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المساهمون الكرام،
السالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

يســرني أن أقــدم إليكــم النتائــج الماليــة التــي حققهــا بنــك مســقط خــالل العــام ٢٠١٩م، حيــث يواصــل البنــك جهــوده فــي الحفــاظ علــى موقعــه الريــادي فــي 
القطــاع المالــي فــي الســلطنة بــأداء قــوي ونتائــج إيجابيــة، مبنيــة علــى اســتراتيجيات البنــك التــي تركــز علــى االهتمــام بخدمــة الزبائــن وتعزيــز الكفــاءة و الموقــع 

الريــادي للبنــك.

اإلقتصاد العماني
ــذي مــن المتوقــع أن يرتفــع  ــي اإلنفــاق العــام ال ــة عمــان ٢٠4٠م مــع إجمال ــق رؤي ــة هــي الجســر لتحقي ــي كشــفت عنهــا وزارة المالي ــة ٢٠٢٠م الت تعــد موازن
إلــى ١3.٢ مليــار فــي عــام ٢٠٢٠م، حيــث تواصــل حكومــة الســلطنة تأكيدهــا علــى التنويــع اإلقتصــادي مــع التركيــز علــى القطاعــات الواعــدة مثــل الخدمــات 
اللوجســتية والصناعــة والســياحة و التعديــن وقطــاع الثــروة الســمكية، كمــا أشــارت الموازنــة العامــة إلــى اإلســتمرار فــي اإلنفــاق علــى المشــاريع اإلســتثمارية 

خاصــة علــى المشــاريع التــي تســاهم فــي توفيــر فــرص العمــل، ومــن المتوقــع أن يصــل حجــم اإلنفــاق إلــى 5.3 مليــار ريــال عمانــي فــي ميزانيــة ٢٠٢٠م.

لقــد قامــت الحكومــة بخطــوات ســريعة لجــذب اإلســتثمارات مــن خــالل ســن قوانيــن جديــدة لخصخصــة المؤسســات الحكوميــة وتعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص وكذلــك إصــدار قانــون إســتثمار رأس المــال األجنبــي، ممــا ســيدعم النمــو االقتصــادي للســلطنة فــي الســنوات القادمــة. و بلــغ النمــو فــي 
ــا علــى أســاس ســنوي، ليصــل إلــى ٢5.8 مليــار ريــال عمانــي فــي نهايــة نوفمبــر ٢٠١٩م، وســجل إجمالــي ودائــع الزبائــن فــي النظــام  اإلئتمــان نســبة 3% تقريًب
المصرفــي نمــًوا بنســبة ١.7% ليصــل إلــى ٢3.٢ مليــار ريــال عمانــي فــي نهايــة نوفمبــر ٢٠١٩م، كمــا ســجلت ودائــع القطــاع الخــاص نمــًوا بنســبة ٢.3% ليصــل إلــى 

١4.8 مليــار ريــال عمانــي فــي نهايــة نوفمبــر ٢٠١٩م. 

اإلستعراض المالي
حّقــق البنــك أرباًحــا صافيــة بلغــت ١85.55 مليــون ريــال عمانــي خــالل العــام مقارنــة مــع ١7٩.63 مليــون ريــال عمانــي تــم تســجيلها خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 
٢٠١8م بزيــادة قدرهــا 3.3%،كمــا بلــغ صافـــي إيــرادات الفـــوائد مــن األعمــال المصرفيــة التقليديــة وإيــرادات التمويــل اإلســالمي 3١6.٩7 مليــون ريــال عمانــي 
للعــام المنتهــي فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٩م مقارنــة بمبلــغ 3٠4.٢٩ مليــون ريــال عمانــي للفتــرة ذاتهــا مــن العــام ٢٠١8م أي بزيــادة نســبتها 4.٢%. و ســجلت 
ــي للعــام ٢٠١8م، أي  ــال عمان ــون ري ــغ ١4٢.45 ملي ــة بمبل ــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٩م مقارن ــي فــي الســنة المنتهي ــال عمان ــون ري ــرادات األخــرى ١55.٢ ملي اإلي
بزيــادة نســبتها ٩%، وبلغــت مصروفــات التشــغيل خــالل الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٩م ١٩5.٩3 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ ١٩٠.34 مليــون 
ريــال عمانــي للعــام ٢٠١8م، أي بزيــادة نســبتها ٢.٩%. خصــص البنــك مبلًغــا قــدره 56.١3 مليــون ريــال عمانــي لمجابهــة خســائر القــروض والخســائر األخــرى للعــام 
٢٠١٩م مقابــل مخصصــات بلغــت 43.٢4 مليــون ريــال عمانــي لــذات الفتــرة مــن العــام ٢٠١8م. إنخفــض صافــي محفظــة القــروض والســلفيات والتمويــل 
اإلســالمي بنســبة ٠.7% لتصــل إلــى 8,878 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ 8,٩3٩ مليــون ريــال عمانــي فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8م. يعــود اإلنخفــاض فــي صافــي 
محفظــة القــروض إلــى الســداد المســبق لبعــض قــروض الشــركات الكبــرى فــي عــام ٢٠١٩م. وانخفضــت إيداعــات الزبائــن والتــي تشــمل إيداعــات زبائــن الصيرفــة 
اإلســالمية بنســبة 5% لتصــل إلــى 8,٠44 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ 8,463 مليــون ريــال عمانــي فــي 3١ ديســمبر مــن العــام ٢٠١8م، ويرجــع الســبب 
الرئيســي إلنخفــاض ودائــع الزبائــن فــي عــام ٢٠١٩م إلــى الزيــادة الكبيــرة فــي الودائــع قصيــرة األجــل خــالل الربــع األخيــر مــن العــام ٢٠١8م، والتــي كانــت ودائــع 

مؤقتــة بطبيعتهــا. 

بلــغ العائــد األساســي علــى الســهم ٠.٠6٠ ريــال عمانــي فــي العــام ٢٠١٩م مقابــل ٠.٠5٩ ريــال عمانــي فــي العــام ٢٠١8م، و تجـــدر اإلشـــارة إلــى أن نســبة كـــفاية 
ــاح المقترحــة ســتبلغ ١٩.7٢% كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٩م مقابــل الحــد األدنــى المطلــوب مــن البنــك المركــزي العمانــي و  ــد تخصيــص األربـ ــمال بعـ رأس الـ

البالغــة نســبته ١4.5٠%. 

