتزامات 

      

 283,099 555,117 72,054 (444,625) 100,553 صافي األصول 

      

      

      عقود صرف عمالت أجنبية آجلة   

 13,199   6,006 7,193 عقود شراء 

 (13,176)   (6,000) (7,176) عقود بيع 

      

  17 6 - - 23 

 

 3( الصادر عن البنك المركزي العماني كجزء من مبادئ بازل LCRإن إطار نسبة تغطية السيولة )

من البنك الحفاظ على الحد األدنى من نسبة تغطية ، والذي يتطلب 2135يناير  3 دخل حيز التطبيق في 

بحلول عام  %311كل عام حتى يصل إلى  %31مع زيادة بنسبة  2135لعام  %61السيولة بنسبة 

 .2132ديسمبر  33في  %629. وبلغت نسبة تغطية السيولة للبنك 2139
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 مخاطر التشغيل –ك 
 

 إفصاحات نوعية
 

أنظمة تجميع البيانات المتعلقة بمخاطر التشغيل، يتطلب قياس مخاطر التشغيل إن البنك بصدد وضع 

 المطلوبة.الحسابات بيانات تاريخية للسنوات الثالث السابقة على األقل للقيام ب
 

، اتخذ البنك اإلجراءات الالزمة واستمراريتها األعمالانسيابية إدارة الهادفة إلى كجزء من مبادرات 

بير فعالة في حالة حدوث أزمة، على سبيل المثال، تدريبات اإلخالء، واختبار األنظمة لضمان اتخاذ تدا

يمتلك البنك القدرة على و (Disaster Recovery) التعافي من الكوارث والتطبيقات الهامة من موقع

 التأكد من أن العمليات المصرفية الهامة يتم اختبارها لضمان توفرها خالل مثل هذه الحاالت.
 

 إفصاحات كمية
 

مليون  343.438تبلغ األصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر التشغيل باستخدام منهج المؤشر األساسي 

 (.2136في  مليون لاير عماني 343.5) 2132ديسمبر  33لاير عماني في 

 

 

 مكونات اإلفصاح عن رأس المال –ل 
 

المعتمدة من قبل البنك المركزي العماني إلى تقوية معايير رأس المال والسيولة  3بازل مبادئ وتهدف 

 من: 3للبنوك العاملة في سلطنة عمان. وتتكون عناصر القوانين التنظيمية لبازل 

 .أدوات رأس المالتعزيز تعريف رأس المال وتعزيز معايير األهلية إلدراج  -

إيجاد موارد راسمالية إضافية للمحافظة على الحد األدنى طوال الوقت المال ورفع الحد األدنى لمتطلبات رأس  -

عبر توفير احتياطات مالية كافية يمكن استخدامها في حاالت تراجع الدورة والتعامل مع المخاطر الشاملة 

 .االقتصادية

 واألوراق المالية.اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" و المشتقات، تمويل تعزيز تغطية المخاطر الناشئة من -

 ة.االستدانارتفاع حد تأثير النسبة بين االرتفاع واالنخفاض للحد من بمعدل الرفع للتحكم تطبيق  -

 يجب أن تتناسب طرداً مع حجم البنك.مال المتطلبات رأس  -

 صول السائلة.نسبة تغطية السيولة لضمان احتفاظ البنوك بجودة أعلى لأل تطبيق -

 شكل مستقر.بصافي نسبة التمويل الثابت لضمان تمويل األنشطة  تطبيق -

. 2135ومتطلبات رأس المال األعلى بحلول عام  2133تدريجيًا من عام  3تم تطبيق متطلبات بازل 

تزام بمتطلبات اإلفصاح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي على البنوك في سلطنة عمان االليجب و

تطبيق لباالفترة االنتقالية حيث بدأت . 2133نوفمبر  36المؤرخ في  3334العماني في التعميم ب. م 

 2133ديسمبر  33من اعتباًرا في عمان  3لتعديالت التنظيمية لرأس المال بموجب بازل ل التدريجي

وخالل الفترة االنتقالية للتطبيق التدريجي للخصومات التنظيمية بموجب . 2138ديسمبر  33إلى وتستمر 

