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َز  ُوتَعزِّ "ُتمّثل األزمات، والتحديات، والصعوبات سانحة ألن تختبر األمُم جاهِزيَتها، 
ُقدراِتها، وقد فتحت األزمُة الراهنُة المجاَل للطاقاِت الوطنية؛ لُتسِهم بدوِرها، في 
عت من وتيرة التحول إلى العمِل  تقديم الحلول القائمة، على اإلبداع واالبتكاِر وسرَّ
لم  نحٍو  والخاص، على  الحكوميِّ  العمِل  التقنية، في مجاالِت  الرقميِّ وتوظيف 
يكن ليجد االستعداد الالزم، واالستجابة المناسبة التي وجدها في هذه الظروف."
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تقرير
رئيس مجلس اإلدارة

المساهمون الكرام،
السالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

يســّرني أن أقــّدم إليكــم النتائــج الماليــة التــي حققهــا بنــك مســقط 
علــى  الحفــاظ  مــن  البنــك  تمّكــن  حيــث  2020م،  العــام  خــالل 
موقعــه الريــادي فــي قطــاع الخدمــات الماليــة بالســلطنة مدفوًعــا 
لينهــي  الزبائــن،  ترّكــز علــى االهتمــام بخدمــة  التــي  باســتراتيجيته 
العــام بشــكل إيجابــي علــى الرغــم مــن التحديــات القائمــة وذلــك 
تزامنــًا مــع تحّســن األوضــاع االقتصاديــة علــى مســتوى العالــم. 

االقتصاد الُعماني
ُيعــّد إطــالق الخطــة الخمســية العاشــرة مؤشــرًا علــى بــدء إنطالقــة 
تنفيــذ رؤيــة ُعمــان 2040 الطموحــة، والتــي تعتمــد علــى محــاور 
و  والتنميــة"  "اإلقتصــاد  و  والمجتمــع"  "اإلنســان  هــي:  رئيســية 
"الحوكمــة واألداء المؤسســي" ومحــور "البيئــة المســتدامة" حيــث 
تســتهدف هــذه الرؤيــة تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف لمواصلــة 
إعطــاء  مــع  القطاعــات،  مختلــف  فــي  والتقــدم  البنــاء  مســيرة 
وتعزيــز  العلمــي  والبحــث  والتعّلــم  التعليــم  دور  لتعزيــز  األولويــة 
قــدرات الكفــاءات الوطنيــة وتنميــة الشــباب والحفــاظ علــى التــراث 
والثقافــة الوطنيــة. وبهــدف تحســين األداء المالــي فــي عــام 2021م اعتمــدت الحكومــة حزمــة مــن المبــادرات والبرامــج لتعزيــز النمــّو اإلقتصــادي 

ــد.  ــى المــدى المتوســط والبعي ــي عل ــوازن المال ــق الت ــة فــي تحقي فــي الســلطنة بمــا يتماشــى مــع أهــداف الحكومــة المتمّثل
ومــع الخطــوات األولــى النطالقــة رؤيــة ُعمــان 2040، فــإن هــدف الرؤيــة يتمّثــل فــي تحفيــز النشــاط االقتصــادي ورفــع كفــاءة إدارة المــال العــام 
وترشــيد اإلنفــاق، ومــن المؤكــد أن إجــراءات الســلطنة للتنويــع اإلقتصــادي ســتؤتي ثمارهــا حيــث مــن المتوقــع أن يصــل الدخــل غيــر النفطــي إلــى 

3.2 مليــار ريــال ُعمانــي أو حوالــي 37٪ مــن إجمالــي اإليــرادات بنهايــة عــام 2021م.

االستعراض المالي
حقــق البنــك ربًحــا صافًيــا قــدره 163.36 مليــون ريــال ُعمانــي فــي العــام 2020م مقارنــة بالربــح الصافــي البالــغ 185.55 مليــون ريــال ُعمانــي للعــام 

2019م، بإنخفــاض نســبته ٪12.0. 
بلــغ صافــي إيــرادات الفوائــد مــن األعمــال المصرفيــة التقليديــة وإيــرادات التمويــل اإلســالمي 322.13 مليــون ريــال ُعمانــي للســنة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2020م مقارنــة بمبلــغ 316.97 مليــون ريــال ُعمانــي للفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2019م، أي بزيــادة نســبتها ٪1.6.
بلغــت اإليــرادات األخــرى 134.41 مليــون ريــال ُعمانــي فــي الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م مقارنــة بمبلــغ 155.20 مليــون ريــال ُعمانــي 
ــة الناتجــة عــن  ــرة مــن العــام 2019م، أي بإنخفــاض نســبته 13.4٪. ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى األوضــاع اإلقتصادي ــذات الفت ل
ــى  ــع مــن العــام 2020م، باإلضافــة إل ــث والراب ــي والثال ــع الثان ــة فــي الرب ــد-19 ومــا صاحبهــا مــن إغــالق لألعمــال التجاري ــروس كوفي جائحــة في

اإلعفــاءات عــن بعــض الرســوم إمتثــااًل للقــرارات الرقابيــة بهــذا الخصــوص. 
بلغــت مصروفــات التشــغيل خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م 179.85 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بمبلــغ 195.93 مليــون 
ريــال ُعمانــي لــذات الفتــرة مــن العــام 2019م، أي بإنخفــاض نســبته 8.2٪. ويعــزى هــذا لإلجــراءات الحصيفــة التــي اتخذهــا البنــك لتخفيــض 
اإلنفــاق. خّصــص البنــك مبلغــًا قــدره 81.04 مليــون ريــال ُعمانــي فــي العــام 2020م لمجابهــة صافــي تعثــر القــروض والخســائر المحتملــة األخــرى 
مقابــل صافــي مخصصــات بلغــت 56.13 مليــون ريــال ُعمانــي للعــام 2019م. وتعــود هــذه الزيــادة بشــكل رئيســي إلــى المخصصــات اإلحترازيــة 
العامــة التــي قــام البنــك بوضعهــا فــي النصــف األول مــن ســنة 2020 تحّســبًا لألوضــاع االقتصاديــة والتجاريــة الصعبــة مــن جــراء جائحــة فيــروس 

ــر علــى أســعار النفــط. كوفيــد-19 واســتمرار الضغــط المؤث
ــال  ســّجل صافــي محفظــة القــروض والســلفيات والتــي تشــمل التمويــل اإلســالمي ارتفاعــًا طفيفــًا بنســبة 0.7٪ لتصــل إلــى 8,937 مليــون ري
ــال ُعمانــي فــي 31 ديســمبر 2019م. ارتفعــت إيداعــات الزبائــن والتــي تشــمل إيداعــات زبائــن الصيرفــة  ُعمانــي مقارنــة بمبلــغ 8,878 مليــون ري

ــال ُعمانــي فــي 31 ديســمبر 2019م. ــة بمبلــغ 8,043 مليــون ري ــال ُعمانــي مقارن اإلســالمية بنســبة 4.2٪ لتصــل إلــى 8,377 مليــون ري

بلــغ العائــد األساســي للســهم 0.048 ريــال ُعمانــي فــي عــام 2020م مقابــل 0.055 ريــال ُعمانــي فــي عــام 2019م. واســتقر معــّدل كفايــة رأس 
المــال للبنــك عنــد مســتوى جيــد بنســبة 20.77٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م بعــد تخصيــص توزيعــات األربــاح المقترحــة لعــام 2020م مقابــل 

الحــد األدنــى المطلــوب وفًقــا للوائــح بــازل 3 الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي والبالــغ ٪13.25.
هــذا وقــد أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح بنســبة 35٪، منهــا 25٪ كأربــاح نقديــة و10٪ كأســهم مجانيــة، وبالتالــي ســيحصل المســاهمون 
علــى أربــاح نقديــة قدرهــا 0.025 ريــال ُعمانــي لــكل ســهم وذلــك بإجمالــي 81.238 مليــون ريــال ُعمانــي علــى رأس مــال البنــك الحالــي. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، ســيحصل المســاهمون علــى أســهم مجانيــة بنســبة ســهم واحــد مقابــل كل 10 أســهم عاديــة بإجمالــي 324,952,253 ســهمًا 
بقيمــة 32.495 مليــون ريــال ُعمانــي. تخضــع توزيعــات األربــاح النقديــة المقترحــة وإصــدار األســهم المجانيــة للموافقــة الرســمية للجمعيــة العامــة 

الســنوية للمســاهمين والجهــات التنظيميــة.

المبادرات اإلستراتيجية والتطورات الرئيسية
مــن منطلــق دوره الريــادي فــي القطــاع المصرفــي، حــرص بنــك مســقط علــى تعزيــز تواصلــه مــع زبائنــه وشــركائه فــي عــام 2020م وذلــك للتغلب 
علــى التحديــات المتعلقــة بجائحــة فيــروس كورونــا، كمــا اســتمر البنــك فــي تقديــم خدماتــه المصرفيــة األساســية خــالل فتــرة اإلغــالق مــع اتخــاذ 
جميــع تدابيــر الصحــة والســالمة الالزمــة للحفــاظ علــى ســالمة الموظفيــن والزبائــن والشــركاء. ولدعــم اإلقتصــاد الُعمانــي قــّدم البنــك خيــارات 
تأجيــل القــروض لزبائــن الخدمــات المصرفيــة لألفــراد المســتحقين حتــى مــارس 2021م، إلــى جانــب تقديــم خدمــات وتســهيالت ماليــة للزبائــن مــن 
الشــركات بمــا فــي ذلــك إعــادة هيكلــة القــروض، هــذا وأطلــق البنــك قروًضــا خاصــة للشــركات الصغيــرة لمجابهــة تحديــات الوضــع الراهــن، أيًضــا 
تــّم إعفــاء الزبائــن مــن بعــض رســوم المعامــالت المصرفيــة الرقميــة وتخفيــض رســوم نقــاط البيــع للتجــار بمــا يتماشــى مــع التوجيهــات التنظيميــة 
والرقابيــة. وتضامنــًا مــع الجهــود الوطنيــة لمكافحــة فيــروس كوفيــد-19، ســاهم بنــك مســقط بأكثــر مــن  1.000.000 ريــال ُعمانــي لــوزارة الصحــة 

لشــراء المعــدات والمســتلزمات الطبيــة الالزمــة، كمــا أنشــأ حســاًبا خاًصــا للزبائــن والجمهــور العــام للتبــرع للــوزارة. 
هــذا وســاهمت اســتجابة البنــك المبكــرة واســتراتيجيات إعــداد بنيــة أساســية تكنولوجيــة مرنــة فــي ضمــان اســتمرارية األعمــال وهــو أمــر حيــوي 
لدعــم االقتصــاد، كمــا أضــاف البنــك العديــد مــن المميــزات والخصائــص الجديــدة فــي خدماتــه المصرفيــة عبــر الهاتــف النّقــال واإلنترنــت لتســهيل 
الخدمــة الذاتيــة للزبائــن. إضافــة إلــى ذلــك أدى التوزيــع المتزايــد لبطاقــات الدفــع عــن بعــد واســتخدام األجهــزة القابلــة لإلرتــداء "ســوار معصــم 
ــر  ــر عب ــد نقــاط البيــع، كمــا أصبــح بإمــكان الزبائــن فتــح حســابات التوفي ــادة الســهولة واألمــان فــي عمليــة ســداد المدفوعــات عن ــد" إلــى زي الي

اإلنترنــت دون الحاجــة لزيــارة الفــرع لطلــب الخدمــة. 
وفــي قطــاع المؤسســات الحكوميــة والشــركات قــام البنــك بتوفيــر قنــوات دفــع آمنــة بمــا يتماشــى مــع نظــام حمايــة األجــور، وقــد اشــتركت 
ــز التحــّول  العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة والشــركات فــي منصــات البنــك الرقميــة المصرفيــة، بمــا يتوافــق مــع األهــداف الوطنيــة لتعزي

الرقمــي. عــالوة علــى ذلــك، قــّدم البنــك خــالل العــام قروًضــا لمشــاريع حيويــة فــي قطاعــات النفــط والغــاز واالتصــاالت والطاقــة. 
كمــا حــرص بنــك مســقط علــى توافــر الســيولة الكافيــة، بالعمــالت المحليــة واألجنبيــة علــى حــد ســواء، ممــا يــدل علــى أدائــه الجيــد فــي أســواق 
اإلقــراض واإلقتــراض، كمــا نجــح البنــك فــي جمــع 800 مليــون دوالر أمريكــي علــى شــكل قــروض بشــروط تمويــل مرنــة، كمــا قــام البنــك بالتنويــع 

فــي المحفظــة الخاصــة باإلقــراض، ممــا أدى إلــى تعزيــز مصــادر التمويــل وإدارة المخاطــر.
هــذا ودّشــن ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية مــن بنــك مســقط أول بطاقــة للمشــتريات متوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية فــي 
ســلطنة ُعمــان للزبائــن مــن المؤسســات والشــركات، كمــا عمــل ميثــاق كمديــر رئيســي إلصــدار صكــوك بقيمــة 200 مليــون ريــال ُعمانــي فــي 

إطــار برنامــج الصكــوك المحليــة التابــع لــوزارة الماليــة.  

اإلستدامة والمسؤولية اإلجتماعية 
يشــارك البنــك بفعاليــة فــي تعزيــز الشــمول المالــي وكذلــك التوعيــة الماليــة فــي الســلطنة، وتشــمل مبــادرات اإلســتدامة والمســؤولية 
اإلجتماعيــة أيًضــا العديــد مــن القطاعــات الرئيســية مثــل الشــباب والرياضــة والتعليــم وتعزيــز ريــادة األعمــال والشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

ــة والســياحة وغيرهــا مــن القطاعــات المهمــة.  والبيئ
ــا باإلضافــة إلــى 467  ــز الشــمول المالــي فــي الســلطنة، فقــد توســعت شــبكة فــروع البنــك إلــى مــا مجموعــه 173 فرًع وضمــن التزامــه بتعزي
جهــاز صــراف آلــي و 125 جهــاز إيــداع نقــدي و 185 جهــاًزا متعــدد االســتخدامات فــي عــام 2020م. كمــا دّشــن البنــك مؤخــًرا وحدتيــن للخدمــات 

المصرفيــة المتنقلــة، وأطلــق البنــك باقــة "وقــار" المصرفيــة لتعزيــز الشــمول المالــي للمتقاعديــن وتلبيــة احتياجاتهــم.
اســتمراًرا لحملتــه التوعويــة لمكافحــة اإلحتيــال اإللكترونــي بالشــراكة مــع شــرطة ُعمــان الســلطانية، عمــل البنــك علــى تعزيــز تواصلــه مــع الزبائــن 
وأفــراد المجتمــع عبــر قنــوات التواصــل اإلجتماعــي ووســائل اإلعــالم الرســمية لتعزيــز الوعــي فــي هــذا الجانــب وحمايتهــم مــن التعــرض لمحــاوالت 

اإلحتيال.
أعلــن بنــك مســقط عــن اكتمــال مشــروع تطويــر قريــة المســفاة القديمــة فــي مســفاة العبرييــن بواليــة الحمــراء إلثــراء الســياحة التراثيــة فــي 
ربــوع الســلطنة وتشــجيع رّواد األعمــال الُعمانييــن علــى بــدء وإدارة مشــاريعهم الخاصــة، كذلــك احتفــل البنــك بالشــراكة مــع بلديــة مســقط بإنجــاز 
مشــروع حديقــة الخــوض التــي تبلــغ مســاحتها 15,000 متــر مربــع، والتــي تهــدف إلــى نشــر المســطحات الخضــراء باإلضافــة إلــى كونهــا متنفــس 

ألفــراد المجتمــع فــي المناطــق المجــاورة.  
واصــل البنــك تنفيــذ برامــج التوعيــة الماليــة بمــا فــي ذلــك "المســتثمر الصغيــر"، وبرنامــج اإلستشــارات المجانيــة "إرشــاد" لــرواد األعمــال واألفــراد، 
وبرنامــج "ماليــات" للثقافــة الماليــة عبــر اإلنترنــت. وفــي عــام 2020م أكمــل برنامــج "أكاديميــة الوثبــة" التابــع للبنــك تدريــب دفعتيــن إضافيتيــن 
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ــى اآلن مــن خــالل برامــج  ــدة أعمــال حت ــًدا ورائ ــر مــن 130 رائ مــن رّواد األعمــال فــي كٍل مــن مســندم والبريمــي وقــد تخــّرج مــن البرنامــج أكث
وورش متعــددة تســتمر لثمانيــة أشــهر وذلــك منــذ تدشــين البرنامــج فــي عــام 2014م. تجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــك نجــح فــي االســتفادة مــن 
التكنولوجيــا الحديثــة إلتاحــة التســجيل عبــر اإلنترنــت لبرامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي ينظمهــا البنــك بمــا فــي ذلــك برنامــج "المالعــب 

الخضــراء" وأكاديميــة الوثبــة وإرشــاد.
فــي عــام 2020م، قــّدم برنامــج المســؤولية االجتماعيــة الرائــد "المالعــب الخضــراء" الدعــم لتطويــر 15 ملعًبــا جديــًدا فــي مختلــف واليــات 
ومحافظــات الســلطنة، ليصــل إجمالــي الفــرق المســتفيدة إلــى 123 منــذ إطــالق البرنامــج فــي عــام 2012م. هــذا واســتمر برنامــج "تضامــن" 
الــذي ينّظمــه البنــك ســنوًيا بالشــراكة مــع وزارة التنميــة اإلجتماعيــة، فــي توفيــر األجهــزة والمســتلزمات الضروريــة لألســر المســّجلة لــدى الــوزارة، 
حيــث اســتفاد مــن البرنامــج أكثــر مــن 1400 أســرة حتــى اآلن منــذ انطالقــه قبــل ســبعة أعــوام. كمــا واصــل البنــك المســاهمة فــي إنجــاح مبــادرة 
"فــك كربــة" بالتعــاون مــع جمعيــة المحاميــن الُعمانيــة وذلــك للمســاهمة فــي اإلفــراج عــن 166 حالــة لمواطنيــن معســرين. وكجــزء مــن جهــوده 
لدعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة، تبــّرع بنــك مســقط بكراســي آليــة متحركــة إلــى الجمعيــة الُعمانيــة لــذوي اإلعاقــة وأجهــزة ســمعية للجمعيــة 
الُعمانيــة لضعــاف الســمع، وإنشــاء ملعــب خــاص لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مركــز األمــان إلعــادة التأهيــل بالخــوض، كذلــك ســاهم البنــك فــي 

بنــاء مقــر جديــد لمركــز التدخــل المبكــر لألطفــال ذوي اإلعاقــة ودعــم أيًضــا جمعيــة دار العطــاء الخيريــة فــي بعــض أنشــطتها.
 BM ــك مســقط ــوب بن ــق قل ــة مــن خــالل فري ــادرات واألنشــطة الخيري ــد مــن المب ــح العدي ــك بجمــع التبّرعــات لصال ــك قــام موظفــو البن كذل

التطوعــي.  Hearts

الجوائز التقديرية
حصــد بنــك مســقط أكثــر مــن 30 جائــزة محلّيــة ودولّيــة تقديــرًا إلنجازاتــه المتميــزة ومســاهماته المختلفــة؛ وقــد تــّم إدراجــه كواحــد مــن "أفضــل 
 Global ــدة مــن بينهــا ــة عدي ــز مــن مؤسســات دولي ــس الشــرق األوســط، كمــا فــاز بجوائ ــل فورب 100 شــركة فــي الشــرق األوســط" مــن قب
Finance و The Banker و EMEA Finance و Euromoney و Asiamoney و Oman Economic Reviewباعتبــاره أفضــل بنــك فــي 
الســلطنة. كمــا تــّم تكريــم البنــك مــن قبــل وزارة التنميــة اإلجتماعيــة لجهــوده فــي مجــال دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة وفــي منتــدى ُعمــان 

الرابــع للشــراكة والمســؤولية اإلجتماعيــة لــدوره الريــادي فــي المســؤولية اإلجتماعيــة وخدمــة المجتمــع. 

شكر وتقدير
باألصالــة عــن نفســي ونيابــًة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أوّد أن أغتنــم هــذه الفرصــة لكــي أتوّجــه بالشــكر إلــى المســاهمين علــى الثقــة التــي 
أولوهــا للبنــك، وإلــى كل مــن البنــك المركــزي الُعمانــي والهيئــة العامــة لســوق المــال علــى جهودهــم المســتمرة لإلرتقــاء بالقطــاع المصرفــي 

والمالــي فــي الســلطنة. 
ــه ورعــاه"  وفــي الختــام، ُيشــّرفني أن أتقــدم بأحــّر التهانــي وأخلــص التمنيــات إلــى صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعّظــم "حفظــه اللّٰ
ــه العلــي القديــر أن يحفــظ جاللتــه ويعينــه علــى  ونحــن نحتفــل بالذكــرى الســنوية األولــى لنهضــة ُعمــان المتجــددة بقيادتــه الحكيمــة، ونســأل اللّٰ

مواصلــة مســيرة التقــّدم والنمــاء واإلزدهــار لُعماننــا الحبيبــة فــي ظــل قيادتــه الرشــيدة.
ه ولي التوفيق... واللّٰ

                     

خالد بن مستهيل المعشني         
                          رئيــس مجلس اإلدارة  

الفاضل ناصر بن محمد الحارثي الشيخ أحمد بن حمد بن هالل السعدي الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

عضو مجلس اإلدارة نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة 

الشيخ سعود بن مستهيل المعشني الشيخ سعيد بن محمد الحارثي الفاضل حمود بن إبراهيم الزدجالي

عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة

العميد الركن سيف بن سالم الحارثي الفاضل سوندر جورج الفاضل خالد بن ناصر الشامسي

عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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تـقـرير تـنظيم إدارة البنك
يلتــزم بنــك مســقط بأفضــل الممارســات فــي مجــال حوكمــة الشــركات منــذ بدايتــه فــي المجــال المصرفــي؛ إذ يؤمــن البنــك أن حوكمــة الشــركات 
ــة، حيــث أن الحوكمــة الرشــيدة تســهل إدارة األعمــال ومراقبتهــا، وتمكــن  ــة والتنظيمي ــات القانوني ــال للمتطلب ــر مــن مجــرد االمتث الناجحــة أكث
البنــك مــن الحفــاظ علــى مســتوى عــاٍل مــن أخالقيــات العمــل وتحقيــق قيــم أفضــل لجميــع المعنييــن بمصالــح البنــك. يؤمــن بنــك مســقط بــأن 
القيــم األخالقيــة هــي الوســيلة الُمثلــى لتحقيــق أعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات، ويســعى البنــك دائًمــا لتحقيــق التميــز فــي حوكمــة الشــركات 
حيــث يمــارس أعمالــه وفقــًا لبقيمــه المؤسســية منهــا الشــفافية والمســؤولية لتعزيــز العالقــات مــع الزبائــن والجهــات التنظيميــة والموظفيــن 
والمســتثمرين والمورديــن والجهــات الحكوميــة وكافــة المعنييــن بمصالــح البنــك والمجتمــع كُكل. وقــد تطــورت حوكمــة الشــركات فــي بنــك 
مســقط ليــس فقــط عــن طريــق ضمــان االمتثــال للمتطلبــات التنظيميــة ولكــن أيضــًا لناحيــة اإلســتجابة الحتياجــات األطــراف المعنيــة، ويســعى 

البنــك للتميــز فــي تعزيــز رضــا زبائنــه ومســاهميه بشــكل مســتمر.
ــن بنــك مســقط مــن تحقيــق نســبة تعميــن بلغــت 100٪ فــي عمليــات الفــروع،  وباعتبــاره المؤسســة الماليــة الرائــدة فــي الســلطنة، فقــد تمكَّ
وبلــغ إجمالــي عــدد موظفــي البنــك 3,779 موظفــًا كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م بنســبة تعميــن بلغــت 94,63٪ مــع إعطــاء األولويــة للعمانييــن 
ــل إســتراتيجية المــوارد البشــرية للبنــك فــي الحفــاظ علــى التنــوع بيــن الجنســين حيــث أن 48,56٪ مــن  لشــغل جميــع المناصــب القياديــة. وتتمّث
الموظفيــن هــم مــن النســاء ويشــغلن مناصــب مختلفــة بمــا فــي ذلــك المناصــب اإلداريــة العليــا. ويؤمــن بنــك مســقط بــأن موظفيــه األكفــاء 
هــم نبــض المؤسســة وأســاس نجاحهــا، ولذلــك يســعى لتوفيــر الفــرص للتطــور الوظيفــي والتعّلــم واكتســاب الخبــرات لتمكينهــم مــن  تقديــم 
مســاهمات حيويــة لنمــو البنــك ونجاحــه. ويلعــب البنــك دورًا بــارزًا فــي تطويــر المواهــب العمانيــة ويلتــزم باالســتثمار فــي تعزيــز مهاراتهــم 

وخبراتهــم.
ــز العالمــة  تبنــى بنــك مســقط تصميمــًا مميــزًا للفــروع علــى مســتوى الســلطنة للحفــاظ علــى هويتــه الفريــدة ومعاييــر تقديــم خدماتــه. إن َتمُي
التجاريــة للبنــك هــو نتيجــة لفهــم الزبائــن بشــكل أفضــل وتقديــم هويــة البنــك بطريقــة واضحــة. وتماشــيا مــع رؤيتنــا "نعمــل لخدمتكــم 
بشــكل أفضل كل يــوم" فــإن العالمــة التجاريــة تعكــس اإلبــداع والمســؤولية والشــراكة والثقــة التــي يتحلــى بهــا البنــك حيــث إنــه يتميــز بكونــه 
البنــك العمانــي األقــرب إلــى تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات الزبائــن فــي الســلطنة، وتعكــس العالمــة التجاريــة شــراكة ناجحــة الســتكمال التميــز فــي 

خدمــة الزبائــن بمــا يتماشــى مــع الرؤيــة.
وخــالل الســنوات الثمــان والثالثيــن الماضيــة، ارتبــط البنــك إرتباًطــا وثيًقــا بمســيرة تنميــة الســلطنة فــي جميع المجــاالت، والعمل على المســاهمة 

فــي مشــاريع التنميــة فــي البــالد واســتكمال مســاعي الحكومــة نحــو تعزيز االقتصــاد الوطني.
يلتــزم مجلــس إدارة بنــك مســقط بتطبيــق أفضــل معاييــر الحوكمــة، ويحــرص علــى االجتمــاع بشــكل دوري ومنتظــم ويقــوم بتقديــم قيــادة فعالة 
ــة موثقــة وواضحــة لوضــع  ــات إداري ــة أداء البنــك. يحــرص البنــك علــى ترســيخ عملي ــة ومراقب ورؤى مبتكــرة فــي األعمــال والمســائل الوظيفي
السياســات وتنفيذهــا ومراجعتهــا واّتخــاذ القــرارات وإعــداد التقاريــر. ويلتــزم بنــك مســقط بتطبيــق أفضــل معاييــر الحوكمــة ليقــدم مثــااًل يحتــذى 
ــح حوكمــة  ــة العامــة لســوق المــال ولوائ ــه الهيئ ــذي وضعت ــم وإدارة الشــركات المســاهمة العامــة ال ــاق تنظي ــزام بميث ــق بااللت ــه فيمــا يتعل ب
الشــركات والمؤسســات الماليــة والمصرفيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي. وقــد إنعكــس هــذا االلتــزام مــع منــح البنــك جائــزة التميــز 
فــي مجــال حوكمــة الشــركات فــي القطــاع المالــي مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال، كمــا حــاز علــى العديــد مــن الجوائــز مــن حوكمــة، 

وهــي مؤسســة خاصــة بحكومــة الشــركات.
ــه اإلســالمية  ــة اإلســالمية فــي الســلطنة مــن خــالل نافذت ــادر بنــك مســقط بتدشــين الخدمــات المصرفي ــادي، فقــد ب ــًدا علــى دوره الري وتأكي
ــر  ــة. الجدي ــز مكانتهــا الريادي ــاق للصيرفــة اإلســالمية بتعزي ــدء عملياتهــا، قامــت ميث ــاق" للصيرفــة اإلســالمية. وبعــد ثمــان ســنوات مــن ب "ميث
بالذكــر أن "ميثــاق" للصيرفــة اإلســالمية قــد حققــت إنجــاًزا مميــًزا وذلــك بتحقيــق إجمالــي أصــول تزيــد علــى1.4  مليــار ريــال عمانــي. وفــي الوقــت 
الحالــي، تمتلــك "ميثــاق" 28,9٪ )اعتبــارًا مــن نوفمبــر 2020( مــن حصــة الســوق مــن حيــث األصــول وتعــّد المؤسســة الرائــدة فــي الســوق فــي 

مجــال الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية فــي ســلطنة عمــان.
إن ميثــاق تنظيــم وادارة شــركات المســاهمة العامــة الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال بالتعميــم رقــم )4/ 2015م( فــي يوليــو 2015م 
والنافــذ إبتــداًء مــن 2016م وتعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم )ب م 932( فــي شــأن إدارة المؤسســات المصرفيــة والماليــة، هــي المبــادئ 
الرئيســية لتنظيــم وإدارة المؤسســات المصرفيــة والماليــة فــي ســلطنة ُعمــان، ويطبــق البنــك تلــك المبــادئ واإلرشــادات، ويمكــن الحصــول 
علــى ميثــاق تنظيــم وادارة شــركات المســاهمة العامــة عــن طريــق زيــارة موقــع الهيئــة اإللكترونــي www.cma.gov.om ، ونظــًرا إلدراجــه فــي 
بورصــة لنــدن مــن خــالل شــهادات اإليــداع الدوليــة، فــإن البنــك ملــزم بالتقيــد بالفقــرة )2-7( مــن قانــون اإلفصــاح والشــفافية الصــادر عــن هيئــة 

الرقابــة علــى الخدمــات الماليــة بالمملكــة المتحــدة )FSA Handbook(، وقــد تمــت مراعــاة ذلــك فــي هــذا التقريــر.
يمكــن أيًضــا تعريــف الحوكمــة بأنهــا العالقــة التــي تربــط مؤسســة مــا بمســاهميها، أو بشــكل أوســع، العالقــة التــي تربــط المؤسســة بالمجتمــع 
الــذي تمــارس فيــه أنشــطتها. إن البنــك يلتــزم بهــذه الرؤيــة الشــاملة فــي تعريــف الحوكمــة، ولهــذا قــام بتأســيس دائــرة خاصــة فــي العــام 2006م 
مهمتهــا تنفيــذ سياســة البنــك فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة واّتبــاع نهــج جديــد لتلبيــة احتياجــات مختلــف شــرائح المجتمــع الُعمانــي مــن 
خــالل وضــع معاييــر وأســاليب جديــدة لتحقيــق شــراكة حقيقيــة بيــن أطــراف عديــدة لخدمــة المجتمــع بأفضــل طريقــة ممكنــة. يعــّد بنــك مســقط 
ــة  ــر المســؤولية االجتماعي ــا لقطــاع الشــركات لتطوي ــااًل رائًع ــة فــي الســلطنة، ممــا يشــكل مث ــادرات والمســاهمات المجتمعي ــدًا فــي المب رائ
ــي  ــر إيجاب ــق تأثي ــى خل ــك مســقط عل ــا بن ــي ينتهجه ــة للشــركات واســتراتيجية االســتدامة الت ــز المســؤولية االجتماعي كثقافــة مؤسســية. وترك
ــرة والمتوســطة  ــم والمؤسســات الصغي ــل التعلي ــف القطاعــات مث ــث تغطــي مختل ــة األمــد للمجتمــع والســلطنة، بحي ــم منافــع طويل وتقدي
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كمــا شــارك البنــك فــي عــدد مــن حمــالت التوعيــة ضــد االحتيــال اإللكترونــي التــي تهــدف إلــى رفــع مســتوى وعــي كافــة أفــراد المجتمــع حــول 
الممارســات المصرفيــة اإلحتياليــة وكيفيــة التعــرف عليهــا، كمــا تعمــل علــى رفــع مســتوى وعــي األفــراد فــي التحقــق عنــد إجــراء المعامــالت 

الماليــة باإلضافــة إلــى اّتبــاع أفضــل ممارســات الســالمة الرقميــة.
يلعــب بنــك مســقط دوًرا مهًمــا بشــكل منهجــي فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل أنشــطته ومســاهماته المختلفــة التــي تمهــد الطريــق 
لتعزيــز الشــمول المالــي. كمــا يتعــاون البنــك مــع مختلــف الــوزارات والهيئــات الحكوميــة والمؤسســات غيــر الربحيــة للمســاعدة فــي تنفيــذ هــذه 

البرامــج والمبــادرات التــي تدعــم القطاعــات المختلفــة وذلــك مــن مبــدأ كــون البنــك شــركة عمانيــة تســاهم فــي تقــدم الدولــة وتطورهــا.
ويعــرب البنــك عــن شــكره للتدابيــر الداعمــة التــي اّتخذهــا البنــك المركــزي العمانــي والهيئــة العامــة لســوق المــال لتعزيــز الســوق المالــي فــي 

الســلطنة، إذ أن نجــاح البنــك وتميــزه همــا نتــاج جهــود متضافــرة وطمــوح قــوي وإرادة لتحقيــق مكانــة رياديــة.

مجلس إدارة البنك
يقــوم كل مــن رئيــس مجلــس إدارة البنــك )المجلــس( والرئيــس التنفيــذي للبنــك بــأداء أدوار مختلفــة كمــا توجــد لــكل منهمــا مســؤوليات محــددة 
إلدارة شــؤون البنــك. ويتولــى مجلــس اإلدارة مهمــة اإلشــراف علــى أداء اإلدارة التنفيذيــة والتأكــد مــن خدمــة مصالــح المســاهمين واألطــراف 

األخــرى المعنيــة بالبنــك علــى المــدى الطويــل. 
ويضطلع مجلس إدارة البنك بالمسؤوليات الرئيسية التالية:

وضــع السياســات واإلشــراف علــى المبــادرات الرئيســية للبنــك وتطبيــق تلــك السياســات لضمــان التقيــد بالقوانيــن واللوائــح، والتشــجيع علــى 	 
الشــفافية والنزاهــة فــي التقاريــر المرفوعــة لألطــراف المعنيــة بمصالــح البنــك.

الموافقــة علــى السياســات الماليــة والتجاريــة وعلــى ميزانيــة البنــك بغــرض تحقيــق األهــداف المتوخــاة للبنــك والحفــاظ علــى مصالــح 	 
المســاهمين والمعنييــن بمصالــح البنــك وتعزيزهــا.

إعداد ومراجعة وتحديث الخطط الموضوعة لتحقيق أهداف البنك وممارسة العمليات واألنشطة المختلفة.	 
تبنــي إجــراءات اإلفصــاح الخاصــة بالبنــك ومراقبــة تطبيقهــا وفــق قواعــد وشــروط ولوائــح الهيئــة العامــة لســوق المــال والبنــك المركــزي 	 

الُعمانــي.
اإلشراف على أداء اإلدارة التنفيذية لضمان القيام بالعمل المصرفي بشكل مناسب وبطريقة تضمن تحقيق أهداف البنك.	 
تعيين الرئيس التنفيذي وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية وتقييم أداء اللجان التابعة لمجلس إدارة البنك.	 
الموافقــة علــى النتائــج الماليــة الربــع ســنوية للبنــك وتقاريــر أنشــطة البنــك التــي ترفعهــا اإلدارة التنفيذيــة إلــى مجلــس إدارة البنــك كل ثالثــة 	 

أشــهر، تمهيــًدا لإلفصــاح عنهــا بشــكل منصــف يعكــس مســتوى األداء والوضــع المالــي للبنــك.

 ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة
ــع بهــا كل مرشــح لشــغل مقعــد فــي  ــة الترشــيحات والتعويضــات بمراجعــة المهــارات والكفــاءات التــي يتمت يقــوم مجلــس اإلدارة ومعــه لجن
مجلــس إدارة البنــك وذلــك لضمــان إســتيفائه للمعاييــر المناســبة والمحــددة مــن قبــل كل مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال والبنــك المركــزي 
الُعمانــي. ويتــّم بعــد ذلــك إفــادة الهيئــة العامــة لســوق المــال عــن المرشــح والموافقــة عليــه ومــن ثــم الحصــول علــى موافقــة المســاهمين في 
إجتمــاع الجمعيــة العامــة. بعــد ذلــك يتــّم الحصــول علــى الموافقــة النهائيــة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي علــى تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة. 
هــذا ويحتفــظ المســاهمون بحــق إنتخــاب أي شــخص مســتوٍف لشــروط الترشــيح بمجلــس إدارة البنــك بصــرف النظــر عمــا إذا كان المرشــح قــد 

حصــل علــى تزكيــة مجلــس اإلدارة. 

إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وأدوارهم بالمجلس
يتــّم إنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية للمســاهمين ولمــدة ثــالث ســنوات. ويرفــع مجلــس 
اإلدارة تقاريــره إلــى المســاهمين خــالل إجتماعــات الجمعيــات العامــة العاديــة الســنوية أو إجتماعــات الجمعيــات العامــة غيــر العاديــة، وتنعقــد 
هــذه االجتماعــات بعــد إخطــار المســاهمين بالموعــد المحــدد إلنعقادهــا قبــل فتــرة زمنيــة يحددهــا القانــون وتزويدهــم بجــدول أعمــال االجتمــاع 
المحــدد. يحضــر عــدد كبيــر مــن المســاهمين إجتماعــات الجمعيــات العامــة الســنوية التــي يتخللهــا تواصــل ونقــاش مفيــد بيــن المســاهمين 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولين بالبنــك حــول األهــداف المنشــودة وتبــادل المعلومــات الجوهريــة بشــفافية.  يحضــر جميــع أعضــاء مجلــس 
اإلدارة إجتماعــات الجمعيــات العامــة للمســاهمين، كمــا يتــّم اإلفصــاح لرئيــس مجلــس اإلدارة والمســاهمين عــن أســباب التغيــب الطــارئ ألي 

عضــو بمجلــس اإلدارة، عــن حضــور اجتماعــات الجمعيــات العامــة للمســاهمين.
ــة العامــة الســنوية  ــل المســاهمين فــي إجتمــاع الجمعي ــالث ســنوات مــن قب ــّم انتخابهــم لمــدة ث يتألــف مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء ت
المنعقــد فــي 25 مــارس 2019م والــذي حضــره جميــع أعضــاء المجلــس. وســتنتهي الــدورة الحاليــة لمجلــس اإلدارة قبــل 31 مــارس 2022م، حيــث 

ســيتّم إنتخــاب مجلــس إدارة جديــد خــالل إجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية.

والشــباب والرياضــة والطاقــة البديلــة والصحــة. ويعــّد بنــك مســقط رائــدًا فــي مجــال مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة فــي القطــاع المصرفــي 
فــي ســلطنة عمــان، ملتزًمــا برؤيتــه لتقديــم األفضــل لالقتصــاد والمجتمــع والبيئــة. وفــي عــام 2007م، كان البنــك األول فــي الشــرق األوســط 
الــذي يوقــع علــى مبــادئ خــط االســتواء للصيرفــة بمســؤولية، وبالتالــي ضمــان توافــق مشــاريع البنــك مــع المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة الدوليــة 
القياســية. يخصــص البنــك نســبة مــن األربــاح لتنفيــذ مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة كمــا أنــه أول بنــك يقــدم الدعــم فــي مجــال بنــاء المهــارات 
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. ويصــدر بنــك مســقط تقريــر االســتدامة الســنوي مبنيــًا علــى تعليمــات مبــادرة التقاريــر العالميــة وملحــق 
القطــاع المالــي )GRI(، مــع تســليط الضــوء علــى تأثيــر أنشــطته علــى االقتصــاد والبيئــة والمجتمــع. ويوّضــح التقريــر أن البنــك أصبــح أكثــر إنفتاحــًا 

نحــو تقديــم تقاريــر االســتدامة كأداة قويــة فــي صنــع القــرار وكذلــك فــي السياســة واالســتراتيجية المؤسســية.
وفــي خطــوة نحــو تنفيــذ إســتراتيجية مبتكــرة تركــز علــى الزبائــن، يعتبــر بنــك مســقط أول مــن أطلــق حســاًبا مخصًصــا لخدمــة الزبائــن علــى منصــة 
التواصــل االجتماعــي )تويتــر( فــي القطــاع المصرفــي فــي ســلطنة عمــان. ويهــدف هــذا الحســاب إلــى تعزيــز خدمــة الزبائــن عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي، وهــو مخصــص للــرد علــى إستفســارات الزبائــن وتلقــي المالحظــات. كمــا يســتخدم البنــك الحســاب المذكــور للتواصــل مــع الزبائــن 

مــن خــالل اإلســتبيانات وحمــالت التوعيــة حــول منتجــات وخدمــات وأنشــطة البنــك.
كجــزء مــن رؤيــة الســلطنة المتمّثلــة فــي تعزيــز الشــمول المالــي، نظــم بنــك مســقط العديــد مــن البرامــج والمبــادرات لفهــم احتياجــات مختلــف 
ــاًء علــى ذلــك قــدم  البنــك منتجــات وخدمــات موجهــة نحــو النمــو الشــامل والتنميــة المســتدامة وتلبيــة متطلبــات  قطاعــات المجتمــع، وبن

الســوق بشــكل عــام. تــّم تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات الرئيســية بهــذا الصــدد منهــا
ــة لصــرف  ــة آمن ــول رقمي ــم حل ــي لتقدي ــات البنــك المركــزي العمان ــكار وتماشــيًا مــع متطلب ــة: فــي إطــار التزامــه باالبت ــة اآلمن ــول الرقمي الحل
ــت المتوفــرة لهــم  ــر اإلنترن ــة عب ــى الخدمــات المصرفي ــي ركــزت عل ــن مــن الشــركات والت ــب للزبائ ــة وتدري ــك جلســة توعوي ــب، نظــم البن الروات
وإمكانيــة تحويــل مدفوعــات الرواتــب مــن خــالل ملفــات آمنــة باإلضافــة إلــى الحلــول الرقميــة األخــرى المتاحــة والمصممــة خصيًصــا للشــركات. 
ــر العمليــات الرقميــة، وقــع البنــك اتفاقيــة مــع Google لتدريــب رواد األعمــال العمانييــن علــى المهــارات الرقميــة  وفــي إطــار التزامــه بتطوي
ــن  ــة للزبائ ــر مالي ــم خدمــات غي ــك لتقدي ــادارات االســتدامة للبن ــي هــذا التعــاون كجــزء مــن مب الســتخدام برنامــج "مهــارات مــن Google". يأت

والجمهــور. 
تنميــة المــوارد البشــرية وتعزيــز الثقافــة الماليــة: يولــي بنــك مســقط أهميــة كبيــرة للمبــادرات الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية. فــي عــام 
ــا  ــات الشــركات، 171 برنامًج ــة للجامعــات وأكاديمي 2020م، نظمــت أكاديميــة جــدارة التابعــة للبنــك والمعتمــدة مــن قبــل المؤسســة العالمي
تدريبًيــا حضرهــا أكثــر مــن 2000 موظــف بالبنــك. وقــد تــّم تقديــم العديــد مــن البرامــج التدريبيــة مــن خــالل المنصــات اإللكترونيــة للموظفيــن هــذا 
العــام بــداًل مــن التعلــم العــادي القائــم علــى الحضــور إلــى الفصــل الدراســي وذلــك بســبب االلتــزام بتطبيــق إجــراءات التباعــد االجتماعــي والحــرص 
علــى إكمــال البرامــج التدريبيــة فــي الموعــد المقــرر. إضافــة إلــى ذلــك، يقــدم بنــك مســقط ســنويًا فرصــًا تدريبيــة لطلبــة الكليــات والجامعــات فــي 
الســلطنة وذلــك كجــزء مــن التزامــه بالمســؤولية االجتماعيــة، حيــث تهــدف هــذه الفــرص التدريبيــة إلــى مســاعدة المتدربيــن لتطبيــق معرفتهــم 
النظريــة فــي بيئــة العمــل المصرفــي والمالــي ممــا سيســاهم فــي إعدادهــم جيــدًا للعمــل فــي أي مــكان مســتقباًل. وتماشــيًا مــع التزامــه برفــع 
مســتوى الوعــي المالــي، أطلــق البنــك مبــادرة عيــادة إرشــاد الماليــة إلكترونيــًا والتــي تقــدم خدمــات التوجيــه والنصــح المالــي ألصحــاب المشــاريع 

الصغيــرة والناشــئة واألفــراد فيمــا يتعلــق بــإدارة شــؤونهم الماليــة. 
وبهــدف تعزيــز الثقافــة الماليــة، أطلــق البنــك برنامــج أكاديميــة الوثبــة لدعــم رّواد ورائــدات األعمــال فــي جميــع أنحــاء الســلطنة والتــي تســاهم 
ــك  ــرة والمتوســطة،  أكمــل البن ــزام بدعــم المؤسســات الصغي ــالد. وتماشــيًا مــع االلت ــة للب ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــر فــي التنمي بشــكل كبي
تدريــب دفعتيــن مــن رّواد األعمــال مــن خــالل أكاديميــة الوثبــة فــي البريمــي ومســندم. ويشــمل البرنامــج التدريبــي علــى ورش عمــل تهــدف إلــى 
تنميــة وتطويــر مهــارات رّواد األعمــال وتعزيــز معارفهــم فــي مجــال األعمــال وتنظيــم وإدارة المؤسســات، ويتألــف البرنامــج مــن 8 ورش عمــل 

إلــى جانــب التعلــم الذاتــي، والتــي ســُتمّكن المتدربيــن مــن الحصــول علــى المعرفــة العمليــة والخبــرة الالزمــة لنجــاح مشــاريعهم التجاريــة. 
كمــا أطلــق ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية برنامــج المســتثمر الصغيــر بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم وإنجــاز عمــان، حيــث يهــدف إلــى تعزيــز 
عــادة االدخــار بشــكل صحيــح وكذلــك أساســيات مهــارات ريــادة األعمــال فــي ســن مبكــرة، وقــد تــّم تدريــب أكثــر مــن 10,000 طالــب فــي جميــع 
أنحــاء الســلطنة فــي العــام الدراســي الماضــي، ويهــدف البرنامــج إلــى الوصــول ألكبــر شــريحة ممكنــة مــن الطــالب فــي جميــع أنحــاء الســلطنة. 
وقــد تــّم تنظيــم أكثــر مــن 200 ورشــة عمــل فــي أكثــر مــن 180 مدرســة تحــت إشــراف أكثــر مــن 180 معلــم و60 متطــوع مــن إنجــاز عمــان حتــى 
اآلن فــي العــام الدراســي الحالــي. الجديــر بالذكــر أن برنامــج المســتثمر الصغيــر يعــّد مــن أهــم برامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي يديرهــا البنــك.  
أطلــق البنــك مؤخــًرا باقــة وقــار المصرفيــة للمتقاعديــن كجــزء مــن التزامــه تجــاه المجتمــع بتوفيــر التســهيالت المصرفيــة للجميــع؛ إذ توفــر الباقــة 

مجموعــة مــن التســهيالت والخدمــات المصرفيــة التــي تســمح للمتقاعديــن بــأن يعيشــوا حيــاة كريمــة وآمنــة ماليــًا خــالل فتــرة مــا بعــد التقاعــد.
بطاقــة الدفــع عــن بعــد خــال جائحــة كوفيــد-19: فــي ظــل األوضــاع التــي شــهدها العالــم مــع جائحــة كوفيــد-19 وحرصــًا علــى ســالمة الجميــع، 
أصــدر البنــك عــدة توجيهــات لزبائنــه إلرشــادهم إلســتخدام بطاقــات اإلئتمــان والخصــم المباشــر ومســبقة الدفــع ذات خاصيــة الدفــع عــن ُبعــد 

وذلــك لتســديد مدفوعــات نقــاط البيــع فــي المحــالت التجاريــة. 
ــال اإللكترونــي: واصــل كل مــن شــرطة عمــان الســلطانية وبنــك مســقط شــراكتهما فــي  حمــات التوعيــة حــول األمــن الســيبراني واالحتي
حملــة مكافحــة االحتيــال اإللكترونــي. نظمــت شــرطة عمــان الســلطانية وبنــك مســقط، بالتعــاون مــع كليــة صــور الجامعيــة، محاضــرة توعويــة 
حــول مكافحــة االحتيــال اإللكترونــي لطــالب الكليــة تحــت شــعار "األمــن الســيبراني مســؤولية الجميــع"، حيــث تــّم تعريــف الطــالب وأعضــاء هيئــة 
التدريــس والموظفيــن بالكليــة بمختلــف أنــواع االحتيــال اإللكترونــي، واألســاليب البــارزة التــي يســتخدمها المحتالــون فــي ارتــكاب الجرائــم الماليــة، 

وكذلــك الطــرق المختلفــة لمنــع االحتيــال وكيفيــة التصــدي لمثــل هــذه الهجمــات. 
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اللجان التابعة لمجلس إدارة البنك
ــه والنهــوض بمســؤولياته  ــس لممارســة أعمال ــالزم للمجل ــم الدعــم ال ــى تقدي ــس اإلدارة خــالل العــام 2020م عل ــالث لمجل ــت اللجــان الث عمل

ــي:  ــى النحــو التال ــت عل ــالث التابعــة لمجلــس اإلدارة كان ــة. إن مســؤوليات ومهــام اللجــان الث بكفــاءة وفعالي

1- لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة البنك
ــة المخاطــر التابعــة لمجلــس  ــّم اإلشــراف عليهــا بواســطة لجن تعــّد إدارة المخاطــر بشــكل عــام مــن أهــم مســؤوليات مجلــس إدارة البنــك ويت
اإلدارة بالبنــك، ويقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة إســتراتيجية إدارة المخاطــر والموافقــة عليهــا وتحديــد مســتوى المخاطــر المحتملــة، والتــي قــد 
تؤثــر علــى مختلــف األعمــال. وتقــوم لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة باإلشــراف علــى المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك فــي البيئــة التــي 
يعمــل فيهــا وضمــان عــدم تخطــي حــدود المخاطــر التــي حددهــا مجلــس اإلدارة مــن أجــل تحقيــق الخطــط المتعلقــة بأنشــطتها، إضافــة إلــى ذلــك، 
تقــوم لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة بالبنــك بتقديــم توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة حــول اســتراتيجية المخاطــر مقابــل العائــد والمخاطــر 

المحتملــة وسياســات المخاطــر وإدارة رأس المــال وإطــار عمــل إلدارة المخاطــر المختلفــة.
المسؤوليات الرئيسية لهذه اللجنة هي على النحو اآلتي:

صياغــة سياســة إدارة المخاطــر بمــا فــي ذلــك المخاطــر المتعلقــة باإلئتمــان والســوق والمخاطــر التشــغيلية وحمايــة الخدمــات المســاندة مــن 	 
أجــل تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للبنــك.

مراجعة إطار عمل المخاطر المحتملة العتماده من مجلس اإلدارة.	 
التأكد من أن للبنك إستراتيجية فّعالة في مجال إدارة المخاطر.	 
اإلشراف على تطبيق سياسة إدارة المخاطر وضمان توافق هذه السياسة مع القوانين واألنظمة ذات الصلة.	 
الحرص على الشفافية والنزاهة في التقارير المرفوعة إلى المساهمين.	 
تبني ونشر الوعي من خالل أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر وكيفية السيطرة على المخاطر المرتبطة بتنظيم وإدارة البنك.	 

ــّم رفــع  ــة المخاطــر التابعــة لمجلــس إدارة البنــك خــالل العــام 2020م كمــا ت ــاه  خــالل إجتماعــات لجن ــع الموّضحــة أدن تمــت مناقشــة المواضي
ــا: ــس اإلدارة للموافقــة عليه ــات المناســبة لمجل التوصي

ــّم إعــداده وتقديمــه إلــى لجنــة المخاطــر كل ثالثــة أشــهر، ويوفــر هــذا 	  ــإدارة المخاطــر والــذي يت ــزام الخاصــة ب ــر سياســة االلت إســتعراض تقري
التقريــر معيــاًرا لمســتويات المخاطــر التــي يحددهــا مجلــس إدارة البنــك، هــذا وقــد ناقشــت لجنــة المخاطــر المســائل الرئيســية التــي تحتويهــا 

ــر وتقديــم المالحظــات والتوجيهــات المناســبة بشــأنها. هــذه التقاري
إســتلمت اللجنــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس مــال البنــك وتــّم بعــد ذلــك  مراجعــة رأس المــال، إعتمــادًا علــى إختبــار تحّمــل المخاطــر وخطــة 	 

العمــل التــي تعتمــد علــى النظــرة المســتقبلية. كمــا قامــت بإعتمــاد إختبــارات تحّمــل المخاطــر الخاصــة بالبنــك وإســتعراض النتائــج المتعلقــة 
بســيناريوهات تحّمــل المخاطــر المختلفــة.

إســتعراض مــدى االمتثــال للمتطلبــات التــي تــّم تصميمهــا لتضمــن للمؤسســات الماليــة إســتعادة أنشــطتها االعتياديــة بعــد حــدوث األزمــات، 	 
كمــا تــّم مناقشــة التغييــرات واإلجــراءات ذات الصلــة بعــد االجتمــاع الــذي عقــد مــع البنــك المركــزي العمانــي.

إجــراء مراجعــة لمحافــظ إســتثمارات البنــك والمخاطــر التــي يتعــرض لهــا فــي الــدول والبنــوك المختلفــة، وقــد راجعــت اللجنــة إســتراتيجية البنــك 	 
فــي ضــوء مــا نتــج عــن جائحــة كوفيــد-19 والتغيــرات فــي الســوق وتوجيهــات الجهــات الرقابيــة الصــادرة فــي هــذا الخصــوص.

إجــراء مراجعــة شــاملة لمخاطــر الســوق ومخاطــر إدارة الســيولة والتــي تضمنــت مراجعــة مخاطــر أســعار الفائــدة، ومخاطــر أســعار العمــالت 	 
األجنبيــة ومخاطــر االســتثمار ومخاطــر الســلع األوليــة والعوامــل المؤثــرة فــي الســوق والتــي تؤثــر أيضــا علــى الوضــع االقتصــادي العالمــي.

كمــا قامــت اللجنــة بمراجعــة وضــع الســيولة العــام وإدارة مخاطــر الســيولة فــي البنــك فــي ظــل األوضــاع اإلســتثنائية الصعبــة بســبب إنخفاض 	 
 .)Basel III( أســعار النفــط واالمتثــال لمعاييــر الســيولة الخاصــة ببــازل

راجعــت لجنــة المخاطــر محفظــة األعمــال المصرفيــة للشــركات مــع التركيــز علــى العالقــات مــع الشــركات الكبيــرة، كمــا تــّم مراجعــة االســتثمار 	 
فــي بعــض الشــركات الكبيــرة.

إســتعرضت لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس إدارة البنــك مجموعــة القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية المتعلقــة ببنــك مســقط وميثــاق للصيرفة 	 
اإلســالمية والتــي تأثــرت بجائحــة كوفيــد-19 وكذلــك بيئــة التشــغيل الحالية.

راجعــت اللجنــة المحفظــة االئتمانيــة لألفــراد مــع التركيــز علــى جــودة األصــول وتكلفــة المخاطــر والعائــدات باإلضافــة إلــى المبــادرات الجديــدة 	 
التــي تــّم وضعهــا لزيــادة المحفظــة وتحســين جودتهــا.

ــر الماليــة رقــم IFRS9( 9( لمحفظــة الشــركات واألفــراد فــي ضــوء 	  ــار الدولــي إلعــداد التقاري ــة أحــكام المعي اســتعرضت اللجنــة مــدى كفاي
ــد-19 المســتمرة. جائحــة كوفي

إستعرضت اللجنة إطار إدارة المخاطر التشغيلية بما في ذلك مجموعة المخاطر التشغيلية والرقابية وتصنيف المخاطر التشغيلية.	 
أجــرت لجنــة المخاطــر مراجعــة لمــدى التقــدم المحــرز فــي عمليــة إدارة إســتمرارية األعمــال واألمــن المــادي وتقنيــة المعلومــات والعمليــات 	 

إلــى جانــب المبــادرات الرئيســية المخطــط لهــا.

التغييرات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة البنك
تأكيــًدا علــى التــزام البنــك بأفضــل ممارســات التنظيــم واإلدارة، يعلــق البنــك أهميــة كبــرى علــى إنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وتشــكيله 

والحفــاظ علــى مصالــح المســاهمين.
ال يجــوز ألي عضــو بمجلــس إدارة البنــك أن يكــون عضــوًا فــي مجالــس إدارات أكثــر مــن أربــع شــركات مســاهمة عامــة أو أن يكــون رئيًســا لمجالــس 

إدارات أكثــر مــن شــركتين يكــون المقــر الرئيســي ألنشــطتها فــي ســلطنة ُعمــان.
 

تّم توضيح بيانات أعضاء مجلس إدارة البنك في الجدول رقم )1( من هذا التقرير

إستقاللية أعضاء مجلس إدارة البنك
ال يوجــد ضمــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أي عضــو يتولــى منصــب تنفيــذي بالبنــك. ســتة مــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك التســعة مســتقلون حســب 
المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة وتعديالتــه. 
جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر تنفيذييــن وال يمارســون ســلطة كبيــرة علــى ســير العمــل اليومــي للبنــك. عــالوة علــى ذلــك، أعلنــت الهيئــة 
العامــة لســوق المــال عــن ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة المعــّدل فــي يوليــو 2015، ووفًقــا لمــا جــاء فيــه، تنتفــي صفــة 

االســتقاللية عــن عضــو مجلــس اإلدارة فــي الحــاالت التاليــة والتــي تشــمل وال تقتصــر علــى:

إذا كان مالــًكا لمــا نســبته )10٪( عشــرة فــي المئــة أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو الشــركة األم أو أي مــن الشــركات التابعــة لهــا أو الشــركات 	 
الشقيقة.

إذا كان ممّثــاًل لشــخص ذي صفــة اعتباريــة يملــك مــا نســبته )10٪( عشــرة فــي المئــة أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو الشــركة األم أو أي مــن 	 
الشــركات التابعــة لهــا أو الشــركات الشــقيقة.

ــا أو الشــركات 	  ــة له ــا مــن الشــركات التابع ــا فــي الشــركة أو الشــركة األم أو أًي ــا تنفيذًي ــن الســابقين لترشــحه منصًب ــالل العامي إذا شــغل خ
الشــقيقة.

إذا كانــت تربطــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركة أو الشــركة األم أو أي مــن الشــركات التابعــة 	 
لها أو الشــركات الشــقيقة.

إذا كانــت تربطــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن موظفــي اإلدارة الرئيســيين فــي الشــركة أو الشــركة األم أو أي مــن الشــركات 	 
التابعــة لهــا أو الشــركات الشــقيقة.

إذا كان عضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة األم أو أي مــن الشــركات التابعــة لهــا أو أي مــن الشــركات الشــقيقة للشــركة المرشــح لعضويــة 	 
مجلــس إدارتهــا.

إذا كان موظًفــا خــالل العاميــن الســابقين لترشــحه لــدى أي مــن األطــراف المتعاقــدة مــع الشــركة )بمــا فــي ذلــك مراقبــو الحســابات 	 
الخارجيــون، وكبــار المورديــن، والجمعيــات األهليــة التــي تلقــت دعًمــا يزيــد علــى 25 فــي المئــة مــن الميزانيــة الســنوية لهــذه الجمعيــات(.

إذا كان موظًفا خالل العامين السابقين لترشحه لدى الشركة األم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.	 
إذا كان مالًكا لحوالي )20٪( من أسهم أي من األطراف المشار إليها أعاله خالل العامين السابقين لترشحه.	 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
بلــغ مجمــوع بــدل حضــور جلســات مجلــس اإلدارة -/78,800 ريــال ُعمانــي خــالل العــام 2020م، علًمــا بــأن مجمــوع المكافــآت ألعضــاء مجلــس 
اإلدارة للعــام قــد بلــغ -/150,000 ريــال ُعمانــي )مائــة وخمســون ألــف ريــال ُعمانــي(، وبمــا أن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة البنــك ليســوا مــدراء  

تنفيذييــن بالبنــك، فبالتالــي ال ينطبــق عليهــم نظــام الرواتــب الثابتــة أو الحوافــز المرتبطــة بــاألداء.
ــال  ــات ومكافــآت بلغــت فــي مجملهــا 2,880 مليــون ري ــة للبنــك خــالل العــام 2020م علــى مرتب ــر ســتة أعضــاء فــي اإلدارة التنفيذي حصــل أكب

ــغ. ــى هــذا المبل ــاألداء، وقــد وافــق مجلــس اإلدارة عل ــب والعــالوات والحوافــز المرتبطــة ب ــغ الروات ــي ويشــمل هــذا المبل ُعمان
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كبار مساهمي البنك 
نسبة المساهمة )٪(اسم المساهم

٢3,63شؤون الباط السلطاني
11,77مجموعة دبي المالية ش.م.م

7,8٠صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
6,49صندوق تقاعد وزارة الدفاع

9,99شركة جبرين العالمية للتنمية 
5,14صندوق الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

3,٠٢الشركة العمانية العالمية القابضة
3,63شركة مسقط أوفرسيز ش.م.م 

1,94صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية
1,4٢صندوق عمان االستثماري

٢5,17مستثمرون آخرون
1٠٠,٠٠اإلجمالي

 المصدر: شركة مسقط للمقاصة واإليداع )ش.م.ع.م(.

ــداع  ــدد 7,305  مســاهمًا مســّجاًل بشــركة مســقط للمقاصــة واإلي ــا ع ــال المدفوع بالكامــل يســاوي 3,249,522,539 ســهمًا يملكه رأس الم
ــك. ــر مــن 15٪ مــن رأس المــال المدفــوع مــن البن ــالط الســلطاني( بأكث )ش.م.ع.م(. ال يحتفــظ أي مســاهم )عــدا شــؤون الب

حقوق المساهمين
تتمتــع جميــع أســهم البنــك بحقــوق متســاوية مرتبطــة بملكيتهــا، ممــا يعنــي أن للمســاهم الحــق فــي اســتالم األربــاح الموزعــة والمعلــن عنهــا 
خــالل إجتماعــات الجمعيــات العامــة مــع حــق األفضليــة فــي اإلكتتــاب فــي األســهم الجديــدة وحــق الحصــول علــى حصــة مــن أصــول البنــك فــي 
حــاالت التصفيــة وحــق التصــرف فــي األســهم بموجــب القانــون باإلضافــة إلــى حــق المســاهم فــي اإلطــالع علــى الميزانيــة العموميــة للبنــك 
ــات العامــة شــخصًيا أو مــن خــالل  ــت فــي إجتماعــات الجمعي ــح والخســارة وســجالت المســاهمين واســتالم اإلخطــارات والتصوي وحســاب الرب
وكيــل مفــوض وحــق التقــدم بطلــب إلغــاء أي قــرار تــّم اتخــاذه خــالل إجتمــاع الجمعيــة العامــة أو مــن قبــل مجلــس اإلدارة يكــون مخالًفــا للقانــون 
أو النظــام األساســي للبنــك ولوائحــه وحــق اتخــاذ أي إجــراءات ضــد أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراقبــي حســابات البنــك بالنيابــة عــن المســاهمين 
أو بالنيابــة عــن البنــك اســتنادا إلــى أحــكام  المــادة )121( مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )2019/18م(. إن إصــدار البنــك أســهًما مجانيــة ال 
يتطلــب موافقــة اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين، غيــر أن إصــدار وتخصيــص األســهم عبــر إكتتــاب خــاص يتطلــب الموافقــة 

المذكورة. 
يولــي البنــك أهميــة كبــرى إلحتــرام حقــوق صغــار المســاهمين والحفــاظ علــى مصالحهــم، كمــا يحــرص علــى عــرض وجهــات نظرهــم فــي 
إجتماعــات مجلــس اإلدارة وإجتماعــات الجمعيــات العامــة. وينطبــق مبــدأ )صــوت واحــد للســهم الواحــد( علــى جميــع المســاهمين لكــي يتمكــن 
صغــار المســاهمين مــن ترشــيح وإنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة واتخــاذ أي إجــراء ضــد مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة فــي حالــة اتخــاذ قــرارات 

تضــر بمصالــح هــؤالء المســاهمين.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يعمــل البنــك وفًقــا لسياســات وإجــراءات شــاملة تحكــم المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة، ويشــمل ذلــك القــروض والســلفيات الممنوحــة 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة واألطــراف ذات العالقــة بهــم وأي تعامــالت مــع شــركات يمتلــك فيهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة حصــص كبيــرة أو مهيمنة.
هــذا ويتــّم اإلفصــاح عــن أي قــروض أو ســلفيات يتــّم منحهــا ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو األطــراف ذات العالقــة بــه فــي اإليضاحــات 
المضمنــة فــي البيانــات الماليــة الســنوية الــواردة فــي التقريــر الســنوي للبنــك، وتعتبــر هــذه اإلفصاحــات عامــة. ويتــّم أيًضــا اإلفصــاح للمســاهمين 
فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية عــن أي معامــالت أخــرى تنفــذ مــع أعضــاء المجلــس بالطريقــة االعتياديــة ألعمــال البنــك وبــدون 

أي معاملــة تفضيليــة باإلضافــة إلــى البنــود األخــرى المدرجــة علــى جــدول أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية.

 التأكيدات
ــذ 	  ــق النمــو وتنفي ــي قــوي ويتوقــع أن يتمكــن مــن تحقي ــك فــي وضــع مال ــأن البن ــة للمســاهمين ب ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي يؤكــد مجل

الخطــط التوســعية المرســومة.
يقــوم مجلــس إدارة البنــك بمراجعــة فاعليــة األنظمــة واإلجــراءات والرقابــة الداخليــة بشــكل مفّصــل مــرة واحــدة كل ســنة علــى األقــل للتأكــد 	 

مــن أن األنظمــة المذكــورة فّعالــة.
ــل 	  ــع فــرص التحصي ــّم اللجــوء إليهــا فقــط بعــد إســتنفاذ جمي ــون، يت ــدى البنــك إجــراءات محــددة بوضــوح فيمــا يتعلــق بشــطب الدي توجــد ل

األخــرى.

راجعت اللجنة إطار خدمات الحماية والمستجدات حول أمن المعلومات واألمن المادي.	 
إستعرضت اللجنة مبادرات أمن المعلومات القادمة.	 
إستعرضت اللجنة تحويل المخاطر تحت غطاء التأمين.	 
راجعت لجنة المخاطر مستجدات حول األمن المادي.	 
راجع أعضاء اللجنة خطة العمل لمهام إدارة المخاطر لعام 2021م.	 

جرى خالل اإلجتماع المشترك للجنتي المخاطر والتدقيق اللتان تتبعان مجلس اإلدارة مناقشة اآلتي:

كيف يدير البنك المخاطر في ظل جائحة كوفيد-19.	 
إســتعرض أعضــاء لجنــة المخاطــر ولجنــة التدقيــق إدارة األزمــات خــالل جائحــة كوفيــد-19 مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الســالمة واألمــن 	 

واالســتدامة.

٢- لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة البنك
تشــمل المســؤوليات الرئيســية للجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس إدارة البنــك توفيــر الدعــم الــالزم لمجلــس اإلدارة لإلضطــالع بمســئولياته فــي 
المراقبــة واإلشــراف علــى إجــراءات اإلفصــاح المالــي المتبعــة فــي البنــك والتأكــد مــن مــدى مالئمــة وكفائــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وفعاليــة 
أنظمــة التدقيــق الداخلــي والتــزام البنــك باألنظمــة والقوانيــن الصــادرة مــن الهيئــات الرقابيــة. وتجتمــع لجنــة التدقيــق بشــكل منتظــم لمراجعــة 
أعمــال دائــرة التدقيــق الداخلــي والتقييــم الشــامل للرقابــة الداخليــة للبنــك، كمــا إنهــا تقــوم وبشــكل منتظــم بمراجعــة التقاريــر الــواردة إليهــا مــن 
دائــرة التدقيــق الداخلــي والدوائــر األخــرى وتقــوم بتقديــم التوجيهــات وإصــدار التعليمــات حــول إدارة المخاطــر المختلفــة، بمــا فــي ذلــك االحتيــال 

والضوابــط المتعلقــة بذلــك. هــذا وقــد تــّم تعييــن الفاضــل/ ناصــر بــن محمــد الحارثــي رئيًســا للجنــة التدقيــق فــي الرابــع مــن أبريــل 2011م.
تقــوم لجنــة التدقيــق كل ســنتين، بمراجعــة إختصاصاتهــا وسياســة الرقابــة اإلداريــة وإختصاصــات وأنشــطة التدقيــق الداخلــي،  وقــد إعتمــدت 
سياســة أخالقيــات المهنــة فــي العمــل لجميــع المدققيــن الداخلييــن العامليــن بالدائــرة لتعزيــز إســتقاللية الدائــرة فــي مجــال التدقيــق الداخلــي 
والتقيــد بقواعــد مهنيــة عنــد التعامــل مــع مختلــف دوائــر وفــروع البنــك. وقــد تبنــت لجنــة التدقيــق توجهــُا مبنًيــا علــى المخاطــر تقــوم بموجبــه 
بمراجعــة خطــط التدقيــق الداخلــي والموافقــة عليهــا علــى ذلــك األســاس،  كمــا تتمتــع خطــط التدقيــق الداخلــي بمرونــة كافيــة للتكيــف مــع 

المخاطــر الجديــدة والناشــئة والظــروف المتغيــرة واســتراتيجية أعمــال البنــك والمنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا. 
تماشــيًا مــع لوائــح الهيئــة العامــة لســوق المــال ولتطبيــق أفضــل الممارســات، قامــت كل مــن دائــرة التدقيــق الداخلــي ولجنــة التدقيــق 
التابعــة لمجلــس اإلدارة بتكليــف كيــه بــي إم جــي )KPMG(  والتــي تعــّد واحــدة مــن أكبــر شــركات الخدمــات المهنيــة فــي العالــم، إلجــراء 
مراجعــة خارجيــة للجــودة )EQR( خــالل عــام 2020م، حيــث قدمــت هــذه المراجعــة تقييًمــا مســتقاًل لدائــرة التدقيــق الداخلــي فــي بنــك مســقط 
 )"IIA ــر ــي )"معايي ــق الداخل ــة للتدقي ــن للممارســة المهني ــن الداخليي ــة لمعهــد المدققي ــر الدولي وعملياتهــا وأفرادهــا بمــا يتماشــى مــع المعايي
وقواعــد الســلوك المهنــي. يجــب إجــراء هــذه المراجعــة مــرة واحــدة علــى األقــل كل أربــع ســنوات. تــّم تصنيــف دائــرة التدقيــق الداخلــي فــي بنــك 
مســقط علــى أنهــا "تتوافــق بشــكل عــام" مــع معاييــر معهــد المدققيــن الداخلييــن )IIA( واإلطــار الدولــي للممارســة المهنيــة ألعمــال التدقيــق 

الداخلــي )IPPF( وقواعــد الســلوك المهنــي.
تولــي لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس إدارة البنــك أهميــة كبــرى للتطويــر المهنــي لجميــع موظفــي التدقيــق الداخلــي ورفــع مســتوى قدراتهــم 
للقيــام بــأداء مســؤولياتهم علــى أعلــى المســتويات المهنيــة الممكنــة، كمــا يتــّم تخصيــص مــوارد ماليــة كافيــة لدائــرة التدقيــق الداخلــي وخاصــة 
فــي مجــال الدعــم المطلــوب للحصــول علــى المؤهــالت والشــهادات المهنيــة ذات الصلــة فــي مجــاالت متعــددة، مثــل المحاســبة والتدقيــق 

الداخلــي ومكافحــة االحتيــال والتزويــر وإدارة المخاطــر وأمــن المعلومــات والتمويــل اإلســالمي وااللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال.
ــا  ــا لجــدول االجتماعــات المحــدد لهمــا خــالل العــام 2020م، وقــد أدت ــا وفًق وتجــدر اإلشــارة إلــى أن لجنــة التدقيــق ولجنــة المخاطــر قــد إجتمعت

المهــام المناطــة بــكل منهمــا علــى أكمــل وجــه.

3- لجنة الترشيحات والتعويضات التابعة لمجلس إدارة البنك
تتولى لجنة الترشيحات والتعويضات التابعة لمجلس اإلدارة المسؤوليات التالية:

ــس 	  ــى موافقــة مجل ــد وتســمية المرشــحين المناســبين للحصــول عل ــة، مــن خــالل تحدي ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــات بمجل ــراح التعيين إقت
اإلدارة.

تحديــد المبــادئ والمعاييــر واألحــكام الخاصــة بسياســة أداء ومكافــآت موظفــي البنــك وفــي عــام 2020م قامــت لجنــة الترشــيحات 	 
والتعويضــات بمــا يلــي: 

مراجعــة وإعتمــاد سياســة المــوارد البشــرية وكذلــك سياســة أداء موظفــي البنــك والمكافــآت والحوافــز وفًقــا لتوجيهــات البنــك المركــزي 	 
العمانــي تحــت عنــوان »مكافــآت موظفــي البنــوك«، ويشــمل ذلــك تطبيــق آليــة للمكافــآت الخاصــة بمتخــذي القــرارات التــي تنطــوي علــى 

مخاطــر ماديــة قــد تؤثــر علــى البنــك خــالل مــدى زمنــي حددتــه اآلليــة. 
وجود نظام لتقييم األداء مبني على معايير توزيع مكافآت أعضاء فريق اإلدارة.	 
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قــّدم البنــك خــالل العــام عروًضــا مرئيــة ومعلومــات حــول عملياتــه لعــدد مــن المحلليــن والمســتثمرين فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة 	 
والدوليــة. 

حركة تداول سهم البنك بسوق مسقط لألوراق المالية ومؤشرات البنوك 
يوّضح الجدول رقم )6( في نهاية هذا التقرير حركة سعر سهم البنك بسوق مسقط لألوراق المالية شهرًيا خالل العام.

نبذة عن إرنست أند يونغ ش.م.م  )EY( - مدققي الحسابات القانونيين الخارجيين  
إرنســت أنــد يونــغ هــي شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال خدمــات التدقيــق والضرائــب والمعامــالت والخدمــات االستشــارية. تلتــزم إرنســت أنــد 
يونــغ علــى القيــام بدورهــا فــي بنــاء بيئــة عمــل أفضــل. إن الــرؤى والخدمــات عاليــة الجــودة التــي تقدمهــا إرنســت أنــد يونــغ ُتســاعد فــي بنــاء 
الثقــة فــي أســواق رأس المــال واالقتصــاد فــي جميــع أنحــاء العالــم.  تمـــارس إرنســت أنــد يونــغ عملهــا فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا منـــذ عـــام 1923م ويعمـــل لديهـــا أكثـــر مـــن 7,000 موظفًا. كما تمـــارس إرنست أند يونغ عملهـــا فـــي سـلطنة عمـــان منـذ عـام 1974م، 
وهـــي شـــركة رائـــدة فـــي مجـــال تقديـــم خدمـــات متخصصـة فـي السلطنة. تمّثل أعمـال إرنست أند يونغ فـــي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال 
أفريقيـــا جـــزءا مـــن أعمـــال إرنست أند يونغ فـــي منطقـــة أوروبـــا والشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا حيـــث يعمـــل لديهـــا أكثـــر مـــن 4,720 شريك 

ومــا يقــارب 127,444 موظــف.
وعلـــى الصعيـــد العالمـــي، تعمـــل إرنست أند يونغ فـــي أكثـــر مـــن 150 دولـــة ويعمـــل لديهـــا 334,012 موظـــفًا فـي 700 فـرع. يرجـــى زيـارة موقـع 

إرنســـت ويونـــغ www.ey.com للحصـــول علـى مزيـــد مـن المعلومـات عـن الشـركة.

نبذة مختصرة حول أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك
الشيخ/ خالد بن مستهيل المعشني

ــة الترشــيحات والتعويضــات  ــه رئيــس لجن ــى كون ــن مســتهيل المعشــني منصــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك باإلضافــة إل يشــغل الشــيخ/خالد ب
التابعــة لمجلــس إدارة البنــك وذلــك منــذ أبريــل 2011م. هــذا ولقــد شــغل الشــيخ/ خالــد بــن مســتهيل المعشــني منصــب نائــب رئيــس مجلــس 
ــن مســتهيل المعشــني  ــل 2011م. يحمــل الشــيخ/خالد ب ــي أبري ــس اإلدارة ف ــه رئيســًا لمجل ــّم تعيين ــى أن ت ــارس 1999م إل ــذ م ــك من إدارة البن
شــهادة بكالوريــوس فــي اإلقتصــاد مــن المملكــة المتحــدة وشــهادة الماجســتير فــي دراســات الحــدود الدوليــة مــن معهــد الدراســات الشــرقية 

واإلفريقيــة التابــع لجامعــة لنــدن بالمملكــة المتحــدة.

الشيخ/ أحمد بن حمد بن هالل السعدي
الشــيخ/ أحمــد بــن حمــد بــن هــالل الســعدي، نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك مســقط منــذ فبرايــر 2020م وعضــو فــي لجنــة المخاطــر التابعــة 
لمجلــس اإلدارة ممّثــاًل لشــؤون البــالط الســلطاني. يشــغل الشــيخ/ أحمــد الســعدي حاليــًا منصــب مديــر عــام للرقابــة بشــؤون البــالط الســلطاني. 
يحمــل الشــيخ/ أحمــد الســعدي شــهادة بكالوريــوس فــي التجــارة مــن جمهوريــة مصــر العربيــة وشــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة 

ليفربــول ببريطانيــا )المملكــة المتحــدة(.

الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي
الفاضــل/ ناصــر بــن محمــد بــن ســالم الحارثــي )عميــد ركــن متقاعــد( عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ مــارس 2007م وهــو رئيــس لجنــة التدقيــق 
التابعــة لمجلــس اإلدارة، وخــالل خدمتــه العســكرية بــوزارة الدفــاع، تولــى عــددًا مــن الوظائــف الهامــة مــن بينهــا رئيــس التدقيــق الداخلــي ومديــر 

عــام التنظيــم والخطــط ومديــر عــام اإلدارة والمــوارد البشــرية .

الفاضل/ حمود بن إبراهيم صومار الزدجالي
الفاضــل/ حمــود بــن إبراهيــم صومــار الزدجالــي، عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ ينايــر 2001م وعضــو لجنــة إدارة المخاطــر التابعــة لمجلــس إدارة 
البنــك. الفاضــل/ حمــود بــن إبراهيــم صومــار الزدجالــي يعمــل فــي صنــدوق تقاعــد شــرطة ُعمــان الســلطانية "ش.م.م" بوظيفــة المديــر العــام 

للصنــدوق.

الشيخ/ سعيد بن محمد الحارثي
الشــيخ / ســعيد بــن محمــد بــن أحمد الحارثــي، هــو عضــو بمجلــس إدارة البنــك منــذ يوليــو 2011م وعضــو لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة 
ــة  ــة لتنمي ــي، وعضــوًا بمجلــس إدارة الشــركة العماني ــران الســلطاني العمان ــة بالطي ــة والمالي ــر عــام الشــؤون اإلداري ويشــغل حاليًا منصــب مدي
االســتثمارات الوطنيــة )تنميــة( ومجلــس إدارة ُعمــان كلوريــن "ش.م.ع.ع" والخليــج كلوريــن ذات مســؤولية محــدودة، يحمــل الشيـــخ/ سعـــيد 
شهـــادة الـــماجستير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة فكتوريــا )ملبورن-إســتراليا( وشــهادة البكالوريوس فــي إدارة األعمــال وتخصــص فرعــي فــي 

نظــم الحاســب اآللــي مــن جامعــة كاليفورنيــا إستانيســلوس )واليــة كاليفورنيا-الواليــات المتحــدة األمريكيــة(.

الشيخ/ سعود بن مستهيل المعشني
الشــيخ/ ســعود بــن مســتهيل بــن أحمــد المعـــشني، هــو عضــو بمجلــس إدارة البنــك منــذ مــارس 2013م  وهــو عضــو بلجنــة التدقيــق التابعــة 
لمجلــس إإلدارة ممّثــاًل لمســقط أوفرســيز. يشــغل الشــيخ/ ســعود منــذ العــام 2008م منصــب مديــر التســويق وتطويــر األعمــال التجاريــة فــي 
مجموعــة مســقط أوفرســيز، علمــًا بــأن المجموعــة تعمــل فــي القطــاع المالــي وفــي مجــال العقــارات والتجــارة والســفريات والتأميــن إلــى جانــب 

ــة 	  ــة العالمي ــر المالي ــر التقاري ــد بمعايي ــأن البنــك يتقي ــا ب ــة، علًم ــر الحســابات بعناي ــة بدقــة بعــد مراجعــة دفات ــات المالي ــّم إعــداد كافــة البيان يت
ــة. ــات المالي ــم البيان ــداد وتقدي )IFRS( فــي إع

قــام البنــك بتطبيــق نظــام متطــور للتدقيــق والرقابــة الداخليــة لضمــان رفــع التقاريــر الماليــة فــي حينهــا، كمــا يتــّم رفــع تقاريــر عــن األداء المالي 	 
للبنــك ومســتوى أداء األنشــطة األخــرى إلــى مجلــس اإلدارة بشــكل منتظــم، وذلــك بعــد مراجعتهــا وتحليلهــا مــن قبــل دائــرة الماليــة، ويتــّم 
إعــداد البيانــات الماليــة بإتبــاع سياســات محاســبية مناســبة يتــّم تطبيقهــا بشــكل مســتمر. وقــد وضــع البنــك اإلجــراءات والضوابــط التشــغيلية 
الضروريــة لضمــان تنفيــذ العمليــات المصرفيــة واعــداد الحســابات بشــكل دقيــق وفــي الوقــت المناســب، كمــا تتــّم مراجعــة البيانــات الماليــة 

مــن قبــل دائــرة التدقيــق الداخلــي قبــل تقديمهــا للجنــة التدقيــق ومــن ثــم إلــى مجلــس إدارة البنــك للموافقــة عليهــا بعــد ذلــك.
يّتبع البنك سياسات واجراءات مدروسة تتناسب مع موقعه كمؤسسة مالية رائدة ذات صيت معروف إقليميًا ودوليًا.	 
يحتفظ البنك بتغطية تأمينية مالئمة على الممتلكات واألصول القابلة للتأمين لضمان تغطيتها ضد المخاطر التي قد تتعرض لها.	 
يتقيــد البنــك وبصــورة مطلقــة وكاملــة بميثــاق تنظيــم وادارة شــركات المســاهمة العامــة  المدرجــة فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة 	 

والتغييــرات التــي يتــّم وضعهــا.
 	.)Pillar III( المعيار الثالث )Basel II( أكمل البنك كافة المتطلبات الالزمة للتقيد بمعايير إتفاقية بازل
إستوفى البنك متطلبات إتفاقية بازل والبنك المركزي الُعماني فيما يتعلق بكفاية رأس المال.	 
لقــد أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح بمعــّدل 35٪ فــي 2020م، منهــا أربــاح نقديــة بنســبة 25٪، باإلضافــة إلــى إقتــراح توزيــع نســبة ٪10 	 

ــر مــن  ــى بكثي ــة )20,77٪( وهــي أعل ــاح النقدي ــك بعــد توزيعــات األرب ــة رأس المــال )CAR( للبن ــة. ولقــد ســجلت نســبة كفاي كأســهم مجاني
الحــد األدنــى التنظيمــي. وســيحصل المســاهمون فــي البنــك علــى أربــاح نقديــة بواقــع )0,025( ريــال عمانــي لــكل ســهم قيمتــه اإلســمية 
مائــة بيســة وذلــك بإجمالــي مبلــغ )81,238( مليــون ريــال ُعمانــي علــى رأس المــال الحالــي للبنــك. عــالوة علــى ذلــك، ســيحصل المســاهمين 
علــى ســهم مجانــي لــكل )10( أســهم عاديــة بإجمالــي )324,952,253  ( ســهم بقيمــة )0,100( ريــال عمانــي لــكل منهــا بقيمــة إجماليــة تبلــغ 
)32,495 ( مليــون ريــال ُعمانــي. هــذا وســيكون توزيــع األربــاح النقديــة واألســهم المجانيــة رهًنــا بالحصــول علــى موافقــة الجهــات التنظيميــة 

وموافقــة الجمعيــة العامــة الســنوية للمســاهمون. 
يقوم البنك بإعداد تقرير مفصل مضمن في التقرير السنوي للبنك حول مناقشات اإلدارة التنفيذية وتحليالتها.	 

سياسة توزيع األرباح
ينتهــج مجلــس إدارة البنــك سياســة توزيــع أربــاح حصيفــة حيــث يتــّم االحتفــاظ بإحتياطــي كاف ومخصصــات مالئمــة لمجابهــة أي ظــروف طارئــة 
ــات التوســع  ــى مكافــأة المســاهمين مــع األخــذ فــي الحســبان فــي ذات الوقــت متطلب ــاح إل ــع األرب ــة. وتهــدف سياســة توزي ــة أو خارجي داخلي

المســتقبلي ألعمــال البنــك وكفايــة رأس المــال مــن خــالل االحتفــاظ بجــزء مــن األربــاح الســنوية. 

سياسة اإلفصاح وتوفير المعلومات للمستثمرين
يولــي البنــك أهميــة قصــوى للحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين واإلفصــاح عــن المعلومــات الهامــة، ولذلــك، فــإن كافــة المعلومــات واألخبــار 	 

والتطــورات المتعلقــة بالبنــك، بمــا فيهــا البيانــات الماليــة، متاحــة للمســاهمين الذيــن يمكنهــم طلــب هــذه المعلومــات مــن البنــك مباشــرة 
وفــي أي وقــت. 

يحتوي موقع البنك اإللكتروني  www.bankmuscat.com على آخر المستجدات والتطورات فيما يخص البنك وأنشطته.	 
ــات المتعلقــة 	  ــار والبيان ــن باإلفصــاح عــن األخب ــد أشــخاص مفوضي ــّم تحدي ــة وت ــاك سياســة معتمــدة لإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهري هن

ــّم إطــالع المســاهمين والمســتثمرين والجمهــور علــى كافــة المعلومــات  ــه يت ــا بأن بالبنــك للمســاهمين ووســائل اإلعــالم والجمهــور، علًم
ــة فــي الوقــت المناســب وبشــكل دوري ومنتظــم. الجوهري

يتــّم نشــر كافــة المعلومــات التــي تهــّم المســتثمرين علــى موقــع البنــك اإللكترونــي www.bankmuscat.com ويشــجع البنــك كل مــن 	 
يهمــه األمــر الدخــول إلــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك للحصــول علــى هــذه المعلومــات.

بصفــة عامــة امتثــل البنــك بكافــة األنظمــة والقوانيــن حيــث لــم يتــّم فــرض مخالفــات تنظيميــة علــى البنــك مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق 	 
المــال خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة. فيمــا فــرض البنــك المركــزي العمانــي والبنــك المركــزي الســعودي، خــالل الثــالث ســنوات الماضيــة 
غرامــات ماليــة علــى البنــك بلغــت -/178,000 ريــال عمانــي ومبلــغ -/250,000 ريــال ســعودي علــى التوالــي، وهــي غرامــات متعلقــة بالفحــص 
الميدانــي الــذي أجــراه البنــك المركــزي العمانــي لعــام 2019م لعــدم إمتثــال البنــك التــام بالمتطلبــات الرقابيــة فيمــا يتعلــق بنســبة اإلنكشــاف 
ــات اإلبــالغ، وبعــض الجوانــب المتعلقــة بالتأميــن المصرفــي. فيمــا  ــرة والمتوســطة، ومتطلب ــل المؤسســات الصغي العقــاري، ونســبة تموي
فــرض البنــك المركــزي الســعودي غرامــات لعــدم إمتثــال البنــك التــام بمتطلبــات إنشــاء وحــدة مســتقلة لإلشــراف الذاتــي لــدى فرعــه بالريــاض 

وكذلــك عــدم إســتخدام تقنيــة لتتبــع مســارات الســفن والشــحنات التــي أصــدر لهــا البنــك إعتمــادات أو ضمانــات بنكيــة. 
دفــع البنــك مبلــغ )358,414( ريــال ُعمانــي للمدققيــن الخارجييــن مقابــل أعمــال التدقيــق والمراجعــة التــي قامــوا بهــا خــالل العــام 2020م، 	 

علًمــا بــأن البنــك يســتخدم مدققيــن خارجييــن فــي مختلــف الــدول التــي يمــارس فيهــا أعمالــه. إن المبلــغ المشــار إليــه فــي هــذه الفقــرة هــو 
إجمالــي مدفوعــات البنــك ألعمــال التدقيــق التــي قدمهــا لــه المدققــون الخارجيــون فــي ســلطنة ُعمــان والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة 

الكويــت، باإلضافــة إلــى أتعــاب مهنيــة أخــرى ذات صلــة بأعمــال التدقيــق الخارجــي.
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الفاضل/ أحمد بن فقير البلوشي )رئيس األعمال المصرفية للشركات(
بــدأ الفاضــل/ أحمــد فقيــر البلوشــي حياتــه المهنيــة ببنــك مســقط فــي أكتوبــر 1994م كمدقــق داخلــي بخبــرة امتــدت ألكثــر مــن 26 عاًمــا، وقــد 
عمــل خاللهــا فــي مختلــف الوظائــف واألدوار بمــا فــي ذلــك التدقيــق الداخلــي والعمليــات والمــوارد البشــرية وتكنولوجيــا المعلومــات واألعمــال 
ــا منصــب رئيــس األعمــال المصرفيــة للشــركات ببنــك مســقط، والتــي تشــمل المشــاريع وهيكلــة التمويــل،  المصرفيــة للشــركات. يشــغل حالًي
والشــركات الكبيــرة، والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، والخدمــات المصرفيــة التجاريــة والحكوميــة، والفــروع الدوليــة )الســعودية والكويت(.
كمــا شــغل الفاضــل/ أحمــد أيًضــا منصــب نائــب مديــر عــام المــوارد البشــرية والرئيــس التنفيــذي لفــرع بنــك مســقط بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
الفاضــل/ أحمــد هــو زميــل عضــو جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن )ACCA(، المملكــة المتحــدة وحاصــل على شــهادة برنامج الماجســتير 

التنفيــذي فــي إدارة األعمــال )EMBA( مــن جامعــة الدراســات العليــا إلدارة األعمــال )HEC( بباريــس.

الفاضلة/ شيخة بنت يوسف الفارسي )رئيس اإلستراتيجية والخدمات المؤسسية(
ــة/ شــيخة بنــت يوســف الفارســي هي رئيــس اإلســتراتيجية والخدمــات المؤسســية. وهــي مســؤولة عــن إدارة االســتراتيجية والمــوارد  الفاضل
ــة المعلومــات وإدارة المشــاريع. وقبل هــذا المنصــب،  ــة وتقني ــة والمســؤولية االجتماعي ــن واالتصــاالت التجاري ــة الزبائ ــر خدم البشــرية وتطوي
شــغلت منصــب مديــر عــام االســتراتيجية والتطويــر المؤسســي ومســاعد مديــر عــام الرقابــة الماليــة واالســتراتيجية فــي بنــك مســقط. حصلــت 
علــى درجــة البكالوريــوس فــي التجــارة واالقتصــاد، تخصــص التســويق، مــن جامعة الســلطان قابوس عــام 1999م و علــى شــهادة الماجســتير 
فــي الماليــة مــن كليــة كاس إلدارة األعمــال، جامعــة ســيتي فــي لنــدن عــام 2005م. قبــل انضمامهــا إلــى البنــك، عملــت فــي المركــز العمانــي 

لترويــج االســتثمار وتنميــة الصــادرات )الــذي كان يعــرف باســم إثــراء( بصفتهــا المديــر العــام باإلنابــة لترويــج االســتثمار.

الفاضل/ تي جانيش )رئيس الرقابة المالية(
الفاضــل/ جانيــش ثانجافــل هــو رئيــس الرقابــة الماليــة للبنــك ومســؤول عــن مجموعــة المالية وتخطيــط األعمال والخدمــات المركزية للمشــتريات 
والخزينــة واالســتثمار وخدمــات اإلســناد. يتمتع الفاضــل/ جانيــش بخبــرة تزيــد عــن 25 عاًمــا، منهــا 23 عاًمــا فــي القطــاع المصرفي. وهــو محاســب 
قانونــي مؤهــل )ACA( مــن معهــد المحاســبين المعتمديــن فــي الهنــد، كمــا إنــه محاســب إداري معتمــد )CMA( مــن معهــد المحاســبين 
ــى  ــه حاصــل عل ــة ومحاســب تكاليــف )ICWA( مــن معهــد محاســبة التكاليــف واألعمــال بالهند، كمــا أن ــات المتحــدة األمريكي ــن بالوالي اإلداريي

دبلــوم الدراســات العليــا فــي اإلدارة العامــة مــن كليــة هارفــارد لألعمــال.

الفاضل/ شمزاني محمد حسين )مدير عام، ميثاق للصيرفة اإلسالمية( 
يمتلــك الفاضــل/ شــمزاني محمــد حســين خبــرة مصرفيــة تمتــد لـــ 27 عاًمــا، و قــد تقّلــد مناصــب مختلفــة فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ 
والشــرق األوســط وأفريقيــا، حيــث عمــل فــي عــدد مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة والرائــدة بمــا فــي ذلــك بنــك أبوظبــي األول و بنــك الخليــج 
االول, والمجموعــة االمريكيــة الدوليــة و بنــك اتــش اس بــي ســي. وقــد انضــم الفاضــل/ شــمزاني إلــى بنــك مســقط فــي مايــو 2019  كمديــر 
عــام - ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية.وهو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي التمويــل وكذلــك درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال الدوليــة 

وإدارة المــوارد البشــرية مــن جامعــة ميامــي، فلوريــدا.

نبذة عـن أعـضاء هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية )الهيئة(
فضيلة الشيخ / أ.د. عـلي محي الدين القره داغي ـ رئيس الهيئة

ــرأس أو  ــث ي ــم، حي ــل اإلســالمي فــي العال ــة و التموي ــال الصيرف ــار االستشــاريين الشــرعيين فــي مج ــد كب ــره داغــي أح ــور/ ق البروفســور الدكت
ــدا( و "مجمــع  ــاء والبحــوث" )إيرلن ــي لإلفت ــس األورب ــا "المجل ــس الشــرعية بمــا فيه ــات والمجال ــد مــن الهيئ يشــغل مناصــب هامــة فــي العدي
ــزكاة"  ــة لل ــة الشــرعية العالمي ــن( و "اللجن ــة اإلســالمية" )البحري ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي ــّده( و "هيئ الفقــه اإلســالمي" )ج
ــلى "جائــزة الدولــة التشــجيعية فــي الفقــه اإلســالمي المقــارن" مــن دولــة قطــر، و "جائــزة عجمــان  )الكويــت( وغيرهــا. وقــد حصــل فضيلتــه عـ
لخدمــة المجتمــع" عــام 2001م بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يحمــل فضيلتــه درجــة الدكتــوراه فــي الشــريعة والقانــون مــن جامعــة األزهــر 
منــذ 1985؛ ولديــه مــن المؤلفــات مــا يزيــد عــن 50 مؤلفــًا و 200 بحــث، منهــا حقيبــة طالــب العلــم االقتصاديــة ـ فــي 12 مجلــدًا، يشــارك فضيلتــه 
ــة اإلستشــارية  ــه باللجن ــب عضويت ــى جان ــة البشــرية، إل ــاء جامعــة التنمي ــس أمن ــس مجل ــا رئي ــات اإلســالمية، ويعمــل حالي بإنتظــام فــي المنتدي

ــع لجامعــة أوكســفورد بالمملكــة المتحــدة.  ــة اإلســالمي التاب الشــرعية للمركــز األكاديمي

الشيخ / عصام محمد إسحاق - عضوًا تنفيذًيا للهيئة
فضيلــة الشــيخ/ عصــام محمــد إســحاق أحــد العلمــاء البارزيــن فــي مجــال صناعــة التمويــل اإلســالمي، بما فــي ذلك الصيرفــة اإلســالمية والتكافل 
وصناديــق االســتثمار، مــع خبــرة ثريــة تشــمل مناطــق مثــل الشــرق األوســط، وجنــوب آســيا، وأوروبــا. يعمــل فضيلتــه عضــوًا رئيســًا فــي العديــد 
مــن الهيئــات الشــرعية بمــا فيهــا المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية )البحريــن( والهيئــة الشــرعية العليــا مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
المركــزي، وهيئــة الرقابــة الشــرعية ببنــك دار االســتثمار )البحريــن(، وبنــك إيكــو اإلســالمي )قيرغســتان(، ومصــرف أبوظبــي اإلســالمي )اإلمــارات(، 
وبنــك آركابيتــا )البحريــن(، وبنــك البركــة اإلســالمي )البحريــن(، وبنــك ميــزان اإلســالمي )باكســتان(، ودار التكافــل )اإلمــارات(، واألســواق الماليــة 
اإلســالمية الدوليــة )البحريــن(، وهيئــة النقــد المالديفيــة )المالديــف(، وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية )البحريــن(. 
ــًا مدرســًا  ــدا( عــام 1983م، ويشــغل حالي ــال )كن ــل بمونتري ــة الشــيخ/ عصــام علــى شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة ماكجي وقــد حصــل فضيل

للفقــه اإلســالمي، والعقيــدة اإلســالمية، وتفســير القــرآن فــي العديــد مــن المراكــز اإلســالمية التابعــة لــوزارة الشــئون الدينيــة بالبحريــن. 

ــة، وهــو حاصــل علــى شــهادة الماجســتير  ــوزارة الخارجية-المنظمــات الدولي المشــاريع المشــتركة. إلتحــق الشــيخ/ ســعود فــي العــام 2011م ب
فــي الدبلوماســية الدوليــة مــن جامعــة إيســت أنجليــا )بالمملكــة المتحــدة( فــي العــام 2015م، كمــا يحمــل شــهادة إدارة األعمــال مــن جامعــة 

ستافوردشــاير )بالمملكــة المتحــدة( فــي العــام 2010م. 

الفاضل/ خالد ناصر الشامسي
الفاضــل/ خالــد ناصــر حميــد الشامســي، هــو عضــو بمجلــس إدارة البنــك منــذ أكتوبــر 2015م ورئيــس لجنــة إدارة المخاطــر وعضــو لجنــة الترشــيحات 
والتعويضــات التابعتيــن لمجلــس إدارة البنــك. خــالل مســيرته العمليــة، إكتســب الفاضل/خالــد الشامســي خبــرات متنوعــة مــن خــالل التعامــل 
فــي األصــول الماليــة المملوكــة للقطاعيــن العــام والخــاص، عــالوة علــى األصــول العقاريــة واالســتثمارات البديلــة. الفاضــل/ خالــد الشامســي 
ــد الشامســي شــهادة  ــة والشــركات الخاصــة. يحمــل الفاضل/خال ــد مــن الشــركات المدرجــة باألســواق المالي ــس إدارات العدي عضــو فــي مجال
البكالوريــوس )مــع مرتبــة الشــرف( فــي المحاســبة وإدارة األعمــال الدوليــة، وهــو مديــر معتمــد مــن قبــل األنســيد )INSEAD( فــي مجــال 

حوكمــة الشــركات.

الفاضل/ سوندر جورج
الفاضل/ســوندر جــورج، هــو عضــو بمجلــس اإلدارة ممّثــاًل لشــركة جبريــن العالميــة للتنميــة "ش.م.ع.م" وعضــو لجنــة إدارة المخاطــر وعضــو لجنــة 
الترشــيحات والتعويضــات التابعتيــن لمجلــس إدارة البنــك. وهــو شــخصية مصرفيــة مــن ذوي الكفــاءة والخبــرة المصرفيــة المكتســبة خــالل 40 
عامــًا مــن العمــل المتواصــل فــي القطــاع المصرفــي، منهــا حوالــي 36 عامــًا فــي ســلطنة عمــان. الفاضل/ســوندر جــورج ينحــدر مــن جمهوريــة 
ــام والقطــاع المصرفــي  ــي بشــكل ع ــام 2001م نظــرًا لمــا قدمــه مــن خدمــات للمجتمــع العمان ــة فــي ع ــه الجنســية العماني ــّم منح ــد وت الهن
بشــكل خــاص خــالل إقامتــه الطويلــة فــي ســلطنة ُعمــان. الفاضل/ســوندر جــورج خريــج كليــة العـلـــوم مـــن جـامـــعة مـــدراس بجـــمهورية الهـــند 
وحـاصـــل عــــلى ماجستير فـــي إدارة األعـمـــال مــــن المــعهـــد الـــدولي للتنمية اإلدارية في لــــوزان بسـويـــسرا، وهـو أيـضـا زمـيــــل بمـعهد تـشـارتـــرد 
 OH "للمصرفييــن، لنــدن، وزميــل مشــارك فــي المعهــد الهنــدي للمصرفييــن. وهــو أيضــًا عضــو فــي مجلــس إدارة النهضــة للخدمــات "ش.م.ع.ع
ــو( "ش.م.ع.م".  ــة لإلتصــاالت الســلكية والالســلكية )تي ــت عمــان والشــركة المتكامل ــدوق الدخــل الثاب ــال "ش.م.ع.م" وصن وهاليكــون كابيت

الفاضــل/ ســوندر جــورج أيضــًا عضــو فــي مجلــس األمنــاء فــي كليــة الشــرق األوســط )ُعمــان(.

العميد الركن/ سيف بن سالم الحارثي
ــق  ــة التدقي ــذ مــارس 2019م وهــو عضــو بلجن ــي، عضــو فــي مجلــس إدارة بنــك مســقط من ــن ســيف الحارث ــن ســالم ب ــد الركــن ســيف ب العمي
التابعــة لمجلــس إإلدارة ممّثــاًل لصنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع. شــغل العميــد الركــن منصــب مستشــار مــوارد الدفــاع. حصــل العميــد الركــن ســيف 
علــى درجــة الدكتــوراه فــي تنميــة المــوارد البشــرية وآثارهــا علــى التنميــة الشــاملة فــي ســلطنة عمــان مــن جمهوريــة مصــر العربيــة وعلــى زمالــة 
المحاســبين القانونييــن مــن المجمــع العربــي للمحاســبين عــام 1999م فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية، كذلــك حصــل علــى زمالــة أكاديميــة 
ناصــر العســكرية العليــا فــي الدفــاع الوطنــي )ماجســتير( مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، إضافــة إلــى ذلــك حصولــه علــى بكالوريــوس فــي العلــوم 
العســكرية مــن واليــة كانســاس بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، كمــا لديــه دبلــوم عالــي فــي إدارة الحســابات مــن كليــة أبنجــدون بأكســفورد عــام 
1995 بالمملكــة المتحــدة، خــالل مســيرته العمليــة إكتســب العميــد الركــن ســيف بــن ســالم الحارثــي خبــرات متنوعــة فــي المحاســبة و التدقيــق 

المالــي، وهــو عضــو فــي مجلــس إدارة الشــركة الُعمانيــة لخدمــات التمويــل "ش.م.ع.ع" والمهــا للمنتجــات النفطيــة "ش.م.ع.ع".  
 

نبذة حول اإلدارة التنفيذية للبنك )عددهم ستة(
الشيخ/ وليد بن خميس الحشار )الرئيس التنفيذي(

يتولــى الشــيخ/ وليــد بــن خميــس الحشــار منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي بنــك مســقط، وهــو أيًضــا عضــو فــي مجلــس إدارة مركــز عمــان للحوكمــة 
والتنميــة المســتدامة وكليــة الدراســات المصرفيــة والماليــة.  تشــتمل خبرتــه الممتــدة علــى مــدى الســنوات الـــ28 ســنة الماضيــة العمــل فــي 
قطاعــات البنــوك والنفــط والغــاز. قبــل إنضمامــه إلــى بنــك مســقط، كان يشــغل مناصــب رفيعــة فــي عــدد مــن الشــركات الرائــدة فــي هــذه 
القطاعــات مثــل شــركة تنميــة نفــط عمــان وبنــك إتــش اس بــي ســي الشــرق األوســط . انضــم الشــيخ/ وليــد الحشــار إلــى بنــك مســقط فــي عــام 
2004م و منــذ ذلــك الحيــن شــغل عــدة مناصــب فــي البنــك مثــل مديــر عــام مجموعــة الخدمــات المصرفيــة و نائــب الرئيــس التنفيــذي، وقــد 
تولــى منصــب الرئيــس التنفيــذي لبنــك مســقط فــي ينايــر 2019. حصــل الشــيخ وليــد الحشــار علــى دبلــوم دراســات عليــا فــي اإلدارة العامــة مــن 
جامعــة هارفــارد، كمــا حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس والماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة واليــة كاليفورنيــا فــي ســكرامنتو، الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة.

الفاضل/ كي. جوبا كومار )رئيس األعمال المصرفية لألفراد(
يتولــى الفاضــل/ كــي جوبــا كومــار منصــب رئيــس األعمــال المصرفيــة لألفــراد، وقــد شــغل ســابقًا منصــب نائــب رئيــس العمليــات المصرفيــة فــي 
البنــك، وهــو مســؤول عــن إدارة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد ومركــز جــودة الخدمــات فــي البنــك. وهــو محاســب قانونــي ومحاســب تكاليــف 
وأميــن ســر مجلــس إدارة معتمــد بجمهوريــة الهنــد، وهــو عضــو فــي معهــد المحاســبين اإلدارييــن القانونييــن فــي لنــدن، وعضــو فــي جمعيــة 
ــى درجــة  ــا عل ــا كومــار حاصــل أيًض ــدن. الفاضــل/ كــي جوب ــق االســتثمار فــي لن ــاء صنادي ــة أمن ــدن وعضــو فــي جمعي ــة فــي لن األســواق المالي

الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن المعهــد الدولــي للتنميــة اإلداريــة فــي مدينــة لــوزان بسويســرا. 



٢1التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢٠

إسم عضو 
مجلس اإلدارة

الموقع 
بالمجلس 

والعضوية في 
اللجان المنبثقة 

عن المجلس

حضور 
اجتماعات 

مجلس 
اإلدارة

حضور اجتماعات 
لجنة التدقيق 
المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة

حضور اجتماعات 
لجنة المخاطر 
المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة

حضور اجتماعات 
لجنة الترشيحات 

والتعويضات 
المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة

صفة العضوية 
بالمجلس

بدل حضور 
االجتماعات 

ر.ع

الفاضل/ ناصر 
بن محمد 

الحارثي  

عضو مجلس 
اإلدارة ورئيس 
لجنة التدقيق 
المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة

ليس عضوًاليس عضوًا86
مستقل / غير 

تنفيذي /  من غير 
المساهين 

9,9٠٠/-

الفاضل/ 
حمود بن 

إبراهيم صومار 
الزدجالي، ممّثل 
لصندوق تقاعد 

شرطة ُعمان 
السلطانية 

عضو مجلس 
اإلدارة وعضو 

في لجنة المخاطر 
المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة 

ليس عضوًا5ليس عضوًا8

مستقل / غير 
تنفيذي/ مساهم 
بصفته الشخصية 
/ ممّثل لشخصية 
اعتبارية مساهمة

9,4٠٠/-

الشيخ/ سعيد 
بن محمد 

الحارثي

عضو مجلس 
اإلدارة وعضو 

في لجنة التدقيق 
المنبثقة  عن 

مجلس اإلدارة.

ليس عضوًاليس عضوًا86
غير مستقل / 
غير تنفيذي / 

مساهم بصفته 
الشخصية.

9,٠٠٠/-

الشيخ/ سعود 
بن مستهيل 

المعشني،

ممّثل لشركة 
مسقط 

أوفرسيز 
"ش.م.م"

عضو مجلس 
اإلدارة وعضو 

في لجنة التدقيق 
المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة.

ليس عضوًاليس عضوًا33
مستقل / غير 

تنفيذي / ممّثل 
لشخصية اعتبارية 

مساهمة
3,975/-

الفاضل/ خالد  
ناصر الشامسي

 

عضو مجلس 
اإلدارة ورئيس 
لجنة المخاطر 
المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة، 
وعضو لجنة 
الترشيحات 

والتعويضات 
المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة، 

53ليس عضوًا8
غير مستقل / غير 
تنفيذي / من غير 

المساهمين.
9,٢75/-

الفاضل/ 
سوندر جورج، 
ممّثل شركة 

جبرين العالمية 
للتنمية 

ش.م.ع.م

عضو مجلس 
اإلدارة وعضو 
لجنة المخاطر 
المنبثقة عن  

مجلس اإلدارة 
وعضو في لجنة 

الترشيحات 
والتعويضات 
المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة.

53ليس عضوًا8
مستقل / غير 

تنفيذي / ممّثل 
لشخصية اعتبارية 

مساهمة
9,8٠٠/-

العميد الركن/ 
سيف بن سالم 
الحارثي، ممّثا 
صندوق تقاعد 

وزارة الدفاع

عضو مجلس 
اإلدارة وعضو 
بلجنة التدقيق 
المنبثقة عن  
مجلس اإلدارة

ليس عضوًاليس عضوًا86

مستقل/ 
غير تنفيذي/ 

مساهم بصفته 
الشخصية/ ممّثل 
لشخصية اعتبارية 

مساهمة

9,8٠٠/-

78,8٠٠إجمالي المبلغ المدفوع كبدل حضور ألعضاء مجلس اإلدارة

الشيخ الدكتور/ ماجد بن محمد الكندي - عضوًا تنفيذًيا للهيئة
ــة  ــة الرقاب ــراء مــداوالت هيئ ــرا فــي إث ــن فــي ســلطنة عمــان، ويســهم كثي ــدي أحــد رمــوز الفقــه اإلســالمي البارزي ــور ماجــد الكن ــة الدكت فضيل
الشــرعية لـ"ميثــاق" بعلمــه الغزيــر وخبرتــه الواســعة فــي مجــال أحــكام الشــريعة اإلســالمية مــع تركيــز علــى التطبيقــات الســائدة فــي الســلطنة. 
الدكتــور الكنــدي أحــد رواد الصيرفــة اإلســالمية والتمويــل اإلســالمي مــن بيــن العلمــاء العمانييــن. إلــى جانــب مهامــه الكبيــرة فــي هيئــة الرقابــة 
الشــرعية بميثــاق. يعمــل فضيلتــه كأميــن عــام للجنــة اإلفتــاء بســلطنة ُعمــان، وشــغل ســابقا قاضيــًا مســاعدًا بــوزارة العــدل وباحثــًا فــي مكتــب 
اإلفتــاء بســلطنة عمــان. وقــد حصــل الشــيخ/ماجد الكنــدي عــام 2012م عـــلى درجــة الدكتــوراه فــي الفقــه اإلســالمي مــن الجامعــة اإلســالمية 
العالميــة بماليزيــا، وعـــلى دكتــوراه أخــرى فــي اإلقتصــاد والصيرفــة اإلســالمية مــن جامعــة اليرمــوك بــاألردن عــام 2014م. يعتبــر الدكتــور/ ماجــد 
أول عمانــي مؤلــف وباحــث فــي الشــريعة فــي مجــال الصيرفــة اإلســالمية حيــث قــام بتأليــف كتابيــنـ  أحدهمــا: "المعامــالت الماليــة والتطبيقــات 

المعاصــرة" وثانيهمــا: "أســواق األوراق الماليــة علــى ضــوء األحــكام الشــرعية"، كمــا أنــه كثيــر الظهــور فــي المنتديــات اإلســالمية.

الشيخ المفتي/ إرشاد أحمد إعجاز
فضيلــة المفتــي/ إرشــاد أحمــد إعجــاز هــو أحــد العلمــاء البارزيــن فــي مجــال التمويــل اإلســالمي عامــة والصيرفــة اإلســالمية خاصــة فــي جمهوريــة 
باكســتان، حيــث يــرأس كال مــن: اللجنــة االستشــارية الشــرعية بالبنــك المركــزي الباكســتاني، وهيئــة الرقابــة الشــرعية بـــ "بنــك ســمت" المحــدود، و 
"بنــك إســالمي باكســتان" المحــدود. كمــا أنــه يتمتــع بعضويــة كل مــن: هيئــة الرقابــة الشــرعية "بنــك ســتاندرد شــارترد" بباكســتان، وهيئــة الرقابــة 
الشــرعية بـــ "مجموعــة البركــة" بأســتراليا، وغيرهــا. يعمــل المفتــي/ إرشــاد فــي المجــال األكاديمــي، حيــث يشــغل عضويــة فــي هيئــة التدريــس بـــ 
"المعهــد الوطنــي للمصرفيــة والماليــة"، ومحاضــرا زائــرا لــدى كل مــن: "المعهــد الدراســي إلدارة األعمــال"، و"مركــز الشــيخ زايــد اإلســالمي"، 
ــل  ــات اإلقتصــاد والتموي ــر الظهــور فــي منتدي ــه كثي ــا أن ــرأ" بكراتشــي، وغيرهــا. كم ــة إق ــة" بكراتشــي، و "جامع ــز الدراســات االقتصادي و "مرك
اإلســالمي والمعاهــد التعليميــة ومراكــز اإلقتصــاد اإلســالمي. حصــل المفتــي إرشــاد علــى شــهادة "التخصــص فــي اإلفتــاء" مــن "جامعــة دار 
العلــوم" بكراتشــي ســنة 1996، ثــم ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة إقــرأ، ســنة 2010. ويواصــل حاليــا دراســاته العليــا مرحلــة الـــ إمفــل 

)M.Phil( فــي مجــال التمويــل اإلســالمي بجامعــة كراتشــي ـ باكســتان.

الشيخ/ وليد بن سليمان القري
ــل اإلســالمي عامــة  ــا فــي مجــال التموي ــم فــي مجــال الفقــه اإلســالمي فــي ســلطنة عمــان، وينشــط حالي ــد القــري عال ــة الشــيخ/ ولي فضيل
والتأميــن اإلســالمي )التكافــل( بشــكل خــاص. منــذ عــام 2007م يعمــل فضيلتــه كأميــن للفتــوى بمكتــب اإلفتــاء بســلطنة ُعمــان. كمــا أنه يشــغل 
عضــوًا فــي هيئــة الرقابــة الشــرعية بشــركة "عمــان للتكافــل" العمانيــة منــذ تأسيســها لغايــة اليــوم، وعضــوًا فــي "مكتــب المراجعــة الشــرعية" 
بالبحريــن. حصــل الشــيخ/ القــري علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الشــريعة مــن المعهــد الشــرعي بالســلطنة، وعلــى "شــهادة المراقــب والمدقــق 
الشــرعي" مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية بالبحريــن؛ ويواصــل حاليــا دراســاته العليــا ـ مرحلــة الماجســتير ـ فــي 

أصــول الديــن بـــ "جامعــة الســلطان قابــوس" ـ ســلطنة عمــان. 

الجداول
جدول رقم )1(: تشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف مجلس اإلدارة وحضور األعضاء الجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وبدل 

الحضور )٢0٢0م(
تفاصيل مجلس اإلدارة واالجتماعات التي عقدت خالل عام 2020م وحضور كل عضو على النحو الموّضح أدناه:

تــّم إعــداد هــذا الجــدول وفًقــا لمتطلبــات الملحــق رقــم )3( مــن ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة ويغطــي الجــدول البنــد )1-2 
ــد  ــة التــي يمثلونهــا(، والبنــد )2-2- إجتماعــات مجلــس اإلدارة وتواريخهــا( والبن تشــكيل وتصنيــف أعضــاء مجلــس اإلدراة والشــخصيات اإلعتباري

)3-3 اجتماعــات اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة والحضــور خــالل الســنة( والبنــد )5-1 المكآفــات واألتعــاب(
 

إسم عضو 
مجلس اإلدارة

الموقع 
بالمجلس 

والعضوية في 
اللجان المنبثقة 

عن المجلس

حضور 
اجتماعات 

مجلس 
اإلدارة

حضور اجتماعات 
لجنة التدقيق 
المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة

حضور اجتماعات 
لجنة المخاطر 
المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة

حضور اجتماعات 
لجنة الترشيحات 

والتعويضات 
المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة

صفة العضوية 
بالمجلس

بدل حضور 
االجتماعات 

ر.ع

الشيخ/ خالد 
بن مستهيل 

المعشني

رئيس مجلس 
اإلدارة ورئيس 

لجنة الترشيحات 
والتعويضات 
المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة.

3ليس عضوًاليس عضوًا8
مستقل / غير 

تنفيذي / من غير 
المساهمين

9,٠٠٠/-

الشيخ/ أحمد 
بن حمد 

السعدي، ممّثل 
شؤون الباط 

السلطاني

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة 

وعضو في لجنة 
المخاطر المنبثقة 

عن مجلس 
اإلدارة 

ليس عضوًا 5ليس عضوًا7
غير مستقل / غير 
تنفيذي /  ممّثل 
لشخصية اعتبارية 

مساهمة
8,65٠/-
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الجدول رقم )4(: رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس
ــا لمتطلبــات البنــد )2-3 عــدد مجالــس اإلدارة األخــرى أو لجــان المجلــس التــي يكــون فيهــا عضــو مجلــس اإلدارة  ــّم إعــداد هــذا الجــدول وفًق ت

عضــوًا أو رئيًســا( مــن الملحــق رقــم )3( مــن ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة: 

الشيخ/ خالد بن مستهيل المعشني

إسم الشركة التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة الرقم
أو رئيس مجلس إدارة ) ش.م.ع.ع (

مساهم بصفته الشخصية/ 
ممّثل عن جهة اعتبارية

الصفة بمجلس اإلدارة / 
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة بصفته الشخصيةبنك مسقط "ش.م.ع.ع"1

رئيس  مجلس إدارة بصفته الشخصيةشركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة "ش.م.ع.ع"٢

عضو مجلس إدارةبصفته الشخصيةالعمانية للخدمات المالية "ش.م.ع.ع"3

عضو  مجلس إدارةبصفته الشخصيةشركة ظفار لألعاف "ش.م.ع.ع"4

الشيخ/ أحمد بن حمد السعدي

إسم الشركة التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة أو الرقم
رئيس مجلس إدارة ) ش.م.ع.ع (

مساهم بصفته الشخصية / 
ممّثل عن جهة اعتبارية

الصفة بمجلس اإلدارة / 
رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارةشؤون الباط السلطاني بنك مسقط "ش.م.ع.ع"1

الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي

إسم الشركة التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة أو الرقم
رئيس مجلس إدارة ) ش.م.ع.ع (

مساهم بصفته الشخصية / 
ممّثل عن جهة اعتبارية

الصفة بمجلس اإلدارة / 
رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارةبصفته الشخصية بنك مسقط "ش.م.ع.ع"1

رئيس مجلس إدارة بصفته الشخصيةشركة عمان لإلستثمار والتمويل "ش.م.ع.ع"٢

الفاضل/ حمود بن إبراهيم صومار الزدجالي

إسم الشركة التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة الرقم
أو رئيس مجلس إدارة ) ش.م.ع.ع (

مساهم بصفته الشخصية / 
ممّثل عن جهة اعتبارية

الصفة بمجلس اإلدارة / 
رئيس مجلس اإلدارة

ممّثل صندوق تقاعد شرطة بنك مسقط "ش.م.ع.ع"1
عضو مجلس إدارةعمان السلطانية "ش.م.م"

الشيخ/ سعيد بن محمد الحارثي

إسم الشركة التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة أو الرقم
رئيس مجلس إدارة ) ش.م.ع.ع (

مساهم بصفته الشخصية / 
ممّثل عن جهة اعتبارية

الصفة بمجلس اإلدارة / 
رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارةبصفته الشخصيةبنك مسقط "ش.م.ع.ع"1

عضو مجلس إدارةبصفته الشخصيةشركة عمان كلورين "ش.م.ع.ع"٢

الشيخ/ سعود بن مستهيل المعشني

إسم الشركة التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة أو الرقم
رئيس مجلس إدارة ) ش.م.ع.ع (

مساهم بصفته الشخصية / 
ممّثل عن جهة اعتبارية

الصفة بمجلس اإلدارة / 
رئيس مجلس اإلدارة

ممّثل شركة مسقط أوفرسيز بنك مسقط "ش.م.ع.ع"1
عضو مجلس إدارة"ش.م.م"

الجدول رقم )٢(: حضور أعضاء مجلس إدارة البنك في اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين
تــّم إعــداد هــذا الجــدول وفقــا لمتطلبــات البنــد )2-2( مــن الملحــق رقــم 3 مــن ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة حــول حضــور 

أعضــاء مجلــس إدارة البنــك فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي 19 مايــو 2020م: 
 

ممّثاًل العضو الحاضر في اجتماع الجمعية العامة السنويةالرقم

نفسهالشيخ/ خالد بن مستهيل المعشني1

شؤون الباط السلطاني الشيخ/ أحمد بن حمد السعدي٢

نفسهالفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي 3

صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية "ش.م.م"الفاضل/ حمود بن إبراهيم صومار الزدجالي4

نفسهالشيخ/ سعيد بن محمد الحارثي5

شركة مسقط أوفرسيز ش.م.مالشيخ/ سعود بن مستهيل المعشني6

نفسهالفاضل/ خالد ناصر الشامسي              7

شركة جبرين العالمية للتنمية ش.م.ع.مالفاضل/ سوندر جورج8

صندوق تقاعد وزارة الدفاعالعميد الركن/ سيف بن سالم الحارثي 9

الجدول رقم )3(: تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة عنه )٢0٢0م(
ــة إجتماعات. الحــد األقصــى للمــدة  ــر 2020م إلــى 31 ديســمبر 2020م ثماني ــرة مــن 1 يناي ــغ العــدد اإلجمالــي إلجتماعــات المجلــس فــي الفت بل
التــي تفصــل بيــن أي إجتماعيــن لــم تتجــاوز أربعــة أشــهر متتاليــة، وذلــك وفقــًا للبنــد 10 )ب( مــن المبــدأ الثانــي مــن ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات 
المســاهمة العامــة )يوليــو 2015م(، ولقــد كانــت تواريــخ إجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وهــي لجنــة التدقيــق ولجنــة إدارة 

المخاطــر ولجنــة الترشــيحات والتعويضــات خــالل عــام 2020م كمــا هــو مبّيــن بالجــدول أدنــاه: 
تــّم إعــداد هــذا الجــدول وفقــا لمتطلبــات البنــد )2-4( مــن الملحــق رقــم 3 مــن ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة حــول تنظيــم 

االجتماعــات لمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وحضورهــا خــالل 2020م. 

مواعيد اجتماعات مجلس الرقم
اإلدارة

 تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق
المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 تواريخ اجتماعات لجنة
 المخاطر المنبثقة عن مجلس

 اإلدارة

 تواريخ اجتماعات لجنة
 الترشيحات والتعويضات

المنبثقة عن مجلس اإلدارة
٢9 يناير ٢٠٢٠م٢8 أبريل ٢٠٢٠م٢9  يناير ٢٠٢٠م٢9  يناير ٢٠٢٠م1
17 يونيو ٢٠٢٠م6 يوليو ٢٠٢٠م٢8 أبريل ٢٠٢٠م٢8 أبريل ٢٠٢٠م٢
٢8 يوليو ٢٠٢٠م15 سبتمبر ٢٠٢٠م٢8 يوليو ٢٠٢٠م17 يونيو ٢٠٢٠م3
٢6 أكتوبر ٢٠٢٠م15 سبتمبر ٢٠٢٠م٢8 يوليو ٢٠٢٠م4
 15 ديسمبر ٢٠٢٠م٢6 أكتوبر ٢٠٢٠م15 سبتمبر ٢٠٢٠م5
  15 ديسمبر ٢٠٢٠م٢6 أكتوبر ٢٠٢٠م6
   ٢7 أكتوبر ٢٠٢٠م7
   15 ديسمبر ٢٠٢٠م8
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أعضاء لجنة الترشيحات والتعويضات:

المنصب في اللجنة المنبثقة عن المجلساالسمالرقم

رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات الشيخ/ خالد بن مستهيل المعشني1

عضوًاالفاضل/ سوندر جورج3

عضوًاالفاضل/ خالد ناصر الشامسي4

تأكيد االمتثال وفقا للبند )6( من الملحق رقم )3( من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة
ــي لعــام  ــال عمان ــدل حضــور جلســات بقيمــة 78,800/-   ري ــك ب ــلس إدارة البنـ ــي 31 ديســمبر 2020م، تقاضــى مجـ ــهية فـ ــالل الســنة المنتـ خـ

)2020م( لمجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق ولجنــة المخاطــر ولجنــة الترشــيحات والتعويضــات التابعــة لمجلــس اإلدارة. 
يتّم إصدار هذا التأكيد وفًقا للبند )6( من الملحق رقم )3( من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة.

الجدول رقم )6(
أســعار األســهم الشــهرية الخاصــة بأســهم البنــك فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة ومؤشــرات أســهم القطــاع المصرفــي بســوق مســقط 

لــألوراق الماليــة.
)تتوفــر المعلومــات أدنــاه لــدى وكاالت األنبــاء وهــي معلومــات تــّم نشــرها ســابقًا ويتــّم إدراجهــا هنــا كجــزء مــن متطلبــات ميثــاق تنظيــم وإدارة 

شــركات المســاهمة العامــة حســبما تّمــت اإلشــارة إليــه أعــاله وهــي ال تعتبــر عرضــًا لشــراء أســهم البنــك(: 

 أسعار أسهم بنك مسقط
إغالق المؤشراألدنىاألعلىالشهر

٠.47٠٠.4٢6٠.446يناير ٢٠٢٠م

٠.46٠٠.438٠.45٠فبراير ٢٠٢٠م

٠.45٢٠.316٠.3٢٢مارس ٢٠٢٠م

٠.346٠.3٠٠٠.3٢4أبريل ٢٠٢٠م

٠.358٠.31٠٠.35٠مايو ٢٠٢٠م

٠.348٠.3٢8٠.34٠يونيو ٢٠٢٠م

٠.35٠٠.334٠.348يوليو ٢٠٢٠م

٠.4٠6٠.348٠.4٠٠أغسطس ٢٠٢٠م

٠.4٠٢٠.358٠.36٢سبتمبر ٢٠٢٠م 

٠.374٠.354٠.36٠أكتوبر ٢٠٢٠م

٠.39٠٠.36٠٠.388نوفمبر ٢٠٢٠م

٠.448٠.4٢8٠.434ديسمبر ٢٠٢٠م

المصدر: التقارير الشهرية لسوق مسقط لألوراق المالية

 الفاضل/ خالد ناصر الشامسي

إسم الشركة التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة أو الرقم
رئيس مجلس إدارة ) ش.م.ع.ع (

مساهم بصفته الشخصية / 
ممّثل عن جهة اعتبارية

الصفة بمجلس اإلدارة / 
رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارةبصفته الشخصيةبنك مسقط "ش.م.ع.ع"1

الفاضل/ سوندر جورج

إسم الشركة التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة أو الرقم
رئيس مجلس إدارة ) ش.م.ع.ع (

مساهم بصفته الشخصية / 
ممّثل عن جهة اعتبارية

الصفة بمجلس اإلدارة / 
رئيس مجلس اإلدارة

ممّثل لشركة جبرين العالمية بنك مسقط "ش.م.ع.ع"1
عضو مجلس إدارةللتنمية "ش.م.ع.م"

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة بصفته الشخصيةالنهضة للخدمات "ش.م.ع.ع"٢
التدقيق

 
 العميد الركن/ سيف بن سالم الحارثي

إسم الشركة التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة أو الرقم
رئيس مجلس إدارة ) ش.م.ع.ع (

مساهم بصفته الشخصية / 
ممّثل عن جهة اعتبارية

الصفة بمجلس اإلدارة / 
رئيس مجلس اإلدارة

ممّثل عن صندوق تقاعد وزارة بنك مسقط "ش.م.ع.ع"1
عضو مجلس إدارةالدفاع

ممّثل عن صندوق تقاعد وزارة الشركة  العمانية لخدمات التمويل "ش.م.ع.ع"٢
عضو مجلس إدارةالدفاع

ممّثل عن صندوق تقاعد وزارة شركة المها لتسويق المنتجات النفطية "ش.م.ع.ع"3
عضو مجلس إدارةالدفاع

الجدول 5: األعضاء و رؤساء اللجان التابعة للمجلس
تــّم إعــداد هــذا الجــدول وفًقــا لمتطلبــات البنــد )3-2( مــن الملحــق رقــم )3( مــن ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة حــول لجــان 

مجلــس اإلدارة وتشــكيلها وأســماء أعضائهــا ورؤســائها:
أعضاء لجنة التدقيق:

الصفة في اللجنة التابعة للمجلساالسمالرقم

رئيس لجنة التدقيقالفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي 1

عضوًاالشيخ/ سعيد بن محمد الحارثي ٢

عضوًاالشيخ/ سعود بن مستهيل المعشني  3

عضوًاالعميد الركن/ سيف بن سالم الحارثي4

أعضاء لجنة المخاطر:

الصفة في اللجنة المنبثقة عن المجلساالسمالرقم

رئيس لجنة المخاطرالفاضل/ خالد ناصر الشامسي1

عضوًاالشيخ أحمد بن حمد السعدي٢

عضوًاالفاضل/ حمود بن إبراهيم صومار الزدجالي3

عضوًاالفاضل/ سوندر جورج4
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حركة المؤشر المالي خالل 2020م

إغالق المؤشراألدنىاألعلىالتاريخ

6519,63٠6533,٢4٠6514,76٠يناير ٢٠٢٠م

65٢3,45٠65٢3,45٠65٠7,33٠فبراير ٢٠٢٠م 

5517,35٠5518,76٠544٢,54٠مارس ٢٠٢٠م

5583,٢٠٠56٢3,6٢٠5569,٢6٠أبريل ٢٠٢٠م

553٢,٢1٠558٠,69٠553٢,٢1٠مايو ٢٠٢٠م

5596,78٠5616,55٠5586,٢7٠يونيو ٢٠٢٠م 

569٠,7٠٠57٠7,4٢٠569٠,7٠٠يوليو ٢٠٢٠م

6٠88,46٠615٠,98٠6٠88,46٠أغسطس ٢٠٢٠م

5835,٠٠٠5861,19٠5831,٢1٠سبتمبر ٢٠٢٠م 

5618,٢8٠56٢7,59٠5618,٢8٠أكتوبر ٢٠٢٠م

5713,66٠57٢٠,٠٠٠57٠1,37٠نوفمبر ٢٠٢٠م 

6٢88,٢9٠6366,٠9٠6٢88,٢9٠ديسمبر ٢٠٢٠م

المصدر: التقارير الشهرية لسوق مسقط لألوراق المالية

قرارات مجلس إدارة البنك
بأن المجلس يتحّمل مسؤولية إعداد البيانات المالية حسب المعايير الدولية للتقارير المالية.	 
بــأن المجلــس قــد قــام بمراجعــة فعاليــة وكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للبنــك، وأنــه قــد تقّيــد بكافــة األنظمــة واللوائــح الداخليــة خــالل 	 

العــام 2020م.
بأنه ليس هناك أي وقائع قد تؤثر على قدرة المجلس على متابعة مهامه خالل السنة المالية المقبلة.	 

فاصل

االبتكار واإلثراء
الرقمي

قام بنك مسقط بتطوير نظام جديد 
ومتكامل ألتمتة القروض في عام 

٢٠٢٠. مّما أّدى إلى خفض وقت 
عمليات القروض للزبائن بنسبة 

تتعدى ٤٠٪.
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بنك مسقط                                                  
إفصاحات الركيزة 3

31 ديسمبر ٢0٢0

غرض اإلعداد وأساسه
بنــك مســقط ش.م.ع.ع )"البنــك" أو "الشــركة األم"( هــو شــركة مســاهمة ُعمانيــة عامــة مؤسســة فــي ســلطنة ُعمــان وُتــزاول أنشــطة 
ــي  ــد ف ــرع واح ــة الســعودية وف ــة العربي ــاض بالمملك ــي الري ــد ف ــرع واح ــان وف ــل ســلطنة ُعم ــة واالســتثمارية داخ ــة التجاري الخدمــات المصرفي
الكويــت. ويوجــد للبنــك مكتبــي تمثيــل فــي كل مــن إمــارة دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وســنغافورة وإيــران )ألغــراض غيــر المعامــالت(. 
يملــك البنــك شــركة تابعــة فــي الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية. ويعمــل البنــك بموجــب ترخيــص صــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي وهــو 

مشــمول بنظامــه لتأميــن الودائــع المصرفيــة. ويــدرج البنــك أســهمه فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة. 
يتمحــور إطــار بــازل الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي للبنــوك فــي ســلطنة ُعمــان حــول ثالثــة ركائــز: الركيــزة 1 "متطلبــات الحــد األدنــى لــرأس 
المــال"، والركيــزة 2 "عمليــة تقييــم الرقابــة"، والركيــزة 3 "انضبــاط الســوق". يتمّثــل الغــرض مــن الركيــزة 3 فــي تكملــة الركيــزة 1 والركيــزة 2، بينمــا 
يتمّثــل هــدف الركيــزة 3 فــي وضــع إفصاحــات تســمح للمشــاركين فــي الســوق بتقييــم نطــاق تطبيــق البنــك إلطــار بــازل والقواعــد المعمــول 
بهــا، وحالــة رأس المــال، والتعــرض للمخاطــر، وعمليــات إدارة المخاطــر، وكفايــة رأس مــال البنــك. تتطلــب الركيــزة 3 الكشــف عــن جميــع المخاطــر 

الجوهريــة لتقديــم رؤيــة شــاملة حــول ملــف المخاطــر المتعلقــة بالبنــك. 
تتمّثــل إفصاحــات الركيــزة 3 فــي معلومــات مفصلــة حــول العوامــل األساســية لألصــول المرجحــة للمخاطــر ونســب رأس المــال والرفــع المالــي 
والســيولة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 وفًقــا لإلرشــادات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. ُأعــدت اإلفصاحــات النوعيــة والكميــة للوفــاء 
ــا يتماشــى  ــات رأس المــال بم ــة رأس المــال وإفصاح ــول كفاي ــي ح ــزي الُعمان ــك المرك ــح البن ــات اإلفصــاح بموجــب لوائ ــى لمتطلب ــد األدن بالح
مــع إطــار بــازل 2 وفًقــا إلرشــادات اإلفصــاح عــن هيــكل رأس المــال بــازل CP2( 3( الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. لــدى البنــك سياســة 
معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة حــول متطلبــات اإلفصــاح تشــكل جــزءًا مــن قواعــد بــازل 2 وبــازل 3 بمــا يتماشــى مــع متطلبــات اللوائــح التنظيميــة 

للبنــك المركــزي العُمانــي.

أ- مقدمة ونظرة عامة
قــد تتأثــر إســتراتيجية البنــك وأهــداف أعمالــه بأحــداث المخاطــر المحتملــة. إن عــدم القــدرة علــى التنبــؤ بشــكل كامــل بحــدث مــا )أو ال يحــدث( 
 )COSO( ــر المرتبــط بــه يخلــق حالــة مــن عــدم اليقيــن للبنــك. فــي هــذا الســياق، تحــّدد لجنــة المنظمــات الراعيــة التابعــة للجنــة تريــدواي واألث

المخاطــر علــى النحــو التالــي: احتمــال وقــوع أحــداث وتؤثــر علــى تحقيــق اإلســتراتيجية وأهــداف العمــل.
يتعرض البنك ألنواع مختلفة من المخاطر بما في ذلك المخاطر األساسية:

مخاطر اإلئتمان.	 
مخاطر السوق.	 
مخاطر السيولة.	 
مخاطر التشغيل.	 

إدارة المخاطــر هــي عمليــة يحــّدد البنــك مــن خاللهــا المخاطــر الرئيســية مــن خــالل تطبيــق أســاليب متســقة لتحديــد المخاطــر والقيــاس، ويوصــي 
ــاذ  ــج التخ ــالغ عــن موقــف المخاطــر النات ــة واإلب ــراءات لمراقب ــأي وســيلة، ووضــع إج ــا، وب ــا أو تخفيفه ــا أو رفضه ــي يجــب قبوله بالمخاطــر الت
اإلجــراءات الالزمــة. الهــدف مــن إدارة المخاطــر هــو التأكــد مــن أن البنــك يعمــل ضمــن مســتويات تقّبــل المخاطــر المحــددة مــن قبــل مجلــس 
اإلدارة )المجلــس( بينمــا تتابــع وظائــف األعمــال المختلفــة هدفهــا المتمّثــل فــي تعظيــم العوائــد المعّدلــة للمخاطــر، وضمــان التــوازن العــادل 

بيــن المخاطــر والمكافــآت.
إدارة المخاطــر هــي المســؤولية العامــة لمجلــس اإلدارة وتــدار مــن خــالل لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن المجلــس. يقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة 
اســتراتيجية إدارة المخاطــر والموافقــة عليهــا، ويحــّدد مــدى قــدرة البنــك علــى الرغبــة فــي المخاطــرة. ولتســهيل عمليــة تحقيــق األهــداف 
ــة إلدارة المخاطــر. وتقــدم  ــة فــي المخاطــرة المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة، قــام البنــك بإنشــاء لجن االســتراتيجية للبنــك ضمــن مســتوى الرغب
لجنــة إدارة المخاطــر توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة مــن خــالل لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن المجلــس حــول اســتراتيجية المخاطــر مقابــل العوائــد 
ومســتوى الرغبــة فــي المخاطــرة وسياســات وإطــار عمــل إدارة المخاطــر المختلفــة. ولغــرض اإلدارة اليوميــة للمخاطــر، قــام البنــك بإنشــاء دائــرة 
إدارة مخاطــر مســتقلة تعمــل بشــكل موضوعــي علــى مراجعــة والتأكــد مــن أن مختلــف عمليــات البنــك تعمــل وفقــًا لمقاييــس المخاطــر التــي 

وضعهــا مجلــس اإلدارة. وتعمــل دائــرة إدارة مخاطــر بشــكل مســتقل عــن األعمــال وترفــع التقاريــر مباشــرة إلــى مجلــس اإلدارة.
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ب-٢ هيكل حوكمة المخاطر
ويتــّم إبــالغ نهــج إدارة المخاطــر فــي جميــع أنحــاء المؤسســة ودعمهــا بمســؤولية واضحــة للمخاطــر وتوزيــع واضــح للمســؤوليات. وتسترشــد 
إدارة المخاطــر بعــدد مــن اللجــان فــي البنــك. ويتبّنــى البنــك كذلــك المعيــار المعتمــد فــي قطــاع البنــوك الــذي يتكــّون مــن ثالثــة خطــوط للدفــاع.
فيمــا يلــي اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، واللجــان الرئيســية المنبثقــة عــن اإلدارة، وخطــوط الدفــاع الثالثــة التــي تشــكل جــزءا مــن هيــكل 

حوكمــة المخاطــر:

الخط الثالثالخط الثانيالخط األولخط الدفاع

الضمانمراجعة الخطرمنشأ الخطرالدور

المراجعة الداخليةإدارة مخاطر االمتثالاألعمالأصحاب المصلحة

العملية

تصنيف المخاطر تماشيًا مع إطار 
ضمان المواءمةتسهيل إطار الرغبة في المخاطرةالرغبة في المخاطرة

اإلفصاح التام والكامل عن الحقائق 
تحليل االنحرافات الكبرى وتصعيد االختافاتقياس ومراقبة المخاطر والتبليغ عنها/ المخاطر

تصعيد االنحرافات والمخاوف واتخاذ رصد استباقي بعد الموافقة
ضمان اإلجراءات التصحيحيةالازم

يتولــى رئيــس قســم إدارة المخاطــر - مدعومــًا مــن قبــل رؤســاء إدارات مخاطــر اإلئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل ووحــدة توجيهيــة 
لخدمــات الحمايــة - تســيير الشــؤون اليوميــة إلدارة المخاطــر داخــل البنــك. كمــا ترفــع الفــروع الدوليــة فــي دولــة الكويــت والمملكــة العربيــة 

الســعودية تقاريرهــا إلــى قســم إدارة المخاطــر فــي جميــع األمــور المتعلقــة بالمخاطــر.
لــدى البنــك لجنــة إلدارة المخاطــر تعمــل علــى تســهيل تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للبنــك فــي حــدود مســتوى الرغبــة فــي المخاطــرة التــي 
اعتمدهــا مجلــس اإلدارة دون تعريــض البنــك لمخاطــر غيــر مبــررة أو لتركيــز غيــر مبــرر للمخاطــر. ويتــرأس رئيــس قســم إدارة المخاطــر لجنــة إدارة 

المخاطــر.

ــى مســتوى  ــة فــي المخاطــرة فــي مجــاالت األعمــال المختلفــة ويعمــم مــن خــالل سياســة محكمــة للمخاطــر عل ــد مســتوى الرغب ــّم تحدي يت
المؤسســة. وتتــّم إدارة المخاطــر علــى مســتوى المؤسســة بهــدف تعظيــم العوائــد المعّدلــة بالمخاطــر مــن خــالل إطــار إدارة المخاطــر المحــدد 
بعنايــة. تعمــل سياســة البنــك للمخاطــر المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة علــى تحليــل وتحديــد حــدود / ســقوف مخاطــر اإلئتمان والســوق والســيولة 
ــات ومراقبتهــا باســتمرار مــع اإلبــالغ عــن مــدى  ــة مــن هــذه الفئ ــّم قيــاس مســتويات المخاطــر لــكل فئ والتشــغيل، وغيرهــا مــن المخاطــر. يت
االمتثــال لمســتويات المخاطــر علــى أســاس منتظــم، ممــا يضمــن اإلدارة الحكيمــة للمخاطــر التــي يتحّملهــا البنــك فــي ســياق عملــه العــادي. يتــّم 
تحديــث سياســة المخاطــر بانتظــام، وعلــى أســاس التغيــرات فــي األهــداف االســتراتيجية/التنظيمية، اإلرشــادات التنظيميــة فــي البنــك، وتحليــل 

التوجهــات االقتصاديــة والبيئــة التشــغيلية فــي البلــدان التــي يعمــل فيهــا البنــك.
ــة. ويظــل  ــد بثقافــة مخاطــر قوي ــزال مدعومــة بشــكل جي ــى مــدار العــام، وهــي ال ت ــك فعاليتهــا عل ــات إدارة المخاطــر بالبن ــت عملي وقــد أثبت
مجلــس إدارة البنــك علــى صلــة وثيقــة بمبــادرات إدارة المخاطــر الرئيســية، بمــا يضمــن إدارة المخاطــر فــي البنــك علــى نحــو فعــال والحفــاظ علــى 

مســتويات مناســبة مــن الســيولة ورأس مــال كاف يتماشــى مــع المتطلبــات المتغيــرة.
يــدرك البنــك أن عمليــة إدارة المخاطــر هــي أمــر أساســي لتحقيــق هدفــه المتمّثــل فــي تعزيــز قيمــة المســاهمين، كمــا أنهــا تمّثــل مجــال اختصاصــه 
ــه علــى تحقيــق خطــط النمــو مــع إدارة المخاطــر  ــز قــدرات إدارة المخاطــر وذلــك لضمــان قدرت األساســي. ويواصــل البنــك االســتثمار فــي تعزي

الكامنــة بطريقــة فاعلــة.
ُصّنــف البنــك كبنــك "مهــم بصــورة نظاميــة محلًيــا" فــي ســلطنة ُعمــان. لذلــك، يلتــزم البنــك بجميــع المتطلبــات التــي حددهــا البنــك المركــزي 
الُعمانــي فيمــا يتعلــق بالبنــك المهــم بصــورة نظاميــة محلًيــا. ويوجــد لــدى البنــك وثيقــة محدثــة ومعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة للتعافــي 
وتخطيــط الحلــول مــن أجــل إضفــاء الطابــع الرســمي علــى عمليــة التعافــي الذاتيــة الثابتــة والمســتدامة فــي الظــروف القصــوى. وتشــّكل وثيقــة 
التعافــي وتخطيــط الحلــول الحاليــة بشــكل أساســي خطــة التعافــي. خــالل العــام، أصــدر البنــك المركــزي الُعمانــي مســودته النهائيــة حــول إطــار 
الحلــول فــي ُعمــان، والتــي ستســّهل عمليــة التعافــي المنظــم للبنــوك، وإن لــم يكــن ذلــك ممكنــًا، ستســمح للســلطات بتقديــم حلــول بشــكل 

منتظــم بأقــل جهــد وأدنــى تكلفــة للخزينــة الوطنيــة والحفــاظ علــى االســتقرار المالــي.

ب- إدارة مخاطر المؤسسة
"إدارة مخاطــر المؤسســة هــي عمليــة معتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارة المؤسســة وإدارتهــا العليــا والموظفيــن اآلخريــن اســتخدمت فــي وضــع 
اســتراتيجية المؤسســة. تــّم تصميــم هــذه العمليــة بهــدف تحديــد األحــداث المحتملــة التــي قــد تؤثــر علــى المؤسســة وإلدارة المخاطــر فــي حــدود 

المخاطــر المقبولــة ولتوفيــر ضمــان معقــول فيمــا يتعلــق بتحقيــق أهــداف المؤسســة".
توّفر سياسة إدارة مخاطر المؤسسة بالبنك إطارا لتحديد وقياس ورصد واإلبالغ عن المخاطر الكبيرة التي قد يواجهها البنك.

ب-1 إستراتيجيات المخاطر
منهــج إدارة المخاطــر علــى مســتوى المؤسســة الــذي ينتهجــه البنــك مدعــوم بمجموعــة شــاملة مــن الضوابــط للســيطرة علــى المخاطــر. وتوّضــح 
سياســة المخاطــر بالبنــك كل نــوع محــدد مــن المخاطــر وآليــة التحديــد والقيــاس والرصــد واإلبــالغ عــن المخاطــر واألدوار والمســؤوليات إلدارة 
المخاطــر. تحــّدد السياســة حــدود المخاطــر الرئيســية والمجــاالت األخــرى للمخاطــرة مــن خــالل إطــار الرغبــة فــي المخاطــرة. وتحــّدد مصفوفــة إدارة 

المخاطــر المســؤولية عــن المخاطــر داخــل البنــك.
وكجــزء مــن سياســة المخاطــر، تــّم وضــع سياســات رئيســية مختلفــة أخــرى بمــا فــي ذلــك سياســة اإلئتمــان  وسياســة إدارة األصــول واإللتزامــات 
ــى أســاس  ــال وسياســة مكافحــة غســل األمــوال عل ــة وسياســة االســتثمار وسياســة التشــغيل وسياســة إدارة مخاطــر االحتي وسياســة الخزين
شــامل وتــّم اعتمادهــا حســب األصــول مــن قبــل مجلــس اإلدارة بهــدف تمكيــن اإلدارة الحصيفــة للمخاطــر. وتشــمل هــذه السياســات كيفيــة 

إدارة المخاطــر فــي مختلــف خطــوط األعمــال بالبنــك. 