هــذا و قــد أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح بمعــدل 4٠% منهــا 35% كأربــاح نقديــة و 5% كأســهم مجانيــة، حيــث ســيحصل المســاهمون فــي البنــك علــى 
أربــاح نقديــة بواقــع ٠.٠35 ريــال عمانــي لــكل ســهم قيمتــه اإلســمية ٠.١٠٠ ريــال عمانــي و ذلــك بإجمالــي مبلــغ ١٠8.3١7 مليــون ريــال عمانــي علــى رأس المــال 
الحالــي للبنــك. و باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيحصل المســاهمون علــى أســهم مجانيــة بنســبة ســهم واحــد لــكل )٢٠( ســهًما، أي مــا مجموعــه ١54,73٩,١68 ســهًما 

قيمــة كل منهــا ٠.١٠٠ ريــال عمانــي، و بذلــك ســيكون مجمــوع قيمــة األســهم الموزعــة ١5.474 مليــون ريــال عمانــي.

المبادرات اإلستراتيجية والتطورات الرئيسية
يواصــل البنــك مســيرته الهادفــة إلــى تعزيــز خدماتــه لتلبــي وتجتــاز تطلعــات الزبائــن و إضافــة قيمــة للمســاهمين والوفــاء بمســؤولياته اإلجتماعيــة، و رفــد 

ــر دعــم قطــاع البنيــة التحتيــة و القطاعيــن المالــي و المصرفــي.  اإلقتصــاد الوطنــي عب

فيمــا يخــص تمويــل المشــاريع الكبــرى، حافــظ البنــك علــى موقعــه الريــادي مــن خــالل شــغل حيــز كبيــر فــي تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة الكبيــرة، حيــث يســتمر 
البنــك فــي دعــم مشــاريع القطاعــات األساســية التــي تشــمل النفــط والغــاز، والبتروكيماويــات، واالتصــاالت والميــاه والطاقــة والصناعــة باإلضافــة للشــحن 

تقرير رئيس
مجلس اإلدارة



9

والطيــران. وخــالل العــام تــم تكليــف البنــك بترتيــب تمويــل مشــروع الســياحة المســتدامة والضيافــة ومشــروعين للطاقــة والميــاه بمــا فــي ذلــك أول مشــروع 
كبيــر للطاقــة الشمســية فــي البــالد.

فــي عــام ٢٠١٩م تعــاون بنــك مســقط مــع عــدد مــن زبائنــه مــن الشــركات والمؤسســات الحكوميــة لدمــج أنظمــة تخطيــط المــوارد الخاصــة بهــم مــع نظــام 
المدفوعــات عبــر اإلنترنــت الخــاص بالبنــك، باإلضافــة إلــى تعزيــز الحلــول الرقميــة المقدمــة لهــذه الشــركات.

فــي قطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة أبــدى البنــك إلتزامــه بدعــم تلــك المشــاريع مــن خــالل تمويــل أكثــر مــن ثالثــة آالف زبــون فــي عــام ٢٠١٩م، كمــا 
واصــل البنــك دعمــه للشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل فعاليــات تخــدم هــذا القطــاع مثــل ســوق الوثبــة الرمضانــي و جلســات "نجاحــي" التوعويــة، 
حيــث تســاعد هــذه الفعاليــات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة علــى النمــو والتطــور، كمــا واصلــت أكاديميــة الوثبــة تســجيل رواد األعمــال العمانييــن فــي 

برامــج معتــرف بهــا دولًيــا لتزويدهــم بمهــارات رياديــة ممتــازة. 

هــذا وحقــق ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية عــدًدا مــن اإلنجــازات بمــا فــي ذلــك التدشــين الناجــح لإلصــدار الثانــي ضمــن برنامــج صكــوك ميثــاق بقيمــة 46 مليــون 
ــر رئيســي مشــترك لصكــوك الحكومــة  ــاق أيًضــا كمدي ــال عمانــي، و عمــل ميث ــال عمانــي، ممــا رفــع إجمالــي إصــدارات الصكــوك للبنــك إلــى ٩٠ مليــون ري ري

العمانيــة بقيمــة 3٠٠ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م. 

هــذا و يواصــل قســم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية ســجله الحافــل باإلنجــاز حيــث اســتكمل بنجــاح عــدًدا مــن المعامــالت االستشــارية الماليــة والتمويــل 
بقيمــة إجماليــة تتجــاوز ٢ مليــار دوالر )76٩ مليــون ريــال عمانــي(، متضمنــة االستشــارات الماليــة لمجموعــة الطيــران العمانيــة و كذلــك الطــرح العــام ألســهم 

شــركة كهربــاء مســندم و الــذي فاقــت طلبــات االكتتــاب فيــه حجــم الطــرح بـــ3.6 مــرات. 

كمــا حصــل البنــك أيًضــا خــالل العــام ٢٠١٩م علــى الموافقــة الرقابيــة لبــدء برنامــج اســتثمار فــي مجــال التقنيــة الماليــة )Fintech( بقيمــة ١٠٠ مليــون دوالر 
)38.5 مليــون ريــال عمانــي(، و دّشــن أول برنامــج للتمويــل األخضــر فــي ســلطنة عمــان لتمويــل المنــازل الصديقــة للبيئــة وتشــجيًعا الســتغالل الطاقــة المتجــددة، 

وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة و مبــادرة )ســاهم( التــي أطلقتهــا هيئــة تنظيــم كهربــاء ُعمــان. 

اإلستدامة و المسؤولية اإلجتماعية 
لقــد رّكــز بنــك مســقط دائًمــا علــى تقديــم خدمــات مســتدامة للمجتمــع باإلضافــة إلــى إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي عــدد مــن المجــاالت المهمــة كالشــمول المالــي، 

الثقافــة الماليــة ودعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والتعليــم والشــباب والرياضــة والطاقــة البديلــة والصحة. 

أعطــى البنــك األولويــة للشــمول المالــي بمــا يتماشــى مــع رؤيــة الحكومــة للتنميــة الشــاملة، وواصــل مســيرته لتشــجيع النمــو الشــامل واالزدهــار االقتصــادي 
ــا ومركــًزا للخدمــات، و  ــاق للصيرفــة اإلســالمية ١6٩ فرًع ــى جانــب ميث ــف المحافظــات، حيــث يضــم بنــك مســقط ال ــة فــي مختل ــوات مصرفي ــر قن ــك عب وذل
مجمــوع 74١ أجهــزة صــراف آلــي و إيــداع نقــدي مــن بينهــا 5 أجهــزة متنقلــة كمــا واصــل البنــك اســتثماره لتوفيــر أكثــر مــن ١٩ طابعــة لكشــوف الحســابات، و 
١٠ أجهــزة إيــداع نقــدي للمؤسســات التجاريــة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة. واحتفــل البنــك بمناســبة يــوم الشــمول المالــي العربــي فــي أبريــل ٢٠١٩م وصاحــب 
ذلــك العديــد مــن األنشــطة بمــا فــي ذلــك تنظيــم زيــارات لطــالب المــدارس لتعريفهــم بالمنتجــات المصرفيــة والماليــة و أهميتهــا فــي االقتصــاد الوطنــي. 