 نسخة معدلة من اإلفصاح عن عناصر رأس المال.استخدام البنوك في سلطنة عمان على ، 3بازل 
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 )تابع( مكونات اإلفصاح عن رأس المال –ل 
 

عناصر رأس المال التنظيمية باستخدام منهج الخطوات وفيما يلي مطابقة لبيان الوضع المالي للبنك مع 

 الثالث الذي حددته لجنة بازل:
 

 .الموحدالتنظيمي  اإلطار بموجب  الصادر المالي  لوضعاإلفصاح عن بيان ا: 3الخطوة 
 

طبيق في البيانات المالية المنشورة عند تتتضمن هذه الخطوة اإلفصاح عن كيفية تغير الميزانية العمومية 

د الموحطار التنظيمي اإلوال يتم عمل هذا اإلفصاح ألنه ال يوجد فرق بين . الموحداإلطار التنظيمي 

 المحاسبي. اإلطار و
 

بيان الوضع المالي التنظيمي لعرض كافة العناصر المستخدمة في تعريف قالب اإلفصاح عن توسيع بنود : 2الخطوة 

 المال.رأس 
 

بيان الوضع المالي بحيث يتم عرض كل العناصر المستخدمة في تكوين اإلفصاح عن صيغة تم توسيع 

 رأس المال بشكل منفصل.
 

 مطابقة 
لقوائم االوضع المالي كما ورد في 

ديسمبر  33المالية المنشورة في 

2132 

الموحد بموجب اإلطار التنظيمي 

  2132ديسمبر  33كما في 

 آالف لاير عماني  آالف لاير عماني  

   األصول 

 161,987 161,987 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

 108,868 108,868 مهلة قصيرةخالل تحت الطلب  رصيد لدى بنوك وأموال

   

 138,421 138,421 :استثمارات

   منها: 

 123,847 123,847 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق 

 13,958 13,958 متاحة للبيع 

FVPL 562 562 

 54 54 محتفظ بها للمتاجرة 

   

 1,654,013 1,654,013 :قروض وسلفيات

   منها:

 - - بنوك محلية قروض وسلفيات ل

 - - بنوك غير محليةقروض وسلفيات ل

 1,524,484 1,621,319 محليينعمالء قروض وسلفيات ل 

 - - عمالء غير مقيمين لعمليات محلية قروض وسلفيات ل

 - - عمالء غير مقيمين لعمليات خارجية قروض وسلفيات ل

 96,835 - متوسطة لمؤسسات صغيرة و قروض وسلفيات

 83,153 83,153 تمويل من نافذة الصيرفة اإلسالمية 

 (50,459) (50,459) مخصصات انخفاض قيمة القرض

   منها: 

 (29,703) (29,703) مخصص محدد 

 (20,756) (20,756) مخصص عام 

 29,430 29,430 األصول الثابتة 

 46,280 46,280 أصول أخرى 

   

 2,138,999 2,138,999 األصول مجموع 
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 مطابقة
  

الوضع المالي كما ورد في 

 القوائم المالية المنشورة

  

 الموحدبموجب اإلطار التنظيمي  

   رأس المال وااللتزامات 

 134,620 134,620 رأس المال المدفوع 

   منه: 

 134,620 134,620  3المبالغ المؤهلة لرأس المال العادي المستوى 

 30,000 30,000  3 المستوىالمبالغ المؤهلة لرأس المال اإلضافي 

  140,568                     140,928         االحتياطيات والفائض 

   منها: 

 38,476 38,476 احتياطي قانوني 

 25,560 25,560 احتياطي عام 

 53,169 67,977 األرباح المحتجزة 

 14,808  توزيعات األرباح المقترحة

 (1,845) (1,845) التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لالستثمارات

   منها:

 (1,845) (1,845) من رأس المال 2المبلغ المؤهل للمستوى 

 -  المبلغ غير المؤهل بسبب التعديل التنظيمي

 8,000 8,000 احتياطي دين ثانوي 

 2,400 2,760 احتياطي خاص 

  305,188                     305,548          مجموع رأس المال 

 