هيكل حوكمة المخاطر ببنك مسقط

 مجلس اإلدارة

لجان
مجلس اإلدارة

لجان اإلدارة

لجنة المخاطر المنبثقة
عن اإلدارة

لجنة ميثاق
للتعاون

لجنة االئتمان المنبثقة
عن اإلدارة

لجنة
االستثمار

 اللجنة التوجيهية
لتكنولوجيا المعلومات

لجنة األصول
وااللتزامات

مجلس اإلدارة

لجنة المخاطر المنبثقة
عن المجلس

اللجنة التنفيذية
المنبثقة عن اإلدارة

 لجنة الترشيحات
والتعويضات المنبثقة

عن المجلس
لجنة المراجعة

المنبثقة عن المجلس

لجنة
االستدامة

لجنة
 االبتكار

التركيز
 على العمالء
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يحّدد اإلطار العناصر األربعة المذكورة أعاله على النحو التالي:

القــدرة علــى المخاطــرة: القــدرة علــى المخاطــرة هــي الحــد األقصــى لمســتوى المخاطــرة التــي يســتطيع البنــك تحّملهــا عنــد األخــذ بعيــن 	 
االعتبــار مســتوى المــوارد الحاليــة للبنــك قبــل انتهــاك القيــود التــي حددهــا رأس المــال التنظيمــي واحتياجــات الســيولة والبيئــة التشــغيلية 

)مثــل البنيــة التحتيــة التقنيــة وقــدرات إدارة المخاطــر والخبــرات( واإللتزامــات مــن منظــور عملــي تجــاه أصحــاب المصلحــة.  
الرغبــة فــي المخاطــرة: الرغبــة فــي المخاطــرة هــي المســتوى الكلــي وأنــواع المخاطــر التــي يكــون البنــك علــى اســتعداد لقبولهــا أو تجنبهــا 	 

بنــاء علــى قدرتــه علــى المخاطــرة لتحقيــق أهــداف وخطــة العمــل لديــه، وتشــمل الحــدود والعتبــات الموضوعــة مقارنــة باألربــاح ورأس المــال 
والمخاطــر الرئيســية والســيولة والســمعة.

حــدود المخاطــرة: حــدود المخاطــرة هــي التدابيــر الكميــة المحــددة علــى أســاس االفتراضــات المتطلعــة للمســتقبل التــي تعــزز بيــان الرغبــة 	 
الكليــة للبنــك فــي المخاطــرة تجــاه خطــوط األعمــال.

محفظة المخاطر: نقطة التقييم الزمني لتعرض البنك للمخاطر ككل ضمن وفي كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة.	 

ب-4 ثقافة المخاطرة
يتمتــع البنــك بثقافــة قويــة للمخاطــرة تبــدأ مــن قمــة اإلدارة العليــا المتمّثلــة فــي مجلــس اإلدارة نــزوال إلــى أدنــى مســتوى. وهــذه الثقافــة 
مدعومــة بسياســة المخاطــر والسياســات األخــرى بمــا فــي ذلــك بيــان الرغبــة فــي المخاطــرة وبرامــج لتدريــب وتوجيــه الموظفيــن وأدوات التعلــم 

اإللكترونــي والتوجيــه مــن قبــل اإلدارة العليــا. والبنــك ملتــزم بتأســيس ثقافــة قويــة للمخاطــر والمحافظــة عليهــا والوعــي عبــر المنظمــة. 

ب-5 قياس المخاطر
يعتبــر قيــاس المخاطــر أحــد المكونــات الهامــة إلدارة المخاطــر فــي المؤسســة. يتمتــع البنــك بالعديــد مــن األدوات والتقنيــات لقيــاس مختلــف 
ــى حــٍد ســواء لضمــان التزامهــا بالمســتويات  ــة للمخاطــر عل ــة والنوعي ــم العوامــل الكمي ــاس تقيي ــات القي ــّم مــن خــالل تقني ــواع المخاطــر. يت أن

والعتبــات المحــددة فــي إطــار الرغبــة فــي المخاطــرة.

الخسارة المتوقعة
الخســارة المتوقعــة هــي الخســارة المتوقــع حدوثهــا فــي ســياق األعمــال االعتياديــة للبنــك خــالل فتــرة زمنيــة فــي المســتقبل. وفيمــا يتصــل 
بمخاطــر اإلئتمــان، يتــّم حســاب الخســارة المتوقعــة باســتخدام احتمــال التخلــف عــن الســداد والخســارة الناجمــة عــن التخلــف عــن الســداد والتعــرض 

للمخاطــر بســبب التخلــف عــن الســداد. ولتغطيــة الخســارة المتوقعــة، يحتفــظ البنــك بمخصــص. 

الخسارة غير المتوقعة
الخســارة غيــر المتوقعــة هــي الخســارة الزائــدة علــى الخســائر المتوقعــة خــالل فتــرة زمنيــة فــي المســتقبل وتحســب إحصائيــا وتقــاس عنــد 
مســتوى معّيــن مــن الثقــة. ولتغطيــة الخســائر غيــر المتوقعــة، يحتفــظ البنــك بمخصــص مــن رأس المــال. ولمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى االطــالع 

علــى بنــد إدارة رأس المــال.

القيمة المعّرضة للخطر  
القيمــة المعّرضــة للخطــر هــي أداة هامــة لقيــاس المخاطــر فــي محفظــة مخاطــر الســوق وهــي مقيــاس إحصائــي للخســارة المحتملــة التــي قــد 
تتكبدهــا المحفظــة بســبب التحــركات الســلبية للســوق عنــد مســتوى معّيــن مــن الثقــة لفتــرة معّينــة. يقيــس البنــك القيمــة المعّرضــة للخطــر 

عنــد مســتوى ثقــة 99٪ لمــدة احتفــاظ تقــدر بعشــرة أيــام تماشــًيا مــع إرشــادات بــازل. 

تحّمل القيمة المعّرضة للخطر  
تحّمــل القيمــة المعّرضــة للخطــر هــو مقيــاس للخطــر يقيــس الحــد األقصــى للخســارة المحتملــة عنــد مســتوى معّيــن مــن الثقــة فــي فتــرة زمنيــة 

ضمــن ظــروف الســوق.
يتــّم اســتخدام تدابيــر القيمــة المعّرضــة للخطــر وتحّمــل القيمــة المعّرضــة للخطــر للمراقبــة بشــكل أفضــل للمخاطــر الناجمــة عــن التعــرض للمخاطــر 

المتعلقــة بالســوق، وكذلــك تخصيــص رأس المــال اقتصــادي لمخاطــر الســوق التــي يتعــرض لهــا البنــك.
لمزيد من المعلومات عن القيمة المعّرضة للخطر وتحّمل القيمة المعّرضة للخطر، يرجى االطالع على قسم )و-7( قياس المخاطر.

العجز المتوقع
ــه مــن  ــل التوجي ــن. يتمّث ــد مســتوى ثقــة معّي ــاس القيمــة المعّرضــة للمخاطــر عن ــي تتجــاوز قي العجــز المتوقــع هــو متوســط كافــة الخســائر الت
ــر  الجهــات الرقابيــة العالميــة للبنــوك فــي اســتبدال قيــاس القيمــة المعّرضــة للمخاطــر بمقيــاس العجــز المتوقــع حيــث أن العجــز المتوقــع يعتب

ــاس رئيســي للمخاطــر.  مقياســًا أفضــل مــن القيمــة المعّرضــة للمخاطــر. شــرع البنــك فــي مشــروع لدمــج العجــز المتوقــع كقي

ــز الشــفافية والمســاءلة واالتســاق مــن  ــى تعزي ــة عل ــاع الثالث ــا. وتعمــل خطــوط الدف ــى المؤسســة عموم تقــع مســؤولية إدارة المخاطــر عل
خــالل التعريــف الواضــح للمهــام والفصــل بينهــا. وفيمــا يلــي االختالفــات الجوهريــة فــي وجهــات النظــر )التــي تعتبــر أيضــا مكملــة مــن الناحيــة 

ــة: ــة الداخلي ــال والمراجع ــدات األعمــال وإدارة المخاطــر واالمتث ــن وح االســتراتيجية( بي
تحديد مصادر األعمال والبقاء ضمن بيان الرغبة في المخاطرة هو دور ومسؤولية وحدات العمل.

تضمــن إدارة المخاطــر واالمتثــال كوظائــف رقابيــة أن يظــل البنــك فــي حالــة امتثــال للمخاطــر العامــة وإبــالغ مجلــس اإلدارة واإلدارة بذلــك علــى 
أســاس دوري.

وتتمّثــل مهــام وحــدة المراجعــة الداخليــة بشــكل مســتقل عــن العمليــات فــي تقديــم تأكيــدات مــن خــالل المراجعــات المســتقلة أن البنــك ممتثــل 
للعتبــات والحــدود المنصــوص عليهــا فــي سياســة إدارة المخاطــر وأنَّ أنظمــة إدارة المخاطــر بالبنــك فعالــة وكافيــة. وعلــى هــذا النحــو، تســاهم 
وحــدة المراجعــة الداخليــة مســاهمة هامــة فــي ضمــان كفــاءة وفعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة وفــي رفــع التقاريــر بشــكل مباشــر إلــى مجلــس 

اإلدارة.

ب-3 مستوى الرغبة في المخاطرة
يحــّدد بيــان مســتوى الرغبــة فــي المخاطــرة بشــكل رســمي اســتعداد البنــك وقدرتــه علــى تحّمــل نــوع وقــدر معّيــن مــن المخاطــر وفتــرة المخاطــرة 
ــان مــن هــذا النــوع بشــكل مفهــوم وواضــح يســاهم فــي  ــم بي ــأن تقدي ــدى البنــك ب مــن أجــل تحقيــق أهدافــه االســتراتيجية. هنالــك اعتقــاد ل
تحقيــق قيمــة مــن خــالل اتخــاذ قــرارات ســليمة وتحّمــل مخاطــر موزونــة وهــذا يعكــس قــدرة البنــك علــى تحّمــل الخســائر واالســتمرار فــي الوفــاء 
ــة فــي اإلدارة الســليمة للمخاطــر  ــغ األهمي ــر بدورهــا أمــرًا بال ــي تعتب ــة والت ــز ثقافــة مخاطــر قوي ــى تعزي ــه يســاعد عل ــى أن ــه، عــالوة عل بإلتزامات
وتقييــم الفــرص مقابــل المخاطــر المناســبة والعمــل بمثابــة دفــاع ضــد اإلفــراط فــي المجازفــة. ســتوّفر الثقافــة الســليمة بالمخاطــر بيئــة مواتيــة 
لضمــان أن المخاطــر الناشــئة التــي ســيكون لهــا تأثيــر مــادي علــى البنــك وأن ممارســة أي أنشــطة تتجــاوز بيــان مســتوى الرغبــة فــي المخاطــرة 

لــدى البنــك معلومــة ومأخــوذة فــي االعتبــار وأن اإلجــراءات الالزمــة حيالهــا يتــّم اتخاذهــا فــي الوقــت المناســب.
تمّثــل الجوانــب النوعيــة اإلطــار الهيكلــي لبيــان الرغبــة فــي المخاطــرة. وتتطــور الجوانــب الكميــة مــن الجوانــب النوعيــة وتتألــف مــن مجموعــة 
مــن الحــدود أو العتبــات لبعــض المعــّدالت الرئيســية التــي تغطــي مخاطــر اإلئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل والرســملة والســيولة 
والمخاطــر األخــرى التــي يكــون البنــك عرضــة لهــا. يســعى البنــك فقــط ويقبــل التعــرض للمخاطــر عندمــا تكــون هنالــك إمكانيــة لتحقيــق عائــد 

مناســب. وبــدال مــن تجنــب المخاطــر بشــكل عــام، يهــدف البنــك إلــى تحســين مســتوى العائــد مقارنــة بالمخاطــر.
يســتند نمــوذج أعمــال البنــك علــى المبــادئ األساســية لضمــان االســتدامة والرخــاء والنمــو والربحيــة للبنــك ككل. وتمّثــل هــذه المبــادئ الجوانــب 

النوعيــة لبيــان مســتوى الرغبــة فــي المخاطــرة. ويجــب أن تكــون جميــع األنشــطة التجاريــة للبنــك متماشــية مــع مجموعــة المبــادئ التاليــة:

اإلطــار التنظيمــي: يجــب علــى البنــك االلتــزام علــى الــدوام باإلطــار التنظيمــي الــذي قــد يتــّم وضعــه إمــا مــن قبــل المؤسســات التنظيميــة 	 
الدوليــة أو الجهــات الرقابيــة المحليــة.

الســمعة: تعتبــر ســالمة ســمعة المؤسســة أحــد عوامــل النجــاح األكثــر أهميــة ألي مؤسســة ماليــة. ويجــب أن يســعى البنــك دائمــا للحفــاظ 	 
علــى ســمعته ونظرتــه لزبائنــه وشــركائه التجارييــن. 

األرباح: يحافظ البنك على قدرته على تحقيق أرباح كافية لتوفير عائد مجز لمساهميه.	 
التصنيــف: يحافــظ البنــك علــى تصنيفــات ائتمانيــة خارجيــة مواتيــة مــن خــالل االلتــزام بمعــّدالت عاليــة لكفايــة رأس المــال ومنهــا رأس المــال 	 

األساســي مــن الفئــة األولــى، الفئــة األولــى، الركيــزة 1 والركيــزة 2، واتبــاع ممارســات إداريــة حصيفــة ومســتدامة وتحقيــق عائــد ثابــت علــى 
رأس المــال.

ــى نفســه وأهدافــه 	  ــك عل ــذي فرضــه البن ــًا لنمــوذج األعمــال ال ــك وفق ــع عناصــر أنشــطة وأعمــال البن االســتراتيجية: يجــب أن تكــون جمي
االســتراتيجية.

الســيولة: يجــب أن تدعــم أعمــال البنــك وتضمــن دائمــا وضــع مريــح للســيولة. وعلــى وجــه الخصــوص، يتعيــن علــى البنــك دائمــا الوفــاء بجميــع 	 
إلتزاماتــه تجــاه مودعيــه ودائنيه.

تشــمل الجوانــب الكميــة إلطــار تقّبــل المخاطــر كاًل مــن قيــود الحــدود القانونيــة والحــدود الداخليــة. ســيؤدي خــرق الحــدود إلــى إطــالق عمليــة 
تصعيــد إلــى مجلــس اإلدارة أو اللجنــة التنفيذيــة لــإلدارة أو لجنــة إدارة المخاطــر اعتمــاًدا علــى مســتوى االنتهــاك، التخــاذ قــرار بشــأن اإلجــراءات 
التصحيحيــة المناســبة للتغلــب عليهــا. وذلــك لتحقيــق المزيــد مــن المســاءلة والتركيــز؛ تعزيــز موضوعيــة اإلطــار؛ وتعزيــز ثقافــة المخاطــر القويــة.
لــدى البنــك إطــار عمــل جيــد لتقّبــل المخاطــر يوّضــح شــهيته لنــوع وكميــة المخاطــر مــن خــالل مقاييــس محــددة بوضــوح. تتــّم مراجعــة بيــان قابليــة 
المخاطــرة وتحديثــه علــى أســاس ســنوي مــع مراعــاة البيئــة االقتصاديــة والتغيــرات التنظيميــة وأهــداف وخطــة العمــل. يتــّم رفــع تقريــر بنتائــج 

التقييــم الــدوري إلــى مجلــس اإلدارة ولجنــة إدارة المخاطــر.
يشتمل إطار الرغبة في المخاطرة على أربعة عناصر على النحو الوارد أدناه:
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وظائف الرقابة
يعتبــر الموظفــون المشــاركون فــي وظائــف الضمــان مثــل إدارة المخاطــر واالمتثــال والمراجعــة الداخليــة مســتقلون عــن وحــدات األعمــال التــي 
يشــرفون عليهــا. يتــّم تحديــد مكافآتهــم، الثابتــة والمتغيــرة، مركزًيــا وال تشــارك وحــدات األعمــال األماميــة فــي هــذه العمليــة. ومــن ثــّم، ُيمــول 
صنــدوق عــالوات وظائــف الرقابــة تمويــاًل منفصــاًل )مطوقــًة( عــن صنــدوق العــالوات علــى مســتوى البنــك، وقــد تــّم اعتمــاده مــن ِقبــل لجنــة 

الترشــيحات والتعويضــات المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.
ُصممــت سياســة المكافــآت الخاصــة بالبنــك إلدارة تضــارب المصالــح، والتــي قــد تنشــأ إذا كان لمجــاالت األعمــال األخــرى تأثيــًرا غيــر مبــرر علــى 

مكافــآت الموظفيــن ضمــن وظائــف الرقابــة.  

رد المبالغ التي تّم الحصول عليها مسبقًا
تبنــى البنــك سياســة رد المبالــغ التــي تــّم الحصــول عليهــا مســبقًا مــن التعويــض المحّفــز للتأكــد مــن دفــع التعويــض المحّفــز اســتناًدا إلــى بيانــات 
ماليــة وتشــغيلية دقيقــة وأن الحســاب الصحيــح لــألداء مقابــل األهــداف المحّفــزة. إذا قــررت لجنــة الترشــيحات والتعويضــات المنبثقــة عــن مجلس 

اإلدارة الســعي الســترداد المدفوعــات الزائــدة، عندئــذ يحــق للبنــك أن يطالــب الموظفيــن المشــمولين بســداد المبلــغ الزائــد.

اإلفصاحات الكمية
عقــدت لجنــة الترشــيحات والتعويضــات المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ثالثــة اجتماعــات خــالل العــام 2020 ودفعــت أتعــاب حضــور األعضــاء 

الجتماعيــن.
بموجب السياسة، يستند صندوق العالوات لجميع الموظفين على العائد على رأس المال المعّدل وفق المخاطر. يتّم احتساب أهلية صندوق 

العالوات كنسبة مئوية من صافي الربح استناًدا إلى شرائح مختلفة من العائد على رأس المال المعّدل وفق المخاطر. تكون عوامل البنك، 
في هذه العملية، لحساب جميع المخاطر المرتبطة والخسائر المتوقعة باستخدام متطلبات رأس المال وفقا لنموذج رأس المال االقتصادي. 

بشكل عام، يتّم تقسيم هيكل تعويضات البنك بين ثابت ومتغير بنسبة 85٪: 15٪ لجميع الموظفين للسنة المالية 2020.
يتألــف هيــكل اإلدارة الرئيســي مــن 6 أعضــاء )2019: 7 أعضــاء( مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة المنبثقــة عــن اإلدارة. ويوّضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل 

مكافــآت أعضــاء اللجنة:

2020٢٠19
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

2,8203,895رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
6058منافع ما بعد الخدمة

2,8803,953اإلجمالي

إن المبالــغ المبينــة فــي الجــدول أعــاله هــي مبالــغ متكبــدة / مدفوعــة تــّم إدراجهــا كمصــروف خــالل فتــرة التقريــر وهــي تتعلــق بموظفــي اإلدارة 
العليــا. بعــض مكونــات تعويضــات اإلدارة العليــا هــي علــى أســاس التأجيــل ويتــّم اإلفصــاح عنهــا وفقــًا لذلــك. بالتالــي فقــد تــّم تعديــل أرقــام 

الســنة الســابقة بعــد األخــذ فــي عيــن االعتبــار الدفــع الفعلــي.

اختبار التحّمل
يفحــص اختبــار التحّمــل اآلثــار المحتملــة التــي تنجــم عــن التغييــرات فــي عوامــل المخاطــرة ذات الصلــة باألحــداث االســتثنائية الســلبية المعقولــة، 
وهــو عنصــر هــام فــي إطــار إدارة المخاطــر. يســاعد اختبــار التحّمــل البنــك كذلــك فــي تحديــد قدراتــه خــالل ســيناريوهات التحّمــل. وتســتخدم نتائــج 
اختبــار التحّمــل لمراقبــة المخاطــر ذات الصلــة بالرغبــة فــي المخاطــرة وتحديــد المخاطــر الرئيســية واإلجــراءات المخففــة المتاحــة اســتجابة لألحــداث 

الســلبية وتقييــم مــدى كفايــة مســتويات رأس المــال المســتهدفة.
لمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على قسم اختبار التحّمل وقسم السيولة.

وجنبا إلى جنب مع برنامج اختبار التحّمل الداخلي، يشارك البنك أيضًا في عمليات اختبار التحّمل المطلوبة من ِقبل الجهات التنظيمية.

ب-6 سياسة التعويضات
تماشــيًا مــع المبــادئ التوجيهيــة التــي أصدرهــا البنــك المركــزي الُعمانــي بشــأن إفصاحــات التعويضــات كجــزء مــن الركيــزة الثالثــة، حــدد البنــك 

ــر.  اإلفصاحــات الكميــة والنوعيــة ذات الصلــة فــي هــذا التقري

اإلفصاحات النوعية

السياسة
تدعــم سياســة المكافــآت أهــداف البنــك علــى المــدى الطويــل. يتضمــن نطــاق سياســة المكافــآت الخاصــة بالبنــك جميــع موظفــي البنــك، فهــو 
مصمــم لجــذب أفضــل الكــوادر فــي هــذا القطــاع واالحتفــاظ بهــم وتحفيزهــم. كمــا ترمــي هــذه السياســة إلــى تشــجيع ودعــم االســتقرار طويــل 
األجــل، ال ســّيما فــي قاعدتهــا الرأســمالية، وتعزيــز النمــو المطــرد والتوعيــة المناســبة بالمخاطــر. إن البنــك ملتــزٌم بممارســات تعويضيــة عادلــة 
ومتوازنــة تراعــي األداء المتوافــق مــع مصلحــة الموظفيــن والبنــك والمســاهمين. تهــدف هــذه السياســة إلــى جــذب أفضــل الكــوادر فــي هــذا 

القطــاع واالحتفــاظ بهــم وتحفيزهــم وذلــك إيماًنــا منهــا بــأن رأس المــال البشــري ُيعــد أساســًيا لنجــاح البنــك. 
تشــجع سياســة المكافــآت الخاصــة بالبنــك علــى إدارة ســليمة وفعالــة للمخاطــر وال تشــجع علــى اإلقــدام علــى المخاطــرة التــي تتجــاوز مســتوى 
تحّمــل المخاطــر الُمحــدد مــن جانــب مجلــس إدارة البنــك. تتضمــن السياســة تدابيــر لتجنــب أي تضــارب فــي المصالــح. تفحــص لجنــة الترشــيحات 

والتعويضــات المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة هــذه السياســة مــرة واحــدة علــى األقــل كل عاميــن.
ــى الســيولة،  ــة والمســتقبلية، وتكلفــة وجــودة رأس المــال باإلضافــة إل ــاة المخاطــر الحالي ــك مــع مراع ُتحتســب مكافــآت العــالوات فــي البن
فهــي تتماشــى مــع توقيــت واحتماليــة اإليــرادات / الدخــل المتوقــع. يســتند صنــدوق التعويضــات المتغيــرة، الــذي يتضمــن مســؤولي المخاطــر 
الجوهريــة، إلــى ربــح البنــك المعــّدل حســب المخاطــر. حيثمــا يحــدث أداء مالــي ضعيــف أو ســلبي أو متوقــع، ُتخفــض العــالوات، بمــا فــي ذلــك 

العــالوات الممنوحــة فــي الســابق، تخفيًضــا كبيــًرا.

لجنة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس اإلدارة
لدى البنك لجنة للترشيحات والتعويضات معّينة من قبل مجلس اإلدارة وتتمّثل أهدافها األساسية في اآلتي:

وضع المبادئ والمعايير وإطار لحوكمة سياسة التعويضات بالبنك.	 
ضمان أن البنك مستعّد للوفاء بمعايير أفضل الممارسات الدولية.	 

توّضــح مســؤوليات لجنــة الترشــيحات والتعويضــات المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وتفاصيــل أخــرى مثــل أعضــاء اللجنــة فــي فقــرة بيــان حوكمــة 
الشــركة ضمــن التقريــر الســنوي.

مسؤولو المخاطر الجوهرية
جــرى تقييــم مســؤولي المخاطــر الجوهريــة كتقييــم أولئــك الذيــن تــرى اإلدارة أن لهــم تأثيــر جوهــري علــى محفظــة المخاطــر الخاصــة بالبنــك، بمــا 
فــي ذلــك الموظفــون الذيــن يرأســون وظائــف رئيســية. يتحّمــل مســؤولو المخاطــر الجوهريــة مســؤولية إقليميــة نتيجــة لدورهــم أو لتأثيرهــم 
الفعــال فــي عمليــة صنــع القــرار فــي الشــركة أو لكونهــم رؤســاء فــي وظائــف الرقابــة الرئيســية. يجــري البنــك ممارســة تقييــم ســنوية للمخاطــر 
تهــدف إلــى تقييــم محفظــة المخاطــر الخاصــة بالبنــك. تعتمــد لجنــة الترشــيحات والتعويضــات المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة سياســة المكافــآت 

الخاصــة بالبنــك وتعويضــات محــددة لمســؤولي المخاطــر الجوهريــة.
ُيعرف موظفو البنك على أنهم مسؤولو المخاطر الجوهرية، إذا استوفوا معياًرا واحًدا أو أكثر من المعايير الثالثة التالية:

المعيار النوعي القياسي: يتعلق بدور وسلطة صنع القرار لدى الموظفين.	 
المعيار الكمي القياسي: يتعلق بمستوى التعويضات المتغيرة بالشروط المطلقة أو النسبية.	 
المعيار الداخلي: يستند هذا المعيار إلى عمليات تقييم المخاطر الداخلية ويهدف إلى تقييم محفظة المخاطر الخاصة بالبنك.	 

يتــّم تأخيــر دفعــات العــالوات / الحوافــز لمســؤولي المخاطــر الجوهريــة، لكــي يتمتعــوا بحساســية المــدى الزمنــي للمخاطــر، علــى مــدى 4 ســنوات 
حيــث يتــّم ســداد حوالــي 55 ٪ مــن العــالوات فــي الســنة األولــى ويتــّم ســداد الرصيــد المتبقــي بالتســاوي علــى مــدى الســنوات الثــالث التاليــة 

وفًقــا لشــروط معّينــة تتعلــق بمبــدأ رد المبالــغ التــي تــّم الحصــول عليهــا مســبقًا.
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ب-7-3 الهجوم اإللكتروني
تــّم اإلبــالغ عــن هجمــات إلكترونيــة كبــرى علــى المؤسســات الماليــة علــى مســتوى العالــم، وهــذا يــدل علــى تقــدم المهاجميــن اإللكترونييــن 
وتعقيدهــم. هنــاك قلــق متزايــد فــي الصناعــة الماليــة لضمــان مرونــة المنظمــات ضــد الهجمــات ليــس فقــط مــن خــالل ضمــان حمايــة أصولهــا 

ولكــن أيًضــا امتــالك القــدرة علــى االســتجابة.
يقــوم البنــك بمحــاكاة "قرصنــة" لتحديــد نقــاط الضعــف وكذلــك الختبــار اســتعداد البنــك للــرد علــى أي هجــوم. قــام البنــك ببنــاء قــدرات مراقبــة 
داخليــة ولديــه إشــارات إنــذار مبكــر للتنبيــه ضــد الهجمــات المحتملــة. كمــا يقــوم البنــك بإجــراء تماريــن دوريــة للهجــوم اإللكترونــي للتأكــد مــن أن 
البنــك يمكنــه االســتجابة بفعاليــة والتعافــي مــن أي هجــوم لضمــان اســتمرارية واســتعداد عمليــات البنــك وكذلــك إلدارة البنــك إلدارة العالقــات 

العامــة بشــكل فعــال أثنــاء الهجــوم وبعــده.

ج- نطاق التطبيق 
تنطبــق إفصاحــات الركيــزة 3 علــى القوائــم الموحــدة للبنــك. للبنــك إســتثمار فــي شــركة تابعــة - شــركة مســقط الماليــة ش.م.م فــي المملكــة 
ــي وســنغافورة  ــة فــي دب ــب تمثيلي ــت ومكات ــة الكوي ــة الســعودية ودول ــة فــي المملكــة العربي ــك أيضــا فــروع دولي ــة الســعودية. وللبن العربي
وطهــران. يتــّم تجميــع القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة مــع القوائــم الماليــة للبنــك. اإلفصاحــات الــواردة فــي هــذا القســم تخــص البنــك فقــط. 

يبّين الجدول أدناه تفاصيل الفروع األجنبية للبنك وشركاته التابعة:

الجهة التنظيميةالصفةنسبة الملكية للبنكبلد التشغيلاسم الكيان

بنك مسقط ش.م.ع.ع.

المملكة العربية 
السعودية ودولة 

الكويت ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة 

وسنغافورة وإيران

1٠٠.٠٠
الشركة األم والفروع 

األجنبية والمكاتب 
التمثيلية

مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك 
الكويت المركزي ومصرف اإلمارات 

العربية المتحدة المركزي وسلطة النقد 
في سنغافورة، على التوالي.

المملكة العربية مسقط المالية ش.م.م
هيئة السوق المالية السعوديةشركة تابعة1٠٠.٠٠السعودية

يشتمل الجدول أدناه على موجز عن االختالفات في أساس التجميع لألغراض المحاسبية والنظامية:

المعايير الدولية للتقارير الماليةبازل 3

المعالجة تعتمد على طبيعة النشاط الذي المبدأ
يمارسه الكيان

المعالجة موحدة على جميع الكيانات وال 
تعتمد على النشاط الذي يمارسه الكيان

الشركات التابعة التي تمارس األنشطة 
المصرفية أو األوراق المالية أو الخدمات 

المالية على النحو المحدد
مجّمعمجّمع أ

مجّمعمخصوم بشركات تابعة أخرى

يتّم توحيد القوائم المالية لشركة مسقط المالية ش.م.م بموجب بازل 3 ومعايير التقارير المالية الدولية. 

د- إدارة رأس المال
د-1-أ هيكل رأس المال - وفقا للوائح بازل 3 

يتبــع البنــك معاييــر اتفاقيــة بــازل 3 لــرأس المــال ويحافــظ علــى وضــع رأســمالي قــوي. تشــكل الجــداول المرفقــة جــزءًا مــن اإلفصاحــات فــي إطــار 
المبــادئ التوجيهيــة الجديــدة. 

يتّم تصنيف رأس المال التنظيمي للبنك وفقًا للوائح اتفاقية بازل 3 إلى الفئات التالية:

الفئــة األولــى )أســهم رأس المــال األساســي( وتتضمــن األســهم العاديــة، وعــالوة إصــدار األســهم الناتجــة عــن إصــدار أســهم عاديــة، واألربــاح 	 
ــات األخــرى المفصــح  ــن عنهــا، واالحتياطي ــة مقترحة/معل ــة و/أو نهائي ــاح مرحلي ــة وأي توزيعــات أرب ــة مــن أي خســائر مرحلي المحتجــزة صافي
عنهــا، وحقــوق األقليــة المؤهلــة )أي أدوات الفئــة األولــى ألســهم رأس المــال األساســي المصــدر مــن قبــل الشــركات التابعــة المجمعــة 

للبنــك المملوكــة مــن قبــل أطــراف أخــرى(، بعــد تنزيــل التســويات النظاميــة المطبقــة فــي الفئــة األولــى ألســهم رأس المــال األساســي.
الفئــة األولــى )رأس المــال اإلضافــي( وتتكــّون مــن أدوات رأس المــال التــي يصدرهــا البنــك للوفــاء بالمعاييــر المحــددة للفئــة األولــى لــرأس 	 

المــال اإلضافــي وغيــر المقيــدة فــي أســهم رأس المــال األساســي، وعــالوة اإلصــدار الناتجــة عــن إصــدار أدوات إضافيــة مــن الفئــة األولــى، 
وأدوات رأس المــال اإلضافــي مــن الفئــة األولــى المؤهلــة التــي تصدرهــا الشــركات التابعــة المجمعــة للبنــك المملوكــة مــن قبــل أطــراف 

أخــرى، بعــد تنزيــل التعديــالت التنظيميــة المطبقــة فــي حســاب الفئــة األولــى رأس المــال اإلضافــي. 

.............. أ. يتّم تجميع كل المبالغ المرجحة للمخاطر للشركات التابعة مع مبالغ البنك المرجحة للمخاطر.      

ب. يتّم خصم االستثمار في الكيان من رأس مال البنك وأموال االحتياطي المجمعة مع استبعاد األصول ذات الصلة من الميزانية العمومية المجمعة.

ب-7 المخاطر الناشئة
ــد المخاطــر الجديــدة أو الناشــئة وإدارتهــا بشــكل  ــل أحــد المكونــات الهامــة لنهــج إدارة مخاطــر المؤسســات فــي البنــك فــي ضمــان تحدي يتمّث
مناســب ضمــن إطــار عمــل إدارة مخاطــر المؤسســة الحالــي. تضمــن هــذه الممارســة أن اإلدارة تتطلــع إلــى األمــام فــي تقييمهــا للمخاطــر التــي 

قــد تواجههــا المنظمــة.
المخاطر الناشئة كما حددها البنك هي كما يلي:

ب-7-1 البيئة االقتصادية
بــدأ عــام 2020 مــع ظهــور جائحــة كوفيــد-19 الــذي تســبب فــي اضطــراب فــي جميــع أنحــاء العالــم. توقفــت الحيــاة الطبيعيــة مــع وجــود عالــم 
حكومــي حــول تنفيــذ عمليــات اإلغــالق الحتــواء انتشــار الوبــاء. تأثــرت العديــد مــن قطاعــات االقتصــاد بشــدة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ال 
ــرت الشــركات بشــدة  ــة ومــا إلــى ذلــك. تأث ــة والتجزئ ــران / الســفر والســياحة والضيافــة وتجــارة الجمل ســيما النفــط والغــاز والمقــاوالت والطي
بســبب لوائــح الحجــر الصحــي وتعطيــل سالســل التوريــد واالنخفــاض العــام قيــد الطلــب. زادت البطالــة العالميــة بســبب فقــدان المالييــن مــن 
الوظائــف. تحّولــت عوامــل الســوق المختلفــة مثــل أســعار العمــالت والســلع واألســهم واألوراق الماليــة إلــى التقلبــات بســبب حالــة عــدم اليقيــن 

التــي أحدثهــا الوبــاء.
ــى  ــي عل ــر المال ــف األث ــى تخفي ــي أدت إل ــم والت ــاء العال ــع أنح ــل الحكومــات فــي جمي ــة مــن قب ــة والنقدي ــر المالي ــد مــن التدابي ــاذ العدي ــّم اتخ ت
االقتصــاد الحقيقــي. تعمــل العديــد مــن البلــدان تدريجيــًا علــى تخفيــف إجــراءات اإلغــالق وإن كان ذلــك مــع قيــود كبيــرة علــى التجمعــات 
االجتماعيــة والمهرجانــات ومــا إلــى ذلــك. كمــا يتــّم اســتعادة الســفر عبــر الحــدود بمــا فــي ذلــك الســفر الجــوي بطريقــة تدريجيــة. مــع وصــول 
اللقــاح، أصبحــت معنويــات الســوق إيجابيــة. قــدم البنــك المركــزي العمانــي العديــد مــن التســهيالت مثــل تأجيــل إلتزامــات الســداد، وتخفيــف 
ــي اتخذهــا البنــك للتخفيــف مــن  ــة الخطــوات الت ــى ذلــك لدعــم االقتصــاد. تمــت تغطي حــدود رأس المــال والســيولة ونســبة اإلقــراض ومــا إل

ــر. ــد-19 فــي أقســام مختلفــة مــن التقري مخاطــر كوفي
ــر ذلــك علــى جــودة قــروض البنــوك  ــد-19، فمــن المحتمــل أن يؤث ــاء كوفي ــر الســلبي لوب ــي بســرعة مــن التأثي ــم يتعافــى االقتصــاد العمان إذا ل
والســلف ومحفظــة التمويــل، وبالتالــي يحتمــل أن يزيــد الطلــب علــى إعــادة جدولــة القــروض، ويزيــد مــن خســائر إنخفــاض القيمــة وبالتالــي يقلــل 

الربحيــة.

ب-7-٢ البيئة التنظيمية
ــي يباشــر  ــى الطريقــة الت ــن عل ــل المنظمي ــدة مــن قب ــرات / إدخــال األنظمــة الجدي ــر التغيي ــة منظمــة بشــكل صــارم. تؤث ــك فــي بيئ يعمــل البن
ــال  ــا التشــغيلية واالمتث ــادة تكاليفن ــى زي ــة لديهــا القــدرة عل ــة. اإلصالحــات التنظيمي ــك فــي األســواق الخارجي ــا وكذل ــه، محلًي ــك أعمال بهــا البن
والتكنولوجيــة. يســتجيب البنــك لهــذه التغييــرات بشــكل اســتباقي ويســعى جاهــًدا لتقليــل أي أعمــال محتملــة أو تأثيــر اقتصــادي بســبب هــذه 

ــرات. التغيي
فيما يلي التغييرات التنظيمية الرئيسية الناشئة التي يمكن أن تؤثر على البنك:

نهج موحد معّدل لمخاطر اإلئتمان.	 
إطار رأس المال المعّدل لمخاطر السوق.	 
نهج موحد منقح للمخاطر التشغيلية.	 
تقديم سيناريوهات إضافية لمحاكاة تعرض أسعار الفائدة للبنوك )1 يناير 2022(.	 

تــّم نشــر األوراق النهائيــة حــول مراجعــة قواعــد رأس المــال وقواعــد أصــول مرجحــة المخاطــر مــن قبــل لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة وهــي قابلــة 
للتطبيــق اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2023.

بصــرف النظــر عــن لوائــح لجنــة بــازل، فــإن اإليقــاف المقتــرح لســعر الليبــور وإدخــال أســعار جديــدة معروضــة بيــن البنــوك يمكــن أن يكــون لهمــا 
تأثيــر كبيــر علــى النظــام المصرفــي.

بصرف النظر عن التغييرات العالمية، هناك عدد من التغييرات التنظيمية المحلية التي يمكن أن تؤثر على البنك:

مــن منظــور مكافحــة غســل األمــوال، قــد يتــّم تنفيــذ ضوابــط إضافيــة أو تدقيــق بســبب التقييــم المتبــادل القــادم لمجموعــة العمــل المالــي 	 
لســلطنة عمــان.

بســبب جائحــة كوفيــد-19، قــد يتــّم إصــدار إرشــادات جديــدة حــول الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة. فــي الوقــت الحالــي، ســمح البنــك 	 
المركــزي العمانــي بفتــح حســاب إلكترونًيــا حتــى مــارس 2021، ومــع ذلــك يعتقــد البنــك أن هــذا ســيكون أكثــر راحــة مــن أجــل الســماح بفتــح 
حســاب إلكترونــي دائــم. أنشــأ البنــك المركــزي العمانــي فريــق عمــل للســماح بالتوقيعــات اإللكترونيــة للزبائــن ومــن المتوقــع أن يتــّم ذلــك 

فــي المســتقبل القريــب. كمــا يمكــن إصــدار إرشــادات فــي مجــال الحلــول الســحابية.
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-الحيازة المتقاطعة التبادلية في األسهم العادية17

18
إستثمارات في رأس مال الكيانات البنكية والتمويلية والتأمينية والتكافلية التي تقع خارج نطاق 

التجميع التنظيمي، صافية من المراكز قصيرة األجل المستحقة، عندما ال يمتلك البنك أكثر من 
1٠٪ من رأس المال المصدر )مبلغ أكثر من عتبة ٪1٠(

-

إستثمارات جوهرية في األسهم العادية للمؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج 19
)ي(٢7,7٢8نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق )مبلغ أكثر من عتبة ٪1٠(

-حقوق خدمة الرهن )مبلغ أكثر من عتبة ٪1٠(٢٠

أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة )مبلغ أكثر من عتبة 1٠٪، صافيًا من التزام الضريبة ٢1
)ك(-)ل(6,4٢8المتعلق به(

-مبلغ يتجاوز عتبة ٢٢٪15
-منها: إستثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية٢3
-منها: حقوق خدمة الرهن٢4
-منها: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة٢5

تسويات نظامية وطنية محددة: تسويات نظامية مطبقة على األسهم العادية من الفئة 1 ٢6
-فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة للمعالجة قبل بازل 3 

تسويات نظامية مطبقة على األسهم العادية من الفئة 1 نظرًا لعدم كفاية الفئة 1 والفئة ٢ ٢7
-اإلضافية لتغطية الخصم

5٢,663إجمالي التسويات النظامية على أسهم رأس المال األساسي الفئة 1 ٢8
1,778,717أسهم رأس المال األساسي الفئة 1 ٢9

رأس المال اإلضافي الفئة 1: أدوات
)م(13٠,٠٠٠أدوات الفئة اإلضافية 1 المؤهلة والمصدرة مباشرًة مضافًا فائض األسهم المتعلق بها3٠
13٠,٠٠٠منها: مصنف كحقوق ملكية وفقًا للمعايير المحاسبية المطبقة رقم 315
-منها: مصنف كإلتزامات وفقًا للمعايير المحاسبية المطبقة رقم 3٢6
-أدوات رأسمالية مصدرة مباشرة خاضعة لاستبعاد التدريجي من رأس المال اإلضافي الفئة 1 33

34
أدوات الفئة 1 اإلضافية )وأدوات رأس المال األساسي الفئة 1 غير متضمنة في الصف رقم 5( 
مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في الفئة 

اإلضافية 1(
-

-منها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لاستبعاد التدريجي 35
130,000رأس المال اإلضافي الفئة 1 قبل التسويات النظامية 36

رأس المال اإلضافي الفئة 1: التسويات النظامية
- إستثمارات في أدوات الفئة اإلضافية 1 الخاصة37
-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة اإلضافية 381

39
إستثمارات في رأس مال الكيانات البنكية والمالية والتأمينية والتكافلية التي تقع خارج نطاق 
التجميع التنظيمي، صافية من المراكز قصيرة األجل المستحقة، عندما ال يمتلك البنك أكثر من 

1٠٪ من رأس المال العادي المصدر للكيان )مبلغ أكثر من عتبة ٪1٠(
-

إستثمارات جوهرية في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمينية والتكافلية التي تقع 4٠
-خارج نطاق التجميع التنظيمي )صافية من المراكز قصيرة األجل المستحقة(

تسويات نظامية وطنية محددة: تسويات نظامية مطبقة على رأس المال اإلضافي من الفئة 1 41
-فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة للمعالجة قبل بازل 3. 

تسويات نظامية مطبقة على رأس المال اإلضافي الفئة 1 بسبب عدم كفاية الفئة ٢ لتغطية 4٢
-االقتطاعات

-إجمالي التسويات النظامية على رأس المال اإلضافي من الفئة 1 43
130,000رأس المال اإلضافي الفئة 1 44
1,908,717رأس المال الفئة 1 )الفئة 1= رأس المال األساسي الفئة 1 + رأس المال اإلضافي الفئة 1( 45

رأس المال الفئة 2: األدوات والمخصصات
-أدوات رأس المال الفئة ٢ المصدرة مباشرة المؤهلة زائدًا فائض األسهم ذي الصلة46
)ن(-أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لاستبعاد التدريجي من الفئة ٢ 47

48
أدوات الفئة اإلضافية ٢ )وأدوات رأس المال األساسي الفئة 1 والفئة اإلضافية 1 غير مضمنة في 

الصف 5 أو 34( مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به 
في مجموعة الفئة ٢(

-

-منها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لاستبعاد التدريجي 49
)س(+)ع(1٠٠,٠9٢مخصصات5٠
1٠٠,٠9٢رأس المال الفئة ٢ قبل التسويات النظامية 51

ــر المحــددة فــي أدوات الفئــة الثانيــة مــن 	  الفئــة الثانيــة مــن رأس المــال وتتضمــن أدوات رأس المــال التــي يصدرهــا البنــك للوفــاء بالمعايي
رأس المــال التــي لــم تقيــد فــي الفئــة األولــى لــرأس المــال، وعــالوة إصــدار األســهم الناتجــة مــن إصــدار أدوات الفئــة الثانيــة، وأدوات رأس 
المــال المؤهــل التــي تصدرهــا الشــركات التابعــة المجمعــة للبنــك المملوكــة مــن قبــل أطــراف أخــرى، ومخصصــات القروض/خســائر التمويــل، 
وإحتياطيــات إعــادة التقييــم مــع اســتبعاد 55٪، بهــدف تنزيــل التعديــالت التنظيميــة المطبقــة فــي حســاب الفئــة الثانيــة مــن رأس المــال. 
ــر الماليــة الدولــي رقــم 9 فــي الفئــة  يتــّم إدراج مخصصــات الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة للمرحلتيــن األولــى والثانيــة بموجــب معيــار التقاري
الثانيــة مــن رأس المــال. تماشــيًا مــع إرشــادات بــازل كإجــراء لعكــس تأثيــر كوفيــد-19 ومــن أجــل تخفيــف التقلبــات العاليــة فــي حســاب الخســائر 
ــي "المرشــح  ــك المركــزي العمان ــد-19، قــدم البن ــوك وســط تفشــي كوفي ــى رأس المــال التنظيمــي للبن ــة المتوقعــة وتأثيرهــا عل اإلئتماني
التحوطــي" بموجــب ترتيــب التعديــل المؤقــت للمرحلــة 1 و 2 الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة وفًقــا للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 
9. ُيســمح بخســارة اإلئتمــان المتوقعــة للمرحلــة األولــى بنســبة 100٪ باعتبارهــا المســتوى 2 مــن رأس المــال. بالنســبة للمرحلــة 2 بخســارة 

اإلئتمــان المتوقعــة، يتــّم تطبيــق النهــج ذي الشــقين التالــي؛ 
يعتبــر مبلــغ الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة للمرحلــة الثانيــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 مبلًغــا لســنة األســاس وسيســتمر فــي الحصــول علــى 	 

ترتيبــات التخلــص التدريجــي وفًقــا للترتيــب الســابق. يجــب أن تظــل الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة فــي المرحلــة 1 والمرحلــة 2 خاضعــة لـــ ٪1.25 
مــن األصــول المرجحــة لمخاطــر اإلئتمــان. ســتتّم إضافــة الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة للمرحلــة 2 اإلضافيــة بعــد 31 ديســمبر 2019 إلــى 

المســتوى الثانــي مــن رأس المــال وســيتّم إلغــاؤه تدريجًيــا. الترتيــب المرحلــي للمرحلــة 2 بخســارة اإلئتمــان المتوقعــة كمــا يلــي:

20202021202220232024مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة للمرحلة 2 )اإلستبعاد(

0٪0٪0٪20٪40٪خسارة اإلئتمان المتوقعة القائمة في 31 ديسمبر 2019 )سنة أساس(

خسارة اإلئتمان المتوقعة المتزايدة في تاريخ التقرير ناقصا الخسارة               
20٪40٪60٪80٪100٪في 31 ديسمبر 2019 

طبــق البنــك فــي حســابات كفايــة رأس المــال "عامــل التصفيــة االحتــرازي" بموجــب ترتيبــات التعديــل المؤقتــة للمرحلــة األولــى والمرحلــة 2 مــن 
الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة. تأثيــر عامــل التصفيــة أعــاله علــى رأس المــال التنظيمــي للبنــك هــو 18 نقطــة أســاس.

1- اإلفصاح عن رأس المال النظامي وفقا لبازل 3

الجدول 1

ريال ُعماني الجدول 1: نموذج اإلفصاح العام في 31 ديسمبر 2020
باآلالف

الدليل المرجعي 
للنطاق التنظيمي 

للتجميع من الجدول 
2ب

أسهم رأس المال األساسي الفئة 1: األدوات واالحتياطيات

إصدارات مباشرة مؤهلة لرأس المال األساسي )ويعادل الشركات غير المساهمة( مضافًا إليه 1
)أ(+)ب(856,487فائض األسهم

)ج(456,317أرباح محتجزة٢
)د(+)هـ(+)و(518,576الدخل الشامل اآلخر المتراكم )وإحتياطيات أخرى(3

رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج من فئة األسهم المشتركة 1 )ينطبق على 4
-الشركات غير المساهمة فقط( 

رأس مال أسهم عادية مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى )مبلغ 5
-مسموح به في رأس المال األساسي الفئة 1(

1,831,380أسهم رأس المال األساسي الفئة 1 قبل التسويات النظامية 6
أسهم رأس المال األساسي الفئة 1: التسويات النظامية 

)ز(+)ح(18,367تسويات التقييم الحذر7
-الشهرة )صافية من التزام الضريبة المتعلق بها(8
-أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمة الرهن )صافية من التزام الضريبة المتعلق بها(9

أصول ضريبة مؤجلة معتمدة على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناشئة من الفروق المؤقتة 1٠
-)بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها(

)ط(14٠إحتياطي تغطية التدفقات النقدية11
-عجز المخصصات للخسائر المتوقعة1٢

أرباح التوريق من البيع )كما هو موّضح في الفقرة 14-9 من التعميم رقم 1 للبنك المركزي 13
-الُعماني(

-أرباح وخسائر نظرًا للتغيرات في مخاطر اإلئتمان الخاصة على اإللتزامات المقيمة بالقيمة العادلة14
-صافي أصول منافع صندوق التقاعد المحددة15

إستثمارات في أسهمه الخاصة )إن لم تحتسب مسبقًا بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية 16
-العمومية المبلغ عنها(
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أدوات رأسمالية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي )ينطبق فقط للفترة بين 1 يناير 2018 و1 يناير 2022( 
-الحد الحالي على أدوات رأس المال األساسي من الفئة 1 الخاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي 8٠

مبالغ مستثناة من أدوات رأس المال األساسي من الفئة 1 نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد 81
-االسترداد واالستحقاق( 

-حد حالي على أدوات الفئة االضافية 1 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي 8٢
-مبالغ مستثناة من الفئة اإلضافية 1 نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق( 83
-حد حالي على أدوات الفئة ٢ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي 84
-مبالغ مستثناة من الفئة ٢ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق( 85

الجدول ٢-أ

التسوية بين القوائم المالية المنشورة وكفاية رأس المال التنظيمي العامل

الميزانية العمومية كما في 
القوائم المالية المنشورة

بموجب نطاق التجميع 
النظامي

كما في 31 ديسمبر 2020كما في 31 ديسمبر 2020
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

األصول
656,891656,891نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

495,46٠495,46٠مستحق من البنوك
8,937,3739,٠٠٠,3٠7قروض وسلف / التمويل اإلسامي - صافي، 

1,835,4611,835,461إستثمارات في أوراق مالية
78,4٢678,4٢6قروض وسلف للبنوك

71,38971,389أصول ثابتة
7,٢947,٢94أصول ضريبية مؤجلة )تعديل رأس المال األساسي من الفئة 1(

371,471371,471أصول أخرى
)6٢,934(-مكونات غير مؤهلة لبازل 3 )مخصص عام(

12,453,76512,453,765إجمالي األصول

اإللتزامات
938,٠٠7938,٠٠7مستحق إلى بنوك 

8,377,٢748,377,٢74ودائع الزبائن 
46,95546,955ضريبة جارية

557,1٢8557,1٢8إلتزامات أخرى
9٠,٢٠59٠,٢٠5صكوك

386,59٢386,59٢سندات يورو متوسطة األجل
866866مطلوبات ضريبية مؤجلة )تعديل رأس المال األساسي الفئة 1(

-13,٠9٠السندات الثانوية
13,٠9٠-مكونات غير مؤهلة لبازل 3 )إحتياطي إلتزامات ثانوية(

10,410,11710,410,117إجمالي اإللتزامات 
حقوق المساهمين 

3٢4,95٢3٢4,95٢رأس المال
531,535531,535عاوة إصدار األسهم

397,168397,168إحتياطي عام
537,555537,555أرباح محتجزة

1٠8,3181٠8,318إحتياطي قانوني
13,٠9٠13,٠9٠إحتياطي قرض ثانوي

)14٠()14٠(إحتياطي تحوط التدفقات النقدية
)٢,4٠7()٢,4٠7(إحتياطي تحويل العملة األجنبية

)14,737()3,683(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

رأس المال الفئة 2: التسويات النظامية 
-إستثمارات في أدوات الفئة ٢ الخاصة5٢
-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة 53٢

54
إستثمارات في رأس مال الكيانات البنكية والمالية والتأمينية والتكافلية التي تقع خارج نطاق 
التجميع التنظيمي، صافية من المراكز قصيرة األجل المستحقة، عندما ال يمتلك البنك أكثر من 

1٠٪ من رأس المال العادي المصدر للكيان )مبلغ أكثر من عتبة ٪1٠(
-

إستثمارات جوهرية في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمينية والتكافلية التي تقع 55
-خارج نطاق التجميع التنظيمي )صافية من المراكز قصيرة األجل المستحقة(

تسويات نظامية وطنية محددة: تسويات نظامية مطبقة على رأس المال من الفئة ٢ فيما 56
-يتعلق بالمبالغ الخاضعة للمعالجة قبل بازل 3.

-إجمالي التسويات النظامية على رأس المال من الفئة ٢ 57
1٠٠,٠9٢رأس المال الفئة ٢ 58
٢,٠٠8,8٠9إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال= الفئة 1 + الفئة ٢( 59

األصول المرجحة بالمخاطر
-أصول المخاطر المرجحة فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3 

9,669,846إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر )6٠أ+6٠ب+6٠ج(6٠
8,6٢9,9٠6منها: األصول المرجحة بمخاطر اإلئتمان6٠-أ

18٠,874منها: األصول المرجحة بمخاطر السوق6٠-ب
859,٠66منها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل6٠-ج

معّدالت رأس المال
18.39٪رأس المال األساسي الفئة 1 )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(61
19.74٪الفئة 1 )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(6٢
٢٠.77٪إجمالي رأس المال )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(63

64
متطلبات حاجز الحماية المحددة للمؤسسة )الحد األدنى لمتطلبات رأس المال األساسي من 

الفئة 1 مضافًا حاجز حماية رأس المال مضافًا متطلبات حاجز الحماية ضد التقلبات الدورية 
مضافًا متطلبات حاجز الحماية جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي كنسبة من األصول المرجحة 

بالمخاطر(
٪9.٢5

1.٢5٪منها: متطلبات إحتياطي حماية رأس المال 65
٠.٠٠٪منها: متطلبات حاجز الحماية ضد التقلبات الدورية للبنك 66
1.٠٠٪منها: متطلبات حاجز الحماية جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي 67

رأس المال األساسي من الفئة 1 المتاح للوفاء بحواجز الحماية )كنسبة من األصول المرجحة 68
9.77٪بالمخاطر(

الحدود الدنيا الوطنية )إن كانت تختلف عن بازل 3(
7.٠٠معّدل الحد األدنى الوطني لرأس المال األساسي الفئة 1 )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل 3(69
11.٢5معّدل الحد األدنى الوطني للفئة 1 )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل 3(7٠
13.٢5الحد األدنى الوطني إلجمالي رأس المال )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل 3(71

مبالغ أقل من عتبة التخفيض )قبل المخاطر المرجحة( 
-إستثمارات غير جوهرية في رأس مال مؤسسات مالية أخرى7٢
-إستثمارات جوهرية في األسهم العادية لمؤسسات مالية73
-حقوق خدمة رهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(74
6,4٢8أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )صافية من التزام الضريبة المتعلق بها(75

حدود مطبقة إلضافة مخصصات في الفئة 2

مخصصات مؤهلة لإلضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالتعرضات الخاضعة للمنهج المعياري )قبل 76
98,869تطبيق الحدود(

1٠7,874حدود على إضافة مخصصات في الفئة ٢ وفقًا للمنهج المعياري77

مخصصات مؤهلة لإلضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالتعرضات الخاضعة لمنهج مبني على 78
-التصنيف الداخلي )قبل تطبيق الحدود(

-حدود على إضافة مخصصات في الفئة ٢ وفقًا لمنهج مبني على التصنيف الداخلي79
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)و(13,٠9٠ 13,٠9٠ إحتياطي قرض ثانوي
)ج(456,317 537,555 أرباح محتجزة

81,٢38-توزيعات أرباح مقترحة )مخفضة من أرباح محتجزة(
)ط( )14٠( )14٠(إحتياطي تحوط التدفقات النقدية

)ز( )15,96٠(- خسارة متراكمة على القيمة العادلة )تعديل رأس المال األساسي الفئة 1(
)ح( )٢,4٠7( )٢,4٠7(إحتياطي تحويل عمات أجنبية )تعديل رأس المال األساسي الفئة 1(

  مبالغ مؤهلة لرأس المال اإلضافي الفئة 1
)م(13٠,٠٠٠ 13٠,٠٠٠ أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 1
  مبالغ مؤهلة لرأس المال الفئة 2

مكاسب متراكمة على القيمة العادلة - )مؤشر السوق اإليجابي بعد 
)س(1,٢٢3  - تطبيق خصم ٪55(

)ن(- 13,٠9٠ إلتزامات ثانوية
 13,٠9٠ - إحتياطي إلتزامات ثانوية - غير مؤهل لبازل 3

 - ٢,356 إحتياطي الحسابات المعاد هيكلتها
 ٢,356 - إحتياطي الحسابات المعاد هيكلتها غير المؤهلة لبازل 3

 11,٠54  )3,683(مكاسب متراكمة على القيمة العادلة
 - 4,9٠4 إحتياطي إعادة تقييم

 4,9٠4 -إحتياطي تقييم - غير مؤهل لبازل 3
 2,056,7382,056,738إجمالي رأس المال

 938,٠٠7938,٠٠7ودائع من البنوك
 8,377,٢748,377,٢74ودائع الزبائن

 9٠,٢٠59٠,٢٠5سندات غير مضمونة
 386,59٢386,59٢قروض على شكل صكوك وسندات

 556,٢6٢556,٢6٢إلتزامات أخرى

 47,8٢147,8٢1ضرائب
)ل(866866مطلوبات ضريبية مؤجلة )تعديل رأس المال األساسي الفئة 1(

 12,453,76512,453,765إجمالي رأس المال واإللتزامات

٢- نموذج اإلفصاح عن المامح الرئيسية لألدوات التنظيمية لرأس المال

ديون ثانوية المصدر1
رأس المال أسهم رأس المال اإلضافي الفئة 1بالدوالر األمريكي

المدفوع

٢
محدد خاص )مثل لجنة اإلجراءات الموحدة لتعريف 

األوراق المالية ورقم تعريف األوراق المالية الدولية أو 
محدد بلومبيرج لإليداع الخاص(

 
رمز سوق مسقط 
لألوراق المالية: 

BKMB

القانون اإلنجليزي القوانين المنظمة لألداة االتفاقيات التنظيمية3
تنظمها قوانين سلطنة ُعمانرأس المال فئة ٢

الهيئة العامة 
لسوق المال في 

سلطنة ُعمان رأس 
المال األساسي 

الفئة 1

رأس المال رأس المال اإلضافي الفئة 1 رأس المال الفئة 1قواعد بازل 3 االنتقالية4
األساسي الفئة 1

رأس المال رأس المال اإلضافي الفئة 1 رأس المال الفئة 1بعد قواعد بازل 3 االنتقالية5
األساسي الفئة 1

المجموعةالمجموعةالمجموعةمؤهل بشكل فردي/ جماعي/ جماعي وفردي6

نوع األداة )يجب تحديد األنواع من قبل كل سلطة 7
رأس المال رأس المال اإلضافي الفئة 1دين ثانويمختصة(

المدفوع

المبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي - بالمليون 8
13٠.٠٠٠3٢4.95٢-ريال ُعماني

ال ينطبق، أدوات القيمة االسمية لألداة - بالريال الُعماني9
٠.1٠٠ بيسة13٠.٠٠٠ مليون ريال ُعمانيالدين

 مكونات غير مؤهلة لبازل 3: 
4,9٠44,9٠4إحتياطي إعادة تقييم

٢,356٢,356إحتياطي إنخفاض القيمة
11,٠54-المكونات غير المؤهلة للتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

1,913,6481,913,648إجمالي حقوق المساهمين 
13٠,٠٠٠13٠,٠٠٠أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 1

2,043,6482,043,648إجمالي حقوق المساهمين
12,453,76512,453,765إجمالي اإللتزامات وأموال المساهمين 

الجدول ٢-ب

التسوية بين القوائم المالية المنشورة وكفاية رأس المال التنظيمي 
العامل 

الميزانية العمومية 
كما في القوائم المالية 

المنشورة
بموجب نطاق التجميع 

النظامي
المرجع

كما في 31 ديسمبر 2020كما في 31 ديسمبر 2020

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

األصول
 656,891 656,891 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

 495,46٠ 495,46٠ مستحق من البنوك
 1,835,461 1,835,461 إستثمارات:

  1,676,755 1,676,755 - مصّنفة بالتكلفة المهلكة
 111,811 111,811 - مصّنفة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

 19,167 19,167  - مصّنفة بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة
 )ي(٢7,7٢8 ٢7,7٢8 إستثمار غير استراتيجي )تعديل رأس المال األساسي الفئة 1(

 9,015,799 9,015,799  قروض وسلف / التمويل اإلسالمي - صافي، منها:
 78,4٢6 - قروض وسلف لبنوك غير مقيمة

 7,791,٢69 - قروض وسلف لزبائن محليين
 63,٢٠4 - قروض وسلف لزبائن غير مقّيمين لعمليات خارجية

 ٢79,٢97 - قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة
 1,٢3٠,169 - تمويل من نافذة الصيرفة اإلسامية

 )ناقًصا(: مخصص القروض والسلف، منه:
 ٢64,763 - مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للمرحلة الثالثة

- مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للمرحلتين األولى والثانية مؤهل 
)ع(98,869 للفئة ٢

 6٢,934 - مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للمرحلة الثانية غير مؤهل للفئة ٢
 71,38971,389أصول ثابتة

 378,765 378,765 أصول أخرى:
 143,558 143,558    أوراق قبول

 35,5٢9 35,5٢9    القيمة الموجبة للمشتقات
)ك(7,٢94 7,٢94    أصول ضريبية مؤجلة )تعديل رأس المال األساسي من الفئة 1(

 19٢,384 19٢,384    فوائد مستحقة وأخرى
 12,453,76512,453,765إجمالي األصول

   رأس المال واإللتزامات
   رأس المال المدفوع، منه:

   مبالغ مؤهلة لرأس المال األساسي الفئة 1
)أ(3٢4,95٢ 3٢4,95٢ رأس المال المدفوع
)ب(531,535 531,535 عاوة إصدار األسهم

)د(1٠8,318 1٠8,318 إحتياطي قانوني
)هـ(397,168 397,168 إحتياطي عام
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ــّم تطبيــق حــدود مختلفــة علــى عناصــر قاعــدة رأس المــال. إن رأس المــال المؤهــل مــن الفئــة الثانيــة محــدد بنســبة 100٪ مــن رأس المــال  ت
مــن الفئــة األولــى، واإللتزامــات الثانويــة المؤهلــة محــددة بنســبة 50٪ مــن رأس المــال مــن الفئــة األولــى، فيمــا تــّم تحديــد مبلــغ مخصصــات 
ــة مــن ســنة األســاس )31 ديســمبر 2019(  ــة الثاني ــى بنســبة 100٪ وتقتصــر مخصصــات المرحل ــة األول ــة فــي المرحل إنخفــاض القيمــة الجماعي
بنســبة 40٪ والتــي يمكــن إدراجهــا كجــزء مــن رأس المــال مــن المســتوى الثانــي علــى 1.25٪ مــن األصــول المرجحــة بمخاطــر اإلئتمــان. عــالوات 

المرحلــة الثانيــة المتزايــدة بعــد )31 ديســمبر 2019( بنســبة ٪100.
ويبّين الجدول أدناه رأس المال التنظيمي للبنك:

هيكل رأس المال
2020٢٠19

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف
 رأس المال الفئة 1

324,9523٠9,478 رأس المال 
531,535531,535 عاوة إصدار األسهم 

108,3181٠3,16٠ إحتياطي قانوني 
397,168384,٠78 إحتياطي عام 

13,09013,٠9٠ إحتياطي قرض ثانوي 
456,317418,17٠ أرباح محتجزة* 

130,00013٠,٠٠٠ أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 1 
 1,961,3801,889,511

  )ناقًصا(: 
)9,953()15,960( خسارة متراكمة على القيمة العادلة 

)34()140( خسارة متراكمة على تحوط التدفقات النقدية 
)5,157()6,428( أصل ضريبة مؤجلة 

)٢,٢96()2,407( إحتياطي تحويل العملة األجنبية 
)17,٠38()13,863( إستثمار غير استراتيجي في البنوك )٪5٠(

  
1,922,5821,855,033إجمالي رأس المال من الفئة 1

  
 رأس المال من الفئة 2

1,222811 التغير المتراكم في القيمة العادلة )٪45( 
98,86986,747 إنخفاض قيمة خسارة قرض عام 

13,٠9٠- إلتزامات ثانوية )صافية من االحتياطيات( 
 100,0911٠٠,648

  )ناقًصا(: 
)17,٠39()13,864( إستثمار غير استراتيجي في البنوك )٪5٠( 

86,22783,609إجمالي رأس المال من الفئة 2 
  

2,008,8091,938,643 إجمالي رأس المال المتاح 

د-٢ كفاية رأس المال
تشــير كفايــة رأس المــال إلــى قــدرة البنــك علــى الوفــاء بــأي طــارئ دون المســاس بمصلحــة المودعيــن وتوفيــر اإلئتمــان عبــر دورات األعمــال. 
يســاعد رأس المــال الكافــي بالنظــر إلــى محفظــة المخاطــر التــي قــد تكــون أصــول البنــك عرضــة لهــا علــى تعزيــز االســتقرار المالــي وزيــادة ثقــة 
أصحــاب المصلحــة والدائنيــن. ويســعى البنــك إلــى تعظيــم القيمــة للمســاهمين مــن خــالل هيــكل أمثــل لــرأس المــال يحمــي مصالــح أصحــاب 
المصلحــة فــي أقصــى الظــروف المتأزمــة، ويوّفــر فرصــة كافيــة للنمــو مــع الوفــاء بالمتطلبــات التنظيميــة، وفــي الوقــت نفســه تحقيــق عائــد 
مجــز للمســاهمين. يتمتــع البنــك بسياســة رأســمالية متطلعــة للمســتقبل تأخــذ فــي االعتبــار المخاطــر الحاليــة وخطــط النمــو وتقييــم المخاطــر 

الناشــئة للفتــرة المتوقعــة.
وفــي حيــن أن تغطيــة المخاطــر تعتبــر العامــل الرئيســي الــذي يؤثــر علــى االحتفــاظ بــرأس المــال، يــدرك البنــك حقيقــة أنــه كيــان تجــاري وأن رأس 
مالــه بحاجــة للخدمــة وأن هنالــك حاجــة لتوفيــر معــّدل عائــد مجــز للمســاهمين. ســوف يــؤدي رأس المــال المفــرط إلــى إضعــاف العائــد علــى رأس 
المــال والــذي بــدوره يمكــن أّن يســبب ضغــط علــى الربحيــة ونمــو األصــول بشــكل مفــرط ممــا يــؤدي إلــى حمــل البنــك للتعــرض لمســتويات أعلــى 

* األرباح المحتجزة في عام ٢٠٢٠ احُتسبت بعد تسوية توزيعات أرباح نقدية مقترحة بقيمة 81.٢38 مليون ريال ُعماني )٢٠19: 1٠8.317مليون ريال ُعماني(. 

التزام - خيار التصنيف المحاسبي1٠
التزام - خيار القيمة حقوق المساهمينالقيمة العادلة

العادلة

متعددة3 أبريل 1٢٢٠17 يناير ٢٠1٢تاريخ اإلصدار األصلي11

دائمدائممؤرخدائم أو مؤرخ1٢

متعددةدائم15 أكتوبر ٢٠٢1تاريخ االستحقاق األصلي13

النعم، بعـد خمس سنواتالطلب الُمصدر خاضع لموافقة رقابية مسبقة14

تاريخ الطلب االختياري وتواريخ الطلب الطارئة ومبلغ 15
ال ينطبقاالسترداد

ال يجوز استرداد وديعة رأس المال 
وفقًا لاتفاقية والبنك المركزي 

الُعماني إال في تاريخ الطلب األول أو 
في أي تاريخ للطلب بعد ذلك أو في 
تاريخ سداد الفائدة بعد تاريخ الطلب 

األول.

ال ينطبق

ال ينطبقتواريخ الطلب الاحقة، إذا كان ينطبق16
تاريخ الطلب األول )السنة الخامسة 
من تاريخ الوديعة( أو تاريخ الطلب 

الثاني أو في تاريخ سداد الفائدة بعد 
تاريخ الطلب األول. 

ال ينطبق

كوبونات/ توزيعات األرباح 
متغيرةثابتةمتغيرةتوزيعات أرباح/ كوبونات ثابتة أو متغيرة17
ال ينطبق5.5٠٪ليبور + 3.75معّدل الكوبون والمؤشر ذو الصلة18
الالالوجود مانع لتوزيعات األرباح19
تقديرية جزئياتقديرية بالكاملإلزاميةتقديرية بالكامل أو تقديرية جزئيًا أو إلزامية٢٠
الالالوجود عامل محدد أو محفز آخر لاسترداد٢1
 غير متراكممتراكمغير تراكمي أو تراكمي٢٢
غير قابل للتحويلغير قابل للتحويلغير قابل للتحويلقابل للتحويل أو غير قابل للتحويل٢3
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابًا للتحويل، دافع )دوافع( التحويل٢4
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابًا للتحويل، كليًا أو جزئيًا٢5
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابًا للتحويل، معّدل التحويل٢6
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابًا للتحويل، تحويل الزامي أو اختياري٢7
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابا للتحويل، حدد نوع األداة للتحويل إليها٢8

إذا كان قابل للتحويل، حدد مصدر األداة التي تتحّول ٢9
 ال ينطبق إليها

النعمالخصائص االنخفاض3٠

المركز في التدرج الثانوي في السيولة )حدد نوع األداة 31
دين رئيسياألعلى مباشرًة من األداة(

تعود األدوات للمودعين والدائنين 
العاديين وديون/ صكوك البنك 

الثانوية
دين ثانوي

ال ينطبقحدث غير قابل للتطبيقال ينطبقإذا انخفض، دافع )دوافع( االنخفاض3٢

ال ينطبقإذا انخفض، كليًا أو جزئيًا33
جزئيًا أو بالكامل، كما هو محدد من 

قبل البنك بالتوافق مع البنك المركزي 
الُعماني ووفقًا للوائح اتفاقية بازل.

ال ينطبق

ال ينطبقدائمال ينطبقإذا انخفض، دائمًا أو مؤقتًا34
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا انخفض مؤقتًا، استهاك آلية الزيادة35
ال يوجدال يوجدال يوجدخصائص انتقالية غير ملتزمة36
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان نعم، حدد خصائص عدم االلتزام37

د-1-ب هيكل رأس المال - وفقا للوائح بازل ٢ 
ــّم تصنيــف رأس المــال  ــازل 2 الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي ألغــراض المتابعــة. ت ــة ب ــح اتفاقي فيمــا يلــي هيــكل رأس المــال وفقــا للوائ

ــازل 2 إلــى فئتيــن: التنظيمــي للبنــك وفقــا للوائــح اتفاقيــة ب

الفئــة األولــى مــن رأس المــال وتشــمل األســهم العاديــة وعــالوة اإلصــدار واالحتياطيــات القابلــة وغيــر القابلــة للتوزيــع واألربــاح المحتجــزة 	 
بعــد خصــم الشــهرة وخمســين فــي المئــة مــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار فــي الشــركات الزميلــة وفقــا للتســويات التنظيميــة المدرجــة فــي 

حقــوق المســاهمين، ولكــن تــّم التعامــل معهــا بشــكل مختلــف ألغــراض كفايــة رأس المــال.
ــة المؤهلــة )صافيــة مــن االحتياطيــات( ومخصصــات إنخفــاض القيمــة المجمعــة 	  ــة الثانيــة مــن رأس المــال وتشــمل اإللتزامــات الثانوي الفئ

وعنصــر إحتياطــي القيمــة العادلــة المتعلــق بالمكاســب غيــر المحققــة مــن أدوات حقــوق الملكيــة المصّنفــة كإســتثمارات متاحــة للبيــع إلــى 
الحــد المســموح بــه بعــد خصــم خمســين فــي المئــة مــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة.
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د-3 زيادة رأس المال
حقــق البنــك رأس مــال داخلــي بلــغ 55.041 مليــون ريــال ُعمانــي بعــد دفــع توزيعــات األربــاح النقديــة البالغــة 108.317 مليــون ريــال ُعمانــي التــي 

تــّم اعتمادهــا لعــام 2019.

د-4 تخصيص رأس المال
يهــدف تخصيــص رأس المــال بيــن وحــدات العمــل واألنشــطة المحــددة، إلــى حــد كبيــر، إلــى تعظيــم العائــد علــى رأس المــال المخصــص. وعلــى 
الرغــم مــن أن تعظيــم العائــد علــى رأس المــال المــوزون بالمخاطــر هــو األســاس الرئيســي المســتخدم فــي تحديــد كيفيــة تخصيــص رأس المــال 
ــار  ــر تعظيــم العائــد األســاس الوحيــد المســتخدم التخــاذ القــرار. وتؤخــذ فــي االعتب داخــل البنــك لوحــدات العمــل أو األنشــطة المحــددة، ال يعتب
ــر اإلدارة والمــوارد األخــرى ومــدى مالءمــة النشــاط مــع األهــداف االســتراتيجية  عوامــل أخــرى مثــل التناغــم بيــن الوحــدات أو األنشــطة وتوّف

طويلــة المــدى للبنــك عنــد تخصيــص رأس المــال.

د-5 رأس المال االقتصادي
إضافــة إلــى رأس المــال التنظيمــي الــذي يســتند علــى المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي، يتبــع البنــك عمليــة التقييــم 
الداخلــي لكفايــة رأس المــال مــن أجــل التقييــم الفعلــي لكفايــة رأس مــال البنــك علــى أســاس قيــاس متقــدم لــرأس المــال االقتصــادي. تتضمــن 
عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال تأثيــر المخاطــر المتبقيــة بمــا فــي ذلــك مخاطــر العمــل ومخاطــر التركيــز ومخاطــر االرتبــاط ومخاطــر 
أســعار الفائــدة علــى محفظــة البنــك جنبــا إلــى جنــب مــع المخاطــر األساســية. إن الغــرض مــن عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال بالبنــك 
ليــس فقــط تقديــم تقييــم مفصــل لكفايــة رأس المــال الحالــي ولكــن أيضــا لتقديــر نســب كفايــة رأس المــال فــي المســتقبل بمــا يتماشــى مــع 
خطــط العمــل المعتمــدة بغيــة تقييــم صالحيتهــا مــن منظــور المخاطــر. وقــد تضمــن اإلطــار العــام منهجيــة منظمــة لتقييــم شــامل وذي نظــرة 
مســتقبلية لــرأس المــال لمــدة الســنوات الخمــس المقبلــة علــى أســاس المخاطــر التــي يكــون البنــك عرضــة لهــا. وســوف يتــّم مــن خــالل هــذه 
العمليــة فحــص نمــوذج العمــل الحالــي للبنــك وربمــا يــؤدي ذلــك إلــى تعديــالت إذا كانــت المخاطــر الكامنــة تتجــاوز قــدرة البنــك علــى التحّمــل. 
وســيتّم تحديــث الخطــة ســنويا علــى األقــل وعلــى أســاس متجــدد لمــدة الســنوات الخمــس المقبلــة. علــى أســاس ســنوي، يعتمــد مجلــس اإلدارة 
عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال ويقدمهــا ســنويًا إلــى البنــك المركــزي. ويتــّم تقديــم تقريــر ربــع ســنوي بشــأن كفايــة رأس المــال إلــى 
مجلــس اإلدارة. ويعتقــد البنــك أن رأس مالــه الحالــي والمتوقــع مناســب لدعــم اســتراتيجية أعمالــه. وقــد ســاعد تقييــم كفايــة رأس المــال ذي 

النظــرة المســتقبلية البنــك فــي التخطيــط للمســتقبل إلدارة رأس المــال. 

د-6 اختبار التحّمل المالي
ــر األحــداث، فقــد اكتســب إختبــار التحّمــل مزيــدا مــن األهميــة والمصداقيــة لــدى البنــوك باعتبــاره وســيلة  نظــرا لألزمــات غيــر المتوقعــة وتوات
ال غنــى عنهــا فــي إدارة المخاطــر وتخطيــط رأس المــال مــن أجــل توفيــر منظــور مختلــف حــول المخاطــر. يعــّد اختبــار التحّمــل أداة هامــة إلدارة 

المخاطــر  ويســتخدمها البنــك كجــزء مــن إدارتــه الداخليــة للمخاطــر. 
ُيعــرف اختبــار التحّمــل عــادة بأنــه تقييــم المركــز المالــي للبنــك فــي ظــل ســيناريو شــديد ولكــن معقــول مــن أجــل مســاعدة البنــك فــي عمليــة صنــع 
القــرار. يصــدر إختبــار التحّمــل تنبيهــات لــإلدارة حــول النتائــج غيــر المتوقعــة الســلبية لمختلــف المخاطــر، ويوّفــر مؤشــرا علــى مقــدار رأس المــال 
المطلــوب الســتيعاب الخســائر فــي حــال وقــوع أزمــات كبيــرة، وضمــان توّفــر ســيولة كافيــة، ووجــود خطــة عمــل لمواجهــة ذلــك. وفــي حيــن أن 
اختبــارات التحّمــل توّفــر مؤشــرا علــى المســتوى المناســب لــرأس المــال الــالزم لمواجهــة تدهــور األوضــاع االقتصاديــة، فــإن البنــك قــد يســتخدم 

بــدال مــن ذلــك إجــراءات أخــرى تســاعده فــي تخفيــف مســتويات الخطــر المتزايــدة.
وفــي داخــل البنــك، ال ُيســتخدم مصطلــح "اختبــار التحّمــل" فقــط لإلشــارة إلــى آليــات تطبيــق اختبــارات فرديــة معّينــة، ولكــن إلــى البيئــة األوســع 
التــي يتــّم فيهــا تطويــر االختبــارات وتقييمهــا واســتخدامها فــي عمليــة صنــع القــرار. إن عمليــة اختبــار التحّمــل ليســت عمليــة قائمــة بذاتهــا ولكنهــا 

ترتبــط بشــكل فاعــل باإلطــار الحالــي إلدارة المخاطــر.
يمتلك البنك إطارا الختبار التحّمل يحّدد المبادئ التوجيهية، وأنواع اختبارات التحّمل، وسبل الرقابة عليها المستخدمة داخل البنك. 

ومــن أجــل تحديــد قــدرة البنــك علــى تحّمــل الظــروف الضاغطــة ودراســة مــدى مرونــة وقــدرة البنــك علــى الرغبــة فــي المخاطــرة، يــدرس البنــك 
ســيناريوهات مختلفــة الختبــارات التحّمــل التــي تقــع ضمــن نوعيــن همــا: 

اختبــارات الحساســية التــي تكــون عمومــا مقاييــس أو مدخــالت فرديــة حــول األزمــات. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الســيناريوهات ال تراعــي 	 
عوامــل الخطــر المتعــددة أو آثــار ردود الفعــل، فــإن أهــم مــا يميزهــا هــو أنهــا يمكــن أن توّفــر تقييمــا أوليــا وســريعا لحساســية المحفظــة تجــاه 

أي عامــل مــن عوامــل الخطــر وتحديــد بعــض تركــزات الخطــر.
تحليــل الســيناريو، حيــث يتــّم تطبيــق مجموعــة مــن الصدمــات المتزامنــة مقاييــس أو مدخــالت مختلفــة. وتكــون أســاليب التحليــل إمــا تاريخيــة 	 

أو افتراضيــة.

وبجانــب اختبــار التحّمــل الــدوري وفقــا إلطــار العمــل، يجــري البنــك أيضــا اختبــار التحّمــل عنــد الحاجــة لــه ويتوقــف ذلــك علــى الوضــع الســائد فــي 
تلــك المرحلــة الزمنيــة. 

وبموجــب إطــار العمــل قــام البنــك بتصميــم وتطويــر ســيناريوهات مختلفــة الختبــار التحّمــل مــن حيــث التأثيــر العالــي والمتوســط والمنخفــض فــي 
مجــاالت الســيولة ومخاطــر ســعر الفائــدة ومخاطــر اإلئتمــان ومخاطــر الســوق وغيرهــا.  

مــن المخاطــر. وبالتالــي، عنــد االحتفــاظ بــرأس المــال، تخضــع سياســة البنــك لمــدى الحاجــة لوضــع مخصــص مناســب للمخاطــر ذات الصلــة وخدمــة 
رأس المــال المحتفــظ بــه. يســتخدم البنــك أســهم رأس المــال اإلضافــي مــن الفئــة 1 والديــون الثانويــة، ويرفــع رأس المــال عنــد الحاجــة. توّفــر 

القاعــدة القويــة والمتنوعــة لمســاهمي البنــك الثقــة الالزمــة للبنــك مــن حيــث قدرتــه علــى زيــادة رأس المــال عنــد الحاجــة.
قــام البنــك المركــزي الُعمانــي باعتبــاره الجهــة التنظيميــة للبنــك بوضــع ومتابعــة متطلبــات رأس المــال للبنــك فــي ســلطنة ُعمــان. ويطالــب 
البنــك المركــزي الُعمانــي البنــوك بالحفــاظ علــى معــّدل ال يقــل عــن 14.50٪ إلجمالــي رأس المــال إلــى األصــول المرجحــة بالمخاطــر. ويشــمل ذلــك 
حاجــز حمايــة بنســبة 2.50٪ بالمئــة للحفــاظ علــى رأس المــال وحاجــز بنســبة 1.00٪ للمحافظــة علــى تصنيــف "بنــك مهــم بصــورة نظاميــة محلًيــا". 
يجــب أن يتــّم تطبيــق حواجــز الحمايــة ضــد التقلبــات الدوريــة بشــكل تدريجــي عندمــا يحــّدد البنــك المركــزي حاجتــه لهــا. فــي الســنة الماليــة 2020، 
خفــف البنــك المركــزي العمانــي مــن متطلبــات إحتياطــي الحفــاظ علــى رأس المــال مــن 2.5٪ إلــى 1.25٪ كتدبيــر إلغاثــة القطــاع المصرفــي وســط 

أزمــة جائحــة كوفيــد-19، ممــا قلــل متطلبــات الحــد األدنــى لنســبة رأس المــال مــن 14.5٪ إلــى 13.25 ٪.
يحــّدد البنــك رأس المــال التنظيمــي علــى النحــو المقتــرح بموجــب بــازل 2 وبــازل 3 لــرأس المــال وذلــك تماشــيًا مــع توجيهــات البنــك المركــزي 
الُعمانــي. وقــد اعتمــد البنــك المنهــج الموّحــد لمخاطــر اإلئتمــان والســوق ومنهــج المؤشــر األساســي لمخاطــر التشــغيل. واســتعدادا لالنتقــال إلى 
مناهــج العمــل المتقدمــة، طبــق البنــك نمــاذج لقيــاس المخاطــر ذات الصلــة بمخاطــر اإلئتمــان والســوق. وقــد اســتخدم البنــك هــذه العمليــة 

المتقدمــة والنمــاذج ونتائــج النمــاذج فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات ذات الصلــة بــإدارة المخاطــر.  
فيما يلي ملخص معّدل كفاية رأس المال لدى البنك وفقا لبازل 2:

 

 

 

صافي األرصدةالرصيد اإلجمالي
األصول المرجحة بالمخاطر

)القيمة الدفترية(*)القيمة الدفترية(

ريال ُعماني باآلالف ريال ُعماني باآلالف ريال ُعماني باآلالف 

1٢,6٢٢,89111,939,93٢7,5٠9,381 البنود المدرجة في الميزانية العمومية 

٢,4٠8,386٢,359,7191,٠78,365 البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية 

4٢,16٠  المشتقات 

8,629,906  إجمالي مخاطر اإلئتمان 

18٠,874  إجمالي مخاطر السوق 

859,٠66  إجمالي مخاطر التشغيل 

9,669,846 مجموع األصول المرجحة بالمخاطر

   هيكل رأس المال 

1,9٢٢,58٢  رأس المال الفئة 1 

86,٢٢7  رأس المال الفئة ٢ 

2,008,809   إجمالي رأس المال التنظيمي  

1,143,463  متطلبات رأسمالية لمخاطر اإلئتمان 

٢3,966  متطلبات رأسمالية لمخاطر السوق 

113,8٢6  متطلبات رأسمالية لمخاطر التشغيل 

1,281,255   إجمالي رأس المال المطلوب 

19.88٪  معّدل رأس المال الفئة 1 

20.77٪  معّدل إجمالي رأس المال 

كفاية رأس المال المستهدف 
تــّم تحديــد مســتوى رأس المــال المســتهدف للبنــك بنــاء علــى المتطلبــات التنظيميــة الدنيــا التــي حددهــا البنــك المركــزي الُعمانــي أو متطلبــات 
رأس المــال المقــررة وفقــا لعمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال )ICAAP( أيهمــا أعلــى. كمــا يســتند مســتوى رأس المــال المســتهدف 

علــى العائــد المتوقــع علــى رأس المــال وآفــاق النمــو فــي المســتقبل جنبــا إلــى جنــب مــع هــدف تعظيــم العائــد للمســاهمين.
ولعــام 2020، حــدد البنــك المســتوى المســتهدف لــرأس المــال بنــاء علــى موافقــة مجلــس اإلدارة علــى بيــان مســتوى الرغبــة فــي المخاطــرة 

الــذي يتجــاوز المتطلبــات التنظيميــة الدنيــا المحــددة عنــد 13.25٪ , التــي تــّم اســتيفاؤها بــكل ارتيــاح.

*صافية من المخصصات والفوائد المجّنبة والضمانات المستحقة         
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 - القيمة االسمية الفعلية المعّدلة للمشتقات اإلئتمانية المكتتبة 9

- )تسويات اسمية فعالة معّدلة واقتطاعات إضافية للمشتقات اإلئتمانية المكتتبة( 1٠

76,540إجمالي التعرضات للمشتقات )مجموع البنود 4 إلى 10( 11

 التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية

- إجمالي أصول معامات تمويل األوراق المالية )مع عدم إدراج المقاصة( بعد تسوية المعامات المحاسبية للبيع 1٢

- )مبالغ الدائنيات والمديونيات النقدية المخصومة من إجمالي أصول معامات تمويل األوراق المالية( 13

- تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل ألصول معامات تمويل األوراق المالية 14

- التعرضات لمعامات الوكيل 15

- إجمالي التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية )مجموع البنود 12 إلى 15(16

 التعرضات األخرى خارج الميزانية العمومية

 ٢,55٢,1٢٢ التعرض خارج الميزانية العمومية بإجمالي القيمة االسمية 17

 )1,٢19,٠81()تسويات للتحويل إلى المبالغ المكافئة لائتمان( 18

1,333,041البنود خارج الميزانّية العمومية )مجموع البندين 17 و18( 19

 رأس المال وإجمالي التعرضات

1,9٠8,717رأس المال الفئة 1 ٢٠

13,8٢9,19٠إجمالي التعرضات )مجموع البنود 3 و11 و16 و19( ٢1

 نسبة الرفع المالي

13.80نسبة الرفع المالي وفقًا لبازل 3 )٪(٢٢

التعرض للمخاطر
على المستوى الكلي، يتعرض البنك للمخاطر التالية:

مخاطر اإلئتمان	 
مخاطر السوق	 
مخاطر السيولة	 
مخاطر التشغيل	 
المخاطر المتبقية األخرى	 

هـ- مخاطر اإلئتمان

هـ-1-1 مقدمة
مخاطــر اإلئتمــان هــي الخســارة المتوقعــة التــي تنتــج عــن عــدم قــدرة المقتــرض أو الطــرف المقابــل علــى الوفــاء بإلتزاماتــه الماليــة أو التعاقديــة 
وفقــا للشــروط المتفــق عليهــا. تتمّثــل وظيفــة إدارة مخاطــر اإلئتمــان فــي تعظيــم معــّدل العائــد المعــّدل لمخاطــر البنــك مــن خــالل الحفــاظ علــى 

مخاطــر ائتمــان ضمــن حــدود مقبولــة. تشــكل مخاطــر اإلئتمــان الجــزء األكبــر مــن مخاطــر البنــك. 
تبــدأ عمليــة إدارة مخاطــر اإلئتمــان بالبنــك بسياســة المخاطــر التــي تحــّدد مؤشــرات لمعالجــة األبعــاد المختلفــة لمخاطــر اإلئتمــان بمــا فــي 
ذلــك مخاطــر تركيــز اإلئتمــان، ســقف المقتــرض الواحــد، إلــخ. لــكل مؤشــر، قــد وضــع البنــك لنفســه حــدودًا واضحــة ومحــددة بشــكل جيــد. يتــّم 
مراقبــة االمتثــال لمختلــف المؤشــرات اإلبــالغ عنهــا علــى أســاس منتظــم ويتــّم اإلبــالغ عــن أي حــاالت اســتثنائية للتمكــن مــن اتخــاذ اإلجــراءات 

ــة. التصحيحي
يدير البنك مخاطر اإلئتمان من خالل الخطوات التالية:

جميــع عمليــات اإلئتمــان - يخضــع االعتمــاد والصــرف واإلدارة والتصنيــف واالســترداد والشــطب لدليــل اإلئتمــان لــدى البنــك الــذي يراجعــه 	 
قســم إدارة المخاطــر وتعتمــده جهــات االعتمــاد المناســبة. وتنــص سياســة اإلئتمــان علــى دور ومســؤوليات واضحــة لــكل مــن هــذه المهــام 

وســلطة التخويــل باإلقــراض لمختلــف المســتويات كمــا تــّم بيانــه فــي "حــدود ســلطة اإلقــراض".
يتــّم إرســال كل مقترحــات اإلقــراض العتمادهــا / تجديدهــا إلــى الســلطة المناســبة عندمــا تتعــدى مســتويات اإلقــراض المقترحــة لمقتــرض أو 	 

مجموعــة مــن المقترضيــن حــدود اإلئتمــان، وذلــك بعــد إجــراء فحــص مســتقل مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر الــذي بــدوره يــدرج مالحظاتــه 
ضمــن المقتــرح.

كما يجري البنك اختبار التحّمل "التصاعدي" في ظل السيناريوهات المقترحة من البنك المركزي الُعماني من وقت آلخر. 
تدل نتائج اختبار التحّمل على أن البنك سيواصل تلبية المعّدالت التنظيمية وااللتزام بقواعد سياسة المخاطر حتى في فترات الضغط.

إختبار التحّمل العكسي
فــي حيــن أن ســيناريو اختبــار التحّمــل يتبــع منهجــا تنازليــا مــن القمــة إلــى القــاع، فــإن اختبــار التحّمــل العكســي يتبــع منهجــا تصاعديــا أي مــن القــاع 
إلــى القمــة. تبــدأ اختبــارات التحّمــل العكســية مــن نتائــج اختبــار التحّمــل المعروفــة )مثــل عــدم الوفــاء بنســب رأس المــال الداخليــة / التنظيميــة 

أو عجــز الســيولة أو اإلعســار( ثــم البحــث فــي نوعيــة األحــداث التــي قــد تــؤدي إلــى مثــل هــذه النتيجــة للبنــك. 
إن نقطــة االنطــالق فــي عمليــة التحليــل كانــت افتــراض بــأن المؤسســة ســتتحّمل خســارة كبيــرة علــى مــدى فتــرة قصيــرة مــن الزمــن، وبالتالــي 
أجــري التحليــل بصــورة عكســية لتحديــد كيــف يمكــن لهــذه الخســارة أن تحــدث فــي ضــوء المواقــف والتعرضــات الفعليــة الســائدة عنــد إجــراء اختبــار 
ــة لهــذه الخســارة قــد  ــة أن التسلســل الممكــن لألحــداث المؤدي ــرة بالفعــل، فمــن المرجــح للغاي ــت الخســارة المفترضــة كبي ــل. فــإذا كان التحّم
اســتلزم عوامــل مســببة لهــذه الخســارة أو قــوى نظاميــة. وبالتالــي، قــد بتطلــب اختبــار التحّمــل العكســي مــن المؤسســات معالجــة المشــكالت 
التــي ال تظهــر عــادة فــي اختبــارات التحّمــل العاديــة. وفــي اختبــار التحّمــل العكســي، يتــّم التركيــز علــى العنصــر المؤثــر التــي يمكــن أن يســبب حالــة 

ضغــط كبيــرة للمؤسســة. 
و ضع البنك سيناريوهات مختلفة الختبار التحّمل العكسي في نواحي اإلعسار والتعافي وتخطيط الحلول ومخاطر العملة الشاملة.

د-7 نسبة الرفع المالي
قدمــت لجنــة بــازل حــول الرقابــة المصرفيــة نســبة رفــع غيــر حساســة للمخاطــر لمعالجــة التعرضــات خــارج الميزانيــة العموميــة التــي كانــت الســبب 
الرئيســي لألزمــة الماليــة / اإلئتمانيــة لعــام 2008. يتــّم احتســاب النســبة مــن خــالل تقســيم رأس المــال الفئــة 1 للبنــك علــى إجمالــي أصــول البنــك 
)مجمــوع األصــول داخــل وخــارج الميزانيــة العموميــة(. وباعتبــاره بنــك مهــم بصــورة نظاميــة محلًيــا، فــإن البنــك ملــزم بالحفــاظ علــى نســبة رفــع 

أعلــى بنســبة 5٪ مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أهميتهــا المنهجيــة.

الجدول 1: ملخص المقارنة بين األصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرفع المالي
ريال ُعماني باآلالفالبند

1٢,453,765إجمالي األصول المجمعة وفقًا للقوائم المالية المنشورة1

تسويات لإلستثمارات في الكيانات البنكية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي خضعت للتجميع ألغراض ٢
 )٢7,7٢8(محاسبية ولكن خارج نطاق التجميع التنظيمي

تسويات لألصول اإلئتمانية المدرجة في الميزانية العمومية وفقًا لإلطار المحاسبي المطبق ولكنها مستثناة 3
 من مقياس التعرض لنسبة الرفع المالي

76,54٠تسويات لألدوات المالية المشتقة4

 - تسويات لمعامات تمويل األوراق المالية )مثل الشراء العكسي واإلقراض المضمون المماثل(5

تسويات للبنود خارج الميزانية العمومية )مثل التحّول إلى مبالغ مكافئة لائتمان للتعرضات خارج الميزانية 6
1,333,٠41العمومية(

)6,4٢8(تسويات أخرى7

13,8٢9,19٠التعرض لنسبة الرفع المالي8

الجدول ٢: نموذج اإلفصاح العام لنسبة الرفع المالي

ريال ُعماني باآلالفالبند

البنود داخل الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات ومعامات تمويل األوراق المالية، ولكنها تشمل 1
1٢,453,765الضمانات( 

 )34,156()مبالغ األصول المخصومة لتحديد رأس المال الفئة 1 وفقًا لبازل 3( ٢

إجمالي التعرضات داخل الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية( 3
12,419,609)مجموع البندين 1 و2( 

 التعرضات للمشتقات

35,513تكلفة االستبدال المرتبطة بجميع معامات المشتقات )أي صافية من هامش التغير النقدي المؤهل( 4

41,٠٢7المبالغ اإلضافية عن التعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معامات المشتقات 5

- إجمالي ضمانات المشتقات المقدمة عند الخصم من أصول الميزانية العمومية وفقًا لإلطار المحاسبي المطبق 6

- )اقتطاعات األصول المستحقة لهامش التغير النقدي المقدم في معامات المشتقات( 7

- )الطرف المقابل المركزي المعفي من التعرضات التجارية التي تّم تسويتها للعميل( 8



51التقرير السنوي ٢٠٢٠ 5٠

يبّيــن الجــدول التالــي توزيــع التصنيفــات اإلئتمانيــة حســب التعــرض 
للبنــوك المقابلــة كمــا فــي نهايــة ديســمبر 2020:

٪توزيع تصنيف البنوك

Aa3 إلى Aaa٢1.8

A3 إلى A141.4

Baa3 إلى Baa113.5

Ba3 إلى Ba11.٢

B3 إلى B111.8

B3 ٠.9دون

9.4غير مصنف

100.0اإلجمالي

هـ-1-3 مخاطر التسوية 
مخاطــر التســوية هــي مخاطــر الخســارة بســبب اختــالف المناطــق الزمنيــة للبنــوك العاملــة فــي مواقــع جغرافيــة مختلفــة. ولــدى البنــك حــدود 
مالئمــة للتســوية ويتــّم الرقابــة عليهــا علــى أســاس مســتمر. لــدى البنــك أيًضــا ترتيــب لتســوية جميــع المعامــالت الرئيســية بالعمــالت األجنبيــة 
مــن خــالل التســويات المترابطــة باســتمرار. تعتبــر التســويات المرتبطــة باســتمرار هــي الطــرف المقابــل المركــزي الــذي يســاعد البنــك علــى تخفيــف 

مخاطــر التســوية.

هـ-1-4 القروض والسلف وذمم التمويل اإلسالمي
تشــكل القــروض والســلف وذمــم التمويــل اإلســالمي حوالــي 74.9٪ مــن إجمالــي أصــول البنــك. يتــّم قيــاس ومراقبــة وإدارة مخاطــر اإلئتمــان 

للبنــك ذات العالقــة بالقــروض والســلف وذمــم التمويــل اإلســالمي بنــاء علــى معاييــر مختلفــة. 
ــد-19. مــن أجــل  ــة بســبب اســتمرار جائحــة كوفي ــة فــي الســلطنة هادئ ــي والثالــث مــن عــام 2020، كانــت األنشــطة التجاري ــن الثان خــالل الربعي
مســاعدة القطاعــات الضعيفــة والمقترضيــن، أصــدرت الهيئــة التنظيميــة إرشــادات للقطــاع المصرفــي تمكــن المقترضيــن مــن االســتفادة مــن 
تأجيــل إلتزامــات الســداد المســتحقة بيــن مــارس 2020 ومــارس 2021. ابتكــر البنــك عمليــة تأجيــل موحــدة لمختلــف األعمــال مــع مراعــاة نــوع 
التعــرض والتأثيــر علــى قــدرات الســداد للمقترضيــن. اعتبــاًرا مــن 31 ديســمبر 2020، يمثــل إجمالــي القــروض المؤجلــة المســتحقة التــي حصــل عليهــا 
المقترضــون وفًقــا للتخفيفــات وســط جائحــة كوفيــد-19 بمــا يتماشــى مــع إرشــادات البنــك المركــزي العمانــي 14.2٪ مــن إجمالــي دفتــر القــروض 

ويمثــل المبلــغ الفعلــي ألصــل القــرض والفائــدة المؤجلــة للقــروض 1.8٪ مــن دفتــر القــرض.

هـ-1-4-أ الخدمات المصرفية التقليدية
هـ-1-4-أ-1 الخدمات المصرفية للشركات

يبلــغ صافــي اإلقــراض للشــركات نحــو 58.9٪ مــن إجمالــي محفظــة القــروض بالبنــك. وفــي حيــن أن مســؤولية اإلدارة اليوميــة الئتمانــات 
الشــركات وجــودة األصــول تقــع علــى إدارات األعمــال، تتــّم مراجعــة مقترحــات / تجديــدات اإلئتمانــات التــي تتجــاوز عتبــة معّينــة بشــكل مســتقل 
مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر التــي تشــكل توصياتهــا عامــال مهمــا فــي عمليــة صنــع القــرار. وتتــّم مراجعــة كل عالقــة علــى حــدة مــرة واحــدة 

فــي الســنة أو أكثــر مــن مــرة فــي كثيــر مــن األحيــان إذا تطلــب األمــر ذلــك. 
تعمــل سياســة المخاطــر علــى ضمــان أن يســتهدف اإلقــراض بالبنــك مختلــف القطاعــات االقتصاديــة وتوزيعــه عليهــا. وللحــد مــن مخاطــر التركيــز 
فــي المحفظــة، وضــع البنــك العديــد مــن الحــدود للقطاعــات والتعرضــات العاليــة والقــروض عبــر الحــدود، إلــخ. وكانــت جميــع التعرضــات التــي 
تشــمل التعرضــات الممولــة وغيــر الممولــة للعــام 2019 ضمــن الحــدود المقــررة. ويتــّم إجــراء تحليــل مفصــل للقطــاع فــي كل ســنة وتقديــم تقاريــر 

بهــذا الشــأن لمجلــس اإلدارة / اإلدارة حــول االتجاهــات الناشــئة للمســاعدة فــي اتخــاذ قــرارات اإلقــراض.
وباســتخدام برنامــج عالمــي معــروف لتقييــم المخاطــر، يقــوم البنــك بتصنيــف مخاطــر الشــركات المقترضــة لديــه بنــاء علــى أوضاعهــا الماليــة علــى 
النحــو المبيــن فــي آخــر قوائــم ماليــة مدققــة وعلــى معاييــر ذاتيــة أخــرى ذات صلــة علــى النحــو الــذي تــّم تقييمــه مــن قبــل مديــري العالقــات 
المعنييــن. تقــع المســؤولية المركزيــة لعمليــة التقييــم الموضوعــي للمخاطــر علــى عاتــق إدارة المخاطــر لضمــان عمليــة تصنيــف موحــدة. ولتكوين 
رأي بشــأن عــروض الشــركات / التجديــدات، يتــّم أخــذ التصنيــف اإلئتمانــي للمقتــرض والضمانــات والتســعير والعالقــات األخــرى فــي االعتبــار. ويتــّم 
مــرة أخــرى اختبــار تصنيــف ومعايــرة مخاطــر المقترضيــن لضمــان متانــة نمــوذج التصنيــف. ويتــّم تحليــل المحفظــة ونقــل المخاطــر ســنويًا بنــاء علــى 

تصنيــف المخاطــر. ويتــّم تنزيــل نقــل المخاطــر بهــدف المراجعــة واتخــاذ اإلجــراءات المخففــة الالزمــة.
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يتــّم فحــص جميــع حســابات قــروض الشــركات مــرة واحــدة ســنويًا علــى األقــل، كمــا يتــّم فحــص محفظــة قــروض الزبائــن األفــراد بمــا فــي ذلــك 	 
بطاقــات اإلئتمــان ومحفظــة الرهــن علــى أســاس المحفظــة وعلــى مســتوى المنتــج مــرة واحــدة ســنويًا علــى األقل.

يخضــع تركيــز التعــرض لمخاطــر األطــراف المقابلــة والمناطــق الجغرافيــة والقطاعــات وتتــّم متابعتــه ورصده وفقــا للمعايير والحــدود التنظيمية 	 
المنصــوص عليهــا فــي سياســة المخاطــر بالبنــك. ويتــّم تحليــل كبــار الزبائــن علــى مســتوى المجموعــات علــى أســاس منتظــم. ويقــوم قســم 
اإلقــراض بتحديــث محفظــة العميــل ومراقبــة وإدارة المخاطــر ذات الصلــة علــى أســاس مســتمر. ويتــّم إجــراء تحليــل علــى الصناعــة والقطــاع 

وإعــداد تقاريــر عــن المؤشــر كجــزء مــن عمليــة إدارة مخاطــر اإلئتمــان.
ــل المحفظــة علــى أســاس درجــات المخاطــر ودرجــة نقــل 	  ــّم تحلي تعرضــات اإلئتمــان هــي مخاطــر مصّنفــة لدعــم اتخــاذ قــرارات اإلئتمــان. يت

المخاطــر إلدارة مخاطــر اإلئتمــان الســائدة.
تصنيف محافظ األفراد باستخدام بطاقة األداء.	 

هـ-1-٢ مخاطر اإلئتمان للطرف المقابل
يمكــن أن تنشــأ مخاطــر اإلئتمــان للطــرف المقابــل إمــا بســبب تعــرض البنــك للجهــات الســيادية فــي دول أخــرى أو تعرضــه للبنــوك أو المؤسســات 

فــي الــدول األخــرى. وتشــمل تعرضــات البنــوك علــى:

المخاطر السيادية/ القطرية.	 
مخاطر البنوك المقابلة.	 
مخاطر التسوية.	 

هـ-1-٢-أ المخاطر الُقطِرية أو المخاطر عبر الحدود 
يقــوم البنــك بتقييــم مخاطــر اإلئتمــان للطــرف المقابــل أو مخاطــر التخلــف عــن الســداد علــى مســتوى الُقطــر أو علــى مســتوى البنــك الواحــد. 
تــدار المخاطــر الُقطريــة بالبنــك بنفــس الطريقــة التــي تــدار بهــا مخاطــر اإلئتمــان للشــركات. ويدعــم البنــك التصنيــف اإلئتمانــي الخارجــي بفحــص 
داخلــي نافــي للجهالــة أثنــاء وضــع حــدود التعــرض. وتتولــى الســلطة المناســبة الموافقــة علــى حــدود التعــرض علــى النحــو المحــدد فــي مصفوفــة 
تفويــض الصالحيــات بالبنــك. كمــا يراقــب البنــك جميــع التعرضــات عبــر الحــدود بشــكل مســتمر ويتخــذ اإلجــراءات التصحيحيــة والوقائيــة بنــاء علــى 

ظــروف الســوق المتغيــرة.
التــي  التوجيهيــة  للمبــادئ  للبنــك  الخارجيــة  التعرضــات  تخضــع 
أصدرهــا البنــك المركــزي الُعمانــي فــي هــذا الصــدد. يتــّم تصنيــف 
جميــع التعرضــات للطــرف المقابــل فــي مراحــل مختلفــة ويتــّم 
بالتالــي تنفيــذ محاســبة تكويــن المخصصــات / االنخفــاض فــي 

ــي رقــم 9. ــة الدول ــر المالي ــار التقاري القيمــة بموجــب معي
حســب  اإلئتمانيــة  التصنيفــات  توزيــع  التالــي  الجــدول  يبّيــن 

 :2020 ديســمبر  نهايــة  فــي  كمــا  الحــدود  عبــر  التعرضــات 

٪توزيع التصنيف الُقطري

Aa3 إلى Aaa٢٠.5

A3 إلى A15٢.٢

Baa3 إلى Baa117.4

Ba3 إلى Ba1٠.٢

B3 إلى B17.6

B3 ٢.1دون

100.0اإلجمالي

هـ-1-٢-ب مخاطر البنوك المقابلة
مخاطــر البنــوك المقابلــة هــي المخاطــر الناشــئة مــن احتماليــة إخفــاق أحــد البنــوك المقابلــة فــي الوفــاء بإلتزاماتــه تجــاه البنــك. ويدعــم البنــك 
التصنيــف اإلئتمانــي الخارجــي بفحــص داخلــي نافــي للجهالــة أثنــاء وضــع حــدود التعــرض. كمــا يراقــب البنــك جميــع التعرضــات بيــن البنــوك بشــكل 

مســتمر ويتخــذ اإلجــراءات التصحيحيــة والوقائيــة بنــاء علــى ظــروف الســوق واإلئتمــان المتغيــرة.
ينفــذ البنــك اتفاقيــات ملحــق دعــم اإلئتمــان بالبنــك مــع بنــوك مقابلــة رئيســية للتخفيــف مــن التعــرض للمخاطــر الناشــئة مــن المنتجــات غيــر 
االعتياديــة مثــل المشــتقات. ويتيــح هــذا االتفــاق التبــادل النشــط للهوامــش بنــاء علــى القيمــة الســوقية الحاليــة للصفقــات القائمــة، األمــر الــذي 

مــن شــأنه أن يســاعد علــى تقليــل مخاطــر اإلئتمــان. 
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الحســابات تتــّم مراجعتهــا وتصنيفهــا بمــا يتماشــى مــع سياســة المخاطــر التــي يتبناهــا البنــك علــى عاتــق إدارة المخاطــر. ويجــب علــى إدارة وحــدة 
العمــل ضمــان أن خفــض مســتوى الحســابات يتــّم بشــكل تدريجــي وأنــه يتــّم اتخــاذ تدابيــر مناســبة فــي كل مســتوى مــن مســتويات التصنيــف وأن 
األطــراف المقابلــة التــي تشــير، علــى أســاس نظــام تصنيــف المخاطــر، إلــى احتمــال حــدوث مشــاكل فــي وقــت مبكــر قــد تــّم تحديدهــا مســبقًا 
بشــكل جيــد مــن أجــل اإلدارة الفعالــة لمخاطــر اإلئتمــان وتحســين فــرص االســترداد. إن الهــدف وراء نظــام اإلنــذار المبكــر هــو معالجــة المشــاكل 
المحتملــة وفــي الوقــت نفســه وجــود خيــارات كافيــة متاحــة إلجــراء الــالزم. ويتــّم تقديــم كل مســاعدة ممكنــة لهــؤالء الزبائــن المدرجيــن فــي 
قائمــة المراقبــة التــي تمكنهــم مــن البقــاء ضمــن الفئــة "المعياريــة". توجــد لــدى البنــك وحــدة متخصصــة لمعالجــة مشــاكل اإلئتمــان بمحفظــة 
الشــركات والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة مــن أجــل إدارة القــروض المتعّثــرة لــكل مــن الخدمــات المصرفيــة التقليديــة واإلســالمية. وتقــدم 
هــذه الوحــدة المســاعدة والمشــورة للزبائــن للتعافــي مــن األوضــاع المتأزمــة وللمســاعدة فــي عمليــة االســترداد. ويوجــد لــدى البنــك أيضــا إدارة 
قويــة للتحصيــل مــزودة بالمــوارد المخصصــة لمتابعــة القــروض التــي تجــاوزت مواعيــد اســتحقاقها، ســواء كان لألعمــال المصرفيــة التقليديــة أو 

اإلســالمية. وتوجــد كذلــك لــدى البنــك وحــدة اســترداد متخصصــة للتعامــل مــع األصــول المتعّثــرة بمحفظــة قــروض األفــراد.
ــب  ــذي يتطل ــي رقــم 9 ال ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــزام بمعي ــوك االلت ــي فــي تعميمــه رقــم ب م 1149 مــن البن ــك المركــزي الُعمان ــب البن يطل
االعتــراف بالخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى كافــة األصــول الماليــة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر 
ــي. يجــب أن تتضمــن الخســائر  ــان المال ــود الضم ــروض وعق ــار وبعــض إلتزامــات الق ــود اإليج ــات عق ــة( ومديوني )بخــالف أدوات حقــوق الملكي
اإلئتمانيــة المتوقعــة مراجعــة المعلومــات المســتقبلية لتحديــد مخصصــات إنخفــاض القيمــة فــي وقــت مبكــر مــن دورة حيــاة المنشــأة. تصنــف 
محفظــة البنــوك فــي المرحلــة 1 و2 و3 علــى أســاس المتطلبــات بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9. يتــّم تحديــد التســهيالت 
والمقترضيــن فــي الدرجــات الخاصــة بنــاًء علــى الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان كمــا هــو محــدد فــي سياســة معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 
رقــم 9 وعلــى النحــو المطلــوب مــن قبــل المنظميــن. يتــّم إدراج اإلفصاحــات اإلضافيــة فيمــا يتعلــق بمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 فــي 

اإليضــاح رقــم 4٢ مــن اإليضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة والتــي تشــكل جــزًءا مــن التقريــر الســنوي.   
يلتــزم البنــك بالمبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة الصــادرة مــن وقــت آلخــر فيمــا يتعلــق بتصنيــف المخاطــر. يضــع البنــك مخصصــا للديــون المعدومــة 
ــك  ــّدد البن ــك لنفســه. ويح ــا البن ــي وضعه ــة الت ــر المخصصــات الحصيف ــا يتماشــى مــع معايي ــة بم ــد الحاج ــورًا عن ــا ف والمشــكوك فــي تحصيله
متطلبــات المخصصــات وفقــا إلطــار معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة والمبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة ويحافــظ علــى المخصــص فــي المســتوى 
ــي رقــم 9 أقــل مــن المخصــص المطلــوب وفقــًا  ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــة المتوقعــة وفقــا لمعي ــت الخســارة اإلئتماني ــى. فــي حــال كان األعل
لتعميــم ب م977 الصــادرة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي، يتــّم تحميــل الزيــادة علــى حقــوق المســاهمين. تســتوفي الشــروط الموجــودة فــي 

ــر الماليــة الدولــي رقــم 9 والمبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة لتعميــم ب م 977.  ــار التقاري الكتــب متطلبــات كل مــن معي
يتضمن الجدول أدناه تفاصيل المعايير المستخدمة في تصنيف المخاطر إلى فئات مختلفة وفقًا للمبادئ التوجيهية التنظيمية:

قروض الشركات – قروض وذمم التمويل قروض األفراد – قروض وذمم التمويل اإلسالميالفئةالرقم
اإلسالمي )*(

الوفاء بجميع إلتزامات السداد أو التخلف عن السداد لفترة معيارية1
تقل عن 6٠ يومًا عن موعد االستحقاق

قروض وذمم تمويل ليس فيها ضعف مالي ولم يتّم 
تصنيفها ضمن أي من الفئات األربع األخرى

فات موعد استحقاقها لفترة 6٠ يومًا أو أكثر ولكن أقل من 9٠ يومًا والقروض المعيارية المعاد هيكلتها قائمة خاصة٢
فات موعد استحقاقها لفترة 9٠ يومًا أو أكثر ولكن أقل من 18٠ يومًادون المعياري3

مشكوك في 4
فات موعد استحقاقها لفترة 18٠ يومًا أو أكثر ولكن أقل من 365 يومًاتحصيلها

فات موعد استحقاقها لفترة 365 يومًا أو أكثرخسارة5

تتــّم ترقيــة القــروض التــي أعيــدت هيكلتهــا أو جدولتهــا بشــأنها فقــط بعــد األداء المرضــي لمــدة ال تقــل عــن الفتــرة التــي تحّددهــا سياســة البنــك 
مــن تاريــخ الدفعــة األولــى لفائــدة أو أصــل القــرض، أيهمــا أســبق، بموجــب شــروط إعــادة الجدولــة / التفــاوض والمبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة. 

ــق نظــام الكفــاالت  ــة مــن خــالل تطبي ــى اســترداد أقصــى قيمــة ممكن ــة إل ــة الســلف المصّنف ــذة فــي حال ــة المتخ ــراءات العالجي تهــدف اإلج
ــارات  ــع الخي ــّم تصنيفهــا كمشــكوك فــي تحصيلهــا أو كخســارة واســتنفاد جمي ــى يت ــات. وال يجــوز شــطب أي تســهيالت مســتحقة حت والضمان
المتاحــة لالســترداد وذلــك مــن أجــل منــع االنخفــاض الســريع وشــطب التســهيالت التــي فاتــت مواعيــد اســتحقاقها دون االســتفادة مــن التدابيــر 

العالجيــة المناســبة. ويوافــق مجلــس اإلدارة علــى شــطب جميــع التســهيالت التــي تجــاوزت الســقف المقــرر.

هـ-4-1-أ-٢ الخدمات المصرفية لألفراد
تسترشــد الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بالبنــك وتــدار وفــق لسياســة اإلقــراض لألفــراد. وتمّثــل القــروض الشــخصية وقــروض التمويــل العقــاري 
ــل  ــى تحوي ــل ضمــان عل ــر مقاب ــى حــٍد كبي ــح البنــك القــروض الشــخصية إل ــي مــن محفظــة القــروض. ويمن ــى التوال الســكني 24.5٪ و16.6٪ عل
الرواتــب مــن أربــاب العمــل المعتمديــن، فيمــا يتــّم منــح القــروض الســكنية مقابــل رهــن العقــار وتأكيــد تحويــل الراتــب مــن قبــل أربــاب العمــل 
المعتمديــن. وتتــّم مراجعــة قائمــة أربــاب العمــل المعتمديــن وتحديثهــا بصــورة منتظمــة بنــاء علــى الوضــع المالــي لــرب العمــل والعوامــل األخــرى 

ذات الصلــة والتــي تشــتمل علــى أوضاعــه ككيــان عمــل مســتقر.
ــل المخاطــر الســائدة المرتبطــة  ــة الخدمــات بالمحفظــة وتحلي ــة مجموع ــة مــن خــالل مراجع ــة إدارة مخاطــر قطــاع خدمــات التجزئ ــّم مراجع تت
بقــروض التجزئــة قبــل الموافقــة عليهــا وصرفهــا. يســاعد مزيــج مــن سياســة إقــراض ســليمة وعمليــة طلــب القــرض ومراقبــة ائتمــان االفــراد فــي 
التخفيــف مــن مخاطــر قــروض التجزئــة فــي مرحلــة مــا قبــل الموافقــة عليهــا. وتســاعد عمليــة طلــب القــرض فــي التخفيــف مــن مخاطــر اإلئتمــان 

مــن خــالل تقييــم قــدرة طالــب القــرض ونيتــه علــى تســديد القــرض. 
يســتخدم البنــك بطاقــة األداء لتقييــم زبائــن التجزئــة ومــن ثــم ترتيــب تصنفيهــم. تــؤدي بطاقــة نقــاط األداء إلــى الموضوعيــة فــي اتخــاذ القــرارات 
وتســاعد علــى ضمــان مركزيــة وانتظــام واتســاق أكثــر وإدارة قــرارات موثوقــة فــي البنــك. وتســاعد أيضــا فــي تحســين نوعيــة اإلئتمــان بمحفظــة 
األفــراد مــن خــالل التنبــؤ بشــكل أفضــل بخســائر اإلئتمــان وقــدرة اإلدارة علــى االســتجابة للتغيــرات الســريعة وبدقــة ولقيــاس والتنبــؤ بتأثيــر قــرارات 

السياسة. 

هـ-1-4-ب الخدمات المصرفية اإلسالمية
يسترشــد البنــك فــي إدارة الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية بسياســة مصرفيــة إســالمية مســتقلة. وتســتحوذ ذمــم التمويــل اإلســالمي لألفــراد 
ــل اإلســالمي للشــركات تســتحوذ علــى  ــن أن ذمــم التموي ــة، فــي حي بمــا فــي ذلــك الرهــن العقــاري علــى 42.2٪ مــن محفظــة الذمــم المدين
ــل اإلســالمي  ــط فــي إدارة مخاطــر اإلئتمــان المرتبطــة بالتموي ــات والضواب ــك نفــس العملي ــع البن ــة. ويتب 57.8٪ مــن محفظــة الذمــم المدين

ــة.  لألفــراد والشــركات التــي يتبعهــا فــي إدارة المخاطــر المرتبطــة بالخدمــات المصرفيــة التقليدي

هـ-1-5 إدارة الضمانات
ــات  يســتخدم البنــك مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات للتخفيــف مــن مخاطــر اإلئتمــان. ويتضمــن التخفيــف مــن مخاطــر اإلئتمــان الضمان

التاليــة: 

الحجز على الودائع.	 
األوراق المالية.	 
العقارات.	 
المخزون.	 
التنازل عن الذمم المدينة.	 
الضمانات. 	 
األموال النقدية أو األوراق المالية المقبولة من األطراف المقابلة ما بين البنوك.	 

ــال لشــروط  ــة تضمــن االمتث ــة إدارة ائتمــان قوي ــك عملي ــدى البن ــف أي مخاطــر تشــغيلية. ل ــات لتخفي ــاك نظــام صــارم إلدارة الضمان يوجــد هن
الموافقــة والتوثيــق والفحــص المســتمر لضمــان جــودة اإلئتمــان والضمانــات. فــي حيــن أن األوراق الماليــة مثــل األســهم المدرجــة يتــّم تقييمهــا 
بانتظــام، فــإن األوراق الماليــة الرســمية بمقتضــى سياســة اإلئتمــان التــي تــّم الحصــول عليهــا عــن طريــق الرهــن القانونــي علــى العقــارات ســيتّم 

تقييمهــا مــرة واحــدة علــى األقــل كل 3 ســنوات أو أكثــر فــي كثيــر مــن األحيــان فــي حــال تطلــب الوضــع ذلــك.
ينفــذ البنــك اتفــاق ملحــق دعــم اإلئتمــان )CSA( مــع أطــراف مقابلــة مــن البنــوك الكبــرى للتخفيــف مــن مخاطــر اإلئتمــان الناشــئة عــن التغيــر 
فــي القيمــة الكامنــة لمخاطــر المشــتقات الماليــة. ويتعهــد المكتــب األوســط للخزانــة بإجــراء تقييــم يومــي لجميــع المعامــالت فــي المشــتقات 

الماليــة ووضــع هامــش مناســب لالســتدعاء.

هـ-1-7 سياسة إنخفاض القيمة
تتــّم مراقبــة جميــع القــروض والســلف وذمــم التمويــل اإلســالمي بالبنــك بشــكل منتظــم لضمــان االمتثــال لشــروط الســداد المنصــوص عليهــا. 
يتــّم تصنيــف هــذه القــروض والســلف وذمــم التمويــل اإلســالمي ضمــن واحــدة مــن فئــات تصنيــف المخاطــر الخمــس وهــي: معيــاري وقائمــة 
خاصــة ودون المعيــاري ومشــكوك فــي تحصيلهــا وخســارة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اللوائــح والمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة مــن البنــك 
المركــزي الُعمانــي. يتــّم تصنيــف مخاطــر الحســابات إلــى المرحلــة 1 و2 و3 ألغــراض معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 وفقــًا للسياســة 
الداخليــة والمعاييــر المحاســبية والمبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة المطبقــة. ويتبّنــى البنــك معاييــر صارمــة لتحديــد وتخصيــص ومراقبــة القــروض 
وذمــم التمويــل اإلســالمي المتعّثــرة. تتــّم مراجعــة الحســاب المتعثــر لتقييــم مــدى االمتثــال لقواعــد ومعاييــر اإلقــراض المنصــوص عليهــا 
والتوّصــل لمســتوى مناســب يتماشــى مــع المخاطــر ومراعــاة الــدروس المســتفادة، إن وجــدت، فــي المبــادئ التوجيهيــة لإلقــراض بالبنــك. وتقــع 
ــف القــروض التجاريــة وذمــم التمويــل اإلســامي للشــركات وفقــا لفئــات المخاطــر المختلفــة علــى أســاس المعاييــر الكميــة والنوعيــة. تعتبــر المعاييــر الكميــة، علــى المســؤولية األساســية لتحديــد مشــكلة كل حســاب وتصنيفهــا علــى عاتــق وحــدات األعمــال، فــي حيــن تقــع المســؤولية اإلشــرافية لضمــان أن  )*( ُتَصنَّ

ســبيل المثــال الدفعــات التــي فــات موعــد اســتحقاقها بعــدد محــدد مــن األيــام، فقــط بمثابــة عتبــة. يتــّم تصنيــف القــروض التــي ُتْظِهــر عامــات مبكــرة للتخلــف عــن الســداد 
بشــكل مناســب علــى الرغــم مــن حقيقــة أن تلــك القــروض ليســت مســتحقة لفتــرة محــددة وفقــا للفئــات المختلفــة لتصنيــف المخاطــر.
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1- يوّضح الجدول أدناه إجمالي القروض والسلف / مديونيات التمويل اإلسالمي حسب الفئة:

الفئة
اإلجماليالشركاتاألفراد

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف
3,7٠٢,7813,474,8697,177,65٠المرحلة األولى
18,17٢1,799,8٠71,817,979المرحلة الثانية
7,٢٢818,917٢6,145دون المعياري

16,٢99٢1,٢9737,596مشكوك في تحصيلها
76,898197,183٢74,٠81خسارة

3,821,3785,512,0739,333,451المجموع الكلي

٢- يوّضح الجدول التالي إجمالي التعرض لمخاطر اإلئتمان، باإلضافة إلى متوسط إجمالي التعرض خالل الفترة مقسمة إلى األنواع 
الرئيسية من مخاطر اإلئتمان:

أنواع التعرض لمخاطر اإلئتمان
إجمالي التعرض متوسط إجمالي التعرض

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف
865,٢83656,891األرصدة لدى البنوك المركزيةأ

694,81٢576,38٢إيداعات لدى البنوكب
9,349,٠٢79,333,451قروض وسلفج

٢85,٢٢3٢9٢,٢11  - سحوبات على المكشوف وبطاقات اإلئتمان
3,8٠5,5163,775,19٠  - قروض شخصية وسكنية 
191,713174,٠96  - قروض مقابل إيصاالت أمانة 
4,673,9374,691,8٠1  - قروض شركات وقروض اخرى / تمويات 
39٢,6384٠٠,153  - كمبياالت شراء / خصم وسلف أخرى 

إستثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل د
1,579,5٢91,79٢,٢99اآلخر والتكلفة المهلكة#

٢,168,6٢71,866,147إلتزامات عرضيةهـ
13٢,543143,736أوراق قبولو
38٢,٠61398,5٠3إلتزامات غير قابلة لإللغاءز
15,171,88214,767,409إجمالي مخاطر اإلئتمان 

3- يوّضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي إلجمالي التعرض للمخاطر مقسما إلى المناطق الهامة وفقا لألنواع الرئيسية للتعرض 
لمخاطر اإلئتمان:

أنواع التعرض لمخاطر اإلئتمان
سلطنة ُعمان

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
إجماليأخرى

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

 656,891  -18٢,687  474,٢٠4 األرصدة لدى البنوك المركزيةأ
 576,38٢ 3٠٢,٢٢1 ٢٢٢,999  51,16٢ إيداعات لدى البنوكب
9,333,451 51,٠79 ٢٢8,44٠ 9,٠53,93٢ قروض وسلفج

 ٢9٢,٢11  53 1٠,٠41  ٢8٢,117   - سحوبات على المكشوف وبطاقات اإلئتمان
3,775,19٠ 9,774 8,٢63 3,757,153   - قروض شخصية وسكنية 
 174,٠96  -5,973  168,1٢3   - قروض مقابل إيصاالت أمانة 
4,691,8٠1 17,39٢ 183,٠64 4,491,345   - قروض شركات وقروض اخرى / تمويات 
 4٠٠,153  ٢3,86٠ ٢1,٠99 355,194   - كمبياالت شراء / خصم وسلف أخرى 

إستثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل د
1,79٢,٢99 19,56٠ 7٠,874  1,7٠1,865 الشامل اآلخر والتكلفة المهلكة#

1,866,147 436,٢88 15٠,776 1,٢79,٠83 إلتزامات عرضيةهـ
 143,736 1٢,٢33 ٢,488  1٢9,٠15 أوراق قبولو
398,5٠3 - - 398,5٠3إلتزامات غير قابلة لإللغاءز
 14,767,409 821,381 858,264 13,087,764إجمالي مخاطر اإلئتمان 

ــواردة فــي وثيقــة حســاب التعــرض لمخاطــر  ــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والتكلفــة المهلكــة ال ــة االســتثمارية بالقيمــة العادل ــاألوراق المالي # األرقــام المتعلقــة ب
ــة 1. ــي  ال تتضمــن االســتثمارات اإلســتراتيجية المخصومــة مباشــرة مــن رأس المــال األساســي الفئ االئتمــان والت
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 3,948
 3,19٢ 

 16,718 
-

 8,457 
 ٢58
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 14,٢33 
 68,٢98

 1,8٠٠,35٠ 

5
الحكومة 
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- 

 66 
 114,9٢٢

-
 114,988 

 1,56٠,148 
 55,٢17 

-
-

 ٢,387,٢44 

6
ستيراد 

اال
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- 
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 14,498
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-
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 ٢6,9٠5 
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 4٠٢,156

7
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- 

- 
 ٢٠,796

 6٢٢,767
 6٢,٠68 

 705,631 
 1,689
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 88٠,76٠

8
التعدين 

والمحاجر 
- 

- 
 ٢6,94٢

 634,6٠٢
 ٢9,٠٢8 

 690,572 
 8,5٠5

 1٢6,٢73 
 11,٠49 
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9
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-
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-
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-
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- 
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 31٠,٠69 
 ٢٢,3٢9 
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 1,3٠3,٠44 
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ت 
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- 
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 3,894 
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 4,38٠
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 ٢39
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13

ق 
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- 
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 738,4٠9

 1٠8
 739,178 

 47,659
 19,٢17 

-
 11,67٢

 817,7٢6

14
تجارة الجملة 

والتجزئة 
- 

- 
 15,٠57

 65,٠64
 84,8٠8 

 164,929 
-

 55,869 
 3,341 

-
 ٢٢4,139

15
ى 
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 -

 -
8,55٢ 

1٢7,977 
48 

 136,577 
٢,٢٢1 

 ٢4,٠49 
51 

-
16٢,898 

 
ي 

اإلجمال
 656,891 

576,382 
292,211 

 8,466,991 
 574,249 

9,333,451 
 1,792,299 

1,866,147 
 143,736 

398,503 
 14,767,409 
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6-  الجدول أدناه يوّضح تحليل محفظة القروض حسب القطاع االقتصادي أو نوع الطرف المقابل:

القطاع االقتصادي 

إجمالي القروض 
مخصص منها، المرحلة 3/تمويل

المرحلة 1 و2 
مخصص 
المرحلة 3

مخصصات خالل 
العام

سلف مشطوبة 
خالل العام

ريال ُعماني 
باآلالف 

ريال ُعماني 
باآلالف 

ريال ُعماني 
باآلالف 

ريال ُعماني 
باآلالف 

ريال ُعماني 
باآلالف 

ريال ُعماني 
باآلالف 

-16,7184,6911833,635٢,٠39 األنشطة الزراعية وخافه 
315,35٢69,1٢118,4٠455,٢٢716,3691,719 اإلنشاءات 

-84-٢44-٢9,748 التصدير التجاري 
-1,455-3,9٠6-41٠,55٠ المؤسسات المالية 

-766-768-114,988 الحكومة 
-٢67,4687,8893,٠535,41٢٢,٢٢1 االستيراد التجاري 

-7٠5,63117,٢7519,٠461٠,٠٠71٠,187 الصناعة 
-69٠,57٢٢٢,4451٢,٠49٢٢,17٢3,768 التعدين والمحاجر 

3,836,6٢61٠1,9٢٠13,36988,69٠3٢,1٠6819 قروض شخصية وسكنية 
-1,٢٠8-3,884-٢91,66٠ العقارات 
85٢,19768,٢17٢5,14146,131٢1,84٠٢6 الخدمات 

-761,٢57٢5,٠٢314,569٢٢,6843,51٠ المواصات 
-739,1785998,76٢3681,173 المرافق 

164,9٢918,7٠16,٢3٢9,48٠7,935599 تجارة الجملة والتجزئة 
136,5771,9411,7٠59571,378٢3 أخرى 

9,333,451337,822131,315264,763106,0393,186 اإلجمالي 

7- يوّضح الجدول أدناه تحليل إجمالي القروض / التمويالت موزعة بحسب المناطق الجغرافية الهامة:

الدول

إجمالي القروض 
مخصص منها، المرحلة 3/تمويل

المرحلة 1 و2 
مخصص 
المرحلة 3

مخصصات خالل 
العام

سلف مشطوبة 
خالل العام

ريال ُعماني 
باآلالف 

ريال ُعماني 
باآلالف 

ريال ُعماني 
باآلالف 

ريال ُعماني 
باآلالف 

ريال ُعماني 
باآلالف 

ريال ُعماني 
باآلالف 

9,٠39,9٢9٢85,84٢1٢4,٢17٢15,16894,675٢,451 سلطنة ُعمان 
 دول مجلس التعاون الخليجي 

٢4٢,44٢51,98٠6,77649,59511,149735األخرى 

-٢15-3٢٢-51,٠8٠ أخرى 
9,333,451337,822131,315264,763106,0393,186 اإلجمالي 

٨- حركة إجمالي القروض / التمويالت مبينة في الجدول التالي: 

التفاصيل 

قروض متعّثرةقروض عاملة
اإلجمالي

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

7,٠17,73٢1,876,548٢98,5479,192,827 الرصيد االفتتاحي 
-755,19855,693)81٠,891( الترحيل/ التغيرات

3,650,607--3,65٠,6٠7 قروض جديدة 
)3,507,435()13,87٠()813,767()٢,679,798( قروض مستردة 

)2,548()٢,548(-- قروض مشطوبة 
7,177,6501,817,979337,8229,333,451 الرصيد الختامي 

19,538111,777264,763396,078 مخصصات محتفظ بها 
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 ٢54,5٠4

 ٢84,573 
 551,٢54 

 37٠,8٠4
 ٢98,595 

 54,9٢5 
 67,384

1,496,4٠3 
شهر 

 3-6 أ
 ٢٢,178 

 58,571
 1٢,177

 ٢4٢,855
 1٠٠,345 

 355,377 
 8,581

 163,371 
 37,٠87 

 7٢,٢58
 717,4٢3

شهر 
 6-9 أ

 ٢3,677 
 1٠9,478

 1٢,177
 136,٠5٢

 3,٢55 
 151,484 

 ٢,٠81
 176,13٠ 

 7,585 
 3٠,699

 5٠1,134
شهرا 

 1٢-9 
 19,639 

 98,8٠9
 1٢,177

 ٢3٠,39٢
 ٢7,٠18 

 ٢69,587 
5,954 

 1٠3,3٠5 
 4٢

 36,171
 533,5٠7

ت 
سنوا

 3-1 
 7٠,٢39 

 ٢5,٠٢5
 6٠,886

 1,373,974 
11,31٠ 

 1,446,17٠
 15٠,681

 419,681 
 197

 1٠9,664
 ٢,٢٢1,657 

ت 
سنوا

 5-3 
 37,975 

 -
 6٠,886

 855,٢57
 - 

 916,143 
 4٢6,4٢4

 594,46٢ 
 - 

 - 
 1,975,٠٠4 

ت 
سنوا

 أكثر من 5 
 5٠,939 

٢6,873 
6٠,888

 4,٢55,٠8٠ 
 - 

4,315,968
 48٠,٢٠4 

 ٢,٢97 
 - 

 - 
 4,876,٢81 

ي 
 اإلجمال

 656,891 
576,382 

292,211 
8,466,991 

 574,249 
9,333,451 

 1,792,299 
1,866,147 

 143,736 
398,503 

 14,767,409 



59التقرير السنوي ٢٠٢٠ 58

التعرضات الجوهرية:
إن إجمالــي التعرضــات الجوهريــة، أي مخاطــر اإلئتمــان الفرديــة التــي تمّثــل نســبة 10٪ أو أكثــر مــن إجمالــي رأس مــال البنــك، علــى أســاس إجمالــي 
ــي  ــي رأس مــال البنــك و16.7٪ مــن إجمال ــغ نســبة 76.4٪ مــن إجمال ــع األطــراف المرتبطــة، يبل ــل مخاطــر اإلئتمــان لجمي ــل لتقلي دون أي تعدي

محفظــة القــروض. 

هـ-٢ مخاطر اإلئتمان: إفصاحات المحفظة الخاضعة للمنهج الموّحد 
يســتخدم البنــك تصنيفــات وكالــة موديــز / منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة لتقييــم المخاطــر ذات الصلــة وتعرضــات البنــك والبلــد. الجــدول 

أدنــاه يتضمــن ملخــص عــن التعرضــات:

نوع التعرض
غير مصنفمصنف

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف
- 1,861,778 البلد 

1,433,85٠149,48٠ البنك 

هـ-3 تخفيف مخاطر اإلئتمان: اإلفصاح وفقا للمنهج الموحد
فيما يلي األنواع الرئيسية للضمانات المطبقة بموجب المنهج الموحد:

الودائع النقدية لدى البنك. 	 
شهادات اإليداع التي يصدرها البنك المركزي الُعماني.	 
سندات التنمية وشهادات اإليداع التي تصدرها حكومة السلطنة.	 
الضمانات البنكية.	 
األسهم المدرجة في سوق مسقط لألوراق المضمنة في المؤشر الرئيسي للسوق.	 
األسهم المدرجة في سوق مسقط لألوراق غير المضمنة في المؤشر الرئيسي للسوق ولكنها مدرجة في البورصة للتداول.	 

وكجــزء مــن الضمانــات المذكــورة أعــاله، تؤخــذ بعيــن االعتبــار الضمانــات التــي تصدرهــا حكومــة ســلطنة ُعمــان لغــرض التخفيــف مــن مخاطــر 
اإلئتمــان.

وضــع البنــك النظــم والمعالجــات الالزمــة للتخفيــف مــن مخاطــر التشــغيل التــي قــد تظهــر خــالل عمليــة الحصــول علــى الضمانــات للتخفيــف مــن 
مخاطــر اإلئتمــان. ويقــوم البنــك بمراجعــة وتقييــم الضمانــات بشــكل مســتمر مــن أجــل ضمــان جودتهــا. ويتــّم أخــذ الفــرق بيــن القيمــة الســوقية 

للضمانــات المســتلمة ومبلــغ القــرض علــى النحــو الصــادر مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي فــي التخفيــف مــن مخاطــر الضمانــات.
يوّضح الجدول أدناه تفاصيل إجمالي التعرضات المغطاة بالضمانات المؤهلة وفقًا للمنهج الموحد: 

تفاصيل الضمانات
إجمالي القروض والسلف / التمويالت

ريال ُعماني باآلالف
1٠3,3٢8قروض مضمونة بالكامل بضمانات نقدية

314,868قروض تجارية مضمونة بأسهم
418,196اإلجمالي

و- مخاطر السوق
مخاطر السوق هي الخسائر المحتملة التي تنشأ نتيجة للتغيرات في المتغيرات المقررة للسوق والتي تشتمل على اآلتي:

مخاطر صرف العمالت األجنبية	 
مخاطر أسعار االستثمار	 
مخاطر معّدل الفائدة	 
مخاطر أسعار السلع	 

و-1 إطار إدارة مخاطر السوق
ــاس تلــك المخاطــر وفضــاًل عــن  ــد المخاطــر ووضــع حــدود للخطــر وقي ــى تحدي ــدى البنــك إجــراءات راســخة إلدارة مخاطــر الســوق تشــتمل عل ل
مراقبتهــا والتبليــغ عنهــا واتخــاذ القــرارات المناســبة حيالهــا. توجــد بالبنــك وحــدة مكتبيــة أوســطية تعمــل باســتقاللية داخــل دائــرة إدارة مخاطــر 

وتقــوم بمراقبــة قســم الخزينــة وأقســام االســتثمار المصرفــي وإدارة األصــول والمؤسســات الماليــة العالميــة والخدمــات المصرفيــة الخاصــة 
ــزام بحــدود المخاطــر واإلبــالغ عــن  ــر حــول مــدى االلت ــة وإعــداد تقاري والخدمــات االستشــارية للشــركات. كمــا يقــوم المكتــب األوســط بمراقب
التجــاوزات، إن وجــدت، لتمكيــن اتخــاذ اإلجــراءات العالجيــة والتصحيحيــة فــي الوقــت المناســب. تضمــن هــذه اإلجــراءات بــأن تتحّمــل المكاتــب 
األماميــة هــذه المخاطــر فــي حــدود وإطــار الرغبــة فــي المخاطــرة المقــررة مــن ِقبــل البنــك والسياســات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

يخضع اإلطار العام إلدارة مخاطر السوق التي يتعرض لها البنك للعوامل التالية:

الحدود القطاعية لإلستثمارات.	 
حدود التعرض للعمالت األجنبية والسلع واألسواق واألدوات المالية.	 
هياكل المشتقات المالية المسموح بها. 	 
حدود وقف خسائر االستثمار ومحفظة المتاجرة في العمالت األجنبية.	 
يتّم وضع تدابير الحساسية باإلضافة إلى القيمة المعّرضة للمخاطر لقياس مخاطر السوق. 	 

و-٢ مخاطر صرف العمالت األجنبية
مخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة هــي األثــر الســلبي المحتمــل علــى األربــاح والقيمــة الســوقية لمحفظــة العمــالت األجنبيــة بالبنــك بســبب 
التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. وتعمــل إدارة مخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي البنــك علــى ضمــان انتظــام قيــاس 

ورصــد المراكــز المفتوحــة للعمــالت األجنبيــة وأســعار الصــرف ذات الصلــة. 
تنشــأ مخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة بالبنــك فــي الغالــب مــن المعامــالت التــي يجريهــا البنــك عــن الزبائــن المعرضيــن لمخاطــر محــدودة 
بســبب األعمــال التجاريــة واالســتثمارات الخارجيــة. يكــون المركــز المفتــوح للعمــالت األجنبيــة لــدى البنــك فــي الغالــب بالــدوالر األمريكــي 

ــة. والعمــالت الخليجي
تعرض البنك للعمالت األجنبية كما في نهاية ديسمبر 2020: 

ريال ُعماني باآلالفالعملةدوالر أمريكي باآلالف
8,946درهم إماراتي٢36,٢3

15٢,755دوالر أمريكي396,766
٢٠,116ريال سعودي5٢,٢49
583ريال قطري1,514
٢,9٢3روبية باكستانية7,59٢

8,716روبية هندية639,٢٢
٢,٠٢6دينار كويتي٢6٢,5

35٢دينار بحريني914
٢,٢9٠أخرى5,948

198,707اإلجمالي516,120

ــادل 53.7  ــا يع ــة بم ــروع الخارجي ــج مــن االســتثمارات بالشــركات الشــقيقة والف ــة التعــرض النات ال يتضمــن التعــرض للمخاطــر بالعمــالت األجنبي
مليــون ريــال ُعمانــي نظــًرا إلنهــا معفــاة مــن جانــب الجهــة التنظيميــة. يتعامــل البنــك مــع المخاطــر ذات الصلــة بالعمــالت األجنبيــة وفقــا 
ــازل 2 المتعلــق بحســاب رأس المــال. تبلــغ القيمــة الســوقية لــرأس المــال المخصــص لمركــز محفظــة العمــالت  لألســلوب الموّحــد لمقــررات ب

ــي  ــال ُعمان ــون ري ــة 2020 مبلغــا وقــدره 11.4 ملي ــك كمــا فــي نهاي ــة بالبن األجنبي

و-3 مخاطر أسعار االستثمار
ــك. تخضــع إســتثمارات  ــا البن ــي يســتثمر فيه ــة الت مخاطــر أســعار االســتثمار هــي مخاطــر إنخفــاض القيمــة الســوقية لألســهم واألوراق المالي
ــة  ــي وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة، كمــا تخضــع لإلجــراءات االحترازي ــة وسياســة المخاطــر الت البنــك ألحــكام سياســة االســتثمار وسياســة الخزين
الصارمــة. تقــوم لجنــة االســتثمار بمراقبــة محفظــة االســتثمارات علــى أســاس دوري. فيمــا تعمــل وحــدة مخاطــر الســوق علــى تمكيــن وضــع 
عتبــات متعــددة لإلســتثمارات ويقــوم المكتــب األوســط بمراقبــة االمتثــال وإعــداد التقاريــر واإلبــالغ عــن التجــاوزات، إن وجــدت، التخــاذ االجــراءات 

التصحيحيــة. 
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9، يتــّم تصنيــف االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر أو بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل الربــح أو الخســارة أو بالتكلفــة المهلكــة ويتــّم احتســاب االنخفــاض فــي القيمــة النســبي أو المخصــص بشــكل مناســب.
يتبّنــى البنــك منهجــا متحفظــا للغايــة فــي تقييــم محفظتــه غيــر القابلــة للتســييل ووضــع المخصصــات المناســبة اســتنادا علــى منهجيــات التقييــم 

الداخلــي. يخصــص البنــك رأس المــال لمحفظــة إســتثماراته علــى أســاس المنهــج الموّحــد لمقــررات بــازل 2 بنــاء علــى تصنيــف الجهــة المصــدرة. 
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و-4 مخاطر أسعار الفائدة 
مخاطــر أســعار الفائــدة هــي مخاطــر التأثيــر الســلبي علــى المركــز المالــي للبنــك بســبب التقلبــات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. وفــي حيــن 
أن التأثيــر علــى محفظــة التــداول يكــون عــن طريــق التغييــر فــي قيمــة االســتثمارات، تؤثــر محفظــة البنــك علــى صافــي إيــرادات الفوائــد و/أو  

ــة لحقــوق المســاهمين. القيمــة االقتصادي
ــد والقيمــة  ــرادات الفوائ ــى صافــي إي ــل الحساســّية عل ــراء تحلي ــدة مــن خــالل إج ــل المــدى لمخاطــر أســعار الفائ ــر وطوي ــر قصي ــاس األث ــّم قي يت

االقتصاديــة لحقــوق المســاهمين بالبنــك، علــى التوالــي. 
تقع مسؤولية إدارة مخاطر أسعار الفائدة على عاتق لجنة األصول واإللتزامات.

وتتــّم مراجعــة تقاريــر مخاطــر أســعار الفائــدة بالبنــك مــن حيــث العمــالت األجنبيــة، عــالوة علــى التقاريــر الموحــدة، بشــكل منتظــم مــن قبــل لجنــة 
األصــول واإللتزامــات التــي تقــوم برفــع تقاريــر بذلــك إلــى مجلــس اإلدارة ولجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ولجنــة المخاطــر المنبثقــة 

عــن اإلدارة.

قياس مخاطر أسعار الفائدة
تؤثــر التقلبــات فــي أســعار الفائــدة بالســوق علــى األربــاح والقيمــة االقتصاديــة بســبب المحفظــة المصرفيــة للبنــك. ونظــرًا للتعقيــدات والمنتجات 
الواســعة بالميزانيــة العموميــة، يســتخدم البنــك نظــام إدارة األصــول واإللتزامــات لتقييــم تأثيــر التغيــر فــي أســعار الفائــدة علــى األربــاح والقيمــة 
االقتصاديــة. ويتــراوح نطــاق المحــاكاة مــن االســتحقاق البســيط )معــّدل ثابــت( وإعــادة التســعير )معــّدل متغيــر( للمحــاكاة الثابتــة اســتنادا إلــى 
الموقــف الحالــي للبنــود داخــل وخــارج الميزانيــة العموميــة، إلــى تقنيــات نمذجــة الحركــة تفاعليــة ومتطــورة للغايــة تتضمــن افتراضــات النمــط 
الســلوكي لألصــول واإللتزامــات والبنــود خــارج الميزانيــة العموميــة. وتغطــي المحــاكاة بيــن جملــة أمــور أخــرى مخاطــر الشــراء ومخاطــر منحنــى 

العائــد. 
يقــوم البنــك بإجــراء محــاكاة لســعر الفائــدة علــى مختلــف مســتويات صدمــة أســعار الفائــدة لتحديــد مــدى تأثيرهــا علــى صافــي إيــرادات الفوائــد 
والقيمــة االقتصاديــة لحقــوق المســاهمين. ويبّيــن الجــدول أدنــاه عتبــات الخطــر لمخاطــر أســعار الفائــدة عنــد مســتوى صدمــة 200 نقطــة 

أساســية.

ليس أكثر من 5٪ من سيناريو الحالة األساسيةالتأثير على صافي إيرادات الفوائد
ليس أكثر من ٢٠٪ من إجمالي رأس المال التأثير على القيمة االقتصادية لحقوق المساهمين

ــر أي محفظــة نشــطة للتــداول، تعتبــر مخاطــر أســعار الفائــدة علــى المحفظــة المصرفيــة متماشــية مــع الركيــزة 2 ويتــّم  وبمــا أّن البنــك ال يدي
تخصيــص رأس المــال االقتصــادي فــي ظــل عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال.

يبّين الجدول أدناه تأثير مختلف معّدالت الصدمة من منظور األرباح والقيمة االقتصادية )موحد بالريال ُعماني(: 

التأثير على صافي إيرادات الفوائد

+٢٠٠ نقطة 
أساسية

-٢٠٠ نقطة 
أساسية

+1٠٠ نقطة 
أساسية

-1٠٠ نقطة 
أساسية

+5٠ نقطة 
أساسية

-5٠ نقطة 
أساسية

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

16,4761,965)1,353(٢3,838)6,٢44(37,٢11كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٠
8,133737)4,٢87(15,6٠5)1٠,696(٢8,169المتوسط للفترة

16,476٢,8٢5)11,٠٠3(٢3,838)18,٠51(37,٢11الحد األقصى للفترة
)1,937(4,413)587(11,456)5,٠9٢(18,967الحد األدنى للفترة

التأثير على القيمة االقتصادية

+٢٠٠ نقطة 
أساسية

-٢٠٠ نقطة 
أساسية

+1٠٠ نقطة 
أساسية

-1٠٠ نقطة 
أساسية

+5٠ نقطة 
أساسية

-5٠ نقطة 
أساسية

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

11٠,4687,4591,٠33)76,614(369,558)٢3٢,٢٠7(كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٠
)16,3٢٢(1٠1,8496,619)74,391(353,1٢9)٢٢5,856(المتوسط للفترة

11٠,4681٢,٢851,3٠٠)81,981(369,558)٢39,776(الحد األقصى للفترة
)41,944()619(9٢,٢59)63,659(339,138)٢٠٢,619(الحد األدنى للفترة

و-5 مخاطر أسعار السلع
يقــدم البنــك تســهيالت تحوطيــة لتمويــل الســلع لزبائنــه. ويغطــي البنــك جميــع الصفقــات التــي يجريهــا الزبائــن فــي الســلع علــى أســاس ضمــان 
ــدا لهامــش  ــك ح ــة فــي أســعار الســلع، وضــع البن ــات العالي ــى التقلب ــه الخاصــة. وبالنظــر إل ــر أي مركــز فــي محفظت ــر، وال يدي ــزز بضمــان آخ مع
االنحــراف يتجــاوز حــد الحجــم، األمــر الــذي يتيــح للبنــك إدارة تعرضــات الزبائــن بشــكل فعــال ووضــع هوامــش قابلــة لالســتدعاء فــي حــال حــدوث 

تحــركات ســلبية فــي األســعار.