ــة وبعــض  ــز الثقافــة المالي ــى تعزي ــة ألفــراد المجتمــع ويهــدف إل ــة مجاني ــح مالي ــذي أطلقــه البنــك فــي أغســطس ٢٠١٩م نصائ ــات" ال ــح برنامــج "مالي و يمن
المفاهيــم واألســس المتعلقــة بمفهــوم اإلدخــار وريــادة األعمــال. مــن جهــة أخــرى أكمــل ميثــاق بنجــاح البرنامــج التدريبــي "المســتثمر الصغيــر" وذلــك بالتعــاون 
مــع المركــز الوطنــي للتوجيــه المهنــي بــوزارة التربيــة والتعليــم ومؤسســة إنجــاز عمــان، ونجــح البرنامــج فــي تدريــب أكثــر مــن ١٠,٠٠٠ طالــب وطالبــة مــن جميــع 

محافظــات الســلطنة فــي العــام ٢٠١٩ كمــا ســيتم تدريــب ١٠,٠٠٠ طالــب وطالبــة فــي هــذا العــام ٢٠٢٠م. 

ــرة والمتوســطة  ــي لدعــم الشــركات الصغي ــه، وهــو برنامــج استشــاري مجان ــر األول مــن نوع ــذي يعتب ــام ٢٠١٩م برنامــج "إرشــاد" وال ــك فــي ع ــق البن وأطل
الناشــئة ورجــال األعمــال واألفــراد فــي إدارة شــؤونهم الماليــة. 

وفــي إطــار المبــادرات الهادفــة لتعزيــز الوعــي بعمليــات االحتيــال اإللكترونــي، تعــاون البنــك مــع شــرطة عمــان الســلطانية فــي حملــة تهــدف إلــى التوعيــة ضــد 
االحتيــال مــن خــالل وســائل اإلعــالم الرئيســية و وســائل التواصــل االجتماعــي وذلــك لتثقيــف المجتمــع فــي الســلطنة حــول أفضــل الممارســات الرقميــة والحــد 

مــن االحتيــال اإللكترونــي.

ــا رياضًيــا جديــدًا حــول الســلطنة فــي عــام ٢٠١٩م  و تعزيــًزا لــدوره الريــادي فــي دعــم الرياضــة العمانيــة ودعــم الشــباب العمانــي قــام البنــك بافتتــاح ١5 ملعًب
مــن مجمــوع ١٠8 ملعًبــا تــم افتتاحهــا منــذ بــدء تنفيــذ برنامــج "المالعــب الخضــراء" فــي عــام ٢٠١٢م. وعلــى صعيــد آخــر مــن مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة، 
قــدم البنــك الرعايــة االجتماعيــة ألكثــر مــن ١7٠ أســرة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة، وذلــك فــي إطــار البرنامــج الســنوي "تضامــن" بالتعــاون مــع وزارة التنميــة 
االجتماعيــة والــذي أكمــل ســتة أعــوام منــذ انطالقــه. كمــا قــدم البنــك دعــم مالــي لمبــادرة "فــك كربــة" والتــي تنظمهــا جمعيــة المحاميــن العمانيــة، وتــم 
فــك كربــة ٢٢٠ حالــة إنســانية مــن المعســرين، كمــا تعــاون البنــك مــع شــركة تنميــة نفــط عمــان لتقديــم ِمنــح دراســية وتوظيــف خمســين باحــث عــن عمــل 
مــن حاملــي شــهادات البكالوريــوس الســتكمال برنامــج جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن )ACCA(. و فــي إطــار الجهــود الهادفــة إلــى دعــم ذوي 
االحتياجــات الخاصــة، دّشــن البنــك أول جهــاز صــراف آلــي فــي الســلطنة يلبــي إحتياجــات المكفوفيــن وِضعــاف البصــر، كمــا قــدم البنــك دعًمــا للجمعيــة العمانيــة 
لمتالزمــة داون لشــراء أدوات تعليميــة وتدريبيــة خاصــة تفيــد األطفــال الذيــن يتلقــون التدريــب وإعــادة التأهيــل فــي الجمعيــة. فــي عــام ٢٠١٩م احتفــل البنــك 
باليــوم العالمــي لــذوي اإلعاقــة مــن خــالل المســاهمة فــي تعشــيب ملعــب كــرة قــدم لمركــز األمــان إلعــادة التأهيــل بمنطقــة الخــوض، الــذي يعمــل علــى 
إعــادة تأهيــل األطفــال المعاقيــن جســدًيا ودمجهــم فــي المجتمــع، كمــا تــم إكمــال أعمــال المشــروع الســياحي التراثــي فــي قريــة مســفاة العبرييــن والــذي 

ســيتم افتتاحــه هــذا العــام. 

الجوائز التقديرية
حصــل بنــك مســقط علــى ٢6 جائــزة عالميــة وإقليميــة ومحليــة فــي عــام ٢٠١٩م، ومــن أبرزهــا جائــزة أفضــل بنــك فــي الســلطنة، وذلــك مــن قبــل مجلــة جلوبــال 
 Oman Economic( باإلضافــة إلــى )Euromoney( و )EMEA Finance( ومجلــة ،)The Banker( ومجلــة ذا بانكــر ،)Global Finance( فايننــس العالميــة
Review(، كمــا حصــد البنــك جائــزة فوربــس الشــرق األوســط ألفضــل ٢5 شــركة مدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة، إضافــة إلــى جوائــز مماثلــة مــن 

مجلــة عمــان ايكونوميــك ريفيــو ومجلــة عالــم االقتصــاد والمــال.
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شكر وتقدير
باألصالــة عــن نفســي و نيابــًة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألتوجــه بالشــكر إلــى المســاهمين علــى الثقــة التــي أولوهــا للبنــك، و 
إلــى كل مــن البنــك المركــزي العمانــي والهيئــة العامــة لســوق المــال علــى جهودهــم المســتمرة لإلرتقــاء بالقطــاع المصرفــي و المالــي فــي ســلطنة عمــان.

و فــي الختــام، نتقــدم بخالــص العــزاء و المواســاة فــي فقيــد الوطــن المغفــور لــه - بــإذن اللــه تعالــى - جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد -طّيــب اللــه ثــراه- 
داعيــن اللــه عــّز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه، كمــا نتقــدم إلــى المقــام الســامي لحضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق 
المعظــم، حفظــه اللــه و رعــاه، بأخلــص التهانــي وأصــدق األمنيــات مقرونــًة بالدعــوات إلــى العلــي القديــر بــأن يمــد جاللتــه بموفــور الصحــة والعافيــة، ويلهمــه 

الســداد والتوفيــق فــي قيــادة الســلطنة وشــعبها نحــو مزيــٍد مــن التقــدم والرخــاء. 

و الله ولي التوفيق...