 مطابقة
الوضع المالي كما ورد في 

 القوائم المالية المنشورة
 بموجب اإلطار التنظيمي للتوحيد

 1,746,856 1,746,856 الودائع 

   منها: 

 - - الودائع من البنوك 

 1,656,951 1,656,951 ودائع العمالء 

 89,905 89,905 ودائع نافذة الصيرفة اإلسالمية 

 24,011 24,011 القروض 

   منها: 

 - - من البنك المركزي العماني 

 4,011 4,011 من البنوك 

 - - من المؤسسات والوكاالت 

 20,000 20,000 قروض على شكل سندات وصكوك وسندات دين

   منها: 

 12,000 20,000 سندات مصدرة مؤهلة من المستوى الثاني 

 8,000 -  2مبالغ غير محددة من المستوى 

    

 62,584 62,584 التزامات أخرى ومخصصات 

   

 2,138,639 2,138,999 مجموع رأس المال، التزامات أخرى ومخصصات
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 لتكوين اإلفصاح عن رأس المال.  2تم اإلفصاح عنه في الخطوة  عنصر: تحديد كل 3الخطوة 

 

2017 

 : أدوات واحتياطيات3المستوى أسهم رأس المال العادية  
بموجب اإلطار 

  الموحدالتنظيمي 

 134,620 األسهم العادية المصدرة مباشرة لرأس المال 1

 53,169 األرباح المحتجزة  2

 72,478 ت األخرى(ياطاخل الشامل )واالحتيالمتراكمة بخالف الد 3

4 
)يسري فقط على  3للشطب من رأس المال العادي المستوى  رأس المال المصدر مباشرة الخاضع 

 الشركات غير المساهمة(
 

5 
األسهم العادية المصدرة مباشرة لرأس المال من قبل الشركات التابعة والتي يحملها أطراف ثالثة 

 (3)المبالغ المسموح بها في مجموعة رأس المال العادي المستوى 
 

 260,267 3 المستوىاألسهم العادية المصدرة لرأس المال من ( 6

 30,000 3رأس المال اإلضافي من المستوى  7

8 
= األسهم العادية المصدرة لرأس المال من 3)رأس المال من المستوى 3رأس المال من المستوى 

 (3+ رأس المال اإلضافي من المستوى 3 المستوى
290,267 

   

  : أدوات ومخصصات2الفئة رأس المال من  

 12,000 سندات مصدرة مؤهلة من المستوى الثاني 9

 20,756 مخصصات 10

 - 3مبلغ التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لالستثمارات المؤهل لرأس المال المستوى  11

 32,756 2رأس المال من المستوى  12

   

 323,023 (2+ رأس المال من المستوى 3المال من المستوىمجموع رأس المال )مجموع رأس المال= رأس  

 

2131 

 : أدوات واحتياطيات3أسهم رأس المال العادية الفئة  
بموجب اإلطار  

 الموحدالتنظيمي 

 127,000 األسهم العادية المصدرة مباشرة لرأس المال 1

 8,390 األرباح المحتجزة 2

 117,545 )واالحتياطيات األخرى(المتراكمة بخالف الدخل الشامل  3

4 
)يسري فقط  3رأس المال المصدر مباشرة الخاضع للشطب من رأس المال العادي المستوى 

 على الشركات غير المساهمة(
 

5 
األسهم العادية المصدرة مباشرة لرأس المال من قبل الشركات التابعة والتي يحملها أطراف ثالثة 

 (3مجموعة رأس المال العادي المستوى )المبالغ المسموح بها في 
 

 252,935 3المستوىاألسهم العادية المصدرة لرأس المال  6

 30,000 3رأس المال اإلضافي من المستوى  7

8 
= األسهم العادية المصدرة لرأس المال 3المستوى  )رأس المال3 المستوى رأس المال

 (3المستوى  + رأس المال اإلضافي 3المستوى
282,935 

   

  : أدوات ومخصصات2 المستوى رأس المال من 

 16,000 سندات مصدرة مؤهلة من المستوى الثاني 9

 22,687 مخصصات 10

 - 2مبلغ التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لالستثمارات المؤهلة لرأس المال من المستوى  11

 38,687 2رأس المال من المستوى   12

   

 321,622 (2+ رأس المال المستوى 3المال )مجموع رأس المال= رأس المال المستوىمجموع رأس  
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ون لاير عماني ملي 31بقيمة  3من المستوى  غير مضمونةدائمة ، أصدر البنك سندات 2136ديسمبر  29 في

والسندات مدرجة في سوق مسقط لألوراق خاص(.  اكتتابلاير عماني من خالل  3كل منها  قيمةوحدة  31,111,111)

عامل وتتسدد على دفعتين، سنويًا  %2.25ثابتة قدره فائدة تحمل السندات معدل المالية وقابلة للتحويل من خالل التداول. 