و-6 المشتقات
يقــدم البنــك مشــتقات ســعر الفائــدة والعمــالت األجنبيــة والســلع لزبائنــه ألغــراض تحوطيــة. ويقــوم البنــك بتقديــم المشــتقات وفــق "مصفوفة 
مالءمــة الزبائــن والمنتجــات" المعتمــدة داخليــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بنــاء علــى المخاطــر الرئيســية للزبائــن. وتتــّم تغطيــة مراكــز المشــتقات 
الماليــة للزبائــن بضمانــات معــززة بضمانــات أخــرى لألطــراف المقابلــة فيمــا بيــن البنــوك. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعمــل وحــدة مخاطــر الســوق 
علــى ضمــان تطبيــق إجــراءات مناســبة لوضــع حــد للزبائــن للتعامــل فــي المنتجــات المشــتقة ومراقبتهــا والتبليــغ عــن التعرضــات علــى أســاس 
يومــي. يتــّم كذلــك تقييــم جميــع منتجــات المشــتقات ومراقبــة الزبائــن بشــكل يومــي، عــالوة علــى مراقبــة حــدود الهامــش مــا بيــن البنــوك مــن 

قبــل المكتــب األوســط علــى أســاس يومــي.
يجــري البنــك كذلــك صفقــات مشــتقات أســعار الفائــدة إلدارة مخاطــر أســعار الفائــدة الخاصــة بــه عــن طريــق مقايضــات أســعار الفائــدة واتفاقيــات 
ســعر الصــرف اآلجــل ومــا إلــى ذلــك. وتبــدأ هــذه المراكــز بموافقــة لجنــة األصــول واإللتزامــات ثــم يتــّم وفقــا لذلــك تخصيــص رأس المــال لهــذه 

المراكز.
بلغت القيمة االسمية المستحقة عن مقايضات أسعار الفائدة التي أجراها البنك لتحوطات الميزانية العمومية 534 مليون دوالر أمريكي.

و-7 قياس المخاطر 

و-7-1 مخاطر أسعار الفائدة على المحفظة المصرفية
وفقــا لمقــررات بــازل 2، الركيــزة 2 – عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال، يقــوم البنــك بقيــاس مخاطــر أســعار الفائــدة علــى المحفظــة 
المصرفيــة. وتتمّثــل هــذه المخاطــر فــي المخاطــر التــي تنشــأ بســبب التبايــن فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق مقارنــة بأســعار الفائــدة علــى أصــول 
وإلتزامــات البنــك. وكجــزء مــن عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال التــي يجريهــا البنــك، يقــوم البنــك بقيــاس مخاطــر أســعار الفائــدة علــى 

المحفظــة المصرفيــة بقيــاس أثرهــا علــى القيمــة االقتصاديــة لحقــوق المســاهمين.
وقــد طــور البنــك نموذجــا داخليــا لتحديــد مســتوى التحّمــل المناســب الختبــار مخاطــر أســعار الفائــدة فــي المحفظــة المصرفيــة بنــاء علــى 
ــّم اعتمــاد  ــال الُعمانــي نظــرا ألن أصــول وإلتزامــات البنــك مقومــة بهاتيــن العملتيــن. وقــد ت منحنيــات العائــد التاريخــي للــدوالر األمريكــي والري
أســوأ ســيناريوهات الصدمــة الختبــار مــدى ضغــط ســعر الفائــدة علــى المحفظــة المصرفيــة. ويســتخدم البنــك بتحفــظ مســتوى التحّمــل لقيــاس 
األثــر علــى القيمــة االقتصاديــة لحقــوق المســاهمين واالحتفــاظ بــرأس مــال اقتصــادي لمخاطــر أســعار الفائــدة فــي المحفظــة المصرفيــة علــى 

هــذا األســاس. 
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و-7-٢ قياس مخاطر السوق
القيمــة المعّرضــة للخطــر: يســتخدم البنــك منهــج القيمــة المعّرضــة للخطــر كأداة لقيــاس المخاطــر األساســية بهــدف التوّصــل للمقاييــس الكميــة 
للمخاطــر ذات الصلــة بمحفظــة الســوق للبنــك. يوّفــر مقيــاس القيمــة المعّرضــة للخطــر طريقــة مناســبة لمراقبــة المخاطــر، عــالوة علــى أنــه يتيــح 

عمليــة الرصــد الفعــال لهــذه المخاطــر.
تتضمن محفظة مخاطر السوق التي تخضع لقياس القيمة المعّرضة للمخاطر:

محفظة إستثمارات األسهم والسندات.	 
محفظة العمالت األجنبية والسلع.	 
محفظة مقايضات أسعار الفائدة.	 
محفظة خيارات العمالت األجنبية والسلع.	 

يوّضــح الرســم البيانــي التالــي القيمــة الدوريــة المعّرضــة للخطــر وتحّمــل القيمــة المعّرضــة للخطــر  المقاســة عنــد مســتوى ثقــة 99٪ لفتــرة احتفــاظ 
مدتهــا 10 أيام: 

         

٣

٦

٩

١٢

١٥

             

     

ز- مخاطر السيولة 

ز-1 إدارة مخاطر السيولة
ــة وفــي الوقــت  ــة بطريقــة فعال ــة كافي ــق مــوارد نقدي ــى تحقي ــادر عل ــر ق ــك غي ــا يكــون البن ــل عندم تنشــأ مخاطــر الســيولة أو مخاطــر التموي
المناســب للوفــاء بإلتزاماتــه عنــد اســتحقاقها و/ أو تمويــل نمــو األصــول. يعــرض نمــوذج العمــل المتأصــل البنــوك لمخاطــر الســيولة إمــا بســبب 

عوامــل خارجيــة أو بســبب عوامــل داخليــة.
ــة مصــادر  ــّم مراقب ــة األصــول واإللتزامــات. وتت ــة لجن ــه ومتابع ــى أســاس يومــي تحــت توجي ــإدارة الســيولة عل ــك ب ــة بالبن يقــوم قســم الخزين
وتواريــخ اســتحقاق األصــول واإللتزامــات بشــكل وثيــق لتجنــب أي تركيــز غيــر مبــرر ولضمــان أنَّ البنــك علــى اســتعداد تــام لمواجهــة أي حــاالت 

ــة وضــع الســيولة مــن خــالل:  ــة األصــول واإللتزامــات بالبنــك بمراقب ــر متوقعــة. وتقــوم لجن ضغــط غي

إنشاء حدود "حدود الفجوة" على أساس النطاق الزمني و "الحد األقصى للتدفق التراكمي"؛	 
وضع اختبارات التحّمل وخطط الطوارئ لضمان "النجاة من األزمة". 	 
نسب السيولة المختلفة/ عتبات مثل نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل الثابت، إلخ.	 

ويضمــن إشــراف إدارة المخاطــر علــى اســتعداد البنــك للوفــاء بتدفقــات الســيولة المخطــط لهــا وغيــر المخطــط لهــا دون أي تأثيــر ســلبي ملمــوس 
علــى الربحيــة وإدراك الســوق للبنــك.

نسبة السيولة وفقًا لبازل 3
نســبة تغطيــة الســيولة: تقيــس نســبة تغطيــة الســيولة مخــزون األصــول الســائلة عاليــة الجــودة مقابــل اإللتزامــات قصيــرة األجــل )30 يــوم(. 

يحافــظ البنــك دائمــًا علــى نســبته أعلــى بكثيــر مــن المتطلبــات التنظيميــة.
صافــي نســبة التمويــل المســتقر: تهــدف الئحــة صافــي نســبة التمويــل المســتقر إلــى أن يقــوم البنــك بتنويــع مصــادر تمويلــه وتقليــل اعتمــاده 
علــى أســواق الشــركات قصيــرة األجــل. تقــارن النســبة ســهم التمويــل المســتقر مقابــل التمويــل المطلــوب. يحافــظ البنــك علــى نســبة قويــة فــي 

صافــي نســبة التمويــل المســتقر لتجنــب أي تضــارب فــي التمويــل.
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يلتزم البنك بمعايير ونسب السيولة الصادرة عن بازل 3 اعتبارًا من ديسمبر 2020 كما يلي: 

المتطلبات التنظيميةالنسبة في 31 ديسمبر 2020 )٪(نسبة السيولة وفقًا لبازل 3

1٠٠٪٢٢8نسبة تغطية السيولة

1٠٠٪118 نسبة صافي التمويل الثابت

بعيــدًا عــن نســب الســيولة التنظيميــة، يحتفــظ البنــك أيضــا بحــدود ســيولة داخليــة التــي يتــّم مراقبتهــا علــى أســاس منتظــم لضمــان بقــاء الســيولة 
فــي مأمن. 

نسبة تغطية السيولة

نموذج اإلفصاح العام لنسبة تغطية السيولة
إجمالي القيمة غير 

المرجحة )المتوسط(
إجمالي القيمة 

المرجحة )المتوسط(
)ريال عماني باآلالف()ريال عماني باآلالف(

األصول السائلة عالية الجودة

٢,٢4٢,8٠8  إجمالي األصول السائلة عالية الجودة1

التدفقات النقدية الصادرة

3,722,050182,404ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغيرة، ومنها:٢

٢,٢76,54868,٢96ودائع مستقرة3

1,445,5٠٢114,1٠8ودائع أقل ثباتًا4

2,424,2091,151,367تمويل شركات غير مضمون، ومنه:5

  ودائع تشغيلية )جميع األطراف المقابلة( والودائع في شبكات البنوك المتعاونة6

٢,4٢4,٢٠91,151,367ودائع غير تشغيلية )جميع األطراف المقابلة(7

  دين غير مضمون8

  تمويل شركات مضمون9

426,393101,363متطلبات إضافية، ومنها1٠

31,77431,774تدفقات صادرة تتعلق بالتعرض لمخاطر المشتقات ومتطلبات الضمانات األخرى11

  تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمويل من منتجات الدين1٢

394,61969,589تسهيات ائتمانية وتسهيات السيولة13

148,357148,357إلتزامات تمويل تعاقدية أخرى14

2,108,864105,443إلتزامات تمويل محتملة أخرى15

1,688,934 إجمالي التدفقات النقدية الصادرة16

التدفقات النقدية الواردة
  إقراض مضمون )مثل إعادة شراء معكوس(17
1,500,616705,214تدفقات نقدية واردة من مخاطر منتظمة السداد بالكامل18
  تدفقات نقدّية واردة أخرى19
1,500,616705,214إجمالي التدفقات النقدية الواردة٢٠

إجمالي القيمة المعّدلة
2,242,808 إجمالي األصول السائلة عالية الجودة٢1
983,721 إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة٢٢
228 نسبة تغطية السيولة )٪(٢3
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نسبة صافي التمويل الثابت

عنصر التمويل الثابت المتاح

القيمة غير المرجحة من حيث فترة االستحقاق المتبقية

6 أشهر إلى     > 6 أشهردون استحقاق
القيمة المرجحة≤ سنة واحدة> سنة واحدة

)ريال عماني 
باآلالف(

)ريال عماني 
باآلالف(

)ريال عماني 
باآلالف(

)ريال عماني 
باآلالف(

)ريال عماني 
باآلالف(

1,943,4200001,943,420رأس المال:1
1,8٢8,7٠٠   1,8٢8,7٠٠رأس المال التنظيمي٢
114,7٢٠   114,7٢٠أدوات رأس المال األخرى3

ودائع األفراد وودائع الزبائن من الشركات 4
001,172,77901,078,351الصغيرة

434,153 457,٠٠3  ودائع مستقرة5
644,198 715,775  ودائع أقل ثباتًا6
040,4582,069,9475,125,7436,180,945تمويل الشركات:7
٢٠,٢٢9  4٠,458 ودائع تشغيلية8
٢,٠69,9475,1٢5,7436,16٠,716  تمويل شركات آخر9
   إلتزامات بأصول متقابلة متكافئة1٠
     إلتزامات أخرى:11

إلتزامات المشتقات لغرض نسبة صافي 1٢
 31,767 التمويل الثابت

13
جميع اإللتزامات وحقوق المساهمين 

األخرى غير المشمولة في الفئات 
المذكورة أعاله

2,224,861    

9,202,716 إجمالي التمويل الثابت المتاح14
عنصر التمويل الثابت المتاح

إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 15
94,624 لغرض نسبة صافي التمويل الثابت

الودائع المحتفظ بها لدى المؤسسات 16
66,082  132,164 المالية األخرى ألغراض تشغيلية

0133,5892,829,5395,713,5765,994,824القروض المنتظمة واألوراق المالية:17

18
قروض منتظمة لمؤسسات مالية 

مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة من 
المستوى األول

     

19
قروض منتظمة لمؤسسات مالية 

مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة من 
غير المستوى األول وقروض منتظمة غير 

مضمونة لمؤسسات مالية
 133,589  ٢٠,٠38

٢٠

قروض منتظمة لزبائن من غير المؤسسات 
المالية وقروض للزبائن من األفراد 

والشركات الصغيرة وقروض لصناديق 
سيادية وبنوك مركزية ومؤسسات القطاع 

العام، منها

  ٢,8٢9,5394,٢3٠,96٠5,٠11,٠85

٢1
- بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي 

35٪ بموجب نهج بازل ٢ الموّحد لمخاطر 
اإلئتمان

     

     رهون عقارية سكنية منتظمة، منها: ٢٢

٢3
بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي ٪35 

بموجب منهج بازل ٢ الموّحد لمخاطر 
اإلئتمان 

   1,48٢,616963,7٠1

٢4
األوراق المالية التي لم ينقضي موعد 

استحقاقها وال تصنف كأصول سائلة عالية 
الجودة، وتشمل األسهم المتداولة في 

أسواق المال 
     

     أصول بإلتزامات متقابلة متكافئة ٢5

1,508,09542,322001,550,417أصول أخرى:٢6
  سلع مادية متداولة، شاملة الذهب ٢7

٢8
أصول مسّجلة كأرباح أولية من عقود 

المشتقات واالشتراكات في صناديق غرف 
المقاصة المركزية المقابلة 

     

أصول المشتقات لغرض نسبة صافي ٢9
35,5٠4  35,5٠4 التمويل الثابت 

3٠
إلتزامات المشتقات لغرض نسبة صافي 
التمويل الثابت قبل خصم هامش الفرق 

المسّجل 
 6,818  6,818

جميع األصول األخرى غير المشمولة في 31
1,5٠8,٠95   1,5٠8,٠95الفئات المذكورة أعاه 

2,503,483125,174   البنود خارج الميزانية العمومية 3٢
7,831,121إجمالي التمويل الثابت المطلوب33
118نسبة صافي التمويل الثابت )٪(34

ز-٢ عملية تقييم وإدارة السيولة 
تتضمــن عمليــة تقييــم وإدارة الســيولة اختبــارا شــامال لتحّمــل الســيولة فــي إطــار ظــروف الضغــوط المختلفــة، وتعــّد هــذه العمليــة جــزءا ال يتجــزأ 
مــن عمليــة إدارة مخاطــر الســيولة بالبنــك. تخضــع توقعــات التدفقــات النقديــة داخــل وخــارج الميزانيــة العموميــة لمجموعــة متنوعــة مــن أحــداث 
الضغــط النظامــي وغيــر االعتيــادي لتقييــم األثــر علــى مركــز الســيولة لــدى البنــك. ويراعــي البنــك جميــع هــذه األحــداث التــي يمكــن أن تســبب 
أزمــة متوســطة أو شــديدة فــي الســيولة. وينطــوي تحليــل الضغــط علــى تحليــل الحساســية والســيناريوهات المختلفــة مــن أجــل دراســة التأثيــر 

علــى البنــك علــى ثالثــة مســتويات مــن الشــدة وتشــمل ســيناريوهات مــن المســتوى المعتــدل والمســتوى المتوســط والمســتوى األســوأ. 
يحتفــظ البنــك بخطــة تمويــل للطــوارئ لمقابلــة ظــروف الضغــط غيــر المتوقعــة المعقولــة. وتتضمــن هــذه الخطــة أصــوال عاليــة الســيولة خاليــة 
مــن الرهــن مثــل األرصــدة النقديــة لــدى البنــك الُعمانــي المركــزي والبنــوك األخــرى، وســندات التنميــة الحكوميــة، وأذون الخزينــة، وأذون الخزينــة 
الصــادرة عــن الجهــات الســيادية األخــرى المصّنفــة علــى درجــة االســتثمار أو الصــادرة مــن الــدول الخليجيــة واالقتراضــات مثــل خطــوط اإلئتمــان 
االحتياطيــة والتســهيالت الملتــزم بهــا. وتحــّدد خطــة الطــوارئ علــى النحــو المفصــل فــي سياســة لجنــة األصــول واإللتزامــات لــدى البنــك أدوار 

ومســؤوليات مختلــف اإلدارات / األفــراد فــي حالــة ظهــور ضغــوط شــديدة فــي الســيولة.
مبين أدناه نتائج اختبارات التحّمل والتمويل الطارئ على مدار السنة الماضية: 
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ح- مخاطر التشغيل

ح-1 مقدمة 
يقصــد بمخاطــر التشــغيل مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة الناجمــة عــن قصــور أو فشــل العمليــات الداخليــة واألفــراد واألنظمــة أو عــن 
أحــداث خارجيــة. وتتضمــن مخاطــر التشــغيل المخاطــر القانونيــة باســتثناء المخاطــر االســتراتيجية ومخاطــر الســمعة. تنشــا خســائر مخاطــر التشــغيل 
مــن عــدم كفــاءة وقصــور نظــم المعلومــات والرقابــة الداخليــة أو األحــداث الخارجيــة التــي ال يمكــن الســيطرة عليهــا. وترتبــط هــذه المخاطــر 

باألخطــاء البشــرية وفشــل النظــم واإلجــراءات أو الضوابــط غيــر الكافيــة وأســباب خارجيــة.

ح-٢ الهدف
ــع أقســام  ــالغ عنهــا بطريقــة متســقة وشــاملة فــي جمي ــم ورصــد مخاطــر التشــغيل واإلب ــد وتقيي ــك إطــارا لتحدي ــر سياســة المخاطــر بالبن توّف
ــدات األعمــال فــي إدارة مخاطــر التشــغيل. ويتثمــل األهــداف  ــدة مخاطــر التشــغيل بشــكل مســتقل لدعــم وح ــك. وتعمــل وح ــدات البن ووح

ــي: ــي التال الرئيســية إلدارة مخاطــر التشــغيل ف

الســيطرة التامــة علــى المخاطــر مــن خــالل اســتخدام أحــدث التقنيــات وأســاليب إدارة المخاطــر بمــا يــؤدي إلــى القــدرة المميــزة علــى إدارة 	 
المخاطــر وتمكيــن وحــدات األعمــال المختلفــة مــن تلبيــة أهــداف األداء والنمــو.

للتقليــل مــن تأثيــر أحــداث المخاطــر التشــغيلية مــن خــالل نظــام اســتعادة البيانــات فــي حــاالت الكــوارث وترتيبــات التأميــن الشــامل والوثائــق 	 
الحديثــة والتنفيــذ الفعــال لخطــة اســتمرارية األعمــال.

الحد من الخسائر التشغيلية وزيادة كفاءة وفعالية الموارد المتاحة .	 
ــة بأحــدث 	  ــن للتوعي ــن المختصي ــب المنتظــم المقــدم للموظفي ــب التدري ــى جان ــن الجــدد إل ــى مخاطــر التشــغيل للموظفي ــب عل ــر التدري توفي

مســتجدات المخاطــر.
نشر الوعي والتثقيف بمخاطر التشغيل عبر مختلف أقسام ووحدات البنك وذلك لضمان وجود ضوابط داخلية فعالة.	 

ح-3 إدارة مخاطر التشغيل 
تتحّمــل وحــدات األعمــال المســؤولية األساســية نحــو فهــم وتحديــد وقيــاس وإدارة مخاطــر التشــغيل المتأصلــة فــي المنتجــات واألنشــطة 
والعمليــات والنظــم ذات الصلــة. يتــّم التحكــم فــي مخاطــر التشــغيل مــن خــالل الضوابــط الداخليــة القويــة وأعمــال المراجعــة، والفصــل الجيــد 
والواضــح بيــن الواجبــات، وخطــوط اإلبــالغ، وأدلــة التشــغيل التفصيليــة، والمعاييــر. تقــوم وحــدة التدقيــق والمراجعــة الداخليــة بمراجعــة مســتقلة 

لفعاليــة ضوابــط الرقابــة الداخليــة للبنــك ومــدى قدرتــه علــى خفــض تأثيــر مخاطــر التشــغيل.
لجنــة المخاطــر التابعــة لــإلدارة هــي الجهــة الرقابيــة األساســية علــى مخاطــر التشــغيل. وتضــم اللجنــة مختلــف وحــدات األعمــال والرقابــة وتتحّمــل 
مســؤولية التأكــد مــن أنَّ البنــك لديــه إجــراءات كافيــة إلدارة المخاطــر تشــمل تحديــد وتقييــم وإدارة مخاطــر التشــغيل وصياغــة سياســات ســليمة 
ــق وحــدة مخاطــر التشــغيل وفقــا لإلطــار  ــى عات ــة إدارة مخاطــر التشــغيل عل ــة إلدارة مخاطــر التشــغيل. وتقــع مســؤولية تســهيل عملي وكافي

التشــغيلي إلدارة المخاطــر. 
يستند إطار إدارة مخاطر التشغيل بالبنك على ثالث أدوات على النحو التالي:

ــة، يقــوم 	  ــراءات الرقابي ــي للمخاطــر واإلج ــم الذات ــل اإلدارات مــن خــالل اســتخدام نظــام التقيي ــي لمخاطــر التشــغيل مــن قب ــم الداخل التقيي
ــق مخاطــر التشــغيل. بتســهيلها فري

بيانات خسائر التشغيل التي يتّم جمعها من حاالت الخسائر الفعلية والمحتملة ومؤشرات الخطر الرئيسية.	 
التقييم المستقل لمخاطر التشغيل وإجراءات الرقابة على مختلف اإلدارات من قبل إدارة المراجعة الداخلية.	 

ــة داخــل كل وحــدة مــن وحــدات  ــع المخاطــر الجوهري ــم جمي ــد وتقيي ــة فــي تحدي ــراءات الرقابي ــي للمخاطــر واإلج ــم الذات ُيســتخدم نظــام التقيي
ــي. ــم الذات ــف مــن هــذه المخاطــر مــن خــالل التقيي ــط األساســية القائمــة للتخفي ــم الضواب ــب مــع تقيي ــى جن ــا إل األعمــال، جنب

مؤشــرات الخطــر الرئيســية هــي المكــون األساســي إلطــار المخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة بالبنــك وتعمــل كإشــارات إنــذار مبكــر مــن خــالل توفيــر 
القــدرة علــى تحديــد التغييــرات فــي إطــار المخاطــر بالبنــك وأثرهــا. وتســتند مؤشــرات الخطــر الرئيســية علــى عتبــات وحــدود قابلــة للقيــاس وتحديــد 

مصفوفــة المســؤوليات لخطــة العمــل، إذا لــزم األمــر.
ــات  ــف بيان ــّم تصني ــك. يت ــالغ عــن خســائر التشــغيل مــن خــالل نظــام إدارة مخاطــر التشــغيل فــي البن ــع وحــدات األعمــال اإلب ــى جمي ينبغــي عل
ــّم تســجيل  ــى أســاس دوري. ويت ــا بهــا عل ــالغ اإلدارة العلي ــوع الخســارة وإب ــازل ون ــّم جمعهــا حســب وحــدات أعمــال ب ــي يت خســائر التشــغيل الت
إجمالــي خســائر مخاطــر التشــغيل واإلبــالغ عــن تفاصيــل الحــاالت التــي تتجــاوز ســقف األهميــة النســبية إلــى لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس 
اإلدارة ولجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن اإلدارة واإلدارة العليــا. يقــوم البنــك أيضــا بتحليــل خســائر التشــغيل لتحديــد الســبب الجــذري للخســائر واتخــاذ 

اإلجــراءات المناســبة للحــد مــن وقوعهــا والحيلولــة دون حدوثهــا.

يعتــرف البنــك بالخســارة التشــغيلية فــي وقــت الحــدث. القليــل مــن األحــداث التــي وقعــت خــالل العــام ال تــزال قيــد عمليــة التعافــي، والتــي مــن 
المتوقــع االنتهــاء منهــا قريًبــا. قــام البنــك بتحســين الضوابــط عنــد االقتضــاء. خــالل العــام، فــي مجــال المخاطــر التشــغيلية، قــام البنــك بتنفيــذ 
ــي تنفذهــا وحــدات  ــات الت ــر مختلــف العملي ــة" عب ــز "مصفوفــة المخاطــر والرقاب ــث "تصنيــف" المخاطــر التشــغيلية وتعزي ــق بتحدي مشــاريع تتعل

األعمــال والوحــدات التشــغيلية.
يســتخدم التأميــن كأداة لتحويــل المخاطــر التشــغيلية للبنــك. حصــل البنــك علــى تأميــن ضــد المخاطــر التشــغيلية وتشــمل الوثائــق التأميــن الشــامل 
للمصرفييــن والجرائــم اإللكترونيــة وجرائــم الكمبيوتــر والتعويــض المهنــي. فــي حيــن أن التأميــن ال يمكــن أن يغيــر احتماليــة المخاطــر، فإنــه يســمح 

بنقــل األثــر المالــي للمخاطــر. يهــدف التأميــن فــي المقــام األول إلــى حمايــة البنــك مــن المخاطــر عاليــة الخطــورة ومنخفضــة التــردد. 

ح-4 وحدة الخدمات التوجيهية لخدمات الحماية
وحدة الخدمات التوجيهية لخدمات الحماية هي وظيفة متكاملة متعلقة باألمن وحماية أصول البنك، وتتمّثل أهدافها في اآلتي:

حمايــة أصــول البنــك بشــكل فعــال مــن التهديــدات الماديــة )التهديــدات البشــرية والطبيعيــة( والتهديــدات اإللكترونيــة / التكنولوجيــة مــن 	 
خــالل ضمــان تنفيــذ الضوابــط األمنيــة المناســبة وضوابــط التشــغيل.

وضــع آليــة لإلنــذار المبكــر فــي البنــك للتحذيــر مــن أي تهديــد محتمــل أو وشــيك حتــى يتســنى تنفيــذ خطــة مناســبة للتخفيــف والســيطرة علــى 	 
أثــر التهديــدات.

ضمان استمرارية العمل من خالل تقنيات قوية إلدارة المخاطر واستئناف "العمل كالمعتاد" بسرعة وبسهولة.	 
وجود خطة فعالة لالستجابة للحوادث حتى يكون البنك على أهبة االستعداد لمواجهة مختلف الحوادث األمنية.	 

كان عــام 2020 عاًمــا مليًئــا بالتحديــات حيــث أثــر جائحــة كوفيــد-19 علــى البنــك بأكملــه. حــرص البنــك علــى ضمــان اســتمرارية العمــل باســتخدام 
ثــالث ركائــز إرشــادية هــي الســالمة واالســتدامة واألمــن.

السامة: اتبع البنك بروتوكول السالمة للموظفين والزبائن مثل حماية الشاشة والتباعد االجتماعي ومعدات الحماية الشخصية.	 
اإلســتدامة: شــكل البنــك لجنــة متعــددة الوظائــف إلدارة عمليــات البنــك لضمــان الحــد األدنــى مــن تعطــل األعمــال بســبب اإلغــالق. ظــل 	 

البنــك ســريع الحركــة وطبــق خطــة الطــوارئ الخاصــة بــه لضمــان اســتمرارية الخدمــات.
ــى الضــروري 	  ــذ الهجمــات. حــد البنــك مــن عــدد الوصــول عــن بعــد إل ــادة فــي العمــل عــن بعــد لتنفي األمــن: كان المجرمــون يســتغلون الزي

المطلــق مــع ضوابــط أمنيــة إضافيــة للحــد مــن تهديــدات الوصــول عــن بعــد. كمــا أجــرى البنــك أيًضــا حملــة توعيــة عــن التصيــد االحتيالــي حــول 
فيــروس كورونــا لجميــع الموظفيــن.

ح-4-1 إدارة األمن المادي
يعمــل البنــك علــى ضمــان نشــر أنظمــة أمنيــة كافيــة وفعالــة لحمايــة أصولــه مــن التهديــدات الماديــة التــي يمكــن أن تســبب الضــرر والخســارة 

ألصــول البنــك.
وقد وضع البنك إطارا لتنظيم وإدارة األصول المادية. وتشمل أنظمة األمن المادي الرئيسية اآلتي:

الحوكمة من خالل السياسات واإلجراءات واإلرشادات والمعايير.	 
تطبيق تكنولوجيا الحماية المادية لحماية أصول البنك.	 
تطبيق نظم لإلنذار المبكر بالتعاون مع السلطات المعنية للبنية التحتية للبنك مثل الفروع وأجهزة الصراف اآللي.	 

ح-4-٢ إدارة أمن المعلومات / اإللكتروني
تســاعد وحــدة إدارة أمــن المعلومــات / األمــن اإللكترونــي فــي حمايــة المعلومــات داخــل البنــك، وكذلــك حمايــة البنــك مــن أي مخاطــر أمنيــة 

إلكترونيــة.
ــر المصــرح بــه أو تعديــل أو إفشــاء أو إتــالف مــوارد المعلومــات بمــا  يقصــد بمخاطــر المعلومــات مخاطــر االســتخدام العرضــي أو المتعمــد غي
يــؤدي إلــى اإلضــرار بســرية أو نزاهــة أو توّفــر تلــك المعلومــات. وتتعامــل إدارة مخاطــر المعلومــات مــع جميــع جوانــب المعلوماتيــة بأشــكالها 

الماديــة واإللكترونيــة وتركــز علــى تطويــر واســتخدام ونقــل وتخزيــن المعلومــات والتخلــص منهــا وتدميرهــا.
مخاطــر األمــن اإللكترونــي هــي مخاطــر الهجمــات اإللكترونيــة التــي يمكــن أن تســبب فــي تعطيــل أعمــال البنــك بإحــداث فشــل أو خــرق فــي 
ــن  ــزودي الخدمــة اآلخري ــن وم ــك أنظمــة الموردي ــا فــي ذل ــك، بم ــدى البن ــة ل ــة التحتي ــددة أو البني ــة وأنظمــة األمــن المتع األنظمــة المصرفي
التابعيــن للبنــك، بمــا يــؤدي إلــى نشــر أو إســاءة اســتخدام معلومــات ســرية أو خاصــة، وتشــويه ســمعة البنــك، وزيــادة التكاليــف والتأثيــر ســلًبا 
علــى ســمعة البنــك. وقــد ارتفعــت المخاطــر مــع زيــادة التطــور وانتشــار الجريمــة المنظمــة، وقراصنــة اإلنترنــت، واإلرهابييــن، والنشــطاء، وأطــراف 

خارجيــة أخــرى.
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يواصــل البنــك إســتثمار مــوارد كبيــرة للحفــاظ علــى النظــم والعمليــات وتحديثهــا بانتظــام، والتــي تــّم تصميمهــا لحمايــة أمــن نظــم الحاســوب 
والبرمجيــات والشــبكات واألصــول التكنولوجيــة األخــرى لــدى البنــك. والهــدف مــن ذلــك هــو الحمايــة مــن محــاوالت الوصــول غيــر المصــرح بــه 
ــة مــن أنظمــة التخريــب أو أي أضــرار أخــرى. ويعمــل البنــك  ــل الخدمــة أو تقليلهــا، وكذلــك الحماي ــات، وتعطي ــر البيان لمعلومــات ســرية، وتدمي
كذلــك مــع األطــراف األخــرى المعنيــة والســلطات الحكوميــة التــي لديهــا معرفــة عميقــة بوســائل الحمايــة اإللكترونيــة للتأكــد مــن أن البنــك 

يتمتــع بالحمايــة الالزمــة وعلــى اســتعداد لمواجهــة أي هجمــات خطــرة محتملــة.
يســتثمر البنــك فــي تدريــب الموظفيــن، ويبقــى نفســه علــى اطــالع باالتجاهــات العالميــة فــي مخاطــر اإلنترنــت، ويتخــذ التدابيــر المناســبة ضــد 
التهديــدات والتغييــرات الناشــئة فــي قطــاع العمــل. كمــا تجــرى مراجعــة وفحوصــات شــاملة علــى الوســائل التكنولوجيــة الجديــدة المطبقــة فــي 

البنــك.
يتــّم إجــراء مراجعــة األطــراف الثالثــة المتصلــة بشــبكة البنــك للتأكــد مــن أن االتصــاالت آمنــة وأن البنــك محمــي ضــد أي أحــداث غيــر مرغــوب 

فيهــا قــد تحــدث لــدى طــرف ثالــث.
يوجد لدى البنك قسم فعال إلدارة مخاطر المعلومات واألمن اإللكتروني يضطلع بالجوانب الهامة التالية:

تنظيم وإدارة أمن المعلومات من خالل سياسات أمن المعلوماتية واإلجراءات والتوجيهات والمعايير.	 
تطبيق سبل حماية فعالة لتأمين الشبكة المعلوماتية، وكذلك ضوابط داخلية قوية لتبني مبدأ "ضرورة المعرفة بالمخاطر".	 
مراقبة أمن المعلومات من خالل أحدث الحلول واألدوات، وتشمل هذه المراقبة الرصد الفوري وكذلك في أوقات ثابتة منتظمة.	 
خطة االستجابة للحوادث اإللكترونية إلدارة الحوادث اإللكترونية بسرعة وبشكل فعال.	 
تتضمــن مراجعــات أمــن المعلومــات التكنولوجيــات الجديــدة والقائمــة والحلــول والشــبكات، وكذلــك مختلــف اإلجــراءات أو العمليــات داخــل 	 

كل إدارة مــن إدارات البنــك.

ح-4-3 إدارة الصحة والسالمة والبيئة
يــدرك البنــك أن العنصــر البشــري أهــم أصولــه، وبالتالــي فــإن صحــة وســالمة الموظفيــن ذات أهميــة قصــوى. يضمــن البنــك ويوّفــر بيئــة عمــل 
آمنــة للموظفيــن أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم المحــددة. ويشــمل ذلــك التفتيــش المنتظــم لنظــم كشــف الحريــق فــي جميــع مبانيــه وإجــراء 
تدريبــات علــى اإلخــالء فــي حــاالت الطــوارئ وتدريــب الموظفيــن علــى كيفيــة التعامــل مــع الحرائــق الطفيفــة وتركيــب نظــام مراقبــة المركبــات 
فــي جميــع مركباتــه بحيــث يلتــزم الموظفــون بقواعــد وأنظمــة المــرور أثنــاء أدائهــم لعملهــم. كمــا يعمــل البنــك علــى تعزيــز الوعــي الصحــي مــن 
خــالل تنظيــم الفعاليــات الصحيــة التــي ُتنظــم بالتعــاون مــع المنظمــات الرائــدة فــي ســلطنة ُعمــان. لتعزيــز ســالمة موظفيــه، قــدم البنــك نظاًمــا 
لإلبــالغ عــن الحــوادث حيــث يمكــن لجميــع الموظفيــن اإلبــالغ عــن أي حــادث / ظــروف غيــر آمنــة والتــي ســيتّم اتخــاذ إجــراءات بشــأنها علــى الفــور 

مــن قبــل دائــرة الصحــة والســالمة.
خــالل جائحــة كوفيــد-19، اتخــذ البنــك إجــراءات صارمــة لضمــان عــدم المســاس بصحــة وســالمة موظفيــه وزبائنــه. اتبــع البنــك جميــع االستشــارات 
/ التوجيهــات الصــادرة عــن الســلطات المحليــة وأفضــل الممارســات العالميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة لمنــع انتقــال الفيــروس عبــر البنــك. إذا 

كانــت هنــاك حالــة محــددة فــي البنــك، فقــد عمــل فريــق متخصــص علــى التأكــد مــن إجــراء التطهيــر الــالزم لمــكان العمــل.

ح-4-4 إدارة استمرارية األعمال
إدارة اســتمرارية العمــل هــي التخطيــط والتنفيــذ واإلدارة لضمــان قــدرة البنــك علــى االســتمرار فــي العمــل علــى األقــل فــي وقــت محــدد مســبقا 

بعــد وقــوع أي حــادث أو حــادث عرضــي هــام أو اضطرابــات تشــغيلية كبيــرة بالبنــك.
ــك خطــط  ــة. ولهــذا الغــرض، فقــد وضــع البن ــة فــي حــاالت التوقــف المحتمل ــراءات الداخلي ــة األنظمــة واإلج ــى ضمــان مرون ــك عل يعمــل البن
الســتمرارية األعمــال لــكل قســم رئيســي وكذلــك كل فــرع للتأكــد مــن أن أعمالــه تســير بشــكل فعــال فــي حــال وقــوع كــوارث عرضيــة مفاجئــة 
علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المبــادئ التوجيهيــة الســتمرارية العمــل الصــادرة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي ومبــادئ اســتمرارية العمــل 

ــازل والمعاييــر الدوليــة الســتمرارية األعمــال.  رفيعــة المســتوى الصــادرة مــن اللجنــة المشــتركة لمنتــدى ب
وقــد ُمِنحــت لجنــة توجيهيــة لخدمــات الحمايــة ســلطة صياغــة وتبنــي وتنفيــذ واختبــار وصيانــة خطــط فعالــة الســتمرارية العمــل بالبنــك. وتقــوم 
ــع  ــة مســؤولية ضمــان توزي ــق اللجن ــى عات ــك عل ــة بشــكل مســتمر بمراجعــة اســتراتيجية اســتمرارية العمــل والموافقــة عليهــا. وتقــع كذل اللجن

مســؤوليات التخطيــط والصيانــة وفهمهــا وتنفيذهــا فــي جميــع أقســام األعمــال بالبنــك.
يتمتــع مركــز التعافــي مــن الكــوارث بالبنــك بالقــدرة علــى االســتجابة الفعالــة ألي كــوارث غيــر متوقعــة ويضمــن القــدرة علــى االســتمرار فــي 
التشــغيل فــي حــال حــدوث أي خلــل تشــغيلي كبيــر. ولضمــان عمــل مركــز التعافــي مــن الكــوارث بالشــكل المطلــوب، يجــب علــى جميــع أقســام 
البنــك إكمــال االختبــارات النصــف ســنوية للتحقــق مــن أنهــا قــادرة علــى العمــل بنجــاح فــي أوقــات الطــوارئ. يوّفــر البنــك التدريــب للموظفيــن 
ــة بإجــراءات اســتئناف األعمــال  ــر اإلنترنــت وفــي الموقــع للتأكــد مــن أن الجميــع علــى دراي الجــدد والموظفيــن الحالييــن مــن خــالل التدريــب عب

واســتعادة نشــاطها.
خــالل هــذه األزمــات، تــّم اختبــار إطــار عمــل إدارة اســتمرارية األعمــال بأكملــه. واصــل البنــك العمــل بنجــاح خــالل الجائحــة مــن خــالل االســتفادة 
ــر التباعــد االجتماعــي باإلضافــة إلــى وضــع وظائفــه الحيويــة فــي مواقــع متعــددة لتجنــب  مــن مواقــع التعافــي مــن أجــل الحفــاظ علــى معايي
انتقــال التلــوث. تــّم تشــكيل مجموعــة عمــل كوفيــد-19 للتعامــل مــع جميــع الحــوادث التــي يســببها الوبــاء وضمــان اســتمرار البنــك فــي خدمــة 

زبائنــه بسالســة.
يواصل البنك تقوية وتعزيز إطار استمرارية األعمال ليكون جاهًزا لمواجهة أي "استعداد للطوارئ".

ط- المخاطر المتبقية األخرى
وعالوة على المخاطر األساسية المبينة سلفا، يقوم البنك أيضًا بمراقبة ورصد المخاطر األخرى التالية:

مخاطر الجرائم المالية.	 
مخاطر إعداد التقارير المالية.	 
مخاطر العنصر البشري.	 
مخاطر االمتثال.	 
مخاطر التكنولوجيا.	 
مخاطر السمعة.	 
مخاطر االستدامة - المخاطر البيئية واالجتماعية.	 
مخاطر النماذج.	 
مخاطر وسائل التواصل االجتماعي.	 

ط-1 مخاطر الجرائم المالية
مخاطــر الجرائــم الماليــة هــي الفشــل فــي تحديــد واإلبــالغ واتخــاذ الــالزم بشــأن المســائل المتعلقــة بالجرائــم الماليــة وغســل األمــوال وقــد تــؤدي 

هــذه المخاطــر إلــى خســائر ماليــة وعقوبــات وفقــدان الســمعة. 
االحتيــال وغســل األمــوال همــا نوعــان مــن الجرائــم الماليــة األكثــر شــيوعا فــي قطــاع الخدمــات الماليــة، ولذلــك فقــد وضــع البنــك مكافحــة 
الجرائــم الماليــة ومتطلبــات االمتثــال ذات الصلــة كأولويــة فــي جــدول أعمالــه. وقــد أدى ذلــك أيضــا إلــى وضــع السياســات واإلجــراءات والنظــم 
التــي تعمــل بشــكل اســتباقي علــى تحديــد وتنبيــه وتقييــم ورصــد مخاطــر هــذه األحــداث. ويوجــد لــدى البنــك موظــف مخصــص مســؤول عــن 
ــرة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال. ويســتخدم هــذا  ــع بالخب اإلبــالغ عــن حــاالت غســل األمــوال وهــو مدعــوم بفريــق مؤهــل تمامــا يتمت
الفريــق النظــم لمراقبــة المعامــالت علــى أســاس مســتمر واإلبــالغ عــن المعامــالت المشــبوهة إلــى الســلطات المختصــة. ويخضــع جميــع 
موظفــي البنــك أيضــا لتدريــب مســتمر فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال، عــالوة علــى أنــه ينبغــي عليهــم الخضــوع الختبــار فــي مجــال مكافحــة 
غســل األمــوال علــى الحاســوب. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يخضــع بعــض موظفــي المكاتــب األماميــة لتدريــب متقــدم للتأكــد مــن أنهــم علــى اطــالع 

وعلــم بآخــر وأحــدث التطــورات فــي هــذا المجــال.
وضــع البنــك إطــاًرا فّعــااًل إلدارة مخاطــر االحتيــال يتكــّون مــن سياســة إدارة مخاطــر االحتيــال ونظــم إدارة مخاطــر االحتيــال. ولديــه برنامــج ولجنــة 
لمكافحــة االحتيــال، وقــد وضــع منهجيــة إلجــراء تقييــم شــامل لمخاطــر االحتيــال. كمــا يســتخدم الفريــق البرامــج للمســاعدة فــي تحديــد حــوادث 
ــد مخاطــر  ــى مســتوى المؤسســة لتحدي ــال عل ــم مخاطــر االحتي ــالل الســنة ممارســة لتقيي ــك خ ــرى البن ــا. أج ــالغ عنه ــال وتســجيلها واإلب االحتي

االحتيــال وتقييــم الضوابــط واتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر الالزمــة لمعالجــة المخاطــر المتبقيــة.   

ط-٢ مخاطر إعداد التقارير المالية
مخاطر إعداد التقارير المالية هي مخاطر الفشل في اكتشاف أي أخطاء جوهرية أو إغفالها ضمن التقارير المالية الخارجية للبنك. 

ــر الماليــة عــالوة علــى وجــود إجــراءات داخليــة كافيــة للتحقــق مــن هــذه  يوجــد لــدى البنــك إجــراءات قويــة وراســخة متبعــة فــي إعــداد التقاري
المخاطــر وبالضوابــط الالزمــة للحــد منهــا. ويقــوم قســم التدقيــق الداخلــي والمراجعــة بالبنــك بإجــراء مراجعــة مســتقلة للضوابــط واإلجــراءات 
الداخليــة للتخفيــف مــن هــذه المخاطــر. ومــن المســؤوليات ذات األولويــة القصــوى للجنــة التدقيــق والمراجعــة بالبنــك ضمــان تطبيــق أفضــل 

ــر الماليــة.  الممارســات الســائدة بالقطــاع وأعلــى المعاييــر فــي حوكمــة الشــركات فــي إعــداد التقاري

ط-3 مخاطر العنصر البشري
تتعــرض جميــع المنظمــات لمخاطــر العنصــر البشــري. ُيعــد العنصــر البشــري األصــول األكثــر أهميــة فــي أي عمــل، ومــع ذلــك فهــو األصــل األكثــر 
ضعًفــا. وتتضمــن هــذه المخاطــر النقــص فــي القــوى العاملــة المناســبة والســلوك غيــر األخالقــي لــدى الموظفيــن والفشــل فــي إدارة األداء 
والمكافــآت واالفتقــار إلــى فــرص تنميــة األفــراد، وعــدم وجــود خطــة للتعاقــب الوظيفــي وفــرص للتقــدم الوظيفــي، وعــدم االمتثــال لقوانيــن 

وتشــريعات العمل....إلــخ.
يولــي البنــك أهميــة قصــوى لمــوارده البشــرية ويخصــص لهــا مــوارد كبيــرة لتوفيــر بيئــة عمــل متطــورة وقــد ســاعدت البنــك علــى أن يكــون مــن 
بيــن أفضــل أربــاب العمــل فــي ســلطنة ُعمــان. ويشــمل ذلــك الفــرص المتكافئــة للجميــع وفوائــد وخدمــات المــوارد البشــرية وفــرص التعلــم 
والتطويــر ...إلــخ. وتتضمــن هــذه الجهــود تبنــي أفضــل الممارســات فــي مجــال سياســات وخدمــات المــوارد البشــرية وإدارة األداء والمكافــآت 
وإدارة المواهــب وخطــط التعاقــب والتعلــم والتطويــر ...إلــخ. يقــوم البنــك بفحــص سياســات المــوارد البشــرية باســتمرار تماشــًيا مــع الظــروف 
المتطــورة وتقديــم تســهيالت متنوعــة مثــل قــروض الموظفيــن وتغطيــة الرعايــة الصحيــة ومبــادرات إشــراك الموظفيــن ...إلــخ. يواصــل البنــك 
االســتثمار فــي منصــة نظــام تخطيــط المــوارد لتقديــم خدمــات ســريعة وفعالــة ومريحــة للموظفيــن فــي ســلطنة ُعمــان وكذلــك فــي المواقــع 
الدوليــة. ال تســاعد مبــادرات المــوارد البشــرية بالبنــك علــى الحــد مــن مخاطــر العنصــر البشــري فحســب، بــل تعــزز أيًضــا مركــزه كــرب عمــل مختــار 

وتوّفــر ميــزة تنافســية ملموســة.
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ــف الرئيســية  ــع لوظائ ــى جمي ــكار برامــج إلدارة المواهــب وخطــط التعاقــب. إن خطــط التعاقــب المطبقــة عل ــى ابت ــك باســتمرار عل يعمــل البن
ــّم اعدادهــم لشــغل المناصــب القياديــة فــي البنــك. وقــد حقــق البنــك نســب  المحــددة لضمــان عمــل مســتقر للموظفيــن الُعمانييــن الذيــن ت
التعميــن المســتهدفة، باألبعــاد الكميــة والنوعيــة، علــى النحــو المنصــوص عليهــا مــن ِقبــل الجهــات التنظيميــة للمســتوى اإلداري وقــد وصلــت 

نســبة التعميــن لــدى البنــك عمومــا إلــى ٪94.7.
ــك بانتظــام  ــوا قــادة المســتقبل، يجــري البن ــن وإعدادهــم ليكون ــن الموهوبي ــك المتجــذرة فــي جــذب أفضــل الخريجي تماشــًيا مــع فلســفة البن
برنامًجــا لمــدة عاميــن للدارســات العليــا. ويضمــن مركــز التعلــم بالبنــك، أكاديميــة جــدارة، أنَّ الموظفيــن يتلقــون التدريــب الكافــي وأّن قدراتهــم 
تتطــور لتتناســب مــع خططتهــم المهنيــة مــع تمكينهــم مــن تحقيــق خطــط البنــك اإلســتراتيجية فــي آن واحــد. فــي عــام 2020، قدمــت أكاديميــة 
ــب  ــوم تدري ــر مــن 757 ي ــد-19(، أكث ــي لـــ كوفي ــاء الحال ــت بســبب الوب ــر اإلنترن ــا عب ــّم تســليم معظمه ــا )يت ــا تدريبًي ــر مــن 273 برنامًج ــدارا أكث ج
)بقيــادة مــدرب / افتراضــي( حضرهــا 17.907 موظــف )كل موظــف يحضــر مــا متوســطه 5 برامــج(. يواصــل البنــك القيــام بإســتثمارات كبيــرة 
لتقديــم خدمــات التعلــم اإللكترونــي. كمــا أطلــق البنــك 44 دورة تعليــم إلكترونــي علــى بوابــة Fusion eLearning الجديــدة، تغطــي 95٪ مــن 
الموظفيــن. أكمــل كل موظــف 3.8 دورة تعليميــة إلكترونيــة فــي المتوســط. برامــج التطويــر اإلداري متعــددة المســتويات ويتــّم تقديمهــا مــن 

قبــل أفضــل كليــات إدارة األعمــال العالميــة فــي فئتهــا.
يتــّم إجــراء برامــج إشــراك الموظفيــن ورفاهيتهــم باســتخدام قنــوات افتراضيــة / عبــر اإلنترنــت لزيــادة معنويــات الموظفيــن. تــّم إجــراء اســتبيان 
ــرة الموظــف ومســتوى المشــاركة علــى أنــه "منطقــة  ــّم تصنيــف خب ــة الموظــف خــالل العــام الــذي شــارك فيــه 83٪ مــن الموظفيــن. ت تجرب

قــوة" فــي االســتطالع.
كان هــذا العــام مختلًفــا وكان لديــه مجموعــة مــن التحديــات الخاصــة بــه. لعــب فريــق المــوارد البشــرية دوًرا أساســًيا فــي إدارة وضــع كوفيــد-19 
عبــر البنــك. تــّم اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات لضمــان ســالمة موظفينــا واســتمرارية العمــل. قليــل مــن المبــادرات التــي تــّم االضطــالع بهــا كانــت –

تــّم إعــداد خــط ســاخن مخصــص لـــ كوفيــد-19 ومكتــب مســاعدة للموظفيــن لالتصــال علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع للحصــول علــى 	 
أي مســاعدة وتوجيــه

تــّم تشــكيل لجنــة علــى مســتوى البنــك كانــت مســؤولة عــن تحديــد موقــع العمــل البديــل، والتنســيق داخــل البنــك حتــى يتمكــن النــاس مــن 	 
العمــل فــي نوبــات، وتوزيــع األقنعــة، والمعقمــات، والقفــازات لجميــع الموظفيــن، وفحــص درجــة الحــرارة، والمتابعــة المنتظمــة مــع وزارة 

الصحــة ومركــز األزمــات إلــخ.
تكيــف فريــق اكتســاب المواهــب )التوظيــف واإلعــداد( بســرعة مــع طريقــة العمــل الجديــدة، والتوظيــف الفعلــي، وعبــر اإلنترنــت علــى متــن 	 

موظفيــن جــدد، مــع التأكــد مــن تمتعهــم بتجربــة سلســة.

ط-4 مخاطر االمتثال
إن مخاطــر االمتثــال هــي مخاطــر الفشــل فــي مراعــاة القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة التــي تفرضهــا مختلــف الســلطات الحاكمــة والجهــات 
التنظيميــة التــي يعمــل فيهــا البنــك ضمــن نطاقهــا. وقــد يــؤدي عــدم االلتــزام باللوائــح ليــس فقــط إلــى عقوبــات وخســائر ماليــة ولكــن قــد يضــر 

أيضــا بســمعة أي منظمــة وازدهارهــا علــى المــدى الطويــل. 
تعتبــر إدارة البنــك الجهــة المســؤولة األولــى عــن إدارة مخاطــر االمتثــال التــي يكــون البنــك عرضــة لهــا وتكــون مدعومــة مــن قبــل قســم االمتثــال 
فــي أداء هــذا الواجــب ضمــن وحــدات األعمــال المختلفــة. لــدى البنــك قســم قــوي وفعــال إلدارة االمتثــال ويتمتــع مســؤولو االمتثــال بالقســم 
بإمكانيــة التواصــل ورفــع التقاريــر مباشــرة إلــى مجلــس إدارة البنــك. ويــدرك البنــك تحديــات العمــل فــي ظــل أنظمــة تنظيميــة متعــددة وبيئــة 
تنظيميــة صارمــة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة، ولذلــك يركــز البنــك كل جهــوده لمجابهــة هــذه التحديــات. وعــالوة علــى تدريــب وتطويــر القــوى 
العاملــة علــى اإللتزامــات التنظيميــة علــى البنــك، يشــارك قســم االمتثــال أيضــا فــي عمليــة الموافقــة علــى المنتجــات والخدمــات بهــدف ضمــان 

أن يعمــل البنــك دائمــا آخــذا فــي االعتبــار االمتثــال الكامــل للقواعــد التنظيميــة فــي جميــع عملياتــه. 

ط-5 مخاطر التكنولوجيا
تتبّنــى البنــوك والمؤسســات الماليــة التحــّول التكنولوجــي، ال ســيما مــع توجههــا نحــو أتمتــة العمليــات والمنافســة الشرســة بيــن البنــوك لتوفيــر 
المزيــد مــن القنــوات عبــر اإلنترنــت للزبائــن ورقمنــة المؤسســات الماليــة. كمــا أّن التكنولوجيــا متغلغلــة فــي عمليــات المؤسســة بأكملهــا 

وتســاعد التكنولوجيــا فــي إنجــاز العمليــات التــي يســتخدمها البنــك لتطويــر وتقديــم وإدارة منتجاتــه وخدماتــه ودعــم عملياتــه. 
يمكــن أن تحــدث مخاطــر التكنولوجيــا بســبب اختيــار التكنولوجيــا الخاطئــة أو غيــر المناســبة أو تبنــي تكنولوجيــا لــم تتــّم تجربتهــا أو متقادمــة، وال 

تــزال مخاطــر التكنولوجيــا أحــد المخاطــر الرئيســية بســبب االعتمــاد الكبيــر علــى التكنولوجيــا.
يضمــن البنــك النمــو الســلس لألعمــال التجاريــة مــن خــالل تحديــد والتكيــف مــع البيئــة التكنولوجيــة المتغيــرة بشــكل ســريع. ويوجــد لــدى البنــك 

لجنتــان علــى مســتوى اإلدارة إلدارة مخاطــر التكنولوجيــا:

ــا المعلومــات داخــل البنــك، فضــاًل عــن 	  ــا المعلومــات وتشــرف هــذه اللجنــة علــى التوجــه االســتراتيجي لتكنولوجي لجنــة توجيهيــة لتكنولوجي
ــذ الفعــال للضوابــط األمنيــة. التنفي

تشــرف اللجنــة التوجيهيــة لخدمــات الحمايــة علــى متانــة خطــط البنــك ألمــان واســتمرارية األعمــال بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا المعلومــات - 	 
أنظمــة التعافــي مــن كــوارث تكنولوجيــا المعلومــات. 

ط-6 مخاطر السمعة
ــاح أو مخاطــر  ــى األرب ــة أو نقــص رأســمال أو مخاطــر عل ــد خســائر اقتصادي ــة بتكب ــة المتعلق ــة والمحتمل مخاطــر الســمعة هــي المخاطــر الحالي
الدعــاوى القضائيــة نتيجــة وجــود رأي ســلبي تجــاه البنــك مــن قبــل المجموعــات الرئيســية ألصحــاب المصلحــة - أي الزبائــن والجهــات التنظيميــة 

ــة.  ــن والمســتهلكين، الناتجــة عــن فقــدان الســمعة أو الثقــة العامــة والمكان والمســاهمين والموظفي
تعتبــر الســمعة الجيــدة رصيــدا ال يقــدر بثمــن ألي مؤسســة، وإذا تراجعــت ســمعة المؤسســة فــي أي وقــت فــإن اســتعادتها ســتكون أكثــر صعوبــة 
بيــن جميــع األصــول األخــرى للمؤسســة. وللســمعة تأثيــر حيــوي علــى ازدهــار المؤسســة علــى المــدى الطويــل. ويمكــن أن يكــون لتدهــور الســمعة 
ض هــذه المخاطــر  ــرِّ ــرا مــا ُتَع ــة للمؤسســة. وكثي ــادة رأس المــال واإلدارة اليومي ــاح وزي ــة واألرب ــى نمــو األعمــال التجاري ــة عل ــر ســلبي للغاي تأثي
المؤسســة لإلجــراءات القضائيــة والخســائر الماليــة. إن مخاطــر الســمعة موجــودة فــي كل مؤسســة مــن المؤسســات وتتطلــب الحــذر التــام فــي 

التعامــل مــع الزبائــن والمجتمــع ككل.
ــه  ــع تعامالت ــة فــي جمي ــر األخالقي ــى المعايي ــى أعل ــر مــن أجــل الحفــاظ علــى ســمعته والمحافظــة عل ــى المعايي ــق أعل ــى تطبي يطمــح البنــك إل
المصرفيــة. ويــدرك البنــك ضــرورة أن يســود اإلحســاس بالمســؤولية تجــاه مخاطــر الســمعة فــي جميــع مســتويات البنــك واتخــاذ خطــوات لتعزيــز 

اســتمرارية هــذه الرســالة عبــر المؤسســة. وفيمــا يلــي المكونــات الرئيســية إلطــار إدارة مخاطــر الســمعة:

يضمن البنك أن منتجاته تتماشى وتتفق مع اللوائح ذات الصلة في المناطق الجغرافية التي يعمل فيها.	 
يوجــد لــدى البنــك لجنــة لإلفصــاح تعمــل علــى ضمــان أن جميــع التطــورات الرئيســية فــي البنــك التــي لديهــا تأثيــر علــى ثقــة المســتثمر 	 

يتــّم التبليــغ عنهــا بشــكل ســريع وفعــال للجهــات التنظيميــة والجمهــور بوجــه عــام، وأّن البنــك يلبــي جميــع متطلبــات وإلتزامــات اإلفصــاح 
المفروضــة عليــه بالكامــل. وقــد وضــع البنــك واعتمــد إطــارا لنفســه يتماشــى مــع أعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات ويركــز بشــدة علــى النزاهــة.

ــّم أيضــا 	  ــة للبنــك بشــكل مســتمر، وت ــاس ورصــد وتحســين صــورة العالمــة التجاري تكليــف إدارة االتصــال المؤسســي بالبنــك بمســؤولية قي
ــدا لســمعة البنــك.  ــكل مــا يشــكل تهدي تكليفهــا بمســؤولة الرصــد المســتمر ل

إستثمر البنك في مجال التنمية من خالل التدريب لضمان تعامل البنك بشكل عادل مع الزبائن والمجتمع.	 
ولتشــجيع الممارســات األخالقيــة، وضــع البنــك سياســة لحمايــة المبلغيــن تغطــي جميــع مجــاالت التعامــل مــع الزبائــن والزمــالء وغيرهــم، بمــا 	 

فــي ذلــك المورديــن والمقاوليــن.
يوجــد بالبنــك قســم إلدارة المســؤولية االجتماعيــة ويلعــب دورا فعــاال فــي خلــق الوعــي بحمايــة البيئــة داخــل البنــك. وقــد شــارك القســم فــي 	 

العديــد مــن مشــاريع الخدمــات االجتماعيــة خــالل العــام ممــا يــدل علــى التــزام البنــك تجــاه المجتمــع الــذي يخدمــه.
وضع البنك خطة استمرارية األعمال بهدف إدارة الشكوك وقد تّم اختبارها وتحديثها بشكل منتظم من أجل إدارة الشكوك الخارجية.	 
طبق البنك ضوابط قوية وثابتة تتعلق بالحوكمة لضمان امتثال األعمال واالمتثال القانوني.	 
من أجل تعزيز سمعته، حدد البنك رؤيته وقيمه لخلق ثقافة عمل إيجابية. كما حدد حقوق الزبائن من أجل الحماية واإلنصاف لزبائنها.	 

ــا لقيــاس مخاطــر الســمعة يشــتمل علــى مؤشــرات مختلفــة للمخاطــر وذلــك بهــدف الوصــول إلــى درجــة المخاطــر  وقــد وضــع البنــك إطــارا كّميًّ
التــي تهــدد ســمعة البنــك. يعمــل هــذا اإلطــار كأداة تقييــم أّولــي )مثــاًل كنظــام تحذيــر مبكــر وإجــراء إداري وقائــي( وكأداة تقييــم الحــق كذلــك 
)إجــراءات التخفيــف(. ويســاعد هــذا اإلطــار البنــك فــي فهــم نقــاط القــوة والضعــف واالتجاهــات المتطــورة حتــى يتســنى اتخــاذ تدابيــر اســتباقية 

إلدارة المخاطــر المحدقــة بســمعته.

ط-7 المخاطر البيئية واالجتماعية
ــات  ــواع الحيوان ــة وأن ــات الطبيعي ــة )األرض والمــاء والهــواء والمحمي ــة الطبيعي ــر البيئ ــوث أو تدمي ــة هــي خطــر التســبب فــي تل المخاطــر البيئي

ــة أو المتعمــدة. ــات(، إمــا مــن خــالل األفعــال العرضي والنبات
المخاطــر االجتماعيــة هــي مخاطــر عــدم التــزام العميــل بالمعاييــر المقبولــة ألخالقيــات التوظيــف واألعمــال التجاريــة فــي إطــار عملــه الخــاص أو 

مــن خــالل أفعالــه.
يمكــن أن تكــون المخاطــر الناجمــة عــن المشــاكل البيئيــة أو الســخط االجتماعــي المحيــط بمشــروع مــا مكلفــة للغايــة مــن حيــث التأخيــر والتوقــف 
والدعايــة الســلبية والتهديــدات علــى رخصــة التشــغيل والنفقــات العاليــة غيــر المتوقعــة. وفــي الوقــت نفســه، يمكــن أن يتجــاوز اإلضــرار بالســمعة 

آثــار التكلفــة المباشــرة للمشــروع بكثيــر.
اّقا فــي إضافــة قيمــة لالقتصــاد والبيئــة والمجتمــع. وفــي ســبيل ذلــك، قمــا البنــك بتصميــم إطــار  يلتــزم البنــك علــى الــدوام، كمــا كان دائمــا، ســبَّ
لالســتدامة ولجنــة لالســتدامة لضمــان تنفيــذ مشــاريع المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ومشــاريع االســتدامة. كمــا اســتثمر البنــك فــي تدريــب 
الموظفيــن عبــر برنامــج التدريــب المســتدام والتعلــم اإللكترونــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــّم تحديــد مجموعــة مــن قّيــم الشــركة وحقــوق الزبائــن 

لكــي يتلقــى الموظفيــن تدريًبــا عليهــا وإجــراء حمــالت توعيــة دوريــة بهــا. 
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ط-٨ مخاطر النماذج
تنشــأ مخاطــر النمــاذج مــن نقــاط الضعــف المحتملــة فــي النمــوذج المســتخدم فــي قيــاس وتســعير وإدارة المخاطــر. وتشــمل نقــاط الضعــف 
االفتراضــات غيــر الصحيحــة أو المعلومــات غيــر الكافيــة أو التنفيــذ غيــر الدقيــق أو االســتخدام غيــر المناســب أو المنهجيــات غيــر المناســبة التــي 

تــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر صحيحــة مــن قبــل المســتخدم.
إن مخاطــر النمــاذج لــدى البنــك منتشــرة بســبب اســتخدام نمــاذج متنوعــة فــي مجــاالت مختلفــة مثــل تصنيــف الزبائــن وحســاب رأس المــال 
ومــا إلــى ذلــك. وقــد أدى إدخــال معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 إلــى زيــادة مخاطــر النمــاذج بســبب اســتخدام نمــاذج متنوعــة لحســاب 

مخصصــات خســائر اإلئتمــان المتوقعــة. 
إال أن المنهج الذي يتبعه البنك في إدارة مخاطر النماذج يستند إلى المبادئ التالية:

عملية تطوير النموذج مستقلة عن عملية المصادقة على النموذج.	 
التنظيم واإلدارة من خالل لجنة مراجعة النموذج التي تتألف من أعضاء من وحدات عمل مختلفة.	 
صياغة السياسات التي تتعامل مع األهمية النسبية ومعايير التحقق ومعايير الموافقة.	 
الرصد المنتظم ألداء النموذج.	 
االختبار العكسي لنتائج النماذج مقابل النتائج الفعلية.	 
تضمن عملية المصادقة على النموذج العملية واإلجراءات على أساس دوري.	 
مراجعة وإدارة البيانات المستخدمة كمدخالت للنموذج. 	 

يحتفظ البنك بحواجز حماية إضافية لخطر نموذج غير معروف، حيثما يكون ذلك مطلوبًا.

ط-9 مخاطر وسائل التواصل االجتماعي
ــدة. يــدرك البنــك  ــا إلــى جنــب مــع المخاطــر الجدي ــدة جنب ــة إلــى خلــق فــرص جدي ــا الرقمي أدى انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي والتكنولوجي
ــرأي العــام حــول البنــك  ــن وتشــكيل ال ــدة والتعامــل مــع الزبائ ــة فــي تســويق المنتجــات الجدي ــة وســائل اإلعــالم االجتماعي ويقــدر تمامــا أهمي

ــرف بشــكل كامــل بالمخاطــر. ــه ولكــن فــي نفــس الوقــت يعت ــه وخدمات ومنتجات
مخاطــر وســائل التواصــل االجتماعــي هــي مخاطــر الفشــل فــي مراقبــة وحمايــة ســمعة البنــك وعالمتــه التجاريــة ومنتجاتــه وخدماتــه وزبائنــه 
وموظفيــه عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي. ومــع ذلــك ونظــرا للطبيعــة الديناميكيــة وغيــر المنظمــة لهــذه الوســائل، تتعــدد مخاطــر وســائل 

التواصــل االجتماعــي وســتظل باقيــة فــي المســتقبل المنظــور.
ولتجنــب هــذه المخاطــر المتعــددة وإدارة وجــود العالمــة التجاريــة للبنــك داخــل وســائل التواصــل االجتماعــي والرقمــي بشــكل صحيــح، أنشــأ البنــك 
مركــزا لوســائل التواصــل االجتماعــي والرقمــي، وقــام المركــز بوضــع سياســة ومبــادئ توجيهــات حــول وســائل التواصــل االجتماعــي. ويضمــن 
المركــز االمتثــال للسياســات واتبــاع مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة واألنظمــة المحــددة التــي تحكــم العمــل اليومــي للبنــك علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي والرقمــي. وتكــون المراقبــة المســتمرة أمــرا مطلوبــا لضمــان حــد أدنــى مــن المخاطــر علــى ســمعة البنــك وعالمتــه التجاريــة. 
وتشــمل أنشــطة وحــدة وســائل التواصــل االجتماعــي والرقمــي إدارة حســابات وســائل التواصــل االجتماعــي وتعزيــز ومراقبــة المبــادئ التوجيهيــة 
بشــأن اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي والعمــل بشــكل وثيــق مــع إدارة خدمــة الزبائــن لضمــان إدارة الزبائــن بفعاليــة وضمــان إدارة األزمــات 

علــى مــدار الســاعة.
كمــا أنشــأ البنــك فريًقــا لخدمــة الزبائــن داخــل مركــز االتصــال لمعالجــة استفســارات الزبائــن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي )تويتــر والواتــس 

آب وغيرهــا(.
ــادة فــي اســتهالك  ــزل ممــا أدى إلــى زي ــا فــي المن زادت هــذه المخاطــر خــالل عــام 2020 بســبب حبــس األشــخاص المصابيــن بفيــروس كورون
الوســائط االجتماعيــة والرقميــة. عــالوة علــى ذلــك، ظهــرت أنــواع جديــدة مــن عمليــات االحتيــال اإللكترونــي خــالل هــذه الفتــرة. وللتخفيــف مــن 
ذلــك، أطلــق البنــك حملــة توعيــة كاملــة عــن االحتيــال اإللكترونــي عبــر قنــوات متعــددة وزاد مــن قــوة فريقــه فــي وســائل التواصــل االجتماعــي 

وفــرق خدمــة الزبائــن.

فاصل

تجربة رائدة في
الخدمات المصرفية

الرقمية
أبرم بنك مسقط شراكات عدة مع 
مؤسسات عالمية رائدة في مجال 

التكنولوجيا المالية لتوفير الجيل القادم 
من خدمات الدفع للمؤسسات التجارية 

في ُعمان بهدف تعزيز قطاع التجارة 
اإللكترونية في السلطنة.
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ميثاق            
إفصاحات الركيزة 3

أ- مقدمة ونطاق التطبيق
أســس بنــك مســقط ش.م.ع.ع )البنــك( نافــذة ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية )ميثــاق( فــي ســلطنة عمــان لتنفيــذ األنشــطة المصرفيــة والماليــة 
ــّم منحــه مــن قبــل البنــك المركــزي  األخــرى وفقــًا لقواعــد وأنظمــة الشــريعة اإلســالمية. تعمــل ميثــاق بموجــب ترخيــص مصرفــي إســالمي ت
العمانــي بتاريــخ 13 ينايــر 2013. يعهــد مجلــس الرقابــة الشــرعية فــي نافــذة ميثــاق ضمــان التــزام ميثــاق بقواعــد ومبــادئ الشــريعة فــي معامالتها 

وأنشــطتها.
تــّم إدراج مجموعــة كاملــة مــن القوائــم الماليــة لميثــاق فــي القوائــم الماليــة المجمعــة للبنــك. وتمّثــل هــذه الوثيقــة إفصــاح قواعــد بــازل 2- 

الركيــزة 3 المتعلقــة بميثــاق علــى أســاس منفصــل وهــي ملحقــة بالوثيقــة الرئيســية للركيــزة 3 للبنــك. 
ليســت هنالــك قيــود علــى تحويــل األمــوال مــن البنــك لميثــاق. إال أنــه وبموجــب القســم 1-10-2 مــن العنــوان 9 لإلطــار التنظيمــي والرقابــي 

للصيرفــة اإلســالمية، ال يمكــن لميثــاق إيــداع أمــوال فــي البنــك. 
ليس لدى ميثاق حصة مسيطرة في أي منشأة أخرى. 

ب- إدارة رأس المال

ب-1 مكونات رأس المال

التفاصيل
 2020 ٢٠19

 المبالغ بالريال العماني 
باآلالف 

 المبالغ بالريال العماني 
باآلالف 

120,0007٠,٠٠٠ رأس المال المخصص/ رأس المال  

)٢,191()2,038( ناقصًا: خسارة متراكمة من القيمة العادلة 
67,68059,٢44 أرباح محتجزة 

185,6421٢7,٠53 رأس المال الفئة 1 
1156٢ أرباح متراكمة من القيمة العادلة )٪45( 

17,0388,٢57 إنخفاض مؤهل في قيمة الخسائر االئتمانية 
17,1538,319 رأس المال الفئة 2 

202,795135,37٢ إجمالي رأس المال المتاح 
861,022897,381 قيمة أموال حملة حسابات االستثمار 

2,563٢,177 إحتياطي معادلة األرباح 
3903٢3 إحتياطي مخاطر االستثمار 

863,975899,881 إجمالي حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار 

ــازل 3 مصنــف إلــى  ــازل 3 لــرأس المــال وتحتفــظ بوضــع رأس مــال قــوي. رأس المــال التنظيمــي لميثــاق وفقــًا لقواعــد ب تتبــع ميثــاق قواعــد ب
ــة: المجموعــات التالي

رأس المال األساسي الفئة 1 والذي يتضمن رأس المال المخصص واألرباح المحتجزة.	 
ليس لدى ميثاق أي رأس مالي إضافي من الفئة 1.	 
رأس المــال الفئــة 2 والــذي يتضمــن مخصــص المرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة المحســوب بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 	 

الخاضــع ألســقف وفًقــا إلرشــادات البنــك المركــزي العمانــي وإحتياطــي القيمــة العادلــة لإلســتثمار مــع خصــم نظامــي.

ليست هنالك مبالغ في حساب كفاية رأس المال لميثاق خاضعة لمعالجة ما قبل بازل 3.
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ب-٢ كفاية رأس المال
تشــير كفايــة رأس المــال إلــى قــدرة ميثــاق علــى الوفــاء بــأي طــارئ دون المســاس بمصلحــة حملــة حســابات االســتثمار وتوفيــر التمويــل عبــر 
دورات األعمــال. إلــى جانــب كونــه متطلبــًا تنظيميــًا، يســاعد رأس المــال الكافــي بالنظــر إلــى محفظــة المخاطــر التــي قــد تكــون أصــول ميثــاق 

عرضــة لهــا علــى تعزيــز االســتقرار المالــي وثقــة أصحــاب المصلحــة.  
تغطيــة المخاطــر هــي االعتبــار الرئيســي الــذي يؤثــر فــي إدارة رأس المــال. إال أنــه علــى ميثــاق، كونهــا نافــذة لعمليــات البنــك، توفيــر معــّدل عوائــد 

مجــز لمقدمــي رأس المــال. لذلــك، فيمــا يخــص إدارة رأس المــال، تســعى ميثــاق إلــى أن تكــون علــى درايــة بالرصيــد بينهمــا.
أوزان المخاطــر الترجيحيــة مخصصــة لألصــول وفقــًا لإلرشــادات التنظيميــة للبنــك المركــزي العمانــي. األصــول الممولــة مــن حســابات االســتثمار 

تخصــص لهــا أيضــًا نفــس األوزان الترجيحيــة للمخاطــر المخصصــة لألصــول الممولــة مــن حقــوق الملكيــة نفســها. 
فيما يلي ملخص معّدل كفاية رأس المال لدى ميثاق:

31 ديسمبر 31٢٠19 ديسمبر 2020
األصول المرجحة 

األصول المرجحة بالمخاطربالمخاطر

ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف 

890,50387٢,٠٠1 البنود المدرجة في الميزانية العمومية 

5,6748,19٠ البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية 
896,17788٠,19٠ إجمالي مخاطر االئتمان 

13,25211,613 إجمالي مخاطر السوق 
55,97653,٠68 إجمالي مخاطر التشغيل 

965,406944,871 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر 
 هيكل رأس المال 

185,6421٢7,٠53 رأس المال العادي الفئة 1 
185,6421٢7,٠53 رأس المال الفئة 1 
17,1538,319 رأس المال الفئة ٢ 

202,795135,37٢ إجمالي رأس المال النظامي  
 متطلبات رأسمالية لمخاطر االئتمان 

5,9458,٠88  - عقود المرابحة 
69,73966,918  - عقود المشاركة 

7,6487,٢87  - اإلجارة 
7,1943,577  - الوكالة 

8,0531٠,95٠  - أخرى 
98,58096,8٢1 متطلبات رأسمالية لمخاطر االئتمان 
1,4581,٢77 متطلبات رأسمالية لمخاطر السوق 

6,1575,837 متطلبات رأسمالية لمخاطر التشغيل 
106,1951٠3,936 إجمالي رأس المال المطلوب 

٪13.45٪19.23 معّدل رأس المال الفئة 1/ معّدل رأس المال العادي الفئة 1  
٪14.33٪21.01 معّدل إجمالي رأس المال 

ج- إفصاحات لحملة حسابات االستثمار
تقبــل ميثــاق األمــوال مــن حملــة حســابات االســتثمار بموجــب عقــود مرابحــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية. هــذه األمــوال غيــر مقيــدة 
بطبيعتهــا، أي أن االســتثمار فــي أصــول متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية أمــر يرجــع لتقديــر ميثــاق. ال توجــد قيــود علــى إســتثمار أمــوال حســابات 

االســتثمار فــي أي نــوع مــن أنــواع األصــول. تقــدم ميثــاق حاليــًا أنواعــًا متعــددة مــن حســابات االســتثمار:

حسابات التوفير وخطة ميثاق للتوفير وخطة حساب التوفير )هبتي( وحسابات الحكومة اإلضافية والحسابات تحت الطلب.	 
الودائع ألجل ذات فترات االستحقاق المتنوعة والتي تتراوح بين شهر واحد وست سنوات.	 

منتجات ميثاق مدرجة على موقعها مع معلومات تفصيلية عن كل منتج، باإلضافة إلى األساس الشرعي له.
ــاق وفقــًا ألوزان كل  ــة لميث ــّم اســتخدامها فــي األعمــال التجاري ــاق ويت ــى أمــوال ميث ــة حســابات االســتثمار إل ــة لحمل ــّم ضــم حقــوق الملكي يت
نــوع مــن األمــوال. يتــّم اإلعــالن عــن هــذه األوزان مــن قبــل ميثــاق فــي بدايــة كل شــهر علــى شــكل تعميمــات متاحــة فــي فروعهــا وموقعهــا 
اإللكترونــي. يتــّم تحميــل مصروفــات المضــارب علــى المحفظــة التــي تشــمل جميــع المصروفــات المباشــرة التــي تكبدتهــا ميثــاق، بمــا فــي ذلــك 

ــّم عمــل مخصــص بيــن أمــوال المســاهمين وأمــوال  ــرادات الرســوم للمحفظــة المشــتركة يت ــّم تخصيــص إي مخصصــات إنخفــاض القيمــة. ال يت
حملــة حســابات االســتثمار مــن األربــاح القابلــة للتوزيــع المكتســبة مــن قبــل محفظــة األصــول بعــد تحميــل مصروفــات المضــارب. يتــّم خصــم 
حصــة المضــارب مــن حصــة حملــة حســابات االســتثمار ويتــّم عمــل التوزيــع مــع إخضاعــه لرصــد إحتياطــي معادلــة األربــاح ومخاطــر االســتثمار كمــا 

هــو مبيــن أدنــاه. 
ــة  ــّم توزيعــه لحمل ــاح ليت ــًا فائضــًا عــن األرب ــًا معّين ــاق مبلغ ــة حســابات االســتثمار لديهــا. وتخصــص ميث ــد لحمل ــر معــّدل عائ ــاق بتوفي ــزم ميث تلت
حســابات االســتثمار قبــل أخــذ حصــة المضــارب مــن اإليــرادات فــي االعتبــار. ويســمى هــذا االحتياطــي إحتياطــي معادلــة األربــاح ويســتخدم فــي 
الحفــاظ علــى مســتوى معّيــن مــن العوائــد علــى االســتثمار لحقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار. باإلضافــة إلــى ذلــك، تحتفــظ ميثــاق 
بإحتياطيــات مخاطــر االســتثمار وهــي مبالــغ مخصصــة مــن إيــرادات حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار بعــد تخصيــص حصــة المضــارب 
تحســبًا للخســائر المســتقبلية لحقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار. لــم يتــّم إجــراء تحويــالت خــالل الســنة مــن إحتياطــي معادلــة األربــاح 

إلــى إحتياطــي مخاطــر االســتثمار أو بالعكــس. 
يتــّم اإلفصــاح عــن معــّدل العائــد علــى كل نــوع مــن أنــواع حســابات االســتثمار مــن قبــل ميثــاق علــى أســاس شــهري علــى شــكل تعميمــات متاحــة 
فــي فــروع ميثــاق وموقعهــا اإللكترونــي. يحــق لحملــة حســابات االســتثمار الــذي يســتثمرون فــي الودائــع ألجــل ســحبها قبــل االســتحقاق. إال أنــه 

وفــي مثــل هــذه الحالــة، يتــّم توزيــع األربــاح علــى أســاس المعــّدل المعلــن لفتــرات االســتحقاق ذات العالقــة/ وفقــًا ألحــكام المنتــج.
ــح وفــق احتياجاتهــم.  ــار حســاب االســتثمار الصحي ــة حســابات االســتثمار فــي اختي ــاق وموظفــي فروعهــا حمل ــي لميث يســاعد الموقــع اإللكترون
باإلضافــة إلــى الوصــول المباشــر إلــى إدارة الفــرع ومركــز االتصــال، يقــدم الموقــع اإللكترونــي لميثــاق الفرصــة لتقديــم الشــكاوى والمشــاكل 

التــي تواجــه حملــة حســابات االســتثمار، إن وجــدت. 

ج-1 المعّدالت والعوائد
فيما يلي بعض المعّدالت المتعلقة بحملة حسابات االستثمار كما في 31 ديسمبر:

٢٠19 2020 التفاصيل 

٠.٢43٪0.298٪إحتياطي معادلة األرباح لحملة حسابات االستثمار

٠.٠36٪0.045٪إحتياطي مخاطر االستثمار لحملة حسابات االستثمار
العائد على األصول )صافي اإليرادات قبل التوزيعات لحسابات االستثمار/ إجمالي أصول 

٢.65٪2.68٪ميثاق- نهاية السنة(

العائد على حقوق الملكية )صافي اإليرادات قبل التوزيعات لحسابات االستثمار/ حقوق 
6.8٪4.3٪المساهمين في ميثاق- نهاية السنة(

معــّدل العائــد للفتــرة الحاليــة والعوائــد التاريخيــة للودائــع الرئيســية لميثــاق. فيمــا يلــي المنتجــات: )باســتثناء إحتياطــي معادلــة األربــاح وحصــة 
المضــارب وإحتياطــي مخاطــر االســتثمار(

متوسط ٢٠16متوسط ٢٠17متوسط ٢٠18متوسط ٢٠19متوسط 2020نوع الحسابات

حسابات ادخار/ براعم 

499.9 -٠٪0.10٪٠.1٠٪٠.1٠٪٠.1٠٪٠.1٠
4,999.9-5٠٠٪0.25٪٠.5٠٪٠.5٠٪٠.5٠٪٠.5٠

14,999.9-5,٠٠٠٪0.50٪٠.75٪٠.75٪٠.75٪٠.75
٢9,999.9-15,٠٠٠٪0.75٪1.٠٠٪1.٠٠٪1.٠٠٪1.٠٠

49,999.9 -3٠,٠٠٠٪1.00٪1.٢5٪1.٢5٪1.٢5٪1.٢5
99,999.9 -5٠,٠٠٠٪1.25٪1.5٠٪1.5٠٪1.35٪1.٢5

149,999.9 -1٠٠,٠٠٠٪1.50٪1.75٪1.75٪1.46٪1.٢5
199,999.9- 15٠,٠٠٠٪2.00٪٢.٠٠٪٢.٠٠٪1.56٪1.٢5
٢49,999.9 -٢٠٠,٠٠٠٪2.25٪٢.٢5٪٢.٢5٪1.67٪1.٢5
٢99,999.9 -٢5٠,٠٠٠٪2.50٪٢.5٢٪٠.5٠٪1.77٪1.٢5
499,999.9 -3٠٠,٠٠٠٪2.75٪٢.73٪٢.5٠٪1.77٪1.٢5
749,999.9 -5٠٠,٠٠٠٪3.00٪٢.96٪٢.5٠٪1.77٪1.٢5
999,999.9 -75٠,٠٠٠٪3.25٪3.19٪٢.5٠٪1.77٪1.٢5

1.٢5٪1.77٪٢.5٠٪3.4٢٪3.50٪1,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني وأكثر
ال ينطبق3.٠٠٪3.٠٠٪3.٠٠٪3.00٪خطة ميثاق للتوفير
ال ينطبقال ينطبق٠.1٠٪٠.1٠٪0.10٪خطة التوفير هبتي

٠.5٠٪٠.5٠٪٠.75٪٠.75٪0.75٪حسابات الحكومة اإلضافية
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق٠.5٠٪0.50٪ودائع تحت الطلب
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متوسط ٢٠16متوسط ٢٠17متوسط ٢٠18متوسط ٢٠19متوسط 2020نوع الحسابات
حسابات ألجل

٠.15٪٠.15٪٠.18٪٠.81٪0.75٪شهر واحد
٠.٢٠٪٠.٢٠٪٠.٢3٪1.٠1٪1.00٪شهران
٠.35٪٠.35٪٠.38٪1.٢3٪1.25٪3 أشهر
٠.6٠٪٠.58٪٠.63٪1.48٪1.50٪6 أشهر
1.13٪٠.96٪1.38٪٢.٠6٪2.00٪9 أشهر

٢.36٪٢.96٪٢.77٪3.38٪3.46٪1٢ أشهر
٢.48٪3.1٢٪3.٠٢٪3.5٢٪3.46٪18 أشهر

٢.65٪3.44٪3.٢7٪3.71٪3.50٪سنتان
3.15٪3.73٪3.5٢٪3.96٪3.75٪3 سنوات
3.65٪4.17٪3.77٪4.٢1٪4.00٪4 سنوات
3.9٠٪4.38٪3.77٪4.٢1٪4.00٪5 سنوات
4.15٪4.6٠٪3.77٪4.٢1٪4.00٪6 سنوات

لــدى ميثــاق أيضــا منتجــات الودائــع الثابتــة مــع خيــارات مختلفــة لدفــع األربــاح، أي أن للعميــل االختيــار بيــن اســتالم األربــاح علــى ودائعــه الثابتــة 
بشــكل دوري بــداًل مــن اســتالمها عنــد االســتحقاق فقــط. المخاطــر المرجحــة ومعــّدالت األربــاح الفعليــة لكافــة المنتجــات متوفــرة أيضــًا فــي 

فــروع ميثــاق وعلــى الموقــع اإللكترونــي لميثــاق.

ج-٢ تفاصيل حسابات االستثمار

التفاصيل
31 ديسمبر ٢٠19 31 ديسمبر 2020 

ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف 

األصول

34,98153,448 - المرابحة 
606,604647,778 - المشاركة

64,8157٢,٠97 - اإلجارة
72,05058,743 - الوكالة باالستثمار

97,04693,756 - االستثمارات
إجمالي قيمة حسابات االستثمار المستثمرة كما في 31 ديسمبر )أساس التخصيص 

875,4959٢5,8٢٢التناسبي(

حصة أرباح حسابات االستثمار قبل إحتياطي معادلة األرباح وإحتياطي مخاطر االستثمار 
31,205٢9,531للسنة

تحويات لـ:
386418إحتياطي معادلة األرباح 

6769إحتياطي مخاطر االستثمار
حصة أرباح حسابات االستثمار بعد إحتياطي معادلة األرباح وإحتياطي مخاطر االستثمار 

30,752٢9,٠44للسنة

3.14٪3.51٪حصة أرباح حسابات االستثمار كنسبة من األموال المستثمرة 
1.4٢٪1.24٪إحتياطي معادلة األرباح كنسبة من األرباح القابلة للتوزيع 

٠.٢3٪0.21٪إحتياطي مخاطر االستثمار كنسبة من األرباح القابلة للتوزيع 
17,28514,831إجمالي المصروفات اإلدارية المحملة لمحفظة حسابات االستثمار للسنة

1٢.8٪13.2٪نسبة رسوم المضارب للسنة

ــم  ــاح وإحتياطــي مخاطــر االســتثمار خــالل العــام فــي اإليضــاح 14 حــول القوائ ــة األرب ــّم اإلفصــاح عــن الحــركات فــي أرصــدة إحتياطــي معادل ت
ــة  ــر مدرجــة فــي الميزاني ــص مخاطــر غي ــّم تخصي ــم يت ــة. ل ــرات فــي مخصــص األصــول فــي الســنة الحالي ــك تغي ــم تكــن هنال ــاق. ل ــة لميث المالي

العموميــة للمحافــظ.

د- إدارة المخاطر
إن إدارة مخاطــر ميثــاق هــي مركزيــة فــي البنــك. كمــا أنهــا عمليــة يقــوم بموجبهــا البنــك بتحديــد المخاطــر الرئيســية ويطبــق أســاليب قيــاس 
ثابتــة للمخاطــر، ويقــدم توصيتــه بــأي مــن المخاطــر يمكــن قبولهــا أو رفضهــا أو التقليــل منهــا وبــأي أســلوب، كمــا يضــع إجــراءات لمتابعــة مركــز 
المخاطــر الناتــج وإصــدار تقاريــر حولــه التخــاذ القــرارات الالزمــة. وتهــدف إدارة المخاطــر إلــى التأكــد مــن أن ميثــاق تعمــل فــي نطــاق مســتوى 

المخاطــر التــي يحددهــا مجلــس إدارة البنــك فــي الوقــت الــذي تواصــل هدفهــا المتمّثــل فــي تعظيــم العوائــد المعّدلــة للمخاطــر. 
كونهــا نافــذة لعميــات البنــك، فــإن إدارة المخاطــر لــدى ميثــاق هــي مــن المســؤوليات العامــة لمجلــس إدارة البنــك. نهــج إدارة المخاطــر للبنــك 

موّضــح بالتفصيــل، وهــو منطبــق علــى ميثــاق، فــي وثيقــة الركيــزة 3 الرئيســية.
لقــد أثبتــت عمليــات إدارة مخاطــر البنــك فعاليــة طــوال العــام الحالــي لميثــاق. وقــد ظــل مجلــس إدارة البنــك ولجنــة إدارة المخاطــر علــى 
صلــة وثيقــة مــع مبــادرات إدارة المخاطــر الرئيســية، وضمــان إدارة المخاطــر فــي ميثــاق علــى نحــو فعــال والحفــاظ علــى رأس مــال كاٍف وفقــًا 

للمتطلبــات. 
تــّم اإلفصــاح عــن هيكليــة حوكمــة المخاطــر للبنــك، والتــي تنطبــق علــى ميثــاق، بالتفصيــل فــي الوثيقــة الرئيســية للركيــزة 3. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
تــّم تشــكيل مجلــس رقابــة شــرعية مخصــص يقــوم برفــع التقاريــر إلــى مجلــس إدارة البنــك ويضمــن التــزام ميثــاق بأحــكام الشــريعة اإلســالمية 

فــي عملياتهــا. تــّم اإلفصــاح عــن مجلــس الرقابــة الشــرعية بالتفصيــل فــي القســم هـــ. 
تتعرض ميثاق للمخاطر التالية على وجه الخصوص:

مخاطر االئتمان.	 
مخاطر السيولة.	 
مخاطر السوق.	 
مخاطر التشغيل.	 
مخاطر معّدل العائد. 	 
مخاطر تجارية متنقلة.	 
مخاطر عدم االمتثال ألحكام الشريعة.	 

د-1 مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي الخســارة المتوقعــة التــي تنتــج عــن عــدم قــدرة المقتــرض أو الطــرف المقابــل علــى الوفــاء بإلتزاماتــه الماليــة أو التعاقديــة 
وفقــا للشــروط المتفــق عليهــا. تــدار مخاطــر ائتمــان ميثــاق مــن خــالل مراقبــة المخاطــر االئتمانيــة، والتقييــم المســتمر للقــدرة االئتمانيــة لألطــراف 
المقابلــة، وإبــرام اتفاقيــات ضمانــات فــي شــكل الرهــن العقــاري، ورهــن األصــول والضمانــات الشــخصية. تــّم اإلفصــاح عــن تفاصيــل سياســة إدارة 

مخاطــر االئتمــان للبنــك، التــي تطبقهــا ميثــاق أيضــًا، فــي الوثيقــة الرئيســية للركيــزة 3 للبنــك. 

أ. سياسة االنخفاض في القيمة
تتــّم متابعــة كافــة عقــود التمويــل لميثــاق بانتظــام للتأكــد مــن االلتــزام بشــروط الســداد المحــددة. يتــّم تصنيــف هــذه العقــود التمويليــة إلــى 
أحــد أنــواع تصنيفــات المخاطــر الخمســة وهــي: معياريــة وقائمــة خاصــة ودون المعياريــة ومشــكوك فــي تحصيلهــا وخســارة كمــا حددتــه نظــم 
ــّم تصنيــف مخاطــر  ــزة 3 للبنــك. ت ــر فــي الوثيقــة الرئيســية للركي ــّم اإلفصــاح عــن ملخــص لهــذه المعايي وتوجيهــات البنــك المركــزي الُعمانــي. ت
ــر المحاســبية والتوجيهــات  ــة والمعايي ــي رقــم 9 وفقــًا للسياســة الداخلي ــة الدول ــر المالي ــار التقاري الحســابات فــي المراحــل 1 و2 و3 لغــرض معي

التنظيميــة المعمــول بهــا. . تــّم اإلفصــاح بالتفصيــل عــن المعاييــر فــي الوثيقــة الرئيســية للركيــزة 3 للبنــك. 
ــف التمويــل التجــاري وفقــا لفئــات المخاطــر المختلفــة علــى أســاس المعاييــر الكميــة والنوعيــة. تعتبــر المعاييــر الكميــة، علــى ســبيل المثــال  ُيَصنَّ
الدفعــات التــي فــات موعــد اســتحقاقها بعــدد محــدد مــن األيــام، فقــط بمثابــة حــد. ويتــّم تصنيــف التمويــل الــذي ُيْظِهــر عالمــات مبكــرة للتخلــف 

عــن الســداد بشــكل مناســب علــى الرغــم مــن حقيقــة أن التمويــل ليــس مســتحق لفتــرة محــددة وفقــا للفئــات المختلفــة لتصنيــف المخاطــر.
يقــدم معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 نموذجــًا جديــدًا لإلنخفــاض فــي القيمــة والــذي يتطلــب إدراج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لكافــة 
ــات  ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر )باســتثناء أدوات حقــوق المســاهمين(، مديوني ــة بالتكلفــة المهلكــة أو بالقيمــة العادل األصــول المالي
اإليجــار وبعــض إلتزامــات التمويــل وعقــود الضمانــات الماليــة. كمــا يجــب أن تأخــذ فــي االعتبــار الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة فــي المعلومــات 

المســتقبلية إلدراج مخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة فــي وقــت مبكــر مــن دورة حيــاة المنتــج.
باإلضافــة إلــى سياســة االنخفــاض فــي القيمــة المتبعــة مــن قبــل البنــك فيمــا يتعلــق بــإدراج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة فــي القوائــم الماليــة 
بنــاء علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 كمــا هــو مذكــور أعــاله، كمــا يلتــزم البنــك أيضــًا بالتوجيهــات التنظيميــة الصــادرة مــن وقــت 
آلخــر فيمــا يتعلــق بتصنيــف المخاطــر. تتطلــب اللوائــح الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي مــن البنــك تكويــن مخصــص خســارة قــرض للمحافــظ 
منتظمــة الســداد والمتعّثــرة. تلبــي المخصصــات المحتفــظ بهــا فــي الدفاتــر متطلبــات كل مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 واللوائــح 

والتوجيهــات التنظيميــة رقــم ب م 977.
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ب. مراحل التمويل اإلسامي ومخصص االنخفاض في القيمة
فيما يلي مراحل التمويل اإلسالمي والخسارة االئتمانية المتوقعة بناء على معيار التقارير المالية الدولي رقم 9:

31 ديسمبر ٢٠19 31 ديسمبر 2020 
ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف 

840,199848,431المرحلة األولى

408,0713٢8,583المرحلة الثانية
15,84614,918المرحلة الثالثة

1,264,1161,191,93٢إجمالي التمويل اإلسالمي
2,109٢,49٢المرحلة األولى
24,19315,6٢4المرحلة الثانية
7,6477,968المرحلة الثالثة

33,949٢6,٠84إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة المحتفظ بها
1,230,1671,165,848صافي التمويل

ج. الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة

31 ديسمبر ٢٠19 31 ديسمبر 2020 
ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف 

26,084٢1,379المخصص في بداية الفترة

--تأثير إعادة القياس على التحّول إلى معيار التقارير المالية الدولي رقم 9

9,3987,57٢إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
)3,٠8٢()1,970(مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

437٢15تحويل من / )إلى( المحفظة التذكيرية
33,949٢6,٠84المخصص في نهاية الفترة

د. تصنيف التمويل
 يوّضح الجدول أدناه إجمالي التمويل حسب الفئة بموجب قواعد البنك المركزي العماني: 

الفئة
اإلجماليالشركاتاألفراد

كما في 31 ديسمبر 2020
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

5٢7,99٢535,٠641,٠63,٠56معياري

3٢٢184,89٢185,٢14قائمة خاصة
4435,5886,٠31دون المعياري

1,1741,539٢,713مشكوك في تحصيلها
٢,9٢84,1747,1٠٢خسارة

532,859731,2571,264,116اإلجمالي

هـ. إدارة الضمانات
تســتخدم ميثــاق مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات للتخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان. ويتضمــن التخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان الضمانــات 

التاليــة:

الحجز على الودائع.	 
األوراق المالية.	 
العقارات.	 
المخزون.	 
التنازل عن الذمم المدينة.	 
الضمانات.	 

تتــّم إدارة الضمانــات لميثــاق علــى مســتوى مركــزي. يوجــد هنــاك نظــام صــارم إلدارة الضمانــات لتخفيــف مــن أي مخاطــر تشــغيلية. لــدى البنــك 
عمليــة إدارة ائتمــان قويــة تضمــن االمتثــال لشــروط الموافقــة والتوثيــق والفحــص المســتمر لضمــان جــودة االئتمــان والضمانــات. فــي حيــن أن 
ــّم الحصــول  األوراق الماليــة مثــل األســهم المدرجــة يتــّم تقييمهــا بانتظــام، فــإن األوراق الماليــة الرســمية بمقتضــى سياســة االئتمــان التــي ت
عليهــا عــن طريــق الرهــن القانونــي علــى العقــارات ســيتّم تقييمهــا مــرة واحــدة علــى األقــل فــي 3 ســنوات أو أكثــر فــي كثيــر مــن األحيــان فــي 

حــال تطلــب الوضــع ذلــك.

و. تحليل المخاطر
ــواع الرئيســية  ــا لألن ــا بحســب القطــاع االقتصــادي وفق ــرض للمخاطــر موزع ــي التع ــي إجمال ــدول التال ــح الج ــا فــي 31 ديســمبر 2020، يوّض كم

ــان: ــرض لمخاطــر االئتم للتع

القطاع االقتصادي

مرابحة 
ومديونيات 

أخرى

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

الوكالة 
المكوناتاإلجماليالمشاركةباالستثمار

مخاطر خارج 
الميزانية 

العمومية**
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

 ريال عماني  النسبةباآلالف
باآلالف

15.520,741٪15,62347,0057,550125,569195,747 الصناعة 

-3.7٪25,02521,77746,802-- التعدين والمحاجر 

13.966,501٪149,797175,522-5425,671 اإلنشاءات 
0.03,664٪----- المالية 
1.71,960٪2,3241,6863,30614,22921,545 التجارة 
-42.2٪498,433532,859--34,426 التجزئة 
-11.7٪10033,53150,00064,805148,436 النقل 
47,765٪3,60870029,519109,378143,20511.3 أخرى 

140,631٪56,135108,593115,400983,9881,264,116100.0 اإلجمالي 
٪100.00٪77.84٪9.13٪8.59٪4.44نسبة إجمالي التمويل

كما في 31 ديسمبر 2020، تّم تمويل األصول من حسابات االستثمار وحملة حقوق الملكية بالمعّدالت التالية:
%63 حسابات االستثمار  
%37 المساهمون  

يوّضــح الجــدول التالــي إجمالــي متوســط التعــرض للمخاطــر خــالل الســنة موزعــا بحســب القطــاع االقتصــادي وفقــا لألنــواع الرئيســية للتعــرض 
لمخاطــر االئتمــان:

القطاع االقتصادي
مرابحة ومديونيات 

أخرى
اإلجارة المنتهية 

اإلجماليالمشاركةالوكالة باالستثماربالتمليك

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

25,56347,0053,995100,891177,453 الصناعة 

13,25221,61134,863-- التعدين والمحاجر 

152,342176,691-9824,252 اإلنشاءات 
----- المالية 
3,2268862,80314,04220,957 التجارة 
498,901533,677--34,776 التجزئة 
18734,16750,00062,925147,278 النقل 
2,07435028,911105,773137,107 أخرى 

65,922106,65998,961956,4831,228,024 اإلجمالي 

** المخاطر خارج الميزانية العمومية متعلقة بخطابات االعتماد وخطابات الضمان وإلتزامات التمويل التي تحكمها قواعد ممارسات األعمال الموحدة.  
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ــاه االســتحقاق التعاقــدي المتبقــي إلجمالــي المحفظــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، مقســما مــن حيــث األنــواع الرئيســية  يوّضــح الجــدول أدن
للتمويــل:

النطاق الزمني
مرابحة ومديونيات 

أخرى
اإلجارة المنتهية 

اإلجماليالمشاركةالوكالة باالستثماربالتمليك

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٢1,1٢41,1٢15,9٢9٢1,٠9٠49,٢64 حتى 3 أشهر 

9,9936,9٢658,97668,٢٢6144,1٢1 4-1٢ شهرا 

٢1,7135٢,٢٠83٢,839313,5534٢٠,313 1 - 5 سنوات 
3,3٠548,33817,655581,11965٠,417 أكثر من 5 سنوات 

56,135108,593115,400983,9881,264,116 اإلجمالي 

د-٢ مخاطر السيولة
ــة وفــي الوقــت  ــة بطريقــة فعال ــة كافي ــق مــوارد نقدي ــى تحقي ــادر عل ــر ق ــك غي ــا يكــون البن ــل عندم تنشــأ مخاطــر الســيولة أو مخاطــر التموي
ــا  ــوك لمخاطــر الســيولة إم ــرض نمــوذج العمــل المتأصــل البن ــدوق. يع ــد اســتحقاقها و/أو لنمــو أصــول الصن ــه عن ــاء بإلتزامات المناســب للوف
بســبب عوامــل خارجيــة أو بســبب عوامــل داخليــة. تديــر اللجنــة الفرعيــة لألصــول واإللتزامــات فــي البنــك مركــز الســيولة لميثــاق وترفــع التقاريــر 
 للجنــة األصــول واإللتزامــات للبنــك. لضمــان وفــاء ميثــاق بإلتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها، تتــّم مراقبــة مراكــز التدفقــات النقديــة عــن كثــب.
تتــّم مراقبــة معــّدالت الســيولة لميثــاق بشــكل منتظــم. إذا لــزم األمــر، تحصــل ميثــاق، كونهــا نافــذة لعمليــات البنــك، علــى تمويــل مــن المركــز 

الرئيســي.
عدم توافق األصول واإللتزامات مدرج في اإليضاح رقم ٢3 من القوائم المالية لميثاق.

د-3 مخاطر السوق
مخاطر السوق هي الخسائر المحتملة التي تنشأ نتيجة للتغيرات في المتغيرات المقررة للسوق والتي تشتمل على اآلتي:

مخاطر صرف العمالت األجنبية.	 
مخاطر سعر االستثمار.	 
مخاطر معّدل الربح.	 
مخاطر أسعار السلع.	 

الهدف من إدارة مخاطر السوق هو تسهيل نمو األعمال والعمل ضمن مستويات المخاطر المثلى. 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2019، كان لــدى ميثــاق مراكــز تــداول فقــط فــي أســهم حقــوق المســاهمين. وليــس لديهــا مركــز فــي الســلع. تعــرض 
ــه فــي األصــول المرجحــة بمخاطــر الســوق فــي القســم ب.2 متعلقــة فقــط بمخاطــر العمــالت  ــاق لمخاطــر الســوق كمــا هــو مفصــح عن ميث
ــة  ــح أو الخســارة. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2019، بلغــت العمــالت األجنبي ــة مــن خــالل الرب ــة بالقيمــة العادل ــة المدرج ــة وأســهم الملكي األجنبي
بالصافــي مــن المركــز المفتــوح 4.1٪ مــن رأس المــال واالحتياطيــات. إن التغيــر بنســبة 5٪ فــي معــّدالت صــرف العمــالت األجنبيــة، مــع بقــاء 

ــاق. ــال عمانــي علــى قائمــة الدخــل الشــامل لميث ــرات األخــرى ثابتــة، ســيؤثر بقيمــة 0.26 مليــون ري كافــة المتغي

د-4 مخاطر التشغيل
يقصــد بمخاطــر التشــغيل مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة الناجمــة عــن قصــور أو فشــل العمليــات الداخليــة واألفــراد واألنظمــة أو عــن 
أحــداث خارجيــة. وتتضمــن مخاطــر التشــغيل المخاطــر القانونيــة باســتثناء المخاطــر االســتراتيجية ومخاطــر الســمعة. تنشــا خســائر مخاطــر التشــغيل 
مــن عــدم كفــاءة وقصــور نظــم المعلومــات أو الرقابــة الداخليــة أو األحــداث الخارجيــة التــي ال يمكــن الســيطرة عليهــا. وترتبــط هــذه المخاطــر 

باألخطــاء البشــرية وفشــل النظــم واإلجــراءات أو الضوابــط غيــر الكافيــة وأســباب خارجيــة.
تّم اإلفصاح عن فلسفة إدارة المخاطر التشغيلية للبنك بالتفصيل في الوثيقة الرئيسية للركيزة 3 التي تنطبق على ميثاق أيضًا. 

د-5 معّدل مخاطر العائدات
تشــير مخاطــر معــّدل العائــد غلــى احتماليــة تأثــر صافــي إيــرادات ميثــاق نتيجــة تأثيــر التغيــرات فــي معــّدالت الســوق والمعــّدالت المعياريــة ذات 
الصلــة علــى عائــد األصــول والعوائــد المســتحقة علــى التمويــل. الزيــادة فــي المعــّدالت المعياريــة قــد ينتــج عنــه توقــع حملــة حســابات االســتثمار 
لمعــّدل عائــد أعلــى، بينمــا تتغيــر العوائــد علــى األصــول بشــكل بطــيء نظــرًا لفتــرات االســتحقاق األطــول، وبالتالــي تؤثــر علــى صافــي إيــرادات 

ميثــاق. 
يســتند توزيع األرباح على حملة حســابات االســتثمار على اتفاقيات تقاســم األرباح. وبالتالي، فإن ميثاق ال تخضع ألي مخاطر كبيرة لمعّدل الربح. 
 ومع ذلك، فإن اتفاقيات تقاســم األرباح تؤدي إلى مخاطر تجارية منقولة حينما ال تســمح نتائج ميثاق بتوزيع أرباح تتماشــى مع أســعار الســوق.

ولمواجهة نقل المخاطر التجارية، تقوم ميثاق بتكوين إحتياطي معادلة األرباح كما هو موّضح في القسم ج ود.6.
فيما يلي تحليل لألصول المحملة باألرباح )بالصافي من المخصص( واإللتزامات وفقًا لفترة إعادة التسعير:

معّدل الربح 
الفعلي

خالل 3      
أشهر

4 إلى 12   
شهرا

1 إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
اإلجماليسنوات

األصول

5.0849,264135,634420,313624,9561,230,167٪التمويل

8,263---1.028,263٪مستحق من البنوك
4.565,5632,31078,81366,593153,279٪إستثمارات

63,090137,944499,126691,5491,391,709إجمالي األصول المحملة باألرباح

اإللتزامات وحقوق الملكية لحملة 
حسابات االستثمار

140,525-2.725,02528,87586,625٪مستحق لبنوك بموجب الوكالة
90,205-90,205--5.4٪صكوك

حقوق الملكية لحملة حسابات 
3.192,033154,571432,280185,091863,975٪االستثمار

117,058183,446609,110185,0911,094,705
-506,457)109,984()45,502()53,967(صافي الفجوة

-297,004)209,453()99,469()53,967(صافي الفجوة التراكمّية

فيما يلي تحليل التأثير على صافي إيرادات ميثاق نظرًا للتغيرات في معّدالت السوق:

+200 نقطة 
أساسية

-200 نقطة 
أساسية

+100 نقطة 
أساسية

-100 نقطة 
أساسية

+50 نقطة 
أساسية

-50 نقطة 
أساسية

٢68)1٠8(515)5٠4(7٢9)1,6٠7(في 31 ديسمبر ٢٠19

58)٢4٢(38)81٠(376)٢,146(الحد األدنى للفترة

4٠3)9٠(966)٢55(1,818)9٠5(الحد األقصى للفترة
٢75)169(54٢)583(1,٠37)1,67٢(المتوسط للفترة 

د-6 مخاطر تجارية متنقلة
تشــير المخاطــر التجاريــة المنتقلــة لحجــم المخاطــر التــي تحــّول للمســاهمين فــي ميثــاق للتخفيــف مــن تحّمــل حملــة حســاب االســتثمار بعــض أو 
ــاح وإحتياطــي مخاطــر  ــة األرب ــر إحتياطــي معادل ــة. ترصــد ميثــاق وتدي ــًا فــي عقــود تمويــل المضارب كافــة المخاطــر والتــي يتعرضــون لهــا تعاقدي
االســتثمار لتســوية العائــد علــى حملــة حســابات االســتثمار. باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم ميثــاق بتعديــل حصتهــا كمضــارب لتســوية العائــد علــى 

حملــة حســابات االســتثمار. 
فيما يلي تحليل التوزيع خالل السنة لحملة حسابات االستثمار من قبل ميثاق:

2020٢٠19
 القيمة

ريال عماني باآلالف
نسبة أصول 

المضاربة
 القيمة

ريال عماني باآلالف
نسبة أصول 

المضاربة

٢.945٪ 38,٢٠3 2.837٪ 39,253 إجمالي األرباح المتاحة للتوزيع

مشاركة األرباح

٠.334٪ 4,338 0.239٪ 3,301  - مساهمون

٢.611٪ 33,865 2.599٪ 35,952  - حملة حسابات االستثمار

٪٠.334)4,334( ٪0.343)4,747( أتعاب المضارب المحملة من قبل ميثاق

٢.٢76٪ ٢9,531 2.255٪ 31,205 أرباح حملة حسابات االستثمار قبل التسوية

التسوية:

٠.٠3٢٪ )418(0.028٪ )386( - إحتياطي معادلة األرباح

٪٠.٠٠5)69( ٪0.005)67(  - إحتياطي مخاطر االستثمار

األرباح المدفوعة لحملة حسابات االستثمار بعد 
٪٢.٢39 ٢9,٠44 ٪2.223 30,752 التسوية
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د-7 مخاطر عدم االمتثال ألحكام الشريعة
مخاطــر عــدم االمتثــال ألحــكام الشــريعة هــي المخاطــر الناشــئة مــن عــدم امتثــال ميثــاق لقواعــد ومبــادئ الشــريعة التــي تحددهــا هيئــة الرقابــة 
ــا فــي  ــذة بم ــط مالئمــة ناف ــاق نظــام وضواب ــدى ميث ــال. ل ــات/ الخدمــات وأنشــطة األعم ــق بالمنتج ــا يتعل ــزي فيم ــك المرك الشــرعية أو البن
ذلــك هيئــة رقابــة شــرعية ووحــدة فحــص شــرعي داخليــة لضمــان االمتثــال للمبــادئ الشــرعية. تــّم توضيــح ذلــك بشــكل أكبــر فــي القســم )هـــ( 

"الحوكمــة العامــة والحوكمــة الشــرعية".  

هـ- الحوكمة العامة وحكومة الشريعة اإلسالمية
تــدار ميثــاق، كونهــا نافــذة الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية للبنــك، بموجــب نفــس هيــكل الحوكمــة للبنــك. تــّم اإلفصــاح عــن الوثيقــة الرئيســية 
للركيــزة 3 للبنــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، تخضــع عمليــات ميثــاق لســيطرة ورقابــة مجلــس الرقابــة الشــرعية المؤلــف مــن أهــم علمــاء الشــريعة فــي 
مجــال التمويــل اإلســالمي. ويرفــع مجلــس الرقابــة الشــرعية تقاريــره لمجلــس إدارة البنــك. تــّم إدراج تقريــر مجلــس الرقابــة الشــرعية حــول االلتــزام 

بأحــكام الشــريعة اإلســالمية فــي العمليــات التــي تقــوم بهــا ميثــاق خــالل الســنة فــي التقريــر الســنوي للبنــك. 

هـ-1 مجلس الرقابة الشرعية
يتكّون مجلس الرقابة الشرعية مما يلي:

الجنسيةموقعه في المجلسالمؤهالتاسم العالم

الشيخ الدكتور علي محي الدين 1
القرداغي

درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون من جامعة األزهر 
قطررئيس مجلس اإلدارةفي مجال العقود والمعامات المالية عام 1985.

البحرينعضو يملك حق التصويتتخرج من جامعة مكغيل، مونتريال، كنداالشيخ عصام محمد إسحاق٢

الشيخ الدكتور ماجد بن محمد 3
بن سالم الكندي

درجة الدكتوراه في الفقه اإلسامي، الجامعة اإلسامية 
الدولية - ماليزيا في ٢٠1٢، ودرجة الدكتوراه في علم 

االقتصاد والصيرفة اإلسامية، جامعة اليرموك - األردن
سلطنة ُعمانعضو يملك حق التصويت

مفتي إرشاد أحمد إعجاز4
تخصص في اإلفتاء، جامعة دار العلوم كراتشي 1996، 
ماجستير في إدارة األعمال، جامعة اقرأ ٢٠1٠، وباشر 

شهادة الدكتوراه في الفلسفة في التمويل اإلسامي 
بجامعة كراتشي - باكستان. 

باكستانعضو ال يملك حق التصويت

الشيخ وليد بن سليمان القري5

درجة البكالوريوس في القانون اإلسامي، معهد 
الدراسات الشرعية - عمان، شهادة المراقب والمدقق 

الشرعي من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسامية - البحرين. وحالًيا، يباشر درجة 

الماجستير في العقيدة اإلسامية، جامعة السلطان 
قابوس - عمان.

سلطنة ُعمانعضو ال يملك حق التصويت

ــال عمانــي خــالل الســنة فيمــا يتعلــق بأتعــاب الحضــور وأتعــاب االستشــارات ومصروفــات  ــة الشــرعية 70 ألــف ري يدفــع ألعضــاء مجلــس الرقاب
التعويضــات. 

فيما يلي اجتماعات مجلس الرقابة الشرعية وحضور األعضاء خالل السنة:

المشاركين
تاريخ االجتماع والحضور

20 يناير 
2020

15 مايو 
2020

17 يونيو 
2020

28 يونيو 
2020

06 سبتمبر 
2020

20 ديسمبر 
2020

الشيخ الدكتور علي محي الدين القرداغي

Xالشيخ عصام محمد إسحاق

الشيخ الدكتور ماجد بن محمد بن سالم الكندي

Xالشيخ وليد بن سليمان القري 

Xالشيخ مفتي إرشاد أحمد إعجاز 

هـ-٢ الضوابط الرئيسية لاللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية 
االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية مضمون في األعمال اليومية لميثاق من خالل الضوابط الرئيسية التالية:

كافة المنتجات التي تقدمها ميثاق مجازة من قبل مجلس الرقابة الشرعية.	 
كافة االستثمارات التي تقوم بها ميثاق مجازة من قبل مجلس الرقابة الشرعية.	 

الفتوى التي تجيز تلك المنتجات متاحة على الموقع اإللكتروني لميثاق.	 
لــدى ميثــاق قســم للمراجعــة وااللتــزام الشــرعي والتــي تســهل علــى اإلدارة ضمــان االلتــزام بأحــكام الشــريعة اإلســالمية )كمــا هــو موّضــح 	 

فــي اإلرشــادات والفتــوى الصــادرة مــن قبــل مجلــس الرقابــة الشــرعية( وأحــكام الصيرفــة اإلســالمية للبنــك المركــزي علــى أســاس يومــي 
فــي كافــة أنشــطة أعمالهــا وعملياتهــا ومعامالتهــا. ويتــّم تحقيــق ذلــك مــن خــالل القيــام بالفحــص واالعتمــاد والمراجعــة الالحقــة للعقــود 

واالتفاقيــات والسياســات واإلجــراءات والمنتجــات وتدفــق اإلجــراءات والمعامــالت والتقاريــر )حســابات توزيــع األربــاح( والعمليــات.
نماذج االتفاقيات المستخدمة من قبل ميثاق مجازة من قبل مجلس الرقابة الشرعية.	 
تعتبر المعرفة والخبرة في الصيرفة اإلسالمية متطلبًا إجباريًا لتعيين الموظفين الذين يقومون بالوظائف األساسية في ميثاق.	 
تّم تدريب الموظفين خالل السنة على أمور األعمال واألمور التنظيمية والشرعية.	 
لــدى أصحــاب المصلحــة فــي ميثــاق فرصــة طــرح أي استفســارات متعلقــة باألمــور الشــرعية مــن خــالل عــدة قنــوات، بمــا فــي ذلــك الموقــع 	 

اإللكترونــي لميثــاق.

هـ-3 أمور الحوكمة األخرى
ــح  ــات اللوائ ــة اإلســالمية حســب متطلب ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي ــة الصــادرة عــن هيئ ــر المحاســبة المالي ــاق معايي ــع ميث تتب
المنظمــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. لــم تتــّم مخالفــة إطــار إعــداد التقاريــر الماليــة لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 

اإلســالمية خــالل الســنة. المعامــالت المتعلقــة باألطــراف ذات العالقــة مفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة لميثــاق. 
تلتــزم ميثــاق بتجنــب إدراج أي إيــرادات ناتجــة مــن مصــادر غيــر إســالمية. يتــّم تســجيل اإليــرادات أو الغرامــات غيــر المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة 
اإلســالمية المحملــة للزبائــن عــن التأخــر فــي الســداد كأمــوال خيريــة مســتحقة الدفــع تســتخدم ألغــراض األعمــال الخيريــة. ليــس علــى ميثــاق التــزام 

بدفــع الــزكاة بالنيابــة عــن حملــة حســابات االســتثمار والمســاهمين. 
ســيتّم توزيــع رصيــد األمــوال الخيريــة غيــر الموزعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 والبالــغ 44 ألــف ريــال عمانــي لألعمــال الخيريــة بحلــول نهايــة الربــع 
األول لعــام 2021. الحركــة فــي األمــوال الخيريــة خــالل العــام مدرجــة فــي "قائمــة مصــادر واســتخدامات أمــوال الصنــدوق الخيــري". فــي 2020، 

تــّم دفــع أمــوال خيريــة بقيمــة 43 ألــف ريــال عمانــي إلــى منظمــات مرخصــة بعــد موافقــة مجلــس الرقابــة الشــرعية.
خصصت ميثاق قسمًا على موقعها اإللكتروني لمعالجة شكاوى واقتراحات الزبائن. هذا الرابط متوفر تحت عنوان "مالحظات الزبائن".

هـ-4 الخدمة االجتماعية وتثقيف الزبائن
تــّم اتخــاذ عــدد مــن المبــادرات مــن قبــل ميثــاق خــالل عــام 2020 لزيــادة الوعــي وتعميــم الصيرفــة اإلســالمية فــي الســلطنة. وبســبب الوضــع 

الوبائــي المســتمر، ظــل التركيــز بشــكل أساســي علــى اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي والقنــوات عبــر اإلنترنــت لهــذا الغــرض.

نظــم ميثــاق سلســلة مــن الفعاليــات وورش العمــل لتوعيــة الجمهــور العــام فيمــا يتعلــق بإصــدار الصكــوك علــى وجــه الخصــوص وفهــم 	 
ــة فــي النصــف  ــات / الجلســات / ورش العمــل / العــروض المتنقل ــاكل الصكــوك اإلســالمية وأسســها الشــرعية. أقيمــت هــذه الفعالي هي
األول مــن شــهر مايــو وحضرهــا عــدد كبيــر مــن الحضــور  بمــا فــي ذلــك المســتثمرين مــن عامــة النــاس والمهنييــن والطــالب والمتعلميــن فــي 

البنــوك اإلســالمية مــن بيــن شــرائح أخــرى.
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و- نسبة تغطية السيولة
فيما يلي تحليل نسبة تغطية السيولة لغاية 31 ديسمبر 2020م من قبل ميثاق:

األصول السائلة عالية الجودة
إجمالي القيمة غير 

المرجحة )المتوسط(
إجمالي القيمة 

المرجحة )المتوسط(
)ريال عماني باآلالف()ريال عماني باآلالف(

األصول السائلة عالية الجودة
183,٢31 إجمالي األصول السائلة عالية الجودة1

التدفقات النقدية الصادرة
280,86216,515ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغيرة، ومنها:٢
٢31,4٢111,571ودائع مستقرة3
49,4414,944ودائع أقل ثباتًا4
222,92991,737تمويل شركات غير مضمون، ومنه:5
  ودائع تشغيلية )جميع األطراف المقابلة( والودائع في شبكات البنوك المتعاونة6
٢٢٢,9٢991,737ودائع غير تشغيلية )جميع األطراف المقابلة(7
  دين غير مضمون8
  تمويل شركات مضمون9
74,9277,493متطلبات إضافية، ومنها1٠
تدفقات صادرة تتعلق بالتعرض لمخاطر المشتقات ومتطلبات الضمانات األخرى11
  تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمويل من منتجات الدين1٢
74,9٢77,493تسهيات ائتمانية وتسهيات السيولة13
23,33023,330إلتزامات تمويل تعاقدية أخرى14
57,6602,883إلتزامات تمويل محتملة أخرى15

141,958 إجمالي التدفقات النقدية الصادرة16

التدفقات النقدية الواردة
  إقراض مضمون )مثل إعادة شراء معكوس(17
53,49530,879تدفقات نقدية واردة من مخاطر منتظمة السداد بالكامل18
تدفقات نقدّية واردة أخرى19
53,49530,879إجمالي التدفقات النقدية الواردة٢٠

إجمالي القيمة المعّدلة
183,231 إجمالي األصول السائلة عالية الجودة٢1
111,079 إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة٢٢
165٪ نسبة تغطية السيولة )٪(٢3

ز- نسبة صافي التمويل الثابت
فيما يلي تحليل نسبة صافي التمويل الثابت لغاية 31 ديسمبر 2020م من قبل ميثاق:

عنصر التمويل الثابت المتاح

القيمة غير المرجحة من حيث فترة االستحقاق المتبقية

6 أشهر إلى > > 6 أشهردون استحقاق
القيمة المرجحة≤ سنة واحدةسنة واحدة

)ريال عماني 
باآلالف(

)ريال عماني 
باآلالف(

)ريال عماني 
باآلالف(

)ريال عماني 
باآلالف(

)ريال عماني 
باآلالف(

202,786---202,786رأس المال:1
185,633---185,633رأس المال التنظيمي٢
17,154---17,154أدوات رأس المال األخرى3

ودائع األفراد وودائع الزبائن من الشركات 4
296,638-316,742--الصغيرة

٢31,4٢1٢19,85٠ودائع مستقرة5
85,3٢176,788ودائع أقل ثباتًا6
303,458643,195794,924--تمويل الشركات:7
ودائع تشغيلية8

3٠3,458643,195794,9٢4--تمويل شركات آخر9
-----إلتزامات بأصول متقابلة متكافئة1٠
-----إلتزامات أخرى:11

إلتزامات المشتقات لغرض نسبة صافي 1٢
-----التمويل الثابت

13
جميع اإللتزامات وحقوق المساهمين 

األخرى غير المشمولة في الفئات 
المذكورة أعاه

-----

1,294,349 إجمالي التمويل الثابت المتاح14
عنصر التمويل الثابت المتاح

إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 15
7,952 لغرض نسبة صافي التمويل الثابت

الودائع المحتفظ بها لدى المؤسسات 16
0المالية األخرى ألغراض تشغيلية

180,2881,041,170876,950--القروض المنتظمة واألوراق المالية:17

18
قروض منتظمة لمؤسسات مالية 

مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة من 
المستوى األول

-----

19
قروض منتظمة لمؤسسات مالية 

مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة من 
غير المستوى األول وقروض منتظمة غير 

مضمونة لمؤسسات مالية
-----

٢٠

قروض منتظمة لزبائن من غير المؤسسات 
المالية وقروض للزبائن من األفراد 

والشركات الصغيرة وقروض لصناديق 
سيادية وبنوك مركزية ومؤسسات القطاع 

العام، منها

--18٠,٢8855٠,٢٢7557,837

٢1
- بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي 

35٪ بموجب نهج بازل ٢ الموّحد لمخاطر 
االئتمان

-----

-----رهون عقارية سكنية منتظمة، منها: ٢٢

٢3
بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي ٪35 

بموجب منهج بازل ٢ الموّحد لمخاطر 
االئتمان 

---49٠,943319,113

٢4
األوراق المالية التي لم ينقضي موعد 

استحقاقها وال تصنف كأصول سائلة عالية 
الجودة، وتشمل األسهم المتداولة في 

أسواق المال 
-----

أصول بالتزامات متقابلة متكافئة٢5
57,760----أصول أخرى:٢6
-----سلع مادية متداولة، شاملة الذهب ٢7

٢8
أصول مسّجلة كأرباح أولية من عقود 
المشتقات واالشتراكات في صناديق 

غرف المقاصة المركزية المقابلة 
-----

أصول المشتقات لغرض نسبة صافي ٢9
-----التمويل الثابت 

3٠
إلتزامات المشتقات لغرض نسبة صافي 
التمويل الثابت قبل خصم هامش الفرق 

المسّجل 
-----

جميع األصول األخرى غير المشمولة في 31
57,76٠---57,76٠الفئات المذكورة أعاه 

148,8957,445 البنود خارج الميزانية العمومية 3٢
950,106إجمالي التمويل الثابت المطلوب33
136٪نسبة صافي التمويل الثابت )٪(34
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تي جانيششيخة بنت يوسف الفارسيأحمد بن فقير البلوشيكي. جوبا كومارالشيخ وليد بن خميس الحشار

رئيس الرقابة الماليةرئيس اإلستراتيجية والخدمات المؤسسية رئيس األعمال المصرفية للشركاترئيس األعمال المصرفية لألفرادالرئيس التنفيذي

أحمد بن عمر العجيليأنيل كومارشامزاني محمد حسينسالم بن محمد الكعبيإنكاوان دي جوسي

مدير عام
األعمال المصرفية لألفراد

 مدير عام
اإلئتمان

مدير عام
نائب مدير عام مجموعة رئيس إدارة المخاطرميثاق للصيرفة اإلسالمية

التكنولوجيا

فريق اإلدارة

أحمد بن مسلم البرعميإلهام بنت مرتضى آل حميدشمسة بنت عبدالله السيفيسعيد بن سالم العوفي

نائب مدير عام مجموعة
الموارد البشرية

نائب مدير عام مجموعة
إدارة المشاريع والمتطلبات المؤسسية

نائب مدير عام
األعمال المصرفية للشركات الكبيرة

نائب مدير عام
العالقات وخدمات االستثمار

طارق بن عتيق خانصالح بن ناصر الحبسيداميان أوريوردان

نائب مدير عام
التدقيق الداخلي

نائب مدير عام
خدمات االستثمار

نائب مدير عام
الخدمات المصرفية التجارية والحكومية

ماليكارجونا كريسباتيفوزي بن حمد الكيوميعلي بن سعيد عليعبدالناصر بن نوري الرئيسيعبد الله بن تمان المعشني

نائب مدير عام
المبيعات وتطوير المنتجات

نائب مدير عام
األعمال المصرفية المميزة

نائب مدير عام
 خدمات الوصاية والعهدة

نائب مدير عام
اإللتزام بالقوانين واألنظمة

نائب مدير عام الخزينة،
أسواق المال والمؤسسات المالية العالمية

حمزة بن عباس العجميأمجد بن إقبال اللواتيأسامة بن محمود العبداللطيفإبراهيم بن خميس البلوشيماناس داس

نائب مدير عام
مركز جودة الخدمات

مساعد مدير عام
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مساعد مدير عام
تمويل المشاريع

مساعد مدير عام
البطاقات والصيرفة اإللكترونية

مساعد مدير عام
معالجة اإلئتمان واإلسترداد

محمد بن سعود النعمانيفاطمة بنت خليفة المسكري

مساعد مدير عام
خدمات التجارة العالمية

مساعد مدير عام
الحلول والتطبيقات

طالل بن عبد الحميد الزدجاليطايع بن عيد بيت سبيعصالح بن محمد المعينيخليفة بن عبد الله الحاتمي

مساعد مدير عام
الرئيس التنفيذي لفرع السعودية

مساعد مدير عام
فروع محافظة مسقط

مساعد مدير عام
فروع المحافظات الداخلية

مساعد مدير عام
العمليات المركزية
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فاصل

مناقشات اإلدارة التنفيذية وتحليالتها

االقتصاد العالمي
وفًقــا لتوقعــات صنــدوق النقــد الدولــي، مــن المتوقــع أن يــؤدي طــرح لقــاح كوفيــد-19 إلــى تعزيــز االنتعــاش االقتصــادي العالمــي فــي عــام 
2021م. وتشــير التوقعــات إلــى أن االقتصــاد العالمــي يمكــن أن ينتعــش بنحــو 5.5٪ بحلــول نهايــة عــام 2021م، بعــد التحديــات التــي تعــرض لهــا 
ــا ومــن المتوقــع أن يواصــل التحُســن فــي  االقتصــاد الكلــي خــالل العــام 2020م. كمــا أظهــر ســوق التوظيــف والتجــارة العالميــة إنتعاشــا جزئًي

جميــع أنحــاء العالــم علــى مــدار العــام.

اقتصاد السلطنة
إن إعــادة التــوازن المالــي والكفــاءة فــي اإلنفــاق الحكومــي تعتبــر مــن األهــداف الرئيســية للميزانيــة العامــة للدولــة لعــام 2021م، وهــي 
تمّثــل الجــزء األول مــن خطــة التنميــة الخمســية العاشــرة. إن النمــو والتنميــة المتوازنــة مــن خــالل التنفيــذ الفعــال مــن حيــث التكلفــة للبرامــج 
والمشــاريع علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة تعــّد أولويــة قصــوى للحكومــة. ومــن المتوقــع أن يتحقــق ارتفــاع اإليــرادات مــن القطاعــات 
ــز قــوة القطــاع الخــاص خــالل  ــة، وتعزي ــة واألجنبي ــادة االســتثمارات المحلي ــوازن، وزي ــع االقتصــادي، واإلنفــاق العــام المت ــة، والتنوي ــر النفطي غي
ــة 2040م،  ــة ُعمــان الطموح ــم مهمــة فــي رؤي ــة معال ــي ســتتحقق فــي الســنوات الخمــس المقبل ــازات الت ــة. وستشــكل اإلنج ــرة المقبل الفت

إســتعدادا لمرحلــة مهمــة مــن مراحــل نهضتهــا المقبلــة. 

القطاع المالي
ــي، وقــد ســجل  ــك المركــزي العمان ــي اّتخذهــا البن ــراءات الت ــر بفضــل اإلج ــى حــد كبي ــه إل ــى مرونت حافــظ القطــاع المصرفــي فــي الســلطنة عل
إجمالــي ودائــع الزبائــن فــي البنــوك التقليديــة واإلســالمية فــي ســلطنة عمــان، نمــًوا ســنوًيا بنســبة 2.9٪ لتصــل إلــى 24.3 مليــار ريــال عمانــي 

ــة ديســمبر 2020م. فــي نهاي

أداء القطاعات
علــى الرغــم مــن أن عــام 2020م شــهد تحديــات مــن نــواٍح مختلفــة، إال أن بنــك مســقط تمّكــن مــن مجابهــة هــذه التحديــات بنجــاح مــن خــالل 
التركيــز علــى الســالمة و اإلســتدامة؛ إذ تمكــن البنــك مــن الحفــاظ علــى عملياتــه و دعــم الموظفيــن والزبائــن والشــركاء وتحقيــق نتائــج جيــدة مــن 

خــالل العمــل بجــد ومراجعــة اســتراتيجياته وزيــادة التركيــز علــى الزبائــن والســالمة واالســتدامة واالســتعداد للمســتقبل. 

الخدمات المصرفية لألفراد
ــًا  ــى مــا مجموعــه 173 فرع ــة إل ــك بتوســيع شــبكته المصرفي ــي فــي الســلطنة، قــام البن فــي إطــار االهتمــام بتوســيع نطــاق الشــمول المال
ووحدتيــن مصرفيتيــن متنقلتيــن، و 467 جهــاز صــراف آلــي و 125 جهــاز إيــداع نقــدي و 185 جهــاز متعــدد الوظائــف فــي عــام 2020م، كمــا أطلــق 

البنــك باقــة وقــار المصرفيــة للمتقاعديــن باالضافــة لتقديــم قــروض خاصــة محــدودة المــدد للشــركات الصغيــرة.
و باالشــارة الــى األوضــاع اإلقتصاديــة الناتجــة عــن جائحــة فيــروس كوفيــد-19 ومــا صاحبهــا مــن إغــالق لألعمــال التجاريــة فــي الربــع الثانــي والثالــث 

والرابــع مــن العــام 2020م، تــّم اإلعفــاءات عــن بعــض الرســوم إمتثــااًل للقــرارات الرقابيــة بهــذا الخصوص.
تمــت إضافــة العديــد مــن المميــزات الجديــدة إلــى الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال واإلنترنــت فــي عــام 2020م لتعزيــز الخدمــة الذاتيــة 
ــادة الســهولة واألمــان فــي عمليــة ســداد مدفوعــات نقــاط  للزبائــن. أدى ارتفــاع عــدد بطاقــات الدفــع عــن ُبعــد واألســاور اإللكترونيــة إلــى زي
البيــع. كمــا ســاهمت الطريقــة الجديــدة لفتــح حســاب التوفيــر عبــر الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت واالســتمرار فــي التوجــه نحــو جعــل العمليــات 
ــال  ــون ري ــز لتصــل إلــى 11 ملي ــي الجوائ ــادة إجمال ــة لعــام 2020م مــع زي ــن . كمــا أطلــق البنــك برنامــج المزيون ــة الزبائ ــة و تحســين تجرب إلكتروني

عمانــي وزيــادة عــدد الفائزيــن ليشــمل فئــات الزبائــن المختلفــة. ويأتــي برنامــج المزيونــة لمواصلــة تشــجيع االدخــار بيــن أفــراد المجتمــع.
وفــي جانــب آخــر عــززت الخدمــات المصرفيــة المميــزة مــن بنــك مســقط مــا تقدمــه مــن خدمــات مــن خــالل سلســلة مــن النــدوات الشــهرية عبــر 
اإلنترنــت وجلســات نقاشــية مــع مــدراء الصناديــق العالميــة وخبــراء االســتثمار. باالضافــة إلــى إفتتــاح عــدد مــن مراكــز خدمــة زبائــن أصالــة فــي 

مختلــف مناطــق ومحافظــات الســلطنة، فقــد تــّم إفتتــاح مراكــز جديــدة فــي العامــرات وصاللــة وجعــالن بنــي بــو علــي.
كمــا قامــت وحــدة نجاحــي للبيــع بالتجزئــة بدعــم رواد األعمــال العمانييــن مــن خــالل تقديــم خدمــات غيــر ماليــة مثــل جلســات نجاحــي والتدريــب 

اإللكترونــي للمهــارات بالتعــاون مــع جوجــل لتحســين إمكانيــة التواصــل مــع الزبائــن خــالل فتــرة جائحــة كورونــا.

نواكب احتياجاتك
المصرفية

يلّبي بنك مسقط االحتياجات 
المصرفية ألكثر من مليون زبون 
بضغّطة زر وِفي أي مكان وزمان 

عبر تطبيق الهاتف النقال.
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الخدمات المصرفية للشركات
تقــدم الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي بنــك مســقط مجموعــة شــاملة مــن المنتجــات والخدمــات لشــريحة واســعة مــن الزبائــن بمــا فــي 
ذلــك الشــركات ذات الصلــة بالحكومــة ومجموعــات األعمــال العائليــة والشــركات الكبيــرة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة. وينصــّب التركيــز 
األساســي للبنــك علــى تعميــق عالقاتــه مــع زبائنــه الحالييــن وتأســيس عالقــات جديــدة مــع غيرهــم مــن الزبائــن باســتمرار؛ وذلــك مــن خــالل تقديــم 

حلــول مصرفيــة متخصصــة مــن خــالل منصــات إلكترونيــة فعالــة مدعومــة بخدمــات متكاملــة.
ويتألــف قطــاع الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي البنــك مــن عــدة فــرق مــن خبــراء العالقــات المهنيــة الذيــن يركــزون علــى قطاعــات محــددة 
ــد  ــادة االهتمــام بتحدي ــد مــن الكفــاءة مــع زي ــز لترســيخ الثقــة فــي تحقيــق مزي لتســهيل التعامــالت المختلفــة. وقــد اســتمر هــذا النهــج الممي
الفــرص الخاصــة بالقطــاع. ولقــد ســاهم النهــج المّتبــع بتخصيــص حلــول مخصصــة متكاملــة لــكل زبــون بــأن نكــون أهــل للثقــة للعديــد مــن الزبائــن.
ــز علــى  ــع بإطــار عمــل ذو تقييــم عالــي للمصداقيــة والثقــة، بالتركي ــة للشــركات، الــذي يتمت فــي عــام 2020م، قــام قســم الخدمــات المصرفي
ــة االســتباقية لمخاطــر  ــى المراقب ــون، باإلضافــة إل ــق لملــف مخاطــر الزب ــل دقي ــع عــروض المنتجــات بعــد تحلي ــّم إعــداد جمي جــودة االئتمــان وت
االئتمــان والســوق والتشــغيل، كمــا قــام القســم بإعــادة تصميــم إســتراتيجية النمــو الخاصــة بــه لمعالجــة المخاطــر بشــكل مناســب، واتخــذ البنــك 
إجــراءات اســتباقية لمعالجــة تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 مــن خــالل توســيع تدابيــر تقليــل العــبء علــى الزبائــن المؤهليــن بمــا يتماشــى مــع اإلرشــادات 

التنظيميــة فــي الســلطنة.
كمــا واصلــت وحــدة المعامــالت المصرفيــة للشــركات التابعــة للبنــك فــي العمــل كواحــدة مــن المحــركات الرئيســية للتحــّول اإللكترونــي فــي 
البنــك مــن خــالل توســيع خيــارات الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة المقدمــة للزبائــن مــن الشــركات. وخــالل العــام 2020، تعــاون البنــك مــع عــدد 
مــن الزبائــن مــن الشــركات والمؤسســات الحكوميــة لتقديــم الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة، ممــا ســاهم فــي ضمــان اســتمرارية األعمــال. 
إضافــة إلــى ذلــك، تــّم إجــراء معامــالت تزيــد قيمتهــا عــن 2 مليــار ريــال عمانــي مــن خــالل المنصــة اإللكترونيــة الخاصــة بالشــركات، ومــن المتوقــع 
إطــالق المزيــد مــن الخدمــات علــى المنصــة اإللكترونيــة الخاصــة بالمعامــالت فــي عــام 2021، وبالتالــي تمكيــن الزبائــن مــن المؤسســات مــن 

تلبيــة متطلبــات رأس المــال العامــل إلكترونيــًا واالســتفادة مــن أحــدث الخدمــات المصرفيــة مــن خــالل المنصــة اإللكترونيــة.
وفيمــا يتعلــق بالمشــاريع وهيكلــة التمويــل، حافــظ البنــك علــى موقعــه الريــادي مــن خــالل دوره الكبيــر فــي عــدة مشــاريع ضخمــة وأساســية 
وقدراتــه المبتكــرة علــى وضــع الهيــاكل والتقنيــات الدقيقــة التــي تلبــي متطلبــات التمويــل علــى المــدى الطويــل لمختلــف المشــاريع فــي 
الســلطنة. كمــا ويســتمر البنــك فــي التركيــز علــى دعــم المشــاريع فــي القطاعــات األساســية والتــي تشــمل: النفــط والغــاز، والبتروكيماويــات، 
والطاقــة المتجــددة واالتصــاالت، والميــاه والطاقــة، والنقــل البحــري والطيــران. حيــث تــّم خــالل العــام، تكليــف البنــك لترتيــب قــروض مشــتركة 

للتطــورات الجديــدة لمشــروع الطاقــة المتجــددة، ومشــروع شــبكة نقــل الغــاز وتقديــم التمويــل ألحــد المشــاريع فــي قطــاع االتصــاالت.
إن العالقــة الطويلــة فــي شــراكة البنــك مــع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مّكنــت البنــك مــن تطويــر تقنيــات جديــدة لتقييــم مخاطــر االئتمــان 
ــس فقــط مــن خــالل المنتجــات  ــرة والمتوســطة لي ــك الدعــم للشــركات الصغي ــة احتياجاتهــم، كمــا قــدم البن ــول المناســبة لتلبي ــم الحل وتقدي

الماليــة المبتكــرة، ولكــن أيًضــا مــن خــالل توســيع الخدمــات غيــر الماليــة لتنميــة أعمالهــم.
يواصــل البنــك دوره فــي تعزيــز مكانــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة لتنويــع اقتصــاد الســلطنة وخلــق فــرص عمــل للشــباب العمانــي. لتســهيل 
الشــمول المالــي، حيــث تــّم تصميــم منتجــات وخدمــات بنــك مســقط المقدمــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة لكــي تســاعدهم فــي التغلــب 

علــى التحديــات ورســم المشــاريع الناجحــة مــن خــالل التخطيــط الســليم وتنظيــم الشــؤون الماليــة واإلداريــة.

ميثاق للصيرفة اإلسالمية
واصــل ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية تعزيــز مكانتــه فــي مجــال األعمــال المصرفيــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية و ريادتــه مــن حيــث حجــم 
ــز الخدمــة واالســتفادة مــن  ــرة لتعزي ــغ كبي ــّم إســتثمار مبال ــع، إذ ت ــوات التوزي ــك شــبكة الفــروع وقن ــة وكذل ــع والربحي األصــول وقاعــدة الودائ

الحلــول والتطبيقــات اإللكترونيــة. 
وقــد حقــق ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية عــددًا مــن اإلنجــازات المهمــة مثــل عملــه كمديــر رئيســي إلصــدار سلســلة الصكــوك الســيادية بالنســخة 
الثالثــة بقيمــة 200 مليــون ريــال عمانــي فــي إطــار برنامــج الصكــوك المحليــة التابــع لــوزارة الماليــة. كمــا أصبــح ميثــاق أيًضــا أول مصــرف إســالمي 

فــي الســلطنة يقــدم البطاقــة االئتمانيــة لمشــتريات الشــركات للزبائــن مــن الشــركات والمؤسســات.
كمــا حظــي برنامــج هبتــي لالدخــار مــن ميثــاق بإقبــال كبيــر فــي عــام 2020م مــع انضمــام أكثــر مــن 6000 زبــون جديــد، و ســاهم البرنامــج بنحــو 
45٪ مــن النمــو اإلجمالــي لودائــع التوفيــر فــي عــام 2020م. إضافــة إلــى ذلــك، تــّم افتتــاح ثالثــة فــروع جديــدة خــالل العــام حيــث وصــل عــدد 
الفــروع اإلجماليــة لميثــاق 23 فرًعــا، لتمّثــل أكبــر شــبكة مصرفيــة تقــدم خدمــات ومنتجــات متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية فــي الســلطنة. 

وفــي إطــار جهــود ميثــاق المســتمرة لتقديــم امتيــازات وخدمــات خاصــة لزبائنــه، تــّم افتتــاح ثــالث صــاالت جديــدة لزبائــن حفــاوة.
وتماشــيًا مــع قــرارات اللجــان التنظيميــة فــي الســلطنة، وضــع ميثــاق تدابيــر مهمــة لمســاعدة الزبائــن المتأثريــن بجائحــة كوفيــد-19 وقــدم الدعــم 
ــة بعــد  ــف مــع اإللتزامــات المالي ــن لمســاعدتهم علــى التكّي ــز بشــكل خــاص علــى المتقاعدي ــالزم لتخفيــف العــبء المالــي عليهــم مــع التركي ال

التقاعــد.
وإلــى جانــب الحفــاظ علــى نمــو مــدروس و ثابــت خــالل عــام ملــيء بالتحديــات، فقــد حــرص ميثــاق علــى االلتــزام بحوكمــة الشــريعة اإلســالمية 

فــي جميــع مــا يقدمــه مــن منتجــات و فــي عملياتــه و إجراءاتــه الداخليــة.

الخدمات المصرفية االستثمارية وإستثمارات البنك
ال يــزال قســم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية فــي بنــك مســقط هــو الرائــد فــي الســوق العمانــي كونــه االختيــار األول للزبائــن نظــرا لخبرتــه 
فــي مجــال االســتثمار و قدرتــه علــى التعامــل مــع المعامــالت الكبيــرة والمعقــدة ولديــه ســجل حافــل يتميــز بنجــاح تســليم المعامــالت مدعومــًا 
بمجموعــة مــن الموظفيــن ذوي الخبــرة فــي المجــال. وبالرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة، فقــد أكمــل فريــق الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية 
معامــالت فــي مجــال التمويــل واالستشــارات الماليــة بقيمــة إجماليــة تزيــد علــى 5 مليــارات دوالر أمريكــي أكثــر مــن 1.9 مليــار ريــال عمانــي فــي 

عــام2020م. 
وقــد تضمنــت المعامــالت الرئيســية التــي أنجزهــا قســم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية خــالل عــام 2020 لصالــح حكومــة الســلطنة إصــدار 
ــة  ــي، كمــا قــدم القســم االستشــارات المالي ــال عمان ــون ري ــار دوالر أمريكــي وإصــدار صكــوك ســيادية بقيمــة 200 ملي ســندات بقيمــة 2 ملي

ــاء. ــة فــي قطــاع الكهرب ــى مؤسســة حكومي ــون دوالر أمريكــي إل ــر األجــل بقيمــة 260 ملي ــل لقــرض قصي وترتيــب التموي
عــالوة علــى ذلــك، ســاهم البنــك أيًضــا فــي المشــاركة فــي محفظــة تمويــل ســكني لصالــح مؤسســة حكوميــة رائــدة فــي الســلطنة. إضافــة 
إلــى ذلــك، عمــل بنــك مســقط علــى نقــل ملكيــة أســهم بنســبة 72.71٪ مــن شــركة مســقط الماليــة، وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة مملوكــة 
بالكامــل للبنــك ومقرهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، إلــى شــركة ســيكو "ش.م.ب م" مقابــل تحويــل أســهم الخزينــة المســّجلة لــدى ســيكو 

إلــى البنــك، ليمتلــك بذلــك حصــة تبلــغ 9٪ مــن رأس مــال ســيكو عنــد إتمــام الصفقــة.
يديــر فريــق إســتثمارات الممتلــكات محفظــة إســتثمارات البنــك وفقــًا للوائــح إدارة االســتثمار التــي أقرهــا مجلــس اإلدارة بالبنــك بمــا فــي ذلــك 
100 مليــون دوالر أمريكــي لصالــح برنامــج لإلســتثمار فــي مجــال التقنيــة الماليــة Fintech. وقــد قدمــت محفظــة إســتثمارات الممتلــكات بالبنــك 

أداًء مســتقرًا علــى المســتوى المحلــي والدولــي رغــم الوضــع االقتصــادي الملــيء بالتحديــات. 
كمــا بــدأ البنــك االســتثمار فــي مجــال التقنيــة الماليــة Fintech مــن خــالل أداة إســتثمارية مخصصــة وهــي BM Innovate وذلــك بعــد حصولــه 
علــى موافقــة البنــك المركــزي العمانــي. ويهــدف البنــك مــن خــالل BM Innovate إلــى إنشــاء شــبكة قويــة فــي نظــام التقنيــة الماليــة كمــا 

يســتهدف االســتثمار فــي شــركات التقنيــة الماليــة علــى مســتوى محلــي ودولــي. 