               

           خالد بن مستهيل المعشني
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أعضاء مجلس اإلدارة

الفاضل ناصر بن محمد الحارثيالفاضل سليمان بن محمد اليحيائىالشيخ خالد بن مستهيل المعشني

عضو مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

الشيخ سعود بن مستهيل المعشنيالشيخ سعيد بن محمد الحارثيالفاضل حمود بن إبراهيم الزدجالي

 عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة

العميد الركن سيف بن سالم الحارثيالفاضل سوندر جورجالفاضل خالد بن ناصر الشامسي

 عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة
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، ۳۰۷٥ص ب ، مدینة السلطان قابوس٤۰٤-٤۰۲جنوب، الطابق الرابع، جناح –سالم سكویر برایس وترھاوس كوبرز ش.م.م، 
)+۹٦۸(٤٤۰۸۲٤٥٦)+، فاكس رقم ۹٦۸(۹۱۱۰۲٤٥٥مسقط، سلطنة ُعمان، ھاتف رقم ۱۱۲روي، الرمز البریدي 

www.pwc.com/me

۱۲۳۰۸٦٥قمرريتجاسجل–L۱۰٦٥۲۹۰قمرترخیصیةوإدارمالیةراتستشاا–L۱۰٦٥۳٦۹قمرترخیصنقانونیونمحاسبو

تقریر النتائج الواقعیة إلى مساھمي بنك مسقط ش.م.ع.ع

یولیو ۲۲بتاریخ ٤/۲۰۱٥قد قمنا بتنفیذ اإلجراءات المتفق علیھا معكم والمنصوص علیھا في تعمیم الھیئة العامـة لسـوق المال ("الھیئة") رقم خ/-۱
وللسنة المنتھیة في ذلك ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱حول تقریر مجلس اإلدارة عن حوكمة الشركات لبنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك") كما في ۲۰۱٥

ً للتعدیالت على میثاق حوكمة الشركات الذي أصدرتھ الھیئة بموجب التعمیم رقم خ/التا ۲۰۱٦/ ۱۰ریخ وتطبیق مبادئ حوكمة الشركات وفقا
(مجتمعة "المیثاق").  ۲۰۱۷دیسمبر ۱بتاریخ 

المتفق علیھا. تم إنجاز ھذه اإلجراءات بشكل المنطبق على مھام اإلجراءات ٤٤۰۰وقد نفذنا مھمتنا وفقاً للمعیار الدولي للخدمات ذات الصلة رقم -۲
حصري لمساعدتكم في االلتزام بمتطلبات المیثاق الصادر عن الھیئة العامـة لسـوق المال.

قمنا بتنفیذ اإلجراءات التالیة:-۳

كما ھو أن تكون مشمولة بالتقریرلقد تحققنا أن تقریر الحوكمة الصادر عن مجلس اإلدارة یتضمن كحد أدنى كافة البنود التي اقترحت الھیئة )أ
.۳من المیثاق عن طریق مقارنة التقریر مع ھذا المحتوى المقترح في الملحق رقم ۳مفصل بالملحق رقم 

ضافة حصلنا على قائمة مفصلة من مجاالت عدم االلتزام بالمیثاق التي تم تحدیدھا من قبل مجلس إدارة البنك والتي تم إدراجھا في التقریر باإل)ب
م تإلى أسباب عدم االلتزام وقمنا بمطابقة ھذه المجاالت مع المناقشات التي دارت في محاضر اجتماعات المجلس و/أو القائمة المرجعیة التي 

إعدادھا من قبل مجلس اإلدارة لتحدید أي عدم التزام.

التبلیغ عنھا.ونتیجة لتنفیذ اإلجراءات أعاله، ال یوجد لدینا أي استثناءات یتعین علینا -٤

ن أیة عرب عوحیث أن اإلجراءات أعاله ال تشكل مراجعة أو فحصاً منفذاً وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة أو المعاییر الدولیة لمھام الفحص، فال ن-٥
تأكیدات بصدد تقریر الحوكمة المرفق.

الدولیة للمراجعة أو وفقاً للمعاییر الدولیة لمھام الفحص، فربما استرعت انتباھنا وفي حال قیامنا بالمزید من اإلجراءات أو المراجعة وفقاً للمعاییر -٦
أمور أخرى كنا قد ذكرناھا لكم.

ق لیقتصر الغرض من تقریرنا على الوصف المبین في الفقرة األولى من ھذا التقریر وھو لمعلوماتكم فقط وال یجوز استخدامھ ألي غرض آخر. یتع-۷
وال یشمل أیة قوائم مالیة لبنك ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱ریر مجلس اإلدارة حول الحوكمة المضمن بالتقریر السنوي للسنة المنتھیة في ھذا التقریر فقط بتق

مسقط ش.م.ع.ع ككل.

۲۰۲۰مارس ٥
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۱۲۳۰۸٦٥قمرريتجاسجل–L۱۰٦٥۲۹۰قمرترخیصیةوإدارمالیةراتستشاا–L۱۰٦٥۳٦۹قمرترخیصنقانونیونمحاسبو

تقریر النتائج الواقعیة إلى مساھمي بنك مسقط ش.م.ع.ع

یولیو ۲۲بتاریخ ٤/۲۰۱٥قد قمنا بتنفیذ اإلجراءات المتفق علیھا معكم والمنصوص علیھا في تعمیم الھیئة العامـة لسـوق المال ("الھیئة") رقم خ/-۱
وللسنة المنتھیة في ذلك ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱حول تقریر مجلس اإلدارة عن حوكمة الشركات لبنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك") كما في ۲۰۱٥

ً للتعدیالت على میثاق حوكمة الشركات الذي أصدرتھ الھیئة بموجب التعمیم رقم خ/التا ۲۰۱٦/ ۱۰ریخ وتطبیق مبادئ حوكمة الشركات وفقا
(مجتمعة "المیثاق").  ۲۰۱۷دیسمبر ۱بتاریخ 

المتفق علیھا. تم إنجاز ھذه اإلجراءات بشكل المنطبق على مھام اإلجراءات ٤٤۰۰وقد نفذنا مھمتنا وفقاً للمعیار الدولي للخدمات ذات الصلة رقم -۲
حصري لمساعدتكم في االلتزام بمتطلبات المیثاق الصادر عن الھیئة العامـة لسـوق المال.

قمنا بتنفیذ اإلجراءات التالیة:-۳

كما ھو أن تكون مشمولة بالتقریرلقد تحققنا أن تقریر الحوكمة الصادر عن مجلس اإلدارة یتضمن كحد أدنى كافة البنود التي اقترحت الھیئة )أ
.۳من المیثاق عن طریق مقارنة التقریر مع ھذا المحتوى المقترح في الملحق رقم ۳مفصل بالملحق رقم 

ضافة حصلنا على قائمة مفصلة من مجاالت عدم االلتزام بالمیثاق التي تم تحدیدھا من قبل مجلس إدارة البنك والتي تم إدراجھا في التقریر باإل)ب
م تإلى أسباب عدم االلتزام وقمنا بمطابقة ھذه المجاالت مع المناقشات التي دارت في محاضر اجتماعات المجلس و/أو القائمة المرجعیة التي 

إعدادھا من قبل مجلس اإلدارة لتحدید أي عدم التزام.