وتشكل السندات جزًءا من رأس المال  والفائدة غير تراكمية وتدفع عند تقدير البنك. خصم من األسهم العادية. اعلى أنه

 والقوانين التنظيمية للبنك المركزي العماني. 3وتمتثل مع بازل 3المستوى 

 
 بنك عمان العربي المصدر 

 مميز المعرف ال

 (لإليداعات الخاصة )على سبيل المثال معرف كوسيب، أي أس أي أن أو بلومبرج
- 

 القوانين الحاكمة لمعالجة األدوات التنظيمية
سلطنة المصرفي لقانون ال

 عمان 

  3القواعد المرحلية لبازل
 2مؤهلة لإلدراج في المستوى 

 لرأس المال

 لما بعد المرحلة االنتقالية  3قواعد بازل 
 2مؤهلة لإلدراج في المستوى 

 لرأس المال

 منفرد  منفرد/مجموعة/مجموعة ومنفردمؤهلة على مستوى 

 قرض من قبل كل دولة( أنواع األدوات )أنواع يتم تحديدها

 مبالغ معترف بها في رأس المال التنظيمي  

 )العملة بالماليين، كما هو متبع مؤخًرا لمعظم الحاالت بتاريخ التقرير( 
 مليون لاير عماني 21

 مليون لاير عماني 21 أدوات بالقيمة االسمية 

 دين ثانوي التصنيف المحاسبي 

 11/30/2015 تاريخ اإلصدار األصلي 

 مؤرخ مؤرخ مستمر أو 

 5/30/2021 تاريخ االستحقاق األصلي 

 - طلب التغطية من قبل المصدر خاضعة للموافقة المسبقة من السلطات الرقابية

 - تاريخ التغطية االختياري، والمرهون بتواريخ التغطية والمبالغ التي سيتم استردادها

 - تواريخ التغطية الالحقة، إن وجد 

  توزيعات األرباح/ قسائم الخصم 

 ثابتةقسائم  توزيعات األرباح/ قسائم الخصم الثابتة والمتغيرة 

 %5.50 سعر الخصم وأي مؤشرات أخرى ذات صلة 

 - وجود موانع لتوزيعات األرباح 

 - خاضع بشكل كامل أو جزئي لقرار المصدر أو بشكل إلزامي

 - وجود تصعيد أو حوافز أخرى لالسترداد

 تراكميغير  تراكمي أو غير تراكمي 

 غير قابلة للتحويل قابل للتحويل أو غير قابل للتحويل 

 - في حالة التحويل، مسببات التحويل

 - في حالة التحويل، جزئي أو كلي 

 - في حالة التحويل، سعر التحويل 

 - ي حالة التحويل، إلزامي أو اختياري

 - التحويلفي حالة التحويل، يتم تحديد األداة التي يتم بموجبها 

 - في حالة التحويل، يتم تحديد مصدر األداة التي يتم التحويل إليها

 - مواصفات التخفيض 

 - في حالة التخفيض، مسببات التخفيض

 - في حالة التخفيض، جزئي أو كلي  

 - في حالة التخفيض مؤقت أو دائم 

 - في حالة التخفيض المؤقت، وصف آللية التخفيض

األولويات للقروض في حالة التصفية )تحديد نوع األداة مباشرة التي تلي في  المركز في سلم

 األهمية مباشرة لكل أداة(
تابع للمودعين والدائنين 

 العامين

 - االنتقالية خصائص عدم االمتثال 
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     الرئيسية للسندات الثانويةالمزايا  