الخزينة وأسواق رأس المال 
حافظــت دائــرة الخزينــة وأســواق رأس المــال علــى موقعهــا الريــادي فــي عــام 2020م. ويعــّد بنــك مســقط البنــك الرائــد فــي الســلطنة الــذي 
يقــدم مجموعــة متكاملــة مــن منتجــات وخدمــات الخزينــة يوميــًا علــى مــدار الســاعة، وتشــمل منتجــات وخدمــات الخزينــة تلبيــة متطلبــات الصــرف 
األجنبــي، وتوفيــر حلــول التحــوط ضــد مخاطــر معــّدالت الفائــدة وأســعار الســلع للشــركات. ويقــدم القســم أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة للزبائــن 
ولنظرائــه مــن البنــوك وهــو مــن بيــن البنــوك اإلقليميــة القليلــة التــي تقــدم حلــول التحــوط الســلعي للزبائــن. وكان لدائــرة الخزينــة وأســواق رأس 
ــة بمــا يتماشــى مــع إدارة األصــول  ــال العمانــي مــن خــالل المشــاركة الفّعالــة فــي األســواق النقدي المــال دورًا فعــااًل فــي إدارة الســيولة بالري

واإللتزامــات واإلرشــادات التنظيميــة.
خــالل عــام 2020م، اســتمرت الدائــرة فــي تقديــم الخدمــات للزبائــن مــن األفــراد والشــركات خــالل فتــرة اإلغــالق، كمــا عملــت الدائــرة علــى ضمــان 
توافــر الســيولة الكافيــة مــن العمــالت المحليــة واألجنبيــة علــى حــد ســواء، ممــا يــدل علــى الوضــع اإليجابــي للبنــك فــي اإلقــراض وتعزيــزًا لمكانتــه 
ــرة خطــة البنــك للتمويــل الطــارئ للتخفيــف مــن نقــص الســيولة علــى المــدى القريــب بســبب طبيعــة الســوق  فــي الســوق. كمــا عــززت الدائ

المتقلبــة. وقــد تمّكــن البنــك مــن االســتفادة مــن قنواتــه اإللكترونيــة إلنجــاز التحويــالت واكتســاب حصــة أعلــى فــي الســوق.
يؤمــن البنــك أن الجهــود المتضافــرة وتقديــم خدمــة عاليــة الجــودة للزبائــن ســيؤدي إلــى ضمــان ميــزة تنافســية مســتدامة لألعمــال التــي تركــز 

علــى الزبائــن فــي الســنوات المقبلــة.

المؤسسات المالية العالمية
ــرة  ــع الدائ ــم، كمــا تتمت ــة بشــبكة واســعة مــن العالقــات مــع بنــوك أخــرى فــي مختلــف أنحــاء العال ــة العالمي ــرة المؤسســات المالي ــع دائ تتمت
بخبــرة واســعة فــي تقييــم المخاطــر التــي تتعــرض لهــا البنــوك والمصــارف ممــا يمّكــن بنــك مســقط مــن تقديــم خدمــات الخزينــة وحلــول دوليــة 
للحــد مــن المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركات والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي الســلطنة. كمــا تقــدم الدائــرة منتجــات التجــارة 
ــم المنتجــات والخدمــات للمؤسســات  ــق يســعى باســتمرار لتقدي ــرة بفري ــع الدائ ــة، وتتمت ــة فــي األســواق الدولي ــل لعالقاتهــا المصرفي والتموي
الماليــة العالميــة بطريقــة ســريعة وفعالــة. وقــد واصلــت دائــرة المؤسســات الماليــة العالميــة لعــب دور مهــم فــي توجيــه األعمــال التجاريــة مــن 
أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا إلــى ســلطنة عمــان والفــروع الدوليــة للبنــك فــي المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت، وقــد حظــي ذلــك 
بدعــم جيــد مــن مكاتــب التمثيــل الدوليــة للبنــك. كمــا قدمــت الوحــدة مســاهمة كبيــرة فــي معالجــة الضمانــات لمشــاريع البنيــة التحتيــة الكبيــرة 

مــن خــالل إصــدار ضمانــات المشــروع مقابــل الضمانــات الــواردة مــن البنــوك فــي الخــارج.
و يقــدم فريــق التمويــل التجــاري التابــع لدائــرة المؤسســات الماليــة العالميــة حلــواًل مصرفيــة مميــزة لزبائنــه وذلــك كجــزء مــن جهــود التســويق 
لمنتجــات البنــك علــى مســتوى عالمــي حيــث ســاهمت المعرفــة والخبــرة فــي العمــل فــي األســواق العالميــة علــى تقديــم مــا يلبــي احتياجــات 
الزبائــن ومتطلباتهــم، وقــد واصلــت الدائــرة خــالل العــام، توفيــر حلــول التمويــل التجــاري لكبــار المصدّريــن مــن الســلطنة ودول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، وقــد عملــت شــبكة الفــروع والمكاتــب التمثيليــة الدوليــة التابعــة للبنــك كاليــد اليمنــى فــي رفــد احتياجــات التمويــل التجــاري للزبائــن، 
هــذا وتواصــل الدائــرة خدمــة زبائنهــا مــن خــالل إدارة أعمالهــم فــي أســواق صاعــدة مــن خــالل تعريــف الزبائــن بمخاطــر التشــغيل وااللتــزام ذات 

الصلــة بهــذه األســواق.
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خــالل عــام 2020م نجــح فريــق اســتراتيجيات وحلــول الديــن فــي توفيــر تســهيالت تمويليــة بقيمــة 800 مليــون دوالر أمريكــي لمــدة اســتحقاق 3- 5 
ســنوات بشــروط مناســبة و ذلــك عبــر عــدد مــن مؤسســات المجتمــع المصرفــي الدولــي وحصــل علــى تمويــل مــن مؤسســات مقرضــة مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي وأوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة وآســيا وأفريقيــا. وقــد اســتمر الفريــق فــي توســيع عالقاتــه باتبــاع نهــج حصيــف.
وقــد تمكنــت المجموعــة مــن االســتفادة مــن شــبكتها الواســعة مــن العالقــات وإيجــاد مصــادر جديــدة للســيولة للبنــك. وللتعامــل مــع طبيعــة 
الســوق الحاليــة، فقــد اّتبــع البنــك إجــراءات حصيفــة لتقليــل وإدارة االئتمــان الــذي يتــّم خــارج البلــد، والتــي ســاهمت بدورهــا إلــى تنويــع الجهــات 

المقرضــة، وتعزيــز طــرق التمويــل إضافــة إلــى إدارة المخاطــر.

األسهم الخاصة وإدارة األصول 
ســجلت دائــرة األســهم الخاصــة وإدارة األصــول أداًء قويــًا فــي العــام المالــي 2020م. وقــد عــززت هــذه الدائــرة مــن مكانتهــا بيــن مــدراء األصــول 
الــرواد فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى الرغــم مــن األزمــة الماليــة التــي حصلــت فــي جميــع فئــات األصــول ومختلــف المناطــق خــالل عــام 
2020م. وقــد تمكنــت الدائــرة مــن تجــاوز األزمــة والتحديــات المصاحبــة وقدمــت أداًء جيــًدا حيــث ســجلت جميــع مــا تقدمــه تقريًبــا أداًء متفوًقــا 

علــى المعاييــر الخاصــة بــكل منهــا، حيــث بلــغ إجمالــي األصــول المتداولــة حوالــي 2.54 مليــارات دوالر أمريكــي. 
بــدأت أســواق االئتمــان واألســهم العالميــة العــام بشــكل إيجابــي ولكنهــا ســرعان مــا واجهــت إنخفاضــًا ملحوظــًا فــي النصــف األول مــن عــام 
2020م بســبب اإلغــالق العالمــي المفاجــئ والمطــّول. وتأثــرت فئــات األصــول عبــر األســهم واألوراق الماليــة ذات الدخــل الثابــت والعقــارات 
واألســواق األخــرى بشــكل كبيــر علــى مســتوى العالــم. لدعــم االقتصــادات واألســواق، أعلنــت الحكومــات والبنــوك المركزيــة فــي جميــع البلــدان 
ــم مــن  ــى الرغ ــام. عل ــالل الع ــاش الســوق خ ــى انتع ــي ســاعدت عل ــز الســيولة والت ــدة وتعزي ــض أســعار الفائ ــة شــملت تخفي ــر تحفيزي ــن تدابي ع
ــرة األســهم الخاصــة وإدارة األصــول ببنــك مســقط فــي كل مــن األســواق الخاصــة  ــي تديرهــا دائ ــق والمحافــظ الت ــات، حققــت الصنادي التحدي

واألســواق العامــة النتائــج المســتهدفة خــالل عــام 2020م.
وفــي مجــال الممتلــكات الخاصــة، واصــل صنــدوق إزدهــار العقــاري الرائــد أداءه المتميــز فــي الســنة الماليــة 2020م وهــو الصنــدوق العقــاري 
ــة بنســبة ٪7  ــادئ صناديــق االســتثمار العقــاري REIT، كمــا وزع أرباحــًا نقدي ــّم تنظيمــه اعتمــادًا علــى مب األول والوحيــد فــي الســلطنة الــذي ت
متوســطها 9.45٪ ســنويًا منــذ إنشــائه، وهــي نســبة أعلــى بكثيــر مــن التوزيــع الســنوي المســتهدف بيــن 7٪ -8 ٪. ومــع اســتمرار النجــاح الــذي 
يحققــه صنــدوق إزدهــار فقــد تمكــن الصنــدوق مــن جــذب العديــد مــن الفــرص االســتثمارية الجديــدة فــي األصــول العقاريــة المــدّرة لألربــاح فــي 

ســلطنة عمــان ومنطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
وفي فئة أصول الدخل الثابت، حققت الدائرة أداًء قويًا أيًضا. ويمكن تلخيص األداء عبر النقاط أدناه:

صنــدوق عمــان للدخــل الثابــت: صنــدوق مغلــق مســّجل لــدى الهيئــة العامــة لســوق المــال بســلطنة عمــان، والــذي يســتثمر فــي األوراق 	 
الماليــة الثانويــة للشــركات فــي المنطقــة، وقــد نجــح فــي تحويــل جائحــة كوفيــد-19 إلــى فرصــة مــن خــالل اســتكمال االســتثمارات التــي تزيــد 
عــن 16 مليــون ريــال عمانــي بعوائــد مرتفعــة. وقــد نجــح الصنــدوق فــي تحقيــق أحــد أعلــى توزيعــات األربــاح بنســبة تزيــد عــن 7.8٪ ســنوًيا خــالل 

عــام 2020م علــى الرغــم مــن بيئــة الســوق الصعبــة.
خطــة تعزيــز الدخــل الثابــت: محفظــة إســتثمارية تســتثمر فــي األوراق الماليــة العالميــة ذات الدخــل الثابــت، كمــا أنهــا حققــت عوائــد 	 

مرتفعــة. وقــد تــّم توزيــع 4 مــن عوائــد األســهم بنســبة 7٪ لعــام 2020م مقارنــة بالتوزيــع المســتهدف وهــو ٪7.5-7. 
صنــدوق ســوق المــال الوحيــد فــي ســلطنة عمــان: يديــر القســم الصنــدوق ويعتبــر أداة مفيــدة إلدارة النقــد مــع ســيولة يوميــة تقــدم خيــارًا 	 

ممتــازًا للحســابات الجاريــة. حقــق المســتثمرون عوائــدًا مرتفعــة مــن خــالل الصنــدوق التــي بلغــت 3.6٪ علــى أســاس ســنوي لعــام 2020م.

ــا فــي الســنة الماليــة 2020م علــى الرغــم مــن ظــروف الســوق المتقلبــة والتحديــات االقتصاديــة.  كمــا ســجلت أعمــال الســوق أيًضــا أداًء قوًي
ــق والمحافــظ  ــدوق فــي المنطقــة، كمــا تمكنــت الصنادي ــر صن ــي أكب ــذي يعــّد ثان ــد فــي المجموعــة نمــوه، وال ــدوق أوريكــس الرائ واصــل صن

ــة. ــر ذات الصل ــة بالمعايي األخــرى التــي تديرهــا المجموعــة مــن الحفــاظ علــى أدائهــا المتفــوق مقارن
ال تــزال مجموعــة األســهم الخاصــة وإدارة األصــول فــي طليعــة ابتــكار منتجــات إســتثمارية فريــدة؛ وذلــك إلضافــة إســتثمارات فــي األســواق 

المتقدمــة والناشــئة ســعيًا وتقديــم مجموعــة متنوعــة مــن الحلــول االســتثمارية للزبائــن. 

العمليات الدولية
خــالل عــام 2020م، واصــل البنــك تنفيــذ اســتراتيجيته ونمــوذج العمــل الــذي تــّم تطويــره فيمــا يتعلــق بالفــروع الدوليــة فــي المملكــة العربيــة 
ــز الكفــاءات  ــة وتعزي ــارة والخزين ــة للشــركات، وخدمــات التج ــى الخدمــات المصرفي ــز عل ــت، لدمــج أعمالهــا األساســية للتركي الســعودية والكوي
التشــغيلية. علــى الرغــم مــن بيئــة األعمــال واالئتمــان العالميــة الصعبــة فقــد اتخــذت الفــروع تدابيــر لتحســين جــودة محافظهــا االئتمانيــة وحققــت 

كفــاءة ملحوظــة فــي التكلفــة نتيجــة لمبــادرات ترشــيد التكلفــة وتعزيــز التعــاون مــع المقــر الرئيســي فــي الســلطنة.
وتهــدف الفــروع الدوليــة إلــى تحقيــق نمــو صحــي فــي محفظتهــا االئتمانيــة للقطــاع المســتهدف مــن اإلقــراض المضمــون بمــا يتماشــى مــع 
اســتراتيجيتها، مــع التركيــز علــى انتقــاء الفــرص االســتثمارية. إن المكاتــب التمثيليــة فــي ســنغافورة و إمــارة دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

تقــع فــي مراكــز ماليــة إقليميــة هامــة، ويعمــالن علــى تســويق منتجــات البنــك ومســاعدته علــى الحفــاظ علــى عالقاتــه مــع البنــوك األخــرى.

شركة مسقط المالية
أغلقــت مســقط الماليــة عــام 2020م بأصــول قيمتهــا 3.5 مليــار ريــال ســعودي مقابــل 5.2 مليــار ريــال ســعودي فــي ديســمبر 2019م، بإنخفــاض 
قــدره 67٪. خــالل عــام 2020م، واجهــت مســقط الماليــة بعــض التحديــات حيــث لــم يتمكــن "صنــدوق المشــاعر ريــت" صنــدوق االســتثمار 
العقــاري المتــداول مــن تحصيــل اإليجــارات بعــد مــارس 2020م بســبب إغــالق مكــة المكرمــة عــن المســافرين الدولييــن. تــّم إطــالق "صنــدوق 
المشــاعر ريــت" فــي 2017م بأصــول قيمتهــا 550 مليــون ريــال ســعودي لإلســتثمار وامتــالك بعــض العقــارات فــي مدينــة مكــة المكرمــة. كمــا 
تديــر مســقط الماليــة صندوقيــن عقارييــن آخريــن بحجــم 226 مليــون ريــال ســعودي و 392 مليــون ريــال ســعودي. وتبلــغ قيمــة أعمــال ســوق المــال 
نحــو 2.1 مليــار ريــال ســعودي فــي ديســمبر 2020م. وفيمــا يتعلــق بأســواق رأس المــال، تبلــغ محفظــة زبائــن الشــركة فــي األســواق الناشــئة 
ــدار فــي أســواق األســهم  ــي ت ــة الت ــال ســعودي مــن المحافــظ االســتثمارية التقديري ــون ري ــى 724 ملي ــال ســعودي باإلضافــة إل ــون ري 843 ملي
فــي المملكــة. كمــا تديــر مســقط الماليــة صنــدوق أســواق النقــد، الــذي بلــغ 209 مليــون ريــال ســعودي فــي ديســمبر 2020م. وبلغــت إيــرادات 
ــة االســتثمارية  ــًوا بنســبة 8٪، بينمــا ســجلت إدارة الخدمــات المصرفي ــل نم ــا يمث ــام 2020م، وهــو م ــال ســعودي لع ــون ري الوســاطة 2.5 ملي

إيــرادات قدرهــا 721 ألــف ريــال ســعودي تمّثلــت بإنخفــاض قــدره 23٪ للعــام.
ــّم اســتكمال  ــام 2020م، ت ــّم اســتالمه مــن شــركة ســيكو "ش.م.ب م " فــي وقــت ســابق مــن ع ــذي ت ــرض االســتحواذ ال ــا لشــروط ع وفًق
اإلجــراءات المرتبطــة بالصفقــة المقترحــة بمــا فــي ذلــك إجــراءات التقييــم والعنايــة الواجبــة، كمــا تــّم االتفــاق علــى شــروط الصفقــة والحصــول 
ــى  ــع عل ــذ الصفقــة والتوقي ــًا بتنفي ــى المضــي قدم ــث اتفــق الطرفــان عل ــن، حي ــل مجلســي إدارة الطرفي ــة مــن قب ــى الموافقــات المطلوب عل
ــة، ســتمتلك ســيكو حصــة نســبتها ٪72.71  ــود الصفقــة المقترح ــّم إبرامهــا فــي ديســمبر 2020م. وبموجــب بن ــي ت ــة الت ــات المطلوب االتفاقي
فــي مســقط الماليــة مقابــل تحويــل أســهم خزينتهــا إلــى بنــك مســقط. ونتيجــة لذلــك، ســيمتلك بنــك مســقط حصــة نســبتها 9٪ فــي ســيكو 
ــة  ــات الرقابي ــى الموافق ــد الحصــول عل ــي بع ــة بشــكل نهائ ــرام الصفق ــة. هــذا وســيتّم إب ــام الصفق ــد إتم ــة عن و 27.29٪ فــي مســقط المالي

ــة فــي ســلطنة عمــان.  المطلوب

تطوير تجربة الزبائن
إن اســتراتيجيات البنــك تتمحــور حــول تعزيــز خدمــة الزبائــن مــن خــالل التركيــز علــى تلبيــة احتياجاتهــم، حيــث يولــي البنــك اهتمامــًا كبيــرًا لتعزيــز تجربــة 
ــر خدمــة الزبائــن إلــى التأكيــد أن منتجــات البنــك وخدماتــه وعملياتــه المختلفــة مصممــة بطــرق مبتكــرة تلبــي  الزبائــن كمــا تهــدف دائــرة تطوي
ــر البنــك  ــر خدمــة الزبائــن مبنيــة علــى آراء الزبائــن وتقديــم الدعــم لمختلــف دوائ ــن المختلفــة، علمــًا أن اســتراتيجية البنــك لتطوي احتياجــات الزبائ

لمختلــف الدوائــر والعمليــات فــي البنــك لتعزيــز أدائهــا لتقديــم خدمــة أفضــل للزبائــن. 
وفــي عــام 2020م واصــل البنــك تعزيــز إطــار إدارة تطويــر خدمــة الزبائــن ليتتبــع مؤشــرات األداء الرئيســية المتمحــورة حــول الزبائــن مــن أجــل ضمــان 
تقليــل جهودهــم عنــد تعاملهــم مــع البنــك، واحتــرام حقوقهــم وزيــادة والئهــم ورضاهــم عــن المنتجــات التــي يقدمهــا البنــك. إضافــة إلــى ذلــك، 
تلّقــى جميــع موظفــو البنــك حلقــات عمــل توعويــة وتدريبيــة حــول أهميــة تطويــر خدمــة الزبائــن، كمــا تــّم تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات التــي 

تهــدف لجعــل أهميــة تعزيــز خدمــات الزبائــن جــزءًا ال يتجــزأ مــن ثقافــة البنــك. 
هــذا ويــدرك البنــك أهميــة االســتماع إلــى زبائنــه مــن خــالل عــدة وســائل مثــل: االســتبيانات، االجتماعــات مــع الزبائــن، ونظــام إدارة المالحظــات 
والشــكاوى علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك، ومركــز االتصــال ووســائل التواصــل االجتماعــي. وقــد طبــق البنــك آليــة لمعرفــة مالحظــات الزبائــن 
وآرائهــم عنــد التعامــل مــع البنــك وتمّكــن مــن الحصــول علــى وجهــات نظــر مختلفــة حــول مــا يرضــي الزبائــن والتــي تــّم تطبيقهــا فيمــا بعــد فــي 

مبــادرات مختلفــة. 
فــي عــام 2020م، واصلــت الدائــرة التركيــز علــى تجربــة الزبائــن طيلــة فتــرة تعاملهــم مــع البنــك وذلــك مــن أجــل تحديــد نقــاط الضعــف لتجربــة 
الزبــون ومعالجتهــا بالحلــول المناســبة بمــا يتناســب مــع الوضــع خــالل جائحــة كوفيــد-19، كمــا يعمــل البنــك علــى تقييــم قنــوات التواصــل مــع 
ــز تجربــة الزبائــن مــع البنــك فــي جعــل المعامــالت المصرفيــة ممتعــة أكثــر لــكل مــن الزبائــن والموظفيــن.  الزبائــن. وقــد ســاهمت دراســة تعزي
كمــا يعمــل البنــك علــى تغييــر تجــارب الزبائــن بشــكل جــذري بحيــث يجعــل الخدمــات المصرفيــة تتناســب مــع نمــط حيــاة الزبائــن واحتياجاتهــم، ممــا 
ســاهم فــي تقليــل التحديــات أو الصعوبــات التــي قــد يواجههــا الزبائــن. وقــد ســاعد التركيــز علــى تقييــم تجــارب الزبائــن علــى تدشــين مبــادرات 

لتحســين قنــوات االتصــال التــي حصلــت علــى تقييــم أقــل.
فــي عــام 2020م، جمــع البنــك ردوًدا مــن أكثــر مــن 55,000 زبــون مــن خــالل االســتبيانات، كمــا نظــم 12 اجتمــاع ألخــذ آراء الزبائــن مــن األفــراد 
والشــركات، وقــام بإجــراء تحليــل شــامل لــكل المعلومــات التــي تــّم جمعهــا خاصــة المتعلقــة بشــكاوى الزبائــن. كمــا زاد عــدد الزبائــن الذيــن أوصــوا 
عائالتهــم ومعارفهــم باســتخدام بنــك مســقط كشــريك مصرفــي فــي القنــوات المصرفيــة اإللكترونيــة حيــث زاد معــّدل رضــا الزبائــن عــن هــذه 

القنــوات. 

تقنية المعلومات، والعمليات وإدارة المشاريع
عــززت دائــرة تقنيــة المعلومــات بالبنــك قدرتهــا علــى تقديــم خدمــات دقيقــة وســريعة وعاليــة الجــودة للزبائــن مــن خــالل تطبيــق أحــدث حلــول 
التقنيــات المبتكــرة واتبــاع أحــدث التوجهــات فــي التحــّول الرقمــي. لقــد عمــل البنــك خــالل العــام علــى تنفيــذ مبــادرات جديــدة وذلــك لتقديــم 
أفضــل الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة لزبائنــه ومثــااًل علــى ذلــك تــّم الســماح بتنفيــذ المعامــالت اســتخدام بطاقــات البنــوك األخــرى مــن خــالل 
ــّم التعــاون مــع شــريك  ــّم تدشــين البطاقــة االئتمانيــة لمشــتريات الشــركات مــن ميثــاق، وت أجهــزة اإليــداع النقــدي التابعــة لبنــك مســقط، وت

إضافــي لتنفيــذ معامــالت الحــواالت للهنــد، كمــا تــّم تدشــين تطبيــق جديــد للحــواالت المصرفيــة مــن بنــك مســقط. 
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وقــد تــّم اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر لتحســين الخدمــات المقدمــة. وقــام البنــك أيًضــا خــالل العــام بإجــراء مراجعــة شــاملة للبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا 
المعلومــات بمســاعدة خبيــر استشــاري دولــي رائــد ممــا نتــج عنــه تنفيــذ 5 مشــاريع.

وفــي خطــوات اســتباقية لمواجهــة االحتيــال اإللكترونــي والتهديــدات المتغيــرة باســتمرار عبــر اإلنترنــت، فقــد بــذل البنــك جهــوًدا مكثفــة لضمــان 
فعاليــة برامــج األمــن عبــر اإلنترنــت ورفــع مســتواها باســتخدام أحــدث األدوات والتقنيــات المتطــورة التــي عــززت قدراتــه األمنيــة علــى اإلنترنــت، 
كمــا أكــد نجاحــه فــي إكمــال التدريبــات واالختبــارات الخاصــة بمواجهــة التحديــات واســتمرار العمــل علــى التــزام البنــك بأفضــل معاييــر اســتمرارية 

األعمــال، باإلضافــة إلــى ذلــك، تــّم إجــراء إســتثمارات محــددة لتعزيــز األمــن والمراقبــة األمنيــة.
وقــد أنجــز البنــك خــالل العــام حوالــي 40 مشــروعًا تكنولوجيــًا فــي نفــس الوقــت الــذي يديــر فيــه أكثــر مــن 50 مشــروعًا. وبهــدف التمكــن مــن 
إدارة ومراقبــة مهــام تكنولوجيــا المعلومــات وتنفيــذ المشــاريع الكبيــرة، فقــد تــّم وضــع إطــار عمــل محــدد إلدارة المشــاريع وتقنيــة المعلومــات.

إدارة الموارد البشرية 
يؤمــن بنــك مســقط بــأن موظفيــه األكّفــاء هــم نبــض المؤسســة وأســاس نجاحهــا، ولذلــك يســعى لتوفيــر الفــرص للتطــور الوظيفــي والتعّلــم 
واكتســاب الخبــرات لتمكينهــم مــن تقديــم مســاهمات حيويــة لنمــو البنــك ونجاحــه. ويلعــب البنــك دورًا بــارزًا فــي تطويــر المواهــب العمانيــة وقــد 

تمكــن مــن تحقيــق نســبة تعميــن بلغــت مــا يقــارب ٪95.
فــي عــام 2020م، قــام بنــك مســقط بتوظيــف 186 مواطًنــا عمانًيــا لدعــم مبــادرات خلــق فــرص العمــل فــي الســلطنة. وقامــت أكاديميــة جدارة، 
 Global Association of والتــي تــّم اإلعتــراف بهــا كأكاديميــة للشــركات مــن قبــل المؤسســة العالميــة للجامعــات واألكاديميــات للشــركات
Corporate Universities and Academics، بتنظيــم برامــج تدريبيــة حيــث اســتفاد الموظفــون مــن 17,907 مقعــد تدريبــي علــى مــدار 
20,418 يــوم عمــل، كمــا تــّم تنفيــذ 11 برنامجــًا للحصــول علــى شــهادة مهنيــة واســتفاد منهــا 90 موظفــًا، كمــا قــدم البنــك 22 منحــة دراســية 
داخــل ســلطنة عمــان و 5 منــح دراســية فــي جامعــات فــي الخــارج للموظفيــن الواعديــن فــي عــام 2020م لمواصلــة تطويــر مــوارده البشــرية. كمــا 
تــّم تدشــين مــا يصــل إلــى 44 دورة تعليــم إلكترونــي جديــدة فــي عــام 2020م بإجمالــي 31 ســاعة مــن محتــوى التعلــم اإللكترونــي الخــاص بالبنــك 
وتعلــم منهــا أكثــر مــن 95٪ مــن الموظفيــن. كمــا تــّم تطويــر التعلــم اإللكترونــي المخصــص لنجاحــي. تــّم إطــالق التعليــم اإللكترونــي التفاعلــي 

لدعــم ركائــز االســتراتيجية مثــل التركيــز علــى الزبائــن واإلنتاجيــة والكفــاءة واالبتــكار وتســهيل إدارة التغييــرات.
يّتبــع البنــك عمليــة منهجيــة للكشــف عــن المواهــب علــى مســتويات مختلفــة مــن اإلدارة حيــث تدعــم هــذه البرامــج اســتراتيجية البنــك لتهيئــة 
الشــباب العمانــي لتولــي مناصــب قياديــة. يتــّم تقديــم جميــع مســتويات البرامــج مــن قبــل كليــات إدارة أعمــال رائــدة، كمــا تديــر أكاديميــة جــدارة 
برامــج تطويــر وظيفيــة مصممــة خصيًصــا لجميــع أدوار األعمــال، ممــا يمــزج أفضــل الممارســات الدوليــة مــع المواصفــات الداخليــة وخبــرات البنــك 
التجاريــة. وقــد تــّم إكمــال البرنامــج التدريبــي للدفعــة الثانيــة مــن برنامــج الخريجيــن ذوي اإلمكانيــات العاليــة فــي فبرايــر 2020م بمشــاركة 24 خريجــًا 

بينمــا تــّم إطــالق الدفعــة الثالثــة فــي ينايــر 2020م بمشــاركة 18 خريجــًا.
فــي عــام 2020، تــّم تحســين أكثــر مــن 24 عمليــة وجعلهــا إلكترونيــة وذلــك لتقليــل الوقــت المســتغرق إلجرائهــا بكفــاءة، ممــا أدى إلــى تحســين 

تجربــة الموظفيــن. كمــا تــّم إجــراء عــدد مــن الــورش التوعويــة للموظفيــن حــول الصحــة والســالمة. 
لضمــان ســالمة الموظفيــن واســتمرارية األعمــال خــالل جائحــة كوفيــد-19، تــّم اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات بمــا فــي ذلــك مشــاركة أرقــام مكتــب 
المســاعدة علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع لإلبــالغ/ تقديــم المشــورة للحــاالت المصابــة بكوفيــد-19، كمــا تــّم تشــكيل لجنــة خاصــة 
بكوفيــد-19 فــي البنــك لإلشــراف علــى التطــورات المتعلقــة بالوبــاء، وضمــان اســتمرارية األعمــال ووضــع إرشــادات توجيهيــة للموظفيــن. وتــّم 
العمــل كذلــك علــى توفيــر الكمامــات، والمعقمــات والقفــازات، وإجــراء فحــص درجــات الحــرارة وتركيــب عــوازل بيــن مكاتــب الموظفيــن، وتقديــم 
ــر إلــى وزارة الصحــة حــول  ــّم تقديــم التقاري إجــازة خاصــة للموظفيــن المصابيــن بأمــراض مزمنــة لضمــان التباعــد الجســدي، إضافــة إلــى ذلــك، ت

الحــاالت المصابــة بكوفيــد-19 ومتابعتهــا عنــد الضــرورة.

إدارة المخاطر 
ــك يعمــل ضمــن إطــار التعامــل مــع المخاطــر  ــد، والتأكــد مــن أن البن ــن المخاطــر والعوائ ــوازن بي ــق الت ــل هــدف إدارة المخاطــر فــي تحقي يتمّث
المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة. وتضمــن اإلدارة المســتقلة للمخاطــر أنــه يتــّم إدارة المخاطــر مــن خــالل بنيــة مصممــة بدقــة وكذلــك مــن خــالل 
ــر مختلــف  ــد المخاطــر وقياســها وإدارتهــا بشــكل مســتقل عب ــي تشــمل تحدي ــل مجلــس اإلدارة والت ــات المعتمــدة مــن قب السياســات والعملي
أعمــال البنــك. يؤمــن بنــك مســقط بأهميــة إدارة المخاطــر ويعتبرهــا مــن أساســيات العمــل ويواصــل االســتثمار فــي زيــادة تعزيــز قدراتــه فــي هــذا 

المجــال. كمــا يواصــل التركيــز علــى تحســين نظــم إدارة المخاطــر وتعزيــز إطــار إدارة المخاطــر ERM علــى مســتوى المؤسســة ككل. 
يتــّم قيــاس ممارســات إدارة المخاطــر فــي البنــك وفًقــا ألفضــل الممارســات فــي المجــال كمــا تقــوم اإلدارة بمراجعــة سياســة المخاطــر وكيفيــة 
تحديــد وإدارة المخاطــر بمــا يتماشــى مــع الظــروف االقتصاديــة والتنظيميــة المتطــورة. لتعزيــز ثقافــة المخاطــر فــي البنــك، يتــّم طــرح التوجهــات 
المتعلقــة بالمخاطــر التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة إلــى وحــدات األعمــال بشــكل مفصــل ويتــّم مراقبــة االلتــزام بذلــك التوجــه ورفــع تقاريــر عنــه 
واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة المناســبة عنــد تطلــب األمــر لذلــك. وكونــه البنــك المعنــي مــن الناحيــة التنظيميــة DSIB الوحيــد فــي الســلطنة، 
وضــع البنــك خطــة معالجــة وحــل األزمــات، تّمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، لوضــع إجــراءات رســمية ليقــوم البنــك بتطبيقهــا 

بهــدف تحقيــق االســتدامة واالســتقرار فــي حالــة األزمــات.
ــد الضــرورة،  ــة، عن ــاذ الخطــوات التصحيحي ــب واتخ ــه عــن كث ــة ومراجعــة محفظت ــك مراقب ــة، يواصــل البن ــة الحالي ــة االقتصادي وفــي ضــوء البيئ
للمحافظــة علــى جــودة أصولــه ودعــم نمــو األعمــال. كمــا قــام البنــك بتحديــد قطاعــات االقتصاد المتقلبــة لضمان اإلدارة االســتباقية للحســابات 

وتقديــم مــا يلــزم عنــد الضــرورة، لضمــان اســتمرار أعمالهــم فــي مواجهــة األزمــات. خــالل جائحــة كوفيــد-19، واصــل البنــك تقديــم خدماتــه مــع 
ضمــان صحــة وســالمة موظفيــه وزبائنــه مــن خــالل االمتثــال للمعاييــر واإلرشــادات الصــادرة عــن اللجنــة العليــا. ولقــد تأكــد البنــك مــن أن مرافــق 

إدارة اســتمرارية األعمــال الخاصــة بهــا جاهــزة لدعــم العمــل عــن بعــد.
خــالل العــام، أجــرى البنــك تقييمــًا لمخاطــر االحتيــال علــى مســتوى المؤسســة لتحديــد الثغــرات األمنيــة المحتملــة، ويجــري اآلن تنفيــذ التوصيــات 
ــة داخليــة للموظفيــن وخارجيــة للزبائــن، كمــا قــام البنــك  ــال اإللكترونــي، قــام البنــك بإجــراء حملــة توعوي علــى مراحــل. ولتقليــل مخاطــر االحتي
بتطويــر وتعزيــز معاييــر األمــن واالســتثمار فــي مشــاريع جديــدة لتعزيزهــا، واســتثمر فــي مشــاريع جديــدة لتعزيــز األمــن. وقــد تابــع البنــك تطــورات 
ظــروف الســوق فيمــا يتعلــق بظــروف الســيولة وحافــظ علــى إحتياطــي كاٍف مــن األصــول الســائلة عاليــة الجــودة لتلبيــة أي متطلبــات لألعمــال 

الغيــر المتوقعــة.
ســيواصل بنــك مســقط اتخــاذ خطــوات اســتباقية مــن أجــل الحفــاظ علــى جــودة األصــول وتعزيــز مركــز الســيولة لديــه. مــن أجــل تعزيــز إطــار األمــن 
الســيبراني الخــاص بــه، ســيواصل البنــك االســتثمار فــي التقنيــات الجديــدة لتعزيــز إطــار األمــن المــادي والســيبراني، وتحســين مرونتــه لتعزيــز القــدرة 
علــى االســتجابة للحــوادث األمنيــة وتنفيــذ المراقبــة الفعالــة للكشــف عــن الحــوادث األمنيــة واإلبــالغ عنهــا، كمــا ســيواصل البنــك االســتثمار فــي 

مشــاريع جديــدة للتوافــق مــع المتغيــرات التنظيميــة. 

المالية
تلعــب دائــرة الماليــة دورًا رئيســيًا فــي دعــم لجنــة اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة فــي التخطيــط االســتراتيجي وعمليــات صنــع القــرار مــن خــالل 
توفيــر المعلومــات الحيويــة وتحليــالت ألداء البنــك. ويســتخدم البنــك أحــدث األنظمــة الربحيــة علــى مســتوى العالــم مــن أجــل إجــراء تحليــالت 
متعمقــة لمســاهمة األربــاح مــن الدوائــر واألقســام والمنتجــات والزبائــن. وتمكــن النظــم الربحيــة البنــك مــن اتخــاذ القــرارات التجاريــة الســليمة 
التــي تقــوم علــى فهــم دقيــق لديناميكيــة ربحيــة البنــك والتركيــز علــى قطاعــات األعمــال الرئيســية فــي بيئــة مليئــة بالتحديــات والتنافســية. كمــا 
يســاهم تخطيــط األعمــال ووضــع الميزانيــات علــى تعزيــز قيــاس األداء والمســؤولية عبــر مختلــف قطاعــات البنــك وتســاعد فــي الحفــاظ علــى 

مســار الدوافــع الرئيســية لربحيــة البنــك.
وتلعــب الدائــرة دورًا حيويــًا فــي إدارة رأس المــال وإمــداد رأس المــال وخطــط التمويــل باإلضافــة إلــى عالقــات المســتثمرين، وخــالل عــام 2020م 
كان للدائــرة دورًا فعــااًل فــي إدارة األصــول وعمليــات جمــع المبالــغ االســتثمارية، وتعــّد إدارة التكلفــة هــي إحــدى المجــاالت الرئيســية التــي يركــز 
عليهــا للبنــك وتلعــب الدائــرة دورًا نشــطًا فــي مبــادرات إدارة التكاليــف بهــدف تعزيــز أربــاح البنــك وكســب الفوائــد المثلــى مــن خــالل التنســيق بيــن 
العمليــات المختلفــة. خــالل العــام، قامــت الدائــرة بالعديــد مــن المبــادرات نحــو مراقبــة التكاليــف وإدارتهــا لتحســين الربحيــة. عــالوة علــى ذلــك، 
ونظــًرا لألزمــة الصحيــة واالقتصاديــة غيــر المســبوقة التــي حدثــت خــالل الربــع األول مــن عــام 2020م، بــدأت اإلدارة أيًضــا عمليــة تنبــؤ لمواءمــة 
أهــداف البنــك مــع ظــروف العمــل المتغيــرة. كمــا قــادت الدائــرة مشــروع تنفيــذ ضريبــة القيمــة المضافــة وتأكــدت مــن االســتعداد لالمتثــال بمــا 
تــّم تحديــده. كمــا لعبــت الدائــرة دوًرا رئيســًيا فــي عمليــة التحقــق مــن نمــوذج خســائر االئتمــان المتوقعــة Expected credit loss وكذلــك فــي 

تنفيــذ تدابيــر السياســة التــي أعلنهــا البنــك المركــزي العمانــي فــي بدايــة جائحــة كوفيــد-19 واالمتثــال بمــا تــّم تقريــره.

الجوائز والتقدير
تتويجــًا لــدوره الريــادي فــي تقديــم مختلــف الخدمــات والتســهيالت المصرفيــة كمؤسســة ماليــة رائــدة بالســلطنة، واصــل بنــك مســقط هــذا 
ــرًا لجهــوده فــي مجــال تقديــم هــذه التســهيالت المصرفيــة للزبائــن ولــدوره  ــز المحليــة واإلقليميــة والعالميــة تقدي العــام 2020م حصــد الجوائ
البــارز فــي تنميــة وتطويــر القطــاع المصرفــي، حيــث حصــد أكثــر مــن 30 جائــزة علــى مــدار العــام، حيــث تــّم تكريــم البنــك علــى المســتوى العالمــي 
لقيادتــه المتميــزة لألزمــات الرعايــة الصحيــة مــن قبــل مجلــة جلوبــال فاينانــس األمريكيــة Global Finance وانعكاًســا إلنجــازات البنــك تــّم إدراجــه 
فــي مجلــة فوربــس الشــرق األوســط ضمــن أفضــل 100 شــركة فــي منطقــة الشــرق األوســط. كمــا تــّم تكريــم بنــك مســقط بجائــزة الريــادة فــي 
قطــاع المســؤولية االجتماعيــة للشــركات للعــام 2020م، وذلــك ضمــن أعمــال الــدورة الرابعــة مــن "المنتــدى العمانــي للشــراكة والمســؤولية 
ــة  ــة ودعــم المجتمــع، وفــي نفــس اإلطــار كّرمــت وزارة التنمي ــزة فــي مجــال المســؤولية االجتماعي ــك المتمي ــرًا لجهــود البن ــة" تقدي االجتماعي

االجتماعيــة بنــك مســقط، عــن جهــوده فــي دعــم خدمــات وبرامــج الــوزارة فــي مجــال اإلعاقــة.
هــذا وحصــل بنــك مســقط علــى عــدد مــن الجوائــز مــن بينهــا، أفضــل بنــك فــي الســلطنة وذلــك مــن قبــل مؤسســة إي إم إي فاينانــس  
 Asiamoney and Oman Economic Review ومجلــة The Banker و مــن ذا بانكــر Global Finance وجلوبــال فايننــس Emeafinance
ولذلــك لــدوره المميــز فــي تقديــم الخدمــات الماليــة المختلفــة فــي الســلطنة. بصفتــه الفائــز بجائــزة أفضــل بنــك فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة 
الرقميــه لألفــراد بالســلطنة وذلــك مــن قبــل مؤسســة جلوبــال فاينانــس Global Finance، وجائــزة أفضــل بنــك لإلقــراض مــن مجلــة آســيان 
 Infosys Finacle وجائــزة االبتــكار فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة الرقميــة ضمــن جوائــز إنفوســيس فينــاكل ،The Asian Banker بانكــر

لخدمــة الزبائــن، كان دور البنــك رائــدًا فــي تنفيــذ أحــدث التقنيــات علــى مســتوى ملحــوظ. 
حصــد البنــك أيضــًا جائــزة أفضــل بنــك فــي األعمــال المصرفيــة الخاصــة بالســلطنة مــن مؤسســة إي إم إي فاينانــس Emeafinance ومــن مجلــة 
ــك  ــة سيغنتشــر والمعروفــة بالســلطنة وذل ــزة مجل ــى جائ ــك عل ــال فايننــس Global Finance، كمــا حصــل البن ذا بانكــر The Banker و جلوب
ــّوج البنــك كأفضــل بنــك يقــدم الخدمــات المصرفيــة  عــن خدماتــه المصرفيــة المميــزة مــن أصالــة. وفــي قطــاع الشــركات واالســتثمار فقــد ت
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن قبــل Asiamoney وكذلــك جائــزة أفضــل بنــك وأفضــل بنــك للشــركات واالســتثمار فــي الســلطنة، كمــا 

. Global Trade Review فــاز البنــك بأفضــل بنــك للتمويــل التجــاري مــن قبــل
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تــّم تتويــج البنــك مــن قبــل مجلــة جلوبــال فاينانــس األمريكيــة Global Finance عــن أكثــر البنــوك أماًنــا فــي الســلطنة، كمــا حصــل علــى جائــزة 
 .Emeafinance أفضــل مديــر أصــول فــي الســلطنة وكذلــك جائــزة أفضــل بنــك إســتثماري فــي عمــان مــن قبــل مؤسســة إي إم إي فاينانــس
إضافــة إلــى ذلــك، فــاز صنــدوق أوريكــس مــن بنــك مســقط بجائــزة Refinitiv Lipper Fund المرموقــة ألدائــه المثالــي عــن فئــة خمــس 
ســنوات وثــالث ســنوات. هــذا وأقــّرت جائــزة JP Morgan بتمّيــز البنــك فــي معالجــة المدفوعــات بالــدوالر والمعــّدل العالــي الخالــي مــن األخطــاء 
لمعامــالت التحويــالت مــع جائزتــي Elite Quality Recognition فــي عــام 2020، كمــا أّكــدت جائــزة Wells Fargo كذلــك التــزام البنــك بأعلــى 

معاييــر تحويــل األمــوال.

العام الُمقِبل 
شــهد إطــالق رؤيــة ُعمــان 2040م الطموحــة تبّنــي العديــد مــن المبــادرات االســتراتيجية لتحســين األداء المالــي وتعزيــز النمــو االقتصــادي فــي 
الســلطنة فــي ظــل تزايــد التفــاؤل بشــأن التعافــي االقتصــادي العالمــي فــي عــام 2021م. وفــي الوقــت نفســه، ســيواصل بنــك مســقط التركيــز 
علــى رؤيتــه فــي خدمــة الوطــن والزبائــن بشــكل أفضــل كل يــوم. كمــا ســيعزز تركيــزه علــى الخدمــات التــي تتمحــور حــول الزبائــن، والســالمة، 

واالســتدامة، والجاهزيــة للمســتقبل، مــع الحفــاظ علــى موقعــه الريــادي فــي الســوق.

فاصل

آفاق مصرفية
أوسع وأكثر مرونة 

قام بنك مسقط بتعزيز خدماته 
المصرفية عبر اإلنترنت ليقّدم للزبائن 

من األفراد والشركات خدمات 
مصرفية سلسة دون انقطاع.
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اإلستدامة         
والمسؤولية االجتماعية

ة الشمول المالي: الوصول إلى الخدمات المصرفيَّ
ــة الرائــدة فــي الســلطنة، إلــى تمكيــن جميــِع شــرائِح المجتمــع مــن الوصــول إلــى منتجاتــه  ســة الماليَّ يهــدف بنــك مســقط، علــى اعتبــاره المؤسَّ
ــة  م البنــك مجموعــًة واســعة مــن الحســابات والقــروض والبطاقــات تناســب األفــراد مــن ســنٍّ مبكــرة والفئــات العمريَّ ــة. ويقــدِّ وخدماتــه المصرفيَّ
ــة الوصــوِل إلــى الخدمــات المصرفيــة عبــر فروعــه وعددهــا 173 فرًعــا باإلضافــة إلــى 467  ــر بنــك مســقط لألفــراد إمكانيَّ ا. كمــا يوفِّ األكبــر ســنًّ
ــة إجــراء  عــة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة، إلــى جانــب إمكانيَّ اٍف آلــي )ATM( و 125 آلــة لإليــداع النقــدي )CDM( و 185 أجهــزة أخــرى موزَّ جهــاَز صــرَّ
ــة لالســتماع إلــى زبائنه،علــى ســبيل المثــال عبــر حســاَبيه  ــر بنــك مســقط أيًضــا قنــواٍت خاصَّ ــال واإلنترنــت. يوفِّ الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقَّ

.Twitter وتويتــر WhatsApp علــى كلِّ مــن واتســاب
ــة  م بنــك مســقط عــدًدا مــن البرامــِج والمبــادرات الراميــة إلــى نشــر الثقافــة الماليــة، والتــي تخاطــب مختلــف الفئــاِت العمريَّ إضافــًة إلــى ذلــك يقــدِّ

وشــرائح المجتمع.

المستثمر الصغير
ــرة، وإلــى تنميــة معرفــِة األطفــاِل بشــؤون التمويــل لتزويِدهم  ــا مــن ســنٍّ مبكِّ يهــدُف برنامــُج "المســتثمر الصغيــر" إلــى تمكيــِن أفــراد المجتمــع ماليًّ
اَد أعمــاٍل فــي المســتقبل. وقــد أثمــرت جهــود البرنامــج حتــى عــام 2020 عــن تدريــِب أكثــِر مــن 31,000 طالــٍب مــن  بالمهــاراِت الالزمــة ليصبحــوا روَّ
ســة إنجــاز  ــة كجــزٍء مــن برنامــج "المســتثمر الصغيــر" بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم ومؤسَّ يــن الســابع والثامــن علــى الثقافــة الماليَّ الصفَّ

عمان.

إرشاد
ــة تحقيــِق  يســتمر بنــك مســقط عبــر  عيـــادة إرشـــاد الماليـــة المتخصصـــة فـــي التخطيـــط المالـــي واإلدارة فــي توفيــِر التوجيــه المالــي علــى كيفيَّ
اد  م العيــادة التوجيــه واإلرشــاد المالــي للشــركاِت الصغيــرِة والمتوســطة والشــركاِت الناشــئِة وروَّ أقصــى اســتفادٍة مــن المدخــوالت، وتقــدِّ
ــن  ــة وبالتخطيــط المالــي المســتقبلي، بمــا يشــمل خطــَط التقاُعــد الخاصــة بهــم. كمــا تتضمَّ األعمــال واألفــراد فيمــا يتعلــق بــإدارِة شــؤوِنهم الماليَّ
ــه الشــركات  ــي تواج ــات الت ي ــار والتحدِّ خ ــة االدِّ ــات وأهميَّ ــداَد الموازن ــة وإع ــون الماليَّ ــة: إدارة الدي ــادة إرشــاد المالي ــا عي ــي تغطيه ــاالت الت المج
الصغيــرة والمتوســطة وســبل جمــع رأس المــال وتعظيمــه. وإســتجابة لتداعيــات جائحــة كوفيــد-19، إســتمر البنــك بتقديــم جلســات إرشــاد ولكــن 

عبــر اإلتصــال المرئــي حيــث تــّم تقديــم أكثــر مــن 100 جلســة بنهايــة عــام 2020.

ات لتعزيز الثقافة المالية برنامج ماليَّ
ــةـ  يســتطيع من خاللهــا المواطنون  ــات، وهــو عبــارة عــن دورة تدريبيــة مجانيــة عبــر اإلنترنــت لتعزيــز الثقافــِة الماليَّ واصــل البنــُك كذلــك برنامــج ماليَّ
ــة التــي تســاعد األفــراد علــى  والمقيمــون تعزيــز معرفتهــم ومهاراتهــم فــي مجــال التخطيــط المالــي. ويهــدف البرنامــج إلــى توفيــر المعــارف العامَّ
ــة، حيــث تمّكــن مــن إكمــال البرنامــج أكثــر مــن 22.000  ــا لفئتهــم الُعمريَّ ــة وفًق ة الالزمــة إلدارة شــؤونهم الماليَّ اكتســاِب المهــاراِت األساســيَّ

شــخص فــي نهايــة عــام 2020.

ات االحتيال اإللكتروني المالي حملة توعوية بعمليَّ
ــة ضــدَّ جرائــِم االحتيــال  ــة النــاس، واصــل بنــك مســقط، بالشــراكة مــع شــرطة عمــان الســلطانية، الحملــة التوعويَّ ُمســتهِدًفا زيــادَة الوعــِي بيــن عامَّ
ــات االحتيــال اإللكترونــي التــي يرتكُبهــا المحتالــون  المالــي. والتــي تهــدف إلــى توعيــة أفــراد المجتمــع بحيــث ال يكونــوا عرضــة للعديــد مــن عمليَّ
مــن جميــِع أنحــاِء العالــم. ورّكــزت الحملــة التوعويــة علــى عــدم مشــاركة البيانــات الشــخصية عبــر القنــوات اإللكترونيــة وحمايــة البيانــات المصرفيــة 
والحمايــة مــن هجمــات التصيــد اإللكترونــي. لقــد ُنّفــذت الحملــُة التوعويــة عبــر نشــر مجموعــة مــن الفيديوهــات فــي قنــوات التواصــل االجتماعــي 

والتلفزيــون بمــا فــي ذلــك المنشــورات المطبوعــة واإلذاعــة ووســائط أخــرى. 

المسؤولية االجتماعية وبرامج االستدامة 
ــال  ــرا بمج ــا كبي ــك مســقط إهتمام ــي بن ــدة فــي الســلطنة، يول ــة الرائ ســة الماليَّ ــاره المؤسَّ ــى اعتب ــاه المجتمــع، عل ــاًء بالتزامــه الراســخ تج وف
ــي قطاعــاٍت  ٍم ملمــوس فــي برامــج المســؤولية االجتماعيــة )CSR( بمــا يغطِّ المســؤولية المجتمعيــة واالســتدامة، والتــي أســفرت عــن إحــراِز تقــدُّ
ة  ــز اســتراتيجيَّ رئيســية مثــل الشــباب والرياضــة والتعليــم والشــركات الصغيــرة والمتوســطة والبيئــة والثقافــة الماليــة وغيرهــا مــن المجــاالت. وتركِّ
ة  االســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة للشــركات التــي يعتمدهــا بنــك مســقط علــى المنافــع طويلــِة األجــل للمجتمــع والســلطنة، وهــي مســتمدَّ
لــة لجانــب المســؤولية االجتماعيــة ولمبــادراِت البنــك فــي مجــال  ــر مراجعــٌة مفصَّ مــن رؤيتــه "نعمــل لخدمتكــم بشــكٍل أفضــل، كل يــوم". تتوفَّ
ًصــا موجــًزا لبرامــج البنــك  ل مــن كلِّ عــام. ومــع ذلــك، نضــع هنــا ملخَّ االســتدامة ضمــن تقريــر االســتدامة لعــام 2020، الــذي يصــدر فــي الربــع األوَّ

الخاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة.

المالعب الخضراء
ــة حديثــة فــي أنحــاء مختلفــٍة  ــة رياضيَّ هــا نمــوذٌج ناجــٌح تماًمــا إلشــراِك المجتمــع المحلــي وإنشــاء ُبنيــٍة تحتيَّ أثبتــت مبــادرُة المالعــِب الخضــراء أنَّ
ــاًل للجهــود الحكوميــة الراميــة إلــى  مــن الســلطنة. ويأتــي هــذا المســعى لتطويــر البنيــة التحتيــة الرياضيــة الحديثــة فــي مختلــف المحافظــات ُمكمِّ
تشــجيع الرياضــة فــي مختلــف األوســاط المجتمعيــة. إن مبــادرة المالعــب الخضــراء الفريــدة، والتــي هــي جــزء مــن جهــود المســؤولية االجتماعيــة 
لبنــك مســقط، ُتقــدم إســهاماٍت هامــة فــي التنميــة المســتدامة، وتهــدف إلــى الترويــج لعمــان كدولــٍة ُتولــي شــؤون الرياضــة والشــباب عنايــًة 
كبيــرة وذلــك بتنفيــذ مشــاريع تعشــيب وتطويــر مالعــب كــرة القــدم. وقــد ســاهم البرنامــج خــالل الســنوات الماضيــة فــي تقديــم الدعــم لـــ 123 

مــن الفــرق األهليــة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة.

تضامن
ــة الرعايــة االجتماعيــة، مثــااًل  تعــدُّ مبــادرُة تضامــن، التــي أطلقهــا البنــك بالتعــاون مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة لدعــم األســر المشــمولة بمظلَّ
هــا برنامــج الرعايــة االجتماعيــة  جيــًدا علــى الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. حيــث يهــدف البرنامــج إلــى الوصــول إلــى األســر التــي يضمُّ
فــي جميــع أنحــاء الســلطنة وإلــى توفيــر إحتياجاتهــا مــن األجهــزة المنزليــة األساســية مثــل أجهــزة التكييــف والثالجــات وأجهــزة غســيل المالبــس 
وأفــران الطبــخ وغيرهــا مــن األجهــزة األخــرى. وقــد وصــل عــدد األســر المســتفيدة مــن البرنامــج إلــى أكثــر مــن 1400 أســرة منــذ إطــالِق برنامــج 

تضامــن الســنوي.

ة الوثبة أكاديميَّ
تقديــًرا للــدور الحيــوي الــذي يؤديــه قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة لتطويــر االقتصــاد فــي ســلطنة عمــان، أطلــق البنــك مبــادرة أكاديميــة 
الوثبــة الموّجهــة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي عــام 2014 لتدريــب رواد األعمــال وبنــاء قدراتهــم فــي مختلــف المجــاالت التــي تمّكنهــم 
ســع نطــاق عمــل األكاديميــة ليشــمل المزيــد مــن رواد  مــن إدارة أعمالهــم التجاريــة بصــورة صحيحــة وناجحــة. ونظــًرا لشــعبيته ونجاحــه، فقــد اتَّ

ج مــن األكاديميــة حتــى اآلن أكثــر مــن 130 مــن رواد األعمــال. ورائــدات األعمــال فــي مختلــف المحافظــات. وقــد تخــرَّ

االستثمار في السياحة
إنطالقــا مــن األهميــة االقتصاديــة لقطــاع الســياحة فــي المســتقبل االقتصــادي للســلطنة، أعلــن البنــك بالتعــاون مــع وزارة التــراث والســياحة 
وشــركة المســفاة األهليــة عــن إنجــاز مشــروع تطويــر قريــة المســفاة القديمــة الواقعــة فــي مســفاة العبرييــن بواليــة الحمــراء، حيــث اشــتمل 
المشــروع علــى إعــادة تأهيــل وتطويــر مدخــل القريــة ومركــز المعلومــات للــزوار، ومخبــز ومطعــم باإلضافــة إلــى حــارة الشــواء. ويقــدم المشــروع 
تجربــًة ســياحيًة فريــدة مــن نوعهــا ترّكــز علــى مــا تحتويــه قريــة المســفاة القديمــة مــن معالــم تاريخيــة وحضاريــة، ُتبــرز اســتراتيجيَة الســياحة العمانيــة 

القائمــة علــى نمــوذج التنميــة المســتدامة التــي تعــود بالنفــع علــى المجتمعــات المحليــة إلــى جانــب الحفــاظ علــى البيئــة واإلرث الثقافــي.

المساحات الخضراء
إفتتــح بنــك مســقط فــي نهايــة 2020، بالشــراكة مــع بلديــة مســقط، حديقــٍة عاّمــة فــي منطقــة الخــوض فــي واليــة الســيب. الغايــُة مــن هــذه 
ــل فــي تعزيــِز الشــعور باالنتمــاء وتقديــر البيئــة بيــن أفــراد المجتمــع ومتنفــس لممارســة الرياضــة والتنــزه. وتمتــد مســاحة الحديقــة  الحديقــة تتمثَّ

علــى أكثــر مــن 15000 متــر مربــع وتشــمل ملعــب لألطفــال، ملعــب ميدانــي لرياضــات مختلفــة، أجهــزة لياقــة بدنيــة )GYM( ودورات ميــاه.

التمويل األخضر 
تماشــًيا مــع اســتراتيجية الســلطنة للتكّيــف مــع آثــار التغّيــر المناخــي وتخفيــف آثــاره، يســتمر البنــك بتقديــم التمويــل األخضــر والــذي يهــدف إلــى 
عــون إلــى امتــالك  م الحوافــز التــي تتوافــق مــع التمويــل للزبائــن الذيــن يتطلَّ تشــجيع الزبائــن والعمــوم علــى االســتثمار فــي البيــوت الخضــراء. وُتقــدَّ

دة بخيــاراٍت لمصــادر الطاقــة المتجــددة. ــر الطاقــة، وتكــون مــزوَّ منــازل توفِّ

مبادرة فك كربة
ــة، مســاهماٍت ماليــة لإلفــراج عــن 166 حالــٍة لمواطنيــن معســرين  ــة المحاميــن العمانيَّ م بنــك مســقط، بالشــراكة مــع جمعيَّ فــي عــام 2020، قــدَّ

اليــة. ــة دعــاوى فــي قضايــا مدنيــة وتجاريــة وشــرعية وعمَّ هــم أوامــر اعتقــال علــى خلفيَّ ــذوا فتــرة عقوبــٍة فــي الســجن أو الذيــن صــدرت بحقِّ نفَّ

)ACCA( شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدة
تــّم اختيــار عــدد مــن خريجــي شــهادة البكالوريــوس فــي تخصــص الماليــة والمحاســبة )مــن الباحثيــن عــن عمــل( للمشــاركة فــي برنامــج متخصــص 
ومهنــي تقّدمــه جمعيــة المحاســبين القانوييــن المعتمديــن )ACCA( وتأتــي هــذه المبــادرة بالتعــاون مــع شــركة تنميــة نفــط عمــان، حيــث تتكفــل 
بتغطيــة تكاليــف البرنامــج التدريبــي بينمــا يقــوم بنــك مســقط بتوفيــر المــكان إلقامــة التدريــب وتقديــم عــالوة ماليــة شــهرية للمتدربيــن طــوال 

فتــرة البرنامــج باإلضافــة إلــى تقديــم فــرص وظيفيــة للمشــاركين فــي البرنامــج وذلــك بعــد إكمــال برنامــج التدريــب بنجــاح.
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دعم األشخاص ذوي االعاقة 
ــر عــدد مــن الكراســي  ــي تخــدم األشــخاص ذوي االعاقــة، واشــتمل الدعــم توفي ــات الت ــم الدعــم لعــدد مــن الجمعي ــرا بتقدي ــك مؤخ ــام البن ق
ــى  ــة لإلعاقــة الســمعية. باإلضافــة إل ــة العماني ــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وعــدد مــن األجهــزة الســمعية للجمعي ــة العماني المتحركــة للجمعي
ذلــك، قــام البنــك بتوقيــع إتفاقيــة مــع وزارة التنميــة اإلجتماعيــة إلنشــاء ملعــب صديــق لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مركــز األمــان للتأهيــل. 

ــة. ــة والبدني ــز مهاراتهــم العقلي ــة والتــي ستســاهم فــي تعزي ــة لألطفــال مــن هــذه الفئ وسيشــمل الملعــب علــى ألعــاب خاصــة مهيئ

قلوب بنك مسقط
ــا فــي ثقافــة بنــك مســقط. وبرنامــج قلــوب بنــك مســقط )BM Hearts( يجّســد هــذا النهــج  ل المســؤولية االجتماعيــة جانًبــا محوريًّ تشــكِّ
المســتوى الداخلــي للمؤسســة، بحيــث يعتبــر جميــع الموظفيــن جــزًءا مــن هــذه المبــادرة ويقومــون بتســخير طاقاتهــم فــي األعمــال التطوعيــة 

ــة. ــادراٍت وأنشــطة خيري ــِل شــغفهم ونواياهــم الحســنة إلــى مب مــن خــالل تحوي

االستدامة أثناء الجائحة
لضمــان اســتدامة عمليــات البنــك خــالل الجائحــة، حافــظ البنــك علــى ســير عملياتــه األساســية وقــدم دعمــا إضافيــا للموظفيــن، الزبائــن والشــركاء 
ــًة قــام البنــك  وذلــك مــن خــالل إتخــاذ تدابيــر إســتباقية فــي الوقــت المناســب لمواجهــة المتغيــرات الســريعة التــي تطــرأ بســبب الجائحــة. بداي
ــك  ــك قــام البن ــى خطــط إســتمرارية العمــل ووفقــا لذل ــة الالزمــة باالضافــة إل ــذ االجــرءات االحترازي ــط وتنفي ــد-19 لتخطي ــة كوفي بتشــكيل لجن
بتعديــل االجــراءات لتحســين التعقييــم والنظافــة فــي بيئــة العمــل مــن خــالل تنفيــذ عمليــات تنظيــف منتظمــة فــي المقــر الرئيســي والفــروع، 
توفيــر كمامــات وقفــازات للموظفيــن الذيــن يتعاملــون مــع النقــد وقيــاس درجــة الحــرارة لــكل الموظفييــن والــزوار الذيــن يدخلــون المبنــى. كمــا 
قــام البنــك بنقــل عــدد مــن الموظفيــن إلــى مركــز إســتمرارية العمــل فــي روي لضمــان التباعــد اإلجتماعــي. تضامنــًا مــع الجهــود الوطنيــة، ســاهم 
بنــك مســقط بمــا يزيــد عــن مليــون ريــال عمانــي للقطــاع الصحــي لتوفيــر المســتلزمات الصحيــة. كمــا قــام البنــك بتقديــم خيــارات لتأجيــل القــروض 
واإلعفــاء مــن معــّدالت الخصــم للتجــار، بمــا يتماشــى مــع التوجيهــات التنظيميــة، بهــدف دعــم الزبائــن والشــركاء. وتقديــرا لجهــود خــط الدفــاع 

األول، قــام البنــك بتدشــين حملــة شــكر علــى حســابات التواصــل اإلجتماعــي.

االستعراض المالي
حققــت المجموعــة أرباًحــا صافيــة بلغــت 163.36 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2020م مقارنــًة بمبلــغ 185.55 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 
2019م، بإنخفــاض قــدره 12.0٪، كمــا ارتفعــت األربــاح التشــغيلية للمجموعــة مــن 276.24 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2019م إلــى 276.69 

مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2020م، بزيــادة قدرهــا ٪0.2.
بلــغ صافــي دخــل الفوائــد مــن األعمــال المصرفيــة التقليديــة 
مبلــغ  إلــى  ليصــل  اإلســالمي  التمويــل  مــن  واإليــرادات 
322.13 مليــون ريــال عمانــي لعــام 2020م مقارنــة بمبلــغ 
عــام  مــن  الفتــرة  لنفــس  عمانــي  ريــال  مليــون   316.97

.٪1.6 قدرهــا  بزيــادة  2019م، 
وســجلت اإليــرادات األخــرى إنخفاضــًا بنســبة 13.4٪ حيــث 
بمبلــغ  مقارنــة  عمانــي  ريــال  مليــون   134.41 ســجلت 
 31 فــي  المنتهيــة  للســنة  عمانــي  ريــال  مليــون   155.20
ديســمبر 2019م، ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ظــروف 
ــات اإلغــالق نتيجــة جائحــة  ــرت بســبب عملي العمــل التــي تأث
كوفيــد-19 التــي ظهــرت فــي عــام 2020م واإلعفــاء عــن 

التنظيميــة. اإلجــراءات  بســبب  الرســوم  بعــض 
فــي  المنتهيــة  للســنة  التشــغيلية  المصروفــات  ســجلت 
31 ديســمبر 2020م إنخفاضــًا بمبلــغ 179.85 مليــون ريــال 
عمانــي بنســبة 8.2٪ مقارنــة بمبلــغ 195.93 مليــون ريــال 
عمانــي لنفــس الفتــرة مــن عــام 2019م. وانخفضــت نســبة 
التكلفــة للدخــل مــن 41.50٪ فــي 2019م إلــى 39.39٪ فــي 

2020م.
و قــد بلــغ صافــي خســائر إنخفــاض القيمــة والخســائر األخــرى 
ريــال عمانــي  لعــام 2020م مبلغــًا وقــدره 81.04 مليــون 
مقابــل 56.13 مليــون ريــال عمانــي لنفــس الفتــرة مــن عــام 

2019م.
و قــد ارتفــع صافــي محفظــة القــروض والســلفيات بمــا فــي ذلــك مديونيــات التمويــل اإلســالمي بنســبة 0.7٪ فــي 2020م ليصــل إلــى 8,937 
مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م مقابــل 8,878 مليــون ريــال عمانــي فــي 31 ديســمبر 2019م. كمــا ارتفعــت ودائــع الزبائــن بمــا 
فــي ذلــك الودائــع اإلســالمية بنســبة 4.2 ٪ فــي عــام 2020م إلــى 8,377 مليــون ريــال عمانــي 31 ديســمبر 2020م مقابــل 8,043 مليــون ريــال 

عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م .
و انخفــض العائــد علــى متوســط األصــول ليصــل إلــى 1.32 ٪ فــي عــام 2020م مقارنــة بنســبة 1.51 ٪ فــي عــام 2019م.كمــا انخفــض العائــد 
علــى متوســط حقــوق المســاهمين إلــى 9.08٪ فــي عــام 2020م مقارنــة بنســبة 10.73 ٪ فــي عــام 2019م ويرجــع ذلــك إلــى إنخفــاض األربــاح 

فــي عــام 2020م. 
بلــغ العائــد األساســي للســهم الواحــد 0.048 ريــال عمانــي فــي عــام 2020م مقابــل 0.055 ريــال ُعمانــي فــي عــام 2019م. وســجلت نســبة كفايــة 
رأس المــال للبنــوك مســتوى جيــد بنســبة 20.77 ٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م مقابــل الحــد األدنــى المطلــوب مــن البنــك المركــزي العمانــي 

وهــو 13.25٪ وفًقــا للوائــح بــازل 3 الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي.

نتائج العمليات

صافي ايرادات الفوائد
تعــّد إيــرادات الفوائــد المصــدر الرئيســي لدخــل المجموعــة حيــث تجنــي المجموعــة إيــرادات الفوائــد مــن القــروض والســلف التــي تقدمهــا للزبائــن 
وعلــى محفظــة االســتثمار أدوات الديــن والمســتحقات مــن البنــوك المركزيــة والبنــوك األخــرى. وتتحّمــل المجموعــة مصروفــات الفوائــد عــن 
ــورو متوســطة األمــد  ــة وســندات ي ــة الخاصــة بالمجموع ــر المؤمن ــن الســندات غي ــرى وع ــة األخ ــوك والمؤسســات المالي ــن والبن ــع الزبائ ودائ

والقــروض الثانويــة.
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 2020 2020 ٢٠19 ٢٠19

 )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني

    صافي ايرادات الفوائد
91.8٪91.3٢9٠,88٠٪294,236صافي اإليرادات من العمليات التقليدية
٪٢6,٠9٢8.٢٪27,8948.7صافي اإليرادات من التمويل اإلسامي

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسامي/ 
٪316,97٢1٠٠.٠٪322,130100.0االستثمارات

بلــغ صافــي إيــرادات فوائــد المجموعــة مــن التمويــل اإلســالمي 
عــام 2020م   ريــال عمانــي فــي  قــدره 322.13  مليــون  مــا 
مقابــل 316.97  مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2019م، بزيــادة 
قدرهــا 5.16 مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل 1.6 ٪، كمــا 
المصرفيــة  الخدمــات  مــن  الفوائــد  إيــرادات  صافــي  ســجل 
المنتهيــة فــي 2020م مبلــغ وقــدره  الســنة  التقليديــة عــن 
294.24  مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ 290.88 مليــون 
ريــال عمانــي فــي عــام 2019م، بزيــادة قدرهــا 3.36 مليــون ريــال 
عمانــي أو مــا يعــادل 1.2٪، وبلــغ صافــي الدخــل مــن التمويــل 
اإلســالمي/ االســتثمار للســنة المنتهيــة فــي 2020م مــا قــدره 
27.89 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ 26.09  مليــون ريــال 
عمانــي، بارتفــاع قــدره 1.80  مليــون ريــال عمانــي، أو مــا يعــادل 

.٪6.9
فــي  التغيــرات  المجموعــة  فوائــد  إيــرادات  صافــي  يعكــس 
إيــرادات الفوائــد وإيــرادات التمويــل اإلســالمي ومصروفــات 

أدنــاه. التمويــل اإلســالمي الموّضحــة   الفوائــد وتكلفــة 

اإليرادات من الفوائد وإيرادات التمويل اإلسالمي/االستثمارات
يوّضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل توزيــع إيــرادات فوائــد المجموعــة مــن العمليــات التقليديــة وإيــرادات التمويــل / االســتثمارات فــي عامــي 2020م 

و 2019م:

 
 2020 2020 ٢٠19 ٢٠19

 )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني
    إيرادات الفوائد

77.5٪75.54٠1,679٪381,903القروض والسلف
3.9٪2.219,979٪11,068المستحقات من البنوك

٪3٠,3595.9٪44,8018.8إستثمارات )أدوات الدين(
 437,77286.5٪45٢,٠1787.3٪

إيرادات التمويل اإلسالمي/االستثمارات 
1٢.1٪12.26٢,451٪61,695مديونيات تمويل إسامي

٠.٢٪0.1818٪598المستحقات من البنوك
٪٢,81٢٠.5٪5,9701.2إستثمارات )أدوات الدين(

 68,26313.5٪66,٠811٢.8٪
إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل اإلسالمي/

٪518,٠981٠٠.٠٪506,035100.0االستثمارات

 
) ) 

٢٥٠

٢٧٥

٣٠٠

٣٢٥

٣٥٠

٢٠١٦
٢٠١٧

٢٠١٨
٢٠١٩

٢٠٢٠

٣٢٢,١
٣١٧,٠

٣٠٤,٣

٢٨١,٣

٢٧٤,١

ــغ 452.02   ــة بمبل ــي مقارن ــال عمان ــون ري ــة خــالل عــام 2020م قيمــة 437.77  ملي ــات التقليدي ــد للمجموعــة مــن العملي ــرادات الفوائ بلغــت إي
ــي أو مــا يعــادل 3.15 ٪ فــي عــام 2020م  ــال عمان ــون ري ــغ 14.25  ملي ــي لعــام 2019م. ويعــزى ســبب هــذا االنخفــاض البال ــال عمان ــون ري ملي
نتيجــة إلنخفــاض قــدره 19.78  مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل 4.9 ٪ فــي فوائــد القــروض وســلفيات الزبائــن، و نتيجــة لزيــادة قدرهــا 14.44  
مليــون ريــال عمانــي فــي فوائــد إســتثمارات أدوات الديــن ونتيجــة إلنخفــاض بلغــت قيمتــه8.91  مليــون ريــال عمانــي مــن مســتحقات البنــوك.
وســجلت إيــرادات التمويــل اإلســالمي للمجموعــة لعــام 2020م قيمــة 68.26  مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بعــام 2019م، حيــث ســجلت 66.08  
مليــون ريــال عمانــي. و ترجــع الزيــادة البالغــة 2.18  مليــون ريــال عمانــي، أو مــا يعــادل 3.3 ٪ فــي المقــام األول إلــى زيــادة األربــاح مــن االســتثمار 

فــي ســندات ديــن إســالمية والبالغــة 3.16 مليــون ريــال 
قابلــه  العــام،  خــالل   ٪  112.3 يعــادل  مــا  أو  عمانــي 
ــل اإلســالمي  ــات التموي ــح مــن مديوني ــاض فــي الرب إنخف
والمبالــغ المســتحقة مــن البنــوك بمبلــغ 0.76 مليــون ريــال 
عمانــي أو 1.2٪ و 0.22 مليــون ريــال عمانــي أو ٪26.9 

ــام 2020م. ــالل ع ــي خ ــى التوال عل
معــّدالت  فــي  االنخفــاض  انعكــس  2020م،  عــام  فــي 
الفائــدة الفعليــة علــى اإليــرادات مــن الفوائــد واإليــرادات 
ــد  ــل اإلســالمي/ االســتثمارات. انخفــض العائ مــن التموي
ــى ٪4.43  ــام 2019م إل ــى األصــول مــن 4.61٪ فــي ع عل
فــي المائــة فــي عــام 2020م، بإنخفــاض قــدره ٪0.18، 
ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي إلــى إنخفــاض 
العائــد علــى القــروض مــن 5.09٪ فــي عــام 2019م  إلــى 
4.89٪ فــي عــام 2020م، ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي 
إلــى إعفــاءات الفوائــد علــى القــروض بســبب القــرارات 
ــد  ــاض العائ ــة، وإنخفــاض مؤشــر LIBOR، وإنخف التنظيمي
علــى مســتحقات البنــوك مــن 2.58٪ فــي عــام 2019م 
إلــى 1.43٪ فــي عــام 2020م، ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي 
ذلــك،  القياســية، مقابــل   LIBOR أســعار إنخفــاض  إلــى 
زادت نســبة العائــد علــى إســتثمارات أدوات الديــن مــن 
2.63٪ فــي عــام 2019م إلــى 3.34٪ فــي عــام 2020م.

مصروفات الفوائد وتكلفة التمويل اإلسالمي
يوّضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل مصروفــات فوائــد المجموعــة عــن العمليــات التقليديــة وتكلفــة اإليــداع للمعامــالت المصرفيــة اإلســالمية لعامــي 

2020م و 2019م:

مصاريف الفوائد 
 2020 2020 ٢٠19 ٢٠19

 )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني

58.3٪61.2117,161٪112,591ودائع الزبائن 

٠.9٪0.61,871٪1,160إلتزامات ثانوية 

8.9٪8.717,846٪15,922سندات يورو متوسطة األجل

٪٢4,٢591٢.٠٪13,8637.5إقتراضات بنكية

 143,53678.0٪161,1378٠.1٪

14.7٪17.0٢9,531٪31,205ودائع الزبائن اإلسامية

1.9٪2.73,893٪4,869صكوك

٪6,5653.3٪4,2952.3إقتراضات البنك اإلسامية

٪39,98919.9٪40,36922.0التوزيعات على المودعين

مصروفات الفوائد والتوزيعات على 
٪٢٠1,1٢61٠٠.٠٪183,905100.0المودعين

بلغــت مصروفــات فوائــد للمجموعــة مــن العمليــات التقليديــة لعــام 2020م مبلغــًا قــدره 143.54  مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ 161.14  
ــى  ــي أو 10.9 ٪ فــي عــام 2020 ويرجــع هــذا بشــكل رئيســي إل ــال عمان ــون ري ــي لعــام 2019م،وبإنخفــاض قــدره 17.60  ملي ــال عمان ــون ري ملي
إنخفــاض 4.57  مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل 3.9 ٪ فــي مصروفــات الفوائــد علــى ودائــع الزبائــن، وإلــى إنخفــاض فــي مصروفــات الفوائــد 
علــى ودائــع البنــوك بقيمــة 10.40  مليــون ريــال عمانــي أو 42.9 ٪، و إلــى إنخفــاض بقيمــة 0.71 مليــون ريــال عمانــي  أو مــا يعــادل 38.0 ٪ فــي 
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مصروفــات الفوائــد علــى اإللتزامــات الثانويــة، وإلــى 
يعــادل 10.8 ٪  أو مــا  إنخفــاض بقيمــة 1.92 مليــون 
فــي مصروفــات الفوائــد علــى ســندات يــورو متوســطة 

األجــل.
لعــام  المودعيــن  علــى  المجموعــة  توزيعــات  بلغــت 
2020م مــا قيمتــه 40.37 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة 
2019م.  لعــام  عمانــي  ريــال  مليــون   39.99 بقيمــة 
ريــال  مليــون   0.38 البالغــة  الزيــادات  هــذ  وتعكــس 
عمانــي، أو 1.0٪ فــي عــام 2020م بشــكل أساســي إلــى 
زيــادة فــي مصروفــات تمويــل ودائــع الزبائــن اإلســالمية 
وزيــادة   ،٪5.7 أو  عمانــي  ريــال  مليــون   1.67 بقيمــة 
مليــون   0.98 بمبلــغ  الصكــوك  تمويــل  تكلفــة  فــي 
ريــال عمانــي أو 25.1٪، كمــا تــّم تســجيل إنخفــاض فــي 
تكلفــة تمويــل قــروض البنــوك اإلســالمية بمبلــغ 2.27 

مليــون ريــال عمانــي أو ٪34.6.
فــي عــام 2020م، أدى إنخفــاض مصروفــات الفوائــد 
إســعار  إنخفــاض  إلــى  اإلقتراضــات  مختلــف  علــى 
التمويــل  تكلفــة  انخفضــت  فقــد  الفعليــة.  الفائــدة 
مــن 2.10٪ فــي عــام 2019م إلــى 1.92٪ فــي عــام 
2020م، بإنخفــاض قــدره 0.18٪. كمــا انخفضــت تكلفــة 
ــن مــن 1.80٪ فــي عــام 2019م  ــل إيداعــات الزبائ تموي
ذلــك أساســًا  عــام 2020م، ويرجــع  إلــى 1.73٪ فــي 
إلــى زيــادة معــّدل ودائــع التوفيــر منخفضــة التكلفــة 

والودائــع تحــت الطلــب األخــرى.  وكذلــك انخفضــت تكلفــة الودائــع مــن البنــوك مــن 3.03٪ فــي عــام 2019م إلــى 2.15٪ فــي عــام 2020م 
ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى إنخفــاض أســعار LIBOR القياســية، كمــا تراجعــت تكلفــة تمويــل ســندات يــورو متوســط األجــل/ الصكــوك مــن ٪4.72 

فــي عــام 2019م إلــى 4.68٪ فــي عــام 2020م.

الرسوم واإليرادات التشغيلية األخرى
تحصــل المجموعــة علــى الرســوم مــن حســابات الودائــع، وقــروض الزبائــن، والتســهيالت اإلئتمانيــة األخــرى )مثــل اإللتزامــات باإلقــراض وخطابــات 
اإلئتمــان والضمــان(، و مــن الخدمــات المصرفيــة األخــرى التــي تقدمهــا، بمــا فــي ذلــك رســوم خدمــات الخزينــة والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية 
ــرادات التشــغيلية األخــرى للمجموعــة  ــم القــروض المشــتركة والرســوم المتعلقــة بالبطاقــات وغيرهــا. كمــا تشــمل اإلي وإدارة األصــول وتقدي
بشــكل أساســي علــى إيــرادات صــرف العمــالت األجنبيــة واألربــاح المحققــة وغيــر المحققــة مــن االســتثمارات وإيــرادات توزيعــات األربــاح وغيرهــا.

يوّضح الجدول أدناه تفاصيل رسوم المجموعة واإليرادات التشغيلية األخرى لعامي 2020م و 2019م.

 

 

 2020 2020 ٢٠19 ٢٠19

 )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني
٪1٠٢,٢8465.9٪90,31767.2إيرادات الرسوم )صافي(

    
٢5.6٪25.939,734٪34,772صرف عمات أجنبية

1.٠٪0.01,589٪13التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية 
صافي الربح )الخسارة( المحقق من بيع االستثمارات 

٠.9٪0.01,366٪-المقاسة بالقيمة العادلة

4.٢٪4.66,579٪6,152إيرادات توزيع األرباح
٪3,647٢.3٪3,1552.3إيرادات أخرى

 44,09232.8٪5٢,91534.1٪
٪155,1991٠٠.٠٪134,409100.0الرسوم واإليرادات التشغيلية األخرى

2020٢٠19
29.43٢.9معّدل إيرادات الرسوم إلى إجمالي اإليرادات

١

٢

٣

٢٠١٦
٢٠١٧

٢٠١٨
٢٠١٩

٢٠٢٠

١,٩٢

٢,١٠

١,٨٨

١,٦١

١,٤٥

إلــى  التشــغيلية األخــرى  الرســوم واإليــرادات  إيــرادات  إنخفضــت 
134.41 مليــون ريــال عمانــي أي بنســبة 13.4٪ مقارنــة بـــ 155.20 
مليــون ريــال عمانــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م 
ــرة بســبب  ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ظــروف العمــل المتأث
2020م  عــام  فــي  كوفيــد-19  جائحــة  جــراء  اإلغــالق  عمليــات 
رســوم  عــن  اإلعفــاء  تــّم  حيــث  الرســوم،  بعــض  عــن  واإلعفــاء 
المعامــالت المصرفيــة اإللكترونيــة للزبائــن وتــّم وضــع معــّدالت 
مــع  يتماشــى  بمــا  التجاريــة  المحــالت  مــن  للزبائــن  تنافســية 

التنظيميــة. التوجيهــات 
حقــق صافــي دخــل المجموعــة مــن إيــرادات الرســوم لعــام 2020م 
بمبلــغ 102.28   ريــال عمانــي مقارنــة  مليــون  قــدره 90.32   مــا 
مليــون ريــال عمانــي لعــام 2019م، بإنخفــاض قــدره 11.97  مليــون 
المذكــورة  لألســباب  يعــادل 11.7٪ وذلــك  مــا  أو  ريــال عمانــي 

أعــاله. 
مبلــغ  للمجموعــة  األخــرى  التشــغيلية  اإليــرادات  ســجلت  ولقــد 
ــغ  ــة بمبل ــي لعــام 2020م مقارن ــال عمان ــون ري وقــدره 44.09  ملي
52.92  مليــون ريــال عمانــي لعــام 2019م. وكان االنخفــاض البالــغ 
8.82  مليــون ريــال عمانــي، أو مــا يعــادل 16.7٪  فــي عــام 2020م 
نتيجــة إلنخفــاض إيــرادات صــرف العمــالت األجنبيــة بمقــدار 4.96  
مليــون ريــال عمانــي، إضافــة إلــى ذلــك انخفضــت قيمــة التغييــرات 
ــال  ــون ري ــة بقيمــة 1.58  ملي ــة لألصــول المالي فــي القيمــة العادل
عمانــي كمــا انخفضــت قيمــة األربــاح المحققــة مــن بيــع إســتثمارات 

بالقيمــة العادلــة بقيمــة 1.37 مليــون ريــال عمانــي. عــالوة علــى ذلــك، تــّم تســجيل إنخفــاض فــي اإليــرادات األخــرى بمبلــغ 0.49  مليــون ريــال 
ــال عمانــي أو ٪6.5. ــاح بمقــدار 0.43 مليــون ري ــرادات توزيعــات األرب ــّم تســجيل إنخفــاض إي عمانــي أو بنســبة 13.5٪. كمــا ت

و لقد انخفض معّدل إيرادات الرسوم إلى إجمالي اإليرادات ليصل إلى 29.4 ٪ أي إنخفاض بنسبة3.4٪ في عام 2020م.

المصروفات التشغيلية
يوّضح الجدول أدناه تفصياًل للمصروفات التشغيلية للمجموعة ومعّدل المصروفات إلى اإليرادات في عامي 2020م و 2019م:

 

 

 

 2020 2020 ٢٠19 ٢٠19

 )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني

53.6٪50.81٠4,848٪91,506مصروفات الموظفين
3٠.6٪32.559,934٪58,376المصروفات اإلدارية

5.3٪5.41٠,48٠٪9,720تكاليف اإلشغال

٪٢٠,6691٠.5٪20,25011.3االستهاك
٪195,9311٠٠.٠٪179,852100.0المصروفات التشغيلية

2020٢٠19
39.441.5معّدل مصروفات التشغيل إلى إيرادات التشغيل

انخفــض إجمالــي المصروفــات التشــغيلية للمجموعــة ليصــل إلــى 179.85  مليــون ريــال عمانــي لعــام 2020م مقارنــة بمبلــغ 195.93  مليــون ريــال 
عمانــي لعــام 2019م بإنخفــاض قــدره 16.08  مليــون ريــال عمانــي، أو مــا يعــادل 8.2 ٪، و يعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي نتيجــة إلنخفــاض 
قــدره 1.56  مليــون ريــال عمانــي فــي المصاريــف اإلداريــة األخــرى أو مــا يعــادل 2.6 ٪ و كذلــك إنخفــاض قــدره 13.34  مليــون ريــال عمانــي أو 
مــا يعــادل 12.7 ٪ فــي مصروفــات الموظفيــن. إضافــة إلــى ذلــك، تــّم تســجيل إنخفــاض فــي االســتهالك بمقــدار 0.42  مليــون ريــال عمانــي أو 
مــا يعــادل 2.0 ٪ فــي 2020م، وانخفضــت تكاليــف اإلشــغال بمبلــغ 0.76  مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل 7.3 ٪ فــي عــام 2020م. وقــد جــاء 

االنخفــاض فــي مصاريــف التشــغيل  نتيجــة إجــراءات إدارة التكاليــف التــي يتبعهــا البنــك.

١٣٠

١٣٨

١٥٣

١٦٠

 
) )  

٢٠١٦
٢٠١٧

٢٠١٨
٢٠١٩

٢٠٢٠
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هذا وبلغ  معّدل مصروفات التشغيل إلى إيرادات التشغيل مستوى جيد بنسبة 39.4٪، أي إنخفاض بنسبة2.1 ٪ نقطة في عام 2019م. 

صافي خسائر إنخفاض القيمة
تضــع المجموعــة مخصصــا لخســائر اإلئتمــان بمــا يتوافــق مــع المعاييــر المحاســبية المتبعــة ووفقــا لسياســة متحفظــة للمخصصــات والتــي 

وضعتهــا المجموعــة لهــا.
يوّضح الجدول أدناه تفاصيل صافي خسائر إنخفاض القيمة للمجموعة لعامي 2020م و 2019م:

 

 

 2020 ٢٠19

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

113,8529٢,7٢7خسائر إنخفاض القيمة على القروض والضمانات واإللتزامات

1,731117إنخفاض قيمة مستحقات البنوك 

2,1225٠٠إنخفاض قيمة االستثمارات 

 117,70593,344

36,66737,٢17المبالغ المستردة من مخصص خسائر االئتمان

81,03856,1٢7صافي إنخفاض قيمة خسائر االئتمان

بلــغ صافــي خســائر إنخفــاض القيمــة مــا قــدره 81.04  مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2020م مقارنــة بمبلــغ 56.13  مليــون ريــال عمانــي فــي 
عــام 2019م بزيــادة قدرهــا 44.4 ٪ ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى زيــادة قيمــة األصــول منخفضــة القيمــة فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة 
للزبائــن بقيمــة 10.15  مليــون ريــال عمانــي، وكذلــك قطــاع الخدمــات المصرفيــة للشــركات بمبلــغ 4.43  مليــون ريــال عمانــي، وأيضــا زيــادة فــي 
قطــاع الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات بمبلــغ 15.42  مليــون ريــال عماني.وقــد قابــل ذلــك إنخفــاض فــي صافــي خســائر إنخفــاض القيمــة فــي 
العمليــات الخارجيــة بمبلــغ 8.29 مليــون ريــال عمانــي. وانخفضــت المبالــغ المســتردة مــن مخصصــات الخســائر االئتمانيــة مــن 37.22 مليــون ريــال 

عمانــي فــي عــام 2019 إلــى 36.67 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2020.
هــذا وقــد ارتفــع االنخفــاض فــي قيمــة مســتحقات البنــوك بمبلــغ 1.61  مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2020م، كمــا ارتفــع االنخفــاض فــي قيمــة 

االســتثمارات بمقــدار 1.62  مليــون ريــال عمانــي فــي نفــس العــام.
كانــت الزيــادة فــي صافــي االنخفــاض فــي القيمــة بشــكل أساســي نتيجــة المخصصــات االحترازيــة والجماعيــة التــي تــّم وضعهــا فــي النصــف األول 
مــن عــام 2020م بشــكل اســتباقي نظــرًا إلــى الضغــط الناشــئ فــي الظــروف االقتصاديــة والتجاريــة الناجمــة عــن تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 واســتمرار 

الضغــط علــى أســعار النفــط.
كما ارتفع صافي تكلفة االئتمان بشكل كبير من 0.60٪ في عام 2019م إلى 0.83٪ في عام 2020م لألسباب المذكورة أعاله.

١٥٠

١٦٣

١٧٥

١٨٨

٢٠٠

المصاريف التشغيلية
(مليون ريال عماني(

٢٠١٦
٢٠١٧

٢٠١٨
٢٠١٩

٢٠٢٠
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١٩٠,٣
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١٧٤,١

يوّضح الجدول أدناه معّدل القروض الخاسرة ومعّدل تغطية خسارة قروض المجموعة في عامي 2020م و 2019م

 

 

 2020 ٢٠19

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

337,822٢98,547القروض الخاسرة 
3.٢5٪3.62٪معّدل القروض الخاسرة )1(

1٢7.٢٪138.8٪معّدل تغطية خسارة القروض )٢(

ــي كمــا فــي 31  ــال عمان ــون ري ــى 337.82  ملي ــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إل ــال عمان ــون ري ارتفعــت القــروض الخاســرة مــن 298.55  ملي
ــي أو مــا يعــادل 13.2 ٪.  ــال عمان ــون ري ــادة بلغــت 39.28  ملي ديســمبر 2020م، بزي

ــى 3.62 ٪ كمــا فــي 31 ديســمبر  ــا  فــي 31 ديســمبر 2019م إل ــي القــروض مــن 3.25 ٪ كم ــى إجمال ــّدل القــروض الخاســرة إل ــا ارتفــع مع كم
2020م. وارتفــع معــّدل التغطيــة مــن 127.2 ٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 138.8 ٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م.
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٪٠,٥٠

٪٠,٦٠

٪٠,٨٣

٪٠,٢٥

٪٠,٤١

صافي إنخفاض القيمة (مليون ريال عماني)
والخسائر األخرى على األصول المالية (٪)

)1( القروض الخاسرة كنسبة من اإلجمالي الكلي للقروض.         

)٢( مخصصــات خســائر القــروض كنســبة مــن القــروض الخاســرة، ويتضمــن القــروض والســلف، والضمانــات الماليــة، وشــهادات القبــول وإلتزامــات غيــر مســحوبة وحــدود غيــر 
مستخدمة.
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السيولة والتمويل

نظرة عامة
ــن، وســداد المصروفــات  ــل اإلســالمي للزبائ ــم القــروض والســلف والتموي ــات المجموعــة للســيولة فــي المقــام األول مــن تقدي تنشــأ احتياج
وإســتثمارات المجموعــة فــي األوراق الماليــة، و حتــى اآلن فــإن تمويــل احتياجــات المجموعــة مــن الســيولة كان يتــّم بشــكل أساســي مــن خــالل 
الودائــع وتدفــق النقــد العامل،ويشــمل ذلــك إيــرادات الفوائــد واألربــاح الناتجــة مــن محفظــة قــروض الزبائــن ومحفظــة أوراق الديــن االســتثمارية.

السيولة
يوّضح الجدول أدناه التدفق النقدي للمجموعة من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية لعامي 2020م و 2019م:

 

 

 2020 ٢٠19

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

)16٢,٠85(537,791صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية
)٢٠4,771()189,323(صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)77,8٠٢()128,575(صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية
982,1851,4٢6,843النقد واألرصدة قصيرة األجل في بداية العام
1,202,078982,185النقد واألرصدة قصيرة األجل في نهاية العام

األنشطة التشغيلية
بلــغ التدفــق النقــدي مــن األنشــطة التشــغيلية فــي عــام 2020م مــا قيمتــه 538 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة  بقيمــة 162 مليــون ريــال عمانــي 
فــي عــام 2019م. إن التغييــرات فــي صافــي النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية تعكــس صافــي الربــح للعــام )وذلــك علــى حســب صافــي 
ــج مــن  ــك يعكــس النقــد النات ــر نقدية،وكذل ــر تشــغيلية أو غي ــف غي ــرادات أو مصاري ــرادات االســتثمار واالســتهالك وأي إي إنخفــاض القيمــة وإي

)المســتخدم فــي( األصــول واإللتزامــات التشــغيلية خــالل الســنة.
ويعــود ســبب ارتفــاع التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية فــي عــام 2020م بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع قيمــة ودائــع الزبائــن بمــا فــي 
ذلــك تلــك المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية بمبلــغ 334 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2020م مقارنــة بإنخفــاض قيمــة ودائــع الزبائــن 
بقيمــة 419 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2019م.  كمــا ارتفعــت الودائــع مــن البنــوك بمبلــغ 248 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2020 مقارنــة 
بإنخفــاض فــي الودائــع مــن البنــوك بمبلــغ 10 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2019م. وقــد قابــل هــذه الزيــادة جزئيــًا زيــادة فــي التدفقــات النقديــة 
المترتبــة عــن القــروض والســلف ومديونيــات التمويــل اإلســالمي بمبلــغ 129 مليــون ريــال عمانــي فــي 2020م مقارنــة بإنخفــاض فــي القــروض 

والســلفيات بمبلــغ 30 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2019م.

األنشطة االستثمارية
بلــغ صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية فــي عــام 2020م مــا قــدره  189 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بالنقــد المســتخدم فــي 

عــام 2019م والبالــغ 205 مليــون ريــال عمانــي.
و قــد اســتثمرت المجموعــة فــي عــام 2020م  مبلــغ 187 مليــون ريــال عمانــي فــي األوراق الماليــة االســتثمارية مقارنــة بصافــي إســتثمار بلــغ 
203 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2019م. وكان إجمالــي مبلــغ شــراء األوراق الماليــة االســتثمارية فــي عــام 2020م 203 مليــون ريــال عمانــي، 
أي أقــل مــن 238 مليــون ريــال عمانــي خــالل عــام 2019م. كمــا انخفضــت المتحصــالت مــن بيــع االســتثمارات فــي عــام 2020م بمبلــغ 16 مليــون 
ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ 35 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2019م. و قــد أنفقــت المجموعــة مبلغــًا صافيــًا قــدره  9 مالييــن ريــال عمانــي فــي 
عــام 2020م علــى العقــارات والمعــدات والبرمجيــات، أي نفــس المبلــغ الــذي أنفقتــه المجموعــة للســبب نفســه فــي عــام 2019م. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، اســتلمت المجموعــة مبلغــًا قــدره 6.2  مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2020م مقارنــة بمبلــغ 6.6  مالييــن ريــال عمانــي وذلــك كإيــرادات 

توزيعــات األربــاح علــى محفظتهــا االســتثمارية . 

األنشطة التمويلية
بلــغ صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة 129 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2020، مقارنــة ب 78 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 
2019. ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي إلــى ســداد جــزء مــن مســتحقات القــروض الثانويــة بمبلــغ 13 مليــون ريــال عمانــي ودفــع الفوائــد 
علــى رأس المــال الدائــم مــن المســتوى األول بقيمــة 7 مليــون ريــال عمانــي فــي كال العاميــن 2020 و 2019. ومــع ذلــك، كانــت توزيعــات األربــاح 
المدفوعــة 108 مليــون ريــال عمانــي أعلــى مقارنــة بـــ 103 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2019. عــالوة علــى ذلــك، فــي عــام 2019، تــّم إصــدار 

صكــوك بقيمــة 46 مليــون ريــال عمانــي ممــا ســاهم فــي تدفــق النقــد مــن األنشــطة التمويليــة.

يوّضح الجدول أدناه معّدل األصول السائلة للمجموعة لعامي 2020م و 2019م:

كما في 31 ديسمبر
 2020 ٢٠19

19.98٪19.35٪معّدل األصول السائلة إلى إجمالي األصول
٢6.٢6٪26.29٪معّدل األصول السائلة إلى إجمالي الودائع

تتكــّون األصــول الســائلة مــن النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة وأذون الخزينــة واألوراق الماليــة الحكوميــة والمســتحقات مــن البنــوك. 
وقــد انخفــض معــّدل األصــول الســائلة إلــى إجمالــي األصــول بنســبة 0.63 ٪ وارتفــع معــّدل األصــول الســائلة إلــى إجمالــي الودائــع بنســبة طفيفــة 

بلغــت 0.03 ٪.
فيما يلي معّدل تغطية السيولة ومعّدل صافي التمويل المستقر كما في ديسمبر 2020م ومتطلباتها على النحو التالي:

كما في 31 ديسمبر 2020كما في 31 ديسمبر 2019
٢٢8٪٢15٪معّدل تغطية السيولة 

118٪117٪معّدل صافي التمويل المستقر

التمويل
ــورو متوســطة األجــل  ــة وســندات ي ــع بيــن البنــوك والقــروض الثانوي ــع الزبائــن، والودائ ــل الرئيســية للمجموعــة فــي ودائ ــل مصــادر التموي تتمّث
والصكــوك. كمــا تتمتــع المجموعــة أيًضــا بإمكانيــة الوصــول إلــى مجموعــة مــن األوراق الماليــة غيــر المثقلــة بديــن أو رهــن والســائلة فــي صــورة 
أذون الخزانــة وضمانــات، باإلضافــة إلــى أوراق ماليــة مدرجــة يمكــن الوصــول إليهــا لتلبيــة احتياجــات الســيولة، باإلضافــة إلــى أرصدتهــا النقديــة 

وودائعهــا لــدى البنــوك المركزيــة والمؤسســات الماليــة األخــرى .
ــي، أو مــا  ــال عمان ــون ري ــة اإلســالمية 8,377   ملي ــن الخدمــات المصرفي ــع زبائ ــة وودائ ــات التقليدي ــن المجموعــة مــن العملي ــع زبائ بلغــت ودائ
يعــادل 80.5 ٪ مــن إجمالــي اإللتزامــات  كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، مقارنــة بمبلــغ 8,043  مليــون ريــال عمانــي، أو مــا يعــادل 78.2 ٪ مــن 
إجمالــي اإللتزامــات  كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م، فــي حيــن تمّثــل ودائــع الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة األخــرى مــا نســبته 28.5 ٪ مــن 

إجمالــي ودائــع الزبائــن.
يوّضح الجدول أدناه مصادر تمويل المجموعة كما في 31 ديسمبر من عامي 2020م و 2019م:

 

 

 2020 2020 ٢٠19 ٢٠19

 )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني
8٢.7٪85.48,٠43,666٪8,377,274ودائع الزبائن )1(

1٢.1٪9.71,173,479٪938,007ودائع من البنوك
٠.9٪0.99٠,٢٠5٪90,205صكوك

4.٠٪3.9385,41٠٪386,592سندات يورو متوسطة األجل
٠.3٪0.1٢6,18٠٪13,090إلتزامات ثانوية

 9,805,168٪100.09,718,94٠٪1٠٠.٠

يوّضــح الجــدول أدنــاه منتجــات المجموعــة مــن ودائــع الزبائــن وودائــع زبائــن الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية كمــا فــي 31 ديســمبر مــن عامــي 
2020م و 2019م:

 

 

 2020 2020 ٢٠19 ٢٠19

 )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني )٪ من اإلجمالي(ألف ريال عماني
٢7.7٪27.6٢,٢٢6,٠58٪2,308,771حسابات جارية وتحت الطلب وهامشية 

34.7٪39.0٢,796,131٪3,271,859حسابات التوفير
٪3,٠٢1,47737.6٪2,796,64433.4حسابات ودائع

٪8,٠43,6661٠٠.٠٪8,377,274100.0إجمالي ودائع الزبائن

ــي  ــة أو اإلســالمية هــي ف ــة التقليدي ــات المصرفي ــب والحســابات الهامشــية ســواء مــن العملي ــة والحســابات تحــت الطل إن الحســابات الجاري
الغالــب حســابات بــال فوائــد/ بــال أربــاح وهــي متاحــة للمودعيــن عنــد الطلــب، أمــا حســابات التوفيــر مــن العمليــات التقليديــة فهــي ال تحّمــل فائــدة 
فــي الغالــب ولكنهــا مؤهلــة للفــوز فــي ســحوبات الجوائــز، بينمــا حســابات التوفيــر مــن العمليــات المصرفيــة اإلســالمية تعــّد مؤهلــة للحصــول 

)1( بما في ذلك ودائع زبائن الخدمات المصرفية اإلسامية          
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علــى توزيعــات األربــاح، و بعضهــا مؤهــل لســحوبات الجوائــز. إن حســابات الودائــع مــن العمليــات التقليديــة مــع فوائــد ولهــا تاريــخ اســتحقاق ثابــت، 
وبالمثــل، فــإن حســابات الودائــع مــن العمليــات اإلســالمية مؤهلــة للحصــول علــى توزيعــات األربــاح ولهــا تاريــخ اســتحقاق ثابــت.

ــي كمــا فــي 31 ديســمبر  ــال عمان ــون ري ــة والحســابات الهامشــية والحســابات تحــت الطلــب مــن 2,226  ملي ارتفعــت أرصــدة الحســابات الجاري
2019م إلــى 2,309  مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، بزيــادة قدرهــا 83 مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل 3.7 ٪  خــالل العــام. 
كمــا ارتفعــت أرصــدة حســابات التوفيــر مــن 2,796  مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م  إلــى 3,272  مليــون ريــال عمانــي فــي 31 
ديســمبر 2020م، بزيــادة قدرهــا 476 مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل 17٪ خــالل العــام. إال ان أرصــدة حســابات الودائــع انخفضــت مــن 3,021  
مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 2,797   مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، بإنخفــاض قــدره 225 مليــون 
ريــال عمانــي أو مــا يعــادل 7.4 ٪ خــالل العــام، ويعــود الســبب الرئيســي الرتفــاع أرصــدة ودائــع الزبائــن فــي عــام 2020م إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي 

ودائــع التوفيــر فــي عــام 2020م. 
وقــد ارتفعــت حصــة الودائــع تحــت الطلــب، والتــي تشــمل الحســابات الجاريــة والحســابات الهامشــية والحســابات تحــت الطلــب وحســابات التوفيــر، 
إلــى إجمالــي ودائــع الزبائــن لتصــل إلــى 66.6 ٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م مقارنــة بنســبة 62.4 ٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م. ولقــد تراجعــت 
حصــة الودائــع إلــى إجمالــي ودائــع الزبائــن مــن 37.6 ٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م لتصــل إلــى 33.4 ٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م لألســباب 

المذكــورة أعاله.
ولقــد شــهدت ودائــع البنــوك إنخفاضــًا بمبلــغ 235 مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل 20.1 ٪، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إنخفــاض فــي 

عمليــات اإلقــراض فيمــا بيــن البنــوك بمبلــغ 275 مليــون ريــال عمانــي خــالل العــام.
و قــد انخفضــت الودائــع الثانويــة مــن 26 مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 13 مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2020م، أي بإنخفــاض قــدره 13 مليــون ريــال عمانــي أو 50٪، ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى ســداد ودائــع ثانويــة بقيمــة 13 مليــون ريــال عمانــي 

خــالل العــام.

تمويل حقوق المساهمين
للمجموعــة  المســاهمين  حقــوق  تمويــل  محفظــة  تتكــّون 
األســهم  إصــدار  وعــالوة  العاديــة  األســهم  مــال  رأس  مــن 
رأســمالية  القانونيــة والعامــة وغيرهــا وأوراق  واالحتياطيــات 
دائمــة مــن الفئــة األولــى باإلضافــة إلــى األربــاح المحتجــزة، وقــد 
ارتفعــت قيمــة حقــوق الملكيــة للمجموعــة مــن 2,003  مليــون 
ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 2,044  مليــون 
ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، بزيــادة قدرهــا ٪2.0.

ــاح المجموعــة لعــام 2020م مــا قــدره 163.36   وقــد بلغــت أرب
مليــون ريــال عمانــي. كمــا دفعــت المجموعــة أربــاح نقديــة عــن 
عــام 2019م بنســبة 25٪ مــن رأس المــال المدفــوع، أي مــا 
يعــادل 108.317  مليــون ريــال عمانــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
منحــت المجموعــة أســهمًا مجانيــة بنســبة ســهم واحــد لــكل 20 
ســهم عــادي بإجمالــي 15.474  مليــون ريــال عماني. وســاهمت 
ــة فــي  ــاح النقدي ــع األرب ــاح المحتجــزة بعــد توزي ــادة فــي األرب الزي

زيــادة حقــوق الملكيــة فــي عــام 2020م.
هــذا وانخفــض العائــد علــى متوســط   أمــوال المســاهمين فــي 
ــى 9.08 ٪ فــي  ــام 2019م إل ــة مــن 10.73 ٪ فــي ع المجموع
عــام 2020م ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى إنخفــاض معــّدل 

صافــي األربــاح بنســبة 12.0٪ خــالل عــام 2020م.

األصول
ارتفــع إجمالــي األصــول بمقــدار 163 مالييــن ريــال عمانــي أو مــا يعــادل 1.3 ٪  ليصــل إلــى 12,454  مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2020م. وقــد نتجــت هــذه الزيــادة فــي إجمالــي األصــول بشــكل رئيســي بســبب زيــادة فــي إســتثمارات األوراق الماليــة بقيمــة 391 مليــون ريــال 
عمانــي خــالل العــام. ويقابــل هــذه الزيــادة إنخفــاض فــي النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة بمــا قــدره 125 مليــون ريــال عمانــي، وإنخفــاض 

مســتحقات البنــوك بمــا قــدره 296 مليــون ريــال عمانــي.
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العائد على متوسط األصول
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اإلقراض
ارتفــع صافــي محفظــة القــروض والتمويــل اإلســالمي للمجموعــة بمبلــغ 59 مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل 0.7 ٪ خــالل العــام ليصــل إلــى 

8,937  مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م مقارنــة بمبلــغ 8,878  مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م.
ــع كمــا فــي 31 ديســمبر مــن عامــي  ــى الودائ ــن بالمجموعــة والمخصصــات ومعــّدل القــروض إل ــاه محفظــة قــروض الزبائ ــح الجــدول أدن يوّض

2019م. و  2020م 

٢٠١٦
٢٠١٧

٢٠١٨
٢٠١٩

٢٠٢٠

٪٥

٪٨

٪١٠

٪١٣

٪١٥

٪٩,٠٨

٪١٠,٧٣ ٪١٠,٨٨
٪١١,٤٤

٪١٢,٥٠

العائد على متوسط األسهم العادية (٪)



115التقرير السنوي ٢٠٢٠ 114

كما في 31 ديســمبر 
2020٢٠19

ألف ريال عماني ألف ريال عماني 
9,333,4519,19٢,8٢7إجمالي القروض )1(

)314,786()396,078(ناقص: مخصصات لخسائر االنخفاض 
8,937,3738,878,٠41صافي القروض )٢(

11٠.4٪106.7٪صافي القروض / ودائع الزبائن
91.3٪91.1٪صافي القروض / إجمالي الودائع )3(

ــدوالر  ــا بال ــى الرغــم مــن أن القــروض ُتقــدم أيًض ــي، عل ــال العمان ــن بالمجموعــة  هــي بشــكل أساســي مقومــة بالري إن محفظــة قــروض الزبائ
األمريكــي والريــال الســعودي والدينــار الكويتــي وغيرهــا مــن العمــالت. وتعتقــد المجموعــة بوجــود إســتثمار هيكلــي محــدود للعمــالت حيــث أن 
معظــم أصولهــا وإلتزاماتهــا يتــّم تمويلهــا حســب العملــة. إضافــة إلــى ذلــك، تقــوم المجموعــة بالتحــوط كجــزء مــن إســتثمارها فــي العملــة مــن 
خــالل اســتخدام عقــود المشــتقات، مثــل عقــود العمــالت األجنبيــة اآلجلــة ومقايضــات العمــالت وخيــارات العمالت.ويجــوز للمجموعــة أيًضــا و 

مــن حيــن آلخــر أن تبــرم عقــود آجلــة ومقايضــات فــي معــّدالت الفائــدة للعمــالت وذلــك للتحكــم فــي إســتثمارها فــي أســعار الفائــدة.
وقــد بلغــت نســبة إســتثمار البنــك فــي القــروض الشــخصية والســكنية 41.1 ٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م مــن إجمالــي إســتثماراته مقارنــة 
بنســبة 42.0 ٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م. وتدعــم معظــم هــذه القــروض بمخصصــات الرواتــب و القــروض العقاريــة كضمــان. ووفًقــا للوائــح 
البنــك المركــزي العمانــي فــإن ســقف القــروض الشــخصية والســكنية التــي يمكــن للبنــك تقديمهــا تمّثــل 35٪ و 15٪  علــى التوالــي مــن إجمالــي 
القــروض المصرفيــة التقليديــة. ويســمح للبنــوك أو النوافــذ اإلســالمية بحــد أقصــى قــدره 50٪ مــن االســتثمار فــي التمويــل الشــخصي الســكني 
وغيــر الســكني مــن إجمالــي التمويــل كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م. ويطلــب مــن عمليــات البنــوك أو النوافــذ اإلســالمية خفــض الحــد األدنــى 

لإلســتثمار فــي التمويــل الســكني حتــى 35٪ مــن إجمالــي التمويــل بحلــول 31 ديســمبر 2021.
ــي إســتثماراته  وقــد بلغــت نســبة إســتثمار البنــك فــي قــروض الشــركات والقــروض األخــرى 58.9 ٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م  مــن إجمال
مقارنــة بنســبة 58.0 ٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م. و قــد شــكل قطــاع الخدمــات 9.0 ٪ مــن إجمالــي القــروض والســلف للمجموعــة كمــا فــي 
31 ديســمبر 2020م مقابــل 8.8 ٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م. وبصــورة مماثلــة، شــكل  قطــاع النقــل 8.2 ٪ مــن إجمالــي القــروض والســلف 
للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م مقابــل 8.3 ٪ كمــا فــي 31  ديســمبر 2019م. وبلغــت حصــة قطــاع الصناعــات وقطــاع المرافــق 
وقطــاع التعديــن و المحاجــر مــا نســبة كل منهــم 7.6 ٪، و 7.9 ٪،  و 7.4  ٪ علــى التوالــي كمــا فــي  31 ديســمبر 2020م  مقابــل 7.7 ٪، و ٪7.1، 

و 5.6 ٪ علــى التوالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م.
تماشــيًا مــع التوجيهــات التنظيميــة، قــدم البنــك خيــارات تأجيــل أقســاط القــروض للزبائــن مــن األفــراد المؤهليــن حتــى مــارس 2021م، كمــا قــدم 
الســيولة الماليــة فــي الوقــت المناســب لزبائنــه مــن الشــركات بمــا فــي ذلــك إعــادة هيكلــة القــروض. بلــغ إجمالــي االســتثمار فــي القــروض التــي 
تــّم توفيــر منافــع التأجيــل/ اإلعفــاء لهــا 1،375 مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، وهــو مــا يمثــل 8.5٪ مــن إجمالــي االســتثمار 

الممــول وغيــر الممــول، وبلــغ إجمالــي المبلــغ المؤجــل 99.56 مليــون ريــال عمانــي.
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إرتفعــت حصــة المرحلــة األولــى مــن إجمالــي االســتثمار فــي األصــول الماليــة مــن 75.9٪ فــي 31 ديســمبر 2019 إلــى 78.9٪، ويرجــع ذلــك بشــكل  
أساســي إلــى زيــادة االســتثمار اإلجمالــي فــي األوراق الماليــة االســتثمارية للمرحلــة األولــى بمقــدار 411 مليــون ريــال عمانــي أو ٪32.4.

إنخفضــت حصــة المرحلــة الثانيــة مــن إجمالــي االســتثمار فــي األصــول الماليــة مــن 21.9٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 إلــى 18.5٪ ويرجــع ذلــك 
ــي أو 32.0٪ وإنخفــاض ارتباطــات  ــال عمان ــون ري ــغ 276 ملي ــة بمبل ــة الثاني ــي فــي المرحل ــى إنخفــاض عقــود الضمــان المال بشــكل  أساســي إل

ــال عمانــي أو ٪29.0. ــر المســتخدمة بمقــدار 203 مليــون ري ــة غي القــروض / الحــدود المالي
إرتفعــت حصــة المرحلــة الثالثــة مــن إجمالــي االســتثمار فــي األصــول الماليــة مــن 2.2٪ مــن إجمالــي االســتثمار إلــى 2.6٪. وتعــزى هــذه الزيــادة 
إلــى زيــادة قــروض وســلف المرحلــة الثالثــة بمبلــغ 39 مليــون ريــال عمانــي أو 13.2٪والمرحلــة الثالثــة مــن عقــود الضمــان المالــي بمبلــغ 49 مليــون 

ريــال عمانــي أو ٪50.2.
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)1( يشمل إجمالي القروض مجموع القروض والسلف والتمويل اإلسامي المقدم للزبائن بغض النظر عن إنخفاض القيمة.    
)٢( يتكّون صافي القروض من مجموع القروض مطروحًا منها مخصصات إنخفاض القيمة.

)3( يتكّون إجمالي الودائع من ودائع الزبائن ومستحقات البنوك.

االســتثمارات  إجمالــي 
وغيــر  الممولــة  اإلجماليــة 
مســتوى  علــى  الممولــة 
ريــال  )مليــون  المرحلــة 
التغطيــة  عمانــي( ونســب 

موّضــح: هــو  كمــا 

٠,١٪

٠,١٥٪

٠,٢٪

٠,٢٥٪

٠,٣٪

٢٠١٩٢٠٢٠

١٢,٧٠٠

١٢,١٣٢

١١,٠٠٠

١١,٥٠٠

١٢,٠٠٠

١٢,٥٠٠

١٣,٠٠٠

٪٠,٢٢

٪٠,٢٠

 

٠,١٪

٠,١٥٪

٠,٢٪

٠,٢٥٪

٠,٣٪

٢٠١٩٢٠٢٠

١٢,٧٠٠

١٢,١٣٢

١١,٠٠٠

١١,٥٠٠

١٢,٠٠٠

١٢,٥٠٠

١٣,٠٠٠

٪٠,٢٢

٪٠,٢٠
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كفاية رأس المال
ــر االئتمــان  خــالل دورات  ــن وتوفي ــح المودعي ــى مواجهــة أي طــارئ دون المســاس بمصال ــى قــدرة المجموعــة عل ــة رأس المــال إل تشــير كفاي
األعمــال، وتســاعد كفايــة رأس المــال فيمــا يتعلــق بملــف مخاطــر المجموعــة والخــاص بأصولهــا عــل تعزيــز االســتقرار المالــي وتعزيــز ثقــة أصحــاب 
المصلحــة والدائنيــن، إذ تهــدف المجموعــة إلــى زيــادة قيمــة المســاهم إلــى أقصــى حــد مــن خــالل هيــكل رأس المــال األمثــل الــذي يحمــي مصالــح 
أصحــاب المصلحــة فــي مواجهــة الضغــط، كمــا توفــر كفايــة رأس المــال مســاحة كافيــة للنمــو مــع تلبيــة المتطلبــات التنظيميــة مــع تحقيــق عائــد 
معقــول للمســاهمين. تملــك المجموعــة سياســة مســتقبلية لــرأس المــال والتــي تضــع فــي االعتبــار المخاطــرة الحاليــة والنمــو المخطــط وتقييــم 

المخاطــر الناشــئة فــي الفتــرة المتوقعــة.
تحــدد المجموعــة رأس المــال التنظيمــي بمــا يتفــق مــع توصيــات بــازل 3 لــرأس المــال وتماشــيًا مــع توجيهــات البنــك المركــزي العمانــي. ولقــد 

تبنــت المجموعــة نهجــًا موحــدًا لإلئتمــان ومخاطــر الســوق والمؤشــر األساســي للمخاطــر التشــغيلية.
تحــدد الجهــة التنظيميــة للبنــك متمّثلــة فــي البنــك المركــزي العمانــي وتتابــع متطلبــات رأس المــال للبنــوك فــي الســلطنة، الجديــر بالذكــر أن الحــد 

األدنــى لألســهم المشــتركة فــي الفئــة األولــى يمثــل 7٪ مــن األســهم المشــتركة و 9.25 ٪ مــن رأس مــال الفئــة األولــى.
يوّضح الجدول أدناه الحد األدنى لمعّدل كفاية رأس المال للبنك:

بدءًا من 1 إبريل ٢٠٢٠ فصاعدًا  
7.٠٠٠٪معّدل رأس مال األسهم العادية

1.٢5٠٪إحتياطي رأس المال 
1.٠٠٠٪بنك منظم * 

٢.٠٠٠٪الفئة 1 اإلضافية – مقيدة إلى أقصى حد
11.250٪معّدل رأس مال الفئة 1

٢.٠٠٠٪الفئة ٢ اإلضافية – مقيدة إلى أقصى حد
13.250٪إجمالي معّدل رأس المال

يوّضح الجدول أدناه معّدالت كفاية رأس المال للمجموعة لعامي 2020م و 2019م:

كما في 31 ديسمبر 
2020٢٠19

18.8٪19.7٪معّدل الفئة األولى لكفاية رأس المال
19.7٪20.8٪إجمالي معّدل كفاية رأس المال

يعــّد معــّدل كفايــة رأس المــال للمجموعــة بنســبة 20.8 ٪ أعلــى مــن متطلبــات الجهــات الرقابيــة بنســبة 14.5٪ لعــام 2020م.، وتتكــّون بشــكل 
ــة رأس المــال بالنســبة  ــة بنســبة 1.1 ٪. وتشــير كفاي ــة الثاني ــة األولــى بنســبة 19.7 ٪ ورأس المــال مــن الفئ رئيســي مــن رأس المــال مــن الفئ
العاليــة إلــى قــدرة المجموعــة علــى مواجهــة أي طــارئ دون المســاس بمصالــح المودعيــن وتوفيــر االئتمــان عبــر دورات األعمــال، كمــا تســاعد 

كفايــة رأس المــال علــى تعزيــز االســتقرار المالــي وثقــة أصحــاب المصلحــة والدائنيــن.

المطلوبات واإللتزامات المحتملة
لــدى المجموعــة مطلوبــات محتملــة فيمــا يتعلــق بإلتزامــات التمويــل التــي تعهــدت بهــا وكذلــك فيمــا يتعلــق بــأوراق القبــول وخطابــات االعتماد 
والضمانــات الصــادرة عنهــا. كمــا أن المجموعــة لديهــا أيضــا إلتزامــات فيمــا يتعلــق بشــراء العقــارات والمعــدات واالســتثمارات المدفوعــة بشــكل 

جزئــي. يوّضــح الجــدول أدنــاه هــذه المطلوبــات واإللتزامــات المحتملــة كمــا فــي 31 ديســمبر مــن عامــي 2020م و 2019م:

 

 

2020٢٠19

ألف ريال عماني ألف ريال عماني 

394,6193٢3,18٠إلتزامات غير قابلة لإللغاء لمنح التسهيات اإلئتمانية 
1,559,0561,979,184ضمانات

307,091343,773خطابات االعتماد
143,7361٢3,46٢اوراق قبول

6821,٠31إلتزامات بشراء عقارات ومعدات
3,8853,844مبلغ غير مسدد على االستثمارات المدفوعة بشكل جزئي

 2,409,069٢,774,474

التصنيف االئتماني
تقضــي سياســة البنــك باإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة بــكل وضــوح وشــفافية، و بهــذا يحظــى البنــك بتقديــر وكاالت التصنيــف ومحللــي القطــاع 
المصرفــي بالنهــج الــذي يتبعــه البنــك فــي االفصــاح عــن البيانــات الماليــة. هــذا ويولــي البنــك أهميــة خاصــة للتعليقــات التــي تبديهــا وكاالت 
التنصيــف ومحللــي القطــاع المصرفــي، إذ أن البنــك يولــي اهتمامــًا كبيــرًا بالمحافظــة علــى مراتــب التصنيــف التــي تمنحهــا وكاالت التنصيــف لــه 

بــل ويعمــل علــى تحســينها.
 ،)Fitch( وفيتــش ،)S&P( وســتاندرد آنــد بــورز ،)Moody's( لقــد صنفــت ثــالث وكاالت تصنيــف رائــدة ومرموقــة دوليــًا البنــك و هــي: موديــز

وقــد أتــت التصنيفــات علــى النحــو اآلتــي خــالل العــام:

النظرة المستقبليةالمدى القصيرالمدى الطويلوكالة التصنيف
)Moody's( وكالة موديزBa3NPسلبي

)S&P( ستاندرد آند بورز+BBمستقر
 )Fitch( تقييمات فيتش-BBBسلبي

* تّم تحديد البنك كأهم البنوك المنظمة )D-SIB( في ُعمان. وبناًء على ذلك، سيكون على البنك أن يحافظ على رأس مال إضافي بقيمة ٪1....................................
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اإلستعراض المالي لميثاق
حققــت عمليــات النافــذة اإلســالمية لبنــك مســقط "ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية" صافــي ربــح بلغــت قيمتــه 9.604 مليــون ريــال عمانــي خــالل 
ــرة نفســها مــن عــام 2019م، بإنخفــاض بلغــت نســبته ٪11.5.  ــّم تســجيلها خالل الفت ــي ت ــي الت ــال عمان ــة بمبلغ 10.846 مليون ري العــام مقارن
ولقــد ازدادت األربــاح التشــغيلية لميثاق من 16.809 مليــون ريــال عمانــي فــي 2019م إلــى 19.002 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2020م، 

بزيــادة بلغــت نســبتها ٪13.0.
كمــا بلغــت المصروفــات التشــغيلية للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م مبلــغ 12.226 مليــون ريــال عمانــي أي أقــل بنســبة 0.9٪ مقارنــة 
بمبلــغ 13.119 مليــون ريــال عمانــي خــالل الفتــرة نفســها مــن عــام 2019م. كما تراجعــت نســبة التكلفــة إلــى الدخــل للعام مــن 43.8٪ فــي عــام 

2019م إلــى 39.2٪ فــي 2020م.
بلغــت قيمــة االنخفــاض فــي القيمــة نتيجــة خســائر االئتمــان 
عمانــي  مليون ريــال   9.741 مبلــغ  2020م  العــام  خــالل 
مقارنــة بمبلــغ 7.489 مليون ريــال عماني للفتــرة نفســها 
مــن عــام 2019م. وبلغــت قيمــة المبالــغ المســتردة بعــد 
 1.970 االئتمــان  خســائر  نتيجــة  القيمــة  فــي  االنخفــاض 
مليــون ريــال عمانــي لعــام 2020م مقارنــة بقيمــة3.082 
مليــون ريــال عمانــي عــن الفتــرة نفســها مــن العــام 2019م.
 1,230.2 اإلســالمي  التمويــل  مســتحقات  صافــي  وبلــغ 
ــال عماني كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 م مقارنــة  مليون ري
بمبلــغ 1,165.8 مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م. وبلغــت قيمــة ودائــع الزبائــن 1,016.1 مليون ريــال 
بمبلــغ  مقارنــة  2020م  ديســمبر   31 فــي  عماني كمــا 
1,034.9 مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م.
تراجــع العائــد علــى متوســط األصــول إلــى 0.66٪ فــي عــام 
2020م مقارنــة بنســبة 0.77٪ فــي عــام 2019م. كمــا تراجــع 
العائــد علــى متوســط حقــوق األســهم إلــى 6.12٪ فــي عــام 

2020م مقارنــة بنســبة 8.86٪ فــي عــام 2019م.
ــث  ــد حي ــد مســتوى جي ــة رأس المــال عن ــت نســبة كفاي ظل
بلغــت 21.01٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م مقابــل الحــد 
التنظيمــي  لإلطــار  وفقــا   ٪11 وهــو  األدنى المطلــوب 
لألعمــال المصرفيــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي 

العمانــي.

نتائج العمليات

صافي الدخل من التمويل واالستثمارات اإلسالمية
يعــّد دخــل عمليــات التمويــل اإلســالمي هــو المصــدر الرئيســي للدخــل فــي ميثــاق حيــث أن الدخــل الناتــج هــو مــن التمويــل اإلســالمي الــذي يقــوم 
بــه ومــن محفظتــه الخاصــة بــاألوراق الماليــة االســتثمارية ومــن عائــد إيداعاتــه مــع بنــوك أخــرى ويتحّمــل البنــك مصروفــات علــى شــكل عائــدات 

تدفــع لحاملــي حســابات االســتثمار وأصحــاب الصكــوك، أي الودائــع اإلســالمية والودائــع مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى. 
وبلــغ صافــي دخل ميثاق مــن التمويــل واالســتثمار اإلســالمي بعــد خصــم عوائــد أســهم حاملــي حســابات االســتثمار وحاملي الصكوك والودائع 
ــادة بلغــت  ــام 2019م، بزي ــي فــي الع ــال عمان ــون ري ــل 26.770 ملي ــي فــي 2020م مقاب ــال عمان ــون ري ــغ وقــدره 28.425 ملي ــوك مبل مــن البن

نســبتها ٪6.2.
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الدخل من التمويل اإلسالمي واالستثمارات
يبّين الجدول أدناه تحليل الدخل من التمويل اإلسالمي واالستثمارات في عامي 2020م و 2019م.

2020٢٠19
)النسبة من اإلجمالي(ألف ريال عماني)النسبة من اإلجمالي(ألف ريال عماني

61,69590.46٢,45194.7مديونيات التمويل
6,5069.63,4955.3إستثمارات في األوراق المالية االستثمارية

68,20110065,9461٠٠

بلــغ إجمالي دخــل التمويل واالســتثمار في ميثاق لعــام 2020م مبلــغ وقــدره 68.201 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ 65.946 مليون ريــال 
ــة  ــي أو مــا نســبته 3.4 ٪ فــي العــام 2020م نمــًوا فــي األوراق المالي ــال عمان ــغ 2.255 مليون ري ــادة بمبل عماني للعــام 2019م. وتعكــس الزي

االســتثمارية.

العائد المدفوع ألصحاب حسابات االستثمار وحاملي الصكوك والودائع من البنوك
يوّضح الجدول المذكور أدناه توزيع العائد المدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار والعائدات من البنوك لعامي 2020م و 2019م.

2020٢٠19
)النسبة من اإلجمالي(ألف ريال عماني)النسبة من اإلجمالي(ألف ريال عماني

31,20578.5٢9,53175.4عوائد أصحاب حسابات االستثمار
4,86912.23,8939.9عوائد أصحاب الصكوك

3,7029.35,75٢14.7صافي العائد على ودائع البنوك
39,77610039,1761٠٠

بلــغ إجمالــي العائــد المدفــوع مــن ميثــاق ألصحــاب حســابات االســتثمار والصكــوك والودائــع مــن البنــوك لعــام 2020م مبلــغ وقــدره 39.776 
ــام  ــي، أو بنســبة 1.5٪ لع ــون ريال عمان ــادة قدرهــا 0.6 ملي ــام 2019م بزي ــال عماني لع ــون ري ــغ 39.176 ملي ــة بمبل ــي مقارن ــال عمان ــون ري ملي

2020م وذلــك نتيجــة ارتفــاع تكلفــة التمويــل. 

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٢٨,٤

٢٦,٨

٢٨,٣

٢٥,٦

٢٣,٧

١٩,٢

١٧,٣
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 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

 مليون ريال عماني
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صافي الرسوم والعموالت واإليرادات 
التشغيلية األخرى

يجنــي ميثــاق عمــوالت ورســوم مــن التمويــل اإلســالمي وفــق 
االعتمــاد  وخطابــات  اإلســالمية  الشــريعة  مــع  يتوافــق  مــا 
البنــك، وعلــى الخدمــات المصرفيــة  والضمــان الصــادرة عــن 
إدارة  خدمــة  رســوم  ذلــك  فــي  بمــا  يقدمهــا،  التــي  األخــرى 
الحســابات والتحصيــل والدخــل المرتبــط ببطاقــة أجــرة وتتضمــن 
إيــرادات التشــغيل األخــرى بشــكل رئيســي أربــاح أو خســائر صــرف 
العمــالت األجنبيــة، ورســوم الخدمــات وإيــرادات متنوعــة أخــرى.
بلــغ صافــي الرســوم والعمــوالت واإليــرادات التشــغيلية األخــرى 
ريــال  لعــام عماني لعــام 2020م مبلــغ قــدره 2.803 مليــون 
عمانــي مقارنــة بمبلــغ 3.158 مليــون ريــال عمانــي لعــام 2019، 
نســبته  مــا  عمانــي أو  مليون ريــال   0.355 قــدره  بإنخفــاض 
11.2٪ فــي العــام 2020م نتيجــة إنخفاض أربــاح صرف العمــالت 

الخدمــات والعمــوالت. األجنبية ورســوم 

مصروفات التشغيل
ــاق تكاليــف  تتضمــن مصروفــات التشــغيل الخاصــة بنافــذة ميث
األخــرى  اإلداريــة  والنفقــات  اإلشــغال  وتكاليــف  الموظفيــن 

اإلهــالك. ومصروفــات 
يبّيــن الجــدول أدنــاه توزيــع مصروفــات التشــغيل فــي عامــي 

و2019م. 2020م 

2020٢٠19
النسبة من اإلجماليألف ريال عمانيالنسبة من اإلجماليألف ريال عماني

5,87948.15,95٢45.4مصروفات الموظفين
8466.91,3791٠.5تكاليف اإلشغال              

3,82331.34,56634.8تكاليف إدارية أخرى              
1,67813.71,٢٢٢9.3مصروفات اإلهاك

12,226100.013,1191٠٠.٠إجمالي مصروفات التشغيل              

2020٢٠19
39.243.8نسبة التكلفة إلى الدخل )1(

ــام 2019.  ــي لع ــال عمان ــون ري ــة بـــ 13.119 ملي ــام 2020 مقارن ــي لع ــال عمان ــون ري ــاق 12.226 ملي ــات التشــغيلية لميث ــي المصروف ــغ إجمال بل
ــال عمانــي  ــال عمانــي، أو 6.8٪ فــي عــام 2020، بشــكل أساســي إنخفاًضــا قــدره 0.743 مليــون ري ويعكــس االنخفــاض البالــغ 0.893 مليــون ري
ــاق  ــر التــي اتخذهــا ميث ــة األخــرى. إن االنخفــاض فــي مصروفــات التشــغيل يتماشــى مــع التدابي ــل نســبة 5.7٪ فــي التكاليــف اإلداري أو مــا يقاب
لمراقبــة التكاليــف وتحســين العمليــات التشــغيلية لضمــان الحفــاظ علــى مصروفــات التشــغيل عــن الحــد األدنــى فــي عــام 2020م بالنظــر إلــى 

بيئــة التشــغيل الصعبــة.

٠

١

٢

٣

٤

 صافي الرسوم / العموالت واإليرادات التشغيلية األخرى

 مليون ريال عماني
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٢٠١٤
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)1( مصروفات التشغيل مقسومة على دخل التشغيل.          

رسوم المخصصات وخسائر إنخفاض القيمة
يقــوم ميثــاق بتخصيــص مخصصــات لإلنخفــاض فــي قيمــة التمويــل اإلســالمي فــوًرا عنــد الضــرورة بمــا يتوافــق مــع معاييــر توفيــر المخصصــات 

التحفظيــة التــي وضعهــا ميثــاق لنفســه. وعــالوة علــى ذلــك يوفــر ميثــاق مخصصــات كافيــة ضــد مخاطــر االئتمــان المتعّثــرة.
يبّين الجدول المذكور أدناه تفاصيل رسوم مخصصات ميثاق وخسائر إنخفاض القيمة لعامي 2020م و 2019م:

كما في 31 ديسمبر
2020٢٠19

ألف ريال عمانيألف ريال عماني
مخصصات الخسائر االئتمانية
1,6495,845محددة / المرحلة 3              

8,0921,644غير محددة / المرحلة 1 و ٢              
9,7417,489إجمالي مصاريف المخصصات الخاصة بخسائر التمويل

1,9703,٠8٢المبالغ المستردة من إنخفاض قيمة خسائر التمويل
7,7714,4٠7اإلجمالي 

٠.38٪0.63٪صافي مخصص إنخفاض القيمة / صافي التمويل اإلسالمي

ــال عمانــي لعــام  ــة بـــ4.407 مليــون ري ــال عمانــي لعــام 2020 مقارن ــرة 7.771 مليــون ري بلــغ صافــي مخصصــات ميثــاق لخســائر التمويــل المتعّث
2019. وتعــزى الزيــادة البالغــة 3.364 مليــون ريــال عمانــي أو 76.3٪ فــي صافــي المخصصــات بشــكل أساســي إلــى إنخفــاض قيمــة خســائر 

ــة. ــى والثاني ــة األول ــل المرحل التموي
بلغــت نســبة صافــي تكلفــة خســائر االنخفــاض فــي قيمــة التمويــل اإلســالمي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م مــا نســبته 0.63٪ مقابــل 

0.38٪ للعــام المنتهــي في 31 ديســمبر 2019م.
ويوّضح الجدول المذكور أدناه معّدل التمويل اإلسالمي المخصص إلنخفاض قيمة التمويل ونسبة تغطية ميثاق لعامي 2020م و 2019م:

كما في 31 ديسمبر

2020٢٠19
15,84614,918التمويل اإلسالمي المنقوص )ألف ريال عماني(

1.٢5٪1.25٪نسبة التمويل اإلسالمي المنقوص )1(
175٪208٪نسبة تغطية خسائر التمويل )2(       
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المصروفات التشغيلية  

مليون ريال عماني  
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)1( التمويل المنقوص كنسبة من إجمالي التمويل.          
)٢( المخصصات المنقوصة كنسبة من التمويل المنقوص.
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السيولة والتمويل

نظرة عامة
تنشــأ احتياجــات ســيولة ميثــاق فــي األســاس مــن أعمــال التمويــل اإلســالمي ودفــع مصروفاتهــا وإســتثماراتها فــي األوراق الماليــة. وحتــى اآلن، 
تــّم تمويــل احتياجــات ســيولة ميثــاق بشــكل أساســي مــن خــالل الودائــع اإلســالمية والصكــوك والتدفقــات النقديــة التشــغيلية بمــا فــي ذلــك 

اإليــرادات المســتلمة مــن محفظــة التمويــل ومحفظــة إســتثماراتها فــي األوراق الماليــة.

السيولة النقدية
يوّضح الجدول أدناه التدفقات النقدية لميثاق من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية والمالية لعامي 2020م و 2019م.

2020٢٠19
ألف ريال عمانيألف ريال عماني

615)45,942(صافي النقد المستلم / المستخدم في األنشطة التشغيلية
)59,953()22,916(صافي النقد المستلم / المستخدم في أنشطة االستثمار

13,361159,953صافي النقد المستلم / المستخدم في أنشطة التمويل
)14,39٠(86,225التمويل النقدي والتمويل قصير األجل في بداية السنة
31,00686,٢٢5التمويل النقدي والتمويل قصير األجل في نهاية السنة

األنشطة التشغيلية
بلــغ صافــي النقــد المســتخدم فــي أنشــطة التشــغيل لعــام 2020م مبلــغ وقــدره 45.942 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ 0.615 مليــون ريــال 
عمانــي لعــام 2019م. وبالنســبة لــكل مــن عامــي 2020م و 2019م، إن صافــي النقــد فــي نافــذة ميثــاق مــن األنشــطة التشــغيلية قبــل التغيــرات 
ــل ومخصصــات  ــاض قيمــة التموي ــي إنخف ــة لتعكــس صاف ــاح الســنة المعّدل ــات التشــغيلية يعكــس بشــكل رئيســي أرب فــي األصــول واإللتزام

إنخفــاض قيمــة االســتثمارات والمســتحقات لــدى البنــوك وأربــاح بيــع االســتثمارات وإيــرادات توزيعــات األربــاح واالهــالك.

األنشطة االستثمارية
بلــغ صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية لعــام 2020م مبلــغ وقــدره 22.9 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ 59.9 مليــون ريــال 
ــع أو اســترداد إســتثمارات األوراق  ــارة عــن شــراء وبي ــت األنشــطة االســتثمارية الرئيســية هــي عب ــرة كان ــي في عام 2019م. وفــي كل فت عمان
الماليــة وشــراء ممتلــكات ومعــدات وفــي عــام 2020م، أنفــق ميثــاق علــى إســتثمارات األوراق الماليــة قيمــة 23.2 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة 
بمبلــغ 59.4 مليــون ريــال عمانــي فــي العــام 2019م، كمــا أنفــق مبلــغ قــدره 0.3 مليــون ريــال عمانــي علــى الممتلــكات والمعــدات مقارنــة بمبلــغ 

1.2 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2019م.
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 (صافي) مخصص انخفاض قيمة التمويل

مليون ريال عماني  
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أنشطة التمويل
بلــغ صافــي التدفــق النقــدي مــن أنشــطة التمويــل لعــام 2020م قيمــة 13.6 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ 159.9 مليــون ريــال عمانــي فــي 
ــال عمانــي فــي عــام  ــون ري ــن بقيمــة 36.3 ملي ــة من إيداعــات الزبائ العــام 2019م، ويعكــس بشــكل رئيســي االنخفــاض فــي التدفقــات النقدي

2020م مقارنــة بزيــادة بلغــت قيمتهــا 114.3 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2019م. 
يوّضح الجدول أدناه نسبة األصول السائلة لميثاق لعامي 2020م و 2019م:

كما في 31 ديسمبر
2020٢٠19

13.95٪12.50٪نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول 
19.44٪18.03٪نسبة األصول السائلة إلى إجمالي الودائع )1(  

التمويل
تعــّد الودائــع اإلســالمية والصكــوك والودائــع بيــن البنــوك هــي مصــادر التمويــل الرئيســية لميثــاق. وتمتلــك ميثــاق حــق الوصــول إلــى مجموعــة 
ــة  ــة يمكنهــا الحصــول عليهــا لتلبي ــع متداول ــة متاحــة للبي ــك أوراق مالي ــة والســائلة فــي شــكل صكــوك وكذل ــر المثقل ــة غي مــن األوراق المالي

احتياجــات الســيولة باإلضافــة إلــى أرصدتهــا النقديــة وإيداعاتهــا لــدى البنــوك المركزيــة والمؤسســات الماليــة األخــرى. 
يبّين الجدول أدناه تكوين ميثاق للتمويل في 31 ديسمبر لعامي 2020م و 2019م:

كما في 31 ديسمبر
2020٢٠19

النسبة من اإلجماليألف ريال عمانيالنسبة من اإلجماليألف ريال عماني
140,52511.3161,15٠1٢.5ودائع من البنوك 

152,12512.2135,٠191٠.5الحسابات الجارية           
90,2057.29٠,٢٠57.٠الصكوك   

863,97569.3899,8817٠.٠حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار
1,246,830100.01,٢86,٢551٠٠.٠اإلجمالي              

ــر  ــة والحســابات الهامشــية فــي الغالــب غي ــة والهامشــية، حيــث تعــّد الحســابات الجاري تتكــّون الحســابات الحاليــة لميثــاق مــن الحســابات الجاري
ربحيــة. كمــا أن حقــوق ملكيــة أصحــاب حســابات االســتثمار بهــا نوعــان مــن الحســابات: حســابات التوفيــر والودائــع ألجــل المؤهلــة الســتالم األربــاح 
فــي حينهــا، ويتــّم قبــول حقــوق الملكيــة مــن أصحــاب حســابات االســتثمار علــى أســاس المضاربــة. هــذا و قــد تراجعــت الودائــع مــن البنــوك فــي 

عــام 2020م بمبلــغ20.62 مليــون ريــال عمانــي أو 
مــا نســبته 12.8٪، كمــا ارتفعــت قيمــة الحســابات 
الجاريــة بمبلــغ 17.1 مليــون ريــال عمانــي أو مــا 
انخفضــت  ذلــك،  إلــى  إضافــة   ،٪12.7 نســبته 
حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار بقيمــة 35.9 
مليــون أو مــا نســبته 4.0٪ مقارنــة بعــام 2019م.

تمويل األسهم 
تتكــّون محفظــة تمويــل حقــوق أســهم ميثــاق 
مــن رأس المــال المخصــص مــن المقــر الرئيســي 
إضافــة إلــى األربــاح المحتجــزة. ارتفعــت حقــوق 
أســهم ميثــاق مــن 127.6.1 مليــون ريــال عمانــي 
كمــا في 31 ديســمبر 2019م لتصــل إلــى 186.1 
في 31 ديســمبر  كمــا  عمانــي  ريــال  مليــون 

. ٪45.9 نســبتها  بلغــت  بزيــادة  2020م، 
بلــغ ربــح ميثــاق للعــام 9.604 مليــون ريــال عمانــي 
حقــوق  زيــادة  فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهم  ممــا 
رأس  بلــغ  قــد  و  2020م.  عــام  فــي  األســهم 
المــال اإلضافــي المخصــص لميثــاق ليصــل إلــى 50 

مليــون ريــال عمانــي خــالل العــام.

)1( يشمل إجمالي الودائع الحسابات الجارية وحسابات االستثمار          

حقوق ملكية ميثاق  

مليون ريال عماني
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األصول
ارتفــع إجمالــي األصــول مــن 1,441.5 مليــون ريــال 
عمانــي فــي عــام 2019م ليصــل إلــى 1,466.2 
ــادة  ــي فــي العــام 2020م، بزي ــال عمان ــون ري ملي
نســبته  عماني أو مــا  24.6 مليون ريــال  قدرهــا 
أساًســا  األصــول  فــي  الزيــادة  1.7 ٪. وجــاءت 
نتيجــة للتمويــل اإلســالمي بمبلــغ 64.3 مليــون 
 21.9 بمبلــغ  االســتثمار  وكذلــك  عمانــي  ريــال 
الرصيــد  انخفــض  قــد  و  عمانــي،  ريــال  مليــون 
المحتفــظ لــدى البنــك المركــزي العمانــي ليصــل 
إلــى 41.1 مليــون ريــال عمانــي كمــا انخفضــت 
مســتحقات البنــوك لتصــل إلــى 34.8 مليــون ريــال 

عمانــي.

التمويل اإلسالمي
بلغ إجمالي محفظة التمويل اإلسالمي لميثاق  صافي المخصصات 1,230.2 مليون ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2020م.

ويوّضح الجدول أدناه محفظة تمويل ميثاق ومخصصات ونسب معّينة كما في 31 ديسمبر لعامي 2020م و 2019م:

كما في 31 ديسمبر
2020٢٠19

ألف ريال عمانيألف ريال عماني
1,264,1161,191,93٢إجمالي التمويل اإلسالمي )1(

)٢6,٠84()33,949(مخصوًما: المخصصات
1,230,1671,165,848صافي التمويل )2(

11٢.7٪121.1٪صافي التمويل / الحسابات الجارية وأصحاب حسابات االستثمار
9٠.6٪98.7٪صافي التمويل / إجمالي الودائع )3(

إن محفظــة التمويــل اإلســالمي لميثــاق فــي األســاس بالريــال العمانــي، علــى الرغــم مــن أن التمويــل يتــّم أيضــا بالــدوالر األمريكــي. كمــا يؤمــن 
ميثــاق أنــه ال يوجــد ســوى مخاطــر هيكليــة محــدودة عبــر العمــالت حيــث أن معظــم أصولــه وإلتزاماتــه يتــّم تمويلهــا بالمطابقــة حســب شــروط 

العملــة.
ويتألــف هــذا التمويــل مــن التمويــل الشــخصي أو الســكني وتمويــل الشــركات. إن التمويــل الشــخصي أو الســكني مدعــوم بشــكل رئيســي 

ــاق.  ــل ميث ــي تموي ــل نســبة 50 ٪ مــن إجمال ــث يغطــي هــذا التموي ــي، حي ــزي العمان ــك المرك ــح البن ــا للوائ ــب ووفق ــات الروات بتوزيع
أمــا فــي قطــاع تمويــل الشــركات، فــإن قطــاع التمويــل الرئيســي فــي ميثــاق هــو قطــاع الصناعــة الــذي يمثــل 15. 5٪ مــن إجمالــي التمويــل 
الخــاص بميثــاق كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، و شــكل قطــاع التشــييد وقطــاع النقــل واالتصــاالت 13.9٪ و 11.7٪ علی التوالي من إجمالي 

ــاق فــي 31 ديســمبر 2020م. ــل بميث القیمة اإلجمالیة لمحفظــة التموي

كفاية رأس المال
 تشــير كفايــة رأس المــال إلــى قــدرة ميثــاق علــى الوفــاء بإلتزاماتــه بــأي أمــر طــارئ دون اإلخــالل بمصالــح أصحــاب حســابات االســتثمار والمودعيــن 
اآلخريــن وتوفيــر التمويــل عبــر دورات األعمــال. كمــا يســاعد رأس المــال الكافــي فيمــا يتعلــق بمخاطــر أصــول ميثــاق علــى تعزيــز االســتقرار المالــي 
والثقــة لــدى األطــراف المعنيــة والزبائــن. ويهــدف ميثــاق إلــى زيــادة قيمــة المســاهمين مــن خــالل الهيكلــة األمثــل لــرأس المــال الــذي يحمــي 
ــر األكثــر حــدة ويوفــر مســاحة كافيــة للنمــو مــع تلبيــة المتطلبــات التنظيميــة وفــي الوقــت  مصالــح األطــراف المعنيــة فــي ظــل أوضــاع التوت
نفســه يعطــي عائــدا معقــوال للمســاهمين. ولــدى نافــذة ميثــاق سياســة رأس مــال تطلعيــه تأخــذ فــي االعتبــار المخاطــر الحاليــة والنمــو المخطــط 

لــه وتقييــم المخاطــر الناشــئة للفتــرة المتوقعــة.

)1( إجمالي التمويل يتكّون من إجمالي التمويل الذي يتّم تقديمه بمختلف الطرق التي تتوافق مع الشريعة اإلسامية.       
)٢( يتكّون صافي التمويل من إجمالي التمويل مخصوًما منه مخصص إنخفاض القيمة.

)3( يتكّون إجمالي الودائع من الحسابات الجارية وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار والصكوك والودائع من البنوك.

إجمالي األصول
مليون ريال عماني
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يحــدد ميثــاق رأس المــال التنظيمــي علــى النحــو الــوارد فــي لجنــة بــازل الثانيــة والثالثــة الخاصــة بــرأس المــال وبمــا يتماشــى مــع توجيهــات البنــك 
المركــزي العمانــي. وقــد اعتمــدت نافــذة ميثــاق نهجــًا موحــدًا لمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ونهــج المؤشــر األساســي للمخاطــر التشــغيلية.

يحــدد البنــك المركــزي العمانــي ويراقــب متطلبــات رأس مــال البنــوك فــي ســلطنة عمــان. كمــا يتطلــب البنــك المركــزي العمانــي مــن النافــذة 
اإلســالمية الحفــاظ علــى نســبة 11٪ مــن إجمالــي رأس مــال األصــول المرجحــة بالمخاطــر. إن متطلبــات نســبة كفايــة رأس المــال هــي كمــا يلــي:

7.٠٠٪نسبة األسهم المشتركة في رأس المال
٪٢.٠٠الفئة االولى اإلضافية - مقيدة إلى الحد األقصى

9.00٪نسبة رأس المال – الفئة األولى
٪٢.٠٠نسبة رأس المال من الفئة الثانية

٪11.00إجمالي نسبة رأس المال

 
تــّم تحديــد نســبة تغطيــة الســيولة النقديــة فــي اتفاقيــة بــازل 3 بنســبة 60 فــي المائــة لعــام 2015، وتزيــد بنســبة 10 فــي المائــة ســنويا حتــى تصــل 
إلــى 100 فــي المائــة فــي عــام 2019 م. وأصــدر البنــك المركــزي العمانــي إرشــادات بشــأن صافــي نســبة التمويــل المســتقرة فــي أكتوبــر 2016م، 
وتــّم إخطــار البنــك المركــزي العمانــي بذلــك. وســيتّم تطبيــق نســبة صافــي نســبة التمويــل الثابــت بــدءا مــن عــام 2018م بنســبة 100 فــي المائــة.