التبلیغ عنھا.ونتیجة لتنفیذ اإلجراءات أعاله، ال یوجد لدینا أي استثناءات یتعین علینا -٤

ن أیة عرب عوحیث أن اإلجراءات أعاله ال تشكل مراجعة أو فحصاً منفذاً وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة أو المعاییر الدولیة لمھام الفحص، فال ن-٥
تأكیدات بصدد تقریر الحوكمة المرفق.

الدولیة للمراجعة أو وفقاً للمعاییر الدولیة لمھام الفحص، فربما استرعت انتباھنا وفي حال قیامنا بالمزید من اإلجراءات أو المراجعة وفقاً للمعاییر -٦
أمور أخرى كنا قد ذكرناھا لكم.

ق لیقتصر الغرض من تقریرنا على الوصف المبین في الفقرة األولى من ھذا التقریر وھو لمعلوماتكم فقط وال یجوز استخدامھ ألي غرض آخر. یتع-۷
وال یشمل أیة قوائم مالیة لبنك ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱ریر مجلس اإلدارة حول الحوكمة المضمن بالتقریر السنوي للسنة المنتھیة في ھذا التقریر فقط بتق

مسقط ش.م.ع.ع ككل.
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تقرير تنظيم
إدارة البنك

يلتــزم بنــك مســقط بأفضــل الممارســات فــي مجــال حوكمــة الشــركات، إذ يؤمــن البنــك أن حوكمــة الشــركات الناجحــة أكثــر مــن مجــرد االمتثــال للمتطلبــات 
القانونيــة والتنظيميــة ، حيــث ان الحوكمــة الرشــيدة تســهل إدارة األعمــال ومراقبتهــا ، وتمكــن البنــك مــن الحفــاظ علــى مســتوى عــاٍل مــن أخالقيــات العمــل 
وتحقيــق قيــم أفضــل لجميــع المعنييــن بمصالــح البنــك. يؤمــن بنــك مســقط بــأن القيــم األخالقيــة هــي الوســيلة  لتحقيــق أعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات، 
ــًا بقيمــه المؤسســية منهــا الشــفافية والمســؤولية مــع أصحــاب  ــا لتحقيــق التميــز فــي حوكمــة الشــركات حيــث يمــارس أعمالــه متحلي ويســعى البنــك دائًم
ــة والمجتمــع ككل. و قــد  ــن والجهــات الحكومي دي ــن والمســتثمرين والمورِّ ــة والموظفي ــن والجهــات التنظيمي ــز روابطــه مــع الزبائ ــة لتعزي ــح المختلف المصال
تطــورت حوكمــة الشــركات فــي بنــك مســقط ليــس فقــط عــن طريــق ضمــان االمتثــال للمتطلبــات التنظيميــة ولكــن أيضــًا كونهــا إســتجابت الحتياجــات 

ــز فــي تعزيــز رضــا زبائنــه ومســاهميه بشــكل مســتمر. المعنييــن، ويســعى البنــك للتمّي

ــن بنــك مســقط مــن تحقيــق نســبة تعميــن بلغــت ١٠٠% فــي عمليــات الفــروع، و بلــغ إجمالــي  وبإعتبــاره المؤسســة الماليــة الرائــدة فــي الســلطنة، فقــد تمكَّ
عــدد موظفــي البنــك 38١8 موظفــًا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٩م بنســبة تعميــن بلغــت ٩4.7١% مــع إعطــاء األولويــة للعمانييــن لشــغل جميــع المناصــب القياديــة. 
وتتمثــل إســتراتيجية المــوارد البشــرية للبنــك فــي الحفــاظ علــى التنــوع بيــن الجنســين حيــث أن 48.٢4% مــن الموظفيــن هــم مــن النســاء و يشــغلن مناصــب 
مختلفــة بمــا فــي ذلــك المناصــب اإلداريــة العليــا. ويؤمــن بنــك مســقط بــأن موظفيــه األكفــاء هــم نبــض المؤسســة و أســاس نجاحهــا، ولذلــك يســعى لتوفيــر 
الفــرص للتطــور الوظيفــي والتعّلــم و اكتســاب 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 التجاريــة للبنــك  تبنــى بنــك مســقط تصميــم مميــز للفــروع علــى مســتوى الســلطنة للحفــاظ علــى هويتــه الفريــدة ومعاييــر تقديــم خدماتــه. إن َتمُي
هــو نتيجــة لفهــم الزبائــن بشــكل أفضــل وتقديــم هويــة البنــك بطريقــة واضحــة. وتماشــيا مــع رؤيتنــا "نعمــل لخدمتكــم بشــكل أفضــل كل يــوم" فــإن العالمــة 
التجاريــة تعكــس اإلبــداع والمســؤولية والشــراكة والثقــة التــي يتحلــى بهــا البنــك حيــث إنــه يتميــز بكونــه البنــك العمانــي األقــرب إلى تلبيــة احتياجــات ومتطلبات 

الزبائــن فــي الســلطنة. 

ــا بمســيرة التنميــة للســلطنة فــي جميــع المجــاالت، والعمــل علــى المســاهمة فــي  وخــالل الســنوات الســبع والثالثيــن الماضيــة، ارتبــط البنــك إرتباًطــا وثيًق
ــز االقتصــاد الوطنــي. مشــاريع التنميــة فــي البــالد واســتكمال مســاعي الحكومــة نحــو تعزي

يلتــزم مجلــس إدارة بنــك مســقط ش.م.ع.ع بتطبيــق أفضــل معاييــر الحوكمــة، و يحــرص علــى االجتمــاع بشــكل دوري ومنتظــم و علــى تقديــم قيــادة فعالــة 
ورؤى مبتكــرة فــي األعمــال و المســائل الوظيفيــة ومراقبــة أداء البنــك ،كمــا يحــرص البنــك علــى ترســيخ عمليــات إداريــة موثقــة وواضحــة لوضــع السياســات 
وتنفيذهــا ومراجعتهــا و اتخــاذ القــرارات  و إعــداد التقاريــر. و يلتــزم بنــك مســقط بتطبيــق أفضــل معاييــر الحوكمــة ليقــدم مثــااًل يحتــذى بــه فيمــا يتعلــق بااللتــزام 
بميثــاق تنظيــم وإدارة الشــركات المســاهمة العامــة الــذي وضعتــه الهيئــة العامــة لســوق المــال ولوائــح حوكمــة 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 معهــد حوكمــة الشــركات.