 بنك عمان العربي المصدر  1

2 
 المعرف المميز 

 سبيل المثال معرف كوسيب، أي أس أي أن أو بلومبرج لإليداعات الخاصة()على 
- 

 القوانين الحاكمة لمعالجة األدوات التنظيمية 3
سلطنة المصرفي ل قانونال

 عمان 

 3القواعد المرحلية لبازل 4
غير مؤهلة لإلدراج في 

 لرأس المال 3المستوى 

 لما بعد المرحلة االنتقالية 3قواعد بازل  5
 3مؤهلة لإلدراج في المستوى 

 لرأس المال

 منفرد منفرد/مجموعة/مجموعة ومنفردمؤهلة على مستوى  6

 السندات أنواع األدوات )أنواع يتم تحديدها من قبل كل دولة( 7

8 
مبالغ معترف بها في رأس المال التنظيمي )العملة بالماليين، كما هو متبع مؤخًرا لمعظم 

 الحاالت بتاريخ التقرير(  
 مليون لاير عماني 31

 مليون لاير عماني 31 أدوات بالقيمة االسمية 9

 دين ثانوي التصنيف المحاسبي 10

 12/29/2016 تاريخ اإلصدار األصلي 11

 مستمر مؤرخمستمر أو  12

 - تاريخ االستحقاق األصلي 13

 - طلب التغطية من قبل المصدر خاضعة للموافقة المسبقة من السلطات الرقابية 14

 - تاريخ التغطية االختياري، والمرهون بتواريخ التغطية والمبالغ التي سيتم استردادها 15

 - تواريخ التغطية الالحقة، إن وجد 16

  قسائم الخصمتوزيعات األرباح/  

 قسائم ثابتة توزيعات األرباح/ قسائم الخصم الثابتة والمتغيرة 17

 %7.75 سعر الخصم وأي مؤشرات أخرى ذات صلة 18

 - وجود موانع لتوزيعات األرباح 19

 - خاضع بشكل كامل أو جزئي لقرار المصدر أو بشكل إلزامي 20

 - وجود تصعيد أو حوافز أخرى لالسترداد 21

 غير تراكمي تراكمي أو غير تراكمي 22

 غير قابلة للتحويل قابل للتحويل أو غير قابل للتحويل 23

 - في حالة التحويل، مسببات التحويل 24

 - في حالة التحويل، جزئي أو كلي 25

 - في حالة التحويل، سعر التحويل 26

 - في حالة التحويل، إلزامي أو اختياري 27

 - يتم تحديد األداة التي يتم بموجبها التحويل في حالة التحويل، 28

 - في حالة التحويل، يتم تحديد مصدر األداة التي يتم التحويل إليها 29

 نعم مواصفات التخفيض 30

 حدث ال يترتب عليه التزامات في حالة التخفيض، مسببات التخفيض 31

 كلي أو جزئي في حالة التخفيض، جزئي أو كلي   32

 دائم حالة التخفيض مؤقت أو دائمفي  33

 - في حالة التخفيض المؤقت، وصف آللية التخفيض 34

35 
المركز في سلم األولويات للقروض في حالة التصفية )تحديد نوع األداة مباشرة التي 

 تلي في األهمية مباشرة لكل أداة(
تابع للمودعين والدائنين 

 العامين

 - االنتقالية خصائص عدم االمتثال 36
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 :3ويظهر الجدول أدناه عناصر رأس المال بموجب بازل 
 

  2132ديسمبر  33كما في  3إفصاحات بازل  

   

 : األدوات واالحتياطات3أسهم رأس المال العادي المستوى 
 3المبالغ الخاضعة لوثيقة ما قبل بازل 