معاييــر ســيولة لجنــة بــازل الثالثــة:  فيمــا يلــي نســبة تغطيــة الســيولة وصافــي نســبة التمويــل المســتقرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م 
المســتقبلية: والمتطلبــات 

متطلبات 2020كما في 31 ديسمبر 2020
1٠٠٪165٪معّدل تغطية السيولة

1٠٠٪136٪معّدل صافي نسبة التمويل المستقرة

يوّضح الجدول التالي معّدالت كفاية رأس المال لميثاق لعامي 2020م و 2019م:

كما في 31 ديسمبر
2020٢٠19

13.45٪19.23٪نسبة كفاية رأس المال – الفئة االولى
14.33٪21.01٪إجمالي نسبة كفاية رأس المال

وفًقا للمعايير التنظيمية للجنة بازل الثالثة

المطلوبات واإللتزامات المحتملة
لــدى نافــذة ميثــاق مطلوبــات محتملــة فيمــا يتعلــق بإلتزامــات التمويــل التــي قــام بهــا وكذلــك فيمــا يتعلــق بخطابــات االعتمــاد والضمانــات 

الصــادرة عنــه. يبّيــن الجــدول أدنــاه هــذه المطلوبــات واإللتزامــات المحتملــة كمــا فــي 31 ديســمبر مــن عامــي 2020م و 2019م:

كما في 31 ديسمبر
2020٢٠19

ألف ريال عمانيألف ريال عماني
57,062٢4,٢64خطابات اعتماد

16,6417,٠15الضمانات              
73,70331,٢79اإلجمالي              
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الميزانية العمومية
المبالغ بآالف الرياالت العمانيةالمبالغ بآالف الرياالت العمانية

2020201920182017201620152014201320122011
األصول

656,891781,7551,306,756934,7451,041,5722,412,052836,944582,310663,366825,863نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
573,886869,804476,043592,026526,615991,4911,038,826866,981726,050869,101مستحق من بنوك

7,707,2047,712,1937,828,4857,358,6037,102,3236,695,4866,385,6255,863,5335,600,9524,819,432قروض وسلف
--1,230,1691,165,8481,110,430970,113855,007634,729400,290279,313مديونيات تمويل إسالمي
1,835,4611,444,8321,269,5821,027,1761,009,9241,518,384740,770562,040605,373342,853إستثمارات األوراق المالية

48,07447,74647,44936,54745,94149,595----إستثمارات في شركات شقيقة
378,765236,694227,242194,440162,323168,020206,550229,075202,724249,365أصول أخرى

71,38979,48269,50172,11974,23276,62171,86466,65169,26371,792ممتلكات ومعدات وبرامج
12,453,76512,290,60812,288,03911,149,22210,820,07012,544,5299,728,3188,486,4507,913,6697,228,001إجمالي األصول

اإللتزامات وحقوق المساهمين
اإللتزامات

938,0071,173,479951,878910,125831,7922,859,563888,819668,857750,754730,927ودائع من البنوك
7,364,1277,011,2667,504,2196,459,4106,694,8086,738,3156,299,3505,552,9135,324,0164,749,489ودائع الزبائن

--1,013,1471,032,400958,466959,902762,919625,133282,75992,957ودائع الزبائن اإلسالمية
46,00047,00053,600101,000------شهادات إيداع

29,80354,80354,803---90,20590,20544,60844,608سندات غير مضمونة/صكوك
5,775-386,592385,410385,000384,508383,595191,185189,979188,102سندات يورو متوسطة األجل
32,41664,38094,65562,23946,43216,15732,314---سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

557,128521,864433,349375,646337,356369,699377,811369,323371,279344,177إلتزامات أخرى
47,82147,16843,50742,91433,03028,57028,84431,90226,89636,715ضرائب

13,09026,18039,270121,360165,450240,450240,450246,867259,700334,533إلتزامات ثانوية
10,410,11710,287,97210,360,2979,330,8899,273,33011,147,5708,416,2517,274,1566,857,2056,389,733

حقوق المساهمين المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
324,952309,478294,741270,936249,625229,183218,269215,226203,851154,838رأس المال

531,535531,535531,535509,377486,242464,951464,951451,837388,137301,505عالوة إصدار
397,168384,078370,988288,898244,808169,808169,808163,392150,55867,725إحتياطي عام

128,668123,760121,730183,272185,203220,299196,501165,613132,212162,041إحتياطي غير قابل للتوزيع
-)2,398(384)576()718()301()186(437)34()140(إحتياطي تحوط التدفقات النقدية

16,81319,23419,26421,63916,4408,1121,245)5,023()372()3,683(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
)2,106()2,544()3,589()925()1,820()1,966()1,323()2,068()2,296()2,407(إحتياطي تحويل العملة األجنبية

537,555526,487485,402420,546363,895295,992242,400202,774178,345152,786أرباح محتجزة
1,913,6481,872,6361,797,7421,688,3331,546,7401,396,9591,312,0671,212,0771,056,273838,034

------130,000130,000130,000130,000أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 1
217191234-------حقوق غير مسيطرة

2,043,6482,002,6361,927,7421,818,3331,546,7401,396,9591,312,0671,212,2941,056,464838,268إجمالي حقوق المساهمين
12,453,76512,290,60812,288,03911,149,22210,820,07012,544,5299,728,3188,486,4507,913,6697,228,001إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

1,866,1472,322,9572,676,4352,860,0702,988,4893,186,4122,497,6612,108,5761,804,4551,340,866إلتزامات عرضية وارتباطات

41.08%41.59%42.24%41.21%41.95%41.83%42.22%42.61%41.50%39.39%تكلفة التشغيل إلى الدخل
1.8%1.84%1.86%1.79%1.72%1.64%1.61%1.53%1.51%1.32%العائد على متوسط األصول

15.37%15.69%14.49%13.89%13.68%12.50%11.44%10.88%10.73%9.08%العائد على حقوق المساهمين
0.0480.0550.0590.0610.0640.0670.0710.0720.0730.065العائد على السهم )ريال الُعماني(

0.3940.4340.4100.3940.4720.4720.5820.6360.5720.766سعر السهم  )ريال الُعماني(
)BIS( 15.93%16.32%16.42%15.92%16.10%16.90%18.45%19.22%19.72%20.77%نسبة كفاية رأس المال

ملخص نتائج السنوات العشر الماضية
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الميزانية العمومية
المبالغ بآالف الدوالرات األمريكيةالمبالغ بآالف الدوالرات األمريكية

2020201920182017201620152014201320122011
األصول

1,706,2102,030,5333,394,1722,427,9092,705,3826,265,0702,173,8811,512,4941,723,0292,145,099نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
1,490,6132,259,2301,236,4751,537,7301,367,8312,575,3002,698,2492,251,8981,885,8442,257,405مستحق من بنوك

20,018,71220,031,67020,333,72719,113,25518,447,59317,390,87216,586,03915,229,95714,547,92812,518,005قروض وسلف
--3,195,2443,028,1762,884,2332,519,7752,220,7971,648,6481,039,714725,489مديونيات تمويل إسالمي
4,767,4313,752,8113,297,6152,667,9902,623,1793,943,8541,924,0781,459,8431,572,397890,528إستثمارات األوراق المالية

124,868124,016123,24494,925119,327128,818----إستثمارات في شركات شقيقة
983,805614,789590,239505,039421,618436,416536,494595,000526,554647,701أصول أخرى

185,426206,447180,522187,322192,810199,016186,660173,119179,904186,473ممتلكات ومعدات وبرامج
32,347,44131,923,65631,916,98328,959,02028,104,07832,583,19225,268,35922,042,72520,554,98318,774,029إجمالي األصول

اإللتزامات وحقوق المساهمين
اإللتزامات

2,436,3823,047,9972,472,4112,363,9612,160,4997,427,4362,308,6211,737,2911,950,0101,898,512ودائع من البنوك
19,127,60318,211,08119,491,47716,777,68817,389,11217,502,11816,361,94814,423,15013,828,61212,336,335ودائع الزبائن

--2,631,5512,681,5582,489,5232,493,2531,981,6081,623,722734,439241,448ودائع الزبائن اإلسالمية
119,481122,078139,221262,338------شهادات إيداع

77,410142,345142,345---234,299234,299115,865115,865سندات غير مضمونة/صكوك
15,000-1,004,1351,001,0651,000,000998,722996,351496,584493,452488,575سندات يورو متوسطة األجل
84,198167,221245,857161,660120,60241,96683,933---سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

1,447,0861,355,4901,125,581975,704876,248960,257981,327959,279964,361893,966إلتزامات أخرى
124,210122,514113,005111,46585,79274,20874,91982,86269,86095,364ضرائب

34,00068,000102,000315,221429,740624,545624,545641,213674,545868,916إلتزامات ثانوية
27,039,26626,722,00426,909,86224,236,07724,086,57128,954,72721,860,39218,893,90817,810,92016,596,709

حقوق المساهمين المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
844,031803,839765,561703,730648,377595,281566,933559,029529,483402,177رأس المال

1,380,6101,380,6101,380,6101,323,0571,262,9661,207,6651,207,6651,173,6031,008,147783,130عالوة إصدار
1,031,605997,605963,605750,384635,865441,060441,060424,395391,060175,909إحتياطي عام

334,202321,455316,182476,032481,047572,205510,393430,164343,409420,886إحتياطي غير قابل للتوزيع
-(6,229)997(1,496)(1,865)(782)(483)1,135(88)(364)إحتياطي تحوط التدفقات النقدية

43,67049,95850,03656,20542,70121,0703,234(13,047)(966)(9,566)التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
(5,470)(6,608)(9,322)(2,403)(4,727)(5,106)(3,436)(5,371)(5,964)(6,252)إحتياطي تحويل العملة األجنبية

1,396,2471,367,4991,260,7841,092,327945,182768,810629,610526,686463,235396,847أرباح محتجزة
4,970,5134,863,9904,669,4594,385,2814,017,5073,628,4653,407,9673,148,2532,743,5672,176,713

------337,662337,662337,662337,662أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 1
564496607-------حقوق غير مسيطرة

5,308,1755,201,6525,007,1214,722,9434,017,5073,628,4653,407,9673,148,8172,744,0632,177,320إجمالي حقوق المساهمين
32,347,44131,923,65631,916,98328,959,02028,104,07832,583,19225,268,35922,042,72520,554,98318,774,029إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

4,847,1356,033,6556,951,7807,428,7547,762,3108,276,3956,487,4315,476,8214,686,8963,482,769إلتزامات عرضية وارتباطات

41.08%41.59%42.24%41.21%41.95%41.83%42.22%42.61%41.50%39.39%تكلفة التشغيل إلى الدخل
1.80%1.84%1.86%1.79%1.72%1.64%1.61%1.53%1.51%1.32%العائد على متوسط األصول

15.37%15.69%14.49%13.89%13.68%12.50%11.44%10.88%10.73%9.08%العائد على حقوق المساهمين
0.120.140.160.160.170.170.190.190.190.17العائد على السهم )ريال الُعماني(

1.021.131.061.021.231.231.511.651.491.99سعر السهم  )ريال الُعماني(
(BIS( 15.93%16.32%16.42%15.92%16.10%16.90%18.45%19.22%19.72%20.77%نسبة كفاية رأس المال
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قوائم الدخل الشامل
المبالغ بآالف الرياالت العمانيةالمبالغ بآالف الرياالت العمانية

2020201920182017201620152014201320122011
437,772452,017420,037378,298356,178332,514324,576319,524320,468286,958إيرادات فوائد

(74,839)(90,063)(96,878)(97,660)(90,661)(105,612)(121,615)(143,308)(161,137)(143,536)مصروفات فوائد
294,236290,880276,729256,683250,566241,853226,916222,646230,405212,119صافي إيرادات الفوائد

--68,26366,08158,60846,09737,00425,84220,38114,435إيرادات من التمويل اإلسالمي / االستثمارات
--(1,759)(3,659)(7,184)(13,422)(21,434)(31,048)(39,989)(40,369)توزيعات على المودعين

--27,89426,09227,56024,66323,58218,65816,72212,676صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل 

322,130316,972304,289281,346274,148260,511243,638235,322230,405212,119اإلسالمي
134,409155,199142,447154,620142,027147,225139,472104,83493,24782,125إيرادات التشغيل األخرى

456,539472,171446,736435,966416,175407,736383,110340,156323,652294,244إيرادات التشغيل

مصروفات التشغيل
(109,734((123,401((132,687((146,686((159,871((161,357((170,857((176,984((175,262((159,602(مصروفات تشغيل أخرى

(11,156)(11,207)(10,997)(11,204)(11,185)(12,721)(13,222)(13,359)(20,669)(20,250)استهالك
)179,852))195,931))190,343))184,079))174,078))171,056))157,890))143,684))134,608))120,890)

(33,616)(28,871)(22,883)(40,465)(41,723)(39,451)(43,279)(43,242)(56,127)(81,038)صافي خسائر إنخفاض القيمة على األصول المالّية
(3,529((3,418(2,4381,7272,5611,5151,304---حصة في نتائج شركة شقيقة

195,649220,113213,151211,046204,373197,518186,270174,893156,755136,209الربح قبل الضريبة
(18,663)(17,549)(22,701)(23,043)(22,067)(27,813)(34,228)(33,518)(34,563)(32,291)مصروفات ضريبّية

163,358185,550179,633176,818176,560175,451163,227152,192139,206117,546الربح العام

قوائم الدخل الشامل
المبالغ بآالف الدوالرات األمريكيةالمبالغ بآالف الدوالرات األمريكية

2020201920182017201620152014201320122011
1,137,0701,174,0721,091,006982,593925,139863,673843,055829,932832,384745,345إيرادات فوائد

(194,387)(233,930)(251,632)(253,662)(235,483)(274,317)(315,884)(372,229)(418,538)(372,821)مصروفات فوائد
764,249755,534718,777666,709650,822628,190589,393578,300598,454550,958صافي إيرادات الفوائد

--177,306171,639152,229119,73296,11467,12252,93837,494إيرادات من التمويل اإلسالمي / االستثمارات
--(4,569)(9,504)(18,660)(34,863)(55,673)(80,644)(103,868)(104,855)توزيعات على المودعين

--72,45167,77171,58564,05961,25148,46243,43432,925صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل 

836,700823,305790,362730,768712,073676,652632,827611,225598,454550,958اإلسالمي
349,115403,114369,992401,610368,901382,403362,265272,296242,199213,312إيرادات التشغيل األخرى

1,185,8151,226,4191,160,3541,132,3781,080,9741,059,055995,092883,521840,653764,270إيرادات التشغيل

مصروفات التشغيل
(285,023((320,522((344,641((381,003((415,249((419,110((443,785((459,698((455,225((414,552(مصروفات تشغيل أخرى

(28,977)(29,109)(28,564)(29,101)(29,052)(33,042)(34,343)(34,699)(53,686)(52,597)استهالك
)467,149))508,911))494,397))478,128))452,152))444,301))410,104))373,205))349,631))314,000)

(87,314)(74,988)(59,437)(105,104)(108,372)(102,469)(112,413)(112,317)(145,784)(210,488)صافي خسائر إنخفاض القيمة على األصول المالّية
(9,166((8,878(6,3324,4866,6523,9353,387---حصة في نتائج شركة شقيقة

508,178571,724553,640548,169530,839513,034483,819454,266407,156353,790الربح قبل الضريبة
(48,475)(45,582)(58,964)(59,852)(57,317)(72,242)(88,904)(87,060)(89,774)(83,873)مصروفات ضريبّية

424,305481,950466,580459,265458,597455,717423,967395,302361,574305,315الربح العام
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البيانات المالية
بنك مسقط ش.م.ع.ع

بيان المركز المالي الموّحد
كما في 31 ديسمبر 2020 

٢٠192020
إيضاحات

2020٢٠19

 ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 األصول 
5656,891781,755نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية5331,706,210,٢,٠3٠
6573,886869,8٠4مبالغ مستحقة من البنوك٢3٠1,490,613,٢,٢59

77,707,2047,71٢,193قروض وسلف٢٠,٠31,67٠20,018,712
71,230,1691,165,848مديونيات تمويل إسامي٠٢8,1763,195,244,3
91,835,4611,444,83٢إستثمارات في أوراق مالية8114,767,431,3,75٢

8378,765٢36,694أصول أخرى614,789983,805
1171,38979,48٢ممتلكات ومعدات وبرمجيات ٢٠6,447185,426

12,453,7651٢,٢9٠,6٠8إجمالي األصول31,9٢3,65632,347,441
اإللتزامات وحقوق المساهمين

اإللتزامات
14938,0071,173,479ودائع من البنوك٠47,9972,436,382,3

157,364,1277,٠11,٢66ودائع الزبائن٠8119,127,603,٢11,18
151,013,1471,٠3٢,4٠٠ودائع الزبائن اإلسامية681,5582,631,551,٢

1690,2059٠,٢٠5صكوك٢99234,299,٢34
17386,592385,41٠سندات يورو متوسطة األجل٠651,004,135,٠٠1,1
18557,1285٢1,864إإللتزامات أخرى1,355,49٠1,447,086

1947,82147,168ضرائب514124,210,1٢٢
٢٠13,090٢6,18٠إلتزامات ثانوية٠٠٠34,000,68

10,410,1171٠,٢87,97٢إجمالي اإللتزامات٢6,7٢٢,٠٠427,039,266
حقوق المساهمين 

حقوق المساهمين المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
٢1324,9523٠9,478رأس المال8٠3,839844,031

٢٢531,535531,535عاوة إصدار61٠1,380,610,1,38٠
٢3397,168384,٠78إحتياطي عام997,6٠51,031,605
٢3108,3181٠3,16٠إحتياطي قانوني٢67,948281,345
1٢4,9044,9٠4إحتياطي إعادة تقييم73812,738,1٢
٢313,09013,٠9٠إحتياطي قرض ثانوي٠٠٠34,000,34

)34()140(37إحتياطي تحوط التدفقات النقدية)364()88(
)37٢()3,683(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة)9,566()966(

)٢,٢96()2,407(إحتياطي تحويل العملة األجنبية)6,252()5,964(

إحتياطي إنخفاض القيمة / إحتياطي القروض المعاد 6,7696,119
٢32,356٢,6٠6هيكلتها 

537,5555٢6,487أرباح محتجزة1,367,4991,396,247
1,913,6481,87٢,636إجمالي حقوق المساهمين المنسوبة إلى حملة األسهم 4,863,99٠4,970,513

٢4130,00013٠,٠٠٠أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 337,66٢337,6621
2,043,648٢,٠٠٢,636إجمالي حقوق المساهمين٢٠1,65٢5,308,175,5

12,453,7651٢,٢9٠,6٠8إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين31,9٢3,65632,347,441
٠,6٠5ريال عماني0,589ريال عماني٢6صافي األصول للسهم الواحد1,53دوالر أمريكي1.57دوالر أمريكي

٢71,866,147٢,3٢٢,957إلتزامات عرضية وارتباطات٠33,6554,847,135,6

تّم التصريح بإصدار البيانات المالية الموّحدة بتاريخ 28 فبراير 2021 وفقًا لقرار مجلس اإلدارة.

الرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

 تشّكل  اإليضاحات المرفقة من 14٢ إلى ٢46 جزءًا من هذه البيانات المالية الموّحدة.       
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بنك مسقط ش.م.ع.ع
بيان الدخل الشامل الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

٢٠192020
إيضاحات

2020٢٠19
 ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

٢8437,77245٢,٠17إيرادات الفوائد٠7٢1,137,070,1,174
)161,137()143,536(٢9مصروف الفوائد)372,821()418,538(

294,236٢9٠,88٠ صافي إيرادات الفوائد755,534764,249
٢868,26366,٠81إيرادات من التمويل اإلسامي / االستثمارات 171,639177,306

)39,989()40,369(٢9توزيعات على المودعين )104,855()1٠3,868(
27,894٢6,٠9٢ صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي67,77172,451

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل 8٢3,3٠5836,700
322,130316,97٢ اإلسالمي

3٠90,3171٠٢,٢84إيرادات عموالت ورسوم )بالصافي(٢65,673234,590
3144,0925٢,915إيرادات التشغيل األخرى137,441114,525

456,53947٢,171 إيرادات التشغيل٢٢6,4191,185,815,1
 مصروفات التشغيل

)175,٢6٢()159,602(3٢مصروفات التشغيل األخرى)414,552()٢٢5,455(
)٢٠,669()20,250(11إستهاك)52,597()53,686(

)5٠8,911()467,149(  )179,852()195,931(
)56,1٢7()81,038( 41صافي خسائر إنخفاض القيمة على األصول المالية)210,488()145,784(
)654,695()677,637(  )260,890()٢5٢,٠58(

195,649٢٢٠,113 الربح قبل الضريبة571,7٢4508,178
)34,563()32,291(19مصروفات الضريبة)83,873()89,774(
163,358185,55٠ ربح العام481,95٠424,305

  )المصروف(/ الدخل الشامل اآلخر 
صافي الدخل )المصروف( الشامل اآلخر الذي سيعاد 
تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة، بعد 

خصم الضرائب
  

تحويل عمات أجنبية لصافي االستثمارات في )288()59٢(
)٢٢8()111( عمليات أجنبية

التغير في القيمة العادلة للدين بالقيمة العادلة من 1543,161,1٢
191,2174,679خال الدخل الشامل اآلخر 

)471()106(19التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية)275()٢٢3,1(
1٠,3392,598  1,0003,98٠

صافي الدخل )المصروف( الشامل اآلخر الذي لن يعاد 
تصنيفه إلى ربح او خسارة في فترات الحقة، بعد 

خصم الضرائب
  

التغير في القيمة العادلة لحقوق المساهمين )20,418()8,99٠(
)3,461()7,861(19بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 

)866(-11أثر الضريبة على إحتياطي إعادة التقييم-)٢,٢49(
)11,٢39()20,418()7,861()4,3٢7(

)347()6,861(المصروف الشامل اآلخر للعام)17,820()9٠٠(
156,497185,٢٠3 إجمالي الدخل الشامل للعام٠5٠406,485,481

إجمالي إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى:
156,497185,٢٠3 مساهمي الشركة األم٠5٠406,485,481

 الربح المنسوب إلى:
163,358185,55٠ مساهمي الشركة األم481,95٠424,305

  ربحية السهم الواحد:
٠.٠55 ريال عماني0.048 ريال عماني34األساسية والمعّدلة0.12 دوالر أمريكي٠.14 دوالر أمريكي

 تشّكل  اإليضاحات المرفقة من 14٢ إلى ٢46 جزءًا من هذه البيانات المالية الموّحدة.       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ت المالية الموّحدة. 

ى ٢46 جزءًا من هذه البيانا
ت المرفقة من 14٢ إل

ضاحا
شّكل  اإلي

 ت

ش.م.ع.ع
ط 

سق
ك م

بن
ساهمين الموحد

ق الم
ي حقو

ت ف
بيان التغيرا

سمبر 2020 
ي 31 دي

سنة المنتهية ف
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2020
ت

ضاحا
إي

شركة األم
ي ال

ساهم
ى م

سوبة إل
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أورا

سمالية 
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ي
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المال
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صدار
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عام
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إحتيا
ي

قانون
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إعادة 
م

التقيي
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إحتيا
ض 

القر
ي

الثانو
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النقدية
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تغّيرا
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ط
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ض 
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ي 

ط
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المعاد 
هيكلتها
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ي 
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ف
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ف
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ف
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ف

باآلال

 ريال 
ي 
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ف

باآلال
ي 1 يناير ٢٠٢٠

صيد ف
الر

309,478
531,535

384,078
103,160

4,904
13,090

)34(
)372(

)2,296(
2,606

526,487
1,872,636

130,000
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ربح العام
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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-

163,358
شامل 

ف( الدخل ال
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-
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-
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-
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-
-

-
-
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-
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-
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ت أرباح مدفوعة
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٢5
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-

)108,317(
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صدار أ
إ

٢5
15,474

-
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-
-

-
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-
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-
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٢4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)7,168(
)7,168(

-
)7,168(

سمبر 2020
ي 31 دي

صيد ف
الر

324,952
531,535

397,168
108,318

4,904
13,090

)140(
)3,683(

)2,407(
2,356

537,555
1,913,648

130,000
2,043,648

سمبر 2020     
ي 31 دي

صيد ف
الر

ف(
ي باآلال

)دوالر أمريك
844,031

1,380,610
1,031,605

281,345
12,738

34,000
)364(

)9,566(
)6,252(

6,119
1,396,247

4,970,513
337,662

5,308,175
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ت المالية الموّحدة.

ى ٢46  جزءًا من هذه البيانا
ت المرفقة من  14٢ إل

ضاحا
شّكل  اإلي

 ت

2019
ت

ضاحا
إي

شركة األم
ي ال

ساهم
ى م

سوبة إل
المن

ق 
أورا
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األجنبية

ي 
ط
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إنخفا
القيمة / 
ي 

ط
إحتيا

ض 
القرو

المعاد 
هيكلتها

أرباح 
محتجزة

ي
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ي 

عمان
ف

باآلال
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ف
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ف

باآلال

 ريال 
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 ريال 
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ف
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صيد ف
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-
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إ
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-
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-
-

-
-

-
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-
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٢3

-
-

-
-

-
13,٠9٠

-
-

-
-

)13,٠9٠(
-

-
-
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ي القرو

ط
محّول من إحتيا

ى األرباح 
المعاد هيكلتها إل

المحتجزة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)٢,٠17(
٢,٠17

-
-

-

سمالية 
ق رأ

ى أورا
فوائد عل

دائمة من الفئة 1
٢4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)7,15٠(
)7,15٠(

-
)7,15٠(

سمبر ٢٠19
ي 31 دي

صيد ف
الر

3٠9,478
531,535

384,٠78
1٠3,16٠

4,9٠4
13,٠9٠

)34(
)37٢(

)٢,٢96(
٢,6٠6

5٢6,487
1,87٢,636

13٠,٠٠٠
٢,٠٠٢,636

سمبر ٢٠19 
ي 31 دي

صيد ف
الر

ف(
ي باآلال

)دوالر أمريك
8٠3,839

1,38٠,61٠
997,6٠5

٢67,948
1٢,738

34,٠٠٠
)88(

)966(
)5,964(

6,769
1,367,499

4,863,99٠
337,66٢

5,٢٠1,65٢

 تشّكل  اإليضاحات المرفقة من 14٢ إلى ٢46 جزءًا من هذه البيانات المالية الموّحدة.       

بنك مسقط ش.م.ع.ع
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

٢٠192020
إيضاحات

2020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

195,649٢٢٠,113ربح العام قبل الضرائب571,7٢4508,178
تسويات لـ:

1120,250٢٠,669استهاك53,68652,597
4181,03856,1٢7صافي إنخفاض قيمة األصول المالية145,784210,488

٢5)9(11)ربح( خسارة بيع ممتلكات ومعدات)23(65
)٢,955()13(31أرباح من بيع إستثمارات)34()7,675(

)6,579()6,152(31إيرادات توزيعات أرباح)15,979()٠88,17(
290,763٢87,4٠٠ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل746,496755,227

)47,717()58,148(مستحق من البنوك)151,033()1٢3,94٠(
9٠,17٠)58,067(قروض وسلف)150,823(٢٠8,٢34

)59,9٠8()70,637(مديونيات تمويل إسامي)183,473()155,6٠5(
)11,891()141,069(أصول أخرى)366,413()887,3٠(
)1٠,359(248,121ودائع من البنوك644,470)٢6,9٠6(

)49٢,953(352,861ودائع الزبائن916,522)398,٢8٠,1(
73,934)19,253(ودائع الزبائن اإلسامية)50,008(19٢,٠36
24,9884٠,165إلتزامات أخرى1٠4,3٢464,904

)131,159(569,559النقد المستخدم في التشغيل1,479,373)67٢,34٠(
)3٠,9٢6()31,768(ضرائب دخل مدفوعة)82,514()3٢7,8٠(

صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة 1,396,859)999,4٢٠(
)16٢,٠85(537,791التشغيل

 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 
6,1526,579إيرادات توزيعات أرباح٠8815,979,17

)٢38,156()202,663(شراء إستثمارات)526,396()618,588(
15,65835,٢71متحصات من بيع إستثمارات91,61٢40,670

)8,487()8,479(11شراء ممتلكات ومعدات)22,023()٢٢,٠44(
119٢٢متحصات من بيع ممتلكات ومعدات5723

)٢٠4,771()189,323(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار)491,747()531,875(
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

)1٠3,159()108,317(توزيعات أرباح مدفوعة)281,343()٢67,945(
)7,15٠()7,168(فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 1 )18,618()18,571(
45,597-صكوك-118,434
)13,٠9٠()13,090(قرض ثانوي مسدد)34,000()٠٠٠,34(

)77,8٠٢()128,575(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل)333,961()٢٠٢,٠8٢(
 )444,658(219,893صافي التغير في النقد وما يماثل النقد571,151 )1,154,956(

982,1851,4٢6,843النقد وما يماثل النقد في 1 يناير٠862,551,130,3,7٠6
331,202,07898٢,185النقد وما يماثل النقد في 31 ديسمبر 551,13٠3,122,281,٢
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بنك مسقط ش.م.ع.ع

إيضاحات حول القوائم المالية الموّحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1- الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 
بنــك مســقط ش.م.ع.ع )البنــك أو الشــركة األم( هــو شــركة مســاهمة ُعمانيــة عامــة مؤسســة فــي ســلطنة ُعمــان وُتــزاول أنشــطة الخدمــات 
المصرفيــة التجاريــة واالســتثمارية مــن خــالل شــبكة فــروع قوامهــا 173 فرعــًا محليــًا )2019: 169 فرعــًا( داخــل ســلطنة ُعمــان وفــرع واحــد فــي 
الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية وفــرع واحــد فــي الكويــت. ويوجــد للبنــك مكاتــب تمثيليــة فــي إمــارة دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
وســنغافورة وإيــران. يملــك البنــك شــركة تابعــة فــي الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية. ويعمــل البنــك بموجــب ترخيــص صــادر عــن البنــك 

المركــزي الُعمانــي وهــو مشــمول بنظامــه لتأميــن الودائــع المصرفيــة. اإلدراج الرئيســي للبنــك هــو فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة.  
يعمــل البنــك وشــركته التابعــة )معــًا، "المجموعــة"( فــي 6 دول )2019 - 6 دول( وبلــغ عــدد موظفيهــا 3,843 موظفــًا كمــا فــي 31 ديســمبر 

2020 )2019: 3,818 موظفــًا(. 
خــالل عــام 2013، افتتحــت الشــركة األم "نافــذة ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية" )نافــذة ميثــاق( فــي ســلطنة ُعمــان لتنفيــذ األنشــطة المصرفيــة 
والماليــة األخــرى وفقــًا لقواعــد وأنظمــة الشــريعة اإلســالمية. تعمــل نافــذة ميثــاق بموجــب ترخيــص صيرفــة إســالمية ممنــوح مــن قبــل 
البنــك المركــزي العمانــي بتاريــخ 13 ينايــر 2013. وتقــع علــى عاتــق مجلــس الرقابــة الشــرعية التابــع لنافــذة ميثــاق ضمــان التــزام النافــذة بقواعــد 
الشــريعة ومبادئهــا فــي معامالتهــا وأنشــطتها. تتضمــن األنشــطة الرئيســية للنافــذة قبــول ودائــع الزبائــن وتقديــم تمويــل متوافــق مــع الشــريعة 
ــام باألنشــطة االســتثمارية المتوافقــة مــع الشــريعة  ــاء علــى مختلــف الطــرق المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية والقي اإلســالمية بن
اإلســالمية والتــي تســمح بهــا لوائــح الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية للبنــك المركــزي العمانــي كمــا هــي محــددة فــي إطــار الترخيــص. كمــا فــي 

31 ديســمبر 2020، كان لــدى نافــذة ميثــاق 23 فرعــًا )2019 - 20 فرعــًا( فــي ســلطنة ُعمــان. 

٢- أساس اإلعداد  

٢-1 بيان االلتزام 
تــّم إعــداد القوائــم الماليــة المجّمعــة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ومــا ينطبــق مــن األنظمــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي 
ومتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة لعــام 2019 وتعديالتــه ومتطلبــات اإلفصــاح التــي أصدرتهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال فــي ســلطنة 

عمــان. 
تســتخدم عمليــات النافــذة اإلســالمية للشــركة األم "نافــذة ميثــاق" معاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
للمؤسســات الماليــة اإلســالمية إلعــداد ورفــع تقاريــر عــن معلوماتهــا الماليــة. يتــّم تضميــن المعلومــات الماليــة لنافــذة ميثــاق فــي نتائــج البنــك، 
ــر الماليــة  ــر التقاري ــر الماليــة، إن وجــدت، بيــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية ومعايي بعــد تعديــل فروقــات التقاري

الدوليــة. 

٢-٢ أساس اإلعداد 
تــّم إعــداد القوائــم الماليــة المجّمعــة طبقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة المعــّدل ليتضمــن تطبيــق قيــاس القيمــة العادلــة كمــا تتطلبــه أو تســمح بــه 
المعاييــر المحاســبية ذات الصلــة. يتــّم تعديــل القيــم الدفتريــة لألصــول واإللتزامــات المدرجــة والتــي يتــّم تصنيفهــا كبنــود تغطيــة فــي تغطيــات 
القيمــة العادلــة التــي مــن ناحيــة أخــرى ســيتّم إدراجهــا بالتكلفــة المهلكــة لتســجيل التغيــرات فــي القيــم العادلــة المنســوبة إلــى المخاطــر التــي 

الــة.  يتــّم تغطيتهــا فــي عالقــات تغطيــة فعَّ
تعرض قائمة المركز المالي المجّمعة بترتيب تنازلي للسيولة حيث أن ذلك أكثر مالءمة لعمليات المجموعة. 

ــاق بشــكل منفصــل فــي هــذه القوائــم الماليــة المجّمعــة  ــة بنافــذة ميث ــّم عــرض األرصــدة ذات الصل بغــرض التســهيل علــى المســتخدمين، يت
حيثمــا ينطبــق ذلــك. وقــد تــّم إدراج مجموعــة كاملــة مــن القوائــم الماليــة المشــتقة لنافــذة ميثــاق والتــي تــّم إعدادهــا بموجــب معاييــر هيئــة 

المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة. 
ــة  ــم المالي ــع الشــركات المســاهمة العامــة اإلفصــاح عــن القوائ ــة( فــي ســلطنة عمــان مــن جمي ــة العامــة لســوق المــال )الهيئ تشــترط الهيئ
ــر 2007. لــدى المجموعــة  للشــركة األم فــي عمــود منفصــل فــي القوائــم الماليــة المجّمعــة وفقــا للتعميــم رقــم خ/2/ 2007 وتاريــخ 21 يناي
شــركة تابعــة واحــدة، وهــي شــركة مســقط الماليــة، والتــي تــّم تجميعهــا للســنتين المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 و31 ديســمبر 2019. ويبّيــن 

اإليضــاح رقــم 1٠ تفاصيــل الشــركة التابعــة. 
إن حجــم وعمليــات الشــركة والقوائــم الماليــة للشــركة التابعــة ليســت جوهريــة بالنســبة للقوائــم الماليــة للمجموعــة. وبالتالــي، لــم يتــّم تقديــم 

القوائــم الماليــة للشــركة األم فــي عمــود منفصــل فــي القوائــم الماليــة المجّمعــة. 
بتاريــخ 28 أبريــل 2020 م، تلقــت الشــركة األم عرضــًا مــن ســيكو "ش.م.ب )م("، لالســتحواذ علــى حصــة أغلبيــة فــي شــركة مســقط المالية. بتاريخ 
التقريــر، تــّم اســتكمال إجــراءات العنايــة الواجبــة و التقييــم، كمــا تــّم اســتكمال المفاوضــات حــول شــروط الصفقــة، و تــّم الحصــول علــى موافقات 

مجالــس اإلدارة للطرفيــن.  كمــا و تــّم اإلتفــاق بيــن الشــركة األم و ســيكو علــى المضــي قدمــًا بالصفقــة مــن خــالل توقيــع اإلتفاقيــات الالزمــة.  
و تبعــًا لشــروط اإلتفاقيــة، ستســتحوذ ســيكو علــى نســبة 72.71٪ تقريبــًا فــي شــركة مســقط الماليــة عــن طريــق تحويــل جميــع اســهم الخزينــة 
الخاصــة بهــا للشــركة األم، و ســيؤدي هــذا إلــى أن تمتلــك الشــركة األم حصــة نســبتها 9٪ فــي ســيكو بعــد إتمــام الصفقــة.  هــذا و يعتبــر إتمــام 

الصفقــة مرهونــًا بالحصــول علــى جميــع الموافقــات القانونيــة فــي كٍل مــن ســلطنة عمــان و مملكــة البحريــن و المملكــة العربيــة الســعودية. 

٢-3 العملة الوظيفية وعملة العرض 
تــّم عــرض هــذه القوائــم الماليــة المجّمعــة بالريــال الُعمانــي وهــو العملــة الوظيفيــة للمجموعــة وبالــدوالر األمريكــي أيضــًا تســهيال للقــارئ. تــّم 
تحويــل المبالــغ بالــدوالر األمريكــي المعروضــة فــي هــذه القوائــم الماليــة المجّمعــة مــن المبالــغ بالريــال الُعمانــي بســعر صــرف يعــادل 1 دوالر 
أمريكــي = 0.385 ريــال ُعمانــي. تــّم تقريــب جميــع المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال الُعمانــي والــدوالر األمريكــي إلــى أقــرب ألــف، مــا لــم 

ُينــص علــى غيــر ذلــك. 

٢-4 المعايير الجديدة والمعايير المطبقة والتعديالت على المعايير الحالية 

أ. المعايير والتفسيرات الجديدة والمعّدلة لمعايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة بالمجموعة 
بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، لقــد تبنــت الشــركة المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعّدلــة المذكــورة أدنــاه الصــادرة عــن 
مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ولجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة التابعــة لمجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ذات الصلــة بعملياتهــا 
وســارية المفعــول للفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2020. اعتمــد البنــك فــي وقــٍت مبكــر المرحلــة الثانيــة مــن اصــالح "IBOR" لنهايــة عــام202.

تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 3: تعريف األعمال
ــًا، يجــب أن تتضمــن  ــاره عمــاًل تجاري ــّم اعتب ــه لكــي يت ــي الدولــي 3 مجموعــات األعمــال أن ــر المال ــار التقري ــذي ُأدخــل علــى معي ــل ال يوّضــح التعدي
مجموعــة متكاملــة مــن األنشــطة واألصــول، كحــد أدنــى، مدخــالت وعمليــة جوهريــة تســاهم مًعــا بشــكل كبيــر فــي القــدرة علــى إنشــاء 
المخرجــات. عــالوة علــى ذلــك، فإنــه يوّضــح أن األعمــال يمكــن أن توجــد دون تضميــن جميــع المدخــالت والعمليــات الالزمــة إلنشــاء المخرجــات. 
لــم يكــن لهــذه التعديــالت أي تأثيــر علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة، ولكنهــا قــد تؤثــر علــى الفتــرات المســتقبلية فــي حالــة دخــول 

المجموعــة فــي أي عمليــات اندمــاج أعمــال. 

تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 7 ومعيار التقرير المالي الدولي 9 ومعيار المحاسبة الدولي 39 إصالح معيار سعر الفائدة
 ،)'LIBOR'( فــي يوليــو 2017، أعلنــت هيئــة الســلوك المالــي فــي المملكــة المتحــدة، التــي تنظــم ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنوك فــي لنــدن
أن معيــار الفائــدة ســيتوقف بعــد عــام 2021. يجــري إعــداد معــّدالت بديلــة خاليــة مــن المخاطــر لـــعمالت مختلفــة. بالنســبة للــدوالر األمريكــي، 
أوصــت لجنــة األســعار المرجعيــة البديلــة لبنــك االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي باســتخدام ســعر التمويــل الليلــي المضمــون )SOFR(، والــذي تــّم 
نشــره منــذ أبريــل 2019. بالنســبة للجنيــه اإلســترليني، هــو متوســط مؤشــر الجنيــه اإلســترليني طــوال الليــل )SONIA(، وبالنســبة لليــورو، ســعر 

 .)STR €( اليــورو قصيــر األجــل

المرحلة األولى من مشروع االنتقال
خــالل عــام 2019، قامــت المجموعــة فــي وقــت مبكــر بتطبيــق التعديــل علــى معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 و معيــار التقريــر المالــي الدولــي 7 
الصــادر فــي ســبتمبر 2019 )المشــار إليهمــا بالمرحلــة 1 مــن مشــروع تحــّول إصــالح معيــار ســعر الفائــدة )IBOR(. توفــر التعديــالت إعفــاء مؤقًتــا 
ــر أن  ــرة بشــكل مباشــر بإصــالح IBOR. إن التخفيفــات لهــا تأثي مــن تطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط المحــددة علــى عالقــات التحــوط المتأث
إصــالح IBOR ال ينبغــي أن يتســبب بشــكل عــام فــي إنهــاء محاســبة التحــوط. ومــع ذلــك، يســتمر تســجيل عــدم فعاليــة التحــوط فــي بيــان الدخــل. 
عــالوة علــى ذلــك، حــددت التعديــالت المحفــزات لتاريــخ انتهــاء اإلعفــاءات، والتــي تشــمل عــدم اليقيــن الناشــئ عــن إصــالح معيــار ســعر الفائــدة 
الــذي لــم يعــّد موجــوًدا. قامــت إدارة المجموعــة بتقييــم الموقــف وخلصــت إلــى أنــه اعتبــاًرا مــن 31 ديســمبر 2020، اســتمرت المجموعــة فــي 
الوفــاء بمتطلبــات اإلعفــاء المذكــورة أعــاله ولــم يقــع أي حــدث محفــز قــد يتســبب فــي وقــف اإلعفــاء المذكــور أعــاله. اإلفصاحــات المتعلقــة 
بالمشــتقات المحتفــظ بهــا ألغــراض التحــوط وقيمتهــا الدفتريــة والمبلغ االســمي والمبالغ النظرية حســب مدة االســتحقاق مبينــة في إيضاح 37.   

المرحلة الثانية من مشروع االنتقال
تتضمــن المرحلــة الثانيــة مــن إصــالح IBOR عــدًدا مــن عمليــات اإلعفــاء واإلفصاحــات اإلضافيــة. تنطبــق اإلعفــاءات عنــد انتقــال األداة الماليــة 

مــن IBOR إلــى معــّدل خالــي مــن المخاطــر. 
يلــزم إجــراء تغييــرات علــى أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة نتيجــة إلصــالح معيــار ســعر الفائــدة كوســيلة عمليــة يتــّم التعامــل معهــا 
كتغييــرات فــي ســعر الفائــدة المتغيــر، شــريطة أن يكــون االنتقــال مــن ســعر الفائــدة القياســي IBOR لــألداة الماليــة يتــّم إجــراء معــّدل خالــي مــن 

المخاطــر علــى أســاس معــادل اقتصادًيــا. 
توفــر المرحلــة الثانيــة مــن إصــالح IBOR إعفــاءات مؤقتــة تســمح لعالقــات التحــوط للبنــك باالســتمرار عنــد اســتبدال معيــار ســعر الفائــدة الحالــي 
بنظــام معــّدل خالــي مــن المخاطــر. تتطلــب اإلعفــاءات مــن البنــك تعديــل تعيينــات التحــوط ووثائــق التحــوط. يتضمــن ذلــك إعــادة تعريــف 
المخاطــر المحوطــة لإلشــارة إلــى معــّدل خالــي مــن المخاطــر، وإعــادة تعريــف وصــف أداة التحــوط و / أو البنــد المغطــى لإلشــارة إلــى معــّدل 
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خالــي مــن المخاطــر وتعديــل طريقــة تقييــم فعاليــة التحــوط. يجــب إجــراء تحديثــات علــى وثائــق التحــوط بحلــول نهايــة فتــرة التقريــر التــي يتــّم فيهــا 
االســتبدال. للتقييــم بأثــر رجعــي لفعاليــة التحــوط، يجــوز للبنــك أن يختــار علــى أســاس التحــوط علــى أســاس التحــوط إلعــادة تغييــر القيمــة العادلــة 
التراكميــة إلــى الصفــر. يجــوز للبنــك تحديــد ســعر فائــدة كعنصــر مخاطــر محــوط غيــر محــدد تعاقدًيــا للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات 
النقديــة للبنــد المحــوط، بشــرط أن يكــون عنصــر مخاطــر ســعر الفائــدة قابــاًل للتحديــد بشــكل منفصــل، علــى ســبيل المثــال، هــو معيــار محــدد وهــو 
تســتخدم علــى نطــاق واســع فــي الســوق لتســعير القــروض والمشــتقات. بالنســبة إلــى تقاريــر معــّدل خالــي مــن المخاطــر الجديــدة التــي لــم يتــّم 
تحديدهــا بعــد، يتــّم توفيــر اإلعفــاء مــن هــذا المطلــب بشــرط أن يتوقــع البنــك بشــكل معقــول أن يصبــح معــّدل خالــي مــن المخاطــر قابــاًل للتحديــد 
بشــكل منفصــل فــي غضــون 24 شــهًرا. بالنســبة لعمليــات التحــوط الخاصــة بمجموعــات البنــود، يتعيــن علــى البنــك أن يحــول إلــى المجموعــات 
الفرعيــة تلــك األدوات التــي تشــير إلــى تقاريــر معــّدل خالــي مــن المخاطــر. أي عالقــات تحــوط تــّم إيقافهــا قبــل تطبيــق المرحلــة 2 مــن إصــالح 
IBOR فقــط بســبب إصــالح IBOR وتلبيــة المعاييــر المؤهلــة لمحاســبة التحــوط عنــد تطبيــق المرحلــة 2 مــن إصــالح IBOR، يجــب إعادتهــا عنــد 

التطبيــق األولــي.  
يراقــب البنــك التطــورات عــن كثــب ويواصــل التواصــل مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة لدعــم االنتقــال المنظــم والتخفيــف مــن المخاطــر الناتجــة 

عــن التحــّول. للمزيــد مــن المعلومــات حــول تعــرض االدوأت الماليــة للمجموعــة إلصــالح IBOR يرجــى االطــالع علــى إيضــاح 5-4-41.  

 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولي ٨: تعريف األهمية النسبية الجوهرية 
قدمــت التعديــالت تعريًفــا جديــًدا لألهميــة النســبية الجوهريــة التــي تنــص علــى أن "المعلومــات جوهريــة إذا كان مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن 
يؤثــر حذفهــا أو تحريفهــا أو تعتيمهــا علــى القــرارات التــي يتخذهــا المســتخدمون الرئيســيون للبيانــات الماليــة لألغــراض العامــة علــى أســاس تلــك 
البيانــات الماليــة، التــي توفــر معلومــات ماليــة حــول كيــان محــدد إلعــداد التقاريــر". توّضــح التعديــالت أن األهميــة النســبية ســتعتمد علــى طبيعــة 
أو حجــم المعلومــات، ســواء بشــكل فــردي أو مــع معلومــات أخــرى، فــي ســياق البيانــات الماليــة. يعــّد التحريــف فــي المعلومــات أمــًرا جوهرًيــا 
إذا كان مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن يؤثــر علــى القــرارات التــي يتخذهــا المســتخدمون األساســيون. لــم يكــن لهــذه التعديــالت أي تأثيــر علــى 

البيانــات الماليــة الموحــدة، وليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــا أي تأثيــر مســتقبلي علــى المجموعــة. 

اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في ٢9 مارس ٢01٨ 
اإلطــار المفاهيمــي ليــس معيــاًرا، وال تتجــاوز أي مــن المفاهيــم الــواردة فيــه المفاهيــم أو المتطلبــات فــي أي معيــار. الغــرض مــن اإلطــار 
المفاهيمــي هــو مســاعدة مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي تطويــر المعاييــر، ومســاعدة المعديــن علــى تطويــر سياســات محاســبية 
متســقة فــي حالــة عــدم وجــود معيــار قابــل للتطبيــق، ومســاعدة جميــع األطــراف علــى فهــم المعاييــر وتفســيرها. ســيؤثر ذلــك علــى الكيانــات 
التــي طــورت سياســاتها المحاســبية بنــاًء علــى اإلطــار المفاهيمــي. يتضمــن اإلطــار المفاهيمــي المعــّدل بعــض المفاهيــم الجديــدة والتعاريــف 
المحدثــة ومعاييــر االعتــراف باألصــول واإللتزامــات ويوّضــح بعــض المفاهيــم الهامــة. لــم يكــن لهــذه التعديــالت أي تأثيــر علــى البيانــات الماليــة 

الموحــدة للمجموعــة. 

تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 16، امتيازات اإليجار ذات الصلة بوباء كوفيد-19 
ــي  ــر المال ــار التقري ــى معي ــل عل ــد-19 - تعدي ــاء كوفي ــق بوب ــاز اإليجــار المتعل ــة امتي ــر المحاســبة الدولي ــو 2020، أصــدر مجلــس معايي فــي 28 ماي
الدولــي 16 عقــود اإليجــار. يوفــر التعديــل إعفــاًء للمســتأجرين مــن تطبيــق إرشــادات معيــار التقريــر المالــي الدولــي 16 بشــأن محاســبة تعديــل عقــد 
اإليجــار المتيــازات اإليجــار الناشــئة كنتيجــة مباشــرة لوبــاء كوفيــد-19 كوســيلة عمليــة، قــد يختــار المســتأجر عــدم تقييــم مــا إذا كان امتيــاز اإليجــار 
المرتبــط بوبــاء كوفيــد-19 مــن المؤجــر يعــّد تعديــاًل لعقــد اإليجــار. يقــوم المســتأجر الــذي يقــوم بإجــراء هــذا االختيــار بالحســابات ألي تغييــر فــي 
دفــع اإليجــار ناتــج عــن امتيــاز اإليجــار المرتبــط بوبــاء كوفيــد-19 بــذات الطريقــة التــي يفســر بهــا التغييــر بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي 16، 

إذا لــم يكــن التغييــر تعديــاًل لعقــد اإليجــار. 
ينطبــق التعديــل علــى فتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 يونيــو 2020. ُيســمح بالتطبيــق المبكــر. لــم يكــن لهــذا التعديــل أي تأثيــر 

علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة. 

ب. معايير وتفسيرات وتعديات جديدة صادرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد
تــّم اإلفصــاح فيمــا يلــي عــن المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعّدلــة التــي تــّم إصدارهــا ولكــن لــم تصبــح ســارية المفعــول حتــى تاريــخ إصــدار 
البيانــات الماليــة للمجموعــة. تنــوي المجموعــة تبنــي هــذه المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعّدلــة، فــي حــال تنطبــق، عندمــا تصبــح ســارية 

المفعــول. 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1: تصنيف اإللتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة. 	 
الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي - تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 3. 	 
العقود المرهقة - تكاليف إتمام العقد - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37. 	 
معيار التقرير المالي الدولي 9 األدوات المالية- الرسوم في اختبار "10٪" إللغاء االعتراف باإللتزامات المالية. 	 

٢-5 التجميع 

أ. أساس التجميع 
تتمّثــل القوائــم الماليــة المجّمعــة بالقوائــم الماليــة للمجموعــة والقوائــم الماليــة لشــركتها التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020. تســيطر 
ــة مشــاركتها فــي  ــرة نتيج ــد متغي ــا حقــوق فــي عوائ ــرة أو لديه ــد متغي ــة معّرضــة لعوائ ــا تكــون المجموع ــا عندم ــى منشــأة م ــة عل المجموع
الشــركة المســتثمر فيهــا كمــا يكــون لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــالل النفــوذ الــذي تمارســه علــى الشــركة المســتثمر فيهــا. 

وتســيطر المجموعــة علــى وجــه التحديــد علــى الشــركة المســتثمر فيهــا فقــط فــي حــال اســتوفت المجموعــة الشــروط التاليــة: 

الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا )مثــاًل حقــوق قائمــة تعطيهــا القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة بالشــركة المســتثمر 	 
فيهــا والتــي تؤثــر جوهريــًا علــى عائداتهــا(.

التعرض لعوائد متغيرة أو امتالك حقوق في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها.	 
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها. 	 

عندمــا يكــون لــدى المجموعــة أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو مــا يشــابهها بالشــركة المســتثمر فيهــا، تأخــذ المجموعــة باالعتبــار جميــع 
الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كانــت تملــك ســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا، بمــا فــي ذلــك: 

الترتيب التعاقدي مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.	 
الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.	 
حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة. 	 

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر الشــركة المســتثمر فيهــا أم ال إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى أن هنــاك 
تغيــرات فــي واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة. يبــدأ تجميــع الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة 
التابعــة ويتوقــف التجميــع عندمــا تخســر المجموعــة تلــك الســيطرة. يتــّم إدراج أصــول وإلتزامــات وإيــرادات ومصروفــات الشــركة التابعــة التــي 
تمــت حيازتهــا أو اســتبعادها خــالل العــام فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموّحــد مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة حتــى تاريــخ توقــف 

المجموعــة عــن الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. 
ينســب الربــح أو الخســارة وكل مكــون مــن الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى مســاهمي الشــركة األم للمجموعــة وللحقــوق غيــر المســيطرة، حتــى وإن 
نتــج عنــه عجــز فــي أرصــدة هــذه الحقــوق. وعنــد الضــرورة، يتــّم إجــراء تعديــالت علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لكــى تتماشــى سياســاتها 
المحاســبية مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. يتــّم اســتبعاد جميــع األصــول واإللتزامــات وحقــوق المســاهمين واإليــرادات والمصروفــات 

والتدفقــات النقديــة علــى المســتوى الداخلــي للمجموعــة المتعلقــة بالمعامــالت بيــن أعضــاء المجموعــة بشــكل كامــل عنــد التجميــع. 
يتــّم احتســاب التغيــر فــي حصــة ملكيــة شــركة تابعــة، دون خســارة الســيطرة، كمعاملــة حقــوق مســاهمين. إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة 

علــى شــركة تابعــة، فإنهــا: 

تقوم بإلغاء إدراج أصول )بما في ذلك الشهرة( وإلتزامات الشركة التابعة	 
تقوم بإلغاء إدراج القيمة الدفترية ألي حقوق غير مسيطرة	 
تقوم بإلغاء إدراج فروقات الترجمة المتراكمة المسّجلة في حقوق المساهمين	 
تقوم بإدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم	 
تقوم بإدراج القيمة العادلة ألي إستثمارات محتجزة	 
تقوم بإدراج أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة	 
تقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم في العناصر المدرجة سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر	 
إلــى الربــح أو الخســارة أو األربــاح المحتجــزة، حســب مــا هــو مالئــم، كمــا ســيكون مطلوبــا إذا قامــت المجموعــة مباشــرة باســتبعاد األصــول 	 

واإللتزامــات ذات الصلــة. 

ب. معامات مع حقوق غير مسيطرة 
تعامــل المجموعــة المعامــالت مــع الحقــوق غيــر المســيطرة كمعامــالت مــع مســاهمي المجموعــة. يتــّم احتســاب حيــازة حصــة ملكيــة فــي 
شــركة تابعــة دون حــدوث تغيــر فــي الســيطرة كمعاملــة حقــوق مســاهمين وفقــًا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 10. أي فائــض أو عجــز 
فــي المقابــل المدفــوع عــن القيمــة الدفتريــة للحقــوق غيــر المســيطرة يتــّم إدراجــه ضمــن حقــوق مســاهمي المجموعــة فــي المعامــالت التــي 

يتــّم بموجبهــا حيــازة الحقــوق غيــر المســيطرة أو بيعهــا دون خســارة ســيطرة. 
عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة أو النفــوذ الجوهــري، تتــّم إعــادة قيــاس أي حقــوق محتفــظ بهــا فــي المنشــأة إلــى قيمتهــا العادلــة مــع إدراج 
التغّيــر فــي القيمــة الدفترّيــة ضمــن قائمــة الربــح أو الخســارة. وتكــون القيمــة العادلــة هــي القيمــة الدفترّيــة المبدئّيــة ألغــراض اإلدراج الالحــق 
للحقــوق المحتفــظ بهــا كشــركة شــقيقة أو مشــروع مشــترك أو أصــل مالــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــّم إدراج أي مبالــغ كانــت مدرجــة ســابقًا 
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بذلــك الكيــان كمــا لــو كانــت المجموعــة قــد قامــت باســتبعاد األصــول أو اإللتزامــات المتعلقــة مباشــرًة. 

ويمكــن أن يعنــي ذلــك أّن المبالــغ المدرجــة ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ُيعــاد تصنيفهــا إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة. 
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ــغ  ــّم إعــادة تصنيــف حصــة نســبية فقــط مــن المبال ــّم االحتفــاظ بنفــوذ جوهــري، تت ــة فــي شــركة شــقيقة ولكــن ت إذا انخفضــت حصــة الملكي
ــح أو الخســارة حســبما يكــون مناســبًا.  ــى الرب ــر إل المدرجــة ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخ

ج. االستثمار في شركة شقيقة 
الشــركة الشــقيقة هـــي الجهــة التــي تملــك عليهــا المجموعــة نفــوذ جوهــري. النفــوذ الجوهــري هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي قرارات السياســة 

الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا، ولكــن بــدون الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة علــى هذه السياســات. 
ــى  ــد الســيطرة عل ــك الالزمــة لتحدي ــوذ الجوهــري أو الســيطرة المشــتركة مشــابهة لتل ــد النف ــّم أخذهــا فــي ســبيل تحدي ــي ت ــارات الت إن االعتب

الشــركات التابعــة. يتــّم احتســاب إســتثمارات المجموعــة فــي الشــركات الشــقيقة باســتخدام حقــوق المســاهمين. 
طبقــا لطريقــة حقــوق المســاهمين، تــدرج االســتثمارات فــي الشــركة التابعــة مبدئيــًا بالتكلفــة. يتــّم تعديــل القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار إلدراج 
ــّم إدراج الشــهرة المرتبطــة بالشــركة الشــقيقة  ــخ االســتحواذ. يت ــذ تاري ــرات فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي أصــول الشــركة التابعــة من التغي

ضمــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار وال يتــّم إهالكهــا أو إجــراء اختبــار إنخفــاض القيمــة عليهــا. 
ــر فــي الدخــل الشــامل اآلخــر  ــّم عــرض أي تغيي ــات الشــركة الشــقيقة. ويت ــج عملي ــح أو الخســارة حصــة المجموعــة مــن نتائ تعكــس قائمــة الرب
لهــذه الشــركات المســتثمر فيهــا كجــزء مــن الدخــل الشــامل اآلخــر للمجموعــة. إضافــة إلــى ذلــك، عندمــا يكــون هنــاك تغيــر مــدرج مباشــرة فــي 
حقــوق المســاهمين للشــركة الشــقيقة، تقــوم المجموعــة بــإدراج حصتهــا مــن أي تغييــر، إذا كان ذلــك مناســبًا، فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق 
المســاهمين. أمــا األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة مــن معامــالت بيــن المجموعــة والشــركة الشــقيقة فيتــّم اســتبعادها فــي حــدود حصــة 

المجموعــة فــي الشــركة الشــقيقة. 
يتّم عرض إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الشقيقة في قائمة الدخل الشامل الموحد. 

يتــّم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة الشــقيقة لنفــس فتــرة التقريــر للمجموعــة. عنــد الضــرورة يتــّم إجــراء تعديــالت لكــي تتماشــى السياســات 
المحاســبية مــع تلــك المســتخدمة للمجموعــة. 

 بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق المســاهمين، تحــدد المجموعــة مــدى ضــرورة إدراج خســائر إنخفــاض القيمــة فــي إســتثماراتها في شــركتها الشــقيقة. 
عنــد كل تاريــخ تقريــر، تحــدد المجموعــة وجــود دليــل موضوعــي يثبــت إنخفــاض قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الشــقيقة. فــي حــال وجــود هــذا 
الدليــل، تحتســب المجموعــة مبلــغ االنخفــاض عــن طريــق اســتخالص الفــرق بيــن المبالــغ القابلــة لالســترداد لــدى الشــركة الشــقيقة والقيمــة 

الدفتريــة لهــا. 
ــّم إدراج  ــة. ويت ــد فقــدان النفــوذ الجوهــري علــى شــركة شــقيقة، تقــوم المجموعــة بقيــاس وإدراج أي إســتثمارات محتجــزة بقيمتهــا العادل عن
أي فــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الشــقيقة عنــد فقــدان النفــوذ الجوهــري والقيمــة العادلــة لإلســتثمار المحتجــز ضمــن الربــح أو الخســارة. 
عندمــا تكــون حصــة المجموعــة مــن خســائر االســتثمار المحتســب بطريقــة حقــوق المســاهمين مســاوية لحصتهــا فــي المنشــأة أو زائــدة عنهــا، 
بمــا فــي ذلــك أي مديونيــات أخــرى طويلــة األجــل وغيــر مضمونــة، فــإن المجموعــة ال تــدرج أي خســائر أخــرى، إال إذا كانــت قــد تكبــدت إلتزامــات 

أو أجــرت دفعــات بالنيابــة عــن المنشــأة األخــرى. 
يتّم إدراج توزيعات األرباح المقبوضة أو مستحقة القبض من شركات شقيقة باعتبارها تخفيضا في القيمة الدفترية لإلستثمار. 

3- السياسات المحاسبية الجوهرية  

3-1 تطبيق السياسات المحاسبية 
قامــت المجموعــة بتطبيــق السياســات المحاســبية بشــكل منتظــم كمــا هــو موّضــح أدنــاه علــى جميــع الفتــرات المعروضــة فــي هــذه القوائــم 

الماليــة المجّمعــة. 

3-٢ اإليرادات من العقود مع الزبائن 
ــى  ــع أو الخدمــات إل ــل نقــل البضائ ــذي تتوقــع المنشــأة أن يكــون مــن حقهــا فــي مقاب ــل ال ــذي يعكــس المقاب ــغ ال ــرادات بالمبل ــّم إدراج اإلي يت
ــر مبــادئ معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 15 نهجــًا أكثــر تنظيمــًا لقيــاس وإدراج اإليــرادات. علــى وجــه التحديــد، يقــدم المعيــار  العميــل. ُتوفِّ

ــرادات:  ــا مــن 5 خطــوات إلدراج اإلي نهًج
الخطوة 1: تحديد العقد مع العميل.

الخطوة ٢: تحديد إلتزامات األداء في العقد.
الخطوة 3: تحديد سعر المعاملة.

الخطوة 4: تخصيص سعر المعاملة إللتزامات األداء في العقد.
الخطوة 5: إدراج اإليرادات عند وفاء المنشأة بإلتزامات األداء.

فيمــا يلــي منتجــات وخدمــات المجموعــة المغطــاة بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة رقــم 15 مــع طبيعتهــا وتوقيــت الوفــاء التــام بإلتزامــات األداء 
وشــروط الســداد الجوهرية: 

المنتجات 
إدراج اإليراداتطبيعة وتوقيت الوفاء التام بإلتزامات األداء وشروط السداد الجوهريةوالخدمات

خدمات المعامات

تتضمن الخدمات فتح وإغاق والمحافظة على حسابات الودائع وإصدار 
الشيكات ومعامات المقاصة واإليداع والسداد والحواالت المالية وخزنات 

الودائع اآلمنة. كما تتضمن أيضًا خدمات البطاقات والقنوات اإللكترونية 
مثل خدمات التبادل والخدمات التجارية الناتجة من إصدار البطاقات 

واستخدامها.

يتّم تحميل رسوم المعامات على حساب العميل عند إجراء المعاملة.

ُتدرج المجموعة اإليرادات عند استكمال 
الخدمة أو على أساس نسبة اكتمالها أو 

عند الوفاء التام بالتزام األداء وفقًا لشروط 
العقد.

خدمات المتاجرة

تغطي هذه الخدمات إصدار االعتمادات المستندية أو خطابات الضمان 
والمفاوضات ومعامات المتاجرة األخرى.

يتّم تحميل رسوم خدمات المتاجرة على حساب العميل عند تقديم الخدمات 
أو على فترة العقد وفقًا لشروط وأحكام العقد.

ُتدرج اإليرادات على أساس استكمال الخدمة 
أو على أساس متناسب زمنيًا على مدى 

فترة العقد.

القروض المشتركة 
والخدمات األخرى 
المتعلقة بالقروض

تتضمن هذه الخدمات معالجة االئتمان وتحديد السقوف االئتمانية والتوثيق 
وخدمات األم والوكالة والمدفوعات المقدمة واإلغاق للتسهيات 

االئتمانية. 

يتّم تحميل تكاليف خدمات القروض المشتركة والخدمات األخرى المتعلقة 
بالقروض على حساب العميل عند تقديم الخدمات أو على مدى فترة العقد 

وفقًا لشروط وأحكام العقد.

ُتدرج المجموعة اإليرادات على أساس 
استكمال الخدمة أو على أساس متناسب 

زمنيًا.

خدمات االستشارة 
وإدارة األصول

تتضمن خدمات االستشارة تقديم االستشارات لقروض الدين المشتركة 
وجمع التمويل والهيكلة المالية وغيرها. كما تتضمن أيضًا خدمات إعادة 
هيكلة األعمال مثل تقديم االستشارات حول الدمج والحيازة والمشاريع 

المشتركة وعمليات المزايدة وما إلى ذلك.

يتّم تحميل رسوم االستشارات على حساب العميل على أساس نسبة 
استكمال الخدمة أو على مدى فترة العقد وفقًا لشروط وأحكام العقد.

تغطي خدمات إدارة األصول ما يلي:  

أ(  خدمات إدارة المحافظ بما يتضمن إدارة المحافظ االستثمارية بشكل 
رئيسي لزبائن المؤسسات لإلستثمار في األسهم المدرجة على المستوى 

المحلي واإلقليمي والدولي، واألوراق المالية المدّرة لدخل ثابت، والسلع، 
والعمات، والمشتقات، والمنتجات المهيكلة. 

ب(  يتضمن إدارة الصندوق الهيكلة واإلنشاء واإلدارة المستمرة للصندوق 
وإستثماراته إما في سلطنة ُعمان أو في أي مناطق أخرى وفقًا لمتطلبات 

األعمال واألنشطة.

ج(  الخدمات المساعدة بما في ذلك خدمات الحفظ وتنفيذ الشؤون التجارية 
وغيرها

تغطي أعمال األسهم الخاصة هيكلة الصناديق وتجميع رأس مالها وإدارة 
إستثماراتها.

يتّم تحميل رسوم خدمات إدارة األصول وخدمات األسهم الخاصة على 
حساب العميل عند تقديم الخدمات أو على مدى فترة العقد وفقًا لشروط 

وأحكام العقد.

ُتدرج إيرادات االستشارات عند الوفاء التام 
بالتزام األداء عند نقطة معّينة أو على مدى 
فترة من الزمن أو عند إنجاز المراحل المتفق 

عليها وفقًا للعقد. 

ُتدرج إيرادات إدارة األصول على أساس 
متناسب زمنيًا أو عند استكمال التزام األداء 

وفقًا لشروط العقد.

 

3-3 تحويل العملة األجنبية 
يتّم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. 	 
يتــّم تحويــل األصــول واإللتزامــات النقديــة المقومــة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال الُعمانــي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. 	 

أربــاح أو خســائر العمــالت األجنبيــة فــي البنــود النقديــة هــي الفــرق بيــن التكاليــف المهلكــة بالريــال الُعمانــي فــي بدايــة الفتــرة والتــي تتــّم 
تســويتها بمعــّدل الفائــدة الفعلــي والدفعــات خــالل الفتــرة والتكاليــف المهلكــة بالعمــالت األجنبيــة المحّولــة بســعر الصــرف فــي نهايــة الفتــرة. 
تــدرج أربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة مــن تســوية هــذه المعامــالت وتلــك الناتجــة مــن تحويــل العمــالت بمعــّدالت الصــرف 
الســائدة فــي نهايــة العــام لألصــول واإللتزامــات النقديــة المقومــة بالعمــالت األجنبيــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــد، باســتثناء عندمــا 

يتــّم تأجيلهــا فــي دخــل شــامل آخــر كأدوات تغطيــة تدفقــات نقديــة مؤهلــة وأدوات تغطيــة صافــي االســتثمار.
يتــّم تحويــل األصــول واإللتزامــات غيــر النقديــة والمقومــة بالعمــالت األجنبيــة والمقاســة بالقيمــة العادلــة إلــى الريــال العمانــي بســعر الصــرف 	 

فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. تــدرج الفــروق الناشــئة مــن تحويــل األصــول واإللتزامــات غيــر النقديــة مثــل حقــوق المســاهمين المحتفــظ 
بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة فــي الربــح أو الخســارة كجــزء مــن ربــح أو خســارة القيمــة العادلــة. تــدرج فــروق تحويــل األصــول 

الماليــة غيــر النقديــة مثــل األســهم المصّنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر فــي دخــل شــامل آخــر. 
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عنــد التجميــع، يتــّم تحويــل األصــول واإللتزامــات للعمليــات األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر، وبنــود 	 
ــل ألجــل  ــّم إدراج فــروق أســعار الصــرف الناتجــة عــن التحوي ــخ المعامــالت. يت ــّم تحويلهــا بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاري قائمــة الدخــل يت
التجميــع فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. عنــد بيــع كيــان أجنبــي، يتــّم إدراج المبلــغ المتراكــم المؤجــل المــدرج فــي حقــوق المســاهمين المتعلــق 
بتلــك العمليــة األجنبيــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة تحــت مصروفــات التشــغيل األخــرى أو إيــرادات التشــغيل األخــرى. إن أي شــهرة ناتجــة عــن 
حيــازة عمليــة أجنبيــة وتعديــالت القيمــة العادلــة للقيــم الدفتريــة لألصــول واإللتزامــات الناتجــة عــن عمليــة االســتحواذ يتــّم معاملتهــا كأصــول 

وإلتزامــات للعمليــات األجنبيــة ويتــّم تحويلهــا بســعر اإلقفــال. 

3-4 إدراج اإليرادات والمصروفات 
يتــّم إدراج اإليــرادات عندمــا يكــون مــن المحتمــل أن تتدفــق إلــى المجموعــة منافــع اقتصاديــة ويكــون باإلمــكان قيــاس قيمــة اإليــرادات بشــكٍل 

موثــوق بــه مــع الوفــاء بالمعاييــر المحــددة التاليــة قبــل إدراج اإليــرادات. 

3-4-1 الفوائد  

معّدل الفائدة الفعلية 
ُتــدرج إيــرادات ومصروفــات الفوائــد فــي الربــح أو الخســارة باســتخدام طريقــة معــّدل الفائــدة الفعليــة. معــّدل الفائــدة الفعليــة هــو المعــّدل الــذي 

يخصــم بدقــة المقبوضــات أو المدفوعــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة علــى مــدار العمــر المتوقــع لــألداة الماليــة إلــى: 

إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي.	 
التكلفة المهلكة لاللتزام المالي.	 

عنــد حســاب معــّدل الفائــدة الفعليــة لــألدوات الماليــة باســتثناء األصــول التــي انخفضــت قيمتهــا االئتمانيــة، تقــدر المجموعــة التدفقــات النقديــة 
ــي انخفضــت  ــى األصــول الت ــة باســتثناء خســائر االئتمــان المســتقبلية. وبالنســبة إل ــألداة المالي ــة ل ــع الشــروط التعاقدي آخــذًة فــي اعتبارهــا جمي
قيمتهــا االئتمانيــة، ُيحتســب معــّدل الفائــدة الفعليــة بقيمــة ائتمانيــة معّدلــة باســتخدام التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة بمــا فــي ذلــك 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. 
يتضمــن حســاب معــّدل الفائــدة الفعليــة تكاليــف المعامــالت والرســوم والنقــاط المدفوعــة أو المقبوضــة، والتــي  تشــّكل  جــزءًا مــن معــّدل 
الفائــدة الفعليــة. وتتضمــن تكاليــف المعامــالت التكاليــف المتزايــدة والمنســوبة مباشــرة إلــى حيــازة أو إصــدار األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي 
اعتمــد البنــك فــي وقــت مبكــر المرحلــة الثانيــة مــن إصــالح IBOR لنهايــة عــام 2020، ممــا يســمح باعتبــاره وســيلة عمليــة إلجــراء تغييــرات علــى 
أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة ليتــّم التعامــل معهــا كتغييــرات فــي ســعر الفائــدة المتغيــر، بشــرط اســتيفاء شــروط معّينــة. وتشــمل 

الشــروط أن التغييــر ضــروري كنتيجــة مباشــرة إلصــالح IBOR وأن االنتقــال يتــّم علــى أســاس اقتصــادي مكافــئ.  

التكلفة المهلكة وإجمالي القيمة الدفترية 
"التكلفــة المهلكــة" هــي المبلــغ الــذي يتــّم بــه قيــاس األصــل أو االلتــزام المالــي عنــد اإلدراج المبدئــي ناقصــًا المدفوعــات الرئيســية ومضافــًا إليــه 
أو مخصومــًا منــه اإلهــالك المتراكــم باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ألي فــرق بيــن المبلــغ المبدئــي المــدرج والمبلــغ المســتحق ولألصــول 

الماليــة المعّدلــة بــأي مخصــص خســارة ائتمانيــة متوقعــة أو مخصــص إنخفــاض القيمــة. 
إن "إجمالي القيمة الدفترية ألي أصل مالي" هي التكلفة المهلكة ألي أصل مالي قبل تعديل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

احتساب إيرادات ومصروفات الفوائد 
عنــد احتســاب إيــرادات ومصروفــات الفوائــد، ُيطبــق معــّدل الفائــدة الفعليــة علــى إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل )عندمــا ال يتعــرض األصــل 

لإلنخفــاض فــي قيمتــه االئتمانيــة( أو علــى التكلفــة المهلكــة لاللتــزام. 
وبالنســبة لألصــول الماليــة التــي انخفضــت قيمتهــا االئتمانيــة بعــد اإلدراج المبدئــي، يتــّم احتســاب إيــرادات الفوائــد مــن خــالل تطبيــق معــّدل 
الفائــدة الفعليــة علــى التكلفــة لألصــل المالــي. وإذا لــم يعــّد األصــل منخفــض القيمــة ائتمانيــًا، عندئــذ يتــّم الرجــوع إلــى احتســاب إيــرادات الفوائــد 

علــى أســاس اإلجمالــي. 
بالنســبة إلــى األصــول الماليــة التــي انخفضــت قيمتهــا االئتمانيــة عنــد اإلدراج المبدئــي، يتــّم احتســاب إيــرادات الفوائــد عــن طريــق تطبيــق معــّدل 
الفائــدة الفعليــة بقيمــة ائتمانيــة معّدلــة علــى التكلفــة المهلكــة لألصــل. وال يعــود احتســاب إيــرادات الفوائــد إلــى أســاس اإلجمالــي، حتــى لــو 

قّلــت المخاطــر االئتمانيــة لألصــل. 
انظر اإليضاح 3-6 لمزيد من المعلومات حول الوقت الذي تنخفض في القيمة االئتمانية لألصول المالية. 

العرض 
تتضمن إيرادات ومصروفات الفوائد المدرجة في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر ما يلي:

الفائدة على األصول المالية واإللتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة المحتسبة على أساس الفائدة الفعلية.	 
الفائدة على أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المحتسبة على أساس الفائدة الفعلية.	 
الجــزء الفعــال لتغيــرات القيمــة العادلــة فــي مشــتقات التغطيــة المؤهلــة، والمصّنفــة ضمــن تغطيــات التدفقــات النقديــة لمتغيــرات فــي 	 

ــر فيهــا التدفقــات النقديــة المغطــاة علــى إيرادات/مصروفــات الفوائــد. التدفقــات النقديــة للفائــدة فــي نفــس الفتــرة التــي تؤث

الجــزء الفعــال لتغيــرات القيمــة العادلــة فــي مشــتقات التغطيــة المؤهلــة، والمصّنفــة ضمــن تغطيــات القيمــة العادلــة لمخاطــر أســعار 	 
الفائــدة.

يتــّم عــرض إيــرادات الفوائــد والمصروفــات علــى األصــول الماليــة األخــرى واإللتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة فــي 
صافــي الدخــل مــن األدوات الماليــة األخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. 

3-4-٢ األتعاب والعموالت 
يتــّم تضميــن األتعــاب التــي  تشــّكل  جــزءًا ال يتجــزأ مــن معــّدل الفائــدة الفعلــي فــي عمليــة حســاب معــّدل الفائــدة الفعلــي، كمــا يتــّم إدراجهــا 
علــى مــدى عمــر األداة الماليــة. ويشــمل ذلــك األتعــاب التــي  تشــّكل  جــزءًا ال يتجــزأ مــن إنشــاء األدوات الماليــة )األتعــاب التــي تــّم اســتالمها 
ــي( ورســوم االرتباطــات )إذا كان مــن المحتمــل  ــزام مال ــي أو إصــدار الت ــازة أصــل مال ــق بإنشــاء أو حي ــل المنشــأة فيمــا يتعل أو دفعهــا مــن قب
دخــول المجموعــة فــي ترتيــب إقــراض معّيــن وال يتوقــع منهــا بيــع القــرض الناتــج خــالل فتــرة قصيــرة بعــد عمليــة اإلنشــاء(. ال تصنــف المجموعــة 

ارتباطــات القــروض كإلتزامــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. 
بشــكل عــام، يتــّم تســجيل كافــة األتعــاب األخــرى والعمــوالت وبنــود اإليــرادات والمصروفــات األخــرى علــى أســاس االســتحقاق بالرجــوع إلــى 
اتمــام المعاملــة المحــددة التــي تــّم تقييمهــا علــى أســاس نســبة الخدمــة الفعليــة المقدمــة إلــى إجمالــي الخدمــات التــي يتعيــن تقديمهــا. ويتــّم 
إدراج رســوم القــروض المشــتركة كإيــرادات عنــد إتمــام القــرض المشــترك، وعندمــا ال تحتفــظ المجموعــة بــأي جــزء مــن القــرض لنفســها أو عندمــا 

تحتفــظ بجــزء منــه بنفــس معــّدل الفائــدة الفعلــي للمشــاركين اآلخريــن. 
العمــوالت واألتعــاب الناشــئة عــن التفــاوض أو المشــاركة فــي التفــاوض حــول معاملــة لصالــح طــرف ثالــث كحيــازة قــروض أو أســهم أو أوراق 
ماليــة أخــرى أو شــراء شــركات أو بيعهــا والتــي يتــّم اكتســابها مــن تنفيــذ المعامــالت الرئيســية، يتــّم تســجيلها عنــد اكتمــال هــذه المعامــالت. 
ويتــّم إدراج رســوم المحافــظ وأتعــاب االستشــارات اإلداريــة ورســوم الخدمــات علــى أســاس عقــود الخدمــات المطبقــة، وغالبــًا مــا تكــون علــى 
أســاس طريقــة التناســب الزمنــي أو علــى أســاس الحــق باالســتالم. يتــّم إدراج األتعــاب أو أجــزاء مــن األتعــاب المرتبطــة بــأداء معّيــن بعــد اســتيفاء 
المعاييــر المقابلــة. كمــا يتــّم تســجيل أتعــاب إدارة األصــول المتعلقــة بصناديــق االســتثمار بشــكل تقديــري علــى مــدى فتــرة تقديــم الخدمــات. 
وينطبــق نفــس المبــدأ علــى خدمــات إدارة الثــروات والتخطيــط المالــي وحفــظ األوراق الماليــة التــي يتــّم تقديمهــا باســتمرار علــى مــدى فتــرات 

زمنيــة طويلــة. 

3-4-3 توزيعات األرباح 
يتــّم إدراج إيــرادات توزيعــات األربــاح فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموّحــد المجّمعــة تحــت "إيــرادات تشــغيل أخــرى" عندمــا ينشــأ حــق المجموعــة 

فــي اســتالمها. 

3-4-4 المخصصات 
ــره بصــورة موثوقــة  ــي يمكــن تقدي ــي حال ــي أو دالل ــزام قانون ــى المجموعــة نتيجــة لحــدث ســابق الت ــب عل ــّم إدراج مخصــص مــا عندمــا يترت يت
ويكــون مــن المحتمــل أن يتطلــب ذلــك تدفقــًا خارجــًا للمنافــع االقتصاديــة لســداد االلتــزام. يتــّم تحديــد المخصصــات بخصــم التدفقــات النقديــة 
المســتقبلية المتوقعــة باســتخدام معــّدل قبــل الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المتعلقــة 

بااللتــزام. 

3-5 األصول واإللتزامات المالية 

3-5-1 اإلدراج والقياس 
تقــوم المجموعــة بشــكل مبدئــي بــإدراج القــروض والســلف والودائــع وســندات الديــن الصــادرة واإللتزامــات الثانويــة فــي تاريــخ نشــأتها. يتــّم إدراج 
جميــع األدوات الماليــة األخــرى )بمــا فــي ذلــك المشــتريات والمبيعــات العاديــة لألصــول الماليــة( فــي تاريــخ المتاجــرة، حينمــا تصبــح المجموعــة 

طرفــًا فــي الشــروط التعاقديــة لــألداة.
ُيقــاس األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة زائــدًا، بالنســبة إلــى أي بنــد غيــر مقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 

الخســارة، تكاليــف المعامــالت المنســوبة بشــكل مباشــر إلــى حيازتــه أو إصــداره. 
ويتــّم إدراج تكاليــف المعامــالت لألصــول الماليــة واإللتزامــات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة كمصروفــات فــي 

الربــح أو الخســارة. 

3-5-٢ التصنيف 
تصنف المجموعة أصولها المالية ضمن فئات القياس التالية:

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.	 
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.	 
التكلفة المهلكة.	 
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يتّم قياس األصل المالي بالتكلفة المهلكة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتّم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

إن يتّم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.	 
أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى نشــوء التدفقــات النقديــة التــي تكــون دفعــات لمبالــغ أساســية وفوائــد 	 

علــى المبالــغ األساســية القائمــة.

يتــّم قيــاس أداة الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر إذا اســتوفت الشــرطين التالييــن ولــم يتــّم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل الربــح أو الخســارة: 

أن يتّم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية.	 
أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى نشــوء التدفقــات النقديــة التــي تكــون دفعــات لمبالــغ أساســية وفوائــد 	 

علــى المبالــغ األساســية القائمــة.

ــار بشــكل نهائــي عــرض التغيــرات الالحقــة فــي  عنــد اإلدراج المبدئــي ألي إســتثمارات أســهم ال ُيحتفــظ بهــا للمتاجــرة، يجــوز للمجموعــة أن تخت
القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. ويجــري هــذا االختيــار علــى أســاس كل إســتثمار علــى حــدة. وُتصنــف جميــع األصــول الماليــة 

األخــرى علــى أنهــا مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. 
باإلضافــة لذلــك، عنــد اإلدراج المبدئــي، قــد تقــوم المجموعــة بتصنيــف األصــل المالــي الــذي يســتوفي المتطلبــات األخــرى بشــكل غيــر قابــل 
ــح أو  ــة مــن خــالل الرب ــه بالقيمــة العادل ــى أن ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر عل ــّم قياســه بالتكلفــة المهلكــة أو بالقيمــة العادل لإللغــاء ليت

ــر عــدم التطابــق المحاســبي الــذي يمكــن أن ينشــأ.  الخســارة وذلــك يلغــي أو يخفــض بشــكل كبي

تقييم نموذج األعمال 
تقــوم المجموعــة بتقييــم هــدف نمــوذج األعمــال الــذي يتــّم فيــه االحتفــاظ باألصــل علــى مســتوى المحفظــة، ويعكــس نمــوذج األعمــال 

ــي:  ــّم النظــر فيهــا مــا يل ــي ت ــإلدارة. وتشــمل المعلومــات الت ــا المعلومــات ل ــدار بهــا األعمــال وتقــدم به ــي ت الطريقــة الت

السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وتشــغيل تلــك السياســات عمليــا. علــى وجــه الخصــوص، مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى 	 
كســب إيــرادات الفائــدة التعاقديــة، واالحتفــاظ بمعــّدل فائــدة معّيــن، ومطابقــة مــدة األصــول الماليــة مــع مــدة اإللتزامــات التــي تمــول هــذه 

األصــول أو تحقــق التدفقــات النقديــة مــن خــالل بيــع األصــول.
كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة.	 
المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال )واألصــول الماليــة المحتجــزة ضمــن نمــوذج األعمــال( ذلــك باإلضافــة إلــى كيفيــة إدارة تلــك 	 

المخاطــر.
كيفيــة تعويــض مديــري األعمــال، علــى ســبيل المثــال مــا إذا كان التعويــض يســتند إلــى القيمــة العادلــة لألصــول المــدارة أو التدفقــات النقديــة 	 

التعاقديــة التــي تــّم تحصيلها.
تكــرار وحجــم وتوقيــت المبيعــات فــي فتــرات ســابقة، وأســباب هــذه المبيعــات وتوقعاتهــا بشــأن نشــاط المبيعــات فــي المســتقبل. ومــع 	 

ــن  ــق الهــدف المعل ــة تحقي ــم شــامل لكيفي ــى حــدة، ولكــن كجــزء مــن تقيي ــّم النظــر فــي المعلومــات عــن نشــاط المبيعــات عل ذلــك، ال يت
ــة. ــق التدفقــات النقدي ــة تحقي ــة وكيفي للمجموعــة فــي إدارة األصــول المالي

يتــّم قيــاس األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو المــدارة والتــي يتــّم تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل 
الربــح أو الخســارة وذلــك ألن ســبب االحتفــاظ بهــا ال يكمــن فــي تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وال تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة 

وبيــع األصــول الماليــة. 

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط دفعات للمبلغ األساسي والفائدة 
ألغــراض هــذا التقييــم، يتــّم تعريــف "المبلــغ األساســي" علــى أنــه القيمــة العادلــة لألصــل المالــي عنــد اإلدراج المبدئــي. ويتــّم تعريــف "الفائــدة" 
علــى أنهــا مبلــغ القيمــة الزمنيــة للمــال ومخاطــر االئتمــان المرتبطــة بالمبلــغ األساســي القائــم خــالل فتــرة معّينــة مــن الزمــن ومخاطــر اإلقــراض 

األساســية األخــرى والتكاليــف )مثــل مخاطــر الســيولة والتكاليــف اإلداريــة( باإلضافــة إلــى هامــش الربــح. 
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط دفعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة، تأخــذ المجموعــة باالعتبــار الشــروط 
ــغ التدفقــات  ــت أو مبل ــر توقي ــى شــرط تعاقــدي يمكــن أن يغي ــوي عل ــي يحت ــم مــا إذا كان األصــل المال ــك تقيي ــألداة. ويشــمل ذل ــة ل التعاقدي

ــار:  ــي باالعتب ــا يل ــة م ــذ المجموع ــم، تأخ ــراء التقيي ــد إج ــث ال يســتوفي هــذا الشــرط. وعن ــة بحي ــة التعاقدي النقدي

األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.	 
خصائص االقتراض. 	 
شروط المدفوعات مقدمًا والتمديد.	 
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من أصول محددة )مثال: ترتيبات األصول بدون حق الرجوع(.	 
الخصائص التي تعدل مبلغ القيمة الزمنية للمال )على سبيل المثال، إعادة التسعير الدورية ألسعار الفائدة(. 	 

أ. القروض والسلفيات  
يتضمن بند "القروض والسلفيات" في قائمة المركز المالي ما يلي:

القــروض والســلفيات المقاســة بالتكلفــة المهلــك؛ ُتقــاس مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة المباشــرة والمتزايــدة، 	 
وُتقــاس الحقــًا بتكلفتهــا المهلكــة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعلّيــة.

القــروض والســلفيات المقاســة إلزاميــًا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة أو المصّنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 	 
الخســارة؛ وهــي المقاســة بالقيمــة العادلــة مــع التغيــرات المدرجــة مباشــرًة فــي األربــاح أو الخســائر.

مديونيات اإليجار التمويلي.	 

عندمــا تشــتري المجموعــة أصــل مالــي وتبــرم فــي الوقــت نفســه اتفاقيــة إلعــادة بيــع األصــل )أو أي أصــل مشــابه إلــى حــد كبيــر( بســعر ثابــت 
فــي أي تاريــخ الحــق )عكــس إعــادة الشــركة أو قــرض األســهم(، يتــّم احتســاب الترتيــب علــى أنــه قــرض أو دفعــة مقدمــة، وال يتــّم إدراج األصــل 

األساســي فــي القوائــم الماليــة للمجموعــة. 

ب. إستثمارات في أوراق مالية 
يتضمن بند "األوراق المالية" في قائمة المركز المالي ما يلي: 

األوراق الماليــة إلســتثمارات الديــن المقاســة بالتكلفــة المهلكــة؛ ُتقــاس مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة المباشــرة 	 
والمتزايــدة، وُتقــاس الحقــًا بتكلفتهــا المهلكــة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعلّيــة.

األوراق الماليــة إلســتثمارات الديــن واألســهم المقاســة إلزاميــًا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة أو المصّنفــة بالقيمــة العادلــة 	 
مــن خــالل الربــح أو الخســارة؛ وهــي المقاســة بالقيمــة العادلــة مــع التغيــرات المدرجــة مباشــرًة فــي الربــح أو الخســارة.

األوراق المالية للديون المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.	 
األوراق المالية إلستثمارات األسهم المصّنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.	 

ــاح والخســائر فــي الدخــل الشــامل اآلخــر،  ــّم إدراج األرب ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، يت ــون المقاســة بالقيمــة العادل بالنســبة ألوراق الدي
ــة المقاســة بالتكلفــة المهلكــة:  ــح أو الخســارة بنفــس الطريقــة المتبعــة لألصــول المالي ــّم إدراجــه فــي الرب ــي يت ــي، والت باســتثناء مــا يل

إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معّدل الفائدة الفعلّية.	 
الخسائر االئتمانية المتوقعة والعكوسات وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية.	 

عنــد إلغــاء إدراج أي أوراق ماليــة للديــون مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، فإنــه ُيعــاد تصنيــف الربــح أو الخســارة 
المتراكــم المــدرج ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مــن حقــوق المســاهمين إلــى الربــح أو الخســارة. 

تختــار المجموعــة أن تعــرض فــي تغيــرات الدخــل الشــامل اآلخــر فــي القيمــة العادلــة إلســتثمارات معّينــة فــي أدوات حقــوق المســاهمين التــي ال 
يتــّم االحتفــاظ بهــا للمتاجــرة. يجــري هــذا االختيــار علــى أســاس كل أداة عنــد اإلدراج المبدئــي وهــي غيــر قابلــة لإللغــاء.    

ال تتــّم إعــادة تصنيــف األربــاح والخســائر علــى أدوات حقــوق المســاهمين تلــك ضمــن الربــح والخســارة، وال يتــّم إدراج أي إنخفــاض فــي القيمــة 
فــي الربــح أو الخســارة. ويتــّم إدراج توزيعــات األربــاح فــي الربــح أو الخســارة مــا لــم تمّثــل بشــكل صريــح أي اســترداد ألي جــزء مــن تكلفــة االســتثمار، 
وفــي تلــك الحالــة يتــّم إدراجهــم فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. يتــّم نقــل األربــاح والخســائر التراكميــة المدرجــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى األربــاح 

المحتجــزة عنــد اســتبعاد أي إســتثمار. 

إعادة التصنيف 
ال ُيعاد تصنيف األصول المالية بعد اإلدراج المبدئي لها، إال خالل الفترة التي تغير بعدها المجموعة نموذج أعمالها إلدارة األصول المالية. 

3-5-3 األدوات المالية المشتقة وأنشطة التغطية 
تــدرج األدوات الماليــة المشــتقة بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة بالتاريــخ الــذي يتــّم فيــه االرتبــاط بعقــد األداة الماليــة المشــتقة ويعــاد قياســها 
الحقــًا بقيمهــا العادلــة. يعتمــد أســلوب إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة حــول مــا إذا كانــت األدوات المشــتقة مصّنفــة كأداة تغطيــة، وإذا كانــت 

كذلــك، طبيعــة البنــد المغطــى. تصنــف المجموعــة بعــض األدوات الماليــة المشــتقة علــى أنهــا: 

تغطيات القيمة العادلة لألصول أو اإللتزامات المدرجة أو ارتباط مؤكد )تغطيات القيمة العادلة(. 	 
تغطيات ضد مخاطر محددة مرتبطة بأصل أو التزام مدرج أو بمعاملة متوقعة تتزايد فرص إبرامها )تغطيات التدفقات النقدية(. 	 
تغطيات صافي االستثمار في عملية أجنبية )تغطيات صافي االستثمار(. 	 

تســتخدم المجموعــة األدوات المشــتقة إلدارة التعــرض لمخاطــر معــّدل الفائــدة ومخاطــر العملــة األجنبيــة، وذلــك يشــمل التعرضــات الناتجــة مــن 
المعامــالت المتوقعــة التــي تتزايــد فــرص إبرامهــا واالرتباطــات المؤكــدة. وتقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر معّينــة مــن خــالل تطبيــق محاســبة 
التغطيــة المحاســبية علــى معامــالت تلبــي معاييــر محــددة. بعــض األدوات المشــتقة غيــر مؤهلــة لمحاســبة التغطيــة. ويتــّم إدراج التغيــرات فــي 

القيمــة العادلــة ألي أدوات مشــتقة مــن هــذا النــوع مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموّحــد ضمــن "إيــرادات تشــغيل أخــرى". 
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أ. وثائق التغطية وتقييم فعاليتها وإيقافها 
عنــد البــدء بالتغطيــة، تقــوم المجموعــة بشــكل رســمي بتصنيــف وتوثيقــي عالقــة التغطيــة التــي ترغــب المجموعــة بتطبيــق محاســبة التغطيــة 
ــد المغطــى  ــة والبن ــأداة التغطي ــف ب ــك التعري ــق تل ــة التوثي ــة. وتتضمــن عملي ــي التغطي ــا، والهــدف مــن إدارة المخاطــر واســتراتيجيتها ف عليه
وطبيعــة المخاطــر المغطــى ضدهــا، وكيــف ســوف تقيــم المنشــأة فيمــا إذا كانــت عالقــة التغطيــة تلبــي متطلبــات فعاليــة التغطيــة )بمــا فــي 
ذلــك تحليلهــا لمصــادر عــدم فعاليــة التغطيــة وكيفيــة تحديدهــا لمعــّدل التغطيــة(. ومــن المتوقــع أن تكــون هــذه التغطيــات فعالــة بشــكل كبيــر 
فــي مقاصــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة، وتقييمهــا باســتمرار فــي كل تاريــخ تقريــر أو عنــد حصــول أي تغييــر جوهــري 
فــي الظــروف التــي تؤثــر علــى متطلبــات فعاليــة التغطيــة، أيهمــا يحصــل أواًل. ويتعلــق التقييــم بالتوقعــات حــول فعاليــة التغطيــة، لذلــك فهــو 

يتعلــق بالمســتقبل فقــط.  
عندمــا يتــّم بيــع أداة أو أدوات التغطيــة أو إنهاؤهــا أو إذا لــم تعــّد عالقــة التغطيــة بالهــدف مــن إدارة المخاطــر أو معاييــر محاســبة التغطيــة، 
فــإن أي أربــاح أو خســائر متراكمــة مدرجــة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر فــي ذلــك الوقــت تظــل كمــا هــي فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وتــدرج عنــد 
اإلدراج النهائــي للمعاملــة المتوقعــة المغطــاة فــي الربــح أو الخســارة. وفــي حــال لــم يعــّد مــن المحتمــل إجــراء المعاملــة المتوقعــة، فــإن األربــاح 

أو الخســائر المتراكمــة التــي ســجلت ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر يتــّم تحويلهــا مباشــرًة إلــى الربــح أو الخســارة. 

3-5-4 اإلدراج 
تقــوم المجموعــة بشــكل مبدئــي بــإدراج القــروض والســلف والودائــع وســندات الديــن الصــادرة واإللتزامــات الثانويــة فــي تاريــخ نشــأتها. ويتــّم 

مبدئيــًا إدراج جميــع األصــول واإللتزامــات الماليــة األخــرى بتاريــخ المتاجــرة حينمــا تكــون المجموعــة طرفــًا فــي الشــروط التعاقديــة لــألدوات. 

3-5-5 إلغاء اإلدراج 

1( األصول المالية 
يتّم إلغاء إدراج األصل المالي )أو حيثما ينطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة( عندما: 

تنتهي حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل.	 
تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو أن تتحّمــل إلتزامــات بســداد التدفقــات النقديــة المســتلمة 	 

بالكامــل إلــى أي طــرف آخــر دون أي تأخيــر ملمــوس بنــاًء علــى ترتيــب "تمريــر المدفوعــات". 

تقوم المجموعة بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل.	 
ال تقــوم المجموعــة بالتحويــل أو االحتفــاظ جوهريــًا بكافــة المخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل ولكــن قامــت بتحويــل الرقابــة والســيطرة علــى 	 

األصــل.
عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا الســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو قــد أبرمــت ترتيبــات تمريــر مــن – خــالل، ولــم تقــم بالتحويــل 
كمــا لــم تحتفــظ جوهريــًا بكافــة المخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل كمــا لــم تقــم بتحويــل الرقابــة والســيطرة علــى األصــل، فــإن األصــل يتــّم إدراجــه 
ــّم قيــاس األصــل  ــزام مرتبــط. ويت ــإدراج الت إلــى حــد مشــاركة المجموعــة المســتمرة فــي األصــل. وفــي تلــك الحالــة، تقــوم المجموعــة أيضــًا ب
ــي تأخــذ شــكل  ــي تحتفــظ بهــا المجموعــة. إن المشــاركة المســتمرة الت ــط بصــورة تعكــس الحقــوق واإللتزامــات الت ــزام المرتب المحــّول أو االلت
ضمــان علــى األصــل المحــّول يتــّم قياســها بالقيمــة الدفتريــة األصليــة لألصــل أو أكبــر مقابــل مالــي يمكــن أن تلتــزم المجموعــة بدفعــه، أيهمــا 

أقــل. 
أي ربــح/ خســارة متراكمــة تــّم إدراجهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي أوراق حقــوق المســاهمين المصّنفــة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر فــي الربــح أو الخســارة عنــد إلغــاء إدراج هــذه األوراق الماليــة. یتــّم إدراج أي حصــة فــي األصــول المالیــة 

المحّولــة والتــي تتأهــل إللغــاء إدراجهــا والتــي یتــّم إنشــاؤها أو االحتفــاظ بهــا مــن جانــب المجموعــة كأصــل أو التــزام مالــي منفصــل. 

٢( اإللتزامات المالية 
يتــّم إلغــاء إدراج االلتــزام المالــي عندمــا يتــّم الوفــاء بااللتــزام التعاقــدي أو إلغــاؤه أو انتهــاء مدتــه. عندمــا يتــّم اســتبدال التــزام مالــي بالتــزام 
آخــر مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة جوهريــًا، أو بشــروط االلتــزام الحالــي ويتــّم تعديلــه جوهريــًا، يتــّم معاملــة ذلــك االســتبدال أو التعديــل 
كإلغــاء لاللتــزام األصلــي وإدراج االلتــزام الجديــد. يتــّم إدراج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي األصلــي والمقابــل المدفــوع فــي األربــاح 

أو الخســائر.  

3-5-6 تعديات األصول المالية واإللتزامات المالية 
ــى أي اســتبعاد  ــل إل ــؤدي التعدي ــذ ال ي ــر، عندئ ــف بشــكل كبي ــة لألصــل المعــّدل المــدرج بالتكلفــة المهلكــة ال تختل ــت التدفقــات النقدي إذا كان
ــدرج القيمــة الناتجــة عــن  ــة لألصــل المالــي، وت ــة تقــوم المجموعــة بإعــادة احتســاب إجمالــي القيمــة الدفتري لألصــل المالــي. وفــي هــذه الحال
ــة  ــات مالي ــل بســبب أي صعوب ــح أو الخســارة. وفــي حــال إدراج ذلــك التعدي ــة فــي الرب ــح أو خســارة معّدل ــة كرب ــل إجمالــي القيمــة الدفتري تعدي

ــد.  ــرادات فوائ ــّم عرضهــا كإي ــح أو الخســارة مــع خســائر االنخفــاض فــي القيمــة. وفــي حــاالت أخــرى، يت ــّم عــرض الرب ــذ يت للمقتــرض، عندئ
فــي حــال تعديــل فتــرات أي أصــل مالــي، تقــوم المجموعــة بتقييــم فيمــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة لألصــل المعــّدل مختلفــة بشــكل كبيــر، 
وإذا كانــت كذلــك، عندئــذ تعــّد الحقــوق التعاقديــة فــي التدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي األصلــي منتهيــة الصالحيــة. وفــي هــذه الحالــة، 

يتــّم اســتبعاد األصــل المالــي األصلــي، وإدراج أصــل مالــي جديــد بالقيمــة العادلــة. 

ــّم قيــاس إنخفــاض قيمــة األصــل  ــذ يت ــات ماليــة للمقتــرض، وعــدم اســتبعاد األصــل، عندئ ــرات األصــل المالــي بســبب صعوب ــّم تعديــل فت إذا ت
ــل.  ــل التعدي ــدة قب باســتخدام معــّدل الفائ

3-5-7 المقاصة 
يتــّم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول الماليــة واإللتزامــات الماليــة واإلفصــاح عــن صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا يوجــد حــق قانونــي 
إلزامــي يوجــب إجــراء المقاصــة بيــن المبالــغ المدرجــة وكــذا نيــة لــدى المجموعــة للســداد علــى أســاس الصافــي، أو عندمــا يتــّم تحقــق األصــل 
وتســوية االلتــزام فــي نفــس الوقــت. يتــّم عــرض اإليــرادات والمصروفــات علــى أســاس الصافــي فقــط عندمــا تســمح المعاييــر المحاســبية بذلــك 

أو بالنســبة للمكاســب والخســائر التــي تنشــأ مــن مجموعــة معامــالت مماثلــة. 

3-5-8 قياس التكلفة المهلكة 
التكلفــة المهلكــة لألصــل أو االلتــزام المالــي هــي المبلــغ الــذي يتــّم بــه قيــاس األصــل أو االلتــزام المالــي عنــد اإلدراج المبدئي ناقصــًا المدفوعات 
الرئيســية ومضافــًا إليــه أو مخصومــًا منــه اإلهــالك المتراكــم باســتخدام طريقــة معــّدل الفائــدة الفعــال ألي فــرق بيــن المبلــغ المبدئــي المــدرج 

والمبلــغ المســتحق ناقصــًا أي خصومــات لإلنخفــاض فــي القيمــة. 

3-5-9 قياس القيمة العادلة 
يتطلــب عــدد مــن السياســات المحاســبية وإفصاحــات المجموعــة تحديــد القيمــة العادلــة لألصــول واإللتزامــات الماليــة وغيــر الماليــة. تــّم تحديــد 
القيمــة العادلــة ألغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح اســتنادًا إلــى عــدد مــن السياســات واألســاليب المحاســبية. وحيثمــا ينطبــق، تــّم اإلفصــاح عــن 
معلومــات حــول افتراضــات أجريــت عنــد تحديــد القيــم العادلــة ضمــن اإليضاحــات المعنيــة بذلــك األصــل أو االلتــزام تحديــدًا. والتفاصيــل مبينــة 

فــي اإليضــاح رقــم 43. 
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن اســتالمه لبيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة اعتياديــة بيــن مشــاركين فــي الســوق فــي 

تاريــخ القيــاس. ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض أن معاملــة بيــع األصــل أو تحويــل االلتــزام تحــدث إمــا:

في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام.	 
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.	 

يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة. 
ــد تســعير األصــل أو  ــزام باســتخدام االفتراضــات التــي قــد يســتخدمها المشــاركين فــي الســوق عن ــة لألصــل أو االلت ــاس القيمــة العادل ــّم قي يت

ــة.  ــراض أن المشــاركين يتصرفــون حســب مصلحتهــم االقتصادي ــى افت ــزام، عل االلت
ــة باســتخدام  ــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد منافــع اقتصادي ــة يأخــذ بعيــن االعتب ــر المالي ــة لألصــول غي إن قيــاس القيمــة العادل
األصــول فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا أو عــن طريــق بيعهــا إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق مــن شــأنه اســتخدام األصــول فــي أعلــى وأفضــل 

اســتخدام لهــا . 
ــادة اســتخدام  ــع زي ــة، م ــاس القيمــة العادل ــة لقي ــات كافي ــا بيان ــر له ــي تتوف ــع الظــروف والت ــم تتناســب م ــات تقيي ــة تقني تســتخدم المجموع

المدخــالت ذات الصلــة القابلــة للمالحــة وتقليــل اســتخدام المدخــالت غيــر القابلــة للمالحظــة. 
 وتصنــف جميــع األصــول واإللتزامــات التــي يتــّم قيــاس القيمــة العادلــة لهــا واإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة المجّمعــة ضمــن التسلســل 

الهرمــي للقيمــة العادلــة، والموّضحــة أدنــاه بنــاء علــى مدخــالت المســتوى األدنــى التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل: 

المستوى األول: أسعار السوق المدرجة )غير المعّدلة( في األسواق النشطة لألصول أو اإللتزامات المتشابهة.	 
المســتوى الثانــي: تقنيــات التقييــم التــي لهــا أدنــى مســتوى مــن المدخــالت التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة قابــل للمالحظــة 	 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
المستوى الثالث: تقنيات التقييم التي لها أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.	 

بالنســبة لألصــول واإللتزامــات المدرجــة بالقوائــم الماليــة علــى أســاس متكــرر، تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كانــت التحويــالت قــد حدثــت بيــن 
مســتويات التسلســل الهرمــي مــن خــالل إعــادة تقييــم التصنيــف )بنــاء علــى أدنــى مســتوى مــن المدخــالت التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة 

العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. 
فــي تاريــخ كل تقريــر، تقــوم المجموعــة بتحليــل الحــركات فــي قيــم األصــول واإللتزامــات الضروريــة لتتــّم إعــادة قياســها أو إعــادة تقييمهــا وفقــا 
للسياســات المحاســبية للمجموعــة. وبالنســبة لهــذا التحليــل، تقــوم المجموعــة بالتحقــق مــن المدخــالت األساســية المطبقــة فــي آخــر تقييــم 

مــن خــالل مطابقــة المعلومــات الــواردة فــي حســاب التقييــم إلــى العقــود والوثائــق األخــرى ذات العالقــة. 
وتقــوم المجموعــة أيضــا بمقارنــة كل مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــكل أصــل والتــزام مــع المصــادر الخارجيــة ذات الصلــة لتحديــد مــا إذا 

كان التغيــر معقــواًل. 
لغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة، حــددت المجموعــة فئــات األصــول واإللتزامــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر األصــل أو االلتــزام 

ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة حســبما تــّم إيضاحــه أعــاله. 
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االستثمار في حقوق المساهمين وسندات الدين 
يتــّم تحديــد القيمــة العادلــة لإلســتثمارات التــي تتــّم المتاجــرة بهــا فــي األســواق الماليــة المنتظمــة بالرجــوع إلــى األســعار المدرجــة فــي ســوق 

األوراق الماليــة فــي نهايــة يــوم العمــل بتاريــخ التقريــر. 
يتــّم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود المحملــة بفوائــد بنــاًء علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتعمال معــّدالت الفائــدة لبنــود لهــا شــروط 

وخصائــص مخاطــر مشــابهة. 
ــى التدفقــات  ــل أو تســتند إل ــى القيمــة الســوقية إلســتثمار مماث ــة بالرجــوع إل ــد القيمــة العادل ــّم تحدي ــر المدرجــة، يت بالنســبة لإلســتثمارات غي

ــة المخصومــة.  ــة المتوقع النقدي

قياس القيمة العادلة للمشتقات 
يتــّم تقديــر القيمــة العادلــة للعقــود اآلجلة/عقــود الخيــارات علــى أســاس المدخــالت التــي يمكــن مالحظتهــا مــن الســوق لهــذه العقــود كمــا 

فــي تاريــخ التقريــر. 
يتــّم احتســاب القيمــة العادلــة لمقايضــات معــّدل الفائدة/مقايضــات العمــالت المتبادلــة عبــر خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة 

بنــاء علــى شــروط كل عقــد واســتحقاقه وباعتمــاد طريقــة معــّدل فائــدة الســوق ألداة مماثلــة فــي تاريــخ القيــاس. 
يتّم تحديد القيمة العادلة لعقود الخيارات بناء على القيم الجوهرية وفترة االستحقاق والتقلبات الضمنية. 

3-6 تحديد وقياس إنخفاض قيمة األصول المالية 
يتــّم إدراج مخصــص الخســارة للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي لــم يتــّم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 

أو الخســارة: 

األصول المالية التي هي أدوات دين.	 
عقود الضمانات المالية الصادرة.	 
ارتباطات القروض الصادرة.	 

ال يتــّم إدراج أي خســارة لإلنخفــاض فــي القيمــة علــى االســتثمارات فــي حقــوق المســاهمين. ويتــّم قيــاس مخصــص الخســارة بــأي قيمــة تســاوي 
الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر باســتثناء مــا يلــي والتــي يتــّم قياســها كخســارة ائتمانيــة متوقعــة علــى مــدى 12 شــهرًا: 

األوراق المالية إلستثمارات الدين المحددة على أنها تحّمل مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير.	 
األدوات المالية األخرى )باستثناء ذمم اإليجار التمويلي المدينة( والتي لم تزداد مخاطرها االئتمانية زيادة كبيرة منذ إدراجها المبدئي.	 

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي عبارة عن تقييم مرجح للخسائر االئتمانية، وتقاس كما يلي: 

األصــل المالــي الــذي لــم يتعــرض إلنخفــاض القيمــة االئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر: بالقيمــة العادلــة لجميــع أنــواع العجــز النقــدي )أي الفــرق بيــن 	 
التدفقــات النقديــة المســتحقة للمنشــأة وفقــًا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة تلقيهــا(.

األصــل المالــي الــذي تعــرض إلنخفــاض القيمــة االئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر: بالفــرق بيــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات 	 
النقديــة المســتقبلية المقدرة.

ــال ســحب 	  ــة المســتحقة للمجموعــة فــي ح ــة التعاقدي ــن التدفقــات النقدي ــة للفــرق بي ــر المســحوبة: بالقيمــة الحالي ارتباطــات القــروض غي
ــة اســتالمها. ــع المجموع ــي تتوق ــة الت ــات النقدي ــاط والتدفق االرتب

عقود الضمانات المالية: الدفعات المتوقعة لتعويض المالك ناقصًا أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.	 

أنظر أيضًا اإليضاح 41-٢ مخاطر االئتمان. 

األصول المالية المعاد هيكلتها 
ــات  ــد بســبب الصعوب ــة إعــادة التفــاوض علــى شــروط األصــل المالــي أو تعديلهــا أو اســتبدال أحــد األصــول الماليــة الحاليــة بأصــل جدي فــي حال
ــة المتوقعــة علــى النحــو التالــي.  ــّم إجــراء تقييــم مــا إذا كان يجــب إلغــاء إدراج األصــل المالــي وقيــاس الخســائر االئتماني ــة للمقتــرض، ت المالي

ــّم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناشــئة عن األصل المالي 	  ــي، فيت إذا لم تؤد إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء االعتراف باألصل الحال
المعدل في حساب العجز النقدي من األصــل الحالــي.

إذا أدت إعــادة الهيكلــة المتوقعــة إلــى إلغــاء االعتــراف باألصــل الحالــي، فتتــّم معاملــة القيمــة العادلــة المتوقعــة لألصــل الجديــد كالتدفــق 	 
النقــدي النهائــي مــن األصــل المالــي الحالــي عنــد إلغــاء االعتــراف بــه. يتــّم إدراج هــذا المبلــغ فــي حســاب العجــز النقــدي مــن األصــل المالــي 
الحالــي الــذي تــّم خصمــه مــن التاريــخ المتوقــع إللغــاء االعتــراف إلــى تاريــخ التقريــر باســتخدام معــّدل الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل المالــي 

الحالــي.

إنخفاض القيمة االئتمانية لألصول المالية 
فــي تاريــخ كل تقريــر، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المهلكــة واألصــول الماليــة للديــون المدرجــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر قــد تعرضــت لإلنخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة. يعتبــر األصــل المالــي تعــرض لإلنخفــاض فــي 

قيمتــه االئتمانيــة عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي. 
يشمل الدليل على أن األصل المالي تعرض لإلنخفاض في قيمته االئتمانية البيانات التالية التي يمكن مالحظتها: 

صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر.	 
مخالفة العقد مثل العجز أو التأخر عن السداد.	 
إعادة هيكلة قرض أو دفعة مقدمة من قبل المجموعة وفقا لشروط ال تنظر المجموعة بغيرها.	 
أن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى.	 
اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب صعوبات مالية. 	 

عــادة مــا يعتبــر القــرض الــذي تــّم إعــادة التفــاوض بشــأنه بســبب تدهــور حالــة المقتــرض تعــرض لإلنخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة مــا لــم يكــن 
هنــاك دليــل علــى أن مخاطــر عــدم اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة قــد انخفضــت بشــكل جوهــري وال توجــد مؤشــرات أخــرى علــى إنخفــاض 

القيمــة. وإضافــة إلــى ذلــك، يعتبــر أي قــرض متأخــر الســداد لمــدة 90 يوًمــا أو أكثــر تعــرض لإلنخفــاض فــي القيمــة. 

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي  
يتّم عرض مخصصات خسارة الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي كما يلي: 

األصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة: كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصول.	 
ارتباطات القروض وعقود الضمانات المالية: بشكل عام، كمخصص ضمن اإللتزامات األخرى.	 
عندمــا تتضمــن األداة الماليــة علــى عنصــر مســحوب وآخــر غيــر مســحوب، وال يمكــن للمجموعــة تحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لعنصــر 	 

التــزام القــرض بمعــزل عــن العنصــر المســحوب: تقــدم المجموعــة مخصــص خســارة مشــترك لــكل مــن العنصريــن. يتــّم عــرض المبلــغ المجمــع 
كخصــم مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة للعنصــر المســحوب. يتــّم عــرض أي زيــادة فــي مخصــص الخســارة عــن إجمالــي المبلــغ للعنصر المســحوب 

كمخصص.
أدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر: ال يتــّم إدراج مخصــص الخســارة فــي قائمــة المركــز المالــي ألن 	 

ــّم اإلفصــاح عــن مخصــص الخســارة وإدراجــه فــي إحتياطــي القيمــة  ــك، يت ــة. ومــع ذل ــة لهــذه األصــول هــي قيمتهــا العادل القيمــة الدفتري
ــة. العادل

شطب 
يتــّم شــطب القــروض وســندات الديــن )إمــا جزئيــا أو بالكامــل( عندمــا يتبّيــن عــدم وجــود إمكانيــة واقعيــة لتحصيلهــا. يكــون ذلــك بشــكل عــام 
ــة  ــغ الخاضع ــة لســداد المبال ــة كافي ــات نقدي ــد تدفق ــل يمكــن أن تول ــه أصــول أو مصــادر دخ ــس لدي ــرض لي ــة أن المقت ــدد المجموع ــا تح عندم
للشــطب. ومــع ذلــك، قــد تبقــى بعــض األصــول الماليــة المشــطوبة مــن الناحيــة الفنيــة والمحتفــظ بهــا مــن خــالل الحســابات التذكيريــة خاضعــة 

ألنشــطة اإلنفــاذ مــن أجــل االلتــزام بإجــراءات المجموعــة الســترداد المبالــغ المســتحقة.

3-7 النقد وما يماثل النقد 
يتكــّون النقــد ومــا يماثــل النقــد مــن نقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة بنكيــة وســندات خزانــة وإيداعــات بأســواق النقــد وودائــع تســتحق خــالل ثالثــة 

أشــهر مــن تاريــخ تملكهــا. يتــّم إدراج النقــد ومــا يماثــل النقــد بالقيمــة المهلكــة فــي قائمــة المركــز المالــي. 

3-٨ مستحق من بنوك 
ُيــدرج المســتحق مــن البنــوك بالتكلفــة المهلكــة ناقصــًا أي مبالــغ مشــطوبة ومخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة. المســتحق مــن البنــوك يشــمل 

أرصــدة بنــك مســقط لــدى البنــوك واإليداعــات والقــروض للبنوك. 

3-9 ممتلكات ومعدات وبرامج  
يتــّم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــًا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة. وتتضمــن التكلفــة المصروفــات 
ــّم احتســابها  ــة مختلفــة، يت ــاء األصــل. عندمــا يكــون ألجــزاء أحــد بنــود الممتلــكات والمعــدات أعمــار إنتاجّي المنســوبة بصفــة مباشــرة إلــى اقتن

كبنــود منفصلــة )مكونــات رئيســّية( للممتلــكات والمعــدات. 
ــدرج تكاليــف برامــج الحاســب اآللــي المرتبطــة مباشــرة بمنتجــات البرامــج المعروفــة والفريــدة التــي تقــع تحــت ســيطرة المجموعــة وتنطــوي  ُت
علــى منافــع اقتصاديــة محتملــة تتجــاوز تكاليــف الســنة الواحــدة كأصــول غيــر ملموســة. تهلــك تكاليــف برامــج الحاســب اآللــي المدرجــة كأصــل 
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باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر االنتاجــي المقــدر بفتــرة 5-10 أعــوام. تتــّم إعــادة تقييــم األراضــي والمبانــي بالملكيــة الحــرة 
كل خمــس ســنوات وفقــًا ألســعار الســوق المفتــوح علــى أســاس االســتخدام الحالــي مــن قبــل مثمــن مســتقل. يتــّم قيــد الزيــادات فــي القيمــة 
الدفتريــة الناشــئة مــن إعــادة التقييــم إلــى دخــل شــامل آخــر ويــدرج كإحتياطــي إعــادة التقييــم فــي حقــوق المســاهمين. تحّمــل االنخفاضــات التــي 
تخصــم الزيــادات الســابقة لنفــس األصــل فــي دخــل شــامل آخــر وتخصــم مقابــل إحتياطيــات أخــرى فــي حقــوق المســاهمين مباشــرة. تحّمــل كافــة 
ــاح  ــّم تحويــل فائــض إعــادة التقييــم ذو الصلــة مباشــرة إلــى األرب ــد االســتبعاد يت االنخفاضــات األخــرى فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــد. عن
ــّم اســتهالك  ــّم مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل الموحــد. ال يت ــاح المحتجــزة ال تت ــى األرب ــم إل المحتجــزة. التحويــالت مــن فائــض إعــادة التقيي
األرض. يحتســب االســتهالك لألصــول األخــرى باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتخصيــص تكلفتهــا أو مبالــغ إعــادة التقييــم إلــى قيمهــا المتبقيــة 

علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة علــى النحــو اآلتــي:

األعوام
20 - 50مباٍن

5 - 10أثاث وتركيبات ومعدات
3 - 5مركبات

تتّم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئمًا، بنهاية كل فترة تقرير. 
ُتخفــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مباشــرة إلــى قيمتــه القابلــة لالســترداد إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل أكبــر مــن القيمــة القابلــة لالســترداد 

المقدرة. 
تحــّدد أربــاح وخســائر االســتبعادات بمقارنــة المتحصــالت مــن البيــع مــع القيمــة الدفتريــة وتــدرج تحــت بنــد "إيــرادات تشــغيل أخــرى" فــي قائمــة 

الدخــل الشــامل الموحــد. 
يتــّم تحميــل اإلصالحــات والتجديــدات فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموّحــد عنــد تكبــد المصــروف. تتــّم رســملة المصروفــات الالحقــة فقــط عندمــا 
تزيــد مــن المنافــع المســتقبلية المضمنــة فــي بنــد الممتلــكات والمعــدات. يتــّم إدراج جميــع المصروفــات األخــرى فــي قائمــة الدخــل الشــامل 

الموّحــد كمصــروف عنــد تكبدهــا. 

3-10 ضمان قيد البيع 
تقتنــي المجموعــة فــي بعــض األحيــان عقــارات كســداد لبعــض القــروض والســلف. يتــّم إدراج العقــارات علــى أســاس المبلــغ القائــم للقــروض 
والســلف ذات الصلــة أو القيمــة العادلــة للضمانــات المحتفــظ بهــا، أيهمــا أقــل. يتــّم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن االســتبعاد والخســائر 

غيــر المحققــة مــن إعــادة التقييــم فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــد. 

3-11 تجميع األعمال والشهرة 
يتــّم احتســاب تجميــع األعمــال باســتخدام طريقــة الحيــازة المحاســبية. ويتــّم قيــاس تكلفــة االســتحواذ وفقــا إلجمالــي المقابــل المحــّول 
ــع أعمــال،  ــة تجمي ــر مســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا. ولــكل عملي ــغ أي حقــوق غي ــخ االســتحواذ ومبل ــة بتاري المقــاس بالقيمــة العادل
تقــوم المجموعــة باالختيــار بيــن قيــاس الحقــوق غيــر المســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة أو الحصــة المناســبة لصافــي 
أصــول الشــركة المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد. ويتــّم إدراج التكاليــف المتعلقــة باالســتحواذ كمصروفــات عنــد تكبدهــا ويتــّم إدراجهــا ضمــن 

ــة.  المصروفــات اإلداري
ــة المفترضــة لتقــوم بتصنيفهــا بشــكل  عندمــا تقــوم المجموعــة باالســتحواذ علــى األعمــال، فإنهــا تقــوم بتقييــم األصــول واإللتزامــات المالي
مناســب وفقــا للشــروط التعاقديــة، والظــروف االقتصاديــة والشــروط ذات الصلــة كمــا فــي تاريــخ االســتحواذ. وهــذا يشــتمل فصــل المشــتقات 

الضمنيــة فــي العقــود األساســية مــن قبــل الشــركة المســتحوذ عليهــا. 
فــي حــال تــّم تجميــع األعمــال علــى مراحــل، يتــّم إعــادة قيــاس حصــة أســهم محتفــظ بهــا ســابقا بقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ ويتــّم 

إدراج ناتــج أي ربــح أو خســارة فــي الربــح أو الخســارة.  
ســوف يتــّم إدراج أي إلتزامــات عرضيــة يتــّم تحويلهــا مــن قبــل الشــركة المســتحوذة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ. ويتــّم قيــاس 
ــة،  ــة الدولــي رقــم 9 األدوات المالّي ــر المالي ــار التقاري ــة فــي نطــاق معي ــر أداة مالي ــزام، والتــي تعتب ــة المصّنفــة كأصــل أو الت اإللتزامــات العرضي
بالقيمــة العادلــة مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة إمــا بالربــح أو الخســارة أو كتغيــر فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. إذا لــم تكــن اإللتزامــات 
ــّم إعــادة  ــي المناســب. وال يت ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــّم قياســها وفقــا لمعي ــي رقــم 9، يت ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــة ضمــن نطــاق معي العرضي

ــّم احتســاب التســوية الالحقــة ضمــن حقــوق المســاهمين.  ــة المصّنفــة كحقــوق مســاهمين ويت ــاس اإللتزامــات العرضي قي

3-1٢ ودائع 
ــة  ــًا بالقيمــة العادل ــّم قياســها مبدئي ــل المجموعــة، ويت ــة هــي مصــادر تموي ــن واإللتزامــات الثانوي ــن وســندات الدي ــع مــن البنــوك والزبائ الودائ

ــدة الفعلــي.  ــّم قياســها الحقــا بالتكلفــة المهلكــة باســتخدام طريقــة معــّدل الفائ ــة، ويت ــى تكلفــة المعامل باإلضافــة إل

3-13 ضريبة الدخل 
يشــتمل مصــروف ضريبــة الدخــل علــى الضرائــب الجاريــة والمؤجلــة. يتــّم تكويــن مخصــص لمصــروف ضريبــة الدخــل وفقــًا لألنظمــة الماليــة 

ــا فــي ســلطنة ُعمــان.  المعمــول به
تمّثــل الضريبــة الجاريــة الضريبــة المتوقعــة مســتحقة الدفــع علــى الدخــل الضريبــي للعــام باســتخدام المعــّدالت الضريبيــة المطبقــة أو التــي تطبــق 

علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــر وأي تســويات للضريبــة مســتحقة الدفــع عــن ســنوات ســابقة. 
يتــّم إدراج ضريبــة الدخــل فــي الربــح أو الخســارة باســتثناء مــا يتعلــق منهــا بعناصــر مدرجــة مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين، ففــي هــذه الحالــة 

يتــّم إدراجهــا فــي حقــوق المســاهمين. 
تحتســب أصول/إلتزامــات الضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة الميزانيــة العموميــة علــى الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لألصــول 
واإللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضريبــة. تســتند قيمــة مخصــص الضريبــة المؤجلــة علــى الطريقــة المتوقعــة 
لتحقيــق الضريبــة أو تســوية القيمــة الدفتريــة لألصــول واإللتزامــات باســتخدام المعــّدالت الضريبيــة المطبقــة أو التــي ســتطبق فعليــًا فــي تاريــخ 

التقريــر. 
ُتراَجــع القيمــة الدفترّيــة ألصــول ضريبــة الدخــل المؤّجلــة بتاريــخ كل تقريــر وُتخفــض إلــى الحــد الــذي يصبــح فيــه مــن غيــر المحتمــل أن تتوّفــر أربــاح 

لــة.  ضريبّيــة كافيــة للســماح باســتغالل كل أو جــزء مــن أصــل ضريبــة الدخــل المؤجَّ

3-14 أصول ائتمانية 
ــة وإدارة الشــركات وإدارة االســتثمارات وخدمــات استشــارية ألطــراف أخــرى. وتنطــوي هــذه الخدمــات علــى  ــر المجموعــة خدمــات األمان توّف
اتخــاذ المجموعــة قــرارات التخصيــص والشــراء والبيــع فيمــا يتعلــق بنطــاق واســع مــن األدوات الماليــة. ال تــدرج هــذه األصــول التــي يحتفــظ بهــا 

بصفــة أمانــة فــي هــذه القوائــم الماليــة المجّمعــة. 

3-15 أوراق قبول 
ــا فــي  ــل له ــزام المقاب ــرى مــع اإلفصــاح عــن االلت ــي المجّمعــة تحــت األصــول األخ ــز المال ــول فــي قائمــة المرك ــّم اإلفصــاح عــن أوراق القب يت

اإللتزامــات األخــرى. لــذا ال توجــد هنــاك ارتباطــات خــارج الميزانيــة العموميــة بالنســبة ألوراق القبــول. 

3-16 عقود إعادة الشراء وإعادة البيع 
تتــّم إعــادة تصنيــف األوراق الماليــة المبيعــة الخاضعــة التفاقيــات إعــادة الشــراء فــي القوائــم الماليــة كأصــول مرهونــة عندمــا يكــون للجهــة 
المحــّول إليهــا الحــق بموجــب العقــد أو العــرف فــي بيــع أو إعــادة رهــن الضمــان. وُيضّمــن التــزام الطــرف المقابــل فــي الودائــع مــن البنــوك أو 
الودائــع مــن الزبائــن، أيهمــا كان مالئمــًا. تســجل األوراق الماليــة المشــتراة بموجــب اتفاقيــات إعــادة البيــع كقــروض وســلف لبنــوك أخــرى أو زبائــن 
آخريــن، أيهمــا كان مالئمــًا. يعامــل الفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء كفائــدة وتســتحق علــى مــدى تاريــخ االتفاقيــة باســتخدام طريقــة 

معــّدل الفائــدة الفعلــي. يحتفــظ بــاألوراق الماليــة التــي تــّم إقراضهــا للجهــات المقابلــة فــي القوائــم الماليــة المجّمعــة. 
 

3-17 المحاسبة حسب تاريخ المتاجرة والتسوية 
يتــّم إدراج جميــع المشــتريات والمبيعــات "العاديــة" لألصــول الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة، وهــو التاريــخ الــذي ترتبــط فيــه الجهــة المعنيــة بشــراء 
األصــل. المشــتريات والمبيعــات العاديــة هــي تلــك التــي تتعلــق باألصــول الماليــة التــي تتطلــب تســليم األصــول خــالل اإلطــار الزمنــي المنصــوص 

عليــه عامــًة فــي القوانيــن أو حســب األعــراف الســائدة فــي الســوق. 

3-1٨ عقود اإليجار 

1- األنشطة اإليجارية للمجموعة وكيفية حسابها 
يســتأجر البنــك العديــد مــن المكاتــب ومرافــق التخزيــن ومســاحات التجزئــة لفروعــه. وعــادة مــا يتــّم إبــرام عقــود اإليجــار لفتــرات محــددة مــن عــام 

واحــد إلــى 5 أعــوام. 
قــد تتضمــن العقــود عناصــر إيجاريــة وغيــر إيجاريــة. وتخصــص المجموعــة المقابــل المالــي فــي العقــد للعناصــر اإليجاريــة وغيــر اإليجاريــة بنــاء علــى 
ــار عــدم فصــل العناصــر  أســعارها النســبية المســتقلة. ومــع ذلــك، بالنســبة لعقــود إيجــار العقــارات التــي يكــون البنــك مســتأجًرا لهــا، فقــد اخت

اإليجاريــة وغيــر اإليجاريــة، وبــداًل مــن ذلــك يقــوم بحســاب هــذه العناصــر كعنصــر إيجــار واحــد. 
يتّم التفاوض على مدد عقود اإليجار على أساس فردي وتتضمن مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. 

يتــّم قيــاس األصــول واإللتزامــات الناشــئة عــن عقــد اإليجــار مبدئيــا علــى أســاس القيمــة الحاليــة. تشــمل إلتزامــات اإليجــار صافــي القيمــة الحاليــة 
لمدفوعــات اإليجــار الثابتــة )بمــا فــي ذلــك دفعــات ثابتــة فــي جوهرهــا(، ناقصــا أي مديونيــات لحوافــز اإليجــار. 
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يتــّم إدراج مدفوعــات اإليجــار فــي قيــاس االلتــزام إذا كان لــدى المجموعــة حقــوق واجبــة النفــاذ وإذا كان مــن المؤكــد إلــى حــد معقــول ممارســة 
خيــارات التمديــد. يتــّم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــّدل االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر، وهــو الســعر الــذي يتعيــن علــى المســتأجر دفعــه 

القتــراض األمــوال الالزمــة للحصــول علــى أصــل ذي قيمــة مماثلــة فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة بشــروط وأحــكام مماثلــة. 
تســتخدم المجموعــة المعــّدل الــذي يقــارب المعــّدل الخالــي مــن المخاطــر الــذي تــّم تعديلــه لمخاطــر االئتمــان ومــدة اإليجــار والضمانــات الخاصــة 

بــه إن وجــدت. 
ــح أو الخســارة فــي مصاريــف  ــّم تحميــل تكلفــة التمويــل علــى الرب ــّم تخصيــص كل دفعــة إيجــار بيــن المبلــغ األساســي وتكلفــة التمويــل. ويت يت
التشــغيل األخــرى "كمصروفــات تمويــل علــى اإليجــار" علــى مــدار فتــرة اإليجــار وذلــك لتحقيــق معــّدل فائــدة دوري ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي 

لاللتــزام بــكل فتــرة.  
يتّم قياس أصول حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل ما يلي:

مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار.	 
أي دفعات إيجارية سددت في أو قبل تاريخ البدء ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة. 	 
أي تكاليف مباشرة أولية.	 
تكاليف صيانة الموقع.	 

يتــّم اســتهالك أصــول حــق االســتخدام علــى مــدى مــدة اإليجــار علــى أســاس القســط الثابــت، إال إذا كانــت مــدة اإليجــار أعلــى مــن العمــر اإلنتاجــي 
لألصل. 

يتــّم إدراج المدفوعــات المرتبطــة بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار األصــول منخفضــة القيمــة علــى أســاس القســط الثابــت كمصــروف 
فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــد. وتعــرف عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل بأنهــا عقــود إيجــار مدتهــا 12 شــهرا أو أقــل. ال يوجــد لــدى المجموعــة 

أي أصــول منخفضــة القيمــة جوهريــة اعتبــاًرا مــن تاريــخ التقريــر.

٢- خيارات تمديد وفسخ العقود
توجــد خيــارات التمديــد واإلنهــاء فــي عــدد مــن عقــود اإليجــار عبــر المجموعــة. ويتــّم ممارســة غالبيــة خيــارات التمديــد واإلنهــاء مــن قبــل 
ــًا إلــى حــد معقــول )أو لــم يتــّم  المجموعــة والمؤجــر المعنــي. ال يتــّم إدراج خيــارات التمديــد فــي مــدة عقــد اإليجــار إال إذا كان اإليجــار مضمون

ــور فــي اإليضــاح 4 )د(.  ــا هــو مذك ــار كم ــد مــدة اإليج ــدة عوامــل لتحدي ــة في االعتبار ع ــاؤه(. تضــع المجموع إنه

3-19 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
تــدرج المســاهمات فــي خطــة تقاعــد ذات مســاهمات محــددة بالنســبة للموظفيــن الُعمانييــن وفقــًا لقانــون التأمينــات االجتماعيــة كمصــروف 

فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموّحــد عنــد تكبدهــا. 
إن التــزام المجموعــة فيمــا يتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر الُعمانييــن، وهــو يمثــل خطــة غيــر ممولــة لمنافــع تقاعــد محــددة، 

هــو مقــدار المنفعــة المســتقبلية التــي جناهــا هــؤالء الموظفــون فــي مقابــل خدمتهــم فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة. 

3-٢0 ربحية السهم الواحد 
تقــوم المجموعــة بعــرض ربحيــة الســهم األساســية والمعّدلــة ألســهمها العاديــة. ُتحتســب ربحيــة الســهم األساســية بتقســيم الربــح أو الخســارة 
المنســوبة لحملــة األســهم العاديــة لــدى المجموعــة علــى المتوســط المرّجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الفتــرة. أمــا ربحيــة الســهم 
المعّدلــة فتحتســب بتعديــل الربــح أو الخســارة المنســوبة لحملــة األســهم العاديــة والمتوســط المرّجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة لبيــان آثــار 

كافــة األســهم العاديــة المعّدلــة المحتملــة، والتــي تشــتمل علــى أوراق قابلــة للتحويــل. 

3-٢1 رأس المال  
ُتصّنــف األســهم العاديــة التــي لهــا توزيعــات أربــاح اختياريــة واألســهم / األدوات المؤهلــة األخــرى كحقــوق مســاهمين. وُتعــَرض التكاليــف 
اإلضافّيــة المنســوبة مباشــرًة إلــى إصــدار أســهم جديــدة بحقــوق المســاهمين كاقتطــاع مــن المتحصــالت، بالصافــي مــن الضريبــة. ويتــّم تســجيل 

فائــض القيمــة العادلــة للمقابــل المقبــوض علــى القيمــة االســمية لألســهم المصــدرة كعــالوة إصــدار فــي حقــوق المســاهمين. 

3-٢٢ اقتراضات 
ُتــدرج االقتراضــات مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة، وتمّثــل متحصــالت إصــدار القــروض )أي القيمــة العادلــة للمقابــل المقبــوض(، صافيــة مــن تكاليــف 
ــة  ــّم إدراج أي فــرق بيــن المتحصــالت صافيــة مــن تكاليــف المعامل ــان االقتراضــات الحقــًا بالتكلفــة المهلكــة؛ ويت ــّم بي ــة المتكبــدة. يت المعامل

والقيمــة المســتردة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموّحــد علــى مــدى فتــرة االقتراضــات باســتخدام طريقــة معــّدل الفائــدة الفعلــي. 
ُتــدرج الرســوم المدفوعــة علــى إنشــاء تســهيالت التمويــل كتكاليــف معامــالت للقــرض إذا أصبــح ســحب بعــض أو كل التســهيالت أمــرًا محتمــاًل. 
ــل الرســوم حتــى يحــدث الســحب. وعندمــا ال يكــون هنــاك دليــٌل علــى أّن ســحب بعــض أو كل التســهيالت أمــر محتمــل، تتــّم  فــي هــذه الحالــة، تؤجَّ

رســملة الرســوم كدفعــات مســبقة لخدمــات الســيولة وتهلــك علــى مــدى فتــرة التســهيالت المتعلقــة بهــا. 

3-٢3 توزيعات األرباح من األسهم العادية 
ُتــدرج توزيعــات األربــاح مــن األســهم العاديــة كإلتزامــات وتخصــم مــن حقــوق المســاهمين عنــد اعتمادهــا مــن مســاهمي الشــركة األم. ويتــّم 

خصــم توزيعــات األربــاح المرحليــة مــن حقــوق المســاهمين عنــد دفعهــا.  
وُتعاَمل توزيعات أرباح العام التي يتّم اعتمادها بعد تاريخ التقرير كحدث بعد تاريخ الميزانية العمومية. 

3-٢4 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
تســتحق مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ضمــن الســقف المقــرر مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال ومتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة 

فــي ســلطنة ُعمــان. ويتــّم تســجيل هــذه التكاليــف كمصروفــات فــي الفتــرة التــي يتــّم تكبدهــا فيهــا. 

4- التقديرات واالجتهادات المحاسبّية الجوهرية
يتطلــب عــرض القوائــم الماليــة المجّمعــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة مــن اإلدارة القيــام بإعــداد تقديــرات وافتراضــات تؤثــر 
علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ الظاهــرة لألصــول واإللتزامــات واإليــرادات والمصروفــات. تســتند هــذه التقديــرات واالفتراضــات 
ــي  تشــّكل  نتائجهــا أساســًا  ــة وفقــًا للظــروف، والت ــي يعتقــد بأنهــا معقول ــرة الســابقة وعوامــل أخــرى متعــددة والت ــى الخب ــة لهــا عل المصاحب
لبنــاء التقديــرات حــول القيــم الدفتريــة لألصــول واإللتزامــات التــي ال تتضــح بســهولة مــن مصــادر أخــرى. النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه 

التقديــرات.
يتــّم فحــص التقديــرات واالفتراضــات التــي تســتند عليهــا علــى أســاس مســتمر. وتــدرج التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية بالفتــرة التــي يتــّم 
فيهــا تعديــل التقديــرات إذا كانــت التعديــالت تؤثــر فقــط علــى الفتــرة أو خــالل فتــرة التعديــل والفتــرات المســتقبلية إذا كان التعديــل يؤثــر علــى 
الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية. تــّم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة كبيــرة مــن التقديــر أو التعقيــد أو المجــاالت التــي تكــون 
فيهــا االفتراضــات والتقديــرات جوهريــة للقوائــم الماليــة المجّمعــة فــي هــذا اإليضــاح، كمــا تــّم اإلفصــاح عــن تقديــرات محــددة للقيمــة العادلــة 

فــي اإليضــاح رقــم 43.  
التقديرات المحاسبية الجوهرية للمجموعة هي: 

أ. قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
ــل  ــة مــن خــالل الدخ ــة المقاســة بالتكلفــة المهلكــة وبالقيمــة العادل ــة المتوقعــة لألصــول المالي ــاس مخصــص الخســارة االئتماني ــب قي يتطّل
الشــامل اآلخــر اســتخدام نمــاذج معقــدة وافتراضــات هامــة حول الظــروف االقتصاديــة المســتقبلية والســلوك االئتمانــي )علــى ســبيل المثــال 

احتماليــة عجــز الزبائــن عــن الســداد والخســائر الناتجــة(.
تــّم شــرح تفاصيــل المدخــالت واالفتراضــات وأســاليب التقديــر المســتخدمة فــي قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة أعــاله فــي هــذه القوائــم 

الماليــة. يرجــى الرجــوع إلــى إيضــاح 41-٢-8.
يجب استخدام بعض االجتهادات الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:

تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.	 
اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.	 
تحديد العدد والحجم النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات / األسواق المرتبطة بالخسارة االئتمانية المتوقعة. 	 
إنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.	 

يوّضــح الجــدول التالــي مقارنــة بيــن مخصصــات البنــك لخســائر االئتمــان علــى األصــول الماليــة غيــر منخفضــة القيمــة )المرحلتــان 1 و2( بموجــب 
ــح االحتمــاالت لثــالث ســيناريوهات مــع مخصصــات خســائر  ــى ترجي ــاء عل ــي رقــم 9 كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 بن ــة الدول ــر المالي ــار التقاري معي

االئتمــان الناتجــة عــن محــاكاة كل ســيناريو مرجــح بنســبة ٪100.

حساسية تقديرات إنخفاض القيمة

في 31 ديسمبر ٢٠19في 31 ديسمبر 2020

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة

 ريال عماني 
باآلالف

األثر على الخسارة 
االئتمانية 
المتوقعة

ريال عماني 
باآلالف

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة

 ريال عماني 
باآلالف

األثر على الخسارة 
االئتمانية 
المتوقعة

ريال عماني 
باآلالف

الخسارة االئتمانية المتوقعة على القروض التي لم تنخفض 
161,8031٢8,7٠3قيمتها بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 9

محاكاة
)16,٢65(11٢,438)20,141(141,662الحالة التصاعدية - مرجحة بنسبة ٪1٠٠

)134(1٢8,569)1,374(160,429حالة القاعدة - مرجحة بنسبة ٪1٠٠
183,77721,974145,14616,443السيناريو التنازلي - مرجح بنسبة ٪1٠٠



161التقرير السنوي ٢٠٢٠ 16٠

ــة  ــة التنازلي ــة والحال ــة التصاعدي ــدة والحال ــة القاع ــة ســيناريوهات، وهــي حال ــة ثالث ــر المجموع ــة، تعتب ــة المتوقع والحتســاب الخســارة االئتماني
بنســبة ترجيــح 40٪ و 30٪ و30٪ علــى التوالــي. للمزيــد مــن المعلومــات حــول المؤشــرات الرئيســية، انظــر اإليضــاح رقــم 41-٢-7.

ب. القيمة العادلة لألدوات المشتقة وغيرها من األدوات المالية 
يتــّم تحديــد القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة التــي ال تتــّم المتاجــرة بهــا فــي ســوق نشــطة )مثــل األدوات المشــتقة غيــر المتداولــة( باســتخدام 
ــى ظــروف  ــام بافتراضــات تعتمــد بشــكل رئيســي عل ــة والقي ــة طــرق متنوع ــار مجموع ــا الختي ــة تقديراته ــم. تســتخدم المجموع ــات التقيي تقني
الســوق القائمــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. تســتخدم المجموعــة تحليــل التدفقــات النقديــة المتوقعــة ألصــول ماليــة متنوعــة التــي لــم يتاجــر 

بهــا فــي ســوق نشــطة.  
تحليل الحساسية للقيمة العادلة للمشتقات واألدوات المالية األخرى مبين في اإليضاح رقم 43، معلومات القيمة العادلة.

ج. الضرائب 
توجــد أوجــه عــدم اليقيــن فيمــا يتعلــق بتفســير القوانيــن الضريبيــة وكميــة وتوقيــت الدخــل الخاضــع للضريبــة فــي المســتقبل. بالنظــر إلــى 
مجموعــة واســعة مــن العالقــات التجاريــة وطبيعــة االتفاقــات التعاقديــة القائمــة، والخالفــات التــي تنشــأ بيــن النتائــج الفعليــة واالفتراضــات أو 
التغييــرات فــي المســتقبل لمثــل هــذه االفتراضــات، قــد يحتــّم إجــراء التعديــالت فــي المســتقبل لحســاب ضريبــة الدخــل والتــي ســجلت بالفعــل. 
ــة  ــوط الضريبي ــة للرب ــة لوضــع اللمســات النهائي ــة عــن العواقــب المحتمل ــرات معقول ــى تقدي ــن مخصصــات، اســتنادا إل تقــوم المجموعــة بتكوي
للمجموعــة. مقــدار تلــك المخصصــات يســتند علــى عوامــل مختلفــة، مثــل الخبــرة فــي ربــوط ضريبيــة ســابقة وتفســيرات مختلفــة مــن األنظمــة 

الضريبيــة مــن قبــل الكيــان الخاضــع للضريبــة ودائــرة الضرائــب المســؤولة.
ــة غيــر المســتخدمة إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه مــن المحتمــل توّفــر ربــح ضريبــي يمكــن  لــة لكاّفــة الخســائر الضريبّي ــدَرج أصــول الضريبــة المؤجَّ ُت
ــة التــي يمكــن  ل ــة المؤجَّ ــد قيمــة أصــول الضريب اســتخدام الخســائر مقابلهــا. ومــن الضــرورّي اســتخدام اجتهــاد اإلدارة الجوهــرّي مــن أجــل تحدي
إدراجهــا، وذلــك اســتنادًا إلــى التوقيــت المحتمــل ومســتوى األربــاح الضريبّيــة المســتقبلّية، باإلضافــة إلــى اســتراتيجّيات التخطيــط الضريبــي 

المســتقبلّية.
ُيظهر الجدول التالي أثر التغّير في الضريبة:

حساسية االفتراضات المستخدمة في احتساب 
الضريبة

في 31 ديسمبر ٢٠19في 31 ديسمبر 2020
التغير )+/-(نسبة التغير )+/-(التغير )+/-(نسبة التغير )+/-(

 ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف
51,7٢8٪51,615٪التغّير في مصروف الضريبة

وعليه، ُيظهر الجدول التالي أثر التغّير في الضريبة المؤجلة بنسبة ٪5:

أصل / إلتزام الضريبة المؤّجلة )بالصافي(
في 31 ديسمبر ٢٠19في 31 ديسمبر 2020

التغير )+/-(نسبة التغير )+/-(التغير )+/-(نسبة التغير )+/-(
 ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف

5٢58٪5321٪أثر التغّير بنسبة

د. تحديد فترة عقد اإليجار
عنــد تحديــد مــدة اإليجــار، فــإن المجموعــة تنظــر فــي كافــة الوقائــع والظــروف. يتــّم تضميــن خيــارات التمديــد )أو الفتــرات بعــد خيــارات اإلنهــاء( 
فــي مــدة اإليجــار فقــط إذا كان اإليجــار مضمونــًا إلــى حــد معقــول )أو لــم يتــّم إنهــاؤه(. وتنظــر المجموعــة فــي طبيعــة وقابليــة تنفيــذ شــرط 
التمديــد فــي اتفاقيــة اإليجــار وقيمــة التحســينات علــى عقــار مســتأجر والغرامــات عنــد اإلنهــاء والتكاليــف وتعطيــل األعمــال المطلوبــة الســتبدال 
المبانــي المســتأجرة كعوامــل لتحديــد مــدة اإليجــار. قــد تحتــوي اتفاقيــات إيجــار المبانــي التــي تشــغلها المجموعــة علــى خيــار التمديــد، حيــث ال 

تضــع المجموعــة فــي االعتبــار خيــارات التمديــد بعــد تحليــل العوامــل المذكــورة أعــاله.
تتــّم إعــادة تقييــم مــدة اإليجــار فــي حالــة ممارســة خيــار مــا )أو عــدم ممارســته( بالفعــل أو يصبــح البنــك ملزمــًا بممارســته )أو عــدم ممارســته(. 
ال يتــّم مراجعــة التقييــم إال فــي حــال وقــوع حــدث مهــم أو تغييــر كبيــر فــي الظــروف التــي تؤثــر علــى هــذا التقييــم والتــي تقــع فــي إطــار ســيطرة 

المجموعــة. خــالل الســنة الماليــة، لــم تقــم المجموعــة بمراجعــة تقييمهــا لمــدة اإليجــار لعــدم وقــوع أي أحــداث أو تغييــرات مهمــة.