وتأكيــًدا علــى دوره الريــادي، فقــد بــادر بنــك مســقط بتدشــين الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية فــي الســلطنة مــن خــالل نافذتــه اإلســالمية "ميثــاق" للصيرفــة 
اإلســالمية. وخــالل خمــس ســنوات مــن بــدء عملياتــه، قــام ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية بتعزيــز مكانتــه الرياديــة. والجديــر بالذكر أن "ميثــاق" للصيرفة اإلســالمية 
قــد حقــق إنجــاًزا مميــًزا وذلــك بتحقيــق إجمالــي أصــول تزيــد علــى مليــار ريــال عمانــي. وفــي الوقــت الحالــي، يمتلــك "ميثــاق" أكثــر مــن 3٠% مــن حصــة الســوق 

مــن حيــث األصــول ويعــد 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/ ٢٠١5م( فــي يوليــو ٢٠١5م والنافــذ إبتــداًء 
مــن ٢٠١6م وتعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم )ب م ٩3٢( فــي شــأن إدارة المؤسســات المصرفيــة والماليــة، هــي المبــادئ الرئيســية لتنظيــم وإدارة 
المؤسســات المصرفيــة والماليــة فــي ســلطنة ُعمــان، ويطبــق البنــك تلــك المبــادئ واإلرشــادات، ويمكــن الوصــول إلــى 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، 
 FSA( مــن قانــون اإلفصــاح والشــفافية الصــادر عــن هيئــة الرقابــة علــى الخدمــات الماليــة بالمملكــة المتحــدة )فــإن البنــك ملــزم بالتقيــد بالفقــرة )٢-7

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 ٢٠٠8م مهمتهــا تنفيــذ سياســة 
البنــك فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة وإتبــاع 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. يعــد بنــك مســقط رائــًدا فــي المبــادرات والمســاهمات المجتمعيــة فــي 
الســلطنة، ممــا يشــكل مثــااًل رائًعــا لقطــاع الشــركات لتطويــر المســؤولية االجتماعيــة كثقافــة مؤسســية. وتركز المســؤولية االجتماعية للشــركات واســتراتيجية 
االســتدامة التــي ينتهجهــا بنــك مســقط علــى خلــق تأثيــر إيجابــي وتقديــم مزايــا طويلــة األمــد للمجتمــع والســلطنة، بحيــث يغطــي مختلــف القطاعــات مثــل 
ــادرات المســؤولية  ــدًا فــي مجــال مب ــة والصحــة. ويعــد بنــك مســقط رائ ــرة والمتوســطة والشــباب والرياضــة والطاقــة البديل ــم والمؤسســات الصغي التعلي
االجتماعيــة فــي القطــاع المصرفــي فــي ســلطنة عمــان، ملتزًمــا برؤيتــه لتقديــم األفضــل لالقتصــاد والمجتمــع والبيئــة. وفــي عــام ٢٠٠7م، 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 مبنيــا علــى تعليمــات مبــادرة التقاريــر العالميــة وملحــق القطــاع المالــي 
)GRI( ويحتــوي إطــار مبــادرة التقاريــر العالميــة علــى مجموعــة شــاملة مــن التعليمــات والمؤشــرات الخاصــة بإعــداد التقاريــر المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة، مــع 
تســليط الضــوء علــى تأثيــر أنشــطته علــى االقتصــاد والبيئــة والمجتمــع. ويوضــح التقريــر أن البنــك أصبــح أكثــر إنفتاحــًا نحــو تقديــم تقاريــر االســتدامة كأداة قويــة 

فــي صنــع القــرار وكذلــك فــي السياســة واالســتراتيجية المؤسســية.



14

ــن علــى منصــة التواصــل  ــا لخدمــة الزبائ ــر بنــك مســقط أول مــن أطلــق حســاًبا مخصًص ــن، يعتب ــى الزبائ ــذ إســتراتيجية مبتكــرة تركــز عل وفــي خطــوة نحــو تنفي
ــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي، وهــو  ــن عب ــز خدمــة الزبائ ــى تعزي ــر( فــي القطــاع المصرفــي فــي ســلطنة عمــان. ويهــدف هــذا الحســاب إل ــي )تويت االجتماع
مخصــص للــرد علــى إستفســارات الزبائــن وتلقــي المالحظــات. كمــا يســتخدم البنــك الحســاب المذكــور للتواصــل مــع الزبائــن مــن خــالل اإلســتبيانات وحمــالت 

ــة حــول منتجــات وخدمــات وأنشــطة البنــك. التوعي

كجــزء مــن رؤيــة الســلطنة المتمثلــة فــي تمكيــن الشــمول المالــي نظــم بنــك مســقط العديــد مــن البرامــج والمبــادرات لفهــم احتياجــات مختلــف قطاعــات 
المجتمــع ، وبنــاًء علــى ذلــك قــدم  البنــك منتجــات وخدمــات موجهــة نحــو النمــو الشــامل والتنميــة المســتدامة ، و تعــد وحــدة "نجاحــي" لدعــم المؤسســات 
الصغيــرة والناشــئة مــن المبــادرات الرئيســية التــي تــم تنفيذهــا بهــدف تعزيــز دور المؤسســات الصغيــرة والناشــئة فــي رفــد اقتصــاد الســلطنة وخلــق فــرص 
عمــل للشــباب العمانــي مــن خــالل مراكــز "نجاحــي" المنتشــرة فــي محافظــات مختلفــة فــي الســلطنة وبالتالــي تعزيــز الشــمول المالــي، و يحــرص بنــك مســقط 
علــى تقديــم منتجــات وخدمــات تســاهم فــي تمكيــن المؤسســات الصغيــرة و الناشــئة  فــي التغلــب علــى العقبــات عــن طريــق التخطيــط الســليم للمشــروعات 
الناجحــة واالنضبــاط المالــي واإلدارة الحكيمــة. إضافــة إلــى ذلــك، أطلــق بنــك مســقط مبــادرة أكاديميــة الوثبــة التــي تهــدف لتعزيــز المعرفــة الماليــة وإفــادة 
أصحــاب المشــاريع فــي الســلطنة، وإســتكمااًل لهــذه المبــادرة و كجــزء مــن االلتــزام بمجــال المســؤولية االجتماعيــة، أطلــق بنــك مســقط برنامــج ماليــات لتعزيــز 
الثقافــة الماليــة بيــن أفــراد المجتمــع ككل بــدون اســتثناء  و تهــدف هــذه المبــادرة إلــى رفــع مســتوى وعــي األفــراد بالمســؤوليات الماليــة . كمــا قــام بنــك 
مســقط بإطــالق حمــالت التوعيــة ضــد اإلحتيــال اإللكترونــي و األمــن الســيبراني حيــث تعــاون البنــك مــع هيئــة تقنيــة المعلومــات مــن خــالل مشــاركة عــدد 
مــن الموظفيــن فــي تماريــن محــاكاة للهجمــات الســيبرانية و ذلــك لتعزيــز الجاهزيــة لحمايــة أنظمــة البنــك مــن هجمــات مشــابهة ، كمــا شــارك البنــك فــي 
عــدد مــن حمــالت التوعيــة ضــد االحتيــال اإللكترونــي التــي تهــدف إلــى رفــع مســتوى وعــي كافــة أفــراد المجتمــع حــول الممارســات المصرفيــة اإلحتياليــة و 
كيفيــة التغلــب و االبــالغ عــن مثــل هــذه الممارســات للقنــوات المعنيــة. لطالمــا ســاهم بنــك مســقط فــي دعــم االقتصــاد المحلــي مــن خــالل مســاهماته فــي 