 ر.ع. باآلالف

1 
المؤهلة )والمعادلة للشركات غير مباشر ألسهم رأس المال العادي إصدار 

 المساهمة( زائد فائض األسهم ذات الصلة
134,620 

 53,169 مكاسب محتجزة 2

 74,436 دخل شامل آخر محتجز )واحتياطات أخرى( 3

4 
 3خاضع للشطب من رأس المال العادي المستوى المال ال إصدار مباشر لرأس

  )تنطبق فقط على الشركات غير المساهمة(
- 

 - 2138يناير  3المعفي حتىوالقطاع العام المعاد ضخه في مال ال رأس 

5 
رأس المال العام الصادر عن المساهمين والمدرج من قبل طرف ثالث )المبلغ 

 لرأس المال( 3المسموح به في القيمة المالية العامة للمستوى 
- 

 262,225  التنظيميةقبل التعديالت  3أسهم رأس المال العادي للمستوى  6

 التنظيمية: التعديالت 3أسهم رأس المال العادي المستوى 

 (1,845) التقييمتعديالت  7

  (الصافي بعد الخصم الضريبيشهرة المحل ) 8

9 
األصول األخرى غير الملموسة غير حقوق خدمة الرهون )الصافي بعد التزام 

 الضريبة(
(113) 

10 
نشأ من على الربحية المستقبلية باستثناء التي تأصول الضريبة المؤجلة التي تستند 

 الفروق المؤقتة )الصافي بعد التزام الضريبة(
- 

 - احتياطي التدفق النقدي 11

 - نقص مخصصات الخسائر المحتملة  12

 - (CP-1 34.9مكاسب بيع أوراق مالية )مبينة في الفقرة  13

 - القيمة العادلة لاللتزامات الماليةمكاسب وخسائر تغيرات في مخاطر االئتمان عن  14

 - صافي أصول صندوق منافع التقاعد المحددة 15

16 
ضمن قوائم )إذا لم يدرج  رأس المال المدفوع  ات في األسهم الخاصة استثمار

 (الميزانية 
- 

 - تبادل حيازة أسهم الملكية العامة 17

18 

في أسهم البنوك والمؤسسات المالية والتأمين وكيانات قصير األجل االستثمار 

أكثر ها فيال يملك البنك اإلطار التنظيمي الموحد، في الحاالت التي التكافل خارج 

 (31من رأس المال المطروح )المبلغ الذي يزيد عن ٪ 31من ٪

- 

19 

استثمارات هامة في أسهم  أوراق مالية عامة، تأمينية، ومؤسسات تكافل خارج 

من  31أكثر من ٪في الحاالت التي ال يملك البنك فيها  اإلطار التنظيمي الموحد 

 (31رأس المال المطروح )المبلغ الذي يزيد عن ٪

- 

 - (%31حقوق خدمة الرهون )للمبلغ الذي يزيد عن  20

21 
بعد  %31مؤجلة ناشئة عن فروق مؤقتة )المبلغ الذي يتجاوز أصول ضريبة 

 التزام الضريبة(
- 

 - %35ما يتجاوز حد السقف وهو  22

 - منها: استثمارات هامة بأسهم أوراق مالية عامة 23

 - منها : حقوق خدمة الرهون 24

 - منها : أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن فروق مؤقتة 25

 - محددةتنظيمية تعديالت  26

27 
متعلقة بمبالغ  3تطبق على أسهم رأس المال العادي المستوى تنظيمية تعديالت 

 3خاضعة لمعامالت ما قبل بازل 
- 
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 30,000 سندات دائمة 28

 28,042 3مجموع التعديالت النظامية إلى األسهم العادية المستوى  29

 290,267  3أسهم رأس المال العادي المستوى  29

  : األدوات3المال اإلضافي للمستوى  رأس 

30 
المؤهلة زائد فائض األسهم  3وى تإصدار مباشر ألدوات رأس المال العادي للمس

 ذات الصلة
- 

 -  منها: المصنفة كحقوق ملكية وفقًا لمعايير المحاسبة المطبقة 31

 -  منها: المصنفة كالتزامات وفقًا لمعايير المحاسبة المطبقة 32

33 
أدوات رأسمال مصدرة مباشرة وخاضعة لالنتهاء من رأس المال اإلضافي 

 3المستوى 
- 

34 

غير  3)وأدوات رأس المال المستوى  3أدوات رأس المال اإلضافي المستوى 

( أصدرتها شركات تابعة ومملوكة ألطرف ثالثة )المبالغ 5المضمنة بالصف 

 لرأس المال( 3المسموح بها في المستوى 

- 

 -    بعد انتهاء المرحلة  منها: أدوات أصدرتها شركات تابعة 35

  - 

  