هـ. تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(
تــّم االعتمــاد علــى بعــض التقديــرات فيمــا يتعلــق بالخســائر المتوقعــة الناتجــة عــن التأجيــالت المتعلقــة بجائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(.  

للمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى مراجعــة إيضــاح 43.

5- نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

164,606166,1٢7النقدية431,499427,548
5005٠٠وديعة رأس المال لدى البنوك المركزية٢991,299,1

167,005134,179أرصدة أخرى لدى البنوك المركزية348,517433,779
324,78048٠,949شهادات إيداع لدى البنوك المركزية٢18843,584,٢49,1
٢,٠3٠,5331,706,210656,891781,755

ال يمكــن ســحب وديعــة رأس المــال لــدى البنــوك المركزيــة بــدون موافقــة البنــوك المركزيــة المعنيــة. خــالل 2020، بلــغ متوســط الحــد األدنــى 
للرصيــد الــذي تــّم االحتفــاظ بــه كإحتياطيــات قانونيــة 276.1 مليــون ريــال عمانــي )2019: 272.1 مليــون ريــال عمانــي(.

6- مستحق من بنوك
٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

بالتكلفة المطفأة/ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

114,074116,1٢3أرصدة لدى بنوك أخرى3٠1,618296,296
383,8826٠8,3٢٢إيداعات بين البنوك1,58٠,٠57997,096

78,42697,37٠قروض لبنوك9٠9203,704,٢5٢
٢,134,5841,497,096576,3828٢1,815

)766()2,496(يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة)6,483()1,99٠(
٢,13٢,5941,490,613573,8868٢1,٠49

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
48,755-إيداعات بين البنوك-1٢6,636

٢,٢59,٢3٠1,490,613573,886869,8٠4

فيما يلي تحليل لحركة مخصص خسارة إنخفاض القيمة:

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
766648في 1 يناير 1,6831,990

1,731117مكون خال السنة3٠44,496
1)1(أخرى)3(3

2,496766في 31 ديسمبر1,99٠6,483
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7- قروض وسلف / مديونيات تمويل إسالمي
قروض وسلف - تقليدية

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
7,204,9287,٠81,66٢قروض18,393,9٢718,714,099

290,15831٢,٠69السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان569753,657,81٠
174,096186,٠36قروض مقابل إيصاالت أمانة٢1٠452,197,483
111,44593,311كمبياالت شراء وخصم366289,468,٢4٢
288,7083٢7,817سلف أخرى851,473749,891

٢٠,781,54520,959,3128,069,3358,٠٠٠,895
)٢88,7٠٢()362,131(يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة)940,600()749,875(

٢٠,٠31,67٠20,018,7127,707,2047,71٢,193

مديونيات تمويل إسالمي

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
490,94349٠,٠41تمويل اإلسكان8341,275,177,٢7٢,1

42,07144,453تمويل األفراد115,46٢109,275
731,102657,438تمويل الشركات1,7٠7,6311,898,966
3,٠95,9٢73,283,4181,264,1161,191,93٢

)٢6,٠84()33,947(يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة)88,174()67,751(

3,٠٢8,1763,195,2441,230,1691,165,848

فيما يلي تحليل حركة مخصص خسارة إنخفاض القيمة:

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
314,7863٢9,111في 1 يناير 854,834817,626
106,03967,8٢9إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية176,179275,425
18,08615,84٢الفائدة المجنبة خال العام41,14846,977

)35,946()34,711(مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية)90,159()93,366(
)4,914()5,546(إحتياطي الفائدة المغطى خال العام)14,405()764,1٢(
)٢,4٢3()3,186(مشطوب خال العام)8,275()٢93,6(

)54,7٠٠(638محّول من )إلى( المحفظة التذكيرية1,675)14٢,٠78(
8)19(فروق تحويل عمات أجنبية)49(٢1

)٢1()9(حركات أخرى)23()55(
396,078314,786في 31 ديسمبر817,6٢61,028,774

فــي 31 ديســمبر 2020، بلغــت القــروض و الســلف التــي لــم يتــّم تحصيــل فوائــد تعاقديــة عنهــا أو لــم يتــّم إدراجهــا مــا قيمتــه 337.8 مليــون ريــال 
ــرادات  ــد و إي ــي فــي صافــي دخــل الفوائ ــة و اســتردادها بالتال ــة المجنب ــد التعاقدي ــي(.  تظهــر الفوائ ــال عمان ــون ري ــي )2019م :286.8 ملي عمات

التمويــل اإلســالمي فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــد. 

٨- أصول أخرى

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
143,7361٢3,46٢أوراق قبول )إيضاح 18(681373,340,3٢٠

)145()178(يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة)462()377(
143,5581٢3,317صافي أوراق القبول3٠4372,878,3٢٠
49,69344,563مديونيات أخرى ومصروفات مدفوعة مقدمًا115,747129,073
35,429٢٢,٢74القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح 37(57,85592,023
60,42936,3٠٢فوائد مستحقة٢91156,958,94
7,2946,٠٢3أصل الضريبة المؤجلة )إيضاح 19(15,64418,945
82,262٢,4٠5أخرى٢47213,668,6
1001,81٠ضمان مقيد بالبيع )بالصافي(4,7٠1260

614,789983,805378,765٢36,694

خــالل عــام 2020، اســتحوذت الشــركة األم علــى ضمانــات تبلــغ قيمتهــا صفــر ريــال عمانــي؛ صافــي المخصصــات ريــال عمانــي ال شــيء )2019: ال 
شــيء ؛ صافــي المخصصــات ريــال عمانــي ال شــيء( لســداد القــرض. تــّم بيــع جــزء مــن الضمــان بمبلــغ 6.51 مليــون ريــال عمانــي )2019: ال شــيء(. 
وفًقــا لمتطلبــات البنــك المركــزي العمانــي، أفــرج البنــك عــن مخصــص بمقــدار 4.80 مليــون ريــال عمانــي )2019: ال شــيء( واحتفــظ بمقــدار 0.03 

مليــون ريــال عمانــي )2019: 4.84 مليــون ريــال عمانــي( حتــى يتــّم بيــع جميــع الممتلــكات. 

9- إستثمارات في أوراق مالية

كما في 31 ديسمبر 2020 

القيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
إجماليالتكلفة المطفأة

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
 ريال عماني  ريال عماني باآلالفباآلالف

باآلالف
   أسهم مدرجة:

 68,290-4,55263,738أوراق مالية أجنبية
6,153-6,153-قطاع الخدمات األخرى

5,132--5,132وحدات صناديق إستثمارية
6,196-5825,614قطاع الخدمات المالية

1,689-1,689-قطاع الصناعة
أسهم غير مدرجة:
2,643-2,041602أوراق مالية أجنبية
9,811-8,1561,655أوراق مالية محلية

302--302وحدات صناديق إستثمارية
100,216-20,76579,451إستثمارات حقوق الملكّية

دين مدرج:
2,378909,916912,294-سندات حكومية

30,9684,99435,962-سندات أجنبية
22,42274,46796,889-سندات محلية

دين غير مدرج:
675,318675,318--أذون الخزانة

5,59612,91918,515-سندات محلية
61,3641,677,6141,738,978-إجمالي إستثمارات الديون

)3,733()859()2,874(-يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة
58,4901,676,7551,735,245-إستثمارات الدين

20,765137,9411,676,7551,835,461إستثمارات أوراق مالية
53,935358,2884,355,2084,767,431دوالر أمريكي باآلالف
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قامــت المجموعــة بتصنيــف بعــض االســتثمارات فــي إســتثمارات فــي أســهم بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر حيــث تخطــط 
المجموعــة االحتفــاظ بهــذه االســتثمارات علــى المــدى الطويــل ألســباب اســتراتيجية.  

  كما في 31 ديسمبر ٢٠19

القيمة العادلة 
من خال الربح أو 

الخسارة

القيمة العادلة 
من خال الدخل 

الشامل اآلخر
اإلجماليالتكلفة المهلكة

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

    أسهم مدرجة:
73,٢79-7,51865,761أوراق مالية أجنبية

7,616-7,616-قطاع الخدمات األخرى
9,٠14--9,٠14وحدات صناديق إستثمارية

7,٠59-6٠86,451قطاع الخدمات المالية
1,369-1,369-قطاع الصناعة

   أسهم غير مدرجة:
٢,54٢-87٠1,67٢أوراق مالية أجنبية
9,388-7,5331,855أوراق مالية محلية

391--391وحدات صناديق إستثمارية
11٠,658-٢5,93484,7٢4إستثمارات حقوق الملكّية

    دين مدرج:
7٠٢,65٢7٠٢,65٢--سندات حكومية

3٢,8115,٠1٢37,8٢3-سندات أجنبية
٢٢,5٠391,415113,918-سندات محلية
    دين غير مدرج:

461,819461,819--أذون الخزانة
5,47514,1٠٠19,575-سندات محلية

6٠,7891,٢74,9981,335,787-إجمالي إستثمارات الديون
)1,613()3٠٢()1,311(-يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة

59,4781,٢74,6961,334,174-إستثمارات الدين
٢5,934144,٢٠٢1,٢74,6961,444,83٢إستثمارات أوراق مالية

67,361374,5513,31٠,8993,75٢,811دوالر أمريكي باآلالف

ملخص الحركة في إنخفاض االستثمارات في األوراق المالية كالتالي:

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
1,6131,113في 1 يناير 8914,190,٢
2,1225٠٠مكون خال السنة٢995,512,1

-)2(فروق صرف العملة / أخرى)5(-
3,7331,613في 31 ديسمبر4,19٠9,697

فيما يلي ملخص الحركة في إستثمار األوراق المالية:

 

 

 

أدوات الدين 
القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر 

إستثمارات 
حقوق الملكّية 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

التكلفة المهلكة
القيمة العادلة 

من خالل الربح أو 
الخسارة

اإلجمالي

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

59,47884,7241,274,69625,9341,444,832في 1 يناير 2020
18,1737518,174)74(-فروق صرف العملة

3,9958,2773,953,7621,8413,967,875إضافات
)3,584,211()7,080()3,568,010()4,492()4,629(استبعادات ومستردات

)4,486(13-)5,651(1,152ربح )خسارة( من التغير في القيمة العادلة
)2,122(-)558(-)1,564(مخصص خسائر إنخفاض القيمة

)1,268(-)1,308(-40إهاك خصم / عاوة اإلصدار
)3,333()18(-)3,333(18أرباح/ )خسائر( محققة عند البيع

58,49079,4511,676,75520,7651,835,461في 31 ديسمبر 2020
151,922206,3664,355,20853,9354,767,431دوالر أمريكي باآلالف

 

 

أدوات الدين 
القيمة العادلة 

من خال الدخل 
الشامل اآلخر 

إستثمارات حقوق 
الملكّية بالقيمة 
العادلة من خال 

الدخل الشامل 
اآلخر

التكلفة المهلكة
القيمة العادلة 

من خال الربح أو 
الخسارة

اإلجمالي

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

61,9479٢,5٠91,٠85,٠٠73٠,1191,٢69,58٢في 1 يناير ٢٠19 
3,٢1٢)7(3,413)٢34(4٠فروق صرف العملة

4,5878,94٢3,936,8431,8393,95٢,٢11إضافات
)3,785,٠91()8,97٢()3,749,8٢٠()14,938()11,361(استبعادات ومستردات 

1,5898,٢47-4,7791,879ربح من التغير في القيمة العادلة
)5٠٠(-)1٢1(-)379(مخصص خسائر إنخفاض القيمة 

)744(-)6٢6(-)118(إهاك خصم / عاوة اإلصدار
)٢,٠85(1,366-)3,434()17(أرباح/ )خسائر( محققة عند البيع

59,47884,7٢41,٢74,696٢5,9341,444,83٢في 31 ديسمبر ٢٠19
154,489٢٢٠,٠6٢3,31٠,89967,3613,75٢,811دوالر أمريكي باآلالف

10- إستثمار في شركة تابعة
التفاصيل ذات الصلة بإستثمارات الشركة األم في شركة تابعة جوهرية مبينة فيما يلي:

بلد التأسيساسم الشركة
نسبة الملكية

2020٢٠19
1٠٠٪100٪المملكة العربية السعوديةشركة مسقط المالية

وفيما يلي بنود الميزانية العمومية الرئيسية وقائمة الدخل للشركة التابعة:

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
11,61611,737إجمالي األصول48630,171,3٠
3,3613,494إجمالي اإللتزامات٠758,730,9

6,1606,16٠رأس المال المصرح به والمصدر٠٠٠16,000,16
1,412٢,٠3٢إيرادات التشغيل٢783,668,5
1,4001,538إجمالي المصروفات3,9953,636
12494صافي الربح بعد الضريبة٢8331,1
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11- ممتلكات ومعدات وبرمجيات 
ممتلكات ومعدات 

وبرمجيات
أصول حق االستخدام 

اإلجمالي)إيضاح 1٢(

 ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف
في 31 ديسمبر 2020

134,45759,063193,520إجمالي القيمة الدفترية
)122,131()17,842()104,289(االستهاك المتراكم

30,16841,22171,389صافي القيمة الدفترية
78,358107,068185,426صافي القيمة الدفترية )دوالر أمريكي باآلالف(

11,8148,43620,250االستهاك المحمل للعام

ممتلكات ومعدات 
وبرمجيات

أصول حق االستخدام 
اإلجمالي)إيضاح 1٢(

 ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف
في 31 ديسمبر ٢٠19

168,3146٠,387٢٢8,7٠1إجمالي القيمة الدفترية
)149,٢19()14,4٠7()134,81٢(االستهاك المتراكم

33,5٠٢45,98٠79,48٢صافي القيمة الدفترية
87,٠18119,4٢9٢٠6,447صافي القيمة الدفترية )دوالر أمريكي باآلالف(

1٢,5618,1٠8٢٠,669االستهاك المحمل للعام

أثاث وتركيبات أراٍض ومبان
اإلجماليمركباتومعدات

 ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف

التكلفة أو التقييم:

10,793156,2771,244168,314في 1 يناير ٢٠٢٠

8,2452348,479-إضافات خال العام

)42,333()288()42,045(-استبعادات

)3(-)3(-تعديات تحويل العمات

10,793122,4741,190134,457في 31 ديسمبر ٢٠٢٠

االستهالك المتراكم:

5,032128,7081,072134,812في 1 يناير ٢٠٢٠

1511,68211711,814المحّمل للسنة

)42,333()288()42,045(-متعلق باالستبعادات

)4(-)4(-تعديات تحويل العمات

5,04798,341901104,289في 31 ديسمبر ٢٠٢٠

صافي القيمة الدفترية:

5,74624,13328930,168في 31 ديسمبر 2020

14,92462,68375178,358في 31 ديسمبر 2020 )دوالر أمريكي باآلالف(

أثاث وتركيبات أراٍض ومبان
اإلجماليمركباتومعدات

 ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف

التكلفة أو التقييم:

٢٠1,٠19 1,194 149,37٠ 5٠,455 في 1 يناير ٢٠19

إعادة التصنيف عند التحّول لمعيار التقارير المالية 
 )38,177(-- )38,177(الدولي رقم 16

--549  )549(تحويل

8,487 5٠ 8,4٠9 ٢8 إضافات خال العام

 )3,٠16(- )٢,٠5٢( )964(استبعادات

 1- 1-تعديات تحويل العمات

 168,314 1,٢44 156,٢77 1٠,793في 31 ديسمبر ٢٠19

االستهاك المتراكم:

131,518 95٢ 117,79٠ 1٢,776 في 1 يناير ٢٠19

إعادة التصنيف عند التحّول لمعيار التقارير المالية 
 )6,٢99(--)6,٢99(الدولي رقم 16

--517  )517(تحويل

1٢,561 1٢٠ 1٢,4٢٠ ٢1 المحّمل للسنة

 )٢,969(-    )٢,٠٢٠( )949(متعلق باالستبعادات

 1   - 1   -تعديات تحويل العمات

 134,81٢ 1,٠7٢ 1٢8,7٠8 5,٠3٢في 31 ديسمبر ٢٠19

صافي القيمة الدفترية:

 33,5٠٢ 17٢ ٢7,569 5,761في 31 ديسمبر ٢٠19

 87,٠18 447 71,6٠8 14,963في 31 ديسمبر ٢٠19 )دوالر أمريكي باآلالف(

تتضمــن تكلفــة األثــاث والتركيبــات والمعــدات أعــاله برامــج تــّم االســتحواذ عليهــا بقيمــة 55.077 مليــون ريــال عمانــي )2019: 61.264 مليــون 
ريــال عمانــي(، وبلــغ اســتهالكها المتراكــم 40.325 مليــون ريــال عمانــي )2019: 44.322 مليــون ريــال عمانــي(. 

لــدى البنــك سياســة إلعــادة تقييــم األراضــي والمبانــي المملوكــة لــه فــي نهايــة كل خمــس أعــوام. ووفًقــا لسياســة البنــك، تمــت إعــادة تقييــم 
ــّم إدراج  ــو ت ــوح. وفيمــا ل ــى أســاس الســوق المفت ــن مســتقلين عل ــن مهنيي ــل مقّيمي ــي المملوكــة خــالل عــام 2017 مــن قب األراضــي والمبان
ملكيــة األراضــي والمبانــي بالتكلفــة مطروحــًا منهــا االســتهالك، لبلغــت القيمــة الدفتريــة مــا قيمتــه 2.832 مليــون ريــال عمانــي )2019: 2.862 

مليــون ريــال عمانــي(. وإحتياطــي إعــادة التقييــم غيــر متــاح للتوزيــع ريثمــا يتــّم اســتبعاد األصــل ذي الصلــة. 
ــال  ــغ صفــر ري ــم إلحتياطــي إعــادة التقييــم بمبل ــد القائ ــة المتراكمــة علــى الرصي ــة المؤجل ــزام الضريب ــإدراج الت فــي 2020، قامــت الشــركة األم ب

ــي( فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. ــال عمان ــون ري ــي )2019- 0.866 ملي عمان
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1٢- أصول حق االستخدام

أثاث وتركيبات أراٍض ومبان
اإلجماليمركباتومعدات

 ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف
التكلفة أو التقييم:

54,8354,0441,50860,387في 1 يناير ٢٠٢٠
2,90377333,679إضافات خال العام

)5,002()8(-)4,994(عقود إيجار مقفلة خال العام
)1(--)1(تعديل تحويات فرق العمات 

52,7434,8171,50359,063في 31 ديسمبر ٢٠٢٠
االستهالك المتراكم:

12,8401,07049714,407في 1 يناير ٢٠٢٠
6,8141,1225008,436المحّمل للعام

)5,003()8(-)4,995(عقود إيجار مقفلة خال العام
2-11تعديل تحويات فرق العمات 

14,6602,19398917,842في 31 ديسمبر ٢٠٢٠
صافي القيمة الدفترية:

38,0832,62451441,221في 31 ديسمبر 2020
98,9176,8161,335107,068في 31 ديسمبر 2020 )دوالر أمريكي باآلالف(

أثاث وتركيبات أراٍض ومبان
اإلجماليمركباتومعدات

 ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف
التكلفة أو التقييم:

----في 1 يناير ٢٠19
9,٠٠83,7٢٢38813,118أثر التحّول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 16

إعادة التصنيف عند التحّول لمعيار التقارير المالية 
38,177--38,177الدولي رقم 16

7,65٠3٢٢1,1٢٠9,٠9٢إضافات خال العام
54,8354,٠441,5٠86٠,387في 31 ديسمبر ٢٠19
االستهاك المتراكم:

----في 1 يناير ٢٠19
----أثر التحّول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 16

إعادة التصنيف عند التحّول لمعيار التقارير المالية 
6,٢99--6,٢99الدولي رقم 16

6,5411,٠7٠4978,1٠8المحّمل للعام
12,8401,07049714,407في 31 ديسمبر ٢٠19

صافي القيمة الدفترية:
41,995٢,9741,٠1145,98٠في 31 ديسمبر ٢٠19

1٠9,٠787,7٢5٢,6٢6119,4٢9في 31 ديسمبر ٢٠19 )دوالر أمريكي باآلالف(

13- إلتزامات اإليجار
يتّم عرض إلتزامات اإليجار كما في 31 ديسمبر 2020 و 2019 على النحو التالي:

2020٢٠19
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
-53,782كما في 1 يناير 

13,118-أثر التحّول لمعيار التقرير المالي الدولي 16
38,5٢3-إعادة التصنيف من إلتزامات أخرى عند التحّول لمعيار التقرير المالي الدولي 16 في 1 يناير ٢٠19

3,6798,981إضافات خال العام
3,4213,651مصروفات تمويل على اإليجار )إيضاح 3٢(

)1٠,491()10,379(دفعات اإليجار
-)2(تعديل تحويل العمات  

50,50153,78٢في 31 ديسمبر ٢٠19
)3,377()2,342(يطرح: مصروفات مدفوعة مقدما

48,1595٠,4٠5إلتزامات اإليجار )اإليضاح 18(

إلتزامات اإليجار
2,4363,٢96جارية

45,72347,1٠9غير متداولة

48,1595٠,4٠5

1,158837مصروف مرتبط بعقود إيجار قصيرة األجل 

يبّين الجدول التالي تحليل استحقاق إلتزامات اإليجار:

أقل من سنة 
واحدة

من سنة إلى 
سنتين

من سنتين إلى 
خمس سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

كما في 31 ديسمبر 2020
8,0035,80811,473117,108142,392إجمالي الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

يطرح: المبالغ التي تمّثل مصروفات 
)91,891()76,936()8,684()3,046()3,225(التمويل

4,7782,7622,78940,17250,501إلتزامات اإليجار
12,4107,1747,244104,343131,171دوالر أمريكي باآلالف

أقل من سنة 
واحدة

من سنة إلى 
سنتين

من سنتين إلى 
خمس سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

كما في 31 ديسمبر ٢٠19
1٠,٠176,8551٢,٠64119,665148,6٠1إجمالي الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

يطرح: المبالغ التي تمّثل مصروفات 
)94,819()79,7٢7()8,661()3,٠87()3,344(التمويل

6,6733,7683,4٠339,93853,78٢إلتزامات اإليجار
17,33٢9,7878,8391٠3,735139,693دوالر أمريكي باآلالف
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14- ودائع من البنوك
٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

466,111741,711اقتراضات بين البنوك1,9٢6,5٢٢1,210,678
40,69677,568أرصدة لدى بنوك أخرى٢٠1,475105,704
431,200354,٢٠٠ودائع أخرى بسوق النقد9٢٠,٠٠٠1,120,000

3,٠47,9972,436,382938,0071,173,479

15- ودائع الزبائن
ودائع الزبائن - تقليدية

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
2,269,255٢,393,٢35حسابات ودائع٢16,1955,894,169,6
3,005,263٢,58٠,493حسابات ادخار5797,805,878,6,7٠٢
1,767,4731,665,699حسابات جارية4,3٢6,4914,590,839

258,564314,٢٠٠حسابات تحت الطلب816,1٠4671,595
63,57257,639حسابات هامشية149,71٢165,122

18,٢11,٠8119,127,6037,364,1277,٠11,٢66

ودائع الزبائن - إسالمية 

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
527,3896٢8,٢4٢حسابات ودائع1,631,7971,369,842

266,596٢15,638حسابات ادخار56٠,٠99692,457
114,187111,478حسابات جارية٢89,553296,590

24,72737حسابات تحت الطلب9664,226
80,24877,٠٠5حسابات هامشية٢٠٠,٠13208,436

٢,681,5582,631,5511,013,1471,٠3٢,4٠٠

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، تمّثــل الودائــع مــن الــوزارات و الهيئــات الحكوميــة األخــرى 28.5٪ مــن إجمالــي ودائــع الزبائــن / ودائــع الزبائــن اإلســالمية 
 )٪31.7 :2019(

16- صكوك
فــي يونيــو 2017، أصــدرت الشــركة األم شــهادات صكــوك المشــاركة. وتــّم تأســيس منشــأة خاصــة لهــذا الغــرض )وهــي شــركة ميثــاق صكــوك 

ش.م.م( وهــي المصــدر والحــارس األميــن لبرنامــج صكــوك.  
كجــزء مــن البرنامــج، تــّم إصــدار أول سلســلة مــن الشــهادات فــي يونيــو 2017 بقيمــة 44.6 مليــون ريــال عمانــي )القيمــة االســمية 1.000 ريــال 
ــّم إصــدار السلســلة  عمانــي لــكل شــهادة( ويمتــد لفتــرة خمســة أعــوام مــن خــالل ترتيــب تمويــل متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. ت
ــرة  ــد لفت ــال عمانــي لــكل شــهادة( وتمت ــال عمانــي )القيمــة االســمية 1.000 ري ــو 2019 بمبلــغ 45.6 مليــون ري الثانيــة مــن الشــهادات فــي ماي

خمســة أعــوام. يتــّم دفــع األربــاح علــى الصكــوك كل عاميــن ويتــّم إدراجهــا فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة.
فيما يلي تفاصيل إصدار الصكوك:

االستحقاقمعّدل الربح السنوي المتوقعالبنود
20202019

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

44,60844,6٠8يونيو 5.٠٠٢٠٢٢٪اإلصدار األول
45,59745,597مايو 5.5٠٢٠٢4٪اإلصدار الثاني

90,2059٠,٢٠5
234,299٢34,٢99)دوالر أمريكي باآلالف(

17- سندات يورو متوسطة األجل
تقــوم الشــركة األم بإصــدار ســندات يــورو متوســطة األجــل تحــت برنامــج ســندات اليــورو متوســطة األجــل، وهــي مقومــة بالــدوالر األمريكــي. 
هــذه األدوات غيــر قابلــة للتحويــل وبــدون ضمــان ومدرجــة فــي بورصــة إيرلنــدا. خــالل عــام 2020، تــّم إصــدار ســندات بقيمــة صفــر ريــال عمانــي 
ــد  ــد أبرمــت الشــركة األم عق ــي(. لق ــال عمان ــر ري ــي )2019- صف ــال عمان ــر ري ــا اســتحقت ســندات بقيمــة صف ــي(، كم ــال عمان ــر ري )2019- صف
مقايضــات معــّدل الفائــدة، الــذي تــّم تصنيفــه بمثابــة تغطيــة للقيمــة العادلــة، للتحــوط مــن مخاطــر أســعار الفائــدة على ســندات اليورو متوســطة 
األجــل. إن التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادلــة لســندات اليــورو متوســطة األجــل )البنــد المغطــى( المنســوبة إلــى مخاطــر التحــوط يتــّم تســجيله 
كجــزء مــن القيمــة الدفتريــة لســندات اليــورو المتوســطة األجــل وبالتالــي يتــّم عرضــه فــي بيــان المركــز المالــي. يتــّم اإلفصــاح عــن بيــان اســتحقاق 

الســندات ذات األســعار العائمــة وأســعار الفائــدة الخاصــة بهــا فــي اإليضــاح 41-3-٢ واإليضــاح 4-4-41.

1٨- إلتزامات أخرى
٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

153,618163,314إلتزامات ومصروفات مستحقة أخرى4٢4,19٢399,009
143,7361٢3,46٢أوراق قبول )إيضاح 8(681373,340,3٢٠
63,60754,14٢إنخفاض في قيمة الضمانات المالية6٢9165,213,14٠

إنخفاض قيمة اإللتزامات غير المسحوبة والحدود غير ٢7,9٠923,374
8,9991٠,745المستخدمة

89,16784,493فوائد مستحقة٢19,46٢231,603
48,1595٠,4٠5إلتزامات اإليجار )اإليضاح 13(9٢٢125,088,13٠
32,00118,675القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح 37(48,5٠683,119
9,5798,756خصم وفائدة غير مكتسبة74324,881,٢٢
7,3967,٠٠6مكافآت نهاية الخدمة للموظفين18,19719,210
866866التزام ضريبة مؤجلة )إيضاح 19(٢,٢492,249

1,355,49٠1,447,086557,1285٢1,864

كان المحمــل للعــام والمبالــغ المدفوعــة فيمــا يتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن 1.107 مليــون ريــال ُعمانــي )2019: 1.120 مليــون 
ريــال عمانــي( ومبلــغ 0.717 مليــون ريــال عمانــي )2019: 0.690 مليــون ريــال عمانــي( علــى التوالــي.

فيمــا يلــي تحليــل الحــركات فــي مخصــص خســارة االنخفــاض فــي القيمــة للضمانــات الماليــة / اإللتزامــات غيــر المســحوبة والحــدود غيــر 
المســتخدمة:

االنخفاض في قيمة الضمانات المالية

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
54,142٢9,8٢٠ في 1 يناير 77,455140,629
9,523٢4,318 مخصص خال العام 63,16424,735

4)58( فروق صرف العملة / أخرى)151(1٠
63,60754,14٢ في 31 ديسمبر 6٢9165,213,14٠

إرتباطات غير مسحوبة وحدود غير مستغلة
٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

10,7451٠,٢19في 1 يناير ٢6,54327,909
5٢6)1,744(مكون/ )معكوس( خال السنة )4,530(1,366

-)2(فروق صرف العملة / أخرى)5(-
8,9991٠,745في 31 ديسمبر ٢7,9٠923,374
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19- الضرائب
٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

اإللتزامات الجارية:
34,27834,678العام الحالي9٠,٠7389,034
13,5431٢,49٠أعوام سابقة44135,176,3٢

1٢٢,514124,21047,82147,168

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
بيان الدخل الشامل الموحد:

34,27834,678العام الحالي9٠,٠7389,034
-)1,857(أعوام سابقة)4,823(-

32,42134,678صافي9٠,٠7384,211
)115()130(المتعلق بتكوين وعكس الفروق المؤقتة  )338()٢99(

89,77483,87332,29134,563

ــة للعــام. تتضمــن  ــد مصــروف الضريب ــح المحاســبي ألغــراض تحدي ــل الرب ــّم تعدي ــق للشــركة األم هــو 15٪ . لقــد ت ــي المطب )1( المعــّدل الضريب
التعديــالت المعــدة ألغــراض الضريبــة بنــود كٍل مــن اإليــرادات والمصروفــات. وبعــد تطبيــق تلــك التعديــالت، بلــغ متوســط معــّدل الضريبــة الســائد 

مــا نســبته ٪16.50 )2019: ٪15.70(.
ينشــأ الفــرق بيــن معــّدل الضريبــة المطبــق بنســبة 15٪ ومعــّدل الضريبــة الفعلــي بنســبة 16.50 ٪ )2019: 15.70٪( نتيجــة األثــر الضريبــي علــى 
ــي  ــًا للمفهــوم الحال ــالت طبق ــك التعدي ــّم تل ــي. وتت ــة للخصــم الضريب ــر قابل ــي ال تعتب ــات الت ــة والمصروف ــًا للضريب ــر خاضع ــذي ال يعتب ــل ال الدخ

ــك الممارســات المتعــارف عليهــا. ــح وكذل ــة الدخــل واللوائ ــن ضريب لقواني
ــال  ــون ري ــي )2019: 220,113 ملي ــال ُعمان ــون ري ــل الضرائــب عــن العــام البالغــة 195.649 ملي ــاح المحاســبية قب )2( تســوية الضرائــب علــى األرب

ــة بالقوائــم الماليــة المجّمعــة كمــا يلــي: ُعمانــي( والضرائــب المحمل

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
29,34733,٠17الضريبة المحملة بنسبة 15٪ على الربح المحاسبي قبل الضريبة85,75876,226

يضاف األثر الضريبي لـ:
)53٠()160(دخل غير خاضع للضريبة  )415()1,376(

4,9221,99٢مصروفات غير مقتطعة أو مؤجلة5,17412,784
13991ضرائب أجنبية على دخل من مصدر أجنبي٢36361
301٠8ضريبة تتعلق بشركة تابعة٢8178

)115()130(المتعلق بتكوين وعكس الفروق المؤقتة)338()٢99(
-)1,857(عكس مخصص متعلق بأعوام سابقة)4,823(-

32,29134,563الضريبة المحملة وفقا لبيان الدخل الشامل الموّحد 89,77483,873

)3( تّم إدراج أصل / التزام الضريبة المؤجلة وفقًا لمعّدل الضريبة الفعلي بنسبة ٪15 )2019 - ٪15(.
يتعلــق أصــل )التــزام( الضريبــة المؤجلــة فــي قائمــة المركــز المالــي والضريبــة المؤجلــة المســتردة/)المحملة( فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموّحــد 
باألثــر الضريبــي للمخصصــات والتغيــر فــي القيمــة العادلــة لإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر واالســتهالك المعجــل 

والتغيــرات فــي تغطيــة القيمــة العادلــة.

أصل ضريبة مؤجلة
في 1 يناير 2020

معكوس / )محمل( 
في قائمة الدخل 

الشامل الموحد

معكوس / )محمل( 
في قائمة الدخل 

الشامل اآلخر الموحد
31 ديسمبر 2020

 ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف
أصول:

2,774-)117(2,891األثر الضريبي للمخصصات
63-)79(142أثر ضريبة أصول حق االستخدام

1,1225,428-4,306التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات 
1925-6التغير في القيمة العادلة للتحوط

االلتزام:
األثر الضريبي لاستهاك الضريبي 

)996(-326)1,322(المعّجل

6,0231301,1417,294

أصل ضريبة مؤجلة
في 1 يناير ٢٠19

معكوس / )محمل( في 
قائمة الدخل الشامل 

الموحد

معكوس / )محمل( في 
قائمة الدخل الشامل 

اآلخر الموحد
31 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف ريال عماني باآلالف

أصول:

٢,891-)٢14(3,1٠5األثر الضريبي للمخصصات
14٢-14٢-أثر ضريبة أصول حق االستخدام

4,3٠6)1,9٠7(-6,٢13التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات 
836-)77(التغير في القيمة العادلة للتحوط

-االلتزام:
األثر الضريبي لاستهاك الضريبي 

)1,3٢٢(-186)1,5٠8(المعّجل

7,733114)1,8٢4(6,٠٢3

خــالل العــام، قامــت المجموعــة بقيــد أصــل الضريبــة المؤجلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل بمبلــغ وقــدره 0.130 مليــون ريــال عمانــي )2019: 0.114 
مليــون ريــال عمانــي( فيمــا يتعلــق بالمخصصــات وأصــول حــق االســتخدام واإلهــالك. يتــّم اإلفصــاح عــن )رســوم(/ عكــس الضريبــة المؤجلــة تحــت 

بنــد الدخــل الشــامل.
خــالل العــام، قامــت المجموعــة بقيــد أصــل الضريبــة المؤجلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل بمبلــغ وقــدره 1.141 مليــون ريــال عمانــي )2019: 1.824 
مليــون ريــال عمانــي( فيمــا يتعلــق بتغيــرات القيمــة العادلــة لإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر والتغيــرات فــي القيمة 

العادلــة للتحــوط. وتــّم اإلفصــاح عــن رســوم/ )عكــس( الضريبــة المؤجلــة تحــت بنــد الدخــل الشــامل اآلخــر. 

التزام ضريبة مؤجلة
الضريبة )المحملة( 1 يناير 2020

/ المستردة
31 ديسمبر 

الضريبة )المحملة( 1 يناير 2020٢٠19
31 ديسمبر ٢٠19/المستردة

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

866866-866-866إحتياطي إعادة التقييم

التغير في القيمة العادلة 
      لإلستثمارات

866866-866866
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التزام ضريبة مؤجلة

الضريبة )المحملة( 1 يناير 2020
/ المستردة

31 ديسمبر 
الضريبة )المحملة( 1 يناير 2020٢٠19

31 ديسمبر ٢٠19/المستردة

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر 
أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢,٢49٢,٢49-2,249-2,249إحتياطي إعادة التقييم

التغير في القيمة العادلة 
      لإلستثمارات

2,249-2,249-٢,٢49٢,٢49

قامــت المجموعــة خــالل العــام بتحميــل التــزام ضريبــة مؤجلــة بقيمــة صفــر ريــال عمانــي )2019: 0.866 مليــون ريــال عمانــي إيــراد الضريبــة( يتعلــق 
ــد الدخــل  ــّم اإلفصــاح عنهــا تحــت بن ــة يت ــة المؤجل ــة فــي المســتقبل. رســوم الضريب ــذي يمكــن أن يخضــع للضريب ــم، وال بإحتياطــي إعــادة التقيي

الشــامل اآلخــر.
يوّضح الجدول التالي مبلغ الضريبة )المحمل(/ المسترد المرتبط بعناصر الدخل الشامل اآلخر:

31 ديسمبر 31٢٠19 ديسمبر 2020

الضريبة )المحملة( قبل الضريبة
الضريبة )المحملة( قبل الضريبةبعد الضريبة/ المستردة

بعد الضريبة/ المستردة

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

تحويل عمات أجنبية 
لصافي االستثمارات في 

)٢٢8( -    )٢٢8( )111( -   )111(عمليات أجنبية

التغير في القيمة العادلة 
 )471( 83  )554( )106( 19  )125(للتحوط

التغير في القيمة العادلة 
 1,٢18  )1,9٠7( 3,1٢5  )6,644( 1,122  )7,766(لإلستثمارات 

)866( )866(    -    -    -    - أثر إحتياطي إعادة التقييم

)347( )٢,69٠(٢,343)6,861( 1,141)8,002( اإلجمالي

31 ديسمبر 31٢٠19 ديسمبر 2020

الضريبة )المحملة( قبل الضريبة
الضريبة )المحملة( قبل الضريبةبعد الضريبة/ المستردة

بعد الضريبة/ المستردة

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر 
أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

تحويل عمات أجنبية 
لصافي االستثمارات في 

 )59٢( -    )59٢( )288( -    )288(عمليات أجنبية

التغير في القيمة العادلة 
 )1,٢٢3( ٢16  )1,439( )276( 49  )325(للتحوط

التغير في القيمة العادلة 
 3,164  )4,953( 8,117  )17,257( 2,914  )20,171(لإلستثمارات 

)٢,٢49( )٢,٢49(    -    -    -    - أثر إحتياطي إعادة التقييم

)9٠٠( )6,986(6,٠86)17,821( 2,963)20,784( اإلجمالي

إن الربـوط الضريبية للمجموعة قد تّم االنتهاء منها من قبل السلطات الضريبية حتى العام الضريبي 2016.

٢0- إلتزامات ثانوية
طبقــا للوائــح البنــك المركــزي الُعمانــي، يتــّم إدراج القــروض الثانويــة عنــد احتســاب رأس المــال التكميلــي كمــا هــو محــدد مــن بنــك التســويات 

الدوليــة )BIS( ألغــراض احتســاب كفايــة رأس المــال. 

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
26,18039,٢7٠في 1 يناير1٠٢,٠٠٠68,000
)13,٠9٠()13,090(يطرح: المستحق خال العام)34,000()٠٠٠,34(

68,٠٠٠34,00013,090٢6,18٠

ــة  ــدة اإللتزامــات الثانوي ــرات االســتحقاق ومعــّدل فائ ــّم اإلفصــاح عــن فت ــد االســتحقاق. ت ــة بالقيمــة االســمية عن ــّم ســداد القــروض الثانوي يت
باإليضــاح 41-3-٢ واإليضــاح 4-4-41.

٢1- رأس المال

رأس المال
ــي )2019: 3,500,000,000 ســهم  ــال عمان يتكــّون رأس مــال الشــركة األم المرخــص مــن 3,500,000,000 ســهم وقيمــة كل ســهم 0.100 ري
وقيمــة كل ســهم 0.100 ريــال عمانــي(. فــي 31 ديســمبر 2020، تــّم إصــدار 3,249,522,539 ســهمًا بقيمــة 0.100 ريــال عمانــي للســهم الواحــد 
)2019: 3,094,783,371 ســهمًا بقيمــة 0.100 ريــال عمانــي للســهم الواحــد( وتــّم دفعهــا بالكامــل. أســهم البنــك مدرجــة بســوق مســقط 

لــألوراق الماليــة وبورصــة البحريــن وبورصــة لنــدن. تــّم االدراج فــي بورصــة لنــدن بواســطة ســندات إيــداع دوليــة يصدرهــا البنــك.

المساهمون الرئيسيون
كان المســاهمون الذيــن يملكــون نســبة 10٪ أو أكثــر مــن رأس مــال الشــركة األم ســواًء بصفــة شــخصية أو مــع شــركات المجموعــة األخــرى 

كالتالــي:

٢٠192020
نسبة التملك ٪عدد األسهمنسبة التملك ٪عدد األسهم
23.63٪768,005,073شؤون البالط السلطاني731,16٠,٢٢3٪٢3.63
11.77٪382,355,421مجموعة دبي المالية ٠٢٠٪11.77,364,148

٢٢- عالوة اإلصدار
ــل  ــة للتحوي ــل الســندات القابل ــد إصــدار األســهم مــن خــالل العــرض العــام وإصــدار الحقــوق وتحوي ــة عن ــل عــالوة اإلصــدار العــالوة المحصل تمّث

ــع. ــاح للتوزي ــر مت ــد فــي عــالوة إصــدار األســهم غي ــة خــالل الســنوات الســابقة. الرصي اإللزامي

٢3- إحتياطيات قانونية وعامة

إحتياطي قانوني
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الُعمانــي لعــام 2019، ينبغــي علــى الشــركة األم تحويــل 10٪ مــن صافــي ربــح العــام إلــى االحتياطــي 
القانونــي إلــى أن يبلــغ الرصيــد المتراكــم لإلحتياطــي القانونــي ثلــث رأس المــال المدفــوع للشــركة األم. وخــالل العــام، تــّم تحويــل مبلــغ قــدره 
5.158 مليــون ريــال عمانــي )2019: 4.913 مليــون ريــال عمانــي( مــن األربــاح إلــى االحتياطــي القانونــي. بعــد هــذا التحويــل، بلــغ االحتياطــي 

ــث رأس مالهــا. ــي للشــركة األم ثل القانون
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إحتياطي عام
تّم تكوين االحتياطي العام لدعم عمليات المجموعة وهيكل رأس مالها. 

إنخفاض قيمة إحتياطي / إحتياطي القروض معاد هيكلتها

أ. إحتياطي إنخفاض القيمة: 
وفقــًا لتعميــم البنــك المركــزي العمانــي رقــم ب م 1149 ، وفــي ســنة التطبيــق، إذا كان مخصــص إنخفــاض القيمــة المكــون وفقــا لمعيــار 
التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 أقــل مــن مخصــص إنخفــاض القيمــة المكــون وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة، يجــب تحويــل الفائــض كنســبة 
مــن صافــي الربــح بعــد الضرائــب إلــى إحتياطــي تنظيمــي "إحتياطــي إنخفــاض القيمــة" ضمــن حقــوق المســاهمين للشــركة األم. فــي الســنوات 
الالحقــة، إذا كان مخصــص إنخفــاض القيمــة المكــون وفقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 )أي المحمــل إلــى الربــح والخســارة( أقــل مــن 
مخصــص إنخفــاض القيمــة المكــون وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة، يجــب تحويــل الفائــض كنســبة مــن صافــي الربــح بعــد الضرائــب إلــى 

إحتياطــي إنخفــاض القيمــة المذكــور. 
ال يمكــن أن يســتخدم البنــك إحتياطــي إنخفــاض القيمــة التنظيمــي لحســاب كفايــة رأس المــال أو لإلعــالن عــن أي توزيعــات أربــاح. إن اســتخدام 

إحتياطــي إنخفــاض القيمــة الــذي تــّم إنشــاؤه أعــاله يتطلــب موافقــة مســبقة مــن البنــك المركــزي العمانــي.

ب. إحتياطي القروض المعاد هيكلتها:
ــل هــذا االحتياطــي مخصصــات  ــي. ويمث ــح البنــك المركــزي الُعمان قامــت الشــركة األم بإنشــاء إحتياطــي لحســابات معــاد هيكلتهــا طبقــًا للوائ
الحســابات العاملــة المعــاد هيكلتهــا. إن هــذا االحتياطــي غيــر متــاح لــرأس المــال النظامــي أو توزيعــات األربــاح. وســوف يتــّم تحويــل هــذا 

االحتياطــي إلــى األربــاح المحتجــزة عنــد أداء هــذه الحســابات بشــكل مرضــي وفقــًا للمبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة.

إحتياطي القرض الثانوي
تــّم تكويــن إحتياطــي القــرض الثانــوي وفقــًا إلرشــادات بنــك التســويات الدوليــة والبنــك المركــزي العمانــي. خــالل العــام، قامــت الشــركة األم 

بتحويــل مبلــغ قيمتــه 13.090 مليــون ريــال عمانــي )2019: 13.090 مليــون ريــال عمانــي( إلحتياطــي القــرض الثانــوي مــن األربــاح المحتجــزة.
تــّم تســديد قــرض ثانــوي قيمتــه 13.090 مليــون ريــال عمانــي خــالل العــام )2019: 13.090 ريــال عمانــي(. وبتاريــخ االســتحقاق، فــإن االحتياطــي 

الــذي يبلــغ 13.090 مليــون ريــال عمانــي )2019: 13.090 ريــال عمانــي( والمتعلــق بهــذا القــرض تــّم تحويلــه إلــى االحتياطــي العــام. 

٢4- أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 1
فــي شــهر أبريــل 2017، أصــدر البنــك وديعــة رأســمالية ضمــن رأس المــال اإلضافــي الفئــة 1 بقيمــة 130 مليــون ريــال ُعمانــي. ويتألــف رأس المــال 
اإلضافــي الفئــة 1 مــن إلتزامــات مباشــرة وغيــر مشــروطة وثانويــة وغيــر مضمونــة علــى البنــك ويتــّم تصنيفهــا كحقــوق مســاهمين وفقــًا لمعيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم 32: األدوات الماليــة - التصنيــف. وليــس لــدى رأس المــال اإلضافــي الفئــة 1 تاريــخ اســترداد ثابــت أو نهائــي. يمكــن للبنــك 
فــي البدايــة طلــب رأس المــال بعــد خمــس ســنوات علــى األقــل مــن تاريــخ األداة، وبعدهــا يكــون وفقــًا ألحــكام وشــروط االتفاقيــة وخاضعــًا 

للموافقــة المســبقة للبنــك المركــزي الُعمانــي.
يحمــل رأس المــال اإلضافــي الفئــة 1 فائــدة بالقيمــة االســمية مــن تاريــخ اإلصــدار إلــى تاريــخ الطلــب األول بمعــّدل ســنوي ثابــت يبلــغ ٪5.5. 
ومــن ثــم يتــّم إعــادة تحديــد معــّدل الفائــدة وفقــًا ألحــكام وشــروط االتفاقيــة. ويتــّم ســداد الفائــدة علــى فتــرات نصــف ســنوية فــي نهايــة المــدة 
ويتــّم التعامــل معهــا كخصــم مــن حقــوق المســاهمين. وســوف يتــّم دفــع الفوائــد حصــرا مــن األربــاح القابلــة للتوزيــع فــي البنــك، ولــن تكــون 
تراكميــة، وأي فائــدة لــم يتــّم دفعهــا لــن تتراكــم أو تتضاعــف. ولــن يكــون للمــودع أي حــق فــي الحصــول علــى هــذا المبلــغ غيــر المدفــوع فــي 
المســتقبل، حتــى ولــو دفعــت الفائــدة فيمــا يتعلــق بــأي فتــرة الحقــة. تلبــي هــذا األداة جميــع متطلبــات إصــدار رأس المــال اإلضافــي الفئــة 1 

كمــا هــو منصــوص عليــه فــي معاييــر بــازل والبنــك المركــزي العمانــي.

٢5- توزيعات األرباح المقترحة
ــى شــكل أســهم  ــة و10٪ عل ــات نقدي ــى شــكل توزيع ــا 25٪ عل ــّدل 35٪ منه ــاح بمع ــات أرب ــس اإلدارة توزيع ــرح مجل ــام 2020، اقت بالنســبة لع
مجانيــة. هــذا و ســيحصل المســاهمون فــي البنــك علــى أربــاح نقديــة بواقــع )0.025( ريــال عمانــي لــكل ســهم و ذلــك بإجمالــي مبلــغ )81.238( 
مليــون ريــال عمانــي علــى رأس المــال الحالــي للبنــك. و عــالوة علــى ذلــك، ســيحصل المســاهمون علــى أســهم مجانيــة بنســبة ســهم واحــد لــكل 
)10( أســهم، أي ســيصدر البنــك مــا مجموعــه )324,952,253( ســهمًا ٬ و بذلــك ســيكون مجمــوع قيمــة األســهم الموزعــة )32.495( مليــون 
ريــال عمانــي. هــذا و ســتكون األربــاح النقديــة و األســهم المجانيــة الموصــى بهــا رهنــًا بالحصــول علــى موافقــة اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية 

للمســاهمين و الجهــات التنظيميــة و الرقابيــة المختصــة.
بالنســبة لعــام 2019، اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح بنســبة 40٪، و 35٪ علــى شــكل توزيعــات نقديــة، و 5٪ علــى شــكل أســهم مجانيــة. 
بتاريــخ 8 مــارس 2020، تــّم إرســال دعــوة إلــى مســاهمي البنــك الجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة والجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة. تنفيــذا 

للتعليمــات الصــادرة عــن اللجنــة العليــا التــي تنظــر فــي آليــة التعامــل مــع المســتجدات الناتجــة عــن انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( بوقــف 
جميــع التجمعــات والفعاليــات بمــا فــي ذلــك المؤتمــرات فــي الســلطنة والتعميــم رقــم )2020/3( المــؤرخ فــي 18 مــارس 2020 الصــادر عــن 
الهيئــة العامــة لســوق المــال فــي هــذا الصــدد، تقــرر تأجيــل اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة لمســاهمي البنــك المقــرر عقدهمــا 

فــي 24 مــارس 2020 حتــى إشــعار آخــر.
ــى  ــاح عل ــات أرب ــى دفــع توزيع ــا رقــم )2020/4( المــؤرخ فــي 18 مــارس 2020 قــد وافقــت عل ــة العامــة لســوق المــال فــي تعميمه إن الهيئ
الشــركات المدرجــة. وبنــاًء علــى ذلــك، قامــت المجموعــة بدفــع توزيعــات أربــاح علــى مســاهميها )التاريــخ المســّجل هــو 24 مــارس 2020( علــى 
النحــو الموصــى بــه فــي جــدول األعمــال وكمــا وافقــت عليــه الجهــات التنظيميــة. تــّم التصديــق علــى ذات األمــر فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
الســنوي الــذي عقــد فــي 19 مايــو 2020. وهكــذا حصــل المســاهمون علــى توزيعــات أربــاح نقديــة قدرهــا 0.035 ريــال عمانــي لــكل ســهم عــادي 
بإجمالــي 108.317 مليــون ريــال عمانــي علــى رأس مــال البنــك الحالــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد حصلــوا علــى أســهم مجانيــة بنســبة 5 أســهم 

منحــة لــكل 100 ســهم عــادي مجموعهــا 154.739.168 ســهم بقيمــة 15.474 مليــون ريــال عمانــي.

٢6- صافي األصول للسهم الواحد
يســتند احتســاب صافــي األصــول للســهم الواحــد إلــى صافــي األصــول كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 المنســوبة إلــى حملــة األســهم العاديــة بمبلــغ 
1.913.648 مليــون ريــال عمانــي )2019: 1,872.636 مليــون ريــال عمانــي( وإلــى 3.249.522.539 ســهمًا عاديــًا )2019: 3,094,783,371 ســهمًا 

عاديــًا( وهــي عــدد األســهم القائمــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020.

٢7- إلتزامات عرضية وارتباطات

أ. دعاوى قضائية
كان هنــاك عــدد مــن الدعــاوى القضائيــة القائمــة ضــد الشــركة األم فــي 31 ديســمبر 2020. وتــرى اإلدارة أن هــذه الدعــاوى ليســت محتملــة أو 

جوهرية.

ب. إرتباطات متعلقة بالتسهيالت االئتمانية
تتضمــن االرتباطــات المتعلقــة بالتســهيالت االئتمانيــة االرتباطــات الخاصــة بتقديــم التســهيالت االئتمانيــة واالعتمــادات المســتندية وخطابــات 

الضمــان بغــرض تلبيــة احتياجــات زبائــن الشــركة األم.
تتمّثــل ارتباطــات تقديــم االئتمــان فــي ارتباطــات تعاقديــة لتقديــم القــروض واالئتمانــات المتجــددة. وتتمتــع االرتباطــات عموًمــا بتواريــخ انتهــاء 

صالحيــة محــددة أو شــروط أخــرى للفســخ وتتطلــب دفــع الرســوم. 
بما أن االرتباطات يمكن أن تنتهي دون سحبها فإنه ليس من الضروري أن يمثل إجمالي مبالغ العقود إلتزامات نقدية مستقبلية. 

تــؤدي االعتمــادات المســتندية والضمانــات القائمــة إلــى ارتبــاط الشــركة األم بالدفــع بالنيابــة عــن زبائــن فــي حالــة عجــز العميــل عــن األداء 
ــود العقــد.  بموجــب بن

بلغــت قيمــة ارتباطــات منــح التســهيالت االئتمانيــة غيــر القابلــة لإللغــاء فــي تاريــخ التقريــر 394.5 مليــون ريــال ُعمانــي )2019: 323.2 مليــون ريــال 
ُعماني(. 

بتاريخ التقرير، بلغت االرتباطات بالنيابة عن الزبائن التي لها مقابل من إلتزامات الزبائن كاآلتي:

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
307,091343,773اعتمادات مستندية917797,639,89٢

1,559,0561,979,184ضمانات7384,049,496,5,14٠
6,٠33,6554,847,1351,866,147٢,3٢٢,957

ج. ارتباطات رأسمالية
كما في تاريخ التقرير، االرتباطات الرأسمالية هي كما يلي:

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
6821,٠31شراء ممتلكات ومعدات6781,771,٢
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د. في تاريخ التقرير، لم تقم المجموعة برهن أي من أصولها كضمان )2019: ال توجد أصول مرهونة(.

هـ. في تاريخ التقرير، كان المبلغ المستحق الدفع عن األسهم المدفوعة جزئيًا التي تحتفظ بها المجموعة 3.9 مليون ريال عماني )2019: 3.8 
مليون ريال عماني(. 

٢٨- إيرادات الفوائد/ إيرادات من التمويالت/ االستثمارات اإلسالمية
٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

381,9034٠1,679قروض وسلف٠43,3٢3991,956,1
11,06819,979مستحق من البنوك51,89428,748
44,8013٠,359االستثمارات78,855116,366

1,174,٠7٢1,137,070437,77245٢,٠17
61,6956٢,451مديونيات تمويل إسامي16٢,٢1٠160,247

598818مستحقات إسامية من بنوك1٢51,553,٢
5,970٢,81٢إستثمار إسامي 7,3٠415,506

171,639177,30668,26366,٠81
1,345,7111,314,376 506,035518,٠98

المعّدل السنوي الفعال على األصول المنتجة مدرج باإليضاح رقم 4-4-41.

٢9- مصروفات الفوائد/ توزيعات على المودعين

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
112,591117,161ودائع الزبائن3٠4,315292,444

1,1601,871إلتزامات ثانوية 4,86٠3,013
13,863٢4,٢59اقتراضات بنكّية٠1٠36,008,63
15,92217,846سندات يورو متوسطة األجل46,35341,356

418,538372,821143,536161,137

31,205٢9,531ودائع الزبائن اإلسامية76,7٠481,052
4,8693,893صكوك11٢12,647,1٠
4,2956,565اقتراضات البنك اإلسامية٠5٢11,156,17

1٠3,868104,85540,36939,989
5٢٢,4٠6477,676183,905٢٠1,1٢6

يشــمل مصــروف الفوائــد علــى ودائــع الزبائــن مســتحقات مقابــل خطــط الجوائــز بقيمــة 11 مليــون ريــال عمانــي )2019: 10 مليــون ريــال عمانــي( 
التــي يقدمهــا البنــك إلــى أصحــاب ودائــع التوفيــر. يشــمل توزيــع األربــاح علــى ودائــع الزبائــن اإلســالميين مســتحقات فــي برامــج الجوائــز بقيمــة 1 

مليــون ريــال عمانــي )2019: 1 مليــون ريــال عمانــي( لحاملــي ودائــع التوفيــر.
المعّدل السنوي الفعلي على اإللتزامات المحملة بفوائد مدرج بإيضاح رقم 4-4-41.

30- إيرادات عموالت ورسوم )بالصافي(
إيــرادات العمــوالت والرســوم المدرجــة بقائمــة الدخــل الشــامل الموّحــد هــي بالصافــي مــن العمــوالت والرســوم المدفوعــة والتــي تبلــغ 1.542 

مليــون ريــال عمانــي )2019: 1.113 مليــون ريــال عمانــي(.

31- إيرادات تشغيل أخرى
٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

34,77239,734صرف عمات أجنبية٢٠590,317,1٠3

131,589التغير في القيمة العادلة لألصول المالية 4,1٢734

1,366-صافي الربح المحقق من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة-3,548

6,1526,579إيرادات توزيعات أرباح ٠8815,979,17

3,1553,647إيرادات أخرى9,4738,195

137,441114,52544,0925٢,915

ــة فــي 31  ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر خــالل الســنة المنتهي ــاح المدرجــة علــى إســتثمارات بالقيمــة العادل ــرادات توزيعــات األرب بلغــت إي
ديســمبر 2020 مــا قيمتــه 4.961 مليــون ريــال عمانــي )2019: 5.341 مليــون ريــال عمانــي(، منهــا 130 ألــف ريــال عمانــي )2019: 688 ألــف ريــال 

عمانــي( تتعلــق باالســتثمارات المباعــة خــالل العــام.

3٢- مصروفات تشغيل أخرى
٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

68,148 69,491رواتب الموظفين٠٠8180,496,177

٢9,998 15,157تكاليف أخرى للموظفين77,91739,369

5,58٢ 5,751مساهمات في برنامج التأمينات االجتماعية14,49914,938

 1,1071,1٢٠مكافآت نهاية الخدمة للموظفين9٠92,875,٢

٢7٢,333237,67891,5061٠4,848

59,688 58,145مصروفات إدارية٠3٢151,027,155

6,8٢9 6,299تكاليف إشغال17,73816,361

3,651 3,421مصروفات تمويل على اإليجار )إيضاح 13(9,4838,886

 231٢46مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة639600

455,٢٢5414,552159,602175,٢6٢ 
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33- النقد وما يماثل النقد
يشتمل النقد وما يماثل النقد المدرج في قائمة التدفقات النقدّية على المبالغ التالية:

٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

6٠9,96٢ 257,627مستحق من البنوك1,584,317669,161

781,٢55 656,391نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية٢341,704,912,٢,٠٢9

461,819 675,318أذون الخزانة1,199,53٠1,754,073

)87٠,851( )387,258(ودائع من البنوك)1,005,865()٢,٢61,951(
٢,551,13٠3,122,2811,202,07898٢,185 

34- ربحية السهم الواحد
تحتسب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة ربح العام على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام على النحو التالي:

2020٢٠19
الربح المنسوب إلى حاملي األسهم العادية للشركة األم لربحية السهم الواحد األساسية )ريال ُعماني 

163,358185,55٠باآلالف(

)7,15٠()7,168(يخصم: فوائد على الفئة األولى من رأس المال الدائم )ريال عماني باآلالف(

156,190178,4٠٠

3,249,5233,٢49,5٢3المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة خال السنة )ألف سهم(

0.048٠.٠55ربحية السهم الواحد األساسية )ريال ُعماني(
0.12٠.14ربحية السهم الواحد األساسية )دوالر أمريكي(

ال يوجد هناك أي أدوات أخرى معّدلة بطبيعتها، وبالتالي فإن ربحية السهم األساسية والمعّدلة هي نفسها لكلتا السنتين.
تّم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف( على النحو التالي:

2020٢٠19
3,094,784٢,947,413في 1 يناير

154,739154,739تأثير األسهم المجانية المصدرة خال ٢٠٢٠
147,371-تأثير األسهم المجانية المصدرة خال ٢٠19

3,249,5233,٢49,5٢3المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

35- معامالت مع أطراف ذات عالقة
فــي ســياق األعمــال العاديــة، تجــري المجموعــة معامــالت مــع بعــض مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بهــا ومســاهميها واإلدارة العليــا والشــركات 
ــة والقوانيــن  ــة بحت ــا ألســس تجاري ــة فيهــا. تعمــل المجموعــة فــي معامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة فقــط وفًق التــي لديهــا مصلحــة جوهري
واللوائــح ذات الصلــة. يتــّم اعتمــاد شــروط هــذه المعامــالت مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك وإدارتــه. إن األرصــدة المتعلقــة باألطــراف ذات 

العالقــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي المجّمعــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر هــي كمــا يلــي:

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
أ( أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة الرئيسيون

746٢,763قروض وسلف7,1771,938
1,688974حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى53٠4,384,٢

ب( المساهمون الرئيسيون وآخرون
26,72477,348قروض وسلف9٠469,413,٢٠٠

23,721٢7,٢35حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى74٠61,613,7٠

إلتزامات الزبائن بموجب اعتمادات مستندية وخطابات ضمان 19,96116,249
6,2567,685وارتباطات أخرى

فيما يلي اإليرادات والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن القوائم المالية المجّمعة:

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
أ( أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة الرئيسيون

3513٠إيرادات الفوائد 33891
4543مصروف الفوائد11٢117
14716٢مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  4٢1382
8484أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ٢18218

ب( المساهمون الرئيسيون وآخرون
3,1003,336إيرادات الفوائد 8,6658,052
6441,٠٠8مصروفات فوائد 6181,673,٢

ــة المســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة أو مــن المســاهمين  ــر الممول فيمــا يلــي تحليــل القــروض أو الســلف أو المديونيــات والتعرضــات غي
ــر مــن أســهم البنــك أو أفــراد أســرهم، ناقصــًا كافــة المخصصــات والمبالــغ المشــطوبة: الذيــن يملكــون نســبة 10٪ أو أكث

٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

4٢,٠11-شؤون الباط السلطاني-1٠9,1٢٠

33,17643,17٢معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني شركات المجموعة13586,171,11٢

550٢,613أخرى6,7871,429

٢٢8,٠4٢87,60033,72687,796

مصروفات الفوائد المتكبدة على الودائع
فيمــا يلــي تحليــل بنــود المصروفــات المدفوعــة إلــى األطــراف ذات العالقــة أو مــن يملكــون 10٪ أو أكثــر مــن أســهم البنــك أو أفــراد عائالتهــم 

خــالل العــام:

٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

23941٢شؤون الباط السلطاني٠7٠621,1

405596معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني شركات المجموعة1,5481,052

4543أخرى11٢117

٢,73٠1,7906891,٠51

تعويضات لإلدارة العليا
تتألــف اإلدارة العليــا مــن 6 موظفيــن )2019: 7( باللجنــة التنفيذيــة لــإلدارة فــي عــام 2020. يعتبــر البنــك أن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لــإلدارة هــم 

مــن موظفــي اإلدارة العليــا ألغــراض االفصــاح عــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 24.
فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة، أبرمــت المجموعــة معامــالت مــع بعــض موظفــي اإلدارة الرئيســيين لديهــا وبعــض الشــركات التــي يكــون لهــم 
ــخ  ــي المجّمعــة كمــا فــي تاري ــّم إدراج األرصــدة المتعلقــة بهــذه األطــراف ذات العالقــة فــي قائمــة المركــز المال ــح هامــة. وقــد ت فيهــا مصال

التقريــر، كمــا يلــي:

٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

4221,٢43قروض وسلف٢٢91,096,3

1,595949حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى4654,143,٢
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فيما يلي اإليرادات والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن القوائم المالية المجّمعة:

٢٠1920202020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

175٢إيرادات الفوائد13544

4543مصروفات فوائد11٢117

2,8203,895رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل1177,325,1٠

6058منافع ما بعد التوظيف151156

إن المبالــغ المبينــة فــي الجــدول أعــاله هــي مبالــغ متكبــدة / مدفوعــة تــّم إدراجهــا كمصــروف خــالل فتــرة التقريــر وهــي تتعلــق بموظفــي اإلدارة 
العليــا. بعــض مكونــات تعويضــات اإلدارة العليــا هــي علــى أســاس التأجيــل ويتــّم اإلفصــاح عنهــا وفقــًا لذلــك. بالتالــي فقــد تــّم تعديــل أرقــام 

الســنة الســابقة بعــد األخــذ فــي عيــن االعتبــار الدفــع الفعلــي.

36- أنشطة ائتمانية
تحتــوي أنشــطة المجموعــة االئتمانيــة علــى أنشــطة إدارة االســتثمار حيــث تزاولهــا بصفتهــا حــارس أميــن ومديــر لعــدة صناديــق إســتثمار وأفــراد. 

إجمالــي األمــوال التــي تديرهــا المجموعــة ولــم يتــّم إدراجهــا ضمــن قائمــة المركــز المالــي كمــا يلــي:

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
1,005,9631,183,757أموال مدارة٠74,6942,612,891,3

المشاركة مع المنشآت المهيكلة غير الموحدة
تتألف األنشطة االئتمانية للمجموعة من أنشطة إدارة االستثمار التي تتّم كأمين للحفظ ومدير لعدد من صناديق االستثمار واألفراد.

يصف الجدول التالي أنواع المنشآت المهيكلة التي ال تقوم المجموعة بدمجها ولكن لديها حصة فيها.

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
251,395155,٠٢6أموال مدارة665652,974,4٠٢

يوّضــح الجــدول التالــي تحليــاًل للقيــم الدفتريــة للحصــص التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة فــي منشــآت مهيكلــة غيــر مجمعــة. والحــد األقصــى للتعــرض 
للخســارة هــو القيمــة الدفتريــة لألصــول المحتفــظ بهــا.

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
7,79111,515القيمة الدفترية لألموال المحتفظ بها٢9,9٠920,236

تعتبــر المجموعــة نفســها راعيــة لمنشــأة مهيكلــة عندمــا تســهل إنشــاء هــذه المنشــأة. ويوّضــح الجــدول التالــي المعلومــات المتعلقــة بالمنشــآت 
المهيكلــة التــي ترعاهــا المجموعــة، والتــي ال تملــك المجموعــة أي حصــة فيهــا.

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
123,142145,4٢3أموال مدارة377,7٢٢319,849

511569عموالت وأتعاب1,4781,327

 37- المشتقات
فــي ســياق األعمــال العاديــة، ترتبــط المجموعــة بالعديــد مــن أنــواع المعامــالت التــي تتضمــن أدوات ماليــة مشــتقة. األداة الماليــة المشــتقة 
هــي عقــد مالــي بيــن طرفيــن تعتمــد فيــه المدفوعــات علــى التحــركات فــي ســعر واحــد أو أكثــر مــن األدوات الماليــة أو المعــّدل االســتداللي أو 

المؤشــر. تــدرج هــذه األدوات المشــتقة بالقيمــة العادلــة. القيمــة العادلــة لــألداة المشــتقة هــي مــا يســاوي الربــح أو الخســارة غيــر المدرجيــن مــن 
المقارنــة مــع الســوق بالنســبة لــألداة المشــتقة باســتخدام األســعار الســائدة بالســوق أو أســاليب التســعير الداخليــة. تــدرج األربــاح والخســائر غيــر 

المحققــة فــي الربــح والخســارة أو الدخــل الشــامل اآلخــر. وتســتخدم المجموعــة األدوات الماليــة المشــتقة التاليــة:

أنواع منتجات المشتقات
العقــود اآلجلــة والمســتقبلية اآلجلــة هــي اتفاقيــات تعاقديــة إمــا لشــراء أو بيــع عمــالت أو ســلع أو أدوات ماليــة بســعر محــدد فــي تاريــخ محــدد 
فــي المســتقبل. العقــود اآلجلــة مصممــة للتعامــل بهــا فــي الســوق الفــوري. كمــا أن اتفاقيــات أســعار الفائــدة اآلجلــة هــي أدوات مســتقبلية 
ألســعار الفائــدة مصممــة حســب االحتياجــات بحيــث تعمــل علــى تثبيــت أســعار الفائــدة اآلجلــة لقــروض اعتباريــة لفتــرة محــددة مــن الزمــن متفــق 

عليهــا تبــدأ بتاريــخ محــدد فــي المســتقبل.
عقــود مقايضــات أســعار الفائــدة هــي اتفاقيــات تعاقديــة بيــن طرفيــن لمقايضــة الفائــدة اســتنادًا إلــى مبلــغ تقديــري محــدد. تتبــادل األطــراف 

المتقابلــة فــي العــادة معــّدالت الفائــدة الثابتــة والمتغيــرة اســتنادًا إلــى قيمــة تقديريــة بعملــة واحــدة.
الخيــارات هــي اتفاقيــات تعاقديــة تنقــل الحــق وليــس االلتــزام إمــا فــي شــراء أو بيــع مقــدار معّيــن مــن الســلع أو العمــالت األجنبيــة أو األداة 

الماليــة بســعر محــدد إمــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد أو فــي أي وقــت خــالل فتــرة زمنيــة محــددة.  

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية
ــة بغــرض تخفيــض تعرضهــا  ــة المشــتقة فــي أغــراض التغطي كجــزء مــن إدارة أصولهــا وإلتزاماتهــا تقــوم المجموعــة باســتخدام األدوات المالي
لمخاطــر العمــالت ومعــّدالت الفائــدة. تحقــق تلــك التغطيــة أدوات ماليــة محــددة ومعامــالت متوقعــة إضافــة إلــى التغطيــة االســتراتيجية ضــد 

جميــع مخاطــر المركــز المالــي.
تســتخدم المجموعــة عقــود صــرف عملــة أجنبيــة آجلــة ومقايضــات للتغطيــة ضــد مخاطــر عملــة محــددة علــى وجــه الخصــوص. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تســتخدم المجموعــة عقــود مقايضــات معــّدالت الفائــدة للتغطيــة ضــد التغييــرات فــي التدفقــات النقديــة الناشــئة مــن بعــض القــروض 

والودائــع ذات معــّدالت الفائــدة الثابتــة.
بالنســبة لمخاطــر معــّدالت الفائــدة، يتــّم إجــراء تغطيــة اســتراتيجية عــن طريــق رصــد إعــادة تســعير األصــول واإللتزامــات الماليــة والدخــول فــي 
ــّم  ــة، تت ــة االســتراتيجية ال تؤهــل لمحاســبة التغطي ــدة. وحيــث أن التغطي ــة حصــة مــن مخاطــر معــّدالت الفائ ــدة لتغطي مقايضــة معــّدالت فائ

المحاســبة عــن األدوات الماليــة المشــتقة ذات الصلــة علــى أنهــا معامــالت مشــتقة منتظمــة.  
أبرمــت الشــركة األم عقــود مقايضــات معــّدالت الفائــدة التــي يتــّم تصنيفهــا علــى أنهــا تغطيــات القيمــة العادلــة للتغطيــة مــن حركــة مخاطــر 
معــّدالت الفائــدة علــى ســندات يــورو متوســطة األجــل وبعــض ودائــع زبائنهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أبرمــت المجموعــة أيضــًا عقــود مقايضــات 
معــّدالت الفائــدة التــي يتــّم تصنيفهــا علــى أنهــا تغطيــات التدفقــات النقديــة للتغطيــة مــن مخاطــر تقلبــات التدفقــات النقديــة عــن إلتزاماتهــا 
الثانويــة. يتــّم تســجيل التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادلــة لإللتزامــات المغطــاة المنســوبة إلــى مخاطــر التغطيــة كجــزء مــن قيمهــا الدفتريــة، 

وبالتالــي يتــّم عرضهــا فــي قائمــة المركــز المالــي.
يوّضــح الجــدول المبيــن فــي الصفحــة التاليــة القيــم العادلــة الموجبــة والســالبة لــألدوات الماليــة المشــتقة، والتــي تكــون مســاوية لقيــم الســوق، 
إضافــة إلــى تحليــل القيــم االســمية وفقــًا لفتــرة االســتحقاق. وتعــادل القيــم االســمية القيــم األساســية لــألداة المشــتقة والمعــّدل المرجعــي أو 

المؤشــر وهــو األســاس الــذي يتــّم بموجبــه قيــاس التغيــرات فــي قيمــة المشــتقات.  

31 ديسمبر 2020

القيمة العادلة 
الموجبة

)إيضاح 8(

القيمة العادلة 
السالبة

)إيضاح 18(

إجمالي القيمة 
االسمية

القيمة التقديرية حسب فترة االستحقاق

أكثر من 12 4-12 شهراخالل 3 أشهر
شهرًا

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

-192,500-192,500-1,592تغطيات القيمة العادلة
-13,090-16413,090-تغطيات التدفقات النقدية
70,392672,823-25,55424,615743,215مقايضات معّدالت الفائدة

-1,26319127,97820,0777,901عقود شراء السلع
-2091,25127,97820,0777,901عقود بيع السلع
6842931,723,4781,259,448444,44619,584عقود شراء آجلة

6,1275,4871,718,5391,259,679439,51419,346عقود بيع آجلة
35,42932,0014,446,7782,559,2811,175,744711,753اإلجمالي

92,02383,11911,550,0736,647,4833,053,8811,848,709اإلجمالي دوالر أمريكي باآلالف
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31 ديسمبر ٢٠19

القيمة العادلة 
الموجبة

)إيضاح 8(

القيمة العادلة 
السالبة

)إيضاح 18(

إجمالي القيمة 
االسمية

القيمة التقديرية حسب فترة االستحقاق

أكثر من 1٢ 4-1٢ شهراخال 3 أشهر
شهرًا

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

19٢,5٠٠-41٠16٢٠٢,3339,833تغطيات القيمة العادلة
٢6,18٠--4٠٢6,18٠-تغطيات التدفقات النقدية
198,749641,679-9,9٠79,77384٠,4٢8مقايضات معّدالت الفائدة

4,6951,6٠5119,4٢77٠,٢6146,598٢,568عقود شراء السلع
1,6944,569119,4٢67٠,٢6٠46,598٢,568عقود بيع السلع
8481,1441,749,4٢5945,799633,٢1617٠,41٠عقود شراء آجلة

4,7٢٠1,5٢81,74٢,584943,91٢63٠,٠٠8168,664عقود بيع آجلة
٢٢,٢7418,6754,799,8٠3٢,٠4٠,٠651,555,1691,٢٠4,569اإلجمالي

57,85548,5٠61٢,467,٠٢15,٢98,87٠4,٠39,4٠٠3,1٢8,751اإلجمالي دوالر أمريكي باآلالف

3٨- اتفاقيات إعادة الشراء
ال يوجد لدى المجموعة أي معامالت عقود إعادة شراء قائمة في تاريخ التقرير )2019: ال شيء(.

39- التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات
فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات كالتالي:

في 31 ديسمبر 2020
سلطنة ُعمان

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
الواليات المتحدة أوروبا

اإلجماليأخرىاألمريكية

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

نقدية وأرصدة لدى 
656,891---474,204182,687بنوك مركزية

41,063279,82049,30853,732149,963573,886مستحق من البنوك
50,7988,937,373--8,695,774190,801قروض وسلف

1,329,488100,4931,4131,617402,4501,835,461االستثمارات
ممتلكات ومعدات 

450,154---435,74614,408وأصول أخرى
10,976,275768,20950,72155,349603,21112,453,765إجمالي األصول

249,180938,007-67,608585,09236,127ودائع من البنوك
7,831,270484,75716,70468343,8608,377,274ودائع الزبائن

سندات/ صكوك 
476,797--386,592-90,205يورو متوسطة األجل

إلتزامات أخرى 
16604,949--579,11525,818وضريبة

13,090-13,090---إلتزامات ثانوية
2,043,648----2,043,648أموال المساهمين

إجمالي اإللتزامات 
وحقوق 

10,611,8461,095,667439,42313,773293,05612,453,765المساهمين

في 31 ديسمبر 2020
سلطنة ُعمان

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
الواليات المتحدة أوروبا

اإلجماليأخرىاألمريكية

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

نقدية وأرصدة لدى 
1,706,210---1,231,698474,512بنوك مركزية

106,657726,805128,073139,564389,5141,490,613مستحق من البنوك  
131,94323,213,956--22,586,426495,587قروض وسلف

3,453,215261,0213,6704,2001,045,3254,767,431إستثمارات
ممتلكات ومعدات 

1,169,231---1,131,80837,423وأصول أخرى
28,509,8041,995,348131,743143,7641,566,78232,347,441إجمالي األصول

647,2212,436,382-175,6061,519,71993,836ودائع من البنوك
20,340,9621,259,10943,3871,774113,92221,759,154ودائع الزبائن

سندات وصكوك 
1,238,434--1,004,135-234,299يورو متوسطة األجل

إلتزامات أخرى 
421,571,296--1,504,19467,060وضريبة

34,000-34,000---إلتزامات ثانوية 
5,308,175----5,308,175أموال المساهمين

إجمالي اإللتزامات 
وحقوق 

27,563,2362,845,8881,141,35835,774761,18532,347,441المساهمين

في 31 ديسمبر ٢٠19
سلطنة ُعمان

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
الواليات المتحدة أوروبا

اإلجماليأخرىاألمريكية

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

نقدية وأرصدة لدى 
781,755---639,34114٢,414بنوك مركزية

86,3٢3569,39939,7746٠,538113,77٠869,8٠4مستحق من البنوك
53,6٠٠8,878,٠41-8,561,٢77٢63,٠611٠3قروض وسلف

965,517111,7131,5٠٢415365,6851,444,83٢االستثمارات
ممتلكات ومعدات 

316,176---٢9٠,344٢5,83٢وأصول أخرى
1٠,54٢,8٠٢1,11٢,41941,3796٠,953533,٠551٢,٢9٠,6٠8إجمالي األصول

6٠,63٠611,٠9٠٢44,3513,85٠٢53,5581,173,479ودائع من البنوك
7,5٢5,٠1٠483,6971,9139553٢,٠918,٠43,666ودائع الزبائن

سندات/ صكوك 
475,615--385,41٠-9٠,٢٠5يورو متوسطة األجل

إلتزامات أخرى 
16569,٠3٢-517,8٠651,٢٠٠1٠وضريبة

٢6,18٠-٢6,18٠---إلتزامات ثانوية
٢,٠٠٢,636----٢,٠٠٢,636أموال المساهمين
إجمالي اإللتزامات 

1٠,196,٢871,145,987631,6843٠,985٢85,6651٢,٢9٠,6٠8وحقوق المساهمين
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في 31 ديسمبر ٢٠19
سلطنة ُعمان

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
الواليات المتحدة أوروبا

اإلجماليأخرىاألمريكية

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

نقدية وأرصدة لدى 
٢,٠3٠,533---1,66٠,6٢7369,9٠6بنوك مركزية

٢٢4,٢151,478,9581٠3,3٠9157,٢4٢٢95,5٠6٢,٢59,٢3٠مستحق من البنوك
139,٢٢1٢3,٠59,846-٢٢,٢37,٠83683,٢74٢68قروض وسلف

٢,5٠7,837٢9٠,1643,9٠11,٠78949,8313,75٢,811االستثمارات
ممتلكات ومعدات 

8٢1,٢36---754,14٠67,٠96وأصول أخرى
٢7,383,9٠٢٢,889,3981٠7,478158,3٢٠1,384,55831,9٢3,656إجمالي األصول

157,48٠1,587,٢47634,6781٠,٠٠٠658,59٢3,٠47,997ودائع من البنوك
19,545,48٠1,٢56,3564,969٢,48183,353٢٠,89٢,639ودائع الزبائن

سندات/ صكوك 
1,٢35,364--1,٠٠1,٠65-٢34,٢99يورو متوسطة األجل

إلتزامات أخرى 
4٢1,478,٠٠4-1,344,94913٢,987٢6وضريبة

68,٠٠٠-68,٠٠٠---إلتزامات ثانوية
5,٢٠1,65٢----5,٢٠1,65٢أموال المساهمين
إجمالي اإللتزامات 

٢6,483,86٠٢,976,59٠1,64٠,7388٠,481741,98731,9٢3,656وحقوق المساهمين

40- معلومات قطاعّية
حــددت اإلدارة قطاعــات التشــغيل علــى أســاس التقاريــر التــي تمــت مراجعتهــا مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة التــي يتــّم اســتخدامها التخــاذ قــرارات 
اســتراتيجية. وتأخــذ اللجنــة باالعتبــار األعمــال مــن منظوريــن جغرافــي وانتاجــي. جغرافيــًا، تأخــذ باالعتبــار أداء البنــك ككل فــي ُعمــان واألســواق 
العالميــة. ويتــّم تقســيم الســوق العمانــي إلــى خدمــات مصرفيــة للشــركات ولألفــراد والخدمــات المصرفيــة اإلســالمية حيــث أن جميــع هــذه 

االعمــال موجــودة فــي ســلطنة عمــان. التحليــل القطاعــي وفقــًا للمواقــع الجغرافيــة كمــا يلــي:
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

اإلجمالي دولي سلطنة ُعمان سلطنة ُعمان دولي اإلجمالي 
 دوالر أمريكي 

باآلالف 
 دوالر أمريكي 

باآلالف 
 دوالر أمريكي 

باآلالف 
  ريال عماني 

باآلالف 
  ريال عماني 

باآلالف 
  ريال عماني 

باآلالف 
4٢7,9779,795437,77٢إيرادات الفوائد٠7٠٢5,44٢1,111,6٢8,1,137
)143,536()5,٠8٢()138,454(مصروف الفوائد)359,6٢1()٢٠٠,13()8٢1,37٢(

إيرادات من التمويل اإلسامي 177,3٠6-177,3٠6
68,٢63-68,٢63/ االستثمارات

)4٠,369(-)4٠,369(توزيعات على المودعين )1٠4,855(-)1٠4,855(

إيرادات عموالت ورسوم ٠11,٢34,59٠9,579٢٢5
86,6٢93,6889٠,317)بالصافي(

41,17٠٢,9٢٢44,٠9٢إيرادات التشغيل األخرى114,5٢57,59٠1٠6,935
445,21611,323456,539إيرادات التشغيل1,185,81529,4111,156,404

)159,6٠٢()4,7٢٠()154,88٢(مصروفات التشغيل األخرى)4٠٢,٢91()1٢,٢61()414,55٢(
)٢٠,٢5٠()56٠()19,69٠(استهاك)51,143()1,454()597,5٢(

صافي خسائر إنخفاض القيمة )176,859()33,6٢9()488,٢1٠(
)81,٠38()1٢,947()68,٠91(على األصول المالية

)3٢,٢91()169()3٢,1٢٢(مصروفات الضريبة)83,433()44٠()83,873(
)٢93,181()18,396()٢74,785(اإلجمالي)713,7٢6()47,784()761,51٠(

163,358)7,٠73(17٠,431ربح/ )خسارة( العام678,44٢)18,373(4٢4,3٠5
1٢,٠71,13438٢,6311٢,453,765إجمالي األصول347,441993,84731,353,594,3٢
1٠,٠64,143345,9741٠,41٠,117إجمالي اإللتزامات 63٢,٢66898,634٢6,14٠,٠39,٢7

8,3681118,479مصروفات رأسمالية٢٢,٠٢3٢88٢1,735

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019:
اإلجمالي دولي سلطنة ُعمان سلطنة ُعمان دولي اإلجمالي 

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

433,14718,87٠45٢,٠17إيرادات الفوائد٠59,٠131,1٢5,٠7٢49,1,174
)161,137()1٠,391()15٠,746(مصروف الفوائد)391,548()٢6,99٠()418,538(

إيرادات من التمويل اإلسامي 171,639-171,639
66,٠81-66,٠81/ االستثمارات

)39,989(-)39,989(توزيعات على المودعين )1٠3,868(-)1٠3,868(

إيرادات عموالت ورسوم ٠٠8,665٢53,٢65,6731٢
97,4٠84,8761٠٢,٢84)بالصافي(

5٠,9981,9175٢,915إيرادات التشغيل األخرى46٢,137,4414,97913٢
456,89915,٢7٢47٢,171إيرادات التشغيل٢٢6,41939,6671,186,75٢,1
)175,٢6٢()6,563()168,699(مصروفات التشغيل األخرى)438,177()٠48,17()٢٢5,455(
)٢٠,669()5٠5()٢٠,164(استهاك)375,5٢()1,311()53,686(

صافي خسائر إنخفاض القيمة )631,9٠()55,153()145,784(
)56,1٢7()٢1,٢34()34,893(على األصول المالية

)34,563()199()34,364(مصروفات الضريبة)٢56,89()518()89,774(
)٢86,6٢1()٢8,5٠1()٢58,1٢٠(اإلجمالي)439,67٠()٠3٠,74()744,469(

185,55٠)13,٢٢9(198,779ربح/ )خسارة( العام516,313)34,363(481,95٠
11,8٠5,666484,94٢1٢,٢9٠,6٠8إجمالي األصول٠66,664,٢59,59٠3٠,31,9٢3,6561
9,8٢9,٢3٠458,74٢1٠,٢87,97٢إجمالي اإللتزامات466,٢6,7٢٢,٠٠41,191,538٢5,53٠

8,٢49٢388,487مصروفات رأسمالية٢٢,٠44618٢1,4٢6

ُتصــدر المجموعــة تقاريرهــا حــول المعلومــات القطاعيــة حســب قطاعــات األعمــال التاليــة، الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات والخدمــات 
ــي  ــن الجــدول التال ــة اإلســالمية. يبّي ــة والخدمــات المصرفي ــة الدولي ــة للشــركات والخدمــات المصرفي ــراد والخدمــات المصرفي ــة لألف المصرفي

توزيــع إيــرادات التشــغيل للمجموعــة والربــح وإجمالــي األصــول حســب قطــاع األعمــال:

توفــر الخدمــات المصرفيــة للشــركات عرًضــا شــاماًل للمنتجــات والخدمــات للزبائــن مــن رجــال األعمــال والشــركات، بمــا فــي ذلــك اإلقــراض 	 
ــة. ــة وإدارة النقــد والخدمــات األخــرى ذات الصل ــل التجــاري والصــرف األجنبــي والمعامــالت المصرفي ــع والتموي واســتالم الودائ

الخدمــات المصرفيــة للمســتهلكين توفــر مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات والخدمــات لألفــراد، بمــا فــي ذلــك القــروض االســتهالكية 	 
وبطاقــات االئتمــان وحســابات الودائــع بمــا فــي ذلــك الودائــع االدخاريــة والصــرف األجنبــي والخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة والتحويــالت 

والتأميــن المصرفــي والخدمــات األخــرى ذات الصلــة بالفــروع.
الخدمــات المصرفيــة للشــركات تشــمل الخزينــة والمؤسســات الماليــة واالســتثمارات واالستشــارات وإدارة األصــول والخدمــات المصرفيــة 	 

الخاصــة.
ــارج ســلطنة 	  ــة واالســتراتيجية خ ــة واالســتثمارات الفرعي ــب التمثيلي ــة والمكات ــة أنشــطة الفــروع الخارجي ــة الدولي تشــمل الخدمــات المصرفي

ــات ســلطنة ُعمــان. ــة ومخصصــات تكلفــة مــن عملي ــات الخارجي ــة العملي ــة الدولي ُعمــان. وتتضمــن الخدمــات المصرفي
الخدمات المصرفية اإلسالمية تمّثل األنشطة المصرفية للنافذة اإلسالمية للبنك في سلطنة ُعمان.	 
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31 ديسمبر 2020

الصيرفة التقليدية
أعمال 

الصيرفة 
اإلسالمية

اإلجمالي الخدمات 
المصرفية 

للمؤسسات

الخدمات 
المصرفية 

لالفراد

الخدمات 
المصرفية 

للشركات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية
اإلجمالي 

الفرعي

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

294,236-116,566137,07835,7974,795294,236صافي إيرادات الفوائد
صافي اإليرادات من 

27,89427,894-----التمويل اإلسامي
إيرادات عموالت ورسوم 
20,91263,37840,3906,395131,0753,334134,409وإيرادات أخرى )بالصافي(

137,478200,45676,18711,190425,31131,228456,539إيرادات التشغيل
مصروفات التشغيل      

)179,852()12,227()167,625()6,773()14,889()116,044()29,919()بما في ذلك االستهاك(
صافي خسائر إنخفاض 

القيمة على األصول 
)81,038()7,697()73,341()12,947()4,947()19,079()36,368(المالية

)32,291()1,700()30,591()169()8,762()10,375()11,285(مصروفات الضريبة
)77,572()145,498()28,598()19,889()271,557()21,624()293,181(

153,7549,604163,358)8,699(59,90654,95847,589ربح )خسارة( العام
4,428,6103,514,3112,640,672403,99210,987,5851,466,18012,453,765إجمالي األصول

3,208,9964,398,8661,162,104360,0689,130,0341,280,08310,410,117إجمالي اإللتزامات
إيرادات التشغيل       

357,085520,665197,88829,0651,104,70381,1121,185,815)دوالر أمريكي باآلالف(
ربح )خسارة( العام         
399,36024,945424,305)22,595(155,599142,748123,608)دوالر أمريكي باآلالف(

إجمالي األصول         
11,502,8829,128,0816,858,8881,049,33028,539,1813,808,26032,347,441)دوالر أمريكي باآلالف(
إجمالي اإللتزامات       
8,335,05511,425,6263,018,452935,24223,714,3753,324,89127,039,266)دوالر أمريكي باألالف(

31 ديسمبر ٢٠19

الصيرفة التقليدية
أعمال 

الصيرفة 
اإلسامية

اإلجمالي الخدمات 
المصرفية 

للمؤسسات

الخدمات 
المصرفية 

لافراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية
اإلجمالي 

الفرعي

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

٢9٠,88٠ -   ٢9٠,88٠ 8,597 ٢4,363 134,٢٠6 1٢3,714 صافي إيرادات الفوائد
صافي اإليرادات من التمويل 

٢6,٠9٢ ٢6,٠9٢ -   ----اإلسامي

إيرادات عموالت ورسوم 
 155,199 3,836 151,363 6,864 5٠,٠15 73,٢14 ٢1,٢7٠وإيرادات أخرى )بالصافي(

 47٢,171 ٢9,9٢8 44٢,٢43 15,461 74,378 ٢٠7,4٢٠ 144,984إيرادات التشغيل
مصروفات التشغيل          
 )195,931( )13,151( )18٢,78٠( )8,9٠٢( )18,٢٠5( )1٢4,766( )3٠,9٠7()بما في ذلك االستهاك(

صافي خسائر إنخفاض القيمة 
 )56,1٢7()4,49٢()51,635( )٢1,٢34( )519( )8,933( )٢٠,949(على األصول المالية

)34,563()1,466( )33,٠97( )1٢٢()8,٠1٠( )11,٠41( )13,9٢4( مصروفات الضريبة
 )65,78٠( )144,74٢( )٠6,734()3٠,٢58( )٢67,51٢( )19,1٠9()٢86,6٢1(

 185,55٠ 1٠,819 174,731)14,797( 47,644 6٢,68٠ 79,٢٠4ربح )خسارة( العام
 1٢,٢9٠,6٠8 1,441,893 1٠,848,715 518,644 ٢,563,169 3,44٢,4٠1 4,3٢4,5٠1إجمالي األصول

 1٠,٢87,97٢  1,314,7٢7  8,973,٢45  453,651  1,3٢9,٠6٠  3,984,164  3,٢٠6,37٠ إجمالي اإللتزامات
إيرادات التشغيل          
 1,٢٢6,419 77,735 1,148,684 4٠,158 193,19٠ 538,753 376,583)دوالر أمريكي باآلالف(

ربح )خسارة( العام         
 481,95٠ ٢8,1٠1 453,849)38,434(  1٢3,751 16٢,8٠6 ٢٠5,7٢6)دوالر أمريكي باآلالف(

إجمالي األصول             
31,9٢3,656 3,745,177 ٢8,178,479 1,347,1٢7 6,657,58٢ 8,941,3٠1 11,٢3٢,469 )دوالر أمريكي باآلالف(

إجمالي اإللتزامات        
 ٢6,7٢٢,٠٠4  3,414,875  ٢3,3٠7,1٢9  1,178,314  3,45٢,1٠4  1٠,348,478  8,3٢8,٢33 )دوالر أمريكي باألالف(

إيرادات منفصلة ٢0٢0
ــن لخطــوط المنتجــات/ الخدمــات  ــة مــن العقــود مــع الزبائ ــرادات المنفصل ــي رقــم 15 اإلفصــاح عــن اإلي ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــب معي يتطل
الرئيســية. يوفــر الجــدول أدنــاه فصــل إيــرادات العمــوالت والرســوم )بالصافــي( وإيــرادات التشــغيل األخــرى فــي إيــرادات العقــود واإليــرادات غيــر 

المتعاقــدة داخــل قطاعــات المجموعــة التــي يتــّم اإلبــالغ عنهــا. يتــّم فصــل إيــرادات العقــود بشــكل أكبــر بنــاًء علــى المنتجــات والخدمــات:

 إيرادات عموالت ورسوم
 )بالصافي( وإيرادات

التشغيل األخرى

الخدمات 
المصرفية 

للمؤسسات

الخدمات 
المصرفية 

لالفراد

الخدمات 
المصرفية 

للشركات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية
اإلجمالي 

الفرعي
أعمال 

الصيرفة 
اإلسالمية

اإلجمالي

ديسمبر 2020
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 إيرادات العقود

1,86852,9093,44619758,4201,09659,516إيرادات من المعامات
9,0473704,3421,91215,67128515,956إيرادات التداول

إيرادات القروض المشتركة 
واإليرادات األخرى ذات 

6,7739241,3503819,4284739,901الصلة بالقروض
اإليرادات المتعلقة 

بالخدمات االستشارية وإدارة 
األصول والخدمات المتعلقة 

221,7206,2341,0769,052859,137بحقوق المساهمين
17,71055,92315,3723,56692,5711,93994,510إجمالي إيرادات العقد
3,2027,45525,0182,82938,5041,39539,899إيرادات غير تعاقدية 

20,91263,37840,3906,395131,0753,334134,409اإلجمالي 
54,318164,618104,90916,610340,4558,660349,115)دوالر أمريكي باآلالف(

إيرادات عموالت ورسوم 
)بالصافي( وإيرادات 

التشغيل األخرى

الخدمات 
المصرفية 

للمؤسسات

الخدمات 
المصرفية 

لافراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية
اإلجمالي 

الفرعي
أعمال 

الصيرفة 
اإلسامية

اإلجمالي

ديسمبر ٢٠19
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف

إيرادات العقود
٢,59161,8٢61,18117465,77٢1,41667,188إيرادات من المعامات

9,3٢14984,576٢,4٢716,8٢٢٢7٠17,٠9٢إيرادات التداول
إيرادات القروض المشتركة 

واإليرادات األخرى ذات 
6,5771,19٠1,٢345٢19,5٢٢3779,899الصلة بالقروض

اإليرادات المتعلقة 
بالخدمات االستشارية 

وإدارة األصول والخدمات 
المتعلقة بحقوق 

54٢138,9991,86911,13513411,٢69المساهمين
18,54363,7٢715,99٠4,9911٠3,٢51٢,1971٠5,448إجمالي إيرادات العقد
٢,7٢79,48734,٠٢51,87348,11٢1,63949,751إيرادات غير تعاقدية 

٢1,٢7٠73,٢145٠,٠156,864151,3633,836155,199اإلجمالي 
55,٢4619٠,1661٢9,9٠917,8٢9393,15٠9,9644٠3,114)دوالر أمريكي باآلالف(

لــدى المجموعــة أصــول وإلتزامــات تعاقديــة بقيمــة 3.427 مليــون ريــال عمانــي )2019: 4.187 مليــون ريــال عمانــي( و2.762 مليــون ريــال عمانــي 
)2019: 3.721 مليــون ريــال عمانــي( علــى التوالــي.  

لم يتّم االعتراف بأي خسائر إلنخفاض القيمة فيما يتعلق بأصول العقود. وأيضًا، ال يوجد في العقود مكون مالي جوهري. 
تتعلــق إلتزامــات العقــد فــي المقــام األول بالرســوم غيــر القابلــة لالســترداد التــي يتــّم تلقيهــا مــن الزبائــن حيــث يتــّم إدراج اإليــرادات علــى مــدار 
فتــرة زمنيــة كمــا هــو مذكــور فــي اإليضــاح 3-٢. تــّم إدراج مبلــغ 1.189 مليــون ريــال عمانــي )2019: 1.189 مليــون ريــال عمانــي( والمــدرج فــي 
اإللتزامــات التعاقديــة فــي بدايــة الفتــرة كإيــرادات للفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020. تتوقــع اإلدارة أن يتــّم احتســاب ٪26 )2019: ٪26( 

مــن إيــرادات إلتزامــات األداء المتبقيــة كل عــام علــى مــدار الســنوات الثــالث القادمــة.
ال تشمل اإليرادات من العقود مع الزبائن اإليرادات المدرجة من إلتزامات األداء المستوفاة في الفترات السابقة.
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41- إدارة المخاطر المالية
41-1 مقدمة ونظرة عامة

إدارة المخاطــر هــي عمليــة تقــوم المجموعــة مــن خاللهــا بتحديــد المخاطــر الرئيســية عــن طريــق تطبيــق تدابيــر واضحــة وثابتــة لقيــاس المخاطــر، 
واختيــار المخاطــر التــي يمكــن أن يقبلهــا أو يرفضهــا أو يحــد منهــا بواســطة الوســائل التــي يحددهــا، مــع وضــع اإلجــراءات الالزمــة لرصــد مواضــع 

الخطــر الناجمــة والتبليــغ عنهــا بهــدف اتخــاذ التدابيــر الالزمــة. 
إن الهــدف مــن إدارة المخاطــر هــو التأكــد مــن أن المجموعــة تعمــل ضمــن مســتويات الرغبــة فــي المخاطــرة التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة تزامنــا 
مــع قيــام وحــدات العمــل المختلفــة بتحقيــق هدفهــا المتمّثــل فــي تعظيــم العوائــد المعّدلــة بالمخاطــر. وفــي المجموعــة ُتعــرف المخاطــر بأنهــا 
احتمــال حــدوث خســارة أو نتيجــة غيــر مرغــوب فيهــا فــي مــا يتعلــق باألربــاح المتوقعــة، وكفايــة رأس المــال أو الســيولة، بمــا يــؤدي إلــى تقلبــات 

فــي األربــاح. ويتعــرض البنــك للمخاطــر الرئيســية التاليــة:

مخاطر االئتمان.	 
مخاطر السيولة.	 
مخاطر السوق.	 
مخاطر التشغيل.	 

إدارة المخاطــر هــي المســؤولية العامــة لمجلــس إدارة المجموعــة وتــدار مــن خــالل لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن المجلــس. يقــوم مجلــس اإلدارة 
بمراجعــة اســتراتيجية إدارة المخاطــر والموافقــة عليهــا، ويحــدد مــدى قــدرة المجموعــة علــى الرغبــة فــي المخاطــرة. ولتســهيل عمليــة تحقيــق 
األهــداف االســتراتيجية للمجموعــة ضمــن مســتوى الرغبــة فــي المخاطــرة المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة، قامــت المجموعــة بإنشــاء لجنــة إلدارة 
المخاطــر. وتقــدم لجنــة إدارة المخاطــر توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة مــن خــالل لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن المجلــس حــول اســتراتيجية المخاطــر 
مقابــل العوائــد ومســتوى الرغبــة فــي المخاطــرة وسياســات وإطــار عمــل إدارة المخاطــر المختلفــة. ولغــرض اإلدارة اليوميــة للمخاطــر، قامــت 
المجموعــة بإنشــاء دائــرة إدارة مخاطــر مســتقلة تعمــل بشــكل موضوعــي علــى مراجعــة والتأكــد مــن أن مختلــف عمليــات المجموعــة تعمــل 
وفقــًا لمقاييــس المخاطــر التــي وضعهــا مجلــس اإلدارة. وتعمــل دائــرة إدارة المخاطــر بشــكل مســتقل عــن األعمــال وترفــع التقاريــر مباشــرة إلــى 

مجلــس اإلدارة.
ــى مســتوى  ــة فــي المخاطــرة فــي مجــاالت األعمــال المختلفــة ويعمــم مــن خــالل سياســة محكمــة للمخاطــر عل ــد مســتوى الرغب ــّم تحدي يت
المؤسســة. وتتــّم إدارة المخاطــر علــى مســتوى المؤسســة بهــدف تعظيــم العوائــد المعّدلــة بالمخاطــر مــن خــالل إطــار إدارة المخاطــر المحــدد 
بعنايــة. تعمــل سياســة المجموعــة للمخاطــر المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة علــى تحليــل وتحديــد حــدود / ســقوف مخاطــر االئتمــان والســوق 
والســيولة والتشــغيل، وغيرهــا مــن المخاطــر. يتــّم قيــاس مســتويات المخاطــر لــكل فئــة مــن هــذه الفئــات ومراقبتهــا باســتمرار مــع اإلبــالغ عــن 
مــدى االمتثــال لمســتويات المخاطــر علــى أســاس منتظــم، ممــا يضمــن اإلدارة الحكيمــة للمخاطــر التــي تتحّملهــا المجموعــة فــي ســياق عملهــا 
العــادي. يتــّم تحديــث سياســة المخاطــر بانتظــام، وعلــى أســاس التغيــرات فــي األهــداف االســتراتيجية/التنظيمية، اإلرشــادات التنظيميــة فــي 

المجموعــة، وتحليــل التوجهــات االقتصاديــة والبيئــة التشــغيلية فــي البلــدان التــي تعمــل فيهــا المجموعــة.
وقــد أثبتــت عمليــات إدارة المخاطــر بالمجموعــة فعاليتهــا علــى مــدار العــام، وهــي ال تــزال مدعومــة بشــكل جيــد بثقافــة مخاطــر قويــة. ويظــل 
ــى نحــو فعــال  ــادرات إدارة المخاطــر الرئيســية، بمــا يضمــن إدارة المخاطــر فــي المجموعــة عل ــة وثيقــة بمب ــى صل مجلــس إدارة المجموعــة عل

والحفــاظ علــى مســتويات مناســبة مــن الســيولة ورأس مــال كاف يتماشــى مــع المتطلبــات المتغيــرة.
تــدرك المجموعــة أن عمليــة إدارة المخاطــر هــي أمــر أساســي لتحقيــق هدفــه المتمّثــل فــي تعزيــز قيمــة المســاهمين، كمــا أنهــا تمّثــل مجــال 
اختصاصــه األساســي. وتواصــل المجموعــة االســتثمار فــي تعزيــز قــدرات إدارة المخاطــر وذلــك لضمــان قدرتــه علــى تحقيــق خطــط النمــو مــع إدارة 

المخاطــر الكامنــة بطريقــة فاعلــة.

41-٢ مخاطر االئتمان

41-٢-1 إدارة مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي الخســارة المتوقعــة التــي تنتــج عــن عــدم قــدرة المقتــرض أو الطــرف المقابــل علــى الوفــاء بإلتزاماتــه الماليــة أو التعاقديــة 

وفقــا للشــروط المتفــق عليهــا. وتشــمل األنــواع التاليــة: 

المخاطر السيادية/ القطرية	 
مخاطر الطرف المقابل	 
مخاطر التسوية	 

وظيفــة إدارة مخاطــر االئتمــان هــي تعظيــم معــّدل العائــد المــوزون بالمخاطــر للمجموعــة مــن خــالل الحفــاظ علــى التعــرض لمخاطــر االئتمــان 
ضمــن الحــدود المقبولــة. و تشــّكل مخاطــر االئتمــان الجــزء األكبــر مــن تعــرض المجموعــة للمخاطــر. 

سياسات مراقبة وتخفيف حدود المخاطر
تبــدأ عمليــة إدارة مخاطــر االئتمــان بالمجموعــة بسياســة المخاطــر التــي تحــدد مؤشــرات لمعالجــة األبعــاد المختلفــة لمخاطــر االئتمــان بمــا فــي 
ذلــك مخاطــر تركيــز االئتمــان، ســقف المقتــرض الواحــد، إلــخ. لــكل مؤشــر، قــد وضعــت المجموعــة لنفســها حــدودًا واضحــة ومحــددة بشــكل 
جيــد. يتــّم مراقبــة االمتثــال لمختلــف المؤشــرات واإلبــالغ عنهــا علــى أســاس منتظــم ويتــّم اإلبــالغ عــن أي حــاالت اســتثنائية للتمكــن مــن اتخــاذ 

اإلجــراءات التصحيحيــة.

يتــّم تنظيــم كل عمليــات االئتمــان - واالعتمــاد والصــرف واإلدارة والتصنيــف والســداد والشــطب عــن طريــق دليــل االئتمــان بالمجموعــة الــذي 	 
يراجعــه قســم إدارة المخاطــر وتعتمــده جهــات االعتمــاد المناســبة. وتنــص سياســة االئتمــان علــى إرشــادات واضحــة لــكل مــن هــذه المهــام 

وســلطة التخويــل باإلقــراض لمختلــف المســتويات كمــا تــّم بيانــه فــي "حــدود ســلطات اإلقــراض" المناســبة.
ــّم إرســال كل مقترحــات اإلقــراض لمقتــرض أو مجموعــة مــن المقترضيــن عندمــا تتعــدى مســتويات اإلقــراض المقترحــة حــدود االئتمــان 	  يت

العتمادهــا / تجديدهــا إلــى الســلطات المناســبة بعــد إجــراء فحــص مســتقل مــن قبــل قســم إدارة االئتمــان والــذي بــدوره يــدرج مالحظاتــه 
ضمــن المقتــرح.

يتــّم فحــص جميــع حســابات قــروض الشــركات مــرة واحــدة ســنويًا علــى األقــل، كمــا يتــّم فحــص محفظــة قــروض الزبائــن األفــراد بمــا فــي ذلــك 	 
بطاقــات االئتمــان ومحفظــة الرهــن علــى أســاس المحفظــة وعلــى مســتوى المنتــج مــرة واحــدة ســنويًا علــى األقل.

ــّم التحكــم فــي تركــز المخاطــر مــن أطــراف مقابلــة وفــي مناطــق جغرافيــة وقطاعــات محــددة وضبطهــا وفقــًا لالشــتراطات المنظمــة 	  يت
والحــدود الموضوعــة فــي سياســة المجموعــة للمخاطــر.

يتــّم تحليــل كبــار الزبائــن علــى مســتوى المجموعــات علــى أســاس منتظــم. ويقــوم قســم اإلقــراض بتحديــث محفظــة العميــل ومراقبــة وإدارة 	 
المخاطــر ذات الصلــة علــى أســاس مســتمر. ويتــّم إجــراء تحليــل علــى الصناعــة والقطــاع وإعــداد تقاريــر عــن المؤشــر كجــزء مــن عمليــة إدارة 

مخاطــر االئتمــان لفهــم التوجهــات فــي الصناعــة.
ــل المحفظــة علــى أســاس درجــات المخاطــر ودرجــة نقــل 	  ــّم تحلي تعرضــات االئتمــان هــي مخاطــر مصّنفــة لدعــم اتخــاذ قــرارات االئتمــان. يت

ــى إدارة مخاطــر االئتمــان الســائدة. ــز عل المخاطــر للتركي
يتّم تصنيف محفظة الخدمات المصرفية لألفراد باستخدام بطاقة درجات التطبيقات.	 

يوجــد هنــاك نظــام صــارم إلدارة الضمانــات لتخفيــف مــن أي مخاطــر ائتمــان. لــدى المجموعــة عمليــة إدارة ائتمــان قويــة تضمــن االمتثــال لشــروط 
الموافقــة والتوثيــق والفحــص المســتمر لضمــان جــودة االئتمــان والضمانــات. فــي حيــن أن األوراق الماليــة مثــل األســهم المدرجــة يتــّم تقييمهــا 
بانتظــام، فــإن األوراق الماليــة الرســمية بمقتضــى سياســة االئتمــان التــي تــّم الحصــول عليهــا عــن طريــق الرهــن القانونــي علــى العقــارات ســيتّم 

تقييمهــا مــرة واحــدة علــى األقــل فــي 3 ســنوات أو أكثــر فــي كثيــر مــن األحيــان فــي حــال تطلــب الوضــع ذلــك.
تنفــذ المجموعــة دعــم االئتمــان المرفــق مــع عقــود المقايضــات الدوليــة ووثيقــة جمعيــة المشــتقات المبرمــة مــع البنــوك المقابلــة الرئيســية 
مــن أجــل التخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان الناشــئة عــن التغيــر فــي القيمــة المتضمنــة بمخاطــر المشــتقات. يتعهــد المكتــب األوســط للخزانــة بإجــراء 

التقييــم اليومــي لجميــع المعامــالت المشــتقة ويرفــع نــداءات الهامــش المناســبة.
ــًا.  يتــّم فــي العــادة ضمــان التمويــل واإلقــراض طويــل األجــل للشــركات بينمــا ال يكــون تدويــر تســهيالت االئتمــان لألفــراد فــي العــادة مضمون
وباإلضافــة إلــى ذلــك ومــن أجــل تقليــل خســارة االئتمــان، تســعى المجموعــة للحصــول علــى ضمــان إضافــي مــن الطــرف المقابــل حالمــا تتــّم 
مالحظــة مؤشــرات إنخفــاض بالقيمــة للقــروض والســلف لألفــراد. يتــّم تحديــد الضمانــة المحتفــظ بهــا كتأميــن لألصــول الماليــة عــدا القــروض 

والســلف حســب طبيعــة األداة. ســندات الديــن وســندات الخزانــة والســندات األخــرى المؤهلــة غيــر مضمونــة فــي العــادة.

41-٢-٢ تحليل جودة االئتمان
تتــّم متابعــة كافــة قــروض وســلف المجموعــة بانتظــام للتأكــد مــن االلتــزام بشــروط الســداد المحــددة. يتــّم تصنيــف هــذه القــروض والســلف 
إلــى أحــد أنــواع تصنيفــات المخاطــر الخمــس وهــي: معياريــة وقائمــة خاصــة ودون المعياريــة ومشــكوك فــي تحصيلهــا وخســارة كمــا حددتــه 
نظــم وتوجيهــات البنــك المركــزي الُعمانــي. وتقــع مســؤولية تحديــد الحســابات ذات المشــاكل وتصنيفهــا علــى عاتــق الدائــرة المختصــة بالنشــاط.
ــر  ــم يحــدث أي تغيي ــر ول ــرة المشــمولة بالتقري ــر خــالل الفت ــات بشــكل كبي ــى الضمان ــق بالحصــول عل ــر سياســات المجموعــة فيمــا يتعل ــم تتغي ل

ــرة الســابقة.  ــذ الفت ــي تحتفــظ بهــا المجموعــة من ــات الت ــة للضمان جوهــري فــي الجــودة اإلجمالي
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9، تصنــف المجموعــة أصولهــا الماليــة فــي المرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة، كمــا 

هــو موّضــح أدنــاه:

المرحلــة األولــى: تصنــف فيهــا األدوات الماليــة التــي لــم تتعــرض إلنخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة ولــم تشــهد زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر 	 
ــى أســاس الخســارة  ــدرج المجموعــة مخصــص خســارة عل ــي ألول مــرة، ت ــّم إدراج تســهيل ائتمان ــي. وعندمــا يت ــذ اإلدراج المبدئ االئتمــان من

االئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة 12 شــهرًا.
المرحلــة الثانيــة: تصنــف فيهــا األدوات المالية التي تشــهد زيــادة جوهريــة في مخاطــر االئتمــان منــذ النشــوء )إن لــم تنخفــض قيمتهــا(. 	 

وعندمــا يشــهد التســهيل االئتمانــي زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ نشــأته، تــدرج المجموعــة مخصــص خســارة علــى أســاس الخســارة 
االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار العمــر.
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المرحلــة الثالثــة: تصنــف فيهــا جميــع التســهيالت االئتمانيــة التــي انخفضــت قيمتهــا االئتمانيــة إمــا عنــد النشــوء أو فــي تاريــخ التقريــر )علــى 	 
ــة. إن  ــة العجــز عــن الســداد(، أي عنــد وجــود دليــل موضوعــي علــى العجــز عــن الســداد/ إنخفــاض القيمــة االئتماني ــال فــي مرحل ســبيل المث
التســهيالت االئتمانيــة التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة هــي تلــك التســهيالت التــي يكــون فيهــا المبلــغ األصلــي أو الربــح متأخــر الســداد 
ألكثــر مــن 89 يومــًا. وإلــى جانــب ذلــك يتــّم تطبيــق معاييــر كميــة ونوعيــة لتحديــد التســهيالت المدرجــة فــي المرحلــة الثالثــة. وفــي مثــل هــذه 

الحــاالت، تــدرج المجموعــة مخصــص خســارة علــى أســاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار العمــر المتبقــي.
يوّضــح الجــدول التالــي معلومــات حــول جــودة االئتمــان لألصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المهلكــة وإســتثمارات الديــون المقاســة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. ومــا لــم يتــّم تحديــد األصــول الماليــة بشــكل خــاص، فــإن المبالــغ المبينــة فــي الجــدول تمّثــل إجمالــي 
القيــم الدفتريــة. وبالنســبة الرتباطــات القــروض وعقــود الضمــان المالــي، تمّثــل المبالــغ المبينــة فــي الجــدول المبالــغ الملتــزم بهــا أو المضمونــة، 

علــى التوالــي.

31 ديسمبر 2020
اإلجمالي المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

إجمالي التعرض
167,005--167,005أرصدة لدى البنك المركزي
576,382-574,7951,587مبالغ مستحقة من البنوك

7,177,6501,817,979337,8229,333,451قروض وسلف
إستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خال 

61,364-53,5517,813الدخل الشامل اآلخر

1,677,614--1,677,614إستثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة
9,650,6151,827,379337,82211,815,816اإلجمالي 

1,208,844584,37472,9291,866,147عقود الضمانات المالية
70,85972,82750143,736أوراق قبول

2,265,585-1,769,745495,840ارتباط القرض/ حدود غير مستغلة
3,049,4481,153,04172,9794,275,468اإلجمالي 

12,700,0632,980,420410,80116,091,284إجمالي مجموع التعرض
32,987,1777,741,3511,067,01641,795,544دوالر أمريكي باآلالف

إنخفاض القيمة
----أرصدة لدى البنك المركزي

2,496-9791,517مستحق من بنوك
19,538111,777264,763396,078قروض وسلف

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل 
2,874-1372,737الشامل اآلخر

859--859إستثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المهلكة
21,513116,031264,763402,307اإلجمالي 

1,93013,17648,50163,607عقود الضمانات المالية
5310124178أوراق قبول

8,999-4,1924,807ارتباط القرض/ حدود غير مستغلة
6,17518,08448,52572,784اإلجمالي 

27,688134,115313,288475,091إجمالي االنخفاض في القيمة
71,917348,351813,7351,234,003دوالر أمريكي باآلالف

صافي التعرض
167,005--167,005أرصدة لدى البنك المركزي
573,886-573,81670مبالغ مستحقة من البنوك

7,158,1121,706,20273,0598,937,373قروض وسلف
إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل 

58,490-53,4145,076الشامل اآلخر

1,676,755--1,676,755إستثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المهلكة
9,629,1021,711,34873,05911,413,509اإلجمالي 

1,206,914571,19824,4281,802,540عقود الضمانات المالية
70,80672,72626143,558أوراق قبول

2,256,586-1,765,553491,033ارتباط القرض/ حدود غير مستغلة
3,043,2731,134,95724,4544,202,684اإلجمالي 

12,672,3752,846,30597,51315,616,193إجمالي صافي التعرض
32,915,2607,393,000253,28140,561,541دوالر أمريكي باآلالف

المرحلة األولى: 78,9٪ من إجمالي التعرض يقع في المرحلة األولى ولم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ النشوء.     
ــذ نشــأتها. هــذه األصــول هــي  ــادة فــي مخاطــر االئتمــان من ــة وشــهدت زي ــة الثاني ــي التعــرض فــي المرحل ــة: 18,5٪ مــن إجمال ــة الثاني المرحل

ــي رقــم 9.  ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــادة مخصصــات إنخفــاض القيمــة بموجــب معي المحــرك الرئيســي لزي
ــك  ــة بمــا فــي ذل ــة وتعرضــت األصــول إلنخفــاض فــي قيمتهــا االئتماني ــة الثالث ــي التعــرض يقــع فــي المرحل ــة: 2,6٪ مــن إجمال ــة الثالث المرحل

ــرة وبعــض أصــول اإلمهــال.   األصــول المتعّث

31 ديسمبر ٢٠19
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

إجمالي التعرض
134,179--134,179أرصدة لدى البنك المركزي
8٢1,815-8٢1,4٢8387مبالغ مستحقة من البنوك

7,٠17,73٢1,876,548٢98,5479,19٢,8٢7قروض وسلف
إستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خال 

6٠,789-5٢,4868,3٠3الدخل الشامل اآلخر

1,٢74,998-1,٢66,9698,٠٢9إستثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة
9,٢9٢,7941,893,٢67٢98,54711,484,6٠8اإلجمالي 

1,414,473859,93748,547٢,3٢٢,957عقود الضمانات المالية
77,45745,984٢11٢3,46٢أوراق قبول

٢,٠46,133-1,347,493698,64٠ارتباط القرض/ حدود غير مستغلة
٢,839,4٢31,6٠4,56148,5684,49٢,55٢اإلجمالي 

1٢,13٢,٢173,497,8٢8347,11515,977,16٠إجمالي مجموع التعرض
31,51٢,٢5٢9,٠85,٢689٠1,59741,499,117دوالر أمريكي باآلالف

إنخفاض القيمة
----أرصدة لدى البنك المركزي

766-75115مستحق من بنوك
18,٢٠377,751٢18,83٢314,786قروض وسلف

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل 
1,311-14٠1,171الشامل اآلخر

3٠٢-٢6735إستثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المهلكة
19,36178,97٢٢18,83٢317,165اإلجمالي 

1,94717,53334,66٢54,14٢عقود الضمانات المالية
145-451٠٠أوراق قبول

1٠,745-٢,46٠8,٢85ارتباط القرض/ حدود غير مستغلة
4,45٢٢5,91834,66٢65,٠3٢اإلجمالي 

٢3,8131٠4,89٠٢53,49438٢,197إجمالي االنخفاض في القيمة
61,85٢٢7٢,44٢658,4٢699٢,7٢٠دوالر أمريكي باآلالف

صافي التعرض
134,179--134,179أرصدة لدى البنك المركزي
8٢1,٠49-8٢٠,67737٢مبالغ مستحقة من البنوك

6,999,5٢91,798,79779,7158,878,٠41قروض وسلف
إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل 

59,478-5٢,3467,13٢الشامل اآلخر

1,٢74,696-1,٢66,7٠٢7,994إستثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المهلكة
9,٢73,4331,814,٢9579,71511,167,443اإلجمالي 

1,41٢,5٢684٢,4٠413,885٢,٢68,815عقود الضمانات المالية
77,41٢45,884٢11٢3,317أوراق قبول

٢,٠35,388-1,345,٠3369٠,355ارتباط القرض/ حدود غير مستغلة
٢,834,9711,578,64313,9٠64,4٢7,5٢٠اإلجمالي 

1٢,1٠8,4٠43,39٢,93893,6٢115,594,963إجمالي صافي التعرض
31,45٠,4٠٠8,81٢,8٢6٢43,1714٠,5٠6,397دوالر أمريكي باآلالف
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المرحلــة األولــى: 75.9٪ مــن إجمالــي التعــرض فــي نطــاق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 يقــع فــي المرحلــة األولــى ولــم يشــهد زيــادة 
جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ النشــوء.        

المرحلــة الثانيــة: 21.9٪ مــن إجمالــي التعــرض يقــع فــي المرحلــة الثانيــة وشــهد زيــادة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ النشــوء. وهــذه األصــول هــي 
المحــرك الرئيســي للزيــادة فــي مخصصــات إنخفــاض القيمــة بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9.    

ــك  ــة بمــا فــي ذل ــة وتعرضــت األصــول إلنخفــاض فــي قيمتهــا االئتماني ــة الثالث ــي التعــرض يقــع فــي المرحل ــة: 2.2٪ مــن إجمال ــة الثالث المرحل
ــرة وبعــض أصــول اإلمهــال.   األصــول المتعّث

صافي خسائر إنخفاض القيمة على األصول المالّية
فيما يلي تفاصيل صافي خسائر إنخفاض القيمة على األصول المالّية المحّملة في قائمة الدخل:

٢٠1920202020٢٠19
 دوالر أمريكي 

باآلالف 
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف

)االنخفاض في القيمة( / عكس االنخفاض في قيمة الخسائر  
 االئتمانّية:

)117()1,731(   مستحق من البنوك)4,496()3٠4(
)67,8٢9()106,039(   قروض وسلفيات للزبائن)275,426()176,179(
)٢4,318()9,523(   ضمانات مالية)24,735()63,164(

)54()34(   أوراق قبول)88()14٠(
)5٢6(1,744   ارتباطات القرض/ حدود غير مستغلة4,530)1,366(
)5٠٠()2,122(   إستثمارات)5,512()٢99,1(

)٢4٢,45٢()305,727( )117,705()93,344(
34,71135,946مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية93,36790,159

-1,159مبالغ مستردة من ضمانات قيد البيع3,010-
7971,٢71مبالغ مستردة من قروض مشطوبة سابقًا 3,3٠12,070

96,66895,23936,66737,٢17
)145,784()210,488()81,038()56,1٢7(

الحــد األقصــى لمخاطــر االئتمــان قبــل الضمانــة المحتفــظ بهــا أو تحســينات االئتمــان األخــرى لكافــة األصــول بالميزانيــة العموميــة يرتكــز علــى 
صافــي القيمــة النقديــة كمــا أدرجــت بقائمــة المركــز المالــي.

الحد األقصى لمعادالت مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنود خارج الميزانية العمومية المحتسبة حسب إرشادات بازل 3 كما يلي:

٢٠1920202020٢٠19
 دوالر أمريكي 

باآلالف 
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
370,233386,98٢ضمانات مالية٠٠5,148961,644,1
703,3649٢7,٠٢4إلتزامات أخرى متعلقة باالئتمان4٠7,8541,826,919,٢

115,7079٠,٠54ارتباطات قروض٢33,9٠7300,538
3,646,9٠93,089,1011,189,3041,4٠4,٠6٠

يمثــل الجــدول أعــاله أســوأ احتمــال للتعــرض لمخاطــر االئتمــان كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 و2019، دون األخــذ فــي االعتبــار أي ضمانــات ُمحتفــظ 
بهــا أو تعزيــزات ائتمانيــة أخــرى مرفقــة.

41-٢-3 القروض واألوراق المالية التي تعرضت لإلنخفاض في القيمة
تتمّثــل القــروض واألوراق الماليــة التــي انخفضــت قيمتهــا فــي القــروض واألوراق الماليــة التــي قــررت المجموعــة أنــه مــن المحتمــل أال يكــون 
هنــاك قــدرة علــى تحصيــل كل المبلــغ األساســي إضافــة إلــى الفائــدة المســتحقة حســب شــروط اتفاقــات منــح القــرض وعقــود األوراق الماليــة. 
يتــّم تصنيــف هــذه القــروض فــي الفئــات دون المعياريــة أو المشــكوك فــي تحصيلهــا أو الخســارة فــي نظــام مخاطــر االئتمــان الداخلــي وكمــا 

فــي المرحلــة الثالثــة بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9.

41-٢-4 قروض تجاوزت موعد استحقاقها ولكنها لم تتعرض لإلنخفاض في القيمة
هــي القــروض واألوراق الماليــة التــي تتجــاوز فيهــا مدفوعــات الفائــدة التعاقدیــة أو المبلــغ األصلــي موعــد اســتحقاقها ولكــن المجموعــة تــرى 

أن االنخفــاض فــي القیمــة غیــر مناســب علــى أســاس تحصيــل المبالــغ المســتحقة للمجموعــة.

41-٢-5 سياسة الشطب 
يقــوم البنــك بشــطب القــرض أو الضمــان وأي مخصصــات ذات صلــة عندمــا تحــدد المجموعــة أن القــرض أو الضمــان غيــر قابــل للتحصيــل. يتــّم 
ــر  ــرات هامــة فــي المركــز المالــي للمقتــرض بالصــورة التــي يصبــح مــن غي ــد بعــد دراســة معلومــات مثــل حــدوث تغي التوّصــل إلــى هــذا التحدي
الممكــن للمقتــرض دفــع أي التــزام أو أن تكــون حصيلــة الضمانــة غيــر كافيــة لســداد التعــرض الكامــل أو اإلجــراءات القانونيــة الســترداد القيمــة. 
بالنســبة للقــروض القياســية ذات األرصــدة الصغيــرة تســتند قــرارات الشــطب عمومــًا علــى حالــة المبالــغ المتأخــرة فيمــا يتعلــق بأحــد المنتجــات 

وقــدرة المقتــرض علــى ســداد القــرض.

4٢-٢-6 تحليل إنخفاض القيمة والضمانات
أ. تقدير القيمة العادلة للضمانة اإلضافية وتحسينات الضمانة األخرى المحتفظ بها مقابل األصول المالية موّضحة فيما يلي:

قروض وسلف وتمويل إسالمي 
للزبائن

قروض وسلف وتمويل إسالمي 
للزبائن

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
مقابل التي تعرضت إلنخفاض فردي في القيمة

 166,574٢٢٠,5٠5ممتلكات 74٠432,660,57٢
 2646,68٢أسهم 17,356686
21,8733,371أخرى 8,75656,813 

 598,85٢490,159188,711٢3٠,558
مقابل التي تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

 356,9915٠٠,756ممتلكات 665927,249,1,3٠٠
 26,154٢7,571أسهم 71,61367,932
14,59316,793أخرى 43,61837,904

 1,415,8961,033,085397,738545,1٢٠
مقابل التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض 

قيمتها
4,687,1734,578,571ممتلكات 39٢12,174,475,11,89٢
357,792599,٢87أسهم 1,556,59٠929,330

236,766191,1٢5أخرى 496,4٢9614,977
13,945,41113,718,7825,281,7315,368,983
5,868,1806,144,661اإلجمالي15915,242,026,15,96٠
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ب. ضمانات ُمعاد تملكها
تحصــل المجموعــة علــى أصــول عــن طريــق امتــالك ضمانــة محتفــظ بهــا كتأميــن. القيمــة الدفتريــة للضمانــة المحتفــظ بهــا للبيــع كمــا فــي 31 

ديســمبر 2020 كمــا يلــي:

القيمة الدفترية
2020٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

طبيعة األصول
1001,81٠عقارات سكنية / تجارية
2604,7٠1دوالر أمريكي باآلالف

يتــّم بيــع العقــارات المعــاد امتالكهــا عندمــا يكــون ذلــك عمليــًا مــع اســتخدام المتحصــالت لتقليــل المديونيــة المعلقــة. تصنــف العقــارات المعــاد 
امتالكهــا فــي قائمــة المركــز المالــي ضمــن أصــول أخــرى.

41-٢-7 التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية

المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة في تقدير إنخفاض القيمة
انظر السياسات المحاسبية في اإليضاح 6-3.

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر العجــز عــن الســداد علــى أداة ماليــة قــد ازدادت بشــكل جوهــري منــذ اإلدراج المبدئــي، يتــّم النظــر فــي 
المعلومــات المعقولــة والمدعومــة ذات الصلــة والمتوفــرة بــدون تكلفــة أو جهــد ال مبــرر لــه. ويشــمل ذلــك المعلومــات والتحليــالت الكميــة 

ــك المعلومــات المســتقبلية. ــر، بمــا فــي ذل ــم ائتمــان الخبي ــة وتقيي ــرة التاريخي ــى الخب ــى حــد ســواء، اســتنادًا إل ــة عل والنوعي
يهدف التقييم إلى تحديد ما إذا كانت الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان حدثت بسبب تعرض من خالل مقارنة:

العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد كما في تاريخ التقرير.	 
العمــر المتبقــي الحتمــال العجــز عــن الســداد لهــذا الوقــت مــن الزمــن عندمــا تــّم تقديــره عنــد اإلدراج المبدئــي للتعــرض )يتــّم تعديلــه حيثمــا كان 	 

مناســبا للتغيــرات فــي توقعــات الدفعات(. 

درجات مخاطر االئتمان
يتــّم تخصيــص كل تعــرض لمقيــاس تصنيــف لتقييــم المخاطــر الفرديــة بنــاًء علــى مجموعــة مــن البيانــات المحــددة لتنبــؤ مخاطــر العجــز عــن 
الســداد وتطبيــق الحكــم االئتمانــي الخبيــر. وأيضــًا، يتــّم تطبيــق مقيــاس رئيســي علــى جميــع مقاييــس التصنيــف المختلفــة المســتخدمة مــن قبــل 

المجموعــة. والغــرض الرئيســي منــه هــو جعــل تقييــم المخاطــر قابــاًل للمقارنــة فــي مختلــف القطاعــات أو المنتجــات.
ــل مخاطــر  ــي تمّث ــج مــن األرقــام أو الحــروف أو كليهمــا، والت ــاس لدرجــات مخاطــر االئتمــان المقومــة عــادًة بمزي ــاس الرئيســي هــو مقي المقي

االئتمــان النســبية المخصصــة لــكل فئــة أو درجــة. كمــا يتكــّون عــادة مــن مكــون كمــي ونوعــي يشــير إلــى خطــر العجــز عــن الســداد.
يتــّم تحديــد ومعايــرة درجــات مخاطــر االئتمــان بحيــث تزيــد مخاطــر العجــز عــن الســداد بشــكل كبيــر حيــث تتدهــور مخاطــر االئتمــان، علــى ســبيل 

المثــال، الفــرق فــي مخاطــر العجــز عــن الســداد بيــن درجتــي مخاطــر االئتمــان 1 و2 أصغــر مــن الفــرق بيــن درجتــي مخاطــر االئتمــان 2 و3.
يتــّم تخصيــص كل تعــرض لدرجــة مخاطــر االئتمــان عنــد اإلدراج المبدئــي بنــاء علــى المعلومــات المتاحــة حــول المقتــرض. تخضــع التعرضــات 
للمراقبــة المســتمرة، ممــا يــؤدي إلــى انتقــال أحــد التعرضــات إلــى درجــات مخاطــر االئتمــان مختلفــة. وعــادة مــا تضــم المراقبــة المراجعــة الدوريــة 
لملفــات الزبائــن ووضــع المجــال الــذي يعملــون فيــه والمقــاالت الصحفيــة والظــروف االقتصاديــة والتغيــرات فــي التصنيفــات االئتمانيــة الخارجيــة 

وغيرهــا مــن المعلومــات الداخليــة والخارجيــة األخــرى.

إيجاد هيكل الفترة الحتمال العجز عن السداد
درجــات مخاطــر االئتمــان هــي مدخــالت أوليــة لتحديــد هيــكل الفتــرة الحتمــال العجــز عــن الســداد للتعرضــات. یتم جمع وتحلیل األداء ومعلومات 
العجــز عــن الســداد حول التعرض لمخاطــر االئتمان من خالل االختصاص القضائي أو المنطقة وحسب نوع المنتج والمقتــرض وباإلضافة إلی 
ــة  ــة االئتماني ــوكاالت المرجعي ــّم شــراؤها مــن ال ــي يت ــا اســتخدام المعلومــات الت ــّم أيًض تصنیف مخاطــر االئتمان. بالنســبة لبعــض المحافــظ، يت
الخارجيــة. كمــا يتــّم اســتخدام النمــاذج اإلحصائيــة لتحليــل البيانــات التــي يتــّم جمعهــا وتكويــن تقديــرات العمــر المتبقــي الحتمــال العجــز عــن الســداد 

للتعرضــات وكيفيــة التنبــؤ بهــا نتيجــة لمــرور الوقــت.
ــة الكليــة  ــرات فــي العوامــل االقتصادي ــرات فــي معــّدالت العجــز عــن الســداد والتغي ــرة العالقــات بيــن التغي يشــمل هــذا التحليــل تحليــل ومعاي
الرئيســية، وأيضــًا التحليــل العميــق ألثــر بعــض العوامــل األخــرى )مثــل تجربــة اإلمهــال( علــى مخاطــر العجــز عــن الســداد. وفــي غالبيــة التعرضــات، 
ــا  ــا. أم ــة وأســعار النفــط ومؤشــر األســهم وغيره ــّدالت البطال ــي ومع ــي اإلجمال ــج المحل ــة الرئيســية النات ــة الكلي تضــم المؤشــرات االقتصادي

ــد التحليــل ليشــمل أســعار الســلع و/أو العقــارات ذات الصلــة. بالنســبة للتعرضــات لمجــاالت و/أو مناطــق محــددة، فقــد يمت

تحديد ما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري

معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 
وبموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9، تتألــف المرحلــة الثانيــة مــن تســهيالت شــهدت زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلدراج 
المبدئــي )مــا لــم تكــن مصّنفــة ضمــن مخاطــر المتدنيــة فــي تاريــخ التقريــر(. وبالنســبة لهــذه التعرضــات، يتــّم إدراج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة 

علــى مــدى العمــر.  

محفظة غير تجارية

المعايير النوعية
تقييم فردي ألي تعرض غير تجاري ينتمى إلى قائمة أفضل 20 مقترض. 	 
الحســابات الخاصــة والعقــود التــي يكــون لهــا مخصــص محــدد وال تقــع ضمــن المرحلــة الثالثــة، والعقــود التــي لهــا فوائــد مجنبــة وليســت فــي 	 

المرحلــة الثالثــة.
المعايير النوعية كما هي موّضحة بموجب تعميم البنك المركزي العماني رقم ب م 1149 بتاريخ 13 أبريل 2017. 	 

المعايير الكمية
تدهــور التصنيــف: يتطلــب االنخفــاض فــي التصنيــف الــذي يبقــى ضمــن درجــة االســتثمار إنخفاضــًا فــي 4 درجــات تصنيــف علــى األقــل، أمــا 	 

التدهــور فــي التصنيــف الــذي ينقــل التصنيــف إلــى درجــة إســتثمار فرعــي مــن درجــة إســتثمار أو التدهــور فــي درجــة االســتثمار الفرعــي فهــو 
يتطلــب إنخفاضــًا فــي درجــة تصنيــف واحــدة علــى األقــل. كمــا تتطلــب أعلــى درجــات تصنيــف المخاطــر أقــل مــن 4 درجــات لتــؤدي إلــى الزيــادة 

الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان.
أيام تأخر السداد: يتّم تخصيص أي تسهيل تأخر موعد استحقاقه ألكثر من 30 يومًا والحسابات المعاد هيكلتها إلى المرحلة الثانية.	 

محفظة غير تجارية
يتّم تخصيص أي تسهيل تأخر موعد استحقاقه ألكثر من 30 يومًا والحسابات المعاد هيكلتها إلى المرحلة الثانية.

األصول المالية المعّدلة
يمكــن تعديــل الشــروط التعاقديــة للقــرض لعــدد مــن األســباب، بمــا فــي ذلــك تغييــر ظــروف الســوق واالحتفــاظ بالزبائــن وعوامــل أخــرى ال تتعلــق 
بتدهــور االئتمــان الحالــي أو المحتمــل للعميــل. قد یتم إلغاء إدراج قــرض قائــم مــن الممكــن تعديــل شــروطه وإدراج القرض المعــاد التفــاوض 

بشــأنه كقــرض جديــد بالقيمــة العادلــة وفقــًا للسياســة المحاســبية.
عنــد تعديــل شــروط أصــل مالــي وال ينتــج عــن هــذا التعديــل إلغــاء لــإلدراج، فــإن تحديــد فيمــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان لألصــل قــد ازدادت بشــكل 

جوهــري تعكــس مقارنة:

العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد الخاصة بها عند تاريخ التقرير استنادًا إلى الشروط المعّدلة.	 
العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد المقدر استنادًا إلى البيانات عند اإلدراج المبدئي والشروط التعاقدية األصلية.	 

يتــّم إعــادة التفــاوض علــى القــروض المقدمــة للزبائــن الذيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة لزيــادة فــرص التحصيــل إلــى أقصــى حــد وتقليــل مخاطــر 
العجــز عــن الســداد. ُيمنــح تعديــل القــرض علــى أســاس اختيــاري، إذا كان المديــن فــي حالــة عجــز عــن ســداد ديونــه، أو إذا كان هنــاك خطــر كبيــر 
للعجــز عــن الســداد، وهنــاك دليــل علــى أن المديــن بــذل جميــع الجهــود المعقولــة للدفــع بموجــب الشــروط التعاقديــة األصليــة ومــن المتوقــع أن 

يكــون المديــن قــادرًا علــى الوفــاء بالشــروط المعّدلــة.
ــق  ــل شــروط تعهــدات القــروض. تنطب ــد وتعدي ــر أوقــات دفعــات الفوائ ــرة االســتحقاق وتغيي ــد فت ــة تمدي ــادًة مــا تشــمل الشــروط المعّدل وع

ــل.  ــر أنشــطة التعدي ــة تقاري ــق بشــكل منتظــم بمراجع ــة التدقي ــراد والشــركات. تقــوم لجن ــى محافــظ األف السياســة عل
بالنســبة لألصــول الماليــة المعّدلــة كجــزء مــن السياســة، يعكــس تقديــر احتمــال العجــز عــن الســداد فيمــا إذا أدى التعديــل إلــى تحســين أو اســتعادة 
القــدرة علــى تحصيــل دفعــات الفائــدة أو أصــل القــرض والخبــرة الســابقة للمجموعــة إلجــراءات التعديــل المشــابهة. وكجــزء مــن هــذه العمليــة، 

يتــّم تقييــم أداء ســداد المقتــرض مقابــل شــروط تعاقديــة معّدلــة ويتــّم اعتبــار مؤشــرات ســلوكية متعــددة.
ــًا علــى زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان، وقــد يمثــل توقــع التعديــل دليــاًل علــى أن التعــرض هــو  وبشــكل عــام، يعــّد التعديــل مؤشــرًا نوعي
إنخفــاض قيمــة االئتمــان/ العجــز عــن الســداد. يحتــاج العميــل إلــى إظهــار ســلوك جيــد للدفــع علــى مــدار فتــرة مــن الزمــن قبــل أن يصبــح التعــرض 
غيــر منخفــض القيمــة ائتمانيــا/ فــي حالــة العجــز عــن الســداد أو أن احتمــال العجــز عــن الســداد قــد انخفــض بحيــث يعــود قيــاس مخصــص الخســارة 

بمبلــغ يعــادل خســارة ائتمانيــة متوقعــة لفتــرة 12 شــهرًا.
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تعريف العجز عن السداد
يكون األصل المالي في حالة عجز عن السداد عندما:

مــن غيــر المرجــح أن يقــوم المقتــرض بدفــع إلتزاماتــه االئتمانيــة إلــى المجموعــة بشــكل كامــل دون اللجــوء إلــى إجــراءات كتحقيــق األمــن مــن 	 
قبــل المجموعــة )فــي حــال االحتفــاظ بــأي منهــا(.

ــر الســحب علــى المكشــوف متجــاوزا 	  ــزام ائتمانــي جوهــري للمجموعــة. يعتب ــر مــن 89 يومــًا ألي الت تجــاوز المقتــرض موعــد اســتحقاقه ألكث
موعــد اســتحقاقه عندمــا يخالــف العميــل الحــد المســموح بــه أو أّن الحــد المســموح بــه أقــل مــن المبلــغ المســتحق.

عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة عجز عن السداد، يتّم أخذ المؤشرات التالية في الحسبان:

نوعي - مثال، انتهاكات التعهدات.	 
كمي - مثال، حالة التأخر وعدم الدفع اللتزام آخر من قبل نفس المصّدر.	 
استنادًا إلى بيانات موضوعة داخليا وتّم الحصول عليها من مصادر خارجية.	 

مدخــالت التقييــم حــول مــا إذا كانــت األداة الماليــة فــي حالــة عجــز عــن الســداد وأهميتهــا قــد تختلــف مــع مــرور الوقــت لتعكــس تغيــرات فــي 
الظــروف.

يتوافق تعريف العجز عن السداد بشكل كبير مع ما يتّم تطبيقه لألغراض الرأسمالية التنظيمية.

دمج المعلومات المستقبلية
يتــّم دمــج المعلومــات المســتقبلية فــي كل مــن التقييــم فيمــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة ألداة قــد ازدادت جوهريــًا منــذ اإلدراج المبدئــي 
ولقيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة. يتــّم صياغــة ســيناريو "حالــة القاعــدة" لالتجــاه المســتقبلي للمتغيــرات االقتصاديــة ذات الصلــة باإلضافــة 
إلــى مجموعــة تمثيليــة مــن ســيناريوهات متوقعــة محتملــة أخــرى. تتضمــن هــذه العمليــة وضــع ســيناريوهات اقتصاديــة إضافيــة والنظــر فــي 
االحتمــاالت النســبية لــكل نتيجــة. تتضمــن المعلومــات الخارجيــة البيانــات االقتصاديــة والتوقعــات التــي تنشــرها الهيئــات الحكوميــة والســلطات 
النقديــة فــي البلــدان التــي تعمــل فيهــا المجموعــة والمنظمــات التــي تتجــاوز الحــدود الوطنيــة ومجموعــة مختــارة مــن خبــراء القطــاع الخــاص 

واألكاديمييــن.
تمّثــل حالــة القاعــدة نتيجــة محتملــة الحــدوث بشــكل كبيــر وتتوافــق مــع المعلومــات المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة ألغراض أخــرى كالتخطيط 
االســتراتيجي ووضــع الميزانيــة. بينمــا تمّثــل الســيناريوهات األخــرى نتائــج أكثــر تفــاؤال وتشــاؤما. كمــا تقــوم المجموعــة بشــكل دوري بإجــراء اختبــار 

التحّمــل لصدمــات أشــد لمعايــرة تحديدهــا لهــذه الســيناريوهات التمثيليــة األخرى. 
قامــت المجموعــة بتحديــد وتوثيــق الدوافــع الرئيســية لمخاطــر االئتمــان وخســائر االئتمــان لــكل محفظــة مــن األدوات الماليــة، وباســتخدام تحليــل 
البيانــات التاريخيــة، قامــت بتقديــر العالقــات بيــن المتغيــرات االقتصاديــة الكليــة ومخاطــر االئتمــان وخســائر االئتمــان. لحســاب خســارة االئتمــان 
المتوقعــة، تعتبــر المجموعــة ثالثــة ســيناريوهات، وهــي الحالــة األساســية والحالــة التصاعديــة والحالــة التنازليــة بترجيــح بنســبة 40 ٪ و30 ٪ و٪30 

علــى التوالــي. تتضمــن الســيناريوهات االقتصاديــة النطاقــات التاليــة للمؤشــرات الرئيســية لســلطنة عمــان والســعودية والكويــت.

20202021وحدات القياسكما في 31 ديسمبر 2019

65.2466.21)دوالر أمريكي لكل bb1(سعر نفط برنت الخام
3.173.17)٪(معّدل البطالة

11.6311.75)مليار ريال ُعماني(نفقات االستهاك الخاص
1.411.41)٪(معّدل اإلقراض بين البنوك لليلة واحدة

3131.33)مليار ريال ُعماني(إجمالي الناتج المحلي العماني
65.0571.15المؤشرمؤشر سعر السهم العماني

2,712.982,762.64)مليار ريال سعودي(الناتج المحلي اإلجمالي للسعودية
8,777.899,607.66المؤشرمؤشر سعر السهم السعودي

90.5693.59المؤشرمؤشر سعر السهم الكويتي

ــة فــي 31 ديســمبر 2019 لحســاب الخســائر  ــة للســنة المنتهي ــرات الكلي ــك توقعــات المتغي ــة، اســتخدم البن وتماشــيًا مــع اإلرشــادات التنظيمي
االئتنانيــة المتوقعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020. عــالوة علــى ذلــك، قــام البنــك بحســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة اســتناًدا إلــى 

أحــدث التنبــؤات القابلــة للتغّيــر الكلــي و تــّم اعتبــار الفروقــات الناتجــة كإحــالل إداري. انظــر المالحظــة 43 لمزيــد مــن التفاصيــل.   
تــّم وضــع العالقــات المتوقعــة بيــن المؤشــرات الرئيســية والعجــز عــن الســداد ومعــّدالت الخســارة علــى المحافــظ المختلفــة لألصــول المالّيــة 

اســتنادًا إلــى تحليــل البيانــات التاريخيــة علــى مــدى الســنوات العشــر الســابقة.

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة  تشّكل  هيكل المصطلحات للمتغيرات التالية:

احتمال العجز عن السداد.	 
الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد.	 
التعرض الناتج عن العجز عن السداد.	 

تســتمد هــذه النمــاذج عموًمــا مــن النمــاذج اإلحصائيــة المطــورة داخلًيــا والبيانــات التاريخيــة األخــرى. يتــّم تعديلهــا لتعكــس معلومات المســتقبلية 
كمــا هــو موّضــح أعــاله.

ــّم  ــة، ويت ــم اإلحصائي ــى أســاس نمــاذج التقيي ــّم حســابها عل ــي يت ــن والت ــخ معّي ــرات فــي تاري ــز عــن الســداد هــي تقدي ــرات احتمــال العج إن تقدي
تقييمهــا باســتخدام أدوات تصنيــف مصممــة وفًقــا للفئــات المختلفــة مــن األطــراف ذات العالقــة والتعرضــات. تســتند هــذه النمــاذج اإلحصائيــة 
إلــى البيانــات المجّمعــة داخلًيــا والتــي تشــتمل علــى العوامــل الكميــة والنوعيــة. إذا قــام الطــرف المقابــل أو التعــرض بالترحيــل بيــن فئــات 
التصنيــف، فــإن هــذا ســيؤدي إلــى تغييــر فــي تقديــرات احتمــال العجــز عــن الســداد المصاحبــة. يتــّم تقديــر تقديــرات احتمــال العجــز عــن الســداد 

بالنظــر فــي آجــال االســتحقاق التعاقــدي للتعــرض والمعــّدالت المقــدرة للدفــع المســبق.
نســبة الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد هــي حجــم الخســارة المحتملــة فــي حــال العجــز عــن الســداد. يتــّم تقديــر مقاييــس العجــز عــن الســداد 
ــكل  ــار الهي ــن االعتب ــرة. تأخــذ نمــاذج العجــز عــن الســداد فــي عي ــة المتعّث ــات ضــد األطــراف المقابل ــخ معــّدالت اســترداد المطالب ــى تاري ــاًء عل بن
والضمانــات وأقدميــة المطالبــة وصناعــة الطــرف المقابــل وتكاليــف اســترداد أي ضمانــات تعتبــر جــزًءا ال يتجــزأ مــن األصــل المالــي. ويتــّم حســابها 

علــى أســاس التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام معــّدل الســعر الفعلــي كعامــل خصــم. 
يمثــل مســتوى التعــرض عنــد العجــز عــن الســداد التعــرض المتوقــع فــي حالــة العجــز عــن الســداد. يســتمد مســتوى التعــرض عنــد العجــز مــن التعرض 
الحالــي للطــرف اآلخــر و التغيــرات المحتملــة للمبلــغ الحالــي المســموح بــه بموجــب العقــد بمــا فــي ذلــك اإلهــالك. يمثــل مســتوى التعــرض عنــد 

العجــز ألصــل مالــي إجمالــي 
ــغ المســحوب، باإلضافــة  ــى المبل ــي عل ــة - أبوظب ــة البيئ ــة، تشــتمل هيئ ــات المالي ــه. بالنســبة إللتزامــات اإلقــراض والضمان ــة ل القيمــة الدفتري
ــات  ــة والتوقع ــى المالحظــات التاريخي ــاًء عل ــا بن ــّم تقديره ــي يت ــد، والت ــي يمكــن ســحبها بموجــب العق ــة الت ــغ المســتقبلية المحتمل ــى المبال إل

المســتقبلية. 
وفًقــا لمــا تــّم وصفــه أعــاله، يشــترط فــي احتمــال العجــز عــن الســداد لألصــول الماليــة التــي لــم ترتفــع فيهــا مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر أن 
ــار مخاطــر العجــز عــن الســداد خــالل  تخضــع الســتخدام أقصــاه 12 شــهرًا، يتــّم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــع األخــذ فــي عيــن االعتب
أقصــى فتــرة تعاقديــة )بمــا فــي ذلــك خيــارات تمديــد المقتــرض( المعّرضــة لمخاطــر ائتمانيــة حتــى لــو تــّم أخــذ فتــرة أطــول ألغــراض إدارة المخاطــر. 