36 
 التنظيميةلرأس المال اإلضافي قبل التعديالت  3المستوى 

 التنظيميةلرأس المال: التعديالت  3المستوى 
 

 - 3اإلضافية المستوى الخاصة  سهماألاستثمار الشركة في  37

 - 3اإلضافي المستوى  تبادل الحيازة بأدوات رأس المال 38

39 

االستثمار في أسهم البنوك والمؤسسات المالية والتأمين وكيانات التكافل خارج 

من  %31أكثر من فيها ال يملك البنك اإلطار التنظيمي الموحد وفي الحاالت التي 

 (%31رأس المال المصدر )المبلغ الذي يزيد عن 

- 

40 
اإلطار االستثمار في أسهم البنوك والمالية والتأمين وكيانات التكافل خارج 

 )الصافي بعد عجز المراكز المصرحة(التنظيمي الموحد 
- 

 - تعديالت تنظيمية محددة 41

 
اإلضافية المتعلقة بمبالغ خاضعة  3تطبق على أسهم المستوى تنظيمية تعديالت 

  3لمعاملة ما قبل بازل 
- 

42 
بسبب عدم  3تطبق على رأس المال العادي اإلضافي المستوى تنظيمية تعديالت 

 لتغطية الخصومات  2كفاية المستوى 
- 

 -   3على رأس المال العادي اإلضافي المستوى التنظيمية مجموع التعديالت  43

 - 3رأس المال اإلضافي المستوى  44

45 
+ رأس  3المال اإلضافي المستوى = رأس 3)المستوى  3رأس المال المستوى 

  (3المال العادي اإلضافي المستوى 
290,267 

 : األدوات والمخصصات2رأس المال المستوى 

 21,256 المؤهلة زائد فائض األسهم ذات الصلة 2إصدار مباشر ألدوات المستوى  46

 -   2أدوات رأسمال مصدرة ليتم شطبها من المستوى  47

48 

غير المضمنة في  3)رأس المال العادي اإلضافي المستوى  2 أدوات المستوى

( الصادرة عن شركات تابعة ومملوكة ألطراف ثالثة )المبلغ 34أو  5الصفوف 

 (2المسموح به في المستوى 

- 

 -  منها: أدوات مصدرة من شركات تابعة خاضعة ليتم شطبها 49

 12,000 سندات ثانوية 50

 - المخصصات المالية 50

 32,756 التنظيمية قبل التعديالت  2رأسمال المستوى  51
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  التنظيمية: التعديالت 2رأسمال المستوى 

 - 2استثمار الشركة بأدواتها من المستوى  52

 - 2تبادل الحيازة بأدوات المستوى  53

54 

االستثمار في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية والتأمين وكيانات التكافل خارج 

من  %31أكثر من اإلطار التنظيمي الموحد وفي الحاالت التي ال يملك البنك فيها 

 (31رأس المال العام المصرح للكيان )المبلغ الذي يزيد عن ٪

- 

55 

ة في أسهم البنوك والمؤسسات المالية والتأمين ة قصيرة األجل استثمارات هام

من المراكز المصرحة )الصافي اإلطار التنظيمي الموحد وكيانات التكافل خارج 

). 

- 

 - تعديالت تنظيمية محددة 56

 
متعلقة بمبالغ خاضعة لمعاملة ما قبل  2تطبق على المستوى تنظيمية تعديالت 

 .  3بازل 
- 

 
منها: المكاسب المتراكمة غير المتوقعة من األدوات المالية الجاهزة 

 للعرض
- 

 -  2المال المستوى لرأس التنظيمية مجموع التعديالت  57

 32,756 2رأس المال من المستوى  58

 323,023  (2+ المستوى  3مجموع رأس المال ) المستوى  59

 2,059,199 3االصول المعرضة للمخاطر المتعلقة بمبالغ خاضعة لمعاملة ما قبل بازل  

 2,059,199 ج(11ب + 11أ + 11مجموع األصول المعرضة للمخاطر ) 60

60a  1,885,048 منها: األصول المعرضة لمخاطر االئتمان 

60b 30,713 منها: األصول المعرضة لمخاطر السوق 

60c 143,438 منها: األصول المعرضة لمخاطر التشغيل 

  معدالت رأس المال

 %14.10 )نسبة من األصول المعرضة للمخاطر( 3األسهم العادية المستوى  61

 %14.10 األصول المعرضة للمخاطر()نسبة من  3المستوى  62

 %15.69 مجموع رأس المال )نسبة من األصول المعرضة للمخاطر( 63

64 

الحماية للمؤسسة )الحد األدنى من متطلبات رأس المال العادي  زائد حد متطلبات 

 الدورية حواجز حماية رأس المال زائد متطلبات حواجز حماية لمقابلة التقلبات

متطلبات حواجز الحماية للمؤسسات د ، ز التي عبر عنها  على زائد  3لمستوى ل

 أنها تمثل نسبة من األصول المرجحة للمخاطر(

7.625% 

 %1.250  منها: متطلبات حواجز حماية رأس المال 65

 %0  منها: متطلبات لحواجز محددة  للحماية ضد التقلبات الدورية 66

 %0  منها: متطلبات حواجز الحماية للمؤسسات د ، ز  67

68 
المتاحة لمواجهة الحواجز المالية )تمثل نسبة من  3األسهم العادية المستوى 

 األصول المرجحة للمخاطر(

 

2.22% 

  (3أسهم وطنية )في حالة االختالف عن متطلبات بازل 

69 
)في حالة االختالف عن  لرأس المال 3معدل األسهم الوطنية العادية المستوى 

 (3متطلبات بازل 
7.00% 

70 
)في حالة  3الحد األدنى لكفاية رأس المال عن األسهم الوطنية العادية المستوى 

 (3االختالف عن متطلبات بازل 
9.00% 

71 

إجمالي الحد األدنى الوطني لكفاية رأس المال )في حالة االختالف عن متطلبات 

 (3بازل 

 

13.250% 
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    دون الحد المسموح للخصم )قبل ترجيح الخطر(مبالغ 

 - استثمارات غير أساسية في رأس المال واألدوات المالية األخرى 72

 - استثمارات أساسية في األسهم العادية من األدوات المالية 73

 - بعد خصم االلتزام الضريبي(الصافي حقوق خدمة الرهون ) 74

75 
بعد خصم االلتزام الصافي الفروق المؤقتة  )أصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن 

 الضريبي(
- 

  2القيود المطبقة على تضمين األحكام المتعلقة بالمستوى 

76 
والمتعلقة بالتعرضات الخاضعة للمنهج  2األحكام المؤهلة لتضمينها في المستوى 

 القياسي )التي تسبق تطبيق القيود(
- 

 %1.25 بموجب المنهج القياسي 2المستوى القيود على تضمين األحكام في  77

78 
والمتعلقة بالتعرضات الخاضعة للنهج  2األحكام المؤهلة لتضمينها في المستوى 

 المستند على التقييم الداخلي )التي تسبق تطبيق القيود( 
- 

 - بموجب منهج التقييم الداخلي  2القيود على تضمين األحكام في المستوى  79

 2131-يناير-3مالية خاضعة لترتيبات الشطب ) تطبق فقط بين الفترة من أدوات رأس 

  (2122-يناير-3وحتى 
 

 -  خاضعة لترتيبات الشطب 3القيود الحالية على رأس المال العادي المستوى  80

81 

نظًرا للقيود )الفائض على  3المبالغ المستثناة من رأس المال العادي المستوى 
 االستحقاقات واالستردادات(القيود بعد 

 

- 

  
الخاضعة إلجراءات  3القيود الحالية على أدوات رأس المال العادي المستوى 

 الشطب
- 

83 
نظًرا للقيود )الفائض على  3المبالغ المستثناة من رأس المال العادي المستوى 

 القيود بعد االستحقاقات واالستردادات( 
- 

 -  الخاضعة إلجراءات الشطب 2لمستوى القيود الحالية على أدوات ا 84

85 
نظًرا للقيود )الفائض على  2المبالغ المستثناة من رأس المال العادي المستوى 

 القيود بعد االستحقاقات واالستردادات( 
- 

 