تمتــد المــدة التعاقديــة القصــوى إلــى التاريــخ الــذي يحــق للمجموعــة المطالبــة بســداد ســلفة أو إنهــاء التــزام قــرض أو ضمــان.
ــر  ــزام غي ــات الســحب علــى المكشــوف وتســهيالت بطاقــات االئتمــان التــي تشــمل كال مــن القــرض ومكــون االلت ومــع ذلــك، بالنســبة لعملي
المســحوب، يتــّم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار فتــرة زمنيــة اســتناًدا إلــى النمــط الســلوكي للمحفظــة والــذي قــد يكــون أطــول 
ــر المســحوب ال يحــد مــن  مــن الحــد األقصــى للفتــرة التعاقديــة إذا كانــت قــدرة المجموعــة التعاقديــة علــى طلــب الســداد وإلغــاء االلتــزام غي
تعــرض المجموعــة لخســائر االئتمــان لفتــرة اإلشــعار التعاقــدي. هــذه التســهيالت ليــس لديهــا هيــكل محــدد المــدة أو محــدد الســداد ويتــّم إدارتهــا 
على أساس جماعي. یمکن للمجموعة إلغاؤه فورًا، ولکن هذا الحق التعاقدي ال یتم تطبیقه في اإلدارة العادیة للیوم، ولکن فقط عندما تصبح 
المجموعة علی علم بزيــادة في مخاطــر االئتمان علی مستوى المنشأة. یتم تقدیر الفترة األطــول مع األخــذ بعيــن اإلعتبــار إجراءات إدارة المخاطــر 
االئتمانیة التي تتوقع المجموعة اتخاذهــا والتي ظــضتخدم التخفيــف من قیمة االئتمان. وتشــمل هــذه التخفيضــات فــي الحــد، وإلغــاء المنشــأة 

و/أو تحويــل الرصيــد القائــم إلــى قــرض بشــروط ســداد ثابتــة.
ــي  ــى أســاس خصائــص المخاطــر المشــتركة والت ــة عل ــع األدوات المالي ــّم تجمي ــى أســاس جماعــي، يت ــّم وضــع نمــوذج للمقاييــس عل عندمــا يت

تشــمل:

نوع االستثمار.	 
تصنيف مخاطر االئتمان.	 
نوع الضمان.	 
نسب القروض إلى قيم الرهون العقارية المجزئة.	 
تاريخ اإلدراج المبدئي.	 
فترة االستحقاق المتبقية.	 
الصناعة.	 
الموقع الجغرافي للمقترض.	 

تخضع المجموعات للمراجعة المنتظمة للتأكد من أن التعرضات داخل مجموعة معّينة تبقى متجانسة بشكل مناسب. 



٢٠1التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢٠٠

منهجية حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
ــة 1 و أعمــار الخســائر  ــع الحســابات فــي المرحل ــة متوقعــة لمــدة 12 شــهر لجمي ــر خســارة ائتماني ــي رقــم 9 توفي ــة الدول ــر المالي ــب التقاري يتطل

ــرى.  ــع الحســابات األخ ــة لجمي ــة المتوقع االئتماني

الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 1٢ شهر 
تشــير خســارة االئتمــان لمــدة 12 شــهر إلــى الجــزء مــن الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن األحــداث االفتراضيــة المحتملــة فــي غضــون 12 

شــهر مــن تاريــخ التقريــر. 

أعمار الخسائر االئتمانية المتوقعة
تنتــج أعمــار الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عــن جميــع أعمــار حــاالت العجــز المحتملــة المتوقــع لــألداة الماليــة بعــد تاريــخ التقريــر. يشــير العمــر إلــى 

حيــازة القــرض لــألداة الماليــة.
حساب خسائر االئتمان المتوقعة هي عملية متعددة الخطوات. إن العملية المتبعة في التعرضات غير التجارية والتجارية مذكورة أدناه:

التعرضات غير التجارية
فيما يلي المنهجية العامة المتبعة لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات غير التجارية:

تتضمــن المدخــالت فــي حســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الشــروط التعاقديــة، والتدفقــات النقديــة، معــّدل الفائــدة الفعلــي، وعوامــل 	 
ــخ  ــخ النشــأة وتاري ــدورة فــي تاري ــز خــالل تصنيفــات ال ــة ومــا يعادلهــا مــن مودي ــاط بالمخاطــر النظامي ــة والصناعــة، واالرتب الخطــر فــي الدول

التقريــر.
يتــّم تحويــل تصنيــف دورة موديــز إلــى نقطــة زمنيــة معّينــة إلــى هيــكل احتماليــة العجــز عــن الســداد غيــر المشــروطة باســتخدام نمــوذج موديــز 	 

وتيــرة العجــز المتوقعــة الــذي يتضمــن البلــد وعوامــل الصناعــة.
ــر المشــروطة للخســارة 	  ــر التجاريــة لحســاب احتمــال العجــز عــن الســداد غي ــز RiskCalc مــع محفظــة المجموعــة غي ــّم تعديــل نمــوذج مودي ت

الناتجــة عــن العجــز.
باســتخدام نمــوذج موديــز GCorr، تــّم تحديــد 3 ســيناريوهات لالقتصــاد الكلــي )الحالــة األساســية والحالــة التصاعديــة والحالــة التنازليــة( والــوزن 	 

لــكل ســيناريو. األوزان المعّينــة هــي 40٪ و30٪ و30٪ للحالــة األساســية والحالــة التصاعديــة والحالــة التنازليــة علــى التوالــي. المتغيــرات 
الكليــة المســتخدمة لبنــك مســقط هــي أســعار النفــط واألســهم العمانيــة واألســهم الســعودية واألســهم الكويتيــة وإجمالــي الناتــج المحلــي 

للمملكــة العربيــة الســعودية.
يتــّم تحويــل النقطــة الزمنيــة غيــر المشــروطة الحتمــال العجــز عــن الســداد إلــى 12 شــهرا، و يتــّم تحويــل النقطــة الزمنــة المشــروطة الحتماليــة 	 

أعمــار العجــز عــن الســداد والنقطــة الزمنيــة غيــر المشــروطة للخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد إلــى النقطــة الزمنيــة المشــروطة الحتمــال 
العجــز عــن الســداد باســتخدام نمــوذج GCorr Macro لــكل ســيناريو مذكــور أعــاله.

ــة المشــروطة الحتمــال العجــز عــن الســداد باستخدام أوزان السيناريوهــات المذكــورة 	  يتم حساب المتوسط المرجح لسيناريو النقطــة الزمني
أعاله.

يتم حساب المتوسط المرجح لسيناريو النقطــة الزمنيــة المشــروطة الحتمــال العجــز عــن الســداد ويتــّم تحويلهــا بعــد ذلــك إلــى تصنيــف ائتمانــي 
مكافــئ باســتخدام عمليــة تصنيــف موديــز الضمنيــة.

تســتخدم الشــروط التعاقديــة علــى مســتوى األدوات لتوليــد التدفقــات النقديــة التــي يتــّم خصمهــا بالســعر التعاقــدي للحصــول علــى التعــرض 	 
الناتــج عــن العجــز. بعــض األدوات الماليــة لهــا تدفقــات نقديــة غيــر منتظمــة، وبالتالــي فــإن التدفقــات النقديــة المخصصــة هــي مدخــالت 

مباشــرة إلــى األداة.

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
 X الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد X ــرة 12 شــهرًا = احتمــال العجــز عــن الســداد لمــدة 12 شــهرًا ــة المتوقعــة لفت الخســائر االئتماني

التعــرض لمخاطــر العجــز المخصومــة
أعمــار خســائر االئتمــان المتوقعــة = أعمــار احتمــال العجــز عــن الســداد X الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد X التعــرض لمخاطــر العجــز 

المخصومــة

الخسائر االئتمانية المتوقعة النهائية	 

بالنســبة لجميــع أجهــزة المرحلــة األولــى، تســاوت الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة النهائيــة مــع الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة 12 شــهرًا 
محســوبة كمــا هــو مبيــن أعاله.بالنســبة لجميــع أدوات المرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة، تســاوت الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة النهائيــة مــع 

أعمــار الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر المحســوبة كمــا هــو مبيــن أعــاله

التعرضات التجارية
فيما يلي المنهجية المتبعة من قبل المجلس لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات تجارية:

يتّم استخدام الخصائص الفردية والقروض لتطوير نماذج احتمالية العجز عن السداد لكل محفظة تجزئة.	 
تستخدم معلومات شطب المحفظة التاريخية لبناء نماذج الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد لكل محفظة تجارية.	 
ــّم 	  ــة للدفــع، يت ــة مفصل ــة عــدم توفــر جــداول زمني ــة لحســاب التعــرض لخطــر العجــز عــن الســداد. فــي حال تســتخدم جــداول الدفــع المفصل

ــدد. ــات مح ــخ توقع ــخ االســتحقاق لحســاب التعــرض فــي تاري اســتخدام اإلهــالك الخطــي لتاري
احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة	 

 X الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد X ــرة 12 شــهرًا = احتمــال العجــز عــن الســداد لمــدة 12 شــهرًا ــة المتوقعــة لفت الخســائر االئتماني
التعــرض لمخاطــر العجــز المخصومــة

أعمــار خســائر االئتمــان المتوقعــة = أعمــار احتمــال العجــز عــن الســداد X الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد X التعــرض لمخاطــر العجــز 
المخصومــة

الخسائر االئتمانية المتوقعة النهائية	 

بالنســبة لجميــع أدوات المرحلــة األولــى، تســاوت الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة النهائيــة مــع الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة 12 شــهرًا 
محســوبة كمــا هــو مبيــن أعــاله.

بالنســبة لجميــع أدوات المرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة، تســاوت الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة النهائيــة مــع الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة 
علــى مــدى العمــر المحســوبة كمــا هــو مبيــن أعــاله.

يتطلــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 توفيــر خســارة ائتمانيــة متوقعــة لمــدة 12 شــهر لجميــع الحســابات فــي المرحلــة 1 وأعمــار الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة لجميــع الحســابات األخــرى.

ــغ المخفــض علــى مــدى األشــهر الـــ 12 المقبلــة مــن نظــام احتمــال العجــز  ــة المتوقعــة التــي مدتهــا 12 شــهرًا المبل تســاوي الخســائر االئتماني
عــن الســداد المخصــص شــهرًيا مضروًبــا فــي الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد والتعــرض لخطــر العجــز عــن الســداد. يتــّم احتســاب الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة باســتخدام المبلــغ المخصــوم مــن احتمــال العجــز عــن الســداد الشــهرية علــى مــدى العمــر المتبقــي الكامــل 

مضروبــة مــن قبــل الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد والتعــرض لخطــر العجــز عــن الســداد. 
عنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، تأخــذ المجموعــة في االعتبــار ثالثة ســيناريوهات )حالــة القاعــدة والحالــة التصاعديــة والحالــة التنازليــة( 
وتســتند هــذه الســيناريوهات إلی مزیج من احتمــال العجــز عــن الســداد والخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد. كل مــن مبلــغ الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة التــي مدتهــا 12 شــهرًا و أعمــار الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ســيكون المتوســط المرجــح لمبالــغ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 

المحتســبة باســتخدام الســيناريوهات االقتصاديــة الكليــة المناســبة.
إن احتماليــة العجــز عــن الســداد لمــدة 12 شــهرًا والعمــر الحتمــال العجــز عــن الســداد فــي الوقــت المحــدد للتخلــف عــن الســداد علــى مــدى االثنــي 
عشــر شــهرًا القادمــة والعمــر المتبقــي لــألداة الماليــة، علــى التوالــي، علــى أســاس الظــروف القائمــة فــي تاريــخ التقريــر والظــروف االقتصاديــة 

المســتقبلية التــي تؤثــر علــى مخاطــر االئتمــان. 
احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 

الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 12 شهرًا = احتمال العجز عن السداد لمدة 12 شهرًا X التعرض لمخاطر العجز عن السداد المخصومة
أعمــار خســائر االئتمــان المتوقعــة = أعمــار احتمــال العجــز عــن الســداد X الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد X التعــرض لمخاطــر العجــز عــن 

الســداد المخصومــة
تبّيــن الجــداول التاليــة تحليــل الجــودة االئتمانيــة للمخاطــر اإلجماليــة فــي 31 ديســمبر والتغيــرات فــي أرصــدة التعــرض اإلجمالــي مــن 1 ينايــر إلــى 

31 ديســمبر حســب فئــة األصــول الماليــة:

مستحق من البنوك بالتكلفة المهلكة/ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2020 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 460,878-460,84533درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 55,119--55,119درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 60,385-58,8311,554درجة مقبولة
576,382-574,7951,587اإلجمالي

1,497,096-1,492,9744,122اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(



٢٠3التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢٠٢

 2020 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

821,815-821,428387الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل  

----- التحويل إلى المرحلة األولى
--163)163(- التحويل إلى المرحلة الثانية

7,353-6,2221,131إعادة قياس األرصدة القائمة *
451,407--451,407أصول مالية منشأة خال الفترة **

)704,193(-)94()704,099(أصول مالية مستحقة خال الفترة **
576,382-574,7951,587الرصيد في 31 ديسمبر

٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 59٢,98٢-59٢,96913درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 155,٠٠1--155,٠٠1درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 73,83٢-73,458374درجة مقبولة
8٢1,815-8٢1,4٢8387اإلجمالي

٢,134,584-٢,133,5791,٠٠5اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

    

457,441-457,1٠6335الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل  

--)٢8(٢8- التحويل إلى المرحلة األولى
--147)147(- التحويل إلى المرحلة الثانية

4,161-)67(4,٢٢8إعادة قياس األرصدة القائمة *
7٠6,131--7٠6,131أصول مالية منشأة خال الفترة **

)345,918(--)345,918(أصول مالية مستحقة خال الفترة **
8٢1,815-8٢1,4٢8387الرصيد في 31 ديسمبر

قروض وسلفيات / مديونيات تمويل إسامي بالتكلفة المهلكة

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 2,575,874-2,316,971258,903درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 4,612,550-3,962,737649,813درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 1,807,205-897,942909,263درجة مقبولة
26,14526,145--دون المعياري

37,59637,596--المشكوك في تحصيلها
274,081274,081--خسارة

7,177,6501,817,979337,8229,333,451اإلجمالي
18,643,2474,722,023877,45924,242,729اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

7,017,7321,876,548298,5479,192,827الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل

-)8,892()121,898(130,790- التحويل إلى المرحلة األولى
-)5,046(899,190)894,144(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-69,631)22,094()47,537(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)444,974(48,592)55,072()438,494(إعادة قياس األرصدة القائمة *
3,650,607--3,650,607أصول مالية منشأة خال الفترة **

)3,062,461()62,462()758,695()2,241,304(أصول مالية مستحقة خال الفترة **
)3,186()3,186(--شطب

638638--محّول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية
7,177,6501,817,979337,8229,333,451الرصيد في 31 ديسمبر

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 3,114,47٢-٢,8٢4,151٢9٠,3٢1درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 4,5٢4,٠14-3,748,683775,331درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 1,٢55,794-444,89881٠,896درجة مقبولة
38,44738,447--دون المعياري

49,4٢449,4٢4--المشكوك في تحصيلها
٢1٠,676٢1٠,676--خسارة

7,٠17,73٢1,876,548٢98,5479,19٢,8٢7اإلجمالي
18,٢٢7,8754,874,151775,446٢3,877,47٢اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

6,595,413٢,385,8٢9٢86,7849,٢68,٠٢6الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل

-)9,147()14٢,٢95(151,44٢- التحويل إلى المرحلة األولى
-)5,٢53(1,٢٠4,6٢4)1,199,371(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-1٠7,39٢)41,69٢()65,7٠٠(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)566,٠٢4(14,391)171,٢٠3()4٠9,٢1٢(إعادة قياس األرصدة القائمة *
4,٠44,983--4,٠44,983أصول مالية منشأة خال الفترة ** 

)3,497,٠35()38,497()1,358,715()٢,٠99,8٢3(أصول مالية مستحقة خال الفترة **
)٢,4٢3()٢,4٢3(--شطب

)54,7٠٠()54,7٠٠(--محّول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية
7,٠17,73٢1,876,548٢98,5479,19٢,8٢7الرصيد في 31 ديسمبر



٢٠5التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢٠4

قروض التجزئة والسلف/ ومديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة***

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 986,129-986,05376درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 2,477,529-2,476,854675درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 257,295-239,87417,421درجة مقبولة
7,2287,228--دون المعياري

16,29916,299--المشكوك في تحصيلها
76,89876,898--خسارة

3,702,78118,172100,4253,821,378اإلجمالي
9,617,61347,200260,8449,925,657اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

3,719,62828,87883,5243,832,030الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل 

-)8,071()13,024(21,095- التحويل إلى المرحلة األولى
-)942(16,688)15,746(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-37,616)9,580()28,036(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)286,697(1,227)2,034()285,890(إعادة قياس األرصدة القائمة *
770,024--770,024أصول مالية منشأة خال الفترة **  

)493,689()12,639()2,756()478,294(أصول مالية مستحقة خال الفترة **
)819()819(--شطب

529529--محّول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية
3,702,78118,172100,4253,821,378الرصيد في 31 ديسمبر

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 1,118,3٠٢-1,118,14٢16٠درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( ٢,376,5٢7-٢,375,638889درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( ٢53,677-٢٢5,848٢7,8٢9درجة مقبولة
9,5٢89,5٢8--دون المعياري

13,67113,671--المشكوك في تحصيلها
6٠,3٢56٠,3٢5--خسارة

3,719,6٢8٢8,87883,5٢43,83٢,٠3٠اإلجمالي
9,661,37175,٠٠8٢16,9459,953,3٢4اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

3,594,3363٠,65374,9953,699,984الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل 

-)7,97٠()14,578(٢٢,548- التحويل إلى المرحلة األولى
-)1,4٠8(٢5,٢7٢)٢3,864(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-34,136)6,861()٢7,٢75(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)٢8٠,374(566)1,9٠9()٢79,٠31(إعادة قياس األرصدة القائمة *
9٠5,8٢9--9٠5,8٢9أصول مالية منشأة خال الفترة ** 

)493,876()17,٢6٢()3,699()47٢,915(أصول مالية مستحقة خال الفترة **

)688()688(--شطب

1,1551,155--محّول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية

3,719,6٢8٢8,87883,5٢43,83٢,٠3٠الرصيد في 31 ديسمبر

قروض الشركات وقروض أخرى وسلف/ ومديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 1,589,745-1,330,918258,827درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 2,135,021-1,485,883649,138درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 1,549,910-658,068891,842درجة مقبولة
18,91718,917--دون المعياري

21,29721,297--المشكوك في تحصيلها
197,183197,183--خسارة

3,474,8691,799,807237,3975,512,073اإلجمالي
9,025,6344,674,823616,61614,317,073اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

3,298,1041,847,670215,0235,360,797الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل 

-)821()108,874(109,695- التحويل إلى المرحلة األولى
-)4,104(882,502)878,398(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-32,015)12,514()19,501(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)158,277(47,365)53,038()152,604(إعادة قياس األرصدة القائمة *
2,880,583--2,880,583أصول مالية منشأة خال الفترة ** 

)2,568,772()49,823()755,939()1,763,010(أصول مالية مستحقة خال الفترة **
)2,367()2,367(--شطب

109109--محّول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية

3,474,8691,799,807237,3975,512,073الرصيد في 31 ديسمبر

***تتضمن قروض اإلسكان والقروض الشخصية وبطاقات االئتمان والسحب البنكي على المكشوف للتجزئة      



٢٠7التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢٠6

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 1,996,17٠-1,7٠6,٠٠9٢9٠,161درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( ٢,147,487-1,373,٠45774,44٢درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 1,٠٠٢,117-٢19,٠5٠783,٠67درجة مقبولة
٢8,919٢8,919--دون المعياري

35,75335,753--المشكوك في تحصيلها
15٠,35115٠,351--خسارة

3,٢98,1٠41,847,67٠٢15,٠٢35,36٠,797اإلجمالي
8,566,5٠44,799,143558,5٠113,9٢4,148اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

3,٠٠1,٠77٢,355,176٢11,7895,568,٠4٢الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل 

-)1,177()1٢7,717(1٢8,894- التحويل إلى المرحلة األولى
-)3,845(1,179,35٢)1,175,5٠7(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-73,٢56)34,831()38,4٢5(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)٢85,65٠(13,8٢5)169,٢94()13٠,181(إعادة قياس األرصدة القائمة *
3,139,154--3,139,154أصول مالية منشأة خال الفترة ** 

)3,٠٠3,159()٢1,٢35()1,355,٠16()1,6٢6,9٠8(أصول مالية مستحقة خال الفترة **
)1,735()1,735(--شطب

)55,855()55,855(--محّول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية
3,٢98,1٠41,847,67٠٢15,٠٢35,36٠,797الرصيد في 31 ديسمبر

إستثمار في أوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 38,250-37,2151,035درجة مرتفعة

)Baإلى ٢ Ba1( 11,909--11,909درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 11,205-4,4276,778درجة مقبولة

61,364-53,5517,813اإلجمالي

159,388-139,09420,294اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

60,789-52,4868,303الرصيد في 1 يناير

التحويل بين المراحل 

--)1,752(1,752- التحويل إلى المرحلة األولى

--1,084)1,084(- التحويل إلى المرحلة الثانية

----- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)1,161(-178)1,339(إعادة قياس األرصدة القائمة *

4,458--4,458أصول مالية منشأة خال الفترة ** 

)3,874(--)3,874(أصول مالية مستحقة خال الفترة **

1,152--1,152ربح من التغير في القيمة العادلة

61,364-53,5517,813الرصيد في 31 ديسمبر

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 43,111--43,111درجة مرتفعة

)Baإلى ٢ Ba1( 6,673-4,8791,794درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 11,٠٠5-4,4966,5٠9درجة مقبولة

6٠,789-5٢,4868,3٠3اإلجمالي

157,893-136,3٢7٢1,566اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

6٢,879-51,44٠11,439الرصيد في 1 يناير

التحويل بين المراحل 

--)1,٠45(1,٠45- التحويل إلى المرحلة األولى

--981)981(- التحويل إلى المرحلة الثانية

----- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)6٢٠(-16٢)78٢(إعادة قياس األرصدة القائمة *

1,514--1,514أصول مالية منشأة خال الفترة ** 

)7,8٠3(-)3,٢34()4,569(أصول مالية مستحقة خال الفترة **

4٠--4٠الحركة في صرف العمات األجنبية

4,779--4,779ربح من التغير في القيمة العادلة

6٠,789-5٢,4868,3٠3الرصيد في 31 ديسمبر



٢٠9التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢٠8

إستثمارات في أوراق الدين بالتكلفة المهلكة

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 433,400--433,400درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 13,966--13,966درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 1,230,248--1,230,248درجة مقبولة
1,677,614--1,677,614اإلجمالي

4,357,439--4,357,439اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

1,274,998-1,266,9698,029الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل 

--)8,029(8,029- التحويل إلى المرحلة األولى
)71,118(--)71,118(إعادة قياس األرصدة القائمة *

1,077,558--1,077,558أصول مالية منشأة خال الفترة ** 
)621,997(--)621,997(أصول مالية مستحقة خال الفترة **

18,173--18,173الحركة في صرف العمات األجنبية وحركات أخرى
1,677,614--1,677,614الرصيد في 31 ديسمبر

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 4٢٠,88٢--4٢٠,88٢درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 347,454-339,4٢68,٠٢8درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 5٠6,66٢-5٠6,6611درجة مقبولة
1,٢74,998-1,٢66,9698,٠٢9اإلجمالي

3,311,684-3,٢9٠,8٢9٢٠,855اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

1,٠85,188-1,٠76,٢788,91٠الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل 

--)1,1٢8(1,1٢8- التحويل إلى المرحلة األولى
)4,7٢7(-٢47)4,974(إعادة قياس األرصدة القائمة *

676,653--676,653أصول مالية منشأة خال الفترة ** 
)485,5٢9(--)485,5٢9(أصول مالية مستحقة خال الفترة **

3,413--3,413الحركة في صرف العمات األجنبية وحركات أخرى
1,٢74,998-1,٢66,9698,٠٢9الرصيد في 31 ديسمبر

عقود الضمانات المالية بالتكلفة المهلكة

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 737,671-630,253107,418درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 761,471-503,151258,320درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 294,076-75,440218,636درجة مقبولة
2,5492,549--دون المعياري

3,4803,480--المشكوك في تحصيلها
66,90066,900--خسارة

1,208,844584,37472,9291,866,147اإلجمالي
3,139,8551,517,855189,4264,847,136اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

1,414,473859,93748,5472,322,957الرصيد في 1 يناير 
التحويل بين المراحل 

-)423()157,350(157,773- التحويل إلى المرحلة األولى
-)3,511(268,358)264,847(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-37,891)37,086()805(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)179,103()3,602()38,442()137,059(إعادة قياس األرصدة القائمة *
561,152--561,152أصول مالية منشأة خال الفترة ** 

)838,859()5,973()311,043()521,843(أصول مالية مستحقة خال الفترة **
1,208,844584,37472,9291,866,147الرصيد في 31 ديسمبر

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 961,44٠-861,٠611٠٠,379درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 888,554-454,6٠7433,947درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 4٢4,416-98,8٠53٢5,611درجة مقبولة
1٢,٠161٢,٠16--دون المعياري

18,53٠18,53٠--المشكوك في تحصيلها
18,٠٠118,٠٠1--خسارة

1,414,473859,93748,547٢,3٢٢,957اإلجمالي
3,673,956٢,٢33,6٠31٢6,٠966,٠33,655اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

1,694,٢94967,٠٠915,13٢٢,676,435الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل 

-)3٢6()159,٠16(159,34٢- التحويل إلى المرحلة األولى
-)34٠(549,٢99)548,959(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-45,871)37,٢61()8,61٠(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)٢74,783()4,3٠3()147,417()1٢3,٠63(إعادة قياس األرصدة القائمة *
85٠,381--85٠,381أصول مالية منشأة خال الفترة ** 

)9٢9,٠76()7,487()31٢,677()6٠8,91٢(أصول مالية مستحقة خال الفترة **
1,414,473859,93748,547٢,3٢٢,957الرصيد في 31 ديسمبر



٢11التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢1٠

أوراق قبول بالتكلفة المهلكة

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 54,615-38,58016,035درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 84,909-31,62653,283درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 4,162-6533,509درجة مقبولة
5050--المشكوك في تحصيلها

70,85972,82750143,736اإلجمالي
184,049189,161130373,340اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

77,45745,98421123,462الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل 

----- التحويل إلى المرحلة األولى
--72,827)72,827(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-50-)50(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

----إعادة قياس األرصدة القائمة *
143,699--143,699أصول مالية منشأة خال الفترة ** 

)123,425()21()45,984()77,420(أصول مالية مستحقة خال الفترة **
70,85972,82750143,736الرصيد في 31 ديسمبر

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 4٠,443-36,1٢94,314درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 75,958-41,٢٠634,75٢درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 7,٠4٠-1٢٢6,918درجة مقبولة
٢1٢1--دون المعياري

77,45745,984٢11٢3,46٢اإلجمالي
٢٠1,187119,439553٢٠,681اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

42,87164,56156107,488الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل 

----- التحويل إلى المرحلة األولى
--45,984)45,984(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-21-)21(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

----إعادة قياس األرصدة القائمة *
123,441--123,441أصول مالية منشأة خالل الفترة ** 

)107,467()56()64,561()42,850(أصول مالية مستحقة خالل الفترة **
77,45745,98421123,462الرصيد في 31 ديسمبر

ارتباطات القرض/ حدود غير مستغلة بالتكلفة المهلكة

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 796,051-673,407122,644درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 927,721-721,652206,069درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 541,813-374,686167,127درجة مقبولة
2,265,585-1,769,745495,840اإلجمالي

5,884,636-4,596,7401,287,896اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

2,046,133-1,347,493698,640الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل 

--)305,937(305,937- التحويل إلى المرحلة األولى
--178,240)178,240(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-1,635)500()1,135(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)9,493()1,635()15,352(7,494إعادة قياس األرصدة القائمة *
327,320--327,320أصول مالية منشأة خال الفترة ** 

)98,375(-)59,251()39,124(أصول مالية مستحقة خال الفترة **
2,265,585-1,769,745495,840الرصيد في 31 ديسمبر

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)Baa3 إلى Aaa( 999,687-755,89٠٢43,797درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba1( 968,838-565,3٠94٠3,5٢9درجة معيارية

)Caa3 إلى Ba3( 77,6٠8-٢6,٢9451,314درجة مقبولة
٢,٠46,133-1,347,493698,64٠اإلجمالي

5,314,631-3,499,98٢1,814,649اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

٢,3٠٠,8٢1-1,٢1٢,3841,٠88,437الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل 

--)4٢5,٢77(4٢5,٢77- التحويل إلى المرحلة األولى
--٢1٠,68٢)٢1٠,68٢(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-3,181)٢,٢89()89٢(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)1٢8,64٢()3,181()68,447()57,٠14(إعادة قياس األرصدة القائمة *
٢٠1,913--٢٠1,913أصول مالية منشأة خال الفترة ** 

)3٢7,959(-)1٠4,466()٢٢3,493(أصول مالية مستحقة خال الفترة **
٢,٠46,133-1,347,493698,64٠الرصيد في 31 ديسمبر

* تغيرات في التعرضات التي لم تنشأ و لم تستحق خال الفترة         
** اصول مالية نشأت و استحقت خال السنة، بما في ذلك األصول المالية المجددة.  األصول المالية يتّم اعتبارها في المرحلة 1 عند إنشائها



٢13التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢1٢

مخصصات خسارة إنخفاض القيمة
تبّين الجداول التالية تحليل التغيرات في مخصصات إنخفاض القيمة حسب فئة األصول المالية.

مستحق من البنوك بالتكلفة المهلكة/ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

766-75115الرصيد في 1 يناير
---- - التحويل إلى المرحلة األولى
--1)1( - التحويل إلى المرحلة الثانية
---- - التحويل إلى المرحلة الثالثة

1,731-2301,501إنخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
1,566-641,502- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

782--782- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)617(-)1()616(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

)1(--)1(الحركة في صرف العمات األجنبية وحركات أخرى
2,496-9791,517الرصيد في 31 ديسمبر

6,483-2,5433,940الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

648-6453الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل:

---- - التحويل إلى المرحلة األولى
--1)1( - التحويل إلى المرحلة الثانية
---- - التحويل إلى المرحلة الثالثة

117-1٠611إنخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
)٢3(-11)34(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

6٢1--6٢1- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)481(--)481(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

1--1الحركة في صرف العمات األجنبية وحركات أخرى
766-75115الرصيد في 31 ديسمبر

1,99٠-1,95139الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

قروض وسلف/ مديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

18,20377,751218,832314,786الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل:

--)4,161(4,161 - التحويل إلى المرحلة األولى
--16,286)16,286( - التحويل إلى المرحلة الثانية
-2,997)2,707()290( - التحويل إلى المرحلة الثالثة

13,75024,88267,407106,039إنخفاض القيمة المحّمل / )المقيد( على قائمة الدخل عن:
33,05367,40796,129)4,331(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

22,835--22,835- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)12,925(-)8,171()4,754(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

)34,711()34,711(--مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
18,36018,086)274(-إحتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

)5,546()5,546(--استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
)3,186()3,186(--شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

638638--محّول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية
)28()28(--الحركة في صرف العمات األجنبية وحركات أخرى

19,538111,777264,763396,078الرصيد في 31 ديسمبر
50,748290,330687,6961,028,774الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

14,94٢1٠7,679٢٠6,49٠3٢9,111الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل:

--)٢,816(٢,816 - التحويل إلى المرحلة األولى
--٢1,٠3٠)٢1,٠3٠( - التحويل إلى المرحلة الثانية
-٢3,99٢)٢3,79٢()٢٠٠( - التحويل إلى المرحلة الثالثة

68,٢8867,8٢9)٢٢,134(٢1,675إنخفاض القيمة المحّمل / )المقيد( على قائمة الدخل عن:
68,٢8858,٠38)8,٢6٠()1,99٠(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

٢7,186--٢7,186- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)17,395(-)13,874()3,5٢1(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

)35,946()35,946(--مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
18,٠5815,84٢)٢,٢16(-إحتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

)4,914()4,914(--استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
)٢,4٢3()٢,4٢3(--شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

)54,7٠٠()54,7٠٠(--محّول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية
)13()13(--الحركة في صرف العمات األجنبية وحركات أخرى

18,٢٠377,751٢18,83٢314,786الرصيد في 31 ديسمبر
47,٢8٠٢٠1,951568,395817,6٢6الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(



٢15التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢14

قروض التجزئة والسلف/ ومديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

10,6565,11070,16085,926الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل:

--)1,470(1,470 - التحويل إلى المرحلة األولى
--576)576( - التحويل إلى المرحلة الثانية
-2,670)2,392()278( - التحويل إلى المرحلة الثالثة

1,46331,14131,417)1,187(إنخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
1,98831,14130,970)2,159(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

2,577--2,577- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)2,130(-)525()1,605(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

)18,211()18,211(--مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
4,7264,726--إحتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

)1,513()1,513(--استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
)819()819(--شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

529529--محّول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية
10,0853,28788,683102,055الرصيد في 31 ديسمبر

26,1958,538230,345265,078الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

1٠,٢134,79161,73976,743الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل:

--)1,659(1,659 - التحويل إلى المرحلة األولى
--1,٢4٠)1,٢4٠( - التحويل إلى المرحلة الثانية
-1,73٠)1,549()181( - التحويل إلى المرحلة الثالثة

٢٠5٢,٢87٢٢,474٢4,966إنخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
٢,944٢٢,474٢3,5٢5)1,893(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

3,7٢7--3,7٢7- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)٢,٢86(-)657()1,6٢9(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

)17,9٢٠()17,9٢٠(--مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
٢,99٢٢,99٢--إحتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

)1,3٢3()1,3٢3(--استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
)688()688(--شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

1,1561,156--محّول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية
1٠,6565,11٠7٠,16٠85,9٢6الرصيد في 31 ديسمبر

٢7,67713,٢7318٢,٢3٢٢٢3,18٢الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

قروض الشركات والقروض األخرى والسلف/ومديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

7,54772,641148,672228,860الرصيد في 1 يناير 
التحويل بين المراحل:

--)2,691(2,691 - التحويل إلى المرحلة األولى
--15,710)15,710( - التحويل إلى المرحلة الثانية
-327)315()12( - التحويل إلى المرحلة الثالثة

14,93723,41936,26674,622إنخفاض القيمة المحّمل / )المقيد( على قائمة الدخل عن:
31,06536,26665,159)2,172(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

20,258--20,258- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)10,795(-)7,646()3,149(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

)16,500()16,500(--مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
13,63413,360)274(-إحتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

)4,033()4,033(--استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
)2,367()2,367(--شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

109109--محّول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية
)28()28(--الحركة في صرف العمات األجنبية وحركات أخرى

9,453108,490176,080294,023الرصيد في 31 ديسمبر
24,553281,792457,351763,696الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

4,7٢91٠٢,888144,751٢5٢,368الرصيد في 1 يناير 
التحويل بين المراحل:

--)1,157(1,157 - التحويل إلى المرحلة األولى
--19,79٠)19,79٠( - التحويل إلى المرحلة الثانية
-٢٢,٢6٢)٢٢,٢43()19( - التحويل إلى المرحلة الثالثة

45,8144٢,863)٢4,4٢1(٢1,47٠إنخفاض القيمة المحّمل / )المقيد( على قائمة الدخل عن:
45,81434,513)11,٢٠4()97(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

٢3,459--٢3,459- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)15,1٠9(-)13,٢17()1,89٢(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

)18,٠٢6()18,٠٢6(--مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
15,٠661٢,85٠)٢,٢16(-إحتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

)3,591()3,591(--استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
)1,735()1,735(--شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

)55,856()55,856(--محّول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية
)13()13(--الحركة في صرف العمات األجنبية وحركات أخرى

7,5477٢,641148,67٢٢٢8,86٠الرصيد في 31 ديسمبر
19,6٠3188,678386,163594,444الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(



٢17التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢16

إستثمار في أوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

1,311-1401,171الرصيد في 1 يناير
-التحويل بين المراحل:

--)53(53 - التحويل إلى المرحلة األولى
--4)4( - التحويل إلى المرحلة الثانية

1,565-1,615)50(عكس إنخفاض القيمة إلى قائمة الدخل ل: 
1,558-1,615)57(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

)17(--)17(- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)2(--)2(- الحركة في صرف العمات األجنبية و حركات أخرى

2,874-1372,737الرصيد في 31 ديسمبر
7,465-3567,109الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

93٢-84848الرصيد في 1 يناير
    التحويل بين المراحل:

--)51(51 - التحويل إلى المرحلة األولى
--1)1( - التحويل إلى المرحلة الثانية

379-6373عكس إنخفاض القيمة إلى قائمة الدخل لـ:
38٢-9373- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

5--5- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)8(--)8(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

1,311-14٠1,171الرصيد في 31 ديسمبر
3,4٠5-3643,٠41الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

إستثمارات في أوراق الدين بالتكلفة المهلكة

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

302-26735الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل:

--)35(35 - التحويل إلى المرحلة األولى
557--557إنخفاض القيمة المحّمل / )المقيد( على قائمة الدخل عن:

241--241- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 
341--341- أصول مالية منشأة خال الفترة 

)25(--)25(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 
859--859الرصيد في 31 ديسمبر

2,231--2,231الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

181-899٢الرصيد في 1 يناير
    التحويل بين المراحل:

--)16(16 - التحويل إلى المرحلة األولى
---- - التحويل إلى المرحلة الثانية
----- التحويل إلى المرحلة الثالثة

1٢1-)41(16٢إنخفاض القيمة المحّمل / )المقيد( على قائمة الدخل عن:
95-)41(136- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

31--31- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)5(--)5(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

3٠٢-٢6735الرصيد في 31 ديسمبر
785-69491الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

عقود الضمانات المالية بالتكلفة المهلكة

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

1,94717,53334,66254,142الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل:

--)2,232(2,232 - التحويل إلى المرحلة األولى
--3,608)3,608( - التحويل إلى المرحلة الثانية
-3,288)3,287()1( - التحويل إلى المرحلة الثالثة

10,6099,523)2,446(1,360إنخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
2,19710,60910,734)2,072(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

3,841--3,841- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)5,052(-)4,643()409(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

)58()58(--الحركة في صرف العمات األجنبية وحركات أخرى
1,93013,17648,50163,607الرصيد في 31 ديسمبر

5,01334,223125,977165,213الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

1,33٠٢1,٢577,٢33٢9,8٢٠الرصيد في 1 يناير
    التحويل بين المراحل:

--)1,٠5٢(1,٠5٢ - التحويل إلى المرحلة األولى
--3,756)3,756( - التحويل إلى المرحلة الثانية
-7,593)7,593(- - التحويل إلى المرحلة الثالثة

3,3٢11,16519,83٢٢4,318إنخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
8,44619,83٢٢7,988)٢9٠(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

3,949--3,949- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)7,619(-)7,٢81()338(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

44--الحركة في صرف العمات األجنبية وحركات أخرى
1,94717,53334,66٢54,14٢الرصيد في 31 ديسمبر

5,٠5645,54٠9٠,٠3114٠,6٢9الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(



٢19التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢18

أوراق القبول بالتكلفة المهلكة

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

145-45100الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل:

---- - التحويل إلى المرحلة األولى
--101)101( - التحويل إلى المرحلة الثانية
---- - التحويل إلى المرحلة الثالثة

2434)100(110إنخفاض القيمة المحّمل / )المقيد( على قائمة الدخل عن:
2424--- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

154--154- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)144(-)100()44(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

)1(--)1(- الحركة في صرف العمات األجنبية و حركات أخرى
5310124178الرصيد في 31 ديسمبر

13826262462الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

1648٢791الرصيد في 1 يناير
    التحويل بين المراحل:

---- - التحويل إلى المرحلة األولى
--1٠٠)1٠٠( - التحويل إلى المرحلة الثانية
---- - التحويل إلى المرحلة الثالثة

54)٢7()48(1٢9إنخفاض القيمة المحّمل / )المقيد( على قائمة الدخل عن:
)٢7()٢7(--- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

144--144- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)63(-)48()15(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

145-451٠٠الرصيد في 31 ديسمبر
377-117٢6٠الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

ارتباطات قروض/ حدود غير مستغلة بالتكلفة المهلكة

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

10,745-2,4608,285الرصيد في 1 يناير
التحويل بين المراحل:

--)4,505(4,505 - التحويل إلى المرحلة األولى
--1,485)1,485( - التحويل إلى المرحلة الثانية
-7)2()5( - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)1,744()7()455()1,282(إنخفاض القيمة المحّمل / )المقيد( على قائمة الدخل عن:
)3,412()7()15()3,390(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

2,212--2,212- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)544(-)440()104(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

)2(-)1()1(الحركة في صرف العمات األجنبية و حركات أخرى 
8,999-4,1924,807الرصيد في 31 ديسمبر

23,374-10,88812,486الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠19 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

1٠,٢19-٢,٢467,973الرصيد في 1 يناير
   التحويل بين المراحل:

--)1,485(1,485 - التحويل إلى المرحلة األولى
--4,1٢8)4,1٢8( - التحويل إلى المرحلة الثانية
-315)314()1( - التحويل إلى المرحلة الثالثة

5٢6)315()٢,٠17(٢,858إنخفاض القيمة المحّمل / )المقيد( على قائمة الدخل عن:
)593()315(164)44٢(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

4,٢٠4--4,٢٠4- أصول مالية منشأة خال الفترة 
)3,٠85(-)٢,181()9٠4(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 

1٠,745-٢,46٠8,٢85الرصيد في 31 ديسمبر
٢7,9٠9-6,39٠٢1,519الرصيد في 31 ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

مقارنة المخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 مع المخصص المطلوب وفقًا لقواعد البنك المركزي 
الُعماني

2020

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد 
البنك المركزي 
العماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9

القيمة 
اإلجمالية

المخصص 
وفقًا 

لقواعد 
البنك 

المركزي 
الُعماني

الفوائد 
المجنبة 

وفقًا لقواعد 
البنك 

المركزي 
العماني

المخصص 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفرق
صافي 

القيمة 
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

وفقًا لمعيار 
التقارير 
المالية 

الدولي رقم 9
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
)1()2()3()4()5()6()6(-)5(+)4( = )7()6(-)3( = )8()9(

-20,51988,9677,898,930-7,919,449109,486المرحلة األولىقياسية
-958,368)60,915(71,369-1,029,73710,454المرحلة الثانية
-------المرحلة الثالثة

8,949,186119,940-91,88828,0528,857,298-
- ------المرحلة األولىقائمة خاصة

- 748,078)28,545(41,752-789,83013,207المرحلة الثانية
- ------المرحلة الثالثة

789,83013,207-41,752)28,545(748,078-
- ------المرحلة األولىدون المعياري

- ------المرحلة الثانية
 -21,074-28,6937,0535667,619المرحلة الثالثة

28,6937,0535667,619-21,074-
المشكوك في 

تحصيلها
- ------المرحلة األولى
- ------المرحلة الثانية
 -20,464-41,12519,2881,37320,661المرحلة الثالثة

41,12519,2881,37320,661-20,464-
- ------المرحلة األولىخسارة

- ------المرحلة الثانية
 -55,975-340,983247,22837,780285,008المرحلة الثالثة

340,983247,22837,780285,008-55,975-
بنود أخرى غير 
مشمولة في 
تعميم البنك 

المركزي العماني 
رقم ب. م. 977 

والتعليمات ذات 
الصلة

-4,773,445)7,169(7,169--4,780,614المرحلة األولى
-1,139,859)20,994(20,994--1,160,853المرحلة الثانية

-------المرحلة الثالثة

5,941,467--28,163)28,163(5,913,304-
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 -27,68881,79812,672,375-12,700,063109,486المرحلة األولىاإلجمالي
 -2,846,305)110,454(134,115-2,980,42023,661المرحلة الثانية
- 97,513-410,801273,56939,719313,288المرحلة الثالثة

16,091,284406,71639,719475,091)28,656(15,616,193-

٢٠19

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد 

البنك المركزي 
العماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9

القيمة 
اإلجمالية

المخصص 
وفقًا لقواعد 

البنك 
المركزي 
الُعماني

الفوائد 
المجنبة وفقًا 
لقواعد البنك 

المركزي 
العماني

المخصص 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفرق
صافي 
القيمة 

الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

وفقًا لمعيار 
التقارير المالية 
الدولي رقم 9

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)1()2()3()4()5()6()6(-)5(+)4( = )7()6(-)3( = )8()9(

- 18,95489,5347,8٢٠,٢٠5-7,839,1591٠8,488المرحلة األولىقياسية
- 1,115,315)39,٠86(51,٢5٢-1,166,5671٢,166المرحلة الثانية
- ------المرحلة الثالثة

9,٠٠5,7٢61٢٠,654-7٠,٢٠65٠,4488,935,5٢٠-
- ------المرحلة األولىقائمة خاصة

- 683,854)14,٠96(٢6,515-71٠,3691٢,419المرحلة الثانية
 -------المرحلة الثالثة

71٠,3691٢,419-٢6,515)14,٠96(683,854-
- ------المرحلة األولىدون المعياري

 -------المرحلة الثانية
- 38,٠88-5٠,4841٢,٠353611٢,396المرحلة الثالثة

5٠,4841٢,٠353611٢,396-38,٠88-
المشكوك في 

تحصيلها
- ------المرحلة األولى
- ------المرحلة الثانية
 -٢8,174)9,455(67,954٢8,55٠1,77539,78٠المرحلة الثالثة

67,954٢8,55٠1,77539,78٠)9,455(٢8,174-
خسارة

- ------المرحلة األولى

- ------المرحلة الثانية
- ٢7,359)5,896(٢٢8,677168,38٠٢7,٠4٢٢٠1,318المرحلة الثالثة

٢٢8,677168,38٠٢7,٠4٢٢٠1,318)5,896(٢7,359-
بنود أخرى غير 
مشمولة في 
تعميم البنك 

المركزي العماني 
رقم ب. م. 977 

والتعليمات ذات 
الصلة

- 4,٢88,199)4,859(4,859--4,٢93,٠58المرحلة األولى
- 1,593,769)٢7,1٢3(٢7,1٢3--1,6٢٠,89٢المرحلة الثانية

 -------المرحلة الثالثة

5,913,95٠--31,98٢)31,98٢(5,881,968-
- ٢3,81384,6751٢,1٠8,4٠4-1٢,13٢,٢171٠8,488المرحلة األولىاإلجمالي

- 3,39٢,938)8٠,3٠5(1٠4,89٠-3,497,8٢8٢4,585المرحلة الثانية
- 93,6٢1)15,351(347,115٢٠8,965٢9,178٢53,494المرحلة الثالثة

15,977,16٠34٢,٠38٢9,17838٢,197)1٠,981(15,594,963-

القروض المعاد التفاوض بشأنها
ُتعــرف القــروض المعــاد التفــاوض بشــأنها علــى أنهــا القــروض المعــاد هيكلتهــا بســبب التدهــور فــي المركــز المالــي للمقتــرض. والتــي قامــت 
المجموعــة بتقديــم تنــازالت عــن طريــق الموافقــة علــى أحــكام وشــروط أكثــر مالئمــة للمقتــرض مــن تلــك المقدمــة مبدئيــًا مــن المجموعــة 
ــن اســتحقاقه أو ســداده  ــازل عنهــا. يبقــى القــرض مدرجــًا كجــزء مــن القــروض المعــاد التفــاوض بشــأنها لحي ــم يكــن بخــالف ذلــك ليتن والتــي ل

بشــكل مبكــر أو شــطبه.

حسابات معاد هيكلتها 

2020

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد 

البنك المركزي 
العماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9

إجمالي 
القيمة 

الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقًا 
لقواعد 

البنك 
المركزي 
العماني

الفوائد 
المجنبة 

وفقًا لقواعد 
البنك 

المركزي 
العماني

المخصصات 
المحتفظ بها 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفرق
صافي 

القيمة 
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

وفقًا لمعيار 
التقارير 
المالية 

الدولي رقم 9

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال 
عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)1()2()3()4()5()6()6(-)5(+)4( = )7()6(-)3( = )8()9(

مصّنفة على 
أنها منتظمة

-------المرحلة األولى

-227,874)20,117(25,223-253,0975,106المرحلة الثانية

-------المرحلة الثالثة

253,0975,106-25,223)20,117(227,874-

مصّنفة على 
أنها متعّثرة

-------المرحلة األولى

-------المرحلة الثانية

-16,661-87,66864,1786,82971,007المرحلة الثالثة

87,66864,1786,82971,007-16,661-

-------المرحلة األولىاإلجمالي

-227,874)20,117(25,223-253,0975,106المرحلة الثانية

-16,661-87,66864,1786,82971,007المرحلة الثالثة

340,76569,2846,82996,230)20,117(244,535-

٢٠19

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد 

البنك المركزي 
العماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9

إجمالي 
القيمة 

الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقًا لقواعد 
البنك 

المركزي 
العماني

الفوائد 
المجنبة وفقًا 
لقواعد البنك 

المركزي 
العماني

المخصصات 
المحتفظ بها 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفرق
صافي 
القيمة 

الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

وفقًا لمعيار 
التقارير المالية 
الدولي رقم 9

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

)1()2()3()4()5()6()6(-)5(+)4( = )7()6(-)3( = )8()9(

مصّنفة على أنها 
منتظمة

-------المرحلة األولى

-186,88٢)5,453(1٠,٢81-197,1634,8٢8المرحلة الثانية

-------المرحلة الثالثة

197,1634,8٢8-1٠,٢81)5,453(186,88٢-

مصّنفة على أنها 
متعّثرة

-------المرحلة األولى

-------المرحلة الثانية

-٢8,471-91,٠8456,7555,8586٢,613المرحلة الثالثة

91,٠8456,7555,8586٢,613-٢8,471-

-------المرحلة األولىاإلجمالي

-186,88٢)5,453(1٠,٢81-197,1634,8٢8المرحلة الثانية

-٢8,471-91,٠8456,7555,8586٢,613المرحلة الثالثة

٢88,٢4761,5835,8587٢,894)5,453(٢15,353-

* وفقا لقواعد البنك المركزي العماني فإن المخصصات يجب ان تشتمل على إحتياطيات القروض المعاد هيكلتها     
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ص إنخفاض القيمة مخصَّ

2020

وفقا لقواعد 
البنك المركزي 

العماني

وفقًا لمعيار 
التقارير المالية 

الدولي رقم 9
الفرق

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

خسارة إنخفاض القيمة المحملة على حساب الربح والخسارة )صافي المبالغ 
-81,03881,038المستردة( 

مخصصات مطلوبة وفقًا لقواعد البنك المركزي العماني/ المحتفظ بها وفقًا 
)28,656(446,435475,091لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 )1(

0.00٪3.62٪3.62٪نسبة إجمالي القروض المتعّثرة )1(
0.00٪0.81٪0.81٪نسبة صافي معّدل القروض المتعّثرة )1(
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وفقا لقواعد 
البنك المركزي 

العماني

وفقًا لمعيار 
التقارير المالية 
الدولي رقم 9

الفرق

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

خسارة إنخفاض القيمة المحملة على حساب الربح والخسارة )صافي المبالغ 
-56,1٢756,1٢7المستردة(  

مخصصات مطلوبة وفقًا لقواعد البنك المركزي العماني/ المحتفظ بها وفقًا 
)1٠,981(371,٢1638٢,197لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 )1(

٠.٠٠٪3.٢5٪3.٢5٪نسبة إجمالي القروض المتعّثرة )1(
٠.٠9٪٠.89٪٠.98٪نسبة صافي معّدل القروض المتعّثرة )1(

41-٢-8 تركيز مخاطر االئتمان 
تنشــأ التركيــزات بمخاطــر االئتمــان عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة عمــل مشــابهة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة 
الجغرافيــة أو تكــون لهــم خصائــص اقتصاديــة مشــابهة يمكــن أن تؤثــر علــى قدرتهــم علــى الوفــاء باإللتزامــات التعاقديــة بشــكل مشــابهة بســبب 
التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة والسياســية والظــروف األخــرى. وتشــير التركيــزات بمخاطــر االئتمــان إلــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة 

تجــاه التطــورات التــي تؤثــر علــى مجــال عمــل معّيــن أو موقــع جغرافــي معّيــن.
تســعى المجموعــة إلدارة مخاطــر االئتمــان الخاصــة بهــا مــن خــالل تنويــع أنشــطة اإلقــراض لتجنــب التركيــزات غيــر المرغــوب بهــا للمخاطــر مــع 
األفــراد أو المجموعــات فــي موقــع أو أنشــطة أعمــال محــددة. كذلــك تحصــل المجموعــة علــى تركــز ضمانــات مناســب حســب الموقــع الجغرافــي 
للقــروض والســلف، وهــو مــا يتــّم قياســه بنــاًء علــى موقــع المجموعــة التــي تحتفــظ باألصــل الــذي لــه ارتبــاط وثيــق بموقــع المقتــرض. التركــز 

وفقــا للموقــع بالنســبة إلــى األوراق الماليــة المســتثمر فيهــا يتــّم قياســه بنــاًء علــى موقــع مصــدر األوراق الماليــة.
فيما يلي تحليل تركيز مخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير:

مديونيات قروض وسلف مستحق من البنوك
وتمويل إسالمي

إستثمارات في سندات 
إلتزامات عرضية وارتباطاتالدين

2020٢٠192020٢٠192020٢٠192020٢٠19
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
القيمة الدفترية
التركيز حسب 

القطاع
4,971,2874,834,547115,410117,67٠1,183,6681,45٠,956--شركات

114,9884٢,٠471,576,4111,164,47155,217٢,74٠--جهات سيادية
المؤسسات 

576,38287٠,57٠410,550455,64847,15753,646627,262869,٢61المالية

-- --3,836,6263,86٠,585--أفراد
576,38287٠,57٠9,333,4519,19٢,8٢71,738,9781,335,7871,866,147٢,3٢٢,957اإلجمالي

دوالر أمريكي 
1,497,096٢,٢61,٢٢٠24,242,730٢3,877,47٢4,516,8263,469,5764,847,1356,٠33,655باآلالف

يحلل الجدول أدناه تركيز إجمالي التعرضات للزبائن حسب القطاعات المختلفة:

مديونيات قروض وسلف مستحق من البنوك
وتمويل إسالمي

إستثمارات في سندات 
إلتزامات عرضية وارتباطاتالدين

2020٢٠192020٢٠192020٢٠192020٢٠19
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
األنشطة الزراعية 

8,45711,53٠--16,718٢6,644--وخافه

379,216519,5٠9--315,352333,557--اإلنشاءات

----29,748٢6,514--تجارة التصدير
المؤسسات 

576,38287٠,57٠410,550455,64847,15753,646627,262869,٢61المالية

114,9884٢,٠471,576,4111,164,47155,217٢,74٠--الحكومة

107,6931٠3,6٠5--267,46836٠,٠67--تجارة االستيراد

85,6591٠٠,511--705,631715,17٠--الصناعة

690,572513,5868,5058,699126,27314٢,873--التعدين والمحاجر

3128,16٢--291,6603٢8,5٠9--العقارات

852,197817,٢1561,55961,931310,0694٠4,876--الخدمات

66,85465,٠95--761,25776٠,578--المواصات

739,17865٢,86743,12543,1٢٠19,217٢٢,٢13--الخدمات
تجارة الجملة 

55,86939,٠11--164,929194,6٠٠--والتجزئة

136,5771٠5,٢4٠2,2213,9٢٠24,04933,571--أخرى
قروض شخصية 

 -- --3,836,6263,86٠,585- -وسكنية

4519,19٢,8٢71,738,9781,335,7871,866,147٢,3٢٢,957,,576,38287٠,57٠9,333اإلجمالي
دوالر أمريكي 

1,497,096٢,٢61,٢٢٠24,242,730٢3,877,47٢4,516,8263,469,5764,847,1356,٠33,655باآلالف

تراقــب المجموعــة تركيــزات مخاطــر االئتمــان حســب القطــاع والموقــع الجغرافــي. فيمــا يلــي تحليــل تركيــز مخاطــر االئتمــان حســب المنطقــة كمــا 
فــي تاريــخ التقريــر:

مديونيات قروض وسلف مستحق من البنوك
وتمويل إسالمي

إستثمارات في سندات 
إلتزامات عرضية وارتباطاتالدين

2020٢٠192020٢٠192020٢٠192020٢٠19
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
التركيز حسب 

الموقع
51,1621٢5,6٠99,039,9298,8٢8,7٠91,305,680891,84٢1,279,0831,456,171سلطنة عمان
دول مجلس 

التعاون الخليجي 
األخرى

222,999٢69,851242,4423٠9,9٠833,26738,961150,776٢6٠,377

241,80931٢,993--53,5893٠,741282486أوروبا
الواليات المتحدة 

21,368٢8,٢٢7--6-52,59355,556األمريكية

196,039388,81350,79853,718400,0314٠4,984173,111٢65,189أخرى
576,38287٠,57٠9,333,4519,19٢,8٢71,738,9781,335,7871,866,147٢,3٢٢,957اإلجمالي

دوالر أمريكي 
1,497,096٢,٢61,٢٢٠24,242,730٢3,877,47٢4,516,8263,469,5764,847,1356,٠33,655باآلالف

)1( يتّم حساب معّدالت القروض المتعّثرة على أساس القروض الممولة المتعّثرة والتعرضات الممولة      



٢٢5التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢٢4

مقاصة األصول واإللتزامات المالية
تشمل اإلفصاحات المبينة في الجداول التالية األصول واإللتزامات المالية:

المدرجة كمقاصة في قائمة المركز المالي للمجموعة.	 
ــت 	  ــة بغــض النظــر عمــا إذا كان ــي تغطــي األدوات المالي ــة الت ــات المماثل ــذ أو االتفاقي ــة للتنفي ــات التســوية الرئيســية القابل الخاضعــة لترتيب

ــي. مدرجــة كمقاصــة فــي قائمــة المركــز المال

تشــمل "االتفاقيــات المماثلــة" اتفاقيــات المقاصــة الماليــة واتفاقيــات إعــادة الشــراء الرئيســية والرابطــة الدوليــة للصكوك المقايضــة والصكوك 
االشــتقاقية. وبهــذا يعنــي أن األوراق الماليــة المســتلمة/ المقدمــة هــي ضمانــات يمكــن التعهــد بهــا أو بيعهــا خــالل فتــرة المعاملــة ولكــن 
يجــب إعادتهــا عنــد اســتحقاق المعاملــة. كمــا تمنــح األحــكام كل طــرف الحــق فــي إلغــاء المعامــالت ذات الصلــة عنــد فشــل الطــرف اآلخــر فــي 

تقديــم الضمانــات.

41-٢-9 مخاطر التسوية
قــد تــؤدي أنشــطة المجموعــة إلــى نشــوء مخاطــر وقــت تســوية المعامــالت والعمليــات التجاريــة. تتعلــق مخاطــر التســوية بالخســائر الناجمــة عــن 
إخفــاق الطــرف المقابــل فــي الوفــاء بإلتزاماتــه بتوفيــر المبالــغ النقديــة أو الضمانــات أو غيرهــا مــن األصــول بحســب شــروط التعاقــد المتفــق 

عليهــا.
تقلــل المجموعــة مــن مخاطــر الســداد بإجــراء الســداد عــن طريــق وكيــل ســداد / مقاصــة، مثــل أنظمــة مقاصــة و تســوية عمليــات الصــرف، أو 

باتفاقيــات ســداد ثنائيــة علــى أســاس الصافــي. 

41-3 مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي احتمال عدم قدرة المجموعة على الوفاء باإللتزامات عند استحقاقها لألطراف األخرى.

41-3-1 إدارة مخاطر السيولة
تنشــأ مخاطــر الســيولة عندمــا تكــون المجموعــة غيــر قــادرة علــى توليــد مــوارد نقديــة كافيــة للوفــاء بإلتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها أو ال يمكنهــا 
فعــل ذلــك إال بشــروط مجحفــة ماديــًا. قــد تنشــأ مخاطــر الســيولة هــذه حتــى عندمــا تكــون المؤسســة قــادرة علــى ســداد ديونهــا. قــد يكــون 
ســبب توتــر الســيولة عــن طريــق ســحب خطــوط االئتمــان المقابلــة أو عــدم تدحــرج التمويــل القائــم أو نتيجــة الضطــراب عــام فــي األســواق أو 

تشــغيل علــى ودائــع مجموعــة... الــخ.
تديــر لجنــة أصــول وإلتزامــات المجموعــة مركــز الســيولة للمجموعــة. مــن أجــل ضمــان أن المجموعــة ســتفي بإلتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها، 
تراقــب عــن كثــب مواقــف التدفــق النقــدي. وتضمــن إدارة مخاطــر الســيولة أن المجموعــة لديهــا القــدرة فــي ظــل مســتويات مختلفــة مــن 

اإلجهــاد علــى تلبيــة احتياجــات الســيولة اقتصاديــًا وبفعاليــة.
تعمــل المجموعــة بــإدراك علــى تنويــع قاعــدة التمويــل الخاصــة بهــا لتتضمــن الودائــع الناشــئة عــن اإليداعــات بيــن البنــوك وشــهادات اإليــداع 
وودائــع الزبائــن والســندات واألرصــدة متوســطة األجــل مــن خــالل ســندات يــورو متوســطة األجــل وإلتزامــات ثانويــة. تضمــن هــذه االمــور 

ــأن األرصــدة متوفــرة بمعــّدالت تنافســية فــي كل األوقــات. ــب قــوة حقــوق المســاهمين وجــودة األصــول بالمجموعــة ب ــى جان جميعهــا إل
ــة لمخاطــر  ــود إدارة فاعل ــر مســتحقة وضمــان وج ــزات غي ــب أي تركي ــب لتجن ــة مصــادر واســتحقاقات األصــول واإللتزامــات عــن كث ــّم مراقب تت
الســيولة. تقــوم المجموعــة بالقيــام بنمــط هيكلــي قائــم علــى نمــاذج الســلوك الفعليــة للزبائــن لدراســة مركــز الســيولة الهيكلــي واقتــراح تدابيــر 

لتمويــل هــذه الفجــوات.
تتعهــد المجموعــة بــإدارة الســيولة النقديــة مــن خــالل كٍل مــن نهــج التدفــق النقــدي ونهــج األســهم. فــي إطــار نهــج األســهم، تــدار وتراقــب 
عــن كثــب نســب األصــول الســائلة إلــى إجمالــي الودائــع واألصــول الســائلة إلــى إجمالــي األصــول. فــي إطــار نهــج النقديــة، يتــّم تحليــل األصــول 
واإللتزامــات علــى أســاس اســتحقاقاتها المتبقيــة مــن أجــل تحديــد فجــوات الســيولة. تقــوم لجنــة األصــول واإللتزامــات بفحــص مركــز الســيولة 

علــى أســاس مســتمر.
بيان المجموعة حول استحقاقات األصول واإللتزامات يتّم إظهاره في اإليضاح 41-3-٢ حول القوائم المالية المجّمعة.

41-3-٢ التعرض لمخاطر السيولة
أهــم القياســات التــي تســتخدمها المجموعــة إلدارة مخاطــر الســيولة هــي نســبة األصــول الســائلة إلــى مجمــوع الودائــع، ونســبة األصــول الســائلة 
إلــى مجمــوع األصــول. ولهــذا الغــرض، تتضمــن األصــول الســائلة أرصــدة النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة والســندات الحكوميــة وســندات 
الخزانــة والودائــع بالبنــوك. ويوّضــح الجــدول أدنــاه نســبة األصــول الســائلة إلــى ودائــع الزبائــن واألصــول الســائلة إلــى مجمــوع األصــول فــي تاريــخ 

التقريــر وأثنــاء فتــرة التقريــر.

نسبة األصول السائلة إلى إجمالي 
األصول

نسبة األصول السائلة إلى إجمالي 
الودائع

2020٢٠192020٢٠19
٢6.٢6٪26.29٪19.98٪19.35٪كما في 31 ديسمبر 

٢4.٠8٪27.47٪18.34٪20.49٪المتوسط للفترة
٢6.٢6٪30.92٪19.98٪23.03٪الحد األقصى للفترة

٢٢.31٪24.90٪17.31٪18.44٪الحد األدنى للفترة

يحلــل الجــدول التالــي اإللتزامــات الماليــة غيــر المشــتقة للمجموعــة واإللتزامــات الماليــة التــي تمــت تســويتها بالصافــي إلــى فئــات االســتحقاق 
ذات العالقــة اســتنادا إلــى الفتــرة المتبقيــة حتــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي فــي تاريــخ التقريــر. يتــّم تضميــن اإللتزامــات الماليــة المشــتقة فــي 
ــغ المفصــح عنهــا فــي الجــدول هــي التدفقــات  ــة. المبال ــت التدفقــات النقدي ــة لفهــم توقي ــة جوهري ــت اســتحقاقاتها التعاقدي ــل إذا كان التحلي

النقديــة التعاقديــة غيــر المخصومــة.
فيما يلي فترات استحقاق األصول واإللتزامات داخل وخارج الميزانية العمومية الخاصة بالمجموعة:

كما في 31 ديسمبر 2020

عند الطلب 
أو خالل شهر 

واحد
شهرين إلى 

3 أشهر
من 4 أشهر 

إلى 12 شهرًا
سنة واحدة 
إلى خمس 

سنوات
أكثر من 5 

اإلجماليسنوات

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

405,85326,39165,494108,21450,939656,891نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية
130,577127,050266,23425,02525,000573,886مستحق من البنوك

1,327,468551,255677,4302,362,3134,018,9078,937,373قروض وسلف
394,465370,80415,683577,105477,4041,835,461االستثمارات

157,31079,02359,9051,171152,745450,154ممتلكات ومعدات وأصول أخرى
2,415,6731,154,5231,084,7463,073,8284,724,99512,453,765إجمالي األصول داخل الميزانية العمومية

ارتباطات منح التسهيات االئتمانية غير القابلة 
394,619-394,619---لإللغاء

1,751,456-631,617638,216452,77528,848المشتقات 
2,146,075-631,617638,216452,775423,467إجمالي األصول خارج الميزانية العمومية

3,047,2901,792,7391,537,5213,497,2954,724,99514,599,840إجمالي األصول
34,81473,813331,4031,152,954866,2612,459,245التدفقات النقدية الواردة المستقبلية للفائدة

300,81786,44132,924460,07557,750938,007ودائع من البنوك
787,181798,5011,991,6803,280,9281,518,9848,377,274ودائع الزبائن 

476,797-193,296283,501--سندات يورو متوسطة األجل/ صكوك
235,848141,253222,6888174,343604,949إلتزامات أخرى وضريبة

13,090--13,090--إلتزامات ثانوية
2,043,6482,043,648----أموال المساهمين

1,323,8461,026,1952,453,6784,025,3213,624,72512,453,765إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

ارتباطات منح التسهيات االئتمانية غير القابلة 
394,619-78,44367,384139,128109,664لإللغاء

1,746,517-631,218638,856447,85728,586المشتقات 
2,141,136-709,661706,240586,985138,250إجمالي اإللتزامات خارج الميزانية العمومية

2,033,5071,732,4353,040,6634,163,5713,624,72514,594,901إجمالي اإللتزامات
11,88121,00471,507168,97742,787316,156التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية للفائدة

1,100,2704,939)666,276()1,503,142(1,013,78360,304الفجوة )إجمالي األصول - إجمالي اإللتزامات(
4,939)1,095,331()429,055(1,013,7831,074,087الفجوة المتراكمة



٢٢7التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢٢6

عند الطلب أو 
خالل شهر واحد

شهرين إلى 3 
أشهر

من 4 أشهر إلى 
12 شهرًا

سنة واحدة إلى 
خمس سنوات

أكثر من 5 
اإلجماليسنوات

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

نقدية وأرصدة لدى 
1,054,16468,548170,114281,075132,3091,706,210بنوك مركزية

339,161330,000691,51765,00064,9351,490,613مستحق من البنوك

3,447,9701,431,8311,759,5586,135,87810,438,71923,213,956قروض وسلف

1,024,585963,12740,7351,498,9741,240,0104,767,431االستثمارات

ممتلكات ومعدات 
408,597205,255155,5973,042396,7401,169,231وأصول أخرى

إجمالي األصول 
داخل الميزانية 

العمومية
6,274,4772,998,7612,817,5217,983,96912,272,71332,347,441

ارتباطات منح 
التسهيات 

االئتمانية غير القابلة 
لإللغاء

---1,024,984-1,024,984

4,549,237-1,640,5641,657,7041,176,03974,930المشتقات 

إجمالي األصول 
خارج الميزانية 

العمومية
1,640,5641,657,7041,176,0391,099,914-5,574,221

7,915,0414,656,4653,993,5609,083,88312,272,71337,921,662إجمالي األصول

التدفقات النقدية 
الواردة المستقبلية 

للفائدة
90,426191,722860,7872,994,6862,250,0296,387,650

781,343224,52285,5171,195,000150,0002,436,382ودائع من البنوك

ودائع الزبائن 
2,044,6262,074,0295,173,1958,521,8913,945,41321,759,154وشهادات إيداع

سندات يورو 
1,238,434-502,068736,366--متوسطة األجل

إلتزامات أخرى 
612,592366,891578,4102,12211,2811,571,296وضرائب

34,00034,000إلتزامات ثانوية

5,308,1755,308,175----أموال المساهمين

إجمالي اإللتزامات 
وحقوق 

المساهمين
3,438,5612,665,4426,373,19010,455,3799,414,86932,347,441

ارتباطات منح 
التسهيات 

االئتمانية غير القابلة 
لإللغاء

203,748175,023361,371284,842-1,024,984

4,536,407-1,639,5271,659,3661,163,26574,249المشتقات

إجمالي اإللتزامات 
خارج الميزانية 

العمومية
1,843,2751,834,3891,524,636359,091-5,561,391

5,281,8364,499,8317,897,82610,814,4709,414,86937,908,832إجمالي اإللتزامات

التدفقات النقدية 
الصادرة المستقبلية 

للفائدة
30,86054,556185,732438,901111,135821,184

الفجوة )إجمالي 
األصول - إجمالي 

اإللتزامات(
2,633,205156,634)3,904,266()1,730,587(2,857,84412,830

12,830)2,845,014()1,114,427(2,633,2052,789,839الفجوة المتراكمة

كما في 31 ديسمبر ٢٠19

عند الطلب أو 
خال شهر واحد

شهرين إلى 3 
أشهر

من 4 أشهر إلى 
1٢ شهرًا

سنة واحدة إلى 
خمس سنوات

أكثر من 5 
اإلجماليسنوات

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

534,769٢8,61655,7٠6114,45٠48,٢14781,755نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية
٢5٠,868359,٠94٢٠4,٠183٠,8٢4٢5,٠٠٠869,8٠4مستحق من البنوك

1,133,743743,9448٠3,٠4٢٢,17٢,9٠64,٠٢4,4٠68,878,٠41قروض وسلف
38٠,851133,76٠19٠,33٢٢91,6٠1448,٢881,444,83٢االستثمارات

9٠,9956٢,73773,6439,7٢٠79,٠81316,176ممتلكات ومعدات وأصول أخرى
إجمالي األصول داخل الميزانية 

٢,391,٢٢61,3٢8,1511,3٢6,741٢,619,5٠14,6٢4,9891٢,٢9٠,6٠8العمومية

ارتباطات منح التسهيات االئتمانية 
147,434175,7463٢3,18٠---غير القابلة لإللغاء

1,868,85٢-66٠,٢41373,7٠4648,481186,4٢6المشتقات 
إجمالي األصول خارج الميزانية 

66٠,٢41373,7٠4648,481333,86٠175,746٢,19٢,٠3٢العمومية

3,٠51,4671,7٠1,8551,975,٢٢٢٢,953,3614,8٠٠,73514,48٢,64٠إجمالي األصول
التدفقات النقدية الواردة 

33,٠5775,9873٢9,53٠1,148,635855,33٢٢,44٢,541المستقبلية للفائدة

1,173,479-48٢,1٢٠388,73163,9٢8٢38,7٠٠ودائع من البنوك
7٠4,616844,1441,67٢,7963,4٠9,3151,41٢,7958,٠43,666ودائع الزبائن 

475,615-475,615---سندات يورو متوسطة األجل
19٢,٢85144,864٢18,7٠91٢,٢4493٠569,٠3٢إلتزامات أخرى وضريبة

٢6,18٠-٢6,18٠---إلتزامات ثانوية
٢,٠٠٢,636٢,٠٠٢,636----أموال المساهمين

إجمالي اإللتزامات وحقوق 
1,379,٠٢11,377,7391,955,4334,16٢,٠543,416,3611٢,٢9٠,6٠8المساهمين

ارتباطات منح التسهيات االئتمانية 
3٢3,18٠-٢8,9٠988,98٢133,37671,913غير القابلة لإللغاء

1,86٢,٠1٠-658,77937٢,543645,389185,٢99المشتقات 
إجمالي اإللتزامات خارج الميزانية 

٢,185,19٠-687,688461,5٢5778,765٢57,٢1٢العمومية

٢,٠66,7٠91,839,٢64٢,734,1984,419,٢663,416,36114,475,798إجمالي اإللتزامات
التدفقات النقدية الصادرة 

1٠,593٢4,48٢57,61٠٢٠1,9733,469٢98,1٢7المستقبلية للفائدة

الفجوة )إجمالي األصول - إجمالي 
1,384,3746,84٢)1,465,9٠5()758,976()137,4٠9(984,758اإللتزامات(

6,84٢)1,377,53٢(984,758847,34988,373الفجوة المتراكمة



٢٢9التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢٢8

عند الطلب أو 
خال شهر واحد

شهرين إلى 3 
أشهر

من 4 أشهر إلى 
1٢ شهرًا

سنة واحدة إلى 
خمس سنوات

أكثر من 5 
اإلجماليسنوات

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

1,389,٠1174,3٢7144,691٢97,٢731٢5,٢31٢,٠3٠,533نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
651,6٠493٢,71٢5٢9,9178٠,٠6٢64,935٢,٢59,٢3٠مستحق من البنوك

٢,944,7871,93٢,3٢1٢,٠85,8٢35,643,91٢1٠,453,٠٠3٢3,٠59,846قروض وسلف
989,٢٢4347,4٢9494,369757,4٠51,164,3843,75٢,811االستثمارات

٢36,35٠16٢,953191,٢81٢5,٢47٢٠5,4٠58٢1,٢36ممتلكات ومعدات وأصول أخرى
إجمالي األصول داخل الميزانية 

6,٢1٠,9763,449,74٢3,446,٠816,8٠3,8991٢,٠1٢,95831,9٢3,656العمومية

ارتباطات منح التسهيات االئتمانية 
38٢,945456,483839,4٢8---غير القابلة لإللغاء

4,854,161-1,714,91٢97٠,66٠1,684,366484,٢٢3المشتقات 
إجمالي األصول خارج الميزانية 

1,714,91٢97٠,66٠1,684,366867,168456,4835,693,589العمومية

7,9٢5,8884,4٢٠,4٠٢5,13٠,4477,671,٠671٢,469,44137,617,٢45إجمالي األصول
التدفقات النقدية الواردة 

85,86٢197,37٠855,9٢٢٢,983,467٢,٢٢1,64٢6,344,٢63المستقبلية للفائدة

3,٠47,997-1,٢5٢,٢591,٠٠9,691166,٠476٢٠,٠٠٠ودائع من البنوك
1,83٠,171٢,19٢,58٢4,344,9٢58,855,3643,669,597٢٠,89٢,639ودائع الزبائن وشهادات إيداع
1,٢35,364-1,٢35,364---سندات يورو متوسطة األجل

499,441376,٢69568,٠7531,8٠3٢,4161,478,٠٠4إلتزامات أخرى وضرائب
68,٠٠٠-68,٠٠٠---إلتزامات ثانوية

5,٢٠1,65٢5,٢٠1,65٢----أموال المساهمين
إجمالي اإللتزامات وحقوق 

3,581,8713,578,54٢5,٠79,٠471٠,81٠,5318,873,66531,9٢3,656المساهمين

ارتباطات منح التسهيات االئتمانية 
839,4٢8-75,٠88٢31,1٢٢346,431186,787غير القابلة لإللغاء

4,836,389-1,711,114967,6441,676,335481,٢96المشتقات
إجمالي اإللتزامات خارج الميزانية 

5,675,817-1,786,٢٠٢1,198,766٢,٠٢٢,766668,٠83العمومية

5,368,٠734,777,3٠87,1٠1,81311,478,6148,873,66537,599,473إجمالي اإللتزامات
التدفقات النقدية الصادرة 

٢7,51563,59٠149,6355٢4,6٠59,٠1٢774,357المستقبلية للفائدة

الفجوة )إجمالي األصول - إجمالي 
3,595,77617,77٢)3,8٠7,547()1,971,366()356,9٠6(٢,557,815اإللتزامات(

17,77٢)3,578,٠٠4(٢,557,815٢,٢٠٠,9٠9٢٢9,543الفجوة المتراكمة

تمّثــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية للفائــدة المبينــة فــي الجــداول أعــاله التدفقــات الــواردة والصــادرة حتــى االســتحقاق التعاقــدي لألصــول 
واإللتزامــات الماليــة. ينشــأ عــدم التطابــق فــي التدفقــات النقديــة للفوائــد ألن االســتحقاق التعاقــدي لألصــول الماليــة أطــول مــن االســتحقاق 
التعاقــدي لإللتزامــات الماليــة. تــدرج اإللتزامــات الماليــة التاريخيــة ضمــن االســتحقاق التعاقــدي والــذي ال يتــّم اخــذه باالعتبــار عنــد حســاب 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ال تأخــذ التدفقــات النقديــة للفائــدة باالعتبــار الطبيعــة المســتقرة لالســتحقاق غيــر المحــدد 

لإللتزامــات الماليــة مثــل الودائــع تحــت الطلــب وودائــع التوفيــر.

41-4 مخاطر السوق

41-4-1 إدارة مخاطر السوق
تضــع المجموعــة حــدودًا لــكل منتــج وكل نــوع مــن المخاطــر للتأكــد مــن إدارة المجموعــة لمخاطــر الســوق بشــكل جيــد فــي إطــار المتطلبــات 
التنظيميــة العامــة التــي وضعهــا البنــك المركــزي الُعمانــي واللوائــح الداخليــة التــي تحتويهــا السياســة المتعلقــة بالمخاطــر. ال تتاجــر المجموعــة 
فــي الســلع والمشــتقات. ويتــّم التقيــد الصــارم بــكل الحــدود والتوجيهــات الداخليــة والخارجيــة، ويتــّم التقريــر عــن أي انحرافــات أن وجــدت فــورًا 

ويتــّم اتخــاذ اإلجــراء الالزمــة.
وفيما يلي أهم أنواع مخاطر السوق التي تواجهها المجموعة:

مخاطر صرف العمالت األجنبية.	 
مخاطر أسعار االستثمارات.	 
مخاطر معّدل الفائدة.	 
مخاطر أسعار السلع.	 

41-4-٢ مخاطر صرف العمات األجنبية
مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة هــي مخاطــر الخســارة بســبب تذبــذب أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. يتــّم التأكــد مــن إدارة مخاطــر صــرف 
ــة بالحــدود المعتمــدة.  ــة المفتوحــة بانتظــام مقارن ــة بالمجموعــة عــن طريــق قيــاس ومراقبــة مراكــز صــرف العمــالت األجنبي العمــالت األجنبي
معظــم معامــالت صــرف العمــالت األجنبيــة التــي يجريهــا القســم هــي باإلنابــة عــن الزبائــن مــن الشــركات وكلهــا علــى أســاس تغطيــة المعاملــة 

بمعاملــة أخــرى. يتأكــد قســم الخزينــة مــن تغطيــة المراكــز مــع الزبائــن فــي ســوق التعامــل بيــن البنــوك.
وتقيــد المجموعــة بصرامــة مركــز العملــة المفتــوح التابــع لهــا بأقــل مــن 35٪ مــن صافــي أصــول المجموعــة مقابــل الحــد التنظيمــي البالــغ ٪40 

مــن صافــي األصــول.
كما في تاريخ التقرير، نفذت المجموعة صافي التعرضات بالعمالت األجنبية:

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
8,94618,679درهم إماراتي48,51723,236

152,75577,4٠٢دوالر أمريكي٠44396,766,٢٠1
31,13331,861ريال سعودي75680,865,8٢
5833,77٢ريال قطري9,7971,514
2,923٢,٢93روبية باكستانية5,9567,592
8,716٢,453روبية هندية 6,37122,639

19,4116,٢77دينار كويتي16,3٠450,418
25,66333,516دينار بحريني٠5566,657,87
2,2901,٠3٢أخرى6815,948,٢

252,420177,٢85إجمالي481655,635,46٠

تتّم مراقبة المراكز على أساس يومي للتأكد من اإلبقاء على األوضاع ضمن الحدود المعتمدة من قبل البنك المركزي الُعماني.
يتضمــن صافــي التعــرض للمخاطــر بالعمــالت األجنبيــة التعــرض لمخاطــر العملــة األجنبيــة مــن االســتثمارات بالفــروع الخارجيــة والشــركة التابعــة 
واالســتثمار الجوهــري فــي منشــأة بمــا يعــادل 62 مليــون ريــال ُعمانــي )2019: 60 مليــون ريــال ُعمانــي(، وهــذا التعــرض معفــى مــن الحــد 

ــة. ــة األجنبي النظامــي علــى مخاطــر العمل
الجــزء األكبــر مــن مخاطــر صــرف العملــة األجنبيــة للمجموعــة هــي بالــدوالر األمريكــي وعمــالت دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى والتــي لهــا 

تعــادل ثابــت مــع الريــال الُعمانــي )باســتثناء الدينــار الكويتــي(، مــا لــم يتغيــر االرتبــاط.
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تحليل التعرض والحساسّية
يشــير الجــدول أدنــاه إلــى تحليــل حساســية مخاطــر صــرف العملــة األجنبيــة للمجموعــة مــع التغييــرات فــي أســعار العمــالت األجنبيــة غيــر المتماثلــة 

كمــا فــي 31 ديســمبر مــع إبقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة.

صافي أصول العمالت األجنبية غير المتماثلة

2020٢٠19

نسبة التغير في 
سعر العملة

)-/+(

التغير في 
الربح وحقوق 
المساهمين 

)-/+(

نسبة التغير في 
سعر العملة

)-/+(

التغير في 
الربح وحقوق 

المساهمين )+/-(

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

1٠٢45٪10872٪روبية هندية 
1٠٢٢9٪10292٪روبية باكستانية

1٠6٢8٪101,941٪دينار كويتي

1٠1٠3٪10229٪أخرى

41-4-3 مخاطر أسعار االستثمارات
مخاطــر أســعار االســتثمارات هــي مخاطــر االنخفــاض فــي القيمــة الســوقية لمحفظــة المجموعــة نتيجــة إنخفــاض القيمــة الســوقية لإلســتثمارات 
الفرديــة. وتحكــم إســتثمارات المجموعــة سياســة االســتثمارات وسياســة المخاطــر المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة وتخضــع االســتثمارات 
ــّم تحديــد حــدود االســتثمار مثــل حــدود المراكــز وحــدود المخاطــر وحــدود وقــف الخســائر والحــدود القطاعيــة  لفحــص صــارم نافــي للجهالــة. يت
ــة  ــة االســتثمار بالمجموعــة بمراقب ضمــن السياســات المختلفــة والتــي تمكــن مــن إدارة مالئمــة لمخاطــر إســتثمارات المجموعــة. وتقــوم لجن
االســتثمارات. تتــّم مراقبــة التصنيــف والتكلفــة مقابــل الســعر الســوقي لــألدوات علــى أســاس يومــي وتتخــذ اإلجــراءات الضروريــة لتقليــل التعــرض 
للمخاطــر. ويتــّم إعــادة تقييــم محفظــة المتاجــرة بشــكل يومــي والباقــي تتــّم إعــادة تقييمهــم علــى فتــرات منتظمــة للتأكــد مــن أن الخســائر غيــر 
المحققــة، إن وجــدت، بســبب إنخفــاض القيمــة الســوقية لإلســتثمار عــن تكلفتهــا تبقــى فــي نطــاق المقاييــس المقبولــة المحــددة بسياســة 

االســتثمار للمجموعــة.

تحليل التعرض والحساسّية
تحلل المجموعة حساسية األسعار لمحفظة األسهم كما يلي:

بالنسبة لمحفظة األسهم المحلية المدرجة، استنادا إلى عامل بيتا ألداء المحفظة مقارنة بأداء مؤشر سوق مسقط 30.	 
بالنسبة لمحفظة األسهم العالمية المدرجة، استنادا إلى تحركات سعر السوق لألوراق المالية فرديًا.	 

ــي لمحفظــة  ــق األداء الفعل ــة. ويتعل ــي لألصــول المالي ــى ســعر الســوق الفعل ــرات عل ــر مخاطــر الســوق للمجموعــة بشــكل رئيســي بالتغيي تتأث
ــأداء مؤشــر ســوق مســقط 30. أســهم المجموعــة ب

عامــل بيتــا لمحفظــة األســهم المدرجــة المحليــة للمجموعــة مقابــل مؤشــر ســوق مســقط لــألوراق الماليــة 30 لعــام 2020 كان -0.66 )2019: 
1.11(. وبالتالــي، فــإن تغييــر بمعــّدل +/- 5٪ فــي مؤشــر ســوق مســقط لــألوراق الماليــة 30 قــد ينتــج عنــه تغييــر بمعــّدل -٪3.28 )2019: ٪5.55( 
فــي قيمــة محفظــة األســهم المدرجــة المحليــة للمجموعــة بمــا قيمتــه )0.898( مليــون ريــال ُعمانــي )2019: 1.828 مليــون ريــال ُعمانــي( كتغيــر 

فــي الربــح غيــر المحقــق المــدرج فــي إيــرادات االســتثمار/ قائمــة الدخــل الشــامل الموّحــد للعــام بنــاء علــى تصنيــف المحفظــة.
ــة للمجموعــة مــن أســهم مدرجــة فــي أســواق األســهم بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وأســواق  ــل محفظــة األســهم المدرجــة الدولي تتمّث
ــر فــي قيمــة  ــه تغيي ــج عن ــة قــد ينت ــة معّين ــر بمعــّدل +/- 5٪ فــي ســعر الســوق ألوراق مالي ــة أخــرى. إن تغيي ــة وأســواق دولي األســهم الهندي
المحفظــة بمبلــغ 3.55 مليــون ريــال ُعمانــي )2019: 3.79 مليــون ريــال ُعمانــي(، وبالتالــي زيــادة أو إنخفــاض فــي الربــح غيــر المحقــق المــدرج فــي 

إيــرادات االســتثمار/ قائمــة الدخــل الشــامل الموّحــد بنــاء علــى تصنيــف المحفظــة.

41-4-4 إدارة مخاطر معّدل الفائدة
ــر العكســي علــى المركــز المالــي للمجموعــة نتيجــة لتغيــر معــّدالت الفائــدة فــي الســوق. وفــي حيــن  مخاطــر معــّدل الفائــدة هــي مخاطــر األث
أن األثــر علــى مجــال األنشــطة التجاريــة ينشــأ بتغييــر فــي قيمــة المحفظــة، فــإن مجــال األعمــال المصرفيــة يســبب تأثيــر علــى صافــي إيــرادات 
الفائــدة و/أو القيمــة االقتصاديــة لألســهم. يقــاس األثــر قصيــر المــدى لمخاطــر معــّدل الفائــدة عــن طريــق دراســة األثــر علــى صافــي إيــرادات 
الفائــدة للمجموعــة بينمــا يقــاس األثــر طويــل المــدى عــن طريــق دراســة األثــر علــى القيمــة االقتصاديــة لألســهم. وتقــع مســؤولية إدارة مخاطــر 
ــة إدارة األصــول واإللتزامــات بالمجموعــة. يعتمــد مركــز حساســية  ــة الشــركة األم تحــت إشــراف لجن ــدة علــى عاتــق قســم خزين معــّدالت الفائ
ــخ يحــل أواًل،  ــخ االســتحقاق المتعاقــد عليهــا، أي هــذه التواري ــى إعــادة التســعير أو تواري ــدة عل األصــول واإللتزامــات بالمجموعــة لمعــّدل الفائ

وهــي كالتالــي:

كما في 31 
ديسمبر 2020

معّدل 
الفائدة 
الفعلية 
السنوي 
معّدل ٪

  خالل شهر 
واحد 

2 إلى 3 
أشهر

4 إلى 12 
شهرًا

1 إلى 5 
سنوات

 أكثر من 5 
أعوام

 غير حساسة 
لمعّدل 
الفائدة

اإلجمالي

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

نقد وأرصدة لدى 
489,886656,891--0160,0664,4202,519-0.5البنوك المركزية

مستحق من 
1.43128,973127,050266,23425,02525,0001,604573,886البنوك

4.891,653,9631,111,1341,046,0482,866,5392,259,1625278,937,373قروض وسلف
3.34382,964368,77218,847527,755445,81391,3101,835,461االستثمارات

ممتلكات ومعدات 
450,154450,154----- ال يوجد وأصول أخرى

2,325,9661,611,3761,333,6483,419,3192,729,9751,033,48112,453,765اإلجمالي 
2,700,261-729,703893,359447,720511,787117,692المشتقات

3,055,6692,504,7351,781,3683,931,1062,847,6671,033,48115,154,026إجمالي األصول
4,600938,007-2.15296,21786,44132,924517,825ودائع من البنوك

1.73302,992359,0305,009,4491,202,254109,0721,394,4778,377,274ودائع الزبائن
سندات / صكوك 

يورو متوسطة 
476,797--193,296283,501--4.68األجل/ صكوك
إلتزامات أخرى 

604,949604,949----- ال يوجد وضريبة
13,090---13,090--5.20إلتزامات ثانوية

أوراق رأسمالية 
130,000--130,000---5.50دائمة من الفئة 1

2,043,6482,043,648----- ال يوجد أموال المساهمين
599,209445,4715,248,7592,133,580109,3084,047,67412,583,765اإلجمالي 

2,695,322-729,308893,995445,720508,607117,692المشتقات
1,328,5171,339,4665,694,4792,642,187226,7644,047,67415,279,087إجمالي اإللتزامات

إجمالي فجوة 
حساسية معّدل 

)125,061()3,014,193(1,288,9192,620,903)3,913,111(1,727,1521,165,269الفائدة
الفجوة التراكمية لحساسية 

)125,061(268,2292,889,132)1,020,690(1,727,1522,892,421معّدل الفائدة
)324,833(696,6997,504,239)2,651,143(4,486,1097,512,782)دوالر أمريكي باآلالف(
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كما في 31 
ديسمبر ٢٠19

معّدل 
الفائدة 
الفعلية 
السنوي 
معّدل ٪

  خال شهر 
واحد 

٢ إلى 3 
أشهر

4 إلى 1٢ 
شهرًا

1 إلى 5 
سنوات

 أكثر من 5 
أعوام

 غير حساسة 
لمعّدل 
الفائدة

اإلجمالي

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

نقد وأرصدة لدى 
647,576781,755--٠1٢9,14٢٢,5٢6٢,511-٠.5البنوك المركزية

مستحق من 
٢.58٢49,36٠359,٠94٢٠4,٠183٠,8٢4٢5,٠٠٠1,5٠8869,8٠4البنوك

5.٠91,٢9٢,7941,٢58,5981,144,8٢٠٢,874,39٢٢,3٠٢,61٠4,8٢78,878,٠41قروض وسلف
٢.63317,384131,656189,٠39٢88,٠56416,6971٠٢,٠٠٠1,444,83٢االستثمارات

ممتلكات ومعدات 
316,176316,176----- ال يوجد وأصول أخرى

1,988,68٠1,751,8741,54٠,3883,193,٢7٢٢,744,3٠71,٠7٢,٠871٢,٢9٠,6٠8اإلجمالي 
٢,937,793-87٢,674559,99567٢,71٢664,936167,476المشتقات

٢,861,354٢,311,869٢,٢13,1٠٠3,858,٢٠8٢,911,7831,٠7٢,٠8715,٢٢8,4٠1إجمالي األصول
3,٠581,173,479-3.٠3479,٠6٢388,73163,9٢8٢38,7٠٠ودائع من البنوك

1.8٠٢66,543459,84٢4,1٢8,5831,74٢,٢٠71٢٠,8471,3٢5,6448,٠43,666ودائع الزبائن
سندات يورو 

متوسطة األجل / 
475,615--475,615---4.7٢صكوك

إلتزامات أخرى 
569,٠3٢569,٠3٢----- ال يوجد وضريبة

٢6,18٠---٢6,18٠--6.31إلتزامات ثانوية
أوراق رأسمالية 

13٠,٠٠٠-13٠,٠٠٠---5.5٠دائمة من الفئة 1
1,87٢,6361,87٢,636----- ال يوجد أموال المساهمين

745,6٠5848,5734,٢18,691٢,586,5٢٢1٢٠,8473,77٠,37٠1٢,٢9٠,6٠8اإلجمالي 
٢,93٠,951-881,٠41549,٠٠1885,81٠444,19617٠,9٠3المشتقات

1,6٢6,6461,397,5745,1٠4,5٠13,٠3٠,718٢91,75٠3,77٠,37٠15,٢٢1,559إجمالي اإللتزامات
إجمالي فجوة 

حساسية معّدل 
6,84٢)٢,698,٢83(8٢7,49٠٢,6٢٠,٠33)٢,891,4٠1(1,٢34,7٠8914,٢95الفائدة

الفجوة التراكمية لحساسية معّدل 
85,٠9٢٢,7٠5,1٢56,84٢)74٢,398(1,٢34,7٠8٢,149,٠٠3الفائدة

)دوالر أمريكي 
٢٢1,٠187,٠٢6,٢9917,77٢)1,9٢8,3٠6(3,٢٠7,٠345,581,8٢6باآلالف(

يعتمد بيان إعادة تسعير الفائدة على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة تسعير الفائدة التالي.	 
ينشــأ أصــل أو مركــز فجــوة )إيجابــي( حينمــا تتــّم إعــادة تســعير الفائــدة بصــورة أســرع أو بنســبة أكبــر لألصــول عنهــا لإللتزامــات خــالل فتــرة 	 

محــددة ممــا يــؤدي إلــى اســتفادة صافــي إيــرادات الفوائــد فــي بيئــة يرتفــع فيهــا ســعر الفائــدة. يوجــد التــزام أو مركــز فجــوة )ســلبي( حينمــا 
تتــّم إعــادة تســعير االلتــزام بصــورة أســرع أو بنســبة أكبــر لإللتزامــات عنهــا لألصــول خــالل فتــرة محــددة ممــا يــؤدي إلــى ترجيــح صافــي إيــرادات 

الفوائــد فــي بيئــة ينخفــض فيهــا ســعر الفائــدة.

فجــوة إعــادة تســعير الفائــدة هــي الفــرق بيــن األصــول واإللتزامــات ذات الحساســية ألســعار الفائــدة موزعــة علــى شــرائح فتــرات االســتحقاق 
ــد  ــة للتحدي ــة حتــى االســتحقاق أو إعــادة التســعير. تســتخدم الشــركة األم فجــوات إعــادة تســعير موحــدة حســب العمل ــام الباقي ــاًء علــى األي بن
الكمــي لبيــان التعــرض لمخاطــر معــّدل الفائــدة علــى اســتحقاقات محــددة وتحليــل التغيــرات فــي حجــم المحافــظ الضروريــة لتعديــل بيــان المخاطــر 
القائمــة. إن توزيــع األصــول واإللتزامــات علــى الفتــرات الزمنيــة يتــّم بنــاًء علــى جــداول إعــادة التســعير الفعليــة. وتســتخدم الجــداول كإرشــادات 

لتقييــم حساســية مخاطــر معــّدل الفائــدة والتركيــز علــى مجهــودات تقليــل عــدم التناســق فــي نمــط إعــادة تســعير األصــول واإللتزامــات.
تســتخدم الشــركة األم تقاريــر المحــاكاة كأداة فاعلــة لفهــم التعــرض للمخاطــر تحــت مختلــف ســيناريوهات معــّدالت الفائــدة. هــذه التقارير تســاعد 
لجنــة األصــول واإللتزامــات علــى فهــم اتجــاه مخاطــر معــّدل الفائــدة بالشــركة االم واتخــاذ القــرار باالســتراتيجية المالئمــة وآليــة التغطيــة إلدارة 
تلــك المخاطــر. يتــّم تقييــم تعرضــات الشــركة األم الحاليــة داخــل وخــارج الميزانيــة العموميــة فــي بيئــة ثابتــة لتحديــد حجــم األثــر المتوقــع للصدمــات 
ــة لألســهم المعّرضــة للمخاطــر باســتخدام افتراضــات عــن اتجاهــات معــّدالت  ــرادات والقيمــة االقتصادي ــدة علــى اإلي ــة لمعــّدالت الفائ الخارجي

الفائــدة المســتقبلية والتغيــر فــي بيــان نشــاط الشــركة األم. 

القيمــة االقتصاديــة لحقــوق المســاهمين هــي القيمــة الحاليــة لكافــة التدفقــات النقديــة لألصــول مخصومــة مــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات 
ــدة  ــّدل الفائ ــرات مع ــر تغي ــرض أث ــى ع ــادرة عل ــة ق ــة لحقــوق المســاهمين، تكــون المجموع ــة لإللتزامــات. وبحســاب القيمــة االقتصادي النقدي
المختلفــة فــي إجمالــي رأس مالهــا. تعــّد هــذه القيمــة أداة رئيســية تمكــن المجموعــة مــن اإلعــداد فيمــا يتعلــق بمعــّدل الفائــدة المتغيــر بشــكل 
ثابــت. وتتــّم مراقبــة أثــر تغيــرات معــّدالت الفائــدة علــى القيمــة االقتصاديــة لألســهم بــإدراج التغيــرات فــي قيمــة االصــول واإللتزامــات لتغيــر 
ــر  ــد و20٪ ألث ــرادات الفوائ ــر صافــي إي ــدة بحــدود بمعــّدل 5٪ ألث ــّم تســهيل إدارة مخاطــر معــّدل الفائ ــدة بالســوق. يت ــن فــي معــّدل الفائ معّي

القيمــة االقتصاديــة لألســهم لصدمــة تغيــر بمقــدار 200 نقطــة أساســية.
تحليل حساسية المجموعة الرتفاع أو إنخفاض معّدالت الفائدة بالسوق كالتالي:

 التأثير على صافي إيرادات
الفوائد

+200 نقطة 
أساسية

-200 نقطة 
أساسية

+100 نقطة 
أساسية

-100 نقطة 
أساسية

+50 نقطة 
أساسية

-50 نقطة 
أساسية

 ريال عماني 2020
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
s'باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

16,4761,965)1,353(23,838)6,244(37,211كما في 31 ديسمبر
8,133737)4,287(15,605)10,696(28,169المتوسط للفترة

16,4762,825)11,003(23,838)18,051(37,211الحد األقصى للفترة
)1,937(4,413)587(11,456)5,092(18,967الحد األدنى للفترة

٢٠19
5,576٢,367)3,5٠4(1٠,387)1٢,75٠(18,7٠٠كما في 31 ديسمبر

5,81٢858)4,659(11,٢38)17,417(18,368المتوسط للفترة
6,514٢,367)6,33٠(1٢,747)٢٠,78٢(٢٢,71٢الحد األقصى للفترة

)1,4٢9(5,٠97)٢,58٢(9,715)1٢,75٠(13,56٠الحد األدنى للفترة

+200 نقطة التأثير على القيمة االقتصادية
أساسية

-200 نقطة 
أساسية

+100 نقطة 
أساسية

-100 نقطة 
أساسية

+50 نقطة 
أساسية

-50 نقطة 
أساسية

 ريال عماني 2020
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

110,4687,4591,033)76,614(369,558)232,207(كما في 31 ديسمبر
)16,322(101,8496,619)74,391(353,129)225,856(المتوسط للفترة

110,46812,2851,300)81,981(369,558)239,776(الحد األقصى للفترة
)41,944()619(92,259)63,659(339,138)202,619(الحد األدنى للفترة

٢٠19
1٠6,9٠5)1٠4,٠7٠(1٠6,٠36)87,413(35٠,58٠)٢37,٠٠٠(كما في 31 ديسمبر

64,85٢)99,٠57(1٠6,311)8٠,416(343,878)٢٢4,866(المتوسط للفترة
1٠6,9٠5)1٠4,٠7٠(1٢٢,٢77)87,8٢3(368,911)٢37,744(الحد األقصى للفترة

)3,3٢9()94,9٢٠(94,669)7٢,775(317,946)٢11,576(الحد األدنى للفترة

 التأثير على صافي إيرادات
الفوائد

+200 نقطة 
أساسية

-200 نقطة 
أساسية

+100 نقطة 
أساسية

-100 نقطة 
أساسية

+50 نقطة 
أساسية

-50 نقطة 
أساسية

دوالر أمريكي 2020
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

42,7955,103)3,515(61,917)16,217(96,652كما في 31 ديسمبر
21,1251,916)11,135(40,532)27,781(73,165المتوسط للفترة

42,7957,338)28,578(61,917)46,885(96,652الحد األقصى للفترة
)5,031(11,462)1,525(29,756)13,227(49,265الحد األدنى للفترة

٢٠19
14,4836,147)9,1٠٢(٢6,98٠)33,118(48,57٢كما في 31 ديسمبر

15,٠96٢,٢٢9)1٢,1٠٢(٢9,189)45,٢4٠(47,71٠المتوسط للفترة
16,9196,147)16,441(33,1٠9)53,978(58,99٢الحد األقصى للفترة

)3,713(13,٢39)6,7٠7(٢5,٢33)33,118(35,٢٢٢الحد األدنى للفترة



٢35التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢34

+200 نقطة التأثير على القيمة االقتصادية
أساسية

-200 نقطة 
أساسية

+100 نقطة 
أساسية

-100 نقطة 
أساسية

+50 نقطة 
أساسية

-50 نقطة 
أساسية

دوالر أمريكي 2020
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

286,93119,3732,683)198,998(959,890)603,136(كما في 31 ديسمبر
)42,394(264,54317,191)193,222(917,218)586,640(المتوسط للفترة

286,93131,9093,376)212,939(959,890)622,795(الحد األقصى للفترة
)108,946()1,607(239,634)165,347(880,877)526,283(الحد األدنى للفترة

٢٠19
٢77,674)٢7٠,31٢(٢75,418)٢٢7,٠48(91٠,597)615,585(كما في 31 ديسمبر

168,446)٢57,٢91(٢76,13٢)٢٠8,87٢(893,189)584,٠68(المتوسط للفترة
٢77,674)٢7٠,31٢(317,6٠3)٢٢8,113(958,٢1٠)617,516(الحد األقصى للفترة

)8,646()٢46,544(٢45,893)189,٠٢6(8٢5,833)549,548(الحد األدنى للفترة

 IBOR إصاح  الـ  5-4-41
عقــب قــرار المنظميــن العالمييــن بالتخلــص التدريجــي مــن الـــ IBOR  واالســتعاضة عنــه بأســعار مرجعيــة بديلــة، أنشــأ البنــك مشــروعًا إلدارة عمليــة 
االنتقــال لــكل مــن عقــوده التــي يمكــن أن تتأثــر بالقــرار. ويتولــى اإلشــراف علــى المشــروع لجنــة A LCO و ممّثلــون مــن مختلــف دوائــر البنــك بمــا 

فــي ذلــك الدوائــر التــي تتعامــل مــع الزبائــن بشــكل مباشــر، والشــؤون القانونيــة، والماليــة، والعمليــات، وإدارة المخاطــر، والتكنولوجيــا.
يعــرض IBOR  المجموعــة لمخاطــر مختلفــة، و هــذه المخاطــر يديرهــا المشــروع ويراقبهــا عــن كثــب. وتشــمل هــذه المخاطــر علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر مــا يلــي:

مخاطــر قواعــد الســلوك و هــي ناشــئة عــن المناقشــات مــع الزبائــن و األطــراف المقابلــة فــي الســوق بســبب التعديــالت المطلوبــة علــى 	 
 IBOR العقــود القائمــة لتنفيــذ إصــالح

المخاطــر الماليــة التــي تتعــرض لهــا المجموعــة وزبائنهــا مــن حيــث أن األســواق قــد تعطلــت بســبب إصــالح IBOR  ممــا يــؤدي إلــى خســائر 	 
ماليــة 

مخاطر التسعير من احتمال نقص معلومات السوق إذا انخفضت السيولة في IBOR  و RFRs  بطريقة ال يمكن تالفيها	 
المخاطــر التشــغيلية الناشــئة عــن التغييــرات فــي أنظمــة وعمليــات تكنولوجيــا المعلومــات الخاصــة بالمجموعــة، وكذلــك خطــر تعطــل 	 

المدفوعــات. 
ــال 	  ــة مــع انتق ــر تمثيلي ــل غي ــات دخ ــود بيان ــى خطــر وج ــة باإلضافــة ال المخاطــر المحاســبية إذا فشــلت عالقــات التحــوط الخاصــة بالمجموع

.RFRs األدوات الماليــة إلــى

ويبّيــن الجــدول أدنــاه تعرضــات المجموعــة فــي نهايــة العــام فيمــا يتعلــق باصــالح IBOR  لالنتقــال الــى PFRs. وســتظل هــذه المخاطــر معلقــة 
حتــى بعــد أن يتوقــف IBOR  حســب المتوقــع بحلــول )31 كانــون األول/ديســمبر 2021( وبالتالــي ســتنتقل فــي المســتقبل، أي أن الجــدول يســثني 

التعرضــات لـــ IBOR التــي ســتنتهي صالحيتهــا قبــل أن تكــون المرحلــة االنتقاليــة مطلوبــة.

أصول مالية غير مشتقة 31 ديسمبر 2020
– القيمة الدفترية

إلتزامات مالية غير 
مشتقة – القيمة 

الدفترية
مشتقات القيمة 
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LIBOR 1,132,881517,825672,823 بالدوالر األمريكي

41-5 مخاطر أسعار السلع
كجــزء مــن عمليــات الخزينــة، تعــرض المجموعــة تســهيل تغطيــة البضائــع لزبائنهــا. زبائــن المجموعــة الذيــن يتعاملــون ببضائــع كالنحــاس واأللمنيــوم 
ــرة بأســعار الذهــب يغطــون مخاطــر ســلعهم مــن خــالل المجموعــة. تغطــي المجموعــة كافــة مخاطــر الســلع بدعــم  والنفــط والجواهــر المتأث

مقابــل فــي الســوق.
تعمــل المجموعــة فــي ســوق الســلع فقــط كمقــدم تســهيالت تغطيــة وال تتاجــر فــي الســلع والســبائك أو تحتفــظ بمراكــز بالســلع. ُيمنــح زبائــن 
المجموعــة حــد لحجــم المعاملــة بنــاء علــى معــّدل الــدوران / الطلبيــات، كمــا يتــّم تطبيــق حــد هامــش التبايــن للتخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان ذات 
الصلــة فــي الســوق. إن حــد حجــم المعاملــة يحــد مــن القيمــة اإلجماليــة للعقــود المتبقيــة ضمــن متطلبــات األعمــال الخاصــة بالعميــل ويقــوم 
حــد هامــش التبايــن بحمايــة المجموعــة مــن مخاطــر ائتمــان كبيــرة تنتــج عــن حركــة أســعار عكســية فــي أســعار الســلع األساســية. ويطلــب مــن 
الزبائــن نــداءات هاِمشــية مــن أجــل الضمــان اإلضافــي أو الودائــع النقديــة لتجــاوز حــد هامــش التبايــن. يقــوم مكتــب الخزانــة األوســط بمراقبــة 

مراكــز الزبائــن ومؤشــر الســوق بشــكل يومــي.

41-6 مخاطر التشغيل
يقصــد بمخاطــر التشــغيل مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة الناجمــة عــن قصــور أو فشــل العمليــات الداخليــة واألفــراد واألنظمــة أو عــن 
أحــداث خارجيــة. وتتضمــن مخاطــر التشــغيل المخاطــر القانونيــة باســتثناء المخاطــر االســتراتيجية ومخاطــر الســمعة. تنشــا خســائر مخاطــر التشــغيل 
مــن عــدم كفــاءة وقصــور نظــم المعلومــات والرقابــة الداخليــة أو األحــداث الخارجيــة التــي ال يمكــن الســيطرة عليهــا. وترتبــط هــذه المخاطــر 

باألخطــاء البشــرية وفشــل النظــم واإلجــراءات أو الضوابــط غيــر الكافيــة وأســباب خارجيــة.
توفــر سياســة المخاطــر بالمجموعــة إطــارًا لتحديــد وتقييــم ورصــد مخاطــر التشــغيل واإلبــالغ عنهــا بطريقــة متســقة وشــاملة فــي جميــع أقســام 
ووحــدات المجموعــة. وتعمــل وحــدة مخاطــر التشــغيل بشــكل مســتقل لدعــم وحــدات األعمــال فــي إدارة مخاطــر التشــغيل. وتتثمــل األهــداف 

الرئيســية إلدارة مخاطــر التشــغيل فيمــا يلــي:

الســيطرة التامــة علــى المخاطــر مــن خــالل اســتخدام أحــدث التقنيــات وأســاليب إدارة المخاطــر بمــا يــؤدي إلــى القــدرة المميــزة علــى إدارة 	 
المخاطــر وتمكيــن وحــدات األعمــال المختلفــة مــن تلبيــة أهــداف األداء والنمــو.

للتقليــل مــن تأثيــر أحــداث المخاطــر التشــغيلية مــن خــالل نظــام اســتعادة البيانــات فــي حــاالت الكــوارث وترتيبــات التأميــن الشــامل والوثائــق 	 
الحديثــة والتنفيــذ الفعــال لخطــة اســتمرارية األعمــال.

الحد من الخسائر التشغيلية وزيادة كفاءة وفعالية الموارد المتاحة .	 
ــة بأحــدث 	  ــن للتوعي ــن المختصي ــب المنتظــم المقــدم للموظفي ــب التدري ــى جان ــن الجــدد إل ــى مخاطــر التشــغيل للموظفي ــب عل ــر التدري توفي

مســتجدات المخاطــر.
نشر الوعي والتثقيف بمخاطر التشغيل عبر مختلف أقسام ووحدات البنك وذلك لضمان وجود ضوابط داخلية فعالة.	 

تتحّمــل وحــدات األعمــال المســؤولية األساســية نحــو فهــم وتحديــد وإدارة مخاطــر التشــغيل المتأصلــة فــي المنتجــات واألنشــطة والعمليــات 
والنظــم ذات الصلــة. يتــّم التحكــم فــي مخاطــر التشــغيل مــن خــالل الضوابــط الداخليــة القويــة وأعمــال المراجعــة، والفصــل الجيــد والواضــح بيــن 
الواجبــات، وخطــوط اإلبــالغ، وأدلــة التشــغيل التفصيليــة، والمعاييــر. تقــوم دائــرة التدقيــق الداخلــي بمراجعــة مســتقلة لفعاليــة الضوابــط الداخليــة 

للمجموعــة ومــدى قدرتهــا علــى خفــض تأثيــر مخاطــر التشــغيل.
لجنــة المخاطــر التابعــة لــإلدارة هــي الجهــة الرقابيــة األساســية علــى مخاطــر التشــغيل. وتضــم اللجنــة مختلــف وحــدات األعمــال والرقابــة وتتحّمــل 
مســؤولية التأكــد مــن أنَّ المجموعــة لديهــا إجــراءات كافيــة إلدارة المخاطــر تشــمل تحديــد وتقييــم وإدارة مخاطــر التشــغيل وصياغــة سياســات 
ســليمة وكافيــة إلدارة مخاطــر التشــغيل. وتقــع مســؤولية تســهيل عمليــة إدارة مخاطــر التشــغيل علــى عاتــق وحــدة مخاطــر التشــغيل وفقــا 

لإلطــار التشــغيلي إلدارة المخاطــر.

إدارة استمرارية األعمال
إدارة اســتمرارية األعمــال هــي التخطيــط والتنفيــذ واإلدارة لضمــان قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي العمــل علــى األقــل فــي وقــت محــدد 
مســبقا بعــد وقــوع أي حــادث أو حــادث عرضــي هــام أو اضطرابــات تشــغيلية كبيــرة بالمجموعــة. تتأكــد المجموعــة مــن أن نظمهــا وإجراءاتهــا 
مرنــة فــي مواقــف يحتمــل فيهــا توقــف العمــل. ولقــد وضعــت المجموعــة خطــط اســتمرارية األعمــال لــكل إدارة هامــة ولــكل فــرع لضمــان 
اســتمرار أعمالهــا بفاعليــة فــي ظــروف الكــوارث غيــر المتوقعــة حســب إرشــادات البنــك المركــزي الُعمانــي حــول اســتمرارية العمــل والمبــادئ 
ــة بشــكل  ــة. وتعمــل المجموع ــر اســتمرار األعمــال العالمي ــول اســتمرارية األعمــال ومعايي ــازل المشــترك ح ــة ب ــة المســتوى لملتقــى لجن رفيع
مســتمر علــى تعزيــز الخطــط الحاليــة لديهــا مــن خــالل تنفيــذ إطــار متيــن الســتمرارية األعمــال لالســتعداد دائــم لتلبيــة متطلبــات "التأهــب لحــاالت 
الطــوارئ". وتوفــر المجموعــة تدريبــًا لموظفيهــا الجــدد والموظفيــن الحالييــن مــن خــالل تدريــب عبــر اإلنترنــت وداخــل الموقــع لضمــان درايــة كل 
موظــف بإجــراءات مواصلــة واســتعادة األعمــال. وقــد ُمِنحــت لجنــة توجيهيــة لخدمــات الحمايــة ســلطة صياغــة وتبنــي وتنفيــذ واختبــار وصيانــة 
ــة بشــكل مســتمر بمراجعــة اســتراتيجية اســتمرارية األعمــال والموافقــة عليهــا.  ــة الســتمرارية األعمــال بالمجموعــة. وتقــوم اللجن خطــط فعال
ــع أقســام األعمــال  ــة وفهمهــا وتنفيذهــا فــي جمي ــط والصيان ــع مســؤوليات التخطي ــة مســؤولية ضمــان توزي ــق اللجن ــى عات ــك عل وتقــع كذل
بالمجموعــة. ويتمتــع مركــز التعافــي مــن الكــوارث بالمجموعــة بالقــدرة علــى االســتجابة الفعالــة ألي كــوارث غيــر متوقعــة ويضمــن القــدرة علــى 
االســتمرار فــي التشــغيل فــي حــال حــدوث أي اضطرابــات تشــغيلية كبيــرة. ولضمــان عمــل مركــز التعافــي مــن الكــوارث بالشــكل المطلــوب، يجــب 

علــى جميــع أقســام المجموعــة إكمــال االختبــارات النصــف ســنوية للتحقــق مــن أنهــا قــادرة علــى العمــل بنجــاح فــي أوقــات الطــوارئ.
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41-7 إدارة رأس المال

41-7-1 رأس المال النظامي
يضــع البنــك المركــزي الُعمانــي كجهــة منظمــة للشــركة األم ويشــرف علــى متطلبــات رأس مــال الشــركة األم ككل. ولتطبيــق متطلــب رأس 
المــال كمــا ورد فــي بــازل 3، يتطلــب البنــك المركــزي الُعمانــي مــن الشــركة األم االحتفــاظ بنســبة 14.5٪ مــن مجمــوع رأس المــال إلــى مجمــوع 

األصــول المرجحــة بالمخاطــر كحــد أدنــى. يمكــن تحليــل رأس مــال المجموعــة النظامــي حســب بــازل 3 إلــى الفئــات التاليــة:

الفئــة األولــى مــن رأس المــال وتشــمل األســهم العاديــة وعــالوة اإلصــدار واالحتياطيــات القابلــة وغيــر القابلــة للتوزيــع واألربــاح المحتجــزة 	 
)بالصافــي مــن توزيعــات األربــاح المقترحــة( بعــد خصــم الشــهرة وخمســين فــي المئــة مــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار فــي الشــركات الشــقيقة 

وفقــا للتعديــالت التنظيميــة المدرجــة فــي حقــوق المســاهمين، ولكــن تــّم التعامــل معهــا بشــكل مختلــف ألغــراض كفايــة رأس المــال.
الفئــة الثانيــة مــن رأس المــال وتشــمل اإللتزامــات الثانويــة المؤهلــة وإنخفــاض قيمــة خســائر القــروض العامــة /مخصــص الخســائر االئتمانيــة 	 

المتوقعــة )المرحلــة األولــى والثانيــة( وعنصــر إحتياطــي القيمــة العادلــة المتعلــق بالمكاســب غيــر المحققــة مــن أدوات حقــوق المســاهمين 
المصّنفــة كإســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بعــد خصــم خمســين فــي المئــة مــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمارات 

فــي الشــركات الشــقيقة.

تــّم تطبيــق حــدود مختلفــة علــى عناصــر قاعــدة رأس المــال. إن رأس المــال المؤهــل مــن الفئــة الثانيــة والفئــة الثالثــة ال يمكــن أن يتعــدى رأس 
المــال مــن الفئــة األولــى، كمــا ال يمكــن أن تزيــد اإللتزامــات الثانويــة المؤهلــة عــن نســبة 50٪ مــن رأس المــال مــن الفئــة األولــى، فيمــا تــّم 
تحديــد مبلــغ مخصصــات إنخفــاض القيمــة الجماعيــة التــي يمكــن قيدهــا كجــزء مــن الفئــة الثانيــة لــرأس المــال عنــد 1.25٪ مــن إجمالــي األصــول 

المرجحــة للمخاطــر.

41-7-٢ كفاية رأس المال
تشــير كفايــة رأس المــال إلــى قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بــأي طــارئ دون المســاس بمصلحــة المودعيــن وتوفيــر االئتمــان عبــر دورات 
األعمــال. يســاعد رأس المــال الكافــي بالنظــر إلــى محفظــة المخاطــر التــي قــد تكــون أصــول المجموعــة عرضــة لهــا علــى تعزيــز االســتقرار المالــي 
ــح  ــرأس المــال يحمــي مصال ــل ل ــكل أمث ــم القيمــة للمســاهمين مــن خــالل هي ــى تعظي ــة إل ــن. وتســعى المجموع وثقــة المســاهمين والدائني
أصحــاب المصلحــة فــي أقصــى الظــروف المتأزمــة، ويوفــر فرصــة كافيــة للنمــو مــع الوفــاء بالمتطلبــات التنظيميــة، وفــي الوقــت نفســه تحقيــق 
عائــد مجــز للمســاهمين. تتمتــع المجموعــة بسياســة رأســمالية متطلعــة للمســتقبل تأخــذ فــي االعتبــار المخاطــر الحاليــة وخطــط النمــو وتقييــم 

المخاطــر الناشــئة للفتــرة المتوقعــة.
وفــي حيــن أن تغطيــة المخاطــر تعتبــر العامــل الرئيســي الــذي يؤثــر علــى االحتفــاظ بــرأس المــال، تــدرك المجموعــة حقيقــة أنهــا كيــان تجــاري وأن 
ــر معــّدل عائــد مجــز للمســاهمين. ســوف يــؤدي رأس المــال المفــرط إلــى إضعــاف العائــد  رأس مالهــا بحاجــة للخدمــة وأن هنالــك حاجــة لتوفي
علــى رأس المــال والــذي بــدوره يمكــن أّن يســبب ضغــط علــى الربحيــة ونمــو األصــول بشــكل مفــرط ممــا يــؤدي إلــى حمــل المجموعــة للتعــرض 
ــرأس المــال، تخضــع سياســة المجموعــة لمــدى الحاجــة لوضــع مخصــص مناســب  ــد االحتفــاظ ب ــي، عن ــى مــن المخاطــر. وبالتال لمســتويات أعل
للمخاطــر ذات الصلــة وخدمــة رأس المــال المحتفــظ بــه. وتســتخدم المجموعــة رأس المــال اإلضافــي الفئــة 1 والديــن الثانــوي )رأس المــال الفئــة 
2( ورفــع رأس المــال عنــد الحاجــة. توفــر القاعــدة القويــة والمتنوعــة لمســاهمي المجموعــة الثقــة الالزمــة للمجموعــة مــن حيــث قدرتهــا علــى 

زيــادة رأس المــال عنــد الحاجــة.
ترغــب المجموعــة فــي االنتقــال إلــى نهــج أكثــر تقدمــا لقيــاس مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل، وقــد وضعــت نهــج "كتلــة 
المبنــى". وقــد تــّم وضــع خارطــة طريــق لــكل منطقــة رئيســية مــن المخاطــر مثــل االئتمــان والســوق والتشــغيل. وقــد تــّم إحــراز تقــدم وفقــا 

لخارطــة الطريــق وتتــّم مراقبتهــا علــى أســاس مســتمر واإلبــالغ عنهــا.

التقارير التنظيمية بازل 3
أصــدر البنــك المركــزي العمانــي اإلرشــادات النهائيــة مــن أجــل تطبيــق قواعــد رأس المــال الجديــد مــع ترتيبــات المرحلــة فــي معاييــر إعــداد التقاريــر. 

تبقــى المجموعــة فــي وضــع قــوي لــرأس المــال تماشــيًا مــع ترتيبــات المرحلــة االنتقاليــة.
يبّين الجدول التالي مركز كفاية رأس المال للمجموعة:

٢٠192020 2020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
  رأس المال األساسي من الفئة 1: األدوات واالحتياطي ات  

324,9523٠9,478رأس المال 8٠3,839844,031
531,535531,535عاوة إصدار 61٠1,380,610,1,38٠

108,3181٠3,16٠إحتياطي قانوني ٢67,948281,345
397,168384,٠78إحتياطي عام 997,6٠51,031,605
13,09013,٠9٠إحتياطي قرض ثانوي ٠٠٠34,000,34

456,317418,17٠أرباح محتجزة )بعد توزيعات األرباح المقترحة(٠86,1561,185,239,1
1,831,3801,759,511اإلجمالي 1584,756,830,4,57٠

 يطرح: التعديات النظامية   
)9,95٢()15,960(خسارة غير محققة من القيمة العادلة )41,455()٢5,849(

)34()140(خسارة متراكمة على تحوط التدفقات النقدية )364()88(
)5,157()6,428(أصول ضريبة مؤجلة )16,696()13,395(
)٢,٢96()2,407(إحتياطي تحويل العملة األجنبية )6,252()5,964(

)88,51٢()72,021(
إستثمارات جوهرية في األسهم المشتركة لمؤسسات 

)34,٠77()27,728(مصرفية ومالية وتأمين 
)51,516()52,663( إجمالي التعديات النظامية على رأس المال األساسي الفئة 1 )136,788()133,8٠8(
1,778,7171,7٠7,995 إجمالي رأس المال األساسي الفئة 1 4,436,35٠4,620,042

130,00013٠,٠٠٠ رأس المال اإلضافي الفئة 1 337,66٢337,662

4,774,٠1٢4,957,704
إجمالي رأس مال الفئة 1 )الفئة 1= رأس المال األساسي 

1,908,7171,837,995الفئة 1 + رأس المال اإلضافي الفئة 1(
 رأس المال الفئة 2: األدوات والمخصصات 

1,223811 التغير المتراكم في القيمة العادلة )٪45( 1٠63,177,٢
98,86986,747 إنخفاض قيمة خسارة قرض عام ٢٢5,317256,803
3,9٢7- إلتزامات ثانوية )صافية من االحتياطي ات( -1٠,٢٠٠

100,09291,485 رأس المال الفئة 2 قبل التعديالت النظامية  ٢37,6٢3259,980
  يطرح: التعديالت النظامية  

--
 إستثمارات جوهرية في األسهم العامة لمؤسسات مصرفية 

--ومالية وتأمين 
-- إجمالي التعديالت على رأس المال الفئة 2--

100,09291,485رأس مال الفئة 2 ٢37,6٢3259,980

5,٠11,6355,217,684
 إجمالي رأس المال النظامي )إجمالي رأس المال= الفئة 1 + 

2,008,8091,9٢9,48٠الفئة 2( 
9,669,8469,784,845 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر ٢5,415,18٢25,116,483
8,629,9068,796,5٢5 األصول المرجحة بمخاطر االئتمان 848,11722,415,340,٢٢

180,874151,541 األصول المرجحة بمخاطر السوق 393,613469,803
859,066836,779 األصول المرجحة بمخاطر التشغيل 173,45٢2,231,340,٢

٢٠19 2020
نسب رأس المال:

2020 ٢٠19
)مبينة كنسبة من إجمالي األصول المرجحة بحسب المخاطر(

٪17.46 ٪18.39 رأس المال األساسي الفئة 1 ٪18.39 ٪17.46
٪18.78 ٪19.74 الفئة 1   ٪19.74 ٪18.78
٪19.7٢ ٪20.77 إجمالي رأس المال ٪20.77 ٪19.7٢



٢39التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢38

ــى المراحــل 1 و  ــة عل ــالت الدوري ــق إدخــال التعدي ــة رأس المــال عــن طري ــة احتســاب كفاي ــرازي" خــالل عملي ــك باســتخدام "مرشــح إحت قــام البن
2 الخاصــة بالخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة. هــذا وقــد بلــغ تأثيراســتخدام المرشــح المذكــور اعــاله 18 نقطــة أســاس علــى رأس المــال النظامــي 

للبنــك.
تــّم التوّصــل إلــى إجمالــي نســبة كفايــة رأس المــال النظامــي وقدرهــا 20.77٪ )2019: 19.72٪( بعــد األخــذ فــي عيــن االعتبــار توزيعــات األربــاح 
المقترحــة بمقــدار 25٪ نقــدًا و10٪ أســهم )2019: 35٪ نقــدًا و5٪ أســهم(. ويكــون إجمالــي نســبة كفايــة رأس المــال قبــل األخــذ فــي االعتبــار 

توزيعــات األربــاح مــا نســبته ٪21.61 )2019: ٪20.83(.

كفاية رأس المال وفقًا لبازل ٢ التقرير ألغراض الرقابة
يحدد الجدول التالي مركز كفاية رأس المال وفقًا إلرشادات بازل 2 الصادرة من البنك المركزي العماني للمجموعة ألغراض الرقابة:

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
1,922,5821,855,٠33رأس المال الفئة ٢674,993,7181,4,818

 86,22783,6٠9رأس المال الفئة 223,966٢ ٢17,166
2,008,8091,938,64٢إجمالي رأس المال النظامي٠35,4335,217,684,5

إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر:
8,796,5٢5  8,629,906 مخاطر االئتمان 22,415,340 848,117,٢٢ 

151,541  180,874 مخاطر السوق 469,803 393,613 
 836,779 859,066 مخاطر التشغيل 2,231,340  173,45٢,٢

 9,784,845 9,669,846 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر 25,116,483  ٢5,415,18٢
نسب رأس المال

إجمالي رأس المال النظامي المبين كنسبة مئوية من إجمالي 19.81٪20.77٪
٪19.81٪20.77األصول المرجحة بالمخاطر

إجمالي رأس مال الفئة 1 المبين كنسبة مئوية من إجمالي 18.96٪19.88٪
٪18.96٪19.88األصول المرجحة بالمخاطر

تــّم التوّصــل إلــى إجمالــي نســبة كفايــة رأس المــال النظامــي وقدرهــا 20.77٪ )2019: 19.81٪( بعــد األخــذ فــي عيــن االعتبــار توزيعــات األربــاح 
المقترحــة بمقــدار 25٪ نقــدًا و10٪ أســهم )2019: 35٪ نقــدًا و5٪ أســهم(. ويكــون إجمالــي نســبة كفايــة رأس المــال قبــل األخــذ فــي االعتبــار 

توزيعــات األربــاح مــا نســبته ٪21.61 )2019: ٪20.92(.

41-7-3 عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي
إضافــة إلــى رأس المــال النظامــي الــذي يســتند علــى المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي، تتبــع المجموعــة عمليــة التقييــم 
الداخلــي لكفايــة رأس المــال مــن أجــل التقييــم الفعلــي لكفايــة رأس مــال المجموعــة علــى أســاس قيــاس متقــدم لــرأس المــال االقتصــادي. 
تتضمــن عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال تأثيــر المخاطــر المتبقيــة بمــا فــي ذلــك مخاطــر العمــل ومخاطــر التركيــز ومخاطــر االرتبــاط 
ومخاطــر أســعار الفائــدة علــى محفظــة البنــك جنبــا إلــى جنــب مــع المخاطــر األساســية. إن الغــرض مــن عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس 
المــال بالمجموعــة ليــس فقــط تقديــم تقييــم مفصــل لكفايــة رأس المــال الحالــي ولكــن أيضــا لتقديــر نســب كفايــة رأس المــال فــي المســتقبل 
بمــا يتماشــى مــع خطــط العمــل المعتمــدة بغيــة تقييــم صالحيتهــا مــن منظــور المخاطــر. وقــد تضمــن اإلطــار العــام منهجيــة منظمــة لتقييــم 
شــامل وذي نظــرة مســتقبلية لــرأس المــال علــى أســاس المخاطــر التــي تكــون المجموعــة عرضــة لهــا. وســوف يتــّم مــن خــالل هــذه العمليــة 
فحــص نمــوذج العمــل الحالــي للمجموعــة وربمــا يــؤدي ذلــك إلــى تعديــالت إذا كانــت المخاطــر الكامنــة تتجــاوز قــدرة المجموعــة علــى التحّمــل. 
وســيتّم تحديــث الخطــة ســنويا علــى األقــل وعلــى أســاس متجــدد لمــدة الســنوات الخمــس المقبلــة. وعلــى أســاس ســنوي، يعتمــد مجلــس 
اإلدارة عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال ويقدمهــا ســنويًا إلــى البنــك المركــزي. ويتــّم تقديــم تقريــر ربــع ســنوي بشــأن كفايــة رأس 

المــال إلــى مجلــس اإلدارة. وتعتقــد المجموعــة أن رأس مالهــا الحالــي والمتوقــع مناســب لدعــم اســتراتيجية أعمالهــا. 
وقد ساعد تقييم كفاية رأس المال ذو النظرة المستقبلية المجموعة في التخطيط للمستقبل إلدارة رأس المال.

41-7-4 تخصيص رأس المال
يهــدف تخصيــص رأس المــال بيــن وحــدات العمــل واألنشــطة المحــددة، إلــى حــد كبيــر، إلــى تعظيــم العائــد علــى رأس المــال المخصــص. وعلــى 
الرغــم مــن أن تعظيــم العائــد علــى رأس المــال المــوزون بالمخاطــر هــو األســاس الرئيســي المســتخدم فــي تحديــد كيفيــة تخصيــص رأس المــال 
داخــل المجموعــة لوحــدات العمــل أو األنشــطة المحــددة، ال يعتبــر تعظيــم العائــد األســاس الوحيــد المســتخدم التخــاذ القــرار. وتؤخــذ فــي االعتبــار 
عوامــل أخــرى مثــل التناغــم بيــن الوحــدات أو األنشــطة وتوفــر اإلدارة والمــوارد األخــرى ومــدى مالءمــة النشــاط مــع األهــداف االســتراتيجية 

طويلــة المــدى للمجموعــة عنــد تخصيــص رأس المــال.

4٢- معلومات القيمة العادلة
ــارج  ــل وخ ــة داخ ــة األدوات المالي ــة لكاف ــم العادل ــس اإلدارة واإلدارة أن القي ــر كل مــن مجل ــاه اعتب ــة أدن ــم الموّضح ــة التقيي ــى منهجي ــاًء عل بن

ــة: ــًا عــن قيمهــا الدفتري ــر ال تختلــف جوهري ــخ التقري ــة كمــا فــي تاري ــة العمومي الميزاني

 كما في 31 ديسمبر
إيضاحات2020

مصّنفة 
بالقيمة العادلة 

من خالل الربح 
أو الخسارة

مصنف بالقيمة 
العادلة من 
خالل الدخل 

الشامل اآلخر

التكلفة 
المهلكة

إجمالي القيمة 
القيمة العادلةالدفترية

المستوى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

نقدية وأرصدة لدى 
656,891656,891656,8913--5البنك المركزي

9,625564,261573,886579,7532,3-6مستحق من البنوك
مديونيات قروض 

وسلف وتمويل 
8,937,3738,937,3739,069,3853-7إسامي

إستثمارات في أوراق 
920,765137,9411,676,7551,835,4611,873,4861,2,3مالية

القيمة العادلة الموجبة 
35,42935,4292--3735,429للمشتقات

56,194147,56611,835,28012,039,04012,214,944
938,007938,007940,2103--14ودائع من البنوك

ودائع الزبائن بما في 
ذلك الودائع اإلسامية 

8,377,2748,377,2748,408,8603--15للزبائن
90,20590,20590,0271--16صكوك

سندات يورو متوسطة 
386,592386,592404,7431--17األجل

13,09013,09013,0903--٢٠إلتزامات ثانوية
القيمة العادلة السالبة 

32,00132,0012--3732,001للمشتقات
32,001-9,805,1689,837,1699,888,931

كما في 31 ديسمبر 
إيضاحات٢٠٢٠

مصّنفة بالقيمة 
العادلة من 

خال الربح أو 
الخسارة

مصنف بالقيمة 
العادلة من 
خال الدخل 

الشامل اآلخر

التكلفة 
المهلكة

إجمالي القيمة 
القيمة العادلةالدفترية

المستوى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

نقدية وأرصدة لدى 
781,755781,755781,7553--5البنك المركزي

648,75515,3٢88٠5,7٢1869,8٠488٠,٢٢3٢,3مستحق من البنوك

مديونيات قروض 
وسلف وتمويل 

8,878,٠418,878,٠419,٠٢8,45٠3--7إسامي

إستثمارات في أوراق 
9٢5,934144,٢٠٢1,٢74,6961,444,83٢1,469,9581,٢,3مالية

القيمة العادلة الموجبة 
٢٢,٢74٢٢,٢74٢--37٢٢,٢74للمشتقات

96,963159,53٠11,74٠,٢1311,996,7٠61٢,18٢,66٠

1,173,4791,173,4791,18٠,٢613--14ودائع من البنوك

ودائع الزبائن بما في 
ذلك الودائع اإلسامية 

8,٠43,6668,٠43,6668,٠68,7163--15للزبائن

9٠,٢٠59٠,٢٠589,67٠1--16صكوك
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سندات يورو متوسطة 
385,41٠385,41٠397,٠811--17األجل

٢6,18٠٢6,18٠٢6,18٠3--٢٠إلتزامات ثانوية

القيمة العادلة السالبة 
18,67518,675٢--3718,675للمشتقات

18,675-9,718,94٠9,737,6159,78٠,583

ــر الماليــة الدولــي رقــم 7 لــألدوات الماليــة التــي يتــّم قياســها بالقيمــة  تبنــت المجموعــة اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2010 التعديــل علــى معيــار التقاري
العادلــة فــي قائمــة المركــز المالــي. يقتضــي هــذا التعديــل اإلفصــاح عــن أســاليب قيــاس القيمــة العادلــة حســب مســتوى التسلســل الهرمــي 

للقيمــة العادلــة كمــا يلــي:
المستوى 1: األسعار المدرجة )غير المعّدلة( في األسواق النشطة لألصول واإللتزامات المتماثلة.

المســتوى ٢: مدخــالت، بخــالف األســعار المدرجــة المضمنــة فــي المســتوى 1، يمكــن مالحظتهــا لألصــل أو االلتــزام إمــا بشــكل مباشــر )مثــل 
األســعار( أو غيــر مباشــر )مثــل مشــتق مــن األســعار(.

ــات  ــى بيان ــي ال تســتند إل ــة مدخــالت األصــول واإللتزامــات الت ــم متضمن ــة المشــتقة مــن أســاليب التقيي ــاس القيمــة العادل المســتوى 3: قي
ــر ملحوظــة(.   الســوق الملحوظــة )مدخــالت غي

يعرض الجدول التالي أصول المجموعة وإلتزاماتها المقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ 31 ديسمبر:

2020
اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

األصول

35,429-35,429-مشتقات

مستحق من البنوك بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 
9,625-9,625-اآلخر

10,49920,765-10,266حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة 

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 
2,25779,451-77,194اآلخر 

2,88758,490-55,603الدين بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 

143,06345,05415,643203,760إجمالي األصول

اإللتزامات

32,001-32,001-مشتقات

٢٠19
اإلجماليالمستوى 3المستوى ٢المستوى 1

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

األصول

 ٢٢,٢74 - ٢٢,٢74 - مشتقات

مستحق من البنوك بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 
15,3٢8-15,3٢8-اآلخر

48,755-48,755-مستحق من البنوك بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

 ٢5,934 8,794  - 17,14٠ حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة 

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 
 84,7٢4  3,5٢7 - 81,197 اآلخر 

 59,478  4,369 - 55,1٠9الدين بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 

٢56,493 16,69٠ 86,357 153,446إجمالي األصول

اإللتزامات

 18,675  - 18,675 -مشتقات

ليس هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل العامين 2020 و2019.
فيمــا يلــي تأثيــر التغيــر فــي التقديــرات بنســبة 5٪ مــن أصــول وإلتزامــات المجموعــة المقاســة بالقيمــة العادلــة فــي 31 ديســمبر علــى قائمــة 

الدخــل الشــامل الموّحــد اآلخــر:

2020
اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
األصول

1,771-1,771-مشتقات
مستحق من البنوك بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 

481-481-اآلخر

5251,038-513حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة 
1133,973-3,860الدين بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 

1442,924-2,780حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة 
7,1532,25278210,187إجمالي األصول

اإللتزامات
1,600-1,600-مشتقات

٢٠19
اإلجماليالمستوى 3المستوى ٢المستوى 1

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

األصول
1,114-1,114-مشتقات

مستحق من البنوك بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 
766-766-اآلخر

٢,438-٢,438-مستحق من البنوك بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة
44٠1,٢97-857حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة 

1764,٢36-4,٠6٠الدين بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 
٢18٢,973-٢,755حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة 

7,67٢4,3188341٢,8٢4إجمالي األصول
اإللتزامات
934-934-مشتقات

تأثيــر التغيــر فــي التقديــرات المســتخدمة فــي قيــاس القيمــة العادلــة للمســتوى 3 ال يعــّد جوهريــًا بالنســبة للقوائــم الماليــة. ويوّضــح الجــدول 
التالــي حركــة إســتثمارات المســتوى 3 للمجموعــة:

حقوق 
المساهمين 

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر 

الدين بالقيمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
اآلخر

حقوق 
المساهمين 

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة

اإلجمالي

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

3,5274,3698,79416,690في 1 يناير ٢٠٢٠
6969--أرباح محققة عند البيع 

)1,095()137(312)1,270(ربح/ )خسارة( من التغير في القيمة العادلة
1,8411,841--إضافات

)177()68()109(-استبعادات ومستردات 
)1,691(-)1,691(-إنخفاض قيمة االستثمارات

6-6-فروق صرف العملة
2,2572,88710,49915,643في 31 ديسمبر 2020
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يمثل الجدول التالي الحركة في إستثمارات المستوى الثالث للمجموعة:

حقوق 
المساهمين 

بالقيمة العادلة 
من خال الدخل 

الشامل اآلخر 

الدين بالقيمة 
العادلة من خال 

الدخل الشامل 
اآلخر

حقوق 
المساهمين 

بالقيمة العادلة 
من خال الربح أو 

الخسارة

اإلجمالي

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

٢7,511 8,81٢ 7,937 1٠,76٢ في 1 يناير ٢٠19
٢18 ٢18 - - أرباح محققة عند البيع 

546  )119(374 ٢91 ربح/ )خسارة( من التغير في القيمة العادلة
1,٠44 1,٠44 - - إضافات

 )1٢,٢8٠( )1,154( )3,6٠٠( )7,5٢6(استبعادات ومستردات 
 )34٢(-  )34٢(- إنخفاض قيمة االستثمارات

)7( )7(  - -فروق صرف العملة
3,5٢74,3698,79416,69٠في 31 ديسمبر ٢٠19

اعتبــاًرا مــن 31 ديســمبر 2020، تــّم تقييــم 49٪ )2019: 54٪( مــن أســهم حقــوق المســاهمين مــن المســتوى 3 علــى أســاس التقييــم العــادل 
الــذي تــّم تنفيــذه وفًقــا لطــرق التقييــم المناســبة اســتناًدا إلــى نهــج الدخــل )خصــم التدفقــات النقديــة( ونهــج الســوق )باســتخدام األســعار أو 
غيرهــا مــن المعلومــات ذات الصلــة الناتجــة عــن معامــالت الســوق لكيانــات متطابقــة أو متشــابهة(، أو نهــج التكلفــة أو مزيــج منهــا. تســتخدم 
المدخــالت غيــر القابلــة للمالحظــة لقيــاس القيمــة العادلــة إلــى الحــد الــذي ال تتوفــر فيــه مدخــالت قابلــة للمالحظــة ذات عالقــة، وذلــك 
ــع المعلومــات حــول  ــات الخاصــة بالبنــوك وتراعــي جمي باســتخدام أفضــل المعلومــات المتاحــة فــي هــذه الظــروف. وهــذه قــد تتضمــن البيان

افتراضــات المشــاركين فــي الســوق والمتوفــرة بشــكل معقــول.
كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، تــّم تقييــم 51٪ )2019: 46٪( مــن أســهم حقــوق المســاهمين مــن المســتوى 3 علــى أســاس أحــدث قوائــم 
ــخ  حســابات رأس المــال المتاحــة للشــركات المســتثمر فيهــا والمســتلمة مــن مــدراء الصناديــق المســتقلين فــي 30 ســبتمبر 2020 أو فــي تاري
ــة الالحقــة حتــى 31 ديســمبر 2020 أو علــى أســاس صافــي قيــم األصــول المســتلمة مــن مــدراء  ــّم تعديلهــا وفقــا للتدفقــات النقدي الحــق وت

ــخ الحــق.  ــق المســتقلين فــي 30 ســبتمبر 2020 أو فــي تاري الصنادي
تــّم تقييــم إســتثمارات الديــون علــى أســاس القيمــة العادلــة. يســتند التقييــم إلــى معــّدل )العائــد( للخصــم المعــّدل وفقــا للمخاطــر مــع األخــذ 
فــي االعتبــار مجموعــة معقولــة مــن التقديــرات. مــن شــأن االنخفــاض الجوهــري فــي جــودة االئتمــان أن يــؤدي إلــى إنخفــاض القيمــة العادلــة 
مــع زيــادة جوهريــة فــي الهامــش أعلــى مــن المعــّدل الخالــي مــن المخاطــر والعكــس بالعكــس. تحتفــظ المجموعــة بمخصصــات كافيــة علــى 

االســتثمارات المذكــورة أعــاله اعتبــاًرا مــن تاريــخ التقريــر.

4٢-1 تقدير القيم العادلة
يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيم العادلة لألصول واإللتزامات:

4٢-1-1 قروض وسلف
تــّم حســاب القيمــة العادلــة باالســتناد إلــى التدفقــات النقديــة المخصومــة لألصــل والفوائــد المســتقبلية المتوقعــة المخصومــة. يتــّم افتــراض 
حــدوث ســداد القــروض فــي تواريــخ الســداد التعاقديــة، حيثمــا ينطبــق. بالنســبة للقــروض التــي ليــس لهــا فتــرات ســداد محــددة أو تلــك التــي 
تخضــع لمخاطــر الدفعــات المقدمــة يتــّم تقديــر الســداد علــى أســاس الخبــرة فــي الفتــرات الســابقة عندمــا كانــت معــّدالت الفائــدة بمســتويات 
مماثلــة للمســتويات الحاليــة، بعــد تعديلهــا بــأي فــروق فــي منظــور معــّدل الفائــدة. يتــّم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بوضــع 
مخاطــر االئتمــان وأي مؤشــر علــى االنخفــاض فــي القيمــة فــي االعتبــار. يتــّم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة ألي تصنيفــات 
ــن الجــدد ذوي مالمــح  ــة للمقترضي ــة المقدمــة للقــروض المماثل ــّم خصمهــا بالمعــّدالت الحالي ــى أســاس المحفظــة ويت قــروض متجانســة عل
االئتمــان المماثلــة. تعكــس القيــم العادلــة المقــدرة للقــروض التغيــرات فــي مركــز االئتمــان منــذ تاريــخ تقديــم القــروض كمــا تعكــس التغيــرات 

فــي معــّدالت الفائــدة فــي حالــة القــروض ذات معــّدالت الفائــدة الثابتــة.

4٢-1-٢ االستثمارات المدرجة بالتكلفة والمشتقات
تســتند القيمــة العادلــة علــى األســعار المدرجــة بالســوق فــي تاريــخ التقريــر بــدون أي خصــم لتكاليــف المعاملــة. فــي حالــة عــدم وجــود ســعر مــدرج 

بالســوق يتــّم تقديــر القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب التدفقــات النقديــة المخصومــة وأيــة طــرق أخــرى للتقييــم.
عنــد اســتخدام أســاليب التدفقــات النقديــة المخصومــة، تســتند التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى أفضــل تقديــرات اإلدارة ويكــون 

معــّدل الخصــم هــو معــّدل يتعلــق بالســوق بالنســبة ألداة ماليــة مماثلــة بتاريــخ التقريــر.

4٢-1-3 االستثمارات بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات بالقيمة العادلة من خال 
الربح أو الخسارة

تســتند القيــم العادلــة لإلســتثمارات المدرجــة إلــى أســعار الشــراء المدرجــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر. ويتــّم تقييــم االســتثمارات غيــر المدرجــة بالقيمــة 
ــى أســاس  ــج منهــا أو عل ــرادات أو الســوق أو التكاليــف أو مزي ــى طــرق اإلي ــاء عل ــم المالئمــة بن ــّم قياســها وفقــًا ألســاليب التقيي ــة ويت العادل
آخــر قوائــم حســابات رأســمالية متاحــة أو صافــي قيــم األصــول للشــركات المســتثمر فيهــا الــواردة مــن مديــري الصناديــق المســتقلة والمعّدلــة 

للتدفقــات النقديــة الالحقــة حتــى تاريــخ التقريــر.

4٢-1-4 الودائع البنكية وودائع الزبائن
ــغ المســتحق  ــة هــي المبل ــار أن القيمــة العادل ــّم اعتب ــرات اســتحقاق معلومــة، يت ــي ليــس لهــا فت ــع الت ــب والودائ ــع تحــت الطل بالنســبة للودائ
ــك شــهادات  ــة، بمــا فــي ذل ــرات االســتحقاق الثابت ــع ذات فت ــة المقــدرة للودائ ــر. تســتند القيمــة العادل ــخ التقري ــب فــي تاري ــد الطل الســداد عن
اإليــداع، علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام معــّدالت الفائــدة المعروضــة حاليــًا للودائــع ذات فتــرات االســتحقاق الباقيــة المماثلــة. 

ال يتــّم أخــذ قيمــة العالقــات طويلــة األجــل مــع المودعيــن فــي االعتبــار عنــد تقديــر القيــم العادلــة.

4٢-1-5 أدوات مالية خارج الميزانية العمومية
ــم  ــي تتضمــن االرتباطــات لتقدي ــة المتعلقــة باالئتمــان، والت ــة العمومي ــة خــارج الميزاني ــألدوات المالي ــة ل ــّم إجــراء تســويات للقيمــة العادل ال يت
ــًا األتعــاب  ــرادات المســتقبلية المرتبطــة بهــا تعكــس جوهري االئتمــان واالعتمــادات المســتندية وخطابــات الضمانــات ســارية المفعــول ألن االي

ــن.  ــات ذات ائتمــان واســتحقاق مماثلي ــر التفاقي ــخ التقري ــة بالفعــل فــي تاري ــة المحُمل والعمــوالت التعاقدي
يتــّم تقييــم عقــود صــرف العمــالت األجنبيــة اســتنادًا إلــى أســعار الســوق. تــّم إدراج تعديــالت القيــم الســوقية لتلــك العقــود فــي القيــم الدفتريــة 

لألصــول واإللتزامــات األخــرى.

43- تأثير فيروس كورونا )كوفيد-19(

تفشي فيروس كورونا
أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة رســمًيا أن كوفيــد-19 جائحــة عالمــي فــي 11 مــارس 2020. منــذ النصــف األخيــر مــن الربــع األول مــن عــام 2020، 
شــهدت البيئــة االقتصاديــة والمشــهد التجــاري للبنــك تغيــرات ســريعة نتيجــة التفشــي غيــر المســبوق لوبــاء فيــروس كورونــا. إلــى جانــب الكســاد 
الكبيــر فــي أســعار النفــط الخــام العالميــة. أدى تشــديد أوضــاع الســوق، وعمليــات اإلغــالق، والقيــود المفروضــة علــى التجــارة وحركــة األشــخاص 

إلــى اضطرابــات كبيــرة فــي األعمــال واألنشــطة االقتصاديــة علــى مســتوى العالــم وعبــر الصناعــات والقطاعــات.

التدابير الحكومية
نفــذت الحكومــات والســلطات التنظيميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم عــدة تدابيــر الحتــواء تأثيــر انتشــار الفيــروس. تماشــيًا مــع ذلــك، اتخــذ البنــك 
المركــزي العمانــي )CBO( أيًضــا مجموعــة مــن اإلجــراءات لحمايــة اســتقرار اقتصــاد البــالد. تشــمل هــذه التدابيــر تأجيــل أقســاط القــروض 
ــن  ــن العمانيي ــا للمواطني ــازل عنه ــاح والتن ــد / األرب ــل الفوائ ــرة والمتوســطة(، وتأجي ــن )خاصــة الشــركات والشــركات الصغي ــن المتأثري للمقترضي
المتأثريــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص، والتنــازل عــن رســوم نقــاط البيــع )POS(، وخفــض نســب رأس المــال التنظيميــة. وزيــادة نســبة اإلقــراض 
ومــا إلــى ذلــك )راجــع تعميــم البنــك المركــزي العمانــي رقــم BSD / CB / 001/2020 للحصــول علــى التفاصيــل(. تــّم تمديــد هــذه اإلجــراءات 

ــى 31 مــارس 2021. حت

تأثير كوفيد-19 على البنك
ــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان وقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى المعلومــات المعقولــة والداعمــة المتوفــرة  يعتمــد تقييــم الزي
دون تكلفــة أو مجهــود ال داعــي لــه. عنــد تقييــم ظــروف التنبــؤ، ينبغــي النظــر فــي كل مــن تأثيــرات كوفيــد-19 وتدابيــر الدعــم الحكومــي الهامــة 
التــي يتــّم اتخاذهــا. لــن تــؤدي تدابيــر اإلعفــاء، مثــل إجــازات الســداد، تلقائًيــا إلــى قيــاس القــروض علــى أســاس الخســائر مــدى أعمارهــا، وســتكون 
هنــاك حاجــة إلــى حكــم كبيــر لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي هــذا الوقــت. عندمــا ال يكــون مــن الممكــن عكــس هــذه المعلومــات فــي 
النمــاذج، ينبغــي النظــر فــي تراكبــات أو تعديــالت مــا بعــد النمــوذج. هــذا يتوافــق أيًضــا بشــكل عــام مــع اإلرشــادات الصــادرة عــن جهــات تنظيميــة 

أخــرى بمــا فــي ذلــك تلــك الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي.

تنص إرشادات معيار التقرير المالي الدولي 9 اإلضافية الصادرة عن البنك المركزي العماني على ما يلي:
قــد ال تــؤدي إجــراءات البنــك المركــزي العمانــي المتعلقــة بتأجيــل ســداد القــرض مــن قبــل المقتــرض مــن تلقــاء نفســه إلــى احتســاب 30 يــوم 	 

فــات موعــد إســتحقاقها أو أكثــر مــن الدعامــة المســتخدمة لتحديــد الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان أو 90 يوًمــا الماضيــة المســتحقة 
الســداد المســتخدمة لتحديــد التخلــف عــن الســداد. ومــع ذلــك، يجــب أن تســتمر البنــوك / الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة فــي تقييــم 
احتماليــة قيــام المديــن بدفــع المبلــغ المســتحق بعــد فتــرة التأجيــل، وفــي حالــة الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان أو ضعــف االئتمــان، وإذا 

لــم يكــن ذلــك ذا طبيعــة مؤقتــة، وبنــاًء عليــه يتــّم االعتــراف بهــذه المخاطــر بشــكل عــادل.
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قــد يشــير تأجيــل الســداد مــن قبــل المقترضيــن إلــى مشــاكل الســيولة قصيــرة األجــل أو التدفــق النقــدي، وبالتالــي فــإن تأجيــل ســداد القــرض 	 
قــد ال يكــون عامــاًل حاســًما وحيــًدا لتحديــد الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان أو إنخفــاض القيمــة حتــى ومــا لــم تكــن البنــوك و الشــركات 

ذات المســؤولية المحــدودة قــد واجهــت أدلــة أخــرى داعمــة علــى وجــود تدهــور فــي جــودة االئتمــان للمتعهــد.
وبالمثــل، فــإن أي خــرق للعهــد لــه صلــة خاصــة بـــ كوفيــد-19، علــى ســبيل المثــال التأخيــر فــي تقديــم الحســابات الماليــة المدققــة أو أي خــرق 	 

آخــر، يمكــن اعتبــاره مختلًفــا عــن االنتهــاكات العاديــة المتعلقــة بعوامــل الخطــر المحــددة للمقتــرض والتــي تــؤدي إلــى تقصيــر المقترضيــن. قــد 
ال يــؤدي هــذا النــوع مــن االنتهــاك بالضــرورة إلــى تفعيــل الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان ممــا يــؤدي إلــى نقــل الحســابات إلــى المرحلــة 

الثانية.
يجــب علــى البنــوك والشــركات ذات المســئولية المحــدودة تطويــر تقديــرات بنــاًء علــى أفضــل المعلومــات الداعمــة المتاحــة حــول األحــداث 	 

الماضيــة والظــروف الحاليــة وتوقعــات الظــروف االقتصاديــة. عنــد تقييــم الظــروف المتوقعــة، يجــب مراعــاة تأثيــرات كوفيــد-19 إلــى جانــب 
أســعار النفــط وتدابيــر سياســة البنــك المركــزي العمانــي الهامــة التــي يتــّم اتخاذهــا.

ومــع ذلــك، فــإن أي تغييــرات يتــّم إجراؤهــا علــى تقديــرات خســائر اإلئتمــان المتوقعــة لتأثيــر اســتغاثة كوفيــد-19 ســتخضع لمســتويات عاليــة 	 
جــًدا مــن عــدم اليقيــن نظــًرا ألن المعلومــات التطلعيــة المعقولــة والقابلــة للدعــم قــد ال تكــون متاحــة حالًيــا إلثبــات هــذه التغييــرات. علــى 
هــذا النحــو، ال يمكــن إعــادة معايــرة توقعــات االقتصــاد الكلــي المطبقــة مــن قبــل البنــوك وشــركات التجــارة الحــرة فــي نمــاذج معيــار المالــي 
الدولــي 9 / خســائر اإلئتمــان المتوقعــة الخاصــة بهــم مقدًمــا مــع تأثيــرات مــا قبــل النضــج لتدابيــر دعــم كوفيــد-19 و البنــك المركــزي العمانــي، 
إلــى جانــب قــد تتأثــر خســارة التخلــف الفرديــة والجماعيــة بســبب تأثيــر كوفيــد-19 علــى أســعار الســوق للضمانــات والكفــاالت. ومــع ذلــك، 
مــن المتوقــع أن تســتخدم البنــوك والشــركات تعديــالت مــا بعــد النمــوذج وتراكبــات اإلدارة مــن خــالل تطبيــق ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي 
المتعــددة مــع التطبيــق الدقيــق ألوزان االحتماليــة لــكل مــن هــذه الســيناريوهات أثنــاء حســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس 

المحفظــة كحكمــة.

اللجنــة التوجيهيــة لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 مســؤولة بشــكل أساســي عــن اإلشــراف علــى كفايــة البنــك فيمــا يتعلــق بالخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة. يراقــب عــن كثــب تأثيــر كوفيــد-19 مــن خــالل مراجعــة مســتمرة للمحفظــة بمــا فــي ذلــك مراجعــة جميــع التعرضــات الفرديــة الهامــة 
ــى اســتقرار صاحــب العمــل  ــاًء عل ــرة والمتوســطة بن ــن الشــركات الصغي ــم زبائ ــّم تقيي ــرة بشــكل مباشــر. يت ــات المتأث ــات والقطاع فــي الصناع

واألعمــال وأي حــاالت عــدم تطابــق فــي التدفــق النقــدي قصيــرة األجــل يدعمهــا البنــك. 
تتألــف محفظــة التجزئــة للبنــك إلــى حــد كبيــر مــن المواطنيــن العامليــن فــي القطــاع الحكومــي، وبالتالــي مــن المتوقــع أن يظــل هــذا القطــاع 
بمعــزل عــن خفــض الوظائــف وتخفيــض الرواتــب. إقــراض التجزئــة لموظفــي القطــاع الخــاص التــي  تشــّكل  نســبة صغيــرة مــن إجمالــي محفظــة 
التجزئــة للبنــوك مــن المتوقــع أن تشــهد بعــض التأثيــر علــى المــدى القصيــر إلــى المتوســط بســبب الوبــاء، وبالتالــي يمكــن أن يــؤدي إلــى مشــاكل 
ائتمانيــة محتملــة. البنــك ملتــزم تماًمــا بمســاعدة زبائنــه خــالل هــذه الفتــرة المضطربــة وفًقــا لتوجيهــات البنــك المركــزي العمانــي. واصــل البنــك 
دعــم زبائنــه وشــركائه مــن خــالل خطــط اســتمرارية األعمــال جيــدة التنفيــذ، باإلضافــة إلــى تبنــي إجــراءات الصحــة والســالمة التــي أعلنتهــا اللجنــة 
العليــا المختصــة بإيجــاد آليــات للتعامــل مــع التطــورات الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-19. يراجــع البنــك باســتمرار إجراءاتــه االحترازيــة واإلداريــة اســتجابة 

للتغيــرات علــى أرض الواقــع.

تأثير على الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
ال يعتبــر البنــك ممارســة خيــار التأجيــل مــن قبــل العميــل، بمفــرده، بمثابــة تفعيــل الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان. ومــع ذلــك، وكجــزء مــن 
عمليــة التقييــم االئتمانــي للبنــك، وخاصــة بالنظــر إلــى الوضــع االقتصــادي الحالــي بســبب آثــار اإلغــالق، حصــل البنــك علــى مزيــد مــن المعلومــات 
مــن العميــل لفهــم مركــزه المالــي وقدرتــه علــى ســداد المبلــغ وفــي حالــة وجــود مؤشــرات هامــة وقــد لوحــظ التدهــور، وتــّم تعديــل التصنيفــات 

االئتمانيــة للزبائــن، وبالتالــي تــّم تعديــل مرحلــة التعــرض، حيثمــا أمكــن ذلــك.

تأثير على خسائر اإلئتمان المتوقعة 
تــّم بنــاء نمــاذج البنــك ومعايرتهــا باســتخدام االتجاهــات واالرتباطــات التاريخيــة باإلضافــة إلــى الســيناريوهات االقتصاديــة المســتقبلية. إن شــدة 
توقعــات االقتصــاد الكلــي الحاليــة والتعقيــد اإلضافــي الناجــم عــن خطــط الدعــم المختلفــة والتوجيــه التنظيمــي عبــر المناطــق الرئيســية التــي 
يعمــل فيهــا البنــك ال يمكــن أن تكــون نموذجيــة موثوقــة فــي الوقــت الحالــي نتيجــة لذلــك، قــد تولــد النمــاذج الحاليــة نتائــج إمــا شــديدة التحفــظ 
ــالت مــا بعــد النمــوذج. نظــًرا ألن  ــى تعدي ــاك حاجــة إل ــك، هن ــى المحفظــة / القطــاع المحــدد. نتيجــة لذل أو مفرطــة فــي التفــاؤل اعتمــاًدا عل
تغييــرات النمــوذج تســتغرق وقًتــا طويــاًل لتطويرهــا واختبارهــا وقضايــا قيــود البيانــات المذكــورة أعــاله، يتوقــع البنــك أنــه ســيتّم تطبيــق تعديــالت 

مــا بعــد النمــوذج فــي المســتقبل المنظــور.

تعديالت ما بعد النموذج وتراكبات اإلدارة
بالنظــر إلــى الطبيعــة المتطــورة باســتمرار لألزمــة الصحيــة واالقتصاديــة الحاليــة، فــإن إدارة البنــوك تــرى أن بيانــات االقتصــاد الكلــي التطلعيــة 
وهيــاكل احتماليــة المــدى االفتراضــي للتخلــف عــن الدفــع التــي نشــرها االقتصاديــون ووكاالت التصنيــف خــالل عــام 2020 لــم تعكــس بعــد بشــكل 

معقــول تأثيــر االضطــراب االقتصــادي الناجــم عــن كوفيــد-19 وأيًضــا علــى التدخــل المالــي مــن قبــل ســلطات الدولــة ذات الصلــة. 
ومــن ثــم، واســتنادًا إلــى التوجيهــات التنظيميــة وتوجيهــات مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة )IASB(، كتدبيــر مــن تدابيــر الحيطــة، حيثمــا كان 

ــة  ــة المتوقعــة بقصــد التغطي ــاء حســاب الخســائر االئتماني ــات أحــكام اإلدارة، أثن ــة الحقــة وتراكب ــالت نموذجي ــق البنــك تعدي ــا، طب ذلــك ضرورًي
الجماعيــة للتالــي،

العميل، والصناعة، والقطاع المحدد، مخاطر االئتمان المتطورة والرغبة.	 
تأثير التصنيفات الخارجية األخيرة والتغيير الناتج في هياكل مصطلح احتمالية المدى االفتراضي للتخلف عن الدفع.	 
تأثير كوفيد-19 وأسعار النفط المنخفضة المتوفرة في أحدث المعلومات التطلعية.	 
التخفيف من آثار تدابير الدعم الحكومي إلى أقصى حد ممكن.	 

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، فــإن المخصصــات الجماعيــة التــي يحتفــظ بهــا البنــك مــن خــالل تراكبــات اإلدارة تصــل إلــى 1.8٪ مــن إجمالــي االنخفــاض 
فــي القيمــة بنــاًء علــى أحــدث هيــكل متــاح الحتماليــة المــدى االفتراضــي للتخلــف عــن الدفــع المحــدود األجــل وتوقعــات االقتصــاد الكلــي. هــذا 
باإلضافــة إلــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الحاليــة التــي تــّم أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي الممارســات المحافظــة لتخفيــف أي آثــار غيــر 
متوقعــة فــي المحفظــة. ســيواصل البنــك إعــادة تقييــم هــذه التراكبــات وتعديلهــا بشــكل مناســب علــى أســاس منتظــم طــوال الفتــرة المتأثــرة.

عند التحديد أعاله، راعت اإلدارة االفتراضات التالية:

سعر النفط المستخدم من قبل البنك حوالي 50.8 دوالر / برميل )31 ديسمبر 2019: 65.7 دوالر / برميل(.	 
مؤشر أسعار سهم عمان: 52.2 )31 ديسمبر 2019: 61.6(.	 
وزن الســيناريو المرجــح الــذي يأخــذ فــي االعتبــار مــن قبــل البنــك هــو 40٪، 30٪، 30٪ لســيناريوهات األســاس والجانــب الســلبي والصعــود )31 	 

ديســمبر 2019: ٪40، ٪30، ٪30(.

حساسية الخسائر االئتمانية المتوقعة للظروف االقتصادية المستقبلية
يوّضــح الجــدول التالــي مقارنــة بيــن مخصصــات البنــك لخســائر االئتمــان علــى األصــول الماليــة غيــر المنخفضــة القيمــة )المرحلتــان 1 و 2( بموجــب 
معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 بنــاًء علــى ترجيــح االحتماليــة لثالثــة ســيناريوهات مــع مخصصــات خســائر االئتمــان 

الناتجــة عــن عمليــات المحــاكاة مــن كل ســيناريو مرجــح بنســبة ٪100.

حساسية تقديرات إنخفاض القيمة

في 31 ديسمبر ٢٠19في 31 ديسمبر 2020

خسائر اإلئتمان 
المتوقعة 

تأثير على 
خسائر اإلئتمان 

المتوقعة
خسائر اإلئتمان 

المتوقعة 
تأثير على خسائر 

اإلئتمان المتوقعة

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

خسائر إئتمان متوقعة على قروض غير منخفضة القيمة 
161,8031٢8,7٠3بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9

المحاكاة
)16,٢65(11٢,438)20,141(141,662الحالة العلوية - مرجحة بنسبة ٪1٠٠

)134(1٢8,569)1,374(160,429الحالة األساسي - مرجح بنسبة ٪1٠٠
183,77721,974145,14616,443سيناريو االتجاه الهابط - مرجح بنسبة ٪1٠٠
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محاسبة خسارة التعديل
فــي حالــة الزبائــن مــن الشــركات، تخطــط المجموعــة إلضافــة الفائــدة البســيطة المســتحقة خــالل فتــرة التأجيــل إلــى المبلــغ األساســي القائــم 
ــالت  ــة إحتمــال التخلــف عــن الدفــع. قــررت المجموعــة أن التعدي ــادة األقســاط فــي نهاي ــة للقــرض أو زي ــرة االســتحقاق األصلي ــد فت وإمــا تمدي
الناتجــة عــن تأجيــل األقســاط والتنــازل عــن الربــح المســموح بــه بمــا يتماشــى مــع إجــراءات التخفيــف للبنــك المركــزي العمانــي لــم ينتــج عنهــا 

ــة. اســتبعاد الموجــودات المالي
عالوة على ذلك، لم يتّم اعتبار تأثير خسارة التعديل في اليوم األول جوهرًيا للفترة. تحليل مرحلي للزبائن المستفيدين من تأجيل الدفع.

يحتــوي الجــدول التالــي علــى تحليــل للمبلــغ المؤجــل ألصــل المبلــغ المســتحق والفوائــد / األربــاح المســتحقة المتعلقــة بالقــروض والســلف وذمــم 
التمويــل اإلســالمي للزبائــن الذيــن تــّم تزويدهــم بهــذه المزايــا والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ذات الصلــة:

31 ديسمبر 2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني 
باآلالف

527,857996,64612,8351,537,338قروض وسلف / مديونيات تمويل إسامية وأوراق قبول
47,764159,663168207,595خارج تعرضات الميزانية العمومية

575,6211,156,30913,0031,744,933إجمالي التعرض 
1,44652,0144,75458,214إجمالي إنخفاض القيمة 

منها
54,810113,275738168,823مبلغ مؤجل 

1414,7823125,235مخصصات إنخفاض قيمة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
54,669108,493426163,588القيمة الدفترية

التأثير على كفاية رأس المال
إلــى جانــب ذلــك، طبــق البنــك أيًضــا فــي حســابات كفايــة رأس المــال "عامــل التصفيــة التحوطــي" بموجــب ترتيبــات التعديــل المرحليــة للمرحلــة 1 

و 2 مــن خســائر اإلئتمــان المتوقعــة. تأثيــر المرشــح أعــاله علــى رأس المــال التنظيمــي للبنــك هــو 20 نقطــة أســاس.
علــى الرغــم مــن أن التدابيــر المذكــورة أعــاله ليســت شــاملة وقــد ال تتصــدى تماًمــا لتأثيــر كوفيــد-19 علــى المــدى القصيــر، إال أنهــا ســتخفف مــن 
األثــر الســلبي طويــل المــدى للوبــاء. اســتجابة لهــذه األزمــة، يواصــل البنــك مراقبــة جميــع متطلبــات الســيولة والتمويــل واالســتجابة لهــا. كمــا 

فــي تاريــخ التقريــر، تظــل الســيولة والتمويــل ومركــز رأس المــال للبنــك قوًيــا وفــي وضــع جيــد الســتيعاب تأثيــر االضطــراب الحالــي.

44- أرقام المقارنة
تّمــت إعــادة تصنيــف بعــض األرقــام المقابلــة للعــام 2019 و ذلــك بغــرض موافقــة طريقــة عــرض األرقــام للســنة الحاليــة.  إعــادة التصنيــف لهــذا 

الغــرض لــم تؤثــر علــى مبالــغ األربــاح أو حقــوق المســاهمين المعتــرف بهــا فــي فتــرات ســابقة.
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٢51التقرير السنوي ٢٠٢٠

ميثاق البيانات المالية
بنك مسقط ش.م.ع.ع – ميثاق

قائمة المركز المالي

كما في 31 ديسمبر 2020

٢٠192020 
إيضاحات

2020 ٢٠19 

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

األصول
4,2333,3٢1 النقدية8,6٢710,995

43,53585,5٢٢ أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني136113,078,٢٢٢
48,26343,٠3٢ مستحق من البنوك111,77121,463
555,27974,888 مرابحة ومديونيات أخرى194,514143,582

6958,6039٠7,634 مشاركة357,4912,489,878,٢
7102,4261٠1,٠19 إجارة منتهية بالتمليك387266,042,٢6٢
8113,8598٢,3٠7 وكالة باالستثمار٢13,784295,737
9153,279131,366 إستثمارات٢1٠398,127,341

1٠2,611٢,511 ممتلكات ومعدات6,5٢٢6,782
1124,0939,953 أصول أخرى٢5,85٢62,580

1,466,1811,441,553 إجمالي األصول٢943,808,264,3,744
اإللتزامات وحقوق الملكية لحملة حسابات 

االستثمار وحقوق المالكين

اإللتزامات
140,525161,15٠ مستحق إلى البنوك418,571365,000
152,125135,٠19 حسابات جارية699395,130,35٠
1٢90,2059٠,٢٠5 صكوك٢99234,299,٢34
1333,255٢7,715 إلتزامات أخرى71,98786,378

416,110414,٠89إجمالي اإللتزامات٠75,5561,080,807,1
14863,975899,881 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار337,3532,244,091,٢

حقوق المالكين
15120,0007٠,٠٠٠ رأس المال المخصص181,818311,688
67,68059,٢44 أرباح محتجزة153,881175,792

 إحتياطي إنخفاض القيمة / إحتياطي إعادة هيكلة ٠٠٠408,1
157385التمويل

)٢,٠46()1,741(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمار)4,522()5,314(
186,0961٢7,583إجمالي حقوق المالكين331,385483,366

 إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية لحملة ٢943,808,264,3,744
1,466,1811,441,553حسابات االستثمار وحقوق المالكين

1673,70331,٢79 خطابات اعتماد وضمانات٢44191,436,81

تّم اعتماد إصدار القوائم المالية في 28 فبراير 2021 بموجب قرار أعضاء مجلس اإلدارة.

الرئيس التنفيذيعضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٢57 إلى ٢96 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.      



٢53التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢5٢

بنك مسقط ش.م.ع.ع – ميثاق

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

٢٠192020 
إيضاحات

2020 ٢٠19 
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
اإليرادات

1768,20165,946 إيرادات من التمويات واالستثمارات اإلسامية٢88177,146,171

العائد على حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )93,382()87,961(
)33,865()35,952(قبل حصة ميثاق كمضارب

4,7474,334 حصة ميثاق كمضارب٢5712,330,11

العائد على حقوق الملكية لحملة حسابات )81,052()76,7٠4(
)٢9,531()31,205(االستثمار

36,99636,415 حصة ميثاق من اإليرادات كمضارب وكرب مال94,58496,094
)3,893()4,869(أرباح مدفوعة على الصكوك)12,647()11٢,1٠(
)5,75٢()3,702(صافي الربح على المستحق للبنوك)9,616()14,94٠(

69,53٢73,83128,425٢6,77٠
182,8033,158 إيرادات أخرى٢٠37,281,8

31,228٢9,9٢8صافي إيرادات التشغيل  77,73581,112

مصروفات التشغيل
)5,95٢()5,879(مصروفات الموظفين)15,270()15,46٠(
)1,379()846(تكاليف إشغال)2,197()3,58٢(
)1,٢٢٢()1,678(10استهاك)4,358()3,174(

)4,566()3,823(مصروفات التشغيل األخرى)9,930()11,86٠(
)34,٠76()31,755()12,226()13,119(

19,00216,8٠9 صافي الدخل قبل المخصصات والضريبة43,65949,357
)7,489()9,741(19إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية)25,301()19,45٢(

)85(973إنخفاض قيمة االستثمارات190)٢٢1(
191,9703,٠8٢ مبالغ مستردة من مخصصات إنخفاض القيمة٠٠55,117,8

11,3041٢,317 صافي الدخل قبل الضريبة  31,99129,363
)1,471()1,700(الضريبة)4,416()3,8٢1(
9,6041٠,846 صافي الدخل للعام٢8,17٠24,947

الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للعام
البند الذي ال يجوز إعادة تصنيفه إلى بيان الدخل

التغييرات في القيمة العادلة لألوراق المالية )2,766()99٢(
)38٢()1,065(المقاسة من خال حقوق الملكية

)38٢()1,065(الخسارة الشاملة األخرى للعام)2,766()99٢(
8,5391٠,464 إجمالي الدخل الشامل للعام٢7,17822,181

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٢57 إلى ٢96 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.       

بنك مسقط ش.م.ع.ع – ميثاق

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

٢٠192020
إيضاحات

2020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

 دوالر أمريكي
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

أنشطة التشغيل

11,3041٢,317صافي الدخل قبل الضريبة31,99129,361

تسويات لـ:

101,6781,٢٢٢استهاك3,1744,358

85)73(9إنخفاض قيمة االستثمارات)190(٢٢1

199,7417,489إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية19,45٢25,301

)3,٠8٢()1,970(19مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية)5,117()٠٠5,8(

)34(4ربح من بيع إستثمارات10)88(

)649()540(توزيعات أرباح مستلمة)1,403()1,686(

14386418إحتياطي معادلة األرباح٠861,003,1

146769إحتياطي مخاطر االستثمار179174

أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول وإلتزامات 46,3٢453,497
20,59717,835التشغيل

صافي التغيرات في أصول وإلتزامات التشغيل:

)٢٠,٠68(19,244مرابحة ومديونيات أخرى49,984)1٢5,5٢(

)5٢,56٢()54,194(مشاركة)140,764()136,5٢5(

1٢,٠1٠)3,868(إجارة منتهية بالتمليك)10,047(31,195

795)32,879(وكالة باالستثمار)85,400(٢,٠65

)1,639()14,139(أصول أخرى)36,725()٢57,4(

)4٠,4٢4(17,106حسابات جارية44,431)1٠4,997(

115,5٠٠-مستحق لبنوك بموجب الوكالة-3٠٠,٠٠٠

)3٠,83٢(2,207إلتزامات أخرى5,732)8٠,٠83(

615)45,926(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل)119,292(1,597

أنشطة االستثمار

540649توزيعات أرباح مستلمة1,6861,403

)59,769()73,994(شراء إستثمارات)192,192()٢44,155(

50,8393٢٠متحصات من بيع إستثمارات831132,049

)1,153()317(10إضافة إلى الممتلكات والمعدات)823()995,٢(

)59,953()22,932(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار)59,563()155,7٢٢(

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٢57 إلى ٢96 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.      



٢55التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢54

٢٠192020
إيضاحات

2020٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

 دوالر أمريكي
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

أنشطة التمويل

-50,000 رأس المال المخصص المستلم129,870-

45,597- صكوك مصدرة خال العام-118,435

114,356)36,361( حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار)94,444(٠٢9,٢97

13,639159,953صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل415,46435,426

1٠٠,615)55,219( صافي التغير في النقد وما يماثل النقد)143,428(٢61,339

)14,39٠(86,225النقد وما يماثل النقد في بداية العام223,963)37,376(

31,00686,٢٢5النقد وما يماثل النقد في نهاية العام٢٢3,96380,535

يشتمل النقد وما يماثل النقد على:

4,2333,3٢1 التدفقات النقدية8,6٢710,995

43,53585,5٢٢ أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني136113,078,٢٢٢

8,26343,٠3٢ مستحق من البنوك111,77121,462

)45,65٠()25,025(مستحق لبنوك بموجب الوكالة)65,000()118,571(

٢٢3,96380,53531,00686,٢٢5

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٢57 إلى ٢96 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.       

بنك مسقط ش.م.ع.ع – ميثاق

قائمة التغيرات في حقوق المالكين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

رأس المال 
إحتياطي إعادة أرباح محتجزةالمخصص

هيكلة التمويل
إحتياطي القيمة 
العادلة لإلستثمار

إجمالي حقوق 
المالكين

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

127,583)2,046(70,00059,244385الرصيد كما في 1 يناير 2020
تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولي 

)26(--)26(-رقم 9 في 1 يناير ٢٠٢٠

127,557)2,046(70,00059,218385الرصيد كما في 1 يناير 2020 - ُمعدل
9,604--9,604-صافي الدخل للعام

)1.065()1.065(---تغييرات متراكمة في القيمة العادلة

-9,604-)1.065(8,539

 رأس المال المخصص من قبل المركز 
50,000---50,000الرئيسي

--)228(228- محّول من إحتياطي إعادة هيكلة التمويل

-1,370-)1,370(-خسائر محّققة من إستثمارات األسهم
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020 )ريال 

186,096)1,741(120,00067,680157عماني باآلالف(

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020 )دوالر 
483,366)4,522(311,688175,792408أمريكي باآلالف(

117,119)٢,19٢(7٠,٠٠٠48,546765الرصيد كما في 1 يناير ٢٠19
1٠,846--1٠,846-صافي الدخل للعام

)38٢()38٢(---تغيرات متراكمة في القيمة العادلة
-1٠,846-)38٢(1٠,464

--)38٠(38٠- محّول من إحتياطي إعادة هيكلة التمويل 

-5٢8-)5٢8(-خسائر محّققة من إستثمارات األسهم

الرصيد كما في 31 ديسمبر ٢٠19       
1٢7,583)٢,٠46(7٠,٠٠٠59,٢44385)ريال عماني باآلالف(

الرصيد كما في 31 ديسمبر ٢٠19      
331,385)5,314(181,818153,8811,٠٠٠)دوالر أمريكي باآلالف(

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٢57 إلى ٢96 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.      



٢57التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢56

بنك مسقط ش.م.ع.ع – ميثاق

قائمة مصادر واستخدامات أموال الصندوق الخيري

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

٢٠192020
إيضاحات

2020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
مصادر أموال الصندوق الخيري

  ٢1  43  أموال الصندوق الخيري في بداية العام 111 54 
34  34  متحصات من أموال خيرية ملتزم بها 88 88 
 15 10  تصفية توزيعات أرباح 26  39

 877٠إجمالي مصادر أموال الصندوق الخيري خالل العام181225

 استخدامات أموال الصندوق الخيري
 ٢7  43 الموزع إلى منظمات خيرية112 7٠
 ٢7   43 إجمالي استخدامات األموال خال العام112 7٠
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اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٢57 إلى ٢96 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.       

بنك مسقط ش.م.ع.ع - ميثاق

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1- الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
أســس بنــك مســقط ش.م.ع.ع )"البنــك" أو "المركــز الرئيســي"( "نافــذة ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية" )"ميثــاق"( فــي ســلطنة عمــان لتنفيــذ 
ــّم  ــص مصرفــي إســالمي ت ــب ترخي ــاق بموج ــد وأنظمــة الشــريعة اإلســالمية. تعمــل ميث ــًا لقواع ــرى وفق ــة األخ ــة والمالي األنشــطة المصرفي
منحــه مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي بتاريــخ 13 ينايــر 2013. يعهــد مجلــس الرقابــة الشــرعية فــي نافــذة ميثــاق ضمــان التــزام ميثــاق بقواعــد 

ومبــادئ الشــريعة فــي معامالتهــا وأنشــطتها.
ــن  ــع الزبائ ــول ودائ ــاق: قب ــة اإلســالمية. تشــمل األنشــطة الرئيســية لميث ــة مــن الخدمــات والمنتجــات المصرفي ــاق مجموعــة كامل تقــدم ميث
المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية وتوفيــر التمويــل المتوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية علــى أســاس مختلــف الطــرق المتوافقــة مــع 
أحــكام الشــريعة اإلســالمية والقيــام باألنشــطة االســتثمارية وتقديــم الخدمــات المصرفيــة التجاريــة وأنشــطة االســتثمارات األخــرى المســموح 
بهــا بموجــب لوائــح الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية للبنــك المركــزي العمانــي كمــا هــي محــددة فــي إطــار الترخيــص. كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، 
كان لــدى ميثــاق 23 فرعــًا عامــاًل فــي ســلطنة عمــان )2019: 20 فرعــًا عامــاًل( وعنوانهــا المســّجل هــو ص. ب. 134، روي، ص. ب. 112، ســلطنة 

عمــان. لــدى ميثــاق 235 موظفــًا كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 )2019: 226 موظفــًا(. 
ال تعــّد النافــذة منشــأة قانونيــة منفصلــًة وتــّم إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة لميثــاق لاللتــزام بمتطلبــات البنــود مــن 1-5-1-2 إلــى 4-1-5-1 

مــن المــادة 2 بعنــوان "اإللتزامــات العامــة والحوكمــة" لإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي.

٢- أساس اإلعداد

٢-1 بيان االلتزام
وفقــًا لمتطلبــات القســم 1-2 مــن المــادة 3 مــن اإلطــار التنظيمــي للمصــارف اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي، فقــد تــّم إعــداد 
القوائــم الماليــة وفقــُا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية وقواعــد ومبــادئ 
الشــريعة اإلســالمية كمــا تــّم تحديدهــا مــن قبــل الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية لنافــذة الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية ميثــاق والمتطلبــات 
المنطبقــة األخــرى المعمــول بهــا فــي البنــك المركــزي العمانــي. وفقــًا لمتطلبــات هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، 
فــإن األمــور التــي تغطيهــا هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية والتوجيهــات األخــرى تســتخدم نافذة الصيرفة اإلســالمية 

معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ذات الصلــة الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة.

٢-٢ أساس القياس
تــّم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة المعــّدل لكــي يشــمل تطبيــق قيــاس القيمــة العادلــة المطلــوب أو المســموح بموجــب 

المعاييــر المحاســبية ذات العالقة.  

٢-3 العملة الوظيفية وعملة العرض
تــّم عــرض هــذه القوائــم الماليــة بالريــال الُعمانــي وهــي العملــة الوظيفيــة لميثــاق وبالــدوالر األمريكــي أيضــًا تســهياًل علــى القــارئ. تــّم تحويــل 
المبالــغ بالــدوالر األمريكــي المعروضــة فــي هــذه القوائــم الماليــة مــن المبالــغ بالريــال الُعمانــي بســعر صــرف يعــادل 1 دوالر أمريكــي = 0.385 ريــال 
ُعمانــي. تــّم تقريــب جميــع المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال الُعمانــي والــدوالر األمريكــي إلــى أقــرب ألــف، مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك.

٢-4 المعايير الجديدة والمعايير المطبقة والتعديالت على المعايير الحالية 
يتــّم اإلفصــاح أدنــاه عــن المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعّدلــة التــي صــدرت ولــم تصبــح ســارية المفعــول بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات 

ــة، عندمــا تصبــح ســارية المفعــول.  ــة، إن كانــت ضروري ــر والتفســيرات الجديــدة والمعّدل الماليــة للبنــك. ينــوي البنــك تطبيــق هــذه المعايي
ــادئ للمحاســبة وإعــداد  ــار مب ــة رقــم 30 - إنخفــاض القيمــة وخســائر االئتمــان واإللتزامــات الشــاقة: يوفــر هــذا المعي ــار المحاســبة المالي معي
ــر الماليــة حــول إنخفــاض القيمــة وخســائر االئتمــان لمختلــف أصــول التمويــل واالســتثمار اإلســالمي وغيرهــا مــن األصــول للمؤسســات  التقاري
ــت  ــة إدراج إنخفــاض القيمــة وخســائر االئتمــان وتوقي ــار كيفي ــة لإللتزامــات الشــاقة. كمــا يحــدد المعي ــة والمراجعــات ذات الصل ــة الدولي المالي
وكيفيــة عكســهما )معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي المقابــل هــو معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 الــذي طبقتــه ميثــاق خــالل العــام الحالــي(.

ــار المحاســبة  ــق معي ــرى اإلدارة أن تطبي ــك ت ــي رقــم 9 إلنخفــاض القيمــة وخســائر االئتمــان، ولذل ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــاق معي طبقــت ميث
ــة.  ــة جوهري ــار مالي ــن يســفر عــن أي آث ــة رقــم 30 فــي عــام 2021 ل المالي

ــار المحاســبة الماليــة رقــم 31  ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية معي ــار المحاســبة الماليــة رقــم 31 - أصــدرت هيئ معي
"الوكالــة باالســتثمار" فــي عــام 2018. والهــدف مــن هــذا المعيــار هــو وضــع مبــادئ المحاســبة وإعــداد التقاريــر الماليــة ألدوات وكالــة االســتثمار 
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ــار التعامــل مــع اإللتزامــات  واألصــول واإللتزامــات ذات الصلــة مــن وجهــة نظــر كل مــن الطــرف األصيــل )المســتثمر( والوكيــل. يتطلــب المعي
بموجــب عقــد الوكالــة علــى أنهــا خــارج الميزانيــة العموميــة للوكيــل. وســيدخل هــذا المعيــار حيــز التطبيــق اعتبــاًرا مــن الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ 

فــي أو بعــد 1 ينايــر 2021، ويســمح بالتطبيــق المبكــر. ليــس مــن المتوقــع أن يكــون للمعيــار أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة. 
معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 32 - الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو وضــع المبــادئ المحــددة لتصنيــف معامــالت اإلجــارة واالعتــراف بهــا وقياســها 
ــة اإلســالمية بصفتهــا المؤجــر والمســتأجر  وعرضهــا واإلفصــاح عنهــا، بمــا فــي ذلــك أشــكالها المختلفــة التــي تدخــل فيهــا المؤسســات المالي
علــى حــد ســواء. يجلــب هــذا المعيــار تحــّواًل جوهرًيــا فــي النهــج المحاســبي لمعامــالت اإلجــارة، وخاصــة مــن جانــب المســتأجر، علــى عكــس النهــج 
الســابق للمحاســبة خــارج الميزانيــة العموميــة لإلجــارة. وســيدخل هــذا المعيــار حيــز التطبيــق اعتبــاًرا مــن الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 
ينايــر 2021، ويســمح بالتطبيــق المبكــر. تقــوم ميثــاق حاليــًا بتقييــم تأثيــر هــذا المعيــار. اعتمــدت ميثــاق فــي وقــت مبكــر هــذا المعيــار اعتبــاًرا مــن 
1 ينايــر 2020 ولكنهــا لــم تقــم بإعــادة صياغــة المقارنــات للفتــرة المشــمولة بالتقريــر 2019، كمــا هــو مســموح بــه بموجــب األحــكام االنتقاليــة 
فــي المعيــار. أدى تطبيــق هــذا المعيــار إلــى االعتــراف بأصــل حــق االســتخدام بمبلــغ 1.326 ألــف ريــال عمانــي ومطلوبــات إيجــار بمبلــغ 1.352 ألــف 

ريــال عمانــي ونقــص ناتــج عــن ذلــك فــي األربــاح المحتجــزة بمبلــغ 26 ألــف ريــال عمانــي
معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 33: االســتثمارات فــي الصكــوك واألســهم واألدوات المماثلــة - تــّم إصــدار المعيــار فــي عــام 2020 ليحــل محــل 
المعيــار الســابق رقــم 25 "االســتثمار فــي الصكــوك واألســهم واألدوات المماثلــة" الصــادر عــن مجلــس المحاســبة لهيئــة المحاســبة والمراجعــة 
ــن االســتثمارات فــي  ــاس وعــرض واالفصــاح ع ــر وقي ــف وتقدي ــدأ تصني ــد مب ــى تحدي ــار إل ــة اإلســالمية. يهــدف هــذا المعي للمؤسســات المالي
ــواع الرئيســية  ــار األن ــة التــي تصدرهــا المؤسســات الماليــة اإلســالمية. يحــدد المعي الصكــوك واألســهم وغيرهــا مــن أدوات االســتثمار المماثل
ألدوات االســتثمارات المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، ويحــدد المعالجــات المحاســبية األساســية بمــا يتناســب مــع خصائــص ونمــوذج العمــل 
للمؤسســة التــي بموجبهــا يتــّم إجــراء االســتثمارات وإدارتهــا واالحتفــاظ بهــا. يســري مفعــول هــذا المعيــار للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد 

1 ينايــر 2021، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. تقــوم ميثــاق حالًيــا بتقييــم تأثيــر هــذا المعيــار. 
أصــدرت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية أيضــا معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 35 "إحتياطيــات المخاطــر". يهــدف هــذا 
المعيــار إلــى وضــع مبــادئ المحاســبة واالبــالغ المالــي إلحتياطيــات المخاطــر التــي يتــّم إنشــاؤها للتخفيــف مــن المخاطــر المختلفــة التــي يواجههــا 

أصحــاب المصلحــة، وخاصــة المســتثمرين الذيــن يجنــون األربــاح أو الخســائر، لــدى المؤسســات الماليــة اإلســالمية.
يحــل كال هذيــن المعياريــن محــل معيــار المحاســبة الماليــة الســابق رقــم 11 "المخصصــات واالحتياطيــات". ســوف يســري مفعول معيار المحاســبة 

الماليــة رقــم 30 ومعيــار المحاســبة الماليــة رقــم 35 اعتبــاًرا مــن الفتــرة الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2021، ويســمح بالتطبيــق المبكــر.

3- السياسات المحاسبية 

3-1 ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية 
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية مبينة أدناه.

3-1-1 النقد وما يماثل النقد 
يتكــّون النقــد ومــا يماثــل النقــد مــن النقــد فــي الصنــدوق، واألرصــدة لــدى البنــك المركــزي الُعمانــي، والمســتحق مــن / إلــى البنــوك. ويــدَرج 

النقــد ومــا يماثــل النقــد بالتكلفــة المهلكــة فــي قائمــة المركــز المالــي.

3-1-٢ مستحق من البنوك
يمثــل المســتحق مــن البنــوك مديونيــات بموجــب عقــود الوكالــة وأرصــدة لــدى بنــوك أخــرى. يتــّم إدراج عقــود الوكالــة بالقيمــة العادلــة للمقابــل 
المدفــوع ناقصــًا المبالــغ المســددة، إن وجــدت. يتــّم اســتالم األربــاح مــن أرصــدة الوكالــة وفقــًا لالتفاقيــة المعنيــة. األرصــدة لــدى بنــوك أخــرى 

هــي الحســابات الجاريــة لميثــاق لــدى مؤسســات ماليــة أخــرى.

3-1-3 مديونيات المرابحة 
تدرج مديونيات المرابحة بعد خصم األرباح المؤجلة والمبالغ المشطوبة ومخصص إنخفاض القيمة، إن وجد.

مديونيــات المرابحــة هــي مبيعــات بشــروط ســداد مؤجلــة. تقــوم ميثــاق بتمويــل معاملــة المرابحــة مــن خــالل شــراء أصــل )الــذي يمثــل موضــوع 
المرابحــة( ومــن ثــم بيــع هــذا األصــل إلــى المرابــح )المســتفيد( بعــد احتســاب هامــش الربــح علــى التكلفــة. يتــّم ســداد ســعر البيــع )التكلفــة مضافــًا 

إليهــا هامــش الربح(علــى أقســاط مــن قبــل المرابــح خــالل الفتــرة المتفــق عليهــا. الوعــد فــي المرابحــة لآلمــر بالشــراء ليــس ملزمــًا للزبائــن.

3-1-4 المشاركة
تمّثــل عقــود المشــاركة شــراكًة بيــن ميثــاق والعميــل حيــث يســاهم كل طــرف بــرأس مــال مســاٍو أو بنســبة مختلفــة لتطويــر أصــل جديــد أو حصــة 
فــي أصــل حالــي بحيــث يصبــح كل طــرف مالــكًا لــرأس المــال علــى أســاس دائــم أو متناقــص ولــه حصــة مــن األربــاح أو الخســائر. تــدرج هــذه العقــود 
بالقيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع، ناقصــًا أي مبالــغ مشــطوبة أو مخصــص إلنخفــاض القيمــة، إن وجــد. فــي حالــة المعامــالت المبنيــة علــى 
المشــاركة المتناقصــة، ترتبــط ميثــاق بمشــاركة مبنيــة علــى شــراكة الملــك لتمويــل حصــة متفــق عليهــا لألصــول الثابتــة )مثــل المنــزل أو األرض 

أو المصنــع أو اآلالت( مــع زبائنهــا وترتبــط باتفاقيــة دفــع أربــاح الســتغالل حصــة مشــاركة ميثــاق مــن قبــل العميــل. علــى مــدى الفتــرة، إســتثمار 
شــريك واحــد فــي الشــراكة ينخفــض علــى حســاب زيــادة الشــريك اآلخــر فــي االســتثمار فــي الشــراكة مــن خــالل ســداد حصــة الشــريك الســابق. 

3-1-5 اإلجارة المنتهية بالتمليك
ــك( بالتكلفــة ناقــص االســتهالك المتراكــم وأي إنخفــاض فــي القيمــة. بموجــب شــروط عقــد  ــة بالتملي ــارة المنتهي ــارة )اإلج ــدرج أصــول اإلج ت
اإليجــار، الملكيــة القانونيــة لألصــول تنتقــل فــي نهايــة فتــرة اإليجــار، شــريطة أن يتــّم ســداد جميــع أقســاط اإليجــار. يتــّم احتســاب االســتهالك علــى 
أســاس القســط الثابــت بشــكل منتظــم للتقليــل مــن تكلفــة األصــول المســتأجرة علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار. تقــوم ميثــاق فــي تاريــخ كل 
تقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي بــأن هــذه األصــول قــد انخفضــت قيمتهــا. يتــّم قيــاس خســائر إنخفــاض القيمــة علــى أنهــا الفــرق 
بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــول )بمــا فــي ذلــك مديونيــات عقــود اإليجــار( والقيمــة المتوقــع اســتردادها. خســائر إنخفــاض القيمــة، إن وجــدت، يتــّم 

إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل.

3-1-6 الوكالة باالستثمار
ــة"(  ــًا مــن المــال )"رأس مــال الوكال ــكًا للمــال )"المــوكل"( ويقــدم مبلغــًا معّين ــة بيــن طرفيــن يكــون بموجبهــا أحــد الطرفيــن مال وهــي اتفاقي
لوكيــل )"الوكيــل"( الــذي يقــوم بإســتثمار رأس مــال الوكالــة بطريقــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لدراســة جــدوى/ خطــة إســتثمار 

يقدمهــا المــوكل للوكيــل.

3-1-7 صكوك
الصكــوك هــي شــهادات ائتمــان مدعومــة باألصــول ومتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. صكــوك المشــاركة هــي شــهادات ذات قيمــة 
متســاوية تمّثــل ملكيــة األصــل. يتــّم إدراج الصكــوك بمبلــغ المتحصــالت ناقصــا تكلفــة اإلصــدار المحصلــة مــن المســتثمرين. ويتــّم إدراج األربــاح 

بشــكل دوري حتــى تاريــخ االســتحقاق وفقــا لشــروط وأحــكام إصــدار الوثائــق. 

3-1-8 إستثمارات
تشــتمل االســتثمارات علــى أدوات حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل أدوات حقــوق الملكيــة وأدوات الديــن المدرجــة بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل وبالقيمــة المهلكــة.
تــدرج جميــع االســتثمارات مبدئيــًا بالتكلفــة كونهــا القيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع متضمنــة تكاليــف الحيــازة المصاحبــة لإلســتثمار، باســتثناء 

فــي حالــة االســتثمار المــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل، إن وجــد.

أدوات حقوق الملكية / الدين بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
الحقــًا للحيــازة، تتــّم إعــادة قيــاس االســتثمارات المصّنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــع األربــاح أو الخســائر 
غيــر المحققــة المدرجــة بالنســبة والتناســب فــي حقــوق المالكيــن وحقــوق حملــة حســابات االســتثمار حتــى يتــّم إلغــاء إدراج االســتثمار أو تحديــد 
إنخفــاض قيمتــه عندمــا يتــّم إدراج األربــاح أو الخســائر المتراكمــة المســّجلة ســابقًا فــي حقــوق المالكيــن أو حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار 
فــي قائمــة الدخــل. وعندمــا ال يوجــد قيــاس موثــوق للقيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة، يتــّم قياســها بالتكلفــة. إن خســائر إنخفــاض القيمــة 

فــي األدوات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة ال يتــّم عكســها مــن خــالل قائمــة الدخــل.

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الحقــًا للحيــازة، تتــّم إعــادة قيــاس االســتثمارات المصّنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل بالقيمــة العادلــة وتــدرج جميــع األربــاح أو 
الخســائر غيــر المحققــة فــي قائمــة الدخــل. يتــّم إدراج كافــة األربــاح أو الخســائر األخــرى الناشــئة مــن هــذه االســتثمارات أيضــًا فــي قائمــة الدخــل.

أدوات الدين بالتكلفة المهلكة
تصنــف االســتثمارات التــي لهــا دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد، ولــدى ميثــاق النيــة والقــدرة لالحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق كأدوات ديــن 
مدرجــة بالتكلفــة المهلكــة. تــدرج هــذه االســتثمارات بالتكلفــة المهلكــة، بعــد خصــم مخصــص إنخفــاض القيمــة. يتــّم حســاب التكلفــة المهلكــة 
مــع األخــذ فــي االعتبــار أي عــالوات أو خصومــات عنــد الحيــازة. يتــّم إدراج أيــة أربــاح أو خســائر لهــذه األدوات فــي قائمــة الدخــل عنــد إلغــاء إدراج 

األدوات أو إنخفــاض قيمتهــا.

3-1-9  األدوات المالية المشتقة
تملــك ميثــاق أدوات ماليــة مشــتقة )قائمــة علــى الوعــد( للتحــوط مــن مخاطــر العمــالت األجنبيــة. ومــع ذلــك، فإنهــا ال تطبــق محاســبة التحــوط. 
بالتالــي، يتــّم إعــادة تقييــم مراكــز تــداول العمــالت األجنبيــة، بمــا فــي ذلــك العقــود الفوريــة واآلجلــة، بأســعار الســوق الســائدة فــي تاريــخ التقريــر 

ويتــّم إدراج األربــاح والخســائر الناتجــة للســنة الماليــة فــي قائمــة الدخــل.

3-1-1٠ ممتلكات ومعدات 
تــدرج الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة مخصومــًا منهــا االســتهالك المتراكــم. تتــّم رســملة تكلفــة االضافــات والتحســينات الرئيســية. يتــّم تحميــل 
الصيانــة واإلصالحــات علــى قائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا. وتــدرج األربــاح أو الخســائر مــن االســتبعاد فــي إيــرادات التشــغيل األخــرى. يتــّم احتســاب 
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االســتهالك باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتخصيــص تكاليفهــا أو قيمهــا الُمعــاد تقييمهــا إلــى قيمهــا المتبقيــة علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة 
المقــدرة لهــا علــى النحــو التالــي:

األعوام        
أثاث وتركيبات ومعدات       5 - 10
أجهزة وبرمجيات        5 - 10

تتــّم مراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة لألصــول، ويتــّم تعديلهــا إذا كان ذلــك مالئمــًا، فــي نهايــة فتــرة كل تقريــر. وعندمــا تكــون القيمــة 
الدفتريــة لألصــل أكبــر مــن القيمــة المقــدر اســتردادها عــن ذلــك األصــل، تخفــض قيمتــه الدفترّيــة فــورًا إلــى القيمــة المتوقــع اســتردادها.

3-1-11 مستحق لبنوك بموجب الوكالة
يشــمل المســتحق لبنــوك ومؤسســات ماليــة دائنيــات بموجــب عقــود وكالــة. يتــّم إدراجهــا بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم ناقصــًا المبالــغ 

المســددة، إن وجــدت. األربــاح علــى هــذه الحســابات يتــّم دفعهــا بموجــب االتفاقيــة المعنيــة.

3-1-1٢ حسابات جارية
الحســابات الجاريــة هــي األمــوال التــي يتــّم اســتالمها بموجــب القــرض حيــث يتــّم ضمــان المبلــغ األصلــي ليتــّم ســداده مــن قبــل ميثــاق. ال يحــق 
لهــذه األمــوال أي ربــح وال تحّمــل أي خســائر. تــدرج الحســابات الجاريــة بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم ناقصــًا المبالــغ المســددة، إن وجــدت.

3-1-13 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار
تشــمل حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار علــى ودائــع تــّم الحصــول عليهــا علــى أســاس المضاربــة والتــي يتــّم إســتثمارها فــي األصــول 
اإلســالمية. ليــس هنــاك قيــود علــى ميثــاق الســتخدام حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار. يتــّم قيــاس حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات 

االســتثمار بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم ناقصــًا المبالــغ المســددة.

3-1-14 إحتياطي مخاطر االستثمار
إحتياطــي مخاطــر االســتثمار هــو عبــارة عــن مبالــغ تــّم تخصيصهــا مــن إيــرادات حملــة حســابات االســتثمار، بعــد تخصيــص حصــة المضــارب، تحســبًا 

للخســائر المســتقبلية لحقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار.

3-1-15 إحتياطي معادلة األرباح
تقــوم ميثــاق بتخصيــص بعــض المبالــغ الفائضــة عــن األربــاح التــي ســيتّم توزيعهــا علــى حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار بعــد أخــذ حصــة 
المضــارب مــن اإليــرادات فــي االعتبــار. تســتخدم هــذه للمحافظــة علــى مســتوى عائــد معّيــن مــن االســتثمارات لحقــوق الملكيــة لحملــة حســاب 

االستثمار.

3-1-16 إدراج اإليرادات 

مديونيات المرابحة
يتــّم إدراج الربــح مــن مديونيــات المرابحــة عندمــا تكــون اإليــرادات قابلــة للتحديــد تعاقديــًا وقابلــة للقيــاس عنــد بــدء المعاملــة. يتــّم إدراج مثــل 
هــذه اإليــرادات مــن خــالل تخصيــص األربــاح المنســوبة بشــكل تناســبي علــى مــدى الفتــرة المؤجلــة بحيــث تحّمــل كل فتــرة ماليــة حصتهــا مــن 

األربــاح بغــض النظــر عــن اســتالم األمــوال النقديــة، بعــد خصــم األربــاح المعلقــة.

المشاركة
يتّم إدراج إيرادات المشاركة عندما ينشأ الحق في استالم الدفعات أو عند التوزيع، بعد خصم األرباح المعلقة.

اإلجارة المنتهية بالتمليك
يتــّم إدراج إيــرادات أصــول اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك علــى أســاس طريقــة التناســب الزمنــي علــى مــدى فتــرة اإليجــار، بعــد خصــم االســتهالك. 

يتــّم اســتثناء اإليــرادات المتعلقــة بأصــول اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك المتعّثــرة مــن قائمــة الدخــل.

الوكالة باالستثمار
يتــّم احتســاب أربــاح الوكالــة المقــدرة بشــكل يعتمــد عليــه علــى أســاس متناســب زمنيــًا علــى مــدار فتــرة الوكالــة بنــاًء علــى رأس مــال الوكالــة 
القائــم. يتحّمــل الوكيــل الخســارة فــي حــال عجــزه عــن الســداد أو إهمالــه أو انتهاكــه ألي مــن أحــكام وشــروط اتفاقيــة الوكالــة، أمــا بخــالف ذلــك، 

فيتحّمــل المــوكل الخســارة.

األرباح المعلقة
يتّم استبعاد األرباح المستحقة القبض المشكوك في تحصيلها من األرباح المدرجة حتى يتّم استالمها نقدًا. 

حصة ميثاق من إيرادات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )رب المال والمضارب(
تخصــص اإليــرادات بالتناســب بيــن حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار والمســاهمين علــى أســاس إســتثماراتهم قبــل تخصيــص رســوم 
المضــارب. تتكبــد حصــة ميثــاق كمضــارب إلدارة حقــوق حملــة حســابات االســتثمار بنــاًء علــى شــروط وأحــكام اتفاقيــات المضاربــة ذات الصلــة.

إيرادات الرسوم والعموالت

تدرج إيرادات الرسوم والعموالت عند اكتسابها.
تدرج عموالت االعتمادات المستندية وخطابات الضمان كإيرادات خالل فترة المعاملة.

ــة اإلســالمية  ــة عــن األطــراف األخــرى عندمــا تقــوم نافــذة الخدمــات المصرفي ــح وبالنياب ــل لصال ــات التموي ــة وترتيــب عملي ــدرج رســوم هيكل ت
ــة.   ــل المعني ــة التموي ــرة لمعامل ــى مــدار الفت ــّم إهالكهــا عل ــة، أو يت ــة ذات الصل ــق بالمعامل ــع إلتزاماتهــا فيمــا يتعل بالوفــاء بجمي

إيرادات إستثمار
ــًا بنــاء علــى معــّدل العائــد الضمنــي. تــدرج إيــرادات توزيعــات األربــاح  يتــّم إدراج إيــرادات االســتثمارات بالتكلفــة المهلكــة بشــكل متناســب زمني

عندمــا ينشــأ حــق ميثــاق باســتالم الدفعــات.

3-1-17 العائد على حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار 
يتــّم احتســاب العائــد علــى حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار علــى أســاس اإليــرادات المتولــدة مــن األصــول الممولــة بصــورة مشــتركة 
بعــد خصــم المصروفــات المتعلقــة بمحفظــة االســتثمار )مصروفــات المحفظــة(. تشــمل مصروفــات المحفظــة جميــع المصروفــات المباشــرة 
التــي تكبدتهــا ميثــاق، بمــا فــي ذلــك المخصصــات المحــددة. تخصــم حصــة ميثــاق "حصــة المضارب من اإليــرادات" من حصــة إيرادات المســتثمرين 

قبــل توزيــع هــذه اإليــرادات.

3-1-18 الضرائب
يتــّم احتســاب الضرائــب وتدفــع مــن قبــل المركــز الرئيســي علــى أســاس شــامل. يمثــل مصــروف الضرائــب فــي القوائــم الماليــة تخصيــص تلــك 

الضرائــب إلــى ميثــاق. يتــّم إدراج أصــول وإلتزامــات الضريبــة المؤجلــة فقــط علــى مســتوى المركــز الرئيســي. 

3-1-19 المخصصات
يتــّم إدراج المخصصــات عنــد وجــود التــزام حالــي )قانونــي أو اســتداللي( لــدى ميثــاق نتيجــة لحــدث ســابق ومــن المحتمــل أن يتطلــب األمــر تدفقــًا 

خارجيــًا للمــوارد التــي تتضمــن منافــع اقتصاديــة لســداد ذلــك االلتــزام ويكــون مــن الممكــن تقديــر مبلــغ االلتــزام بشــكل موثــوق.

3-1-٢٠ إلغاء إدراج األصول واإللتزامات المالية
يتّم إلغاء إدراج األصل المالي )أو، حيثما ينطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة( عندما:

1. ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من األصل.
ــل التــزام دفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة  2. قيــام ميثــاق باالحتفــاظ بحقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل، ولكنهــا تتحمَّ

بالكامــل دون أي تأخيــر جوهــري إلــى طــرف ثالــث بمقتضــى ترتيبــات "تمريــر المدفوعــات".
3. تقــوم ميثــاق بتحويــل حقوقهــا الســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل وإمــا )أ( أنهــا قامــت بتحويــل جوهــري لكافــة مخاطــر وعوائــد األصــل، 

أو )ب( أنهــا لــم تقــم بالتحويــل وال االحتفــاظ بصــورة جوهريــة بكافــة مخاطــر وعوائــد األصــل ولكنهــا قامــت بتحويــل الرقابــة علــى األصــل.
يتّم إلغاء االلتزام المالي عندما يتّم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو تنتهي صالحيته.

3-1-٢1 تحديد وقياس األصول منخفضة القيمة
تــدرج مخصصــات الخســائر عــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى األصــول الماليــة غيــر المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل 

اآلخــر التاليــة:
ال تــدرج خســارة إنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة. تقــاس مخصصــات الخســارة بمبلــغ يعــادل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
علــى مــدى عمــر األداة، باســتثناء األدوات الماليــة التــي لــم تــزداد فيهــا مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر منــذ االدراج المبدئــي والتــي تــّم قياســها 

كخســائر ائتمانيــة متوقعــة خــالل 12 شــهًرا. 
السياسة مبينة بالتفصيل في اإليضاح 3-6 من القوائم المالية لبنك مسقط.

3-1-٢٢ أرباح محظورة بموجب الشريعة اإلسامية
تلتــزم ميثــاق بتجنــب إدراج أي إيــرادات ناتجــة مــن مصــادر غيــر إســالمية. وتبعــًا لذلــك، تضــاف اإليــرادات غيــر اإلســالمية، إن وجــدت، فــي حســاب 

صنــدوق خيــري تســتخدم ميثــاق أموالــه ألغــراض اجتماعيــة خيريــة.
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3-1-٢3 العمات األجنبية 
يتــّم تحويــل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي بأســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــالت. يتــّم تحويــل األصــول 
ــر. تــدرج أربــاح وخســائر صــرف  واإللتزامــات النقديــة المنفــذة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقري
ــة العــام  ــل العمــالت بمعــّدالت الصــرف الســائدة فــي نهاي ــة الناتجــة مــن تســوية هــذه المعامــالت وتلــك الناتجــة مــن تحوي العمــالت األجنبي

لألصــول واإللتزامــات النقديــة المنفــذة بالعمــالت األجنبيــة فــي قائمــة الدخــل.
يتــّم تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــّم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــالت 
األوليــة. يتــّم تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــّم قياســها بالقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف فــي تاريــخ تحديــد القيمــة 
العادلــة. يتــّم التعامــل مــع الربــح أو الخســارة الناشــئة مــن تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــّم قياســها بالقيمــة العادلــة وذلــك تماشــيًا مــع 

االعتــراف بالربــح أو الخســارة الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للبنــد.

3-1-٢4 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تــدرج المســاهمات فــي خطــة تقاعــد ذات مســاهمات محــددة للموظفيــن العمانييــن وفقــًا لخطــة التأمينــات االجتماعيــة المعمــول بهــا فــي 
ســلطنة ُعمــان، يتــّم إدراجهــا كمصــروف فــي قائمــة الدخــل عنــد اســتحقاقها. إن التــزام ميثــاق بشــأن مكافــآت نهايــة الخدمــة لغيــر العمانييــن 
وهــي خطــة منافــع تقاعــد محــددة وغيــر الممولــة، هــو مقــدار المنفعــة المســتقبلية التــي اســتحقها هــؤالء الموظفيــن مقابــل خدماتهــم فــي 

الفتــرات الحاليــة والســابقة. يتــّم تكويــن مخصــص لهــذا المبلــغ ويتــّم إدراجــه كمصــروف فــي قائمــة الدخــل. 

3-1-٢5 التمويل المشترك والذاتي 
تصنــف األصــول المملوكــة بصــورة مشــتركة مــن قبــل ميثــاق وحقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار تحــت بنــد "تمويــل مشــترك" فــي 

القوائــم الماليــة. تصنــف األصــول الممولــة فقــط مــن قبــل ميثــاق، إن وجــدت، ضمــن "التمويــل الذاتــي".

3-1-٢6 الزكاة
ليــس مطلــوب مــن ميثــاق دفــع الــزكاة نيابــًة عــن المســاهمين وحملــة حســابات االســتثمار. تقــع مســؤولية دفــع الــزكاة علــى عاتــق المســاهمين 

وحملة حســابات االســتثمار.

3-1-٢7 المقاصة
يتــّم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول الماليــة واإللتزامــات الماليــة واإلفصــاح عــن صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي فقــط عندمــا يوجــد حــق 
قانونــي أو شــرعي يوجــب إجــراء المقاصــة بيــن المبالــغ المدرجــة وكانــت هنــاك نيــة لــدى ميثــاق للتســوية علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق األصــل 

وتســوية االلتــزام فــي نفــس الوقــت.

3-1-٢8  اختاط األموال
ال تختلط أموال نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية مع أموال العمليات التقليدية للبنك.

3-1-٢9 القيمة العادلة 
يتّم تحديد القيمة العادلة لكل أصل مالي بشكل فردي وفقًا لسياسات التقييم المبينة فيما يلي:

ــى أســعار الشــراء المدرجــة 	  ــة المنتظمــة بالرجــوع إل ــّم المتاجــرة بهــا فــي األســواق المالي ــة لإلســتثمارات التــي تت ــد القيمــة العادل ــّم تحدي يت
الســائدة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي.

بالنســبة لإلســتثمارات غيــر المدرجــة، يتــّم تحديــد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى معاملــة شــراء أو بيــع كبيــرة حديثــة مــع أطــراف ثالثــة والتــي إمــا 	 
تــّم إكمالهــا أو أنهــا قيــد التنفيــذ. حيــث أنــه ال يوجــد هنــاك أيــة معامــالت كبيــرة حديثــة قــد تمــت أو أنهــا قيــد التنفيــذ، فيتــّم تحديــد القيمــة 
ــى صافــي  ــة إل ــة. بالنســبة لإلســتثمارات األخــرى، تســتند القيمــة العادل ــة إلســتثمارات مماثل ــى القيمــة الســوقية الحالي ــة بالرجــوع إل العادل

القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة، أو طــرق التقييــم األخــرى ذات الصلــة.
بالنســبة لإلســتثمارات التــي لديهــا تدفقــات نقديــة ثابتــة أو قابلــة للتحديــد، فتســتند القيمــة العادلــة إلــى صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات 	 

النقديــة المســتقبلية التقديريــة التــي تحددهــا نافــذة الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية باســتخدام معــّدالت الربحيــة الحاليــة لإلســتثمارات ذات 
شــروط وخصائــص مخاطــر مماثلــة.

إن االســتثمارات التــي ال يمكــن إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة باســتخدام أي مــن األســاليب المذكــورة أعــاله يتــّم إدراجهــا بســعر التكلفــة، 	 
ناقصــًا خســارة إنخفــاض القيمــة، إن وجــدت.

3-٢ التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة 
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة لميثــاق مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ المقــرر عنهــا فــي القوائــم الماليــة. 

تمّثــل االســتخدام الجوهــري لالجتهــادات والتقديــرات فيمــا يلــي:

أ. تحديد وقياس إنخفاض قيمة األصول المالية
ــل  ــة مــن خــالل الدخ ــة المقاســة بالتكلفــة المهلكــة وبالقيمــة العادل ــة المتوقعــة لألصــول المالي ــاس مخصــص الخســارة االئتماني ــب قي يتطل
الشــامل اآلخــر اســتخدام نمــاذج معقــدة وافتراضــات هامــة حول الظــروف االقتصاديــة المستقبلیة والسلوك االئتماني )علی سبیل المثال 

احتمالیة عجز العمالء عــن الســداد والخسائر الناتجة(.
يجب استخدام بعض االجتهادات الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:

تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.	 
اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.	 
تحديد العدد والحجم النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات / األسواق المرتبطة بالخسارة االئتمانية المتوقعة.	 
إنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.	 

يوّضــح الجــدول التالــي مقارنــة بيــن مخصصــات ميثــاق للخســائر االئتمانيــة علــى األصــول الماليــة غيــر منخفضــة القيمــة )المرحلتــان 1 و2( بموجــب 
ــح االحتمــاالت لثــالث ســيناريوهات مــع مخصصــات خســائر  ــى ترجي ــاء عل ــي رقــم 9 كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 بن ــة الدول ــر المالي ــار التقاري معي

االئتمــان الناتجــة عــن محــاكاة كل ســيناريو مرجــح بنســبة ٪100.

حساسية تقديرات إنخفاض القيمة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة

األثر على الخسارة 
االئتمانية 
المتوقعة

األثر على الخسارة 
االئتمانية 
المتوقعة

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

2020٢٠192020٢٠19
الخسارة االئتمانية المتوقعة على القروض التي انخفضت 

--26,30218,116قيمتها بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 9

محاكاة
)1,399()2,133(24,16916,717الحالة التصاعدية - مرجحة بنسبة ٪1٠٠

27,02518,6187235٠1حالة القاعدة - مرجحة بنسبة ٪1٠٠
27,47018,8471,168731السيناريو التنازلي - مرجح بنسبة ٪1٠٠

ب. السيولة
تديــر ميثــاق الســيولة الخاصــة بهــا مــن خــالل أخــذ فتــرات اســتحقاق أصولهــا وإلتزاماتهــا وحســابات االســتثمار الموّضحــة فــي إفصاحــات مخاطــر 
ــرات  ــرات اســتحقاق األصــول واإللتزامــات وحســابات االســتثمار بــدون فت ــد فت ــد تحدي ــام باجتهــاد عن ــار. ويتطلــب هــذا القي الســيولة فــي االعتب

اســتحقاق معّينــة.

ج. تصنيف االستثمارات
تقرر اإلدارة عند الحيازة:

بالنسبة لألصول المالية من األسهم، ما إذا كان ينبغي إدراجها بالقيمة العادلة من خالل حقوق المالكين أو من خالل قائمة الدخل.	 
بالنسبة لألصول المالية من الديون، ما إذا كان ينبغي إدراجها بالتكلفة المهلكة أو القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.	 

4- مستحق من البنوك
٢٠192020 2020 ٢٠19 

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

5,77536,٠٢5مستحق من بنوك بموجب وكالة93,57115,000
2,4927,٠34 حسابات جارية لدى بنوك أخرى٢7٠6,473,18

)٢7()4(يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة)10()7٠(

111,77121,4638,26343,٠3٢
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5- مرابحة ومديونيات أخرى
٢٠192020 2020 ٢٠19 

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

59,46279,٢57 مديونيات المرابحة - تمويل مشترك٢٠5,86٢154,447
)5,7٠٠()5,380(ربح مؤجل )إيضاح 1-5()13,974()14,8٠5(
)8٢٠()1,179(يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة)3,062()13٠,٢(

52,9037٢,737 صافي مديونيات المرابحة188,9٢7137,411

2,053٢,٢٠1 مديونيات بموجب اإلجارة5,7175,332
-379مديونيات استصناع 984-

)5٠()56(يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة)145()13٠(
194,514143,58255,27974,888

تشمل مديونيات المرابحة 7.3 مليون ريال عماني )2019: 17.2 مليون ريال عماني( لمديونيات المرابحة غير المضمونة. 

5-1 الحركة في األرباح المؤجلة

٢٠192020 2020 ٢٠19 
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
)5,319()5,700(الرصيد االفتتاحي لألرباح المؤجلة)14,805()13,816(

)63,387()40,731(مبيعات المرابحة خال العام)105,794()164,641(
38,1866٠,355تكلفة مبيعات المرابحة156,76699,184

2,865٢,651أرباح مؤجلة محّولة إلى أرباح مكتسبة6,8867,442
)14,8٠5()13,973()5,380()5,7٠٠(

6- المشاركة
٢٠192020 2020 ٢٠19 

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

983,6099٢8,978 مشاركة- تمويل مشترك93٠2,554,829,41٢,٢
)٢1,344()25,006(يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة)64,951()55,439(

٢,357,4912,489,878958,6039٠7,634

7- اإلجارة المنتهية بالتمليك
٢٠19 20202020 ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

108,5931٠4,7٢5صافي التكلفة من اإلستهاك المتراكم – تمويل مشترك٢7٢,٠13282,060
)3,7٠6()6,167(يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة)16,018()9,6٢6(

٢6٢,387266,042102,4261٠1,٠19

٨- الوكالة باالستثمار
٢٠192020 2020 ٢٠19 

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

115,4008٢,5٢1 الوكالة باالستثمار - تمويل مشترك٢14,34٠299,740
)٢14()1,541(يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة)4,003()556(

٢13,784295,737113,8598٢,3٠7

9- إستثمارات
٢٠19 2020 2020 ٢٠19 

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

إستثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
الملكية 

5,9917,878 األسهم - تمويل مشترك46٢15,561,٢٠
 إستثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

794798األسهم - تمويل مشترك٢,٠732,062
إستثمارات الديون بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

1,3881,41٠ الصكوك - تمويل مشترك3,66٢3,605
إستثمارات الديون بالتكلفة المهلكة

145,1861٢1,433 الصكوك - تمويل مشترك315,41٠377,106
341,6٠7398,334153,359131,519

)153()80(إنخفاض قيمة االستثمارات)208()397(
153,279131,366 االستثمارات )بالصافي(٢1٠398,127,341

ملخص الحركة في االستثمارات في األوراق المالية كما يلي:

2020
اإلجماليإستثمارات الديونإستثمارات األسهم
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

8,676122,690131,366في 1 يناير ٢٠٢٠
73,99473,994-إضافات

)50,839()49,995()844( االستبعاد واالسترداد
301)22(323ربح/ )خسارة( من التغير في القيمة العادلة

7373-خسائر إنخفاض القيمة
)246()246(-إطفاء الخصم / قسط

)1,370(-)1,370(خسارة محققة
6,785146,494153,279في 31 ديسبمر 2020 )ريال عماني باالالف(

17,623380,504398,127في 31 ديسمبر 2020 )دوالر أمريكي باالالف(
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٢٠19
اإلجماليإستثمارات الديونإستثمارات األسهم
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

9,٢9163,٠587٢,349في 1 يناير ٢٠19
9٢59,67759,769إضافات

)3٢٠(-)3٢٠( االستبعاد واالسترداد
18٠-18٠ربح/ )خسارة( من التغير في القيمة العادلة

)85()45()4٠(خسائر إنخفاض القيمة
)5٢7(-)5٢7(خسارة محققة

8,6761٢٢,69٠131,366في 31 ديسمبر ٢٠19 )ريال عماني باآلالف(
٢٢,535318,675341,٢1٠ في 31 ديسمبر ٢٠19 )دوالر أمريكي باآلالف(

ملخص الحركة في إنخفاض قيمة االستثمارات في األوراق المالية كما يلي:

٢٠19 2020 2020 ٢٠19 
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
15368في 1 يناير177397
85-مكّون خال العام-٢٢٠

-)73(مسترد خال العام)190(-
80153في 31 ديسمبر397207

ــة وتتضمــن الخســارة بســعر الســوق بقيمــة 1.78  ــة بالقيمــة العادل ــة مــن خــالل حقــوق الملكي ــّم إدراج إســتثمارات األســهم بالقيمــة العادل يت
ــي(. ــال عمان ــون ري ــي )2019: خســارة بقيمــة 2.06 ملي ــال عمان ــون ري ملي

10- ممتلكات ومعدات

في 31 ديسمبر 2020
ممتلكات ومعدات 

)إيضاح 1-1٠(
حق استخدام 

موجودات           
)إيضاح 1٠-٢(

ااإلجمالي

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
8,3991,74010,139القيمة الدفترية اإلجمالية

6,6289007,528االستهاك المتراكم
1,7718402,611صافي القيم الدفترية 

4,6002,1826,782صافي القيم الدفترية  )دوالر أمريكي باآلالف(
1,0576211,678رسوم اإلهالك للسنة

10-1 ممتلكات ومعدات

2020

ااإلجماليأجهزة وبرمجياتمعداتأثاث وتجهيزات

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
التكلفة:

2,8658154,4028,082في 1 يناير ٢٠٢٠
2226134317إضافات

3,0878764,4368,399في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم:
2,3387032,5305,571في 1 يناير ٢٠٢٠

260737241,057مكّون خال العام
2,5987763,2546,628في 31 ديسمبر 2020

 صافي القيم الدفترية:
4891001,1821,771في 31 ديسمبر 2020 )ريال عماني باآلالف(

1,2702603,0704,600في 31 ديسمبر 2020 )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠19

ااإلجماليأجهزة وبرمجياتمعداتأثاث وتجهيزات

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
التكلفة:

٢,8٢97893,3116,9٢9في 1 يناير ٢٠19
36٢61,٠911,153إضافات

٢,8658154,4٠٢8,٠8٢في 31 ديسمبر ٢٠19

االستهاك المتراكم:
1,8995881,86٢4,349في 1 يناير ٢٠19

4391156681,٢٢٢مكّون خال العام
٢,3387٠3٢,53٠5,571في 31 ديسمبر ٢٠19

صافي القيم الدفترية:
5٢711٢1,87٢٢,511في 31 ديسمبر ٢٠19 )ريال عماني باآلالف(

1,369٢914,86٢6,5٢٢في 31 ديسمبر ٢٠19 )دوالر أمريكي باآلالف(
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10-٢ حق استخدام موجودات 

التكلفة:
أرض ومبنى

ريال عماني باآلالف
1,977في 1 يناير ٢٠٢٠

135اضافات خال العام
)37٢(إقفال عقد اإليجار

1,740في 31 ديسمبر ٢٠٢٠
االهالك متراكم:

651في 1 يناير ٢٠٢٠
6٢1االهاك للسنة

)37٢(اإلهاك عند إقفال عقد اإليجار
900في 31 ديسمبر ٢٠٢٠

صافي القيم الدفترية:

840في 31 ديسمبر 2020 م )ريال عماني باآلالف(

2,182في 31 ديسمبر 2020 )دوالر أمريكي باآلالف(

10-3 في مطلوبات اإلجارة المتعلقة بأصول حق االستخدام )األرض والمباني( إلى جانب ملف استحقاق هذه 
االلتزامات هي كما يلي:

مستحق خالل    
12 شهر

مستحق ألكثر   
من 12 شهر وأقل 

من 5 سنوات
مستحق ألكثر   

اإلجماليمن 5 سنوات

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

941-49٢449إجمالي مطلوبات اإلجارة
)63(-)3٠()33(تكلفة اإلجارة المؤجلة

878-459419صافي مطلوبات اإلجارة

11 أصول أخرى

٢٠192020 2020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

22,3607,697 أرباح مستحقة القبض19,99358,079
1,1741,83٠ مدفوعات مقدما4,7533,049
5594٢6 أخرى1,1٠61,452

٢5,85٢62,58024,0939,953

1٢- صكوك
فــي يونيــو 2017، أصــدرت نافــذة ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية لبنــك مســقط ش.م.ع.ع )ميثــاق( شــهادات صكــوك المشــاركة. وتــّم تأســيس 

منشــأة خاصــة لهــذا الغــرض )وهــي شــركة ميثــاق صكــوك ش.م.م( وهــي المصــدر والحــارس األميــن لبرنامــج صكــوك.
وكجــزء مــن البرنامــج، تــّم إصــدار أول سلســلة مــن الشــهادات فــي يونيــو 2017 بقيمــة 44.6 مليــون ريــال عمانــي )بقيمــة اســمية تبلــغ 1.000 
ريــال عمانــي لــكل شــهادة( ويمتــد لفتــرة خمســة أعــوام مــن خــالل ترتيــب تمويــل متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. تــّم إصــدار السلســلة 
الثانيــة مــن الشــهادات فــي مايــو 2019 بمبلــغ 45.6 مليــون ريــال عمانــي )بقيمــة اســمية تبلــغ 1.000 ريــال عمانــي لــكل شــهادة( وتمتــد لفتــرة 

خمســة أعــوام. يتــّم دفــع األربــاح علــى الصكــوك كل عاميــن ويتــّم إدراجهــا فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة.

معّدل الربح الصكوك المدرجة - سوق مسقط لألوراق المالية
االستحقاقالسنوي المتوقع

20202019

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

44,60844,6٠8يونيو- 5.٠٠٢٠٢٢٪صكوك صادرة عن ميثاق )اإلصدار األول(
45,59745,597مايو - 5.5٠٢٠٢4٪صكوك صادرة عن ميثاق )اإلصدار الثاني(

90,2059٠,٢٠5

13- إلتزامات أخرى

٢٠1920202020٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

17,33814,538 أرباح مستحقة الدفع37,76٢45,035
3,6661,971مخصص ضرائب5,1199,522

12,25111,٢٠6 أخرى٢9,1٠631,821
71,98786,37833,255٢7,715

يتضمــن بنــد "أخــرى" األمــوال الخيريــة مســتحقة الدفــع بقيمــة 44 الــف ريــال عمانــي )2019: 43 ألــف ريــال عمانــي( التــي تراكمــت خــالل العــام. 
تشــمل األخــرى أيًضــا 878 ألــف ريــال عمانــي )2019 - ال شــيء( علــى حســاب صافــي التزامــات اإلجــارة المتعلقــة باألراضــي والمبانــي )إيضــاح3-1٠(

ــًا منفصــاًل خاضعــًا للضريبــة. وتحتســب الضريبــة وتدفــع علــى أســاس شــامل مــن قبــل المركــز الرئيســي. وبنــاًء علــى معــّدل  ال تعــّد ميثــاق كيان
الضريبــة الفعلــي، خصــص المركــز الرئيســي مخصــص ضريبــة لميثــاق. خــالل الســنة، لــم يتــّم دفــع أي مبالــغ للمركــز الرئيســي لدفــع مبالــغ الضريبــة 

المســتحقة للســنوات الســابقة )2019: 4.3 مليــون ريــال ُعمانــي(.

14- حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار
يتــّم مــزج حقــوق الملكيــة حملــة حســابات االســتثمار مــع أمــوال ميثــاق ويتــّم اســتخدامها فــي األعمــال التجاريــة لميثــاق وفقــًا ألوزان كل نــوع 
مــن األمــوال. يتــّم اإلعــالن عــن هــذه األوزان مــن قبــل ميثــاق فــي بدايــة كل شــهر. يتــّم تحميــل مصروفــات المضــارب علــى المحفظــة التــي 
تشــمل جميــع المصروفــات المباشــرة التــي تكبدتهــا ميثــاق، بمــا فــي ذلــك مخصصــات إنخفــاض القيمــة. بلغــت حصــة ميثــاق الفعليــة فــي األربــاح 
كمضــارب للفتــرة 13.2٪ )2019: 12.80٪(. يتــّم اإلفصــاح عــن معــّدل العائــد لــكل نــوع مــن حســاب االســتثمار مــن قبــل ميثــاق علــى أســاس 

شــهري. فيمــا يلــي تحليــل حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار كمــا فــي 31 ديســمبر:

20192020 2020 2019
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
266,596٢15,645حسابات ادخار117692,457,56٠

527,3896٢8,٢4٢حسابات ألجل ثابتة1,631,7971,369,842
67,03753,494ودائع أخرى138,945174,122

861,022897,381اإلجمالي8592,236,421,33٠,٢
2,563٢,177إحتياطي معادلة األرباح )إيضاح 1-14(5,6556,657

3903٢3إحتياطي مخاطر االستثمار )إيضاح 14-٢(8391,013
٢,337,3532,244,091863,975899,881
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14-1 الحركة في إحتياطي معادلة األرباح

٢٠192020 2020 ٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
2,1771,759 الرصيد كما في 1 يناير4,5695,655
386418 مخصص خال العام٠861,003,1

-- المبلغ المستخدم خال العام--
2,563٢,177 الرصيد في 31 ديسمبر5,6556,658

14-٢ الحركة في إحتياطي مخاطر االستثمار

٢٠192020 2020 ٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
323٢54 الرصيد كما في 1 يناير66٠839
6769 مخصص خال العام179174

-- المبلغ المستخدم خال العام--
3903٢3 الرصيد في 31 ديسمبر8391,013

15- رأس المال المخصص
خالل عام 2020, تّم تخصيص 50 مليون رال عماني كرأس مال إضافي من قبل المكتب الرئيسي )2019 : ال شي (.

16- إلتزامات عرضّية وارتباطات

٢٠192020 2020 ٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
16,6417,٠15 ضمانات٢٢143,223,18
57,062٢4,٢64 اعتمادات مستندية٠٢3148,213,63

81,٢44191,43673,70331,٢79

17- إيرادات من التمويل واالستثمارات اإلسالمية

٢٠192020 2020 ٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
2,865٢,651 مديونيات المرابحة6,8867,442

49,4775٠,٠9٢ مشاركة1٠9128,512,13٠
5,5316,343 إجارة منتهية بالتمليك16,47514,366
3,7603,346 وكالة باالستثمار8,6919,766

6219 االستصناع49161
6,5063,495 إستثمارات٠7816,899,9

171,٢88177,14668,20165,946

1٨- إيرادات أخرى
٢٠192020 2020 ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

1,0141,٠٢٠ أتعاب وعموالت6492,634,٢
864961 أرباح صرف العملة األجنبية - بالصافي4962,244,٢
5274٠6 عمولة تعامل٠551,369,1
398771 رسوم خدمات وأخرى٢,٠٠31,034
8,٢٠37,2812,8033,158

19- مخصص إنخفاض القيمة
تحليل الحركة في مخصص إنخفاض قيمة التمويل اإلسالمي هو على النحو التالي:

٢٠192020 2020 ٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

26,084٢1,379 في 1 يناير55,53٠67,751
9,3987,57٢ إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية19,66824,410
)3,٠8٢()1,970(مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية)5,117()٠٠5,8(

437٢15 محّول من المحفظة التذكيرية5581,135
33,949٢6,٠84 في 31 ديسمبر67,75188,179

تحليل الحركة في مخصص التعرض غير الممول هو على النحو التالي:

٢٠192020 2020 ٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

9,3987,57٢ إنخفاض قيمة التمويل اإلسامي19,66824,410
)1٠3(366إنخفاض القيمة )االنعكاس( للتعرض غير الممول951)٢68(

٢٠)23(إنخفاض قيمة مستحقات البنوك)60(5٢
19,45٢25,3019,7417,489

٢0- المعلومات القطاعّية
ــر  ــر غي ــات واألصــول واإللتزامــات يعتب ــرادات التشــغيلية والمصروف ــإن أي تقســيم لإلي ــه، ف ــى أســاس متكامــل. وعلي ــاق عل ــّم أنشــطة ميث تت

ــة. ــة معلومــات عــن القطاعــات الجغرافي ــم أي ــّم تقدي ــم يت ــه، ل ــاق فــي ســلطنة ُعمــان فقــط، وعلي ــك، تعمــل ميث ــى ذل مناســب. عــالوًة عل

٢1- معامالت مع أطراف ذات عالقة 
تتمّثــل األطــراف ذات العالقــة بالمركــز الرئيســي وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا لميثــاق والمركــز الرئيســي واألعضــاء المقربيــن 
مــن أســرهم، وكيانــات مســيطر عليهــا أو تحــت الســيطرة المشــتركة أو يتــّم ممارســة نفــوذ جوهــري عليهــا مــن قبلهــم، والشــركات الزميلــة لهــم 

بحكــم مســاهمة مشــتركة مــع البنــك، وأعضــاء مجلــس الرقابــة الشــرعية والمراقبيــن الخارجييــن.
فيما يلي األرصدة الجوهرّية مع األطراف ذات العالقة في 31 ديسمبر:

٢٠192020 2020 ٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
قائمة المركز المالي

27,36536,٠٢5مستحق إلى البنوك - شركات زميلة93,57171,078
3,6661,971إلتزامات أخرى5,1199,522

98,69٠80,60031,03137,996



فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020 و 2019:

٢٠192020 2020 ٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
قائمة الدخل

6303,٠44 الربح من المستحق إلى البنوك7,9٠61,636

 مكافآت وتعويضات مصروفات مجلس الرقابة مجلس الرقابة ٢36182
7091الشرعية

8,14٢1,8187003,135

٢٢-  األدوات المالية المشتقة

31 ديسمبر 2020

القيمة االسمية حسب فترة االستحقاقاالسميةالسالبةالموجبة 

أكثر من 12 4-12 شهرًاخالل 3 أشهرإجمالي القيمةالقيمة العادلةالقيمة العادلة
شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

    ريال عماني 
باآلالف

  ريال عماني 
باآلالف

  ريال عماني 
باآلالف

--9,7309,730--عقود شراء آجلة
--9,6259,625--عقود بيع آجلة

--19,35519,355--اإلجمالي )ريال عماني باآلالف(
اإلجمالي )دوالر أمريكي 

--50,27350,273--باآلالف(

      
31 ديسمبر ٢٠19
-398,٢738٢,77515,498-عقود شراء آجلة

-98,1768٢,77615,4٠٠--عقود بيع آجلة
-3196,449165,5513٠,898-اإلجمالي )ريال عماني باآلالف(

اإلجمالي )دوالر أمريكي 
-951٠,٢5843٠,٠٠38٠,٢55-باآلالف( 

٢3- إدارة المخاطر   
إن إدارة مخاطــر ميثــاق هــي مركزيــة علــى مســتوى المركــز الرئيســي. كمــا أنهــا عمليــة يقــوم بموجبهــا المركــز الرئيســي بتحديــد المخاطــر الرئيســية 
والحصــول علــى مقاييــس ثابتــة واضحــة واختيــار أي المخاطــر يمكــن تقليلهــا أو زيادتهــا وبــأي أســلوب، كمــا يضــع إجــراءات لمتابعــة مركــز المخاطــر 
الناتــج وإصــدار تقاريــر حولــه التخــاذ القــرارات الالزمــة. وتهــدف إدارة المخاطــر إلــى التأكــد مــن أن ميثــاق تعمــل فــي نطــاق مســتوى المخاطــر التــي 
يحددهــا مجلــس إدارة البنــك فــي الوقــت الــذي تواصــل هدفهــا المتمّثــل فــي تعظيــم العوائــد المعّدلــة للمخاطــر. يتــّم اإلفصــاح عــن فلســفة 
إدارة المخاطــر الكليــة للبنــك فــي القوائــم الماليــة المجمعــة للبنــك. فيمــا يلــي إفصاحــات محــددة تتعلــق بالمخاطــر التاليــة التــي تتعــرض لهــا 

ميثاق:

أ. مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة ميثــاق علــى الوفــاء بإلتزاماتهــا فــي الســداد عنــد اســتحقاقها فــي ظــل الظــروف العاديــة والمشــددة. 
تديــر اللجنــة الفرعيــة لألصــول واإللتزامــات فــي البنــك مركــز الســيولة لميثــاق. لضمــان وفــاء ميثــاق بإلتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها، تتــّم 
مراقبــة مراكــز التدفقــات النقديــة عــن كثــب. إذا لــزم األمــر، تحصــل ميثــاق، كونهــا نافــذة لعمليــات البنــك، علــى تمويــل مــن المركــز الرئيســي.

يلخــص الجــدول فيمــا يلــي بيــان اســتحقاق األصــول واإللتزامــات وحســابات إســتثمارات ميثــاق كمــا فــي 31 ديســمبر بنــاًء علــى الفتــرات المتوقعــة 
للتحويــل النقــدي مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي:

31 ديسمبر 2020

عند الطلب أو 
خالل 3 أشهر

4 أشهر إلى 12 
شهرًا

سنة إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
اإلجماليسنوات

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

األصول

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 
19,1376,89314,3387,40047,768العماني

8,263---8,263مستحق من البنوك

21,1249,77921,7132,66355,279مرابحة ومديونيات أخرى

21,09061,880313,553562,080958,603مشاركة

1,1215,38452,20843,713102,426إجارة منتهية بالتمليك

5,92958,59132,83916,500113,859وكالة باالستثمار

5,5632,31078,81366,593153,279إستثمارات

2,6112,611---ممتلكات ومعدات

24,093---24,093أصول أخرى

106,320144,837513,464701,5601,466,181إجمالي األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية لحملة 
حسابات االستثمار وحقوق المالكين

140,525-25,02528,87586,625مستحق لبنوك 

38,032152,125-60,84953,244حسابات جارية

90,205-90,205--صكوك

33,255--24,9718,284إلتزامات أخرى

110,84590,403176,83038,032416,110إجمالي اإللتزامات

92,033154,571432,280185,091863,975حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

186,096186,096---اإلجمالي حقوق المالكين

إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية 
لحملة حسابات االستثمار وحقوق 

202,878244,974609,110409,2191,466,181المالكين

-292,341)95,646()100,137()96,558(صافي الفجوة

--)292,341()196,695()96,558(صافي الفجوة التراكمّية
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31 ديسمبر 2020

عند الطلب أو 
خالل 3 أشهر

4 أشهر إلى 12 
شهرًا

سنة إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
اإلجماليسنوات

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 

49,70617,90437,24219,221124,073العماني
21,463---21,463مستحق من البنوك

54,86825,40056,3976,917143,582مرابحة ومديونيات أخرى
54,780160,727814,4231,459,9482,489,878مشاركة

2,91313,984135,605113,540266,042إجارة منتهية بالتمليك
15,401152,18485,29642,856295,737وكالة باالستثمار

14,4496,000204,709172,969398,127إستثمارات
6,7826,782---ممتلكات ومعدات

62,580---62,580أصول أخرى
276,160376,1991,333,6721,822,2333,808,264إجمالي األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية لحملة 
حسابات االستثمار وحقوق المالكين

365,000-65,00075,000225,000مستحق لبنوك  
98,784395,130-158,050138,296حسابات جارية

234,299-234,299--صكوك
86,378--64,86021,518إلتزامات أخرى

287,910234,814459,29998,7841,080,807إجمالي اإللتزامات
239,046401,4831,122,805480,7572,244,091حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

483,366483,366---اإلجمالي حقوق المالكين
إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية 

لحملة حسابات االستثمار وحقوق 
526,956636,2971,582,1041,062,9073,808,264المالكين

-759,326)248,342()260,098()250,796(صافي الفجوة
--)759,326()510,894()250,796(صافي الفجوة التراكمّية

31 ديسمبر ٢٠19

عند الطلب أو 
خال 3 أشهر

4 أشهر إلى 1٢ 
شهرًا

سنة إلى 5 
اإلجماليأكثر من 5 سنواتسنوات

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 

58,9948,54٠13,8767,43388,843العماني
43,٠3٢---43,٠3٢مستحق من البنوك

14,3983٢,٠51٢4,11٠4,3٢974,888مرابحة ومديونيات أخرى
65,45٢47,814٢91,39٠5٠٢,9789٠7,634مشاركة

1,٠313,٠9357,83839,٠571٠1,٠19إجارة منتهية بالتمليك
٢,47853,٢948,7٠917,8٢68٢,3٠7وكالة باالستثمار

5,73٠5٠,٠٠٠33,3784٢,٢58131,366إستثمارات
٢,511٢,511---ممتلكات ومعدات

9,953---9,953أصول أخرى
٢٠1,٠68194,79٢4٢9,3٠1616,39٢1,441,553إجمالي األصول

 اإللتزامات وحقوق الملكية لحملة 
حسابات االستثمار وحقوق المالكين

161,15٠-115,5٠٠-45,65٠مستحق لبنوك
33,766135,٠19-53,98147,٢7٢حسابات جارية

9٠,٢٠5-9٠,٢٠5--صكوك
٢7,715--٢٢,٢365,479إلتزامات أخرى

1٢1,8675٢,751٢٠5,7٠533,766414,٠89إجمالي اإللتزامات

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار
93,144٢٠6,71141٢,677187,349899,881

1٢7,5831٢7,583---اإلجمالي حقوق المالكين
 إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية 

لحملة حسابات االستثمار وحقوق 
٢15,٠11٢59,46٢618,38٢348,6981,441,553المالكين

-٢67,694)189,٠81()64,67٠()13,943(صافي الفجوة
--)٢67,694()78,613()13,943(صافي الفجوة التراكمّية

31 ديسمبر ٢٠19

عند الطلب أو 
خال 3 أشهر

4 أشهر إلى 1٢ 
شهرًا

سنة إلى 5 
اإلجماليأكثر من 5 سنواتسنوات

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 

153,٢33٢٢,18٢36,٠4٢19,3٠6٢3٠,763العماني
111,771---111,771مستحق من البنوك

37,39883,٢496٢,6٢311,٢44194,514 مرابحة ومديونيات أخرى
17٠,٠٠61٢4,19٢756,8571,3٠6,436٢,357,491مشاركة

٢,6778,٠3415٠,٢٢91٠1,447٢6٢,387إجارة منتهية بالتمليك
6,436138,4٢6٢٢,6٢146,3٠1٢13,784وكالة باالستثمار

14,8831٢9,87٠86,6961٠9,761341,٢1٠إستثمارات
6,5٢٢6,5٢٢---ممتلكات ومعدات

٢5,85٢---٢5,85٢أصول أخرى
5٢٢,٢565٠5,9531,115,٠681,6٠1,٠173,744,٢94إجمالي األصول

 اإللتزامات وحقوق الملكية لحملة 
حسابات االستثمار وحقوق المالكين

418,571-3٠٠,٠٠٠-118,571مستحق لبنوك
87,7٠335٠,699-14٠,٢111٢٢,785حسابات جارية

٢34,٢99-٢34,٢99--صكوك
71,987--57,75614,٢31إلتزامات أخرى

316,538137,٠16534,٢9987,7٠31,٠75,556إجمالي اإللتزامات
٢41,93٢536,91٢1,٠71,888486,6٢1٢,337,353حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

331,385331,385---اإلجمالي حقوق المالكين
 إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية 

لحملة حسابات االستثمار وحقوق 
558,47٠673,9٢81,6٠6,1879٠5,7٠93,744,٢94المالكين

-695,3٠8)491,119()167,975()36,٢14(صافي الفجوة
--)695,3٠8()٢٠4,189()36,٢14(صافي الفجوة التراكمّية



٢77التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢76

ب. مخاطر السوق
تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في معّدل الربح وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية.

مخاطر معّدل الربح
مخاطر معّدل الربح هي المخاطر التي تؤدي إلى تكبد ميثاق خسارة مالية نتيجة لعدم تطابق معّدل الربح مع أصول وإلتزامات ميثاق.

يســتند توزيــع األربــاح علــى حملــة حســابات االســتثمار علــى اتفاقيــات تقاســم األربــاح. وبالتالــي، فــإن ميثــاق ال تخضــع ألي مخاطــر كبيــرة لمعــّدل 
الربــح. ومــع ذلــك، فــإن اتفاقيــات تقاســم األربــاح تــؤدي إلــى مخاطــر تجاريــة منقولــة حينمــا ال تســمح نتائــج ميثــاق بتوزيــع أربــاح تتماشــى مــع 

أســعار الســوق. ولمواجهــة نقــل المخاطــر التجاريــة، تقــوم ميثــاق بتكويــن إحتياطــي معادلــة األربــاح كمــا تــّم اإلفصــاح عنــه فــي اإليضــاح 14.

مخاطر أسعار األسهم
مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر إنخفــاض القيمــة العادلــة لألســهم نتيجــة للتغيــرات فــي مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة األســهم 
ــال  ــون ري ــاق )2019 - 0.79 ملي ــى حقــوق ميث ــي عل ــال عمان ــر قــدره 0.60 ري ــر بنســبة 10٪ فــي مؤشــرات األســهم تأثي ــة. ســيكون التغي الفردي

عمانــي(.
فيمــا يلــي معــّدالت الربــح الفعلــي علــى األصــول واإللتزامــات وحقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار المــدّرة لألربــاح كمــا فــي 31 ديســمبر 

2020 و 2019:

2020٢٠19
األصول:
5.٢3٪5.08٪التمويل

1.11٪1.02٪مستحق من البنوك
4.٠3٪4.56٪إستثمارات

اإللتزامات:
3.39٪2.72٪مستحق لبنوك

5.37٪5.39٪صكوك ميثاق

٢.97٪3.13٪حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مخاطر صرف العمالت األجنبية
تنشــأ مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة عــن حركــة ســعر الصــرف علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن. تتــّم مراقبــة المراكــز علــى أســاس منتظــم للتأكــد 

مــن بقائهــا ضمــن الحــدود المعتمــدة المعمــول بهــا. يلخــص الجــدول التالــي مخاطــر صــرف العملــة كمــا فــي 31 ديســمبر.

2020
الصافياإللتزاماتاألصول

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

181,956168,85313,103دوالر أمريكي
655311يورو

16-16جنيه إسترليني
)46(90136درهم إماراتي

402-402أخرى

٢٠19
الصافياإللتزاماتاألصول

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٢٢8,9٠٠٢٢4,3534,546دوالر أمريكي
٢٠94716٢يورو

5٠-5٠جنيه إسترليني
1771473٠درهم إماراتي

45٢-45٢أخرى

تحليل حساسية مخاطر العملة األجنبية
إن تغييــرًا بنســبة 5٪ فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة، مــع بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة، ســوف يؤثــر بمقــدار 0.67 مليــون ريــال عمانــي 

علــى بيــان دخــل ميثــاق )2019: 0.26 مليــون ريــال عمانــي(.

ج. مخاطر االئتمان
ــة.  ــد الطــرف اآلخــر لخســارة مالي ــي فــي الوفــاء بالتزامــه ممــا يتســبب فــي تكب مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر فشــل أحــد أطــراف العقــد المال
تــدار مخاطــر ائتمــان ميثــاق مــن خــالل مراقبــة المخاطــر االئتمانيــة، والتقييــم المســتمر للقــدرة االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة، وإبــرام اتفاقيــات 

ضمانــات فــي شــكل الرهــن العقــاري، ورهــن األصــول والضمانــات الشــخصية.
تصنف ميثاق أصولها المالية في المرحلة األولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة على النحو التالي:

ــادة جوهريــة فــي مخاطــر 	  المرحلــة األولــى: تصنــف فيهــا األدوات المالیة التي لم تتعــرض إلنخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة ولــم تشــهد زي
االئتمان منذ اإلدراج المبدئــي. وعندمــا يتــّم إدراج تســهيل ائتمانــي ألول مــرة، تــدرج ميثــاق مخصــص خســارة علــى أســاس الخســارة االئتمانيــة 

المتوقعــة لفتــرة 12 شــهرًا.
المرحلــة الثانيــة: تصنــف فيهــا األدوات المالية التي تشــهد زيادة جوهريــة في مخاطــر االئتمان منــذ النشــوء )إن لم تنخفض قيمتهــا(. وعندمــا 	 

يشــهد التســهيل االئتمانــي زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ نشــأته، تــدرج ميثــاق مخصــص خســارة علــى أســاس الخســارة االئتمانيــة 
المتوقعــة علــى مــدار العمــر المتبقــي.

المرحلــة الثالثــة: تصنــف فيهــا جميــع التســهيالت االئتمانيــة التــي انخفضــت قيمتهــا االئتمانيــة إمــا عنــد النشــوء أو فــي تاريــخ التقريــر )علــى 	 
ســبيل المثــال فــي مرحلــة العجــز عــن الســداد(، أي عنــد وجــود دليــل موضوعــي علــى العجــز / إنخفــاض القيمــة االئتمانيــة. إن التســهيالت 
االئتمانيــة التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة هــي تلــك التســهيالت التــي يكــون فيهــا المبلــغ األصلــي أو الربــح متأخــر الســداد ألكثــر مــن 
90 يومــًا. وإلــى جانــب ذلــك يتــّم تطبيــق معاييــر كميــة ونوعيــة لتحديــد التســهيالت المدرجــة فــي المرحلــة الثالثــة. وفــي مثــل هــذه الحــاالت، 

تــدرج ميثــاق مخصــص خســارة علــى أســاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار العمــر المتبقــي.

يوّضــح الجــدول التالــي معلومــات حــول جــودة االئتمــان لألصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المهلكــة وإســتثمارات الديــون المقاســة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. ومــا لــم يتــّم تحديــد األصــول الماليــة علــى وجــه خــاص، فــإن المبالــغ المبينــة فــي الجــدول تمّثــل إجمالــي 
القيــم الدفتريــة. وبالنســبة الرتباطــات التمويــل وعقــود الضمــان المالــي، تمّثــل المبالــغ المبينــة فــي الجــدول المبالــغ الملتــزم بهــا أو المضمونــة، 

علــى التوالــي.
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى31 ديسمبر 2020

ريال عماني إجمالي التعرض
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

8,267-8,108159مستحق من البنوك
840,199408,07115,8461,264,116التمويل اإلسامي

146,574--146,574إستثمارات
994,881408,23015,8461,418,957مجموع إجمالي التعرض الممول

73,703-68,9494,754اعتمادات مستندية / ضمانات
66,928-22,94043,988ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

1,086,770456,97215,8461,559,588 مجموع إجمالي التعرض
إنخفاض القيمة

4--4مستحق من البنوك
2,10924,1937,64733,949التمويل اإلسامي

80--80إستثمارات
2,19324,1937,64734,033إجمالي إنخفاض القيمة الممول

109-6049اعتمادات مستندية / ضمانات
466-78388ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

2,33124,6307,64734,608إجمالي إنخفاض القيمة
صافي التعرض

8,263-8,104159مستحق من البنوك
838,090383,8788,1991,230,167التمويل اإلسامي

146,494--146,494إستثمارات
992,688384,0378,1991,384,924 إجمالي صافي التعرض الممول

73,594-68,8894,705اعتمادات مستندية / ضمانات
66,462-22,86243,600ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

1,084,439432,3428,1991,524,980 إجمالي صافي التعرض



٢79التقرير السنوي ٢٠٢٠

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى31 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني إجمالي التعرض
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

43,٠59-4٢,5٢5534مستحق من البنوك
848,4313٢8,58314,9181,191,93٢التمويل اإلسامي

1٢٢,843-1٢1,865978إستثمارات
1,٠1٢,8٢133٠,٠9514,9181,357,834 مجموع إجمالي التعرض الممول

31,٢79-٢3,7347,545اعتمادات مستندية / ضمانات
65,611-4,4٢961,18٢ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

1,٠4٠,984398,8٢٢14,9181,454,7٢4 مجموع إجمالي التعرض
إنخفاض القيمة

٢7-٢61مستحق من البنوك
٢,49٢15,6٢47,968٢6,٠84التمويل اإلسامي

153-11538إستثمارات
٢,63315,6637,968٢6,٢64إجمالي إنخفاض القيمة الممول

٢1-147اعتمادات مستندية / ضمانات
189-1٢177ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

٢,65915,8477,968٢6,474إجمالي إنخفاض القيمة
صافي التعرض

43,٠3٢-4٢,499533مستحق من البنوك
845,93931٢,9596,95٠1,165,848التمويل اإلسامي

1٢٢,69٠-1٢1,75٠94٠إستثمارات
1,٠1٠,188314,43٢6,95٠1,331,57٠ إجمالي صافي التعرض الممول
31,٢58-٢3,7٢٠7,538اعتمادات مستندية / ضمانات

65,4٢٢-4,41761,٠٠5ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة
1,٠38,3٢538٢,9756,95٠1,4٢8,٢5٠ إجمالي صافي التعرض

ــادة  ــر الماليــة الدولــي رقــم 9 يقــع فــي المرحلــة األولــى ولــم يشــهد زي ــار التقاري المرحلــة األولــى: 70٪ مــن إجمالــي التعــرض فــي نطــاق معي
ــذ النشــوء )2019: ٪73(. ــة فــي مخاطــر االئتمــان من جوهري

ــذ النشــوء. وهــذه األصــول هــي  ــادة فــي مخاطــر االئتمــان من ــة وهــد زي ــة الثاني المرحلــة الثانيــة: 29٪ مــن إجمالــي التعــرض يقــع فــي المرحل
ــي رقــم 9 )2019: ٪26(. ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــادة فــي مخصصــات إنخفــاض القيمــة بموجــب معي المحــرك الرئيســي للزي

المرحلــة الثالثــة: 1٪ مــن إجمالــي التعــرض يقــع فــي المرحلــة الثالثــة وتعرضــت األصــول إلنخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة بمــا فــي ذلــك األصــول 
المتعّثــرة وبعــض أصــول اإلمهــال )2019: ٪1(.

المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانية المتوقعة
فيمــا يلــي إجمالــي التعــرض لألصــول الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 وكذلــك التســويات بيــن األرصــدة االفتتاحيــة والختاميــة مــن حيــث فئــة 

األدوات الماليــة:

31 ديسمبر 2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

مستحق من البنوك
8,267-8,108159الدرجة المعيارية

8,108159-8,267

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
مستحق من البنوك

43,059-42,525534الرصيد االفتتاحي
التحويالت بين المراحل:

----- التحويل إلى المرحلة األولى
----- التحويل إلى المرحلة الثانية
----- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)4,594(-)375()4,219(إعادة قياس المبالغ المستحقة
5,827-5,827أصول مالية منشأة خال السنة

)36,025(-)375()36,025(أصول مالية مستحقة خال السنة
)34,417()375(-)34,792(

8,267-8,108159الرصيد الختامي

31 ديسمبر ٢٠19
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

مستحق من البنوك

)Baa3 إلى Aaa( 43,٠59-4٢,886534الدرجة المرتفعة

4٢,886173-43,٠59

-مستحق من البنوك

٢٠,839--٢٠,839الرصيد االفتتاحي

التحويات بين المراحل:

- ---     - التحويل إلى المرحلة األولى

- -114)114(     - التحويل إلى المرحلة الثانية

-- --     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)114(114--

3,7٢8 -3,6694٢٠إعادة قياس المبالغ المستحقة

36,385 --36,385أصول مالية منشأة خال السنة

)17,893(- -)17,893(أصول مالية مستحقة خال السنة

٢٢,1614٢٢,٢٢٠-٢٠

43,٠59-4٢,5٢5534الرصيد الختامي
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31 ديسمبر 2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

إجمالي التمويل اإلسالمي

)Baa3 إلى Aaa( 357,165-341,38915,776الدرجة المرتفعة

)Baإلى ٢ Ba1( 578,998-414,063164,935الدرجة المعيارية

)Caa3 إلى Ba3( 312,107-84,747227,360الدرجة المقبولة

1,248,270-840,199408,071المنتظمة السداد

6,0316,031--دون المعيارية

2,7132,713--مشكوك في تحصيله

7,1027,102--خسارة

15,84615,846--المتعّثرة

840,199408,07115,8461,264,116

إجمالي التمويل اإلسالمي

848,431328,58314,9181,191,932الرصيد االفتتاحي

التحويالت بين المراحل:

1)298()26,383(26,682     - التحويل إلى المرحلة األولى

)110()61(111,818)111,867(     - التحويل إلى المرحلة الثانية

)87(2,716)824()1,979(     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)87,164(84,6112,357)196(

)6,896()358(15,017)21,555(إعادة قياس المبالغ المستحقة

225,972--225,972أصول مالية منشأة خال السنة

)146,696()1,071()20,140()125,485(أصول مالية مستحقة خال السنة

78,932)5,123()1,429(72,380

840,199408,07115,8461,264,116الرصيد الختامي

31 ديسمبر ٢٠19
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

إجمالي التمويل اإلسامي
)Baa3 إلى Aaa( 415,767-38٠,79934,968الدرجة المرتفعة

)Baإلى ٢ Ba1( 474,878-3٢4,٢٠٠15٠,678الدرجة المعيارية
)Caa3 إلى Ba3( ٢86,369-143,43٢14٢,937الدرجة المقبولة

1,177,٠14-848,4313٢8,583المنتظمة السداد
5,81٠5,81٠--دون المعيارية

5,3695,369--مشكوك في تحصيله
3,7393,739--خسارة

14,91814,918--المتعّثرة
848,4313٢8,58314,9181,191,93٢

-إجمالي التمويل اإلسامي
855,738٢65,٢561٠,8151,131,8٠9الرصيد االفتتاحي

التحويات بين المراحل:
-)446()4,846(5,٢9٢- التحويل إلى المرحلة األولى
-)1,٢31(167,1٠5)165,873(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-9,5٢6)1,11٠()8,416(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)168,997(161,1497,849-
)67,47٢()1,٠65()٢8,385()38,٠٢٢(إعادة قياس المبالغ المستحقة
341,٢99--341,٢99أصول مالية منشأة خال السنة

)٢13,7٠5()٢,681()69,437()141,587(أصول مالية مستحقة خال السنة
161,69٠)97,8٢٢()3,745(6٠,1٢3

848,4313٢8,58314,9181,191,93٢الرصيد الختامي

31 ديسمبر 2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

تمويل األفراد
)Baa3 إلى Aaa( 238,494-238,4913الدرجة المرتفعة

)Baإلى ٢ Ba1( 248,270-248,21654الدرجة المعيارية
)Caa3 إلى Ba3( 41,705-40,3561,349الدرجة المقبولة

528,469-527,0631,406المنتظمة السداد
443443--دون المعيارية

1,1741,174--مشكوك في تحصيله
2,9282,928--خسارة

4,5454,545--المتعّثرة
527,0631,4064,545533,014

تمويل األفراد
528,5782,0563,859534,493الرصيد االفتتاحي  

التحويالت بين المراحل:
1)127()1,135(1,263  - التحويل إلى المرحلة األولى

)110()3(1,001)1,108(- التحويل إلى المرحلة الثانية
)87(1,412)304()1,195(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)1,040()438(1,282)196(
)30,615()52()25()30,538(إعادة قياس المبالغ المستحقة
60,059--60,059أصول مالية منشأة خال السنة

)30,727()544()187()29,996(أصول مالية مستحقة خال السنة
)475()212()596()1,283(

527,0631,4064,545533,014الرصيد الختامي



٢83التقرير السنوي ٢٠٢٠ ٢8٢

31 ديسمبر ٢٠19
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

تمويل األفراد
)Baa3 إلى Aaa( ٢88,٢53-٢88,٢٢9٢4الدرجة المرتفعة

)Baإلى ٢ Ba1( ٢٠3,814-٢٠3,576٢38الدرجة المعيارية
)Caa3 إلى Ba3( 38,567-36,7731,794الدرجة المقبولة

53٠,634-5٢8,578٢,٠56المنتظمة السداد
53٠53٠--دون المعيارية

918918--مشكوك في تحصيله
٢,411٢,411--خسارة

3,8593,859--المتعّثرة
5٢8,578٢,٠563,859534,493

تمويل األفراد
5٢٢,633٢,7693,٠٠15٢8,4٠3الرصيد االفتتاحي 

التحويات بين المراحل:
-)٢7٢()1,193(1,465- التحويل إلى المرحلة األولى
--1,455)1,456(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-1,81٢)617()1,195(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)1,186()355(1,54٠-
)٢7,18٠()378()1٠٢()٢6,7٠٠(إعادة قياس المبالغ المستحقة
6٠,٢71--6٠,٢71أصول مالية منشأة خال السنة

)٢7,٠٠1()3٠4()٢57()٢6,44٠(أصول مالية مستحقة خال السنة
7,131)359()68٢(6,٠9٠

5٢8,578٢,٠563,859534,493الرصيد الختامي

31 ديسمبر 2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

تمويل الشركات
)Baa3 إلى Aaa( 118,671-102,89815,773الدرجة المرتفعة

)Baإلى ٢ Ba1( 330,728-165,847164,881الدرجة المعيارية
)Caa3 إلى Ba3( 270,402-44,391226,011الدرجة المقبولة

719,801-313,136406,665المنتظمة السداد
5,5885,588--دون المعيارية

1,5391,539--مشكوك في تحصيله
4,1744,174--خسارة

11,30111,301--المتعّثرة
313,136406,66511,301731,102

تمويل الشركات
319,853326,52711,059657,439الرصيد االفتتاحي 

التحويالت بين المراحل:
-)171()25,248(25,419- التحويل إلى المرحلة األولى
-)58(110,817)110,759(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-1,304)520()784(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)86,124(85,0491,075-
23,719)306(8,98315,042إعادة قياس المبالغ المستحقة
165,913--165,913أصول مالية منشأة خال السنة

)115,969()527()19,953()95,489(أصول مالية مستحقة خال السنة
79,407)4,911()833(73,663

313,136406,66511,301731,102الرصيد الختامي

31 ديسمبر ٢٠19
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

تمويل الشركات
)Baa3 إلى Aaa( 1٢7,514-9٢,57٠34,944الدرجة المرتفعة

)Baإلى ٢ Ba1( ٢71,٠64-1٢٠,6٢415٠,44٠الدرجة المعيارية
)Caa3 إلى Ba3( ٢47,8٠٢-1٠6,659141,143الدرجة المقبولة

646,38٠-319,8533٢6,5٢7المنتظمة السداد
5,٢8٠5,٢8٠--دون المعيارية

4,4514,451--مشكوك في تحصيله
1,3٢81,3٢8--خسارة

11,٠5911,٠59--المتعّثرة
319,8533٢6,5٢711,٠59657,439

-تمويل الشركات
333,1٠5٢6٢,4877,8146٠3,4٠6الرصيد االفتتاحي 

التحويات بين المراحل:
-)174()3,653(3,8٢7     - التحويل إلى المرحلة األولى
-)1,٢3٢(165,649)164,417(     - التحويل إلى المرحلة الثانية
-7,714)493()7,٢٢1(     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)167,811(161,5٠36,3٠8-
)4٠,٢91()686()٢8,٢83()11,3٢٢(إعادة قياس المبالغ المستحقة
٢81,٠٢8--٢81,٠٢8أصول مالية منشأة خال السنة

)186,7٠4()٢,377()69,18٠()115,147(أصول مالية مستحقة خال السنة
154,559)97,463()3,٠63(54,٠33

319,8533٢6,5٢711,٠59657,439الرصيد الختامي

31 ديسمبر 2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

إستثمارات
)Baa3 إلى Aaa( الدرجة المرتفعة----

)Baإلى ٢ Ba1( 12,324--12,324الدرجة المعيارية
)Caa3 إلى Ba3( 134,250--134,250الدرجة المقبولة

146,574--146,574المنتظمة السداد
----

إستثمارات
122,843-121,865978الرصيد االفتتاحي 

التحويالت بين المراحل:
--)978(978     - التحويل إلى المرحلة األولى
----     - التحويل إلى المرحلة الثانية
----     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

978)978(--
)257(--)257(إعادة قياس المبالغ المستحقة
73,983--73,983أصول مالية منشأة خال السنة

)49,995(--)49,995(أصول مالية مستحقة خال السنة
23,731--23,731

146,574--146,574الرصيد الختامي
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31 ديسمبر 19
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

إستثمارات
)Baa3 إلى Aaa( 978-978-الدرجة المرتفعة

)Baإلى ٢ Ba1( 56,9٢٠--56,9٢٠الدرجة المعيارية
)Caa3 إلى Ba3( 64,945--64,945الدرجة المقبولة

1٢٢,843-1٢1,865978المنتظمة السداد
إستثمارات

63,1٢6-6٢,٢55871الرصيد االفتتاحي 
التحويات بين المراحل:

----     - التحويل إلى المرحلة األولى
----     - التحويل إلى المرحلة الثانية
----     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

163-561٠7إعادة قياس المبالغ المستحقة
59,554-  -59,554أصول مالية منشأة خال السنة

- -  -أصول مالية مستحقة خال السنة
59,61٠1٠7-59,717

1٢٢,843-1٢1,865978الرصيد الختامي

31 ديسمبر 2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

اعتمادات مستندية / ضمانات
)Baa3 إلى Aaa( 5,988-3,5362,452الدرجة المرتفعة

)Baإلى ٢ Ba1( 64,125-61,8232,302الدرجة المعيارية
)Caa3 إلى Ba3( 3,590--3,590الدرجة المقبولة

68,9494,754-73,703

اعتمادات مستندية / ضمانات
31,279-23,7347,545الرصيد االفتتاحي 

التحويالت بين المراحل:
--)5,159(5,159- التحويل إلى المرحلة األولى
--10,400)10,400(- التحويل إلى المرحلة الثانية
---- - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)5,241(5,241--
)16,796(-)5,557()11,239(إعادة قياس المبالغ المستحقة
65,876--65,876أصول مالية منشأة خال السنة

)6,656(-)2,475()4,181(أصول مالية مستحقة خال السنة
50,456)8,032(-42,424

73,703-68,9494,754الرصيد الختامي

31 ديسمبر ٢٠19
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

اعتمادات مستندية / ضمانات
)Baa3 إلى Aaa( 13,449-7,9115,538الدرجة المرتفعة

)Baإلى ٢ Ba1( 15,8٢11,86417,685الدرجة المعيارية
)Caa3 إلى Ba3( 145-٢143الدرجة المقبولة

٢3,7347,545-31,٢79
٢9,9713٠,8٠9٢1٢6٠,99٢الرصيد االفتتاحي

التحويات بين المراحل:
--)٢,197(٢,197- التحويل إلى المرحلة األولى
-)17(1٠,145)1٠,1٢8(- التحويل إلى المرحلة الثانية
----- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)7,931(7,948)17(-
)٢3,843()39()15,337()8,467(إعادة قياس المبالغ المستحقة
15,839- - 15,839أصول مالية منشأة خال السنة

)٢1,7٠9()156()15,875()5,678(أصول مالية مستحقة خال السنة
1,694)31,٢1٢()195()٢9,713(

31,٢79-٢3,7347,545الرصيد الختامي

31 ديسمبر 2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة
)Baa3 إلى Aaa( 5,162-2,3822,780الدرجة المرتفعة

)Baإلى ٢ Ba1( 50,825-19,99330,832الدرجة المعيارية
)Caa3 إلى Ba3( 10,941-56510,376الدرجة المقبولة

22,94043,988-66,928
ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

65,611-4,42961,182الرصيد االفتتاحي 
التحويالت بين المراحل:

--)19,458(19,458     - التحويل إلى المرحلة األولى
--896)896(     - التحويل إلى المرحلة الثانية
----     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

18,562)18,562(--
----إعادة قياس المبالغ المستحقة
1,452-1,452-أصول مالية منشأة خال السنة

)135(-)84()51(أصول مالية مستحقة خال السنة
)51(1,368-1,317

66,928-22,94043,988الرصيد الختامي
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31 ديسمبر ٢٠19
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة
)Baa3 إلى Aaa( 48,٠1٢-1,٠7٢46,94٠الدرجة المرتفعة

)Baإلى ٢ Ba1( 13,515-3,3571٠,158الدرجة المعيارية
)Caa3 إلى Ba3( 4,٠84-4,٠84-الدرجة المقبولة

4,4٢961,18٢-65,611
ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

5٠,373-٢,9٠847,465الرصيد االفتتاحي 
التحويات بين المراحل:

-- )3,٠٢3(3,٠٢3     - التحويل إلى المرحلة األولى
-- 1,734)1,734(     - التحويل إلى المرحلة الثانية
-13)13(-     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

1,٢89)1,3٠٢(13-
15,195)13(18915,٠19إعادة قياس المبالغ المستحقة
43- -43أصول مالية منشأة خال السنة

- --- أصول مالية مستحقة خال السنة
٢3٢15,٠19)13(15,٢38

65,611-4,4٢961,18٢الرصيد الختامي

مخصصات الخسارة
تبّين الجداول التالية التسويات بين الرصيد االفتتاحي والختامي لمخصص الخسارة للتمويل اإلسالمي للشركات:

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

2,49215,6247,96826,084الرصيد االفتتاحي
التحويالت بين المراحل:

--)702(702     - التحويل إلى المرحلة األولى
--2,847)2,847(     - التحويل إلى المرحلة الثانية
4012)23()5(     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)2,150(2,1224012
إنخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

7,0091,1727,212)969( -إعادة قياس مخصصات إنخفاض القيمة 
3,061--3,061- أصول مالية منشأة خال الفترة 

)887(-)562()325(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 
1,7676,4471,1729,386

)1,970()1,970(--مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
437437--إحتياطي األرباح المحّمل على إيرادات األرباح

2,10924,1937,64733,949الرصيد الختامي

٢٠19
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٢,19714,٢754,9٠7٢1,379الرصيد االفتتاحي
التحويات بين المراحل:

--)55(55- التحويل إلى المرحلة األولى
--6,145)6,145(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-4٠)31()9(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)6,٠99(6,٠594٠-
إنخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

5,931٢,441)3,677(187-  إعادة قياس مخصصات إنخفاض القيمة 
6,633--6,633- أصول مالية منشأة خال الفترة 

)1,5٠٢(-)1,٠76()4٢6( - أصول مالية مستحقة خال الفترة 
6,394)4,753(5,9317,57٢

)3,٠8٢()3,٠8٢(--مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
4317٢٢15-إحتياطي األرباح المحّمل على إيرادات األرباح

٢,49٢15,6٢47,968٢6,٠84الرصيد الختامي

تبّين الجداول التالية التسويات بين الرصيد االفتتاحي والختامي لمخصص الخسارة للتمويل اإلسالمي للشركات:

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
ريال عماني باآلالفباآلالف

1,48915,5464,95121,986الرصيد االفتتاحي 

التحويالت بين المراحل:
--)686(686     - التحويل إلى المرحلة األولى
--2,838)2,838(     - التحويل إلى المرحلة الثانية
1212--     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)2,152(2,1521212
إنخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

5,700)308(7,004)996(-  إعادة قياس مخصصات إنخفاض القيمة 
2,881--2,881- أصول مالية منشأة خال الفترة 

)797(-)554()243(- أصول مالية مستحقة خال الفترة 
1,6426,450)308(7,784

)994()994(--مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
342342--إحتياطي األرباح المحّمل على إيرادات األرباح

97924,1484,00329,130الرصيد الختامي
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٢٠19
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفباآلالف

1,34114,18٢٢,86618,389الرصيد االفتتاحي
التحويات بين المراحل:

--)38(38     - التحويل إلى المرحلة األولى
--6,1٢6)6,1٢6(     - التحويل إلى المرحلة الثانية
-15)11()4(     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)6,٠9٢(6,٠7715-
إنخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

4,3568٠9)3,7٢7(18٠إعادة قياس مخصصات إنخفاض القيمة 
6,4٢6--6,4٢6أصول مالية منشأة خال الفترة 

)1,395(-)1,٠٢9()366(أصول مالية مستحقة خال الفترة 
6,٢4٠)4,756(4,3565,84٠

)٢,4٢3()٢,4٢3(--مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
43137178-إحتياطي األرباح المحّمل على إيرادات األرباح

1,48915,5464,951٢1,986الرصيد الختامي

تبّين الجداول التالية التسويات بين الرصيد االفتتاحي والختامي لمخصص الخسارة للتمويل اإلسالمي بالتجزئة: 

2020
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
ريال عماني باآلالفباآلالف

1,003783,0174,098الرصيد االفتتاحي
التحويالت بين المراحل:

--)16(16- التحويل إلى المرحلة األولى
--9)9(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-28)23()5(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

إنخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
2751,4801,512إعادة قياس مخصصات إنخفاض القيمة 

180--180أصول مالية منشأة خال الفترة 
)90(-)8()82(أصول مالية مستحقة خال الفترة 

125)3(1,4801,602
)976()976(--مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

9595--إحتياطي األرباح المحّمل على إيرادات األرباح
1,130453,6444,819الرصيد الختامي

٢٠19
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفباآلالف

85693٢,٠41٢,99٠الرصيد االفتتاحي
التحويات بين المراحل:

--)17(17 - التحويل إلى المرحلة األولى
--19)19(  - التحويل إلى المرحلة الثانية
-٢5)٢٠()5( - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)7()18(٢5-
إنخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

75٠1,5751,63٢إعادة قياس مخصصات إنخفاض القيمة 
٢٠7--٢٠7أصول مالية منشأة خال الفترة 

)1٠7(-)47()6٠(أصول مالية مستحقة خال الفترة 
15431,5751,73٢

)659()659(--مبالغ مستردة من إنخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
3535--إحتياطي األرباح المحّمل على إيرادات األرباح

1,٠٠3783,٠174,٠98الرصيد الختامي
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مقارنة المخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 مع المخصص المطلوب وفقًا لقواعد البنك المركزي الُعماني 

31 ديسمبر ٢٠٢٠

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد 

البنك المركزي 
الُعماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9

إجمالي 
القيمة 

الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقًا لقواعد 
البنك 

المركزي 
الُعماني

المخصص 
المحتفظ به 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفرق بين 
المخصص 
المطلوب 

وفقًا للبنك 
المركزي 
الُعماني 

والمخصص 
المحتفظ به

صافي 
القيمة 

الدفترية

األرباح 
المدرجة 

وفقًا لمعيار 
التقارير 
المالية 

الدولي رقم 9

األرباح 
المجنبة 

وفقًا 
لقواعد 

البنك 
المركزي 
الُعماني

12345)5(-)4(=)6()5(-)3(=)7(89

معياري

--838,090)15,658(840,19917,7672,109المرحلة األولى

--222,8564,09523,66819,573199,188المرحلة الثانية

-------المرحلة الثالثة
اإلجمالي 

--1,063,05521,86225,7773,9151,037,278الفرعي

قائمة خاصة

-------المرحلة األولى

--184,690)67(185,215592525المرحلة الثانية

-------المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
--184,690)67(185,215592525الفرعي

دون المعياري

-------المرحلة األولى

-------المرحلة الثانية

4,349195195-6,0321,6831,683المرحلة الثالثة
اإلجمالي 

4,349195195-6,0321,6831,683الفرعي

مشكوك في 
تحصيله

-------المرحلة األولى

-------المرحلة الثانية

1,6223232-2,7131,0911,091المرحلة الثالثة
اإلجمالي 

1,6223232-2,7131,0911,091 الفرعي

خسارة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

2,228673673-7,1014,8734,873المرحلة الثالثة
اإلجمالي 

2,228673673-7,1014,8734,873 الفرعي

بنود أخرى 
غير مشمولة 

في تعميم 
البنك المركزي 

العماني رقم 
ب. م. 977 

والتعليمات 
ذات الصلة

--222222246,349-246,571المرحلة األولى

--43743748,464-48,901المرحلة الثانية

-------المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
--659659294,813-295,472 الفرعي

اإلجمالي

--1,084,439)15,436(1,086,77017,7672,331المرحلة األولى

--456,9724,68724,63019,943432,342المرحلة الثانية

8,199900900-15,8467,6477,647المرحلة الثالثة
 1,559,58830,10134,6084,5071,524,980900900

مقارنة المخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 مع المخصص المطلوب وفقًا لقواعد البنك المركزي الُعماني 

كما في 31 ديسمبر ٢٠19

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد 

البنك المركزي 
الُعماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم 9

إجمالي 
القيمة 

الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقًا لقواعد 
البنك 

المركزي 
الُعماني

المخصص 
المحتفظ به 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفرق بين 
المخصص 
المطلوب 

وفقًا للبنك 
المركزي 
الُعماني 

والمخصص 
المحتفظ به

صافي 
القيمة 

الدفترية

األرباح 
المدرجة 

وفقًا لمعيار 
التقارير المالية 
الدولي رقم 9

األرباح 
المجنبة 

وفقًا لقواعد 
البنك 

المركزي 
الُعماني

1٢345)5(-)4(=)6()5(-)3(=)7(89

معياري
--845,939)9,64٢(848,43٠1٢,133٢,491المرحلة األولى
--165,3٠83,3٠67,4594,153157,849المرحلة الثانية
-------المرحلة الثالثة

--1,٠٠3,788)5,489(1,٠13,73815,4399,95٠ اإلجمالي الفرعي

قائمة خاصة
------المرحلة األولى
--163,٢751,6378,1666,5٢9155,1٠9المرحلة الثانية
------المرحلة الثالثة

--163,٢751,6378,1666,5٢9155,1٠9 اإلجمالي الفرعي

دون المعياري
-------المرحلة األولى
-------المرحلة الثانية
4,3333737-5,81٠1,4771,477المرحلة الثالثة

4,3333737-5,81٠1,4771,477 اإلجمالي الفرعي

مشكوك في 
تحصيله

-------المرحلة األولى
-------المرحلة الثانية
٢,61٠149149-5,369٢,759٢,759المرحلة الثالثة

٢,61٠149149-5,369٢,759٢,759 اإلجمالي الفرعي

خسارة
-------المرحلة األولى
-------المرحلة الثانية
8٢99٢99-3,74٠3,73٢3,73٢المرحلة الثالثة

8٢99٢99-3,74٠3,73٢3,73٢ اإلجمالي الفرعي

بنود أخرى غير 
مشمولة في 
التعميم ب م 

977
--16716719٢,386-19٢,553المرحلة األولى

--٢٢3٢٢37٠,٠16-7٠,٢39المرحلة الثانية
-----المرحلة الثالثة

--39٠39٠٢6٢,4٠٢-٢6٢,79٢ اإلجمالي الفرعي

اإلجمالي
--1,٠38,3٢5)9,475(1,٠4٠,9831٢,133٢,658المرحلة األولى
--398,8٢٢4,94315,8481٠,9٠538٢,974المرحلة الثانية
6,951485485-14,9197,9687,968المرحلة الثالثة

 1,454,7٢4٢5,٠45٢6,4741,4٢91,4٢8,٢5٠485485
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بموجب معيار التقارير المالية الدولي وفقًا لقواعد البنك المركزي العماني
الفرقرقم 9

2020٢٠192020٢٠192020٢٠19
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
خسارة إنخفاض 

القيمة المحملة 
على حساب الربح 

--7,6984,49٢7,6984,49٢والخسارة
المخصصات 

المطلوبة وفقًا 
لقواعد البنك 

المركزي العماني / 
المحتفظ بها وفقًا 

لمعيار التقارير المالية 
30,101٢5,٠4534,608٢6,4744,5061,4٢9الدولي رقم 9

إجمالي معّدل 
--1.٢5٪1.25٪1.٢5٪1.25٪القروض المتعّثرة

صافي معّدل 
--٠.58٪0.65٪٠.58٪0.65٪القروض المتعّثرة

تركيز مخاطر االئتمان
يحلل الجدول أدناه تركيز األصول المالية حسب القطاعات المختلفة:

ارتباطات التمويل سندات الدينالتمويل اإلسالميمستحق من البنوك
والضمانات الصادرة

2020٢٠192020٢٠192020٢٠192020٢٠19
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
القيمة اإلجمالية 

/ االرتباطات 
والضمانات

8,26743,٠591,264,1161,191,93٢146,5741٢٢,843140,63196,89٠

 التركيز حسب 
القطاع

الشركات:
5,8537,٠78--143,205131,٠1٠--الخدمات

----46,802٢٢,9٢3--التعدين والمحاجر
20,74146,541--195,747159,158--التصنيع

 تجارة الجملة 
1,7021,51٠--21,286٢٠,116--والتجزئة

258933--259٢5٢--تجارة االستيراد
148------الخدمات

----148,436146,1٢٠--النقل واالتصاالت

اإلنشاءات 
واألنشطة ذات 

العاقة
--175,522177,86٠--66,5013٠,7٠9

الزراعة واألنشطة 
--------ذات العاقة

36,1961٢,4654681٠,٠71----أخرى
-السيادي:
-110,37811٠,37841,443---الحكومة

-3,664----8,26743,٠59المؤسسات المالية
-األفراد:

التمويل الشخصي 
----532,859534,493--والسكني 

8,26743,٠591,264,1161,191,93٢146,5741٢٢,843140,63196,89٠القيمة اإلجمالية
الخسائر االئتمانية 

)٢1٠()575()153()80()٢6,٠84()33,949()٢7()4(المتوقعة

صافي القيمة 
8,26343,٠3٢1,230,1671,165,848146,4941٢٢,69٠140,05696,68٠الدفترية

د. مخاطر التشغيل 
مخاطــر التشــغيل هــي أوجــه القصــور فــي نظــم المعلومــات / الضوابــط الداخليــة أو أحــداث خارجيــة ال يمكــن الســيطرة عليهــا والتــي تــؤدي إلــى 
خســارة. ترتبــط المخاطــر باألخطــاء البشــرية أو فشــل األنظمــة أو عــدم كفايــة اإلجــراءات أو الســيطرة أو أســباب خارجيــة. وفقــا للجنــة بــازل لرقابــة 
التجميــع، المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســائر الماليــة الناجمــة عــن عــدم كفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة واألفــراد واألنظمــة أو أحــداث 

خارجيــة. وتشــمل المخاطــر التشــغيلية المخاطــر القانونيــة ولكنهــا تســتثني المخاطــر االســتراتيجية ومخاطــر الســمعة.
كمــا هــو الحــال بالنســبة إلدارة كافــة المخاطــر األخــرى، تــدار المخاطــر التشــغيلية لميثــاق مركزيــًا علــى مســتوى المركــز الرئيســي. ويتــّم اإلفصــاح 

عــن نهــج إدارة المخاطــر التشــغيلية بالتفصيــل فــي القوائــم الماليــة المجمعــة للبنــك.

٢4- إدارة رأس المال
يقــوم البنــك المركــزي الُعمانــي بوضــع ومراقبــة متطلبــات رأس المــال للبنــك ككل وكذلــك بشــكل فردي لميثــاق كونها تعمل كنافــذة لعمليات 
 البنك. على ميثاق االحتفاظ بما ال يقل عن نسبة 11٪ من إجمالي رأس المال إلى إجمالي نسبة األصول المرجحة بالمخاطر. يتّم تحليل رأس المال

النظامي لميثاق في الفئات التالية: 

رأس المال الفئة 1، ويتضمن رأس المال المخصص من المركز الرئيسي. 	 
رأس المــال الفئــة 2، ويتضمــن المرحلــة األولــى و40٪ مــن مخصــص المرحلــة الثانيــة للعــام 2019م  المحســوب بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة 	 

الدولــي رقــم 9 علــى أســاس ســقف بنســبة 1.25٪ مــن األصــول المرجحــة بمخاطــر االئتمــان، وال يتجــاوز مبلــغ رأس المــال الفئــة 2كمــا فــي 31 
ديســمبر 2017. كمــا ســمح البنــك المركــزي العمانــي، بموجــب منشــور بتاريــخ 3 يونيــو 2020، بتضميــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة اإلضافيــة 
التــي تــّم إنشــاؤها فــي محفظــة المرحلــة 2 خــالل عــام 2020 إلــى المســتوى 2 مــن رأس المــال. ومــع ذلــك، ســيتّم التخلــص التدريجــي مــن 

هــذا المبلــغ اإلضافــي بحلــول عــام 2024.

يوّضح الجدول التالي مركز كفاية رأس المال لميثاق:

٢٠192020 2020 ٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

185,6421٢7,٠53 رأس المال الفئة 33٠,٠٠8482,1871
17,1538,319 رأس المال الفئة ٢1,6٠744,5552

202,795135,37٢ إجمالي رأس المال النظامي351,615526,742

 األصول المرجحة بالمخاطر
896,17788٠,19٠ مخاطر االئتمان٢٠82,327,734,٢,٢86

13,25211,613 مخاطر السوق16534,420,3٠
55,97653,٠68 مخاطر التشغيل137,838145,393

965,406944,871 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر٢112,507,547,454,٢

 نسب رأس المال

14.33٪21.01٪
إجمالي رأس المال كنسبة من إجمالي األصول المرجحة 

٪14.33٪21.01بالمخاطر

13.45٪19.23٪
إجمالي رأس المال الفئة 1 كنسبة من إجمالي األصول 

٪13.45٪19.23المرجحة بالمخاطر
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٢5- القيمة العادلة لألصول واإللتزامات
فيمــا يلــي لمحــة عامــة عــن القيمــة الدفتريــة لألصــول واإللتزامــات الماليــة التــي تحتفــظ بهــا ميثــاق كمــا فــي تاريــخ التقريــر والتــي تــرى اإلدارة 

أنهــا ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن القيــم العادلــة:

31 ديسمبر ٢٠٢٠
القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

األصول:
8,2638,263مستحق من البنوك21,46321,463

55,27955,279مرابحة ومديونيات أخرى143,582143,582
958,603972,762مشاركة2,489,8782,526,653

102,426103,939إجارة منتهية بالتمليك266,042269,971
113,859115,541وكالة باالستثمار295,737300,106
153,279153,359إستثمارات398,127398,335
22,36022,360أصول أخرى58,07958,078

1,414,0691,431,502اإلجمالي3,672,9083,718,187

اإللتزامات:
140,525140,525مستحق لبنوك  365,000365,000
152,125152,125حسابات جارية395,130395,130
15,91715,917إلتزامات أخرى41,34341,343

90,20590,027صكوك234,299233,836
863,975867,233 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار2,244,0912,252,552
1,262,7471,265,827اإلجمالي3,279,8633,287,861

31 ديسمبر ٢٠19

القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
األصول:

43,٠3٢43,٠3٢مستحق من البنوك111,771111,771
74,88876,131مرابحة ومديونيات أخرى194,514197,743

9٠7,6349٢٢,7٠1مشاركة396,6٢6,357,491٢,٢
1٠1,٠191٠٢,696إجارة منتهية بالتمليك387٢66,743,٢6٢
8٢,3٠783,673وكالة باالستثمار٢13,784٢17,33٢
131,366131,475إستثمارات٢1٠341,494,341
7,6977,697أصول أخرى19,99319,993

1,347,9431,367,4٠5اإلجمالي3,5٠1,15٠3,551,7٠1

اإللتزامات:
161,15٠161,15٠مستحق لبنوك بموجب الوكالة418,571418,571
135,٠19135,٠19حسابات جارية699,69935٠,35٠
13,17713,177إلتزامات أخرى٢٢5,٢٢534,34

9٠,٢٠589,67٠صكوك91٠,٢99٢3٢,٢34
899,881899,881 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار337,353,337,353٢,٢
1,٢99,43٢1,٢98,897اإلجمالي3,375,1473,373,758

تسلسل القيمة العادلة
تشــتق القيــم العادلــة لــألوراق الماليــة / الصكــوك مــن أســعار الســوق المدرجــة فــي األســواق النشــطة، إذا كانــت متوفــرة. بالنســبة لــألوراق 
الماليــة / الصكــوك غيــر المدرجــة، يتــّم تقديــر القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب التقييــم المناســبة. يمكــن أن تشــمل هــذه التقنيــات اســتخدام 
التعامــالت التجاريــة األخيــرة أو بالرجــوع إلــى القيمــة العادلــة الحاليــة ألداة أخــرى مشــابهة إلــى حــد كبيــر أو بالرجــوع إلــى تحليــل التدفقــات النقديــة 

المخصومــة أو نمــاذج تقييــم أخــرى.
تستخدم ميثاق التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:

المستوى األول: األسعار المدرجة )غير المعّدلة( في األسواق النشطة لألصول أو اإللتزامات المتشابهة.
المســتوى الثانــي: األســاليب األخــرى التــي تكــون جميــع بياناتهــا التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســّجلة قابلــة للمالحظــة، ســواء 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
المســتوى الثالــث: األســاليب التــي تكــون بياناتهــا التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســّجلة غيــر قائمــة علــى بيانــات ســوقية قابلــة 

للمالحظــة.
يظهــر الجــدول التالــي تحليــاًل لــألدوات الماليــة المســّجلة بالقيمــة العادلــة حســب المســتوى فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا فــي 

31 ديســمبر 2020:

31 ديسمبر 2020
اإلجماليالمستوى 3المستوى 1
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

7,066-7,066أوراق مالية مدرجة
602602- أوراق مالية غير مدرجة

 إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
---أسهم مدرجة

505505-أسهم غير مدرجة
7,0661,1078,173

31 ديسمبر ٢٠19
اإلجماليالمستوى 3المستوى 1
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال حقوق الملكية

7,614-7,614أوراق مالية مدرجة
1,67٢1,67٢-أوراق مالية غير مدرجة

٢59٢59-إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة
539539-أسهم مدرجة

7,614٢,47٠1٠,٠84

خــالل الســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2020 و2019، لــم يتــّم إجــراء تحويــالت بيــن المســتوى 1 والمســتوى 3 لقيــاس القيمــة العادلــة، كمــا 
لــم يتــّم إجــراء أي تحويــل مــن وإلــى المســتوى 2 لقيــاس القيمــة العادلــة.

يتّم تقييم أسهم حقوق الملكية في المستوى 3 على أساس تقييم القيمة العادلة المقدمة من قبل مديري االستثمار. 
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٢7- أنشطة ائتمانية
ــغ  ــي المبال ــن. وفيمــا يل ــة( مــع الزبائ ــر االختياري ــة )غي ــات الوكال ــّم بموجــب اتفاقي ــي تت تتكــّون هــذه األنشــطة مــن أنشــطة إدارة االســتثمار الت

ــق المــدارة: ــة للصنادي اإلجمالي

٢٠192020 2020 ٢٠19
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

25,830٢٠,48٢أموال مدارة٢٠٠67,091,53

٢٨- تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(
أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة مــرض فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( كجائحــة عالميــة رســمًيا بتاريــخ 11 مــارس 2020. ومنــذ النصــف األخيــر مــن 
الربــع األول لعــام 2020، كانــت البيئــة االقتصاديــة واألنشــطة التجاريــة للبنــك تشــهد تغيــرات ســريعة نتيجــة لتفشــي الجائحــة بشــكل غيــر مســبوق، 
فضــال عــن تراجــع أســعار النفــط الخــام عالميــًا. وقــد أدى كســاد األســواق وعمليــات اإلغــالق وفــرض القيــود علــى حركــة التجــارة واألفــراد إلــى 
حــدوث اضطرابــات جوهريــة فــي األعمــال واألنشــطة االقتصاديــة علــى مســتوى العالــم وبمختلــف الصناعــات والقطاعــات. للمزيــد مــن التفاصيــل 

حــول تأثيــر كوفيــد-19 علــى البنــوك راجــع اإليضــاح 43 للبيانــات الماليــة المجمعــة لبنــك مســقط. 
الجــدول التالــي يتضمــن تحليــل للمبلــغ المؤجــل مــن المبلــغ األساســي القائــم والفوائــد / األربــاح المســتحقة المتعلقــة بالقــروض والســلف وذمــم 

التمويــل اإلســالمي للزبائــن الذيــن تــّم تزويدهــم بهــذه المنافــع، والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ذات الصلــة: 

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
116,583٢88,1175,1594٠9,859التمويل والمستحقات ذات الصلة
45,476-6,٠3539,441التعرض خارج الميزانية العمومية

122,618327,5585,159455,335إجمالي التعرض 
30217,4332,49020,225إجمالي االضمحال

يشمل: 
7,٢3616,683385٢4,3٠5المبلغ المؤجل

188881861,٠8٠مخصصات إنخفاض القيمة )الخسائر االئتمانية المتوقعة(
7,21815,79619923,225القيمة الدفترية

التأثير على كفاية رأس المال
ــة  ــل المرحلي ــات التعدي ــة التحوطــي" بموجــب ترتيب ــة رأس المــال "عامــل التصفي باإلضافــة إلــى ذلــك، طبــق البنــك أيًضــا ضمــن حســابات لكفاي
للمرحلــة األولــى والمرحلــة 2 مــن مراحــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. تأثيــر عامــل التصفيــة أعــاله علــى رأس المــال التنظيمــي للبنــك هــو 90 

نقطــة أســاس.  

٢9- أرقام المقارنة
تمــت إعــادة تصنيــف أرقــام مقارنــة معّينــة لســنة 2019 لتتوافــق مــع العــرض المعتمــد للســنة الحاليــة. ال تعتبــر عمليــات إعــادة التصنيــف جوهريــة 

وال تؤثــر علــى صافــي اإليــرادات أو حقــوق المالكيــن المســّجلة ســابقًا.
تقرير مراقب الحسابات المستقل.

القالف

العنوان
وحدة رقم: ٣١١

مرتفعات المطار - السيب, 
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