األنشــطة المختلفــة و التعــاون مــع مختلــف المؤسســات فــي تنفيــذ البرامــج والمبــادرات التــي تدعــم قطاعــات مختلفــة وبالتالــي تســاهم فــي تطــور البلــد.

ويعــرب البنــك عــن شــكره للتدابيــر الداعمــة التــي إتخذهــا 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 الطويل. 

ويضطلع مجلس إدارة البنك بالمسؤوليات الرئيسية التالية:

وضــع السياســات واإلشــراف علــى المبــادرات الرئيســية للبنــك وتطبيــق تلــك السياســات لضمان التقيــد بالقوانين واللوائح، والتشــجيع على الشــفافية 	 
والنزاهــة فــي التقاريــر المرفوعــة لأطــراف المعنية بمصالــح البنك.

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 التي تم من أجلها تأسيس البنك.	 

تبني إجراءات اإلفصاح الخاصة بالبنك ومراقبة تطبيقها وفق قواعد وشروط ولوائح الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي الُعماني.	 

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 المنبثقة عن مجلس 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 مجلــس إدارة  ــي يتمت ــة الترشــيحات والتعويضــات بمراجعــة المهــارات والكفــاءات الت يقــوم مجلــس اإلدارة ومعــه لجن
البنــك وذلــك لضمــان إســتيفائه للمعاييــر المناســبة والمحــددة مــن قبــل كل مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال والبنــك المركــزي الُعمانــي. ويتــم بعــد ذلــك 
إفــادة الهيئــة العامــة لســوق المــال عــن المرشــح ومــن ثــم الحصــول علــى موافقــة المســاهمين فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة. بعــد ذلــك يتــم 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
يتــم 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 األعمــال. 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 يتــم اإلفصــاح لرئيــس مجلــس 

اإلدارة والمســاهمين عــن أســباب التغيــب الطــارئ ألي عضــو بمجلــس اإلدارة، عــن حضــور اجتماعــات الجمعيــات العامــة للمســاهمين.

يتألــف مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء تــم انتخابهــم لمــدة ثــالث ســنوات مــن قبــل المســاهمين فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية المنعقــد فــي ٢5 
مــارس ٢٠١٩م والــذي حضــره جميــع أعضــاء المجلــس. وســتنتهي الــدورة الحاليــة لمجلــس اإلدارة قبــل 3١ مــارس ٢٠٢٢م، حيــث ســيتم إنتخــاب مجلــس إدارة 

جديــد خــالل إجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية.
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التغييرات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة البنك
تأكيــًدا علــى التــزام البنــك بأفضــل ممارســات التنظيــم و اإلدارة، يعلــق البنــك أهميــة كبــرى علــى إنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة والحفــاظ علــى مصالــح 

المســاهمين.

ال يجــوز ألي عضــو بمجلــس إدارة البنــك أن يكــون عضــًوا 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.

يرجى مالحظة أن بيانات أعضاء مجلس إدارة البنك مبينة 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 البنــد )3( مــن 
المبــدأ الثامــن مــن ميثــاق تنظيــم وادارة شــركات المســاهمة العامــة )يوليــو ٢٠١5م(.  ووفقــًا لميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة المعــدل 
الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال فــي يوليــو ٢٠١5م  تنتفــي صفــة االســتقاللية عــن عضــو مجلــس اإلدارة فــي الحــاالت التاليــة والتــي تشــمل وال تقتصــر 

: على

١.    إذا كان مالــًكا لمــا نســبته )١٠%( عشــرة فــي المئــة أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو الشــركة األم أو أي مــن الشــركات التابعــة لهــا أو الشــركات 
الشــقيقة.

٢.    إذا كان ممثــاًل لشــخص ذي صفــة اعتباريــة يملــك مــا نســبته )١٠%( عشــرة فــي المئــة أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو الشــركة األم أو أي مــن الشــركات 
التابعــة لها أو الشــركات الشــقيقة.

3.    إذا شغل خالل العامين السابقين لترشحه منصًبا تنفيذًيا في الشركة أو الشركة األم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.

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

5.    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.

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

7.    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 ٢5 فــي المئــة مــن الميزانيــة الســنوية لهــذه الجمعيــات(.

8.    إذا كان موظًفا خالل العامين السابقين لترشحه لدى الشركة األم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.

٩    إذا كان مالًكا لحوالي )٢٠%( من أسهم أي من األطراف المشار إليها أعاله خالل العامين السابقين لترشحه.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ــأن مجمــوع المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام  ــا ب ــال ُعمانــي خــالل العــام ٢٠١٩م، علًم بلــغ مجمــوع بــدل حضــور جلســات مجلــس اإلدارة -/77,8٠٠ ري
٢٠١٩م قــد بلــغ -/١٢٢,٢٠٠ر.ع )مائــة واثنــان وعشــرون ألــف ومئتــا ريــال ُعمانــي( ، وبمــا أن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة البنــك ليســوا مــدراء  تنفيذييــن بالبنــك، 

فبالتالــي ال ينطبــق عليهــم نظــام الرواتــب الثابتــة أو الحوافــز المرتبطــة بــاألداء.

حصــل أكبــر ســبعة أعضــاء فــي اإلدارة التنفيذيــة للبنــك خــالل العــام ٢٠١٩م علــى مرتبــات ومكافــآت بلغــت فــي مجملهــا 3.٩53  مليــون ريــال ُعمانــي ويشــمل 
هــذا المبلــغ المرتبــات والعــالوات والحوافــز المرتبطــة بــاألداء. وقــد وافــق مجلــس اإلدارة علــى هــذا المبلــغ.

اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك
عملــت اللجــان الثــالث المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة خــالل العــام ٢٠١٩م علــى تقديــم الدعــم الــالزم للمجلــس لممارســة أعمالــه والنهــوض بمســؤولياته بكفــاءة 

وفعاليــة. إن مســؤوليات ومهــام اللجــان الثــالث المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة كانــت علــى النحــو التالــي:

1( لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة البنك
تعــد إدارة المخاطــر بشــكل عــام مســؤولية مجلــس إدارة البنــك و يتــم اإلشــراف عليهــا بواســطة لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بالبنــك ، ويقــوم 
مجلــس اإلدارة بمراجعــة إســتراتيجية إدارة المخاطــر والموافقــة عليهــا وتحديــد مســتوى المخاطــر المحتملــة، والتــي قــد تؤثــر علــى مختلــف شــرائح األعمــال. فــي 
حيــن تقــوم لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس 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 المنبثقــة عــن مجلــس 
اإلدارة بالبنــك بتقديــم توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة حــول اســتراتيجية المخاطــر مقابــل المكاســب و احتماليــة المخاطــر و سياســات 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.

التأكد من أن للبنك إستراتيجية فعالة في مجال إدارة المخاطر.	 

اإلشراف على تطبيق سياسة إدارة المخاطر وضمان توافق هذه السياسة مع القوانين واألنظمة ذات الصلة.	 
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الحرص على الشفافية والنزاهة في التقارير المرفوعة إلى المساهمين حول األصول ذات المخاطر.	 

تبني ونشر الوعي من خالل أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر وكيفية السيطرة على المخاطر المرتبطة بتنظيم وإدارة البنك.	 

تمــت مناقشــة المواضيــع الموضحــة أدنــاه  خــالل إجتماعــات لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس إدارة البنــك خــالل العــام ٢٠١٩م كمــا تــم رفــع التوصيــات 
المناســبة لمجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا:

إســتعرضت لجنــة المخاطــر تقريــر سياســة االلتــزام الخاصــة بــإدارة المخاطــر والــذي يتــم إعــداده وتقديمــه إلــى لجنــة المخاطــر كل ثالثــة أشــهر، ويوفــر   )١
هــذا التقريــر معيــاًرا لمســتويات المخاطــر التــي يحددهــا مجلــس إدارة البنــك، هــذا وقــد ناقشــت لجنــة المخاطــر المســائل الرئيســية التــي تحتويهــا هــذه 

التقاريــر وإبــداء المالحظــات والتوجيهــات المناســبة بشــأنها.

تســلمت لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس مــال البنــك وتــم بعــد ذلــك  مراجعــة رأس المــال، إعتمــادًا   )٢
علــى إختبــار تحمــل المخاطــر وخطــة العمــل التــي تعتمــد علــى النظــرة المســتقبلية. كمــا قامــت بإعتمــاد إختبــارات تحمــل المخاطــر الخاصــة بالبنــك 

وإســتعراض النتائــج المتعلقــة بســيناريوهات تحمــل المخاطــر المختلفــة؛ 

كمــا إســتعرضت لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مــدى االمتثــال للمتطلبــات التــي تــم تصميمهــا لتضمــن للمؤسســات الماليــة إســتعادة   )3
أنشــطتها االعتياديــة بعــد حــدوث األزمــات ، والتــي تحــدد كذلــك للمؤسســات الماليــة الخطــوات التــي يتعيــن عليهــا إتخاذهــا فــي حــال تعــذر إســتعادتها 
ألنشــطتها االعتياديــة بمــا يمهــد لتصفيتهــا وفــق خطــة واضحــة تضمــن الحــد مــن األضــرار التــي قــد تنتــج عــن تلــك التصفيــة. لقــد تــم تصميــم تلــك 

الخطــة بعــد إعــالن البنــك مؤسســة ماليــة ذات أهميــة اســتراتيجية فــي ُعمــان.

كما إستعرضت لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة اإلطار التننظيمي لقرار عمل البنك في السلطنة.  )4

قامــت لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بإجــراء مراجعــة لمحافــظ اســتثمارات البنــك والمخاطــر التــي يتعــرض لهــا فــي الــدول والبنــوك   )5
ــة الصــادرة فــي هــذا الخصــوص. ــرات وتوجيهــات الجهــات الرقابي ــك فــي ضــوء التغي ــة إســتراتيجية البن المختلفــة، وقــد راجعــت اللجن

قامــت لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بإجــراء مراجعــة شــاملة لمخاطــر الســوق ومخاطــر إدارة الســيولة والتــي تضمنــت مراجعــة مخاطــر   )6
أســعار الفائــدة، ومخاطــر أســعار العمــالت األجنبيــة ومخاطــر االســتثمار ومخاطــر الســلع األوليــة وتقييــم القيمــة المعرضــة للمخاطــر وذلــك لقيــاس 

مخاطــر الســوق بصــورة وافيــة.

كمــا قامــت لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بمراجعــة وضــع الســيولة العــام وإدارة مخاطــر الســيولة فــي البنــك وهــي التــي أشــارت إلــى   )7
أوضــاع أكثــر تقييــًدا بســبب انخفــاض أســعار النفــط.

ــرة، كمــا تــم مراجعــة مــدى  ــز علــى العالقــات مــع الشــركات الكبي راجعــت لجنــة المخاطــر للبنــك محفظــة األعمــال المصرفيــة للشــركات مــع التركي  )8
تعــرض بعــض الشــركات الكبيــرة لمخاطــر الســوق.

راجعــت لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس إدارة البنــك المحفظــة االئتمانيــة لأفــراد مــع التركيــز علــى جــودة األصــول وتكلفــة المخاطــر والعائــد مــع   )٩
المبــادرات الجديــدة التــي تــم اتخاذهــا لزيــادة المحفظــة وتحســين جودتهــا.

راجعت لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة البنك لبعض القطاعات الرئيسية ومدى تعرضها لمخاطر السوق.  )١٠

ناقشت لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة المخاطر المتعلقة بقواعد السلوك.  )١١

ــم المخاطــر والخســائر  ــة وتقيي ــج مراقب ــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة إطــار إدارة المخاطــر التشــغيلية بمــا فــي ذلــك نتائ إســتعرضت لجن  )١٢
ــى مســتويات خســارة مرتفعــة. ــي أدت إل ــداث الت التشــغيلية واألح

أجــرت لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مراجعــة لمــدى التقــدم المحــرز فــي عمليــة إدارة إســتمرارية األعمــال واألمــن المــادي وتكنولوجيــا   )١3
المعلومــات والعمليــات إلــى جانــب المبــادرات الرئيســية المخطــط لهــا.

راجعت لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة إطار خدمات الحماية و تلقت عرضا توضيحيا حول أمن المعلومات واألمن المادي.  )١4

ناقــش أعضــاء لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة نمــوذج بــازل و غيرهــا مــن اإلرشــادات التوجيهيــة والتنظيميــة و مــدى تأثيرهــا علــى عمليــات   )١5
البنــك فــي المســتقبل القريــب.

إستعرض أعضاء لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة خطة العمل إلدارة المخاطر لعام ٢٠٢٠م.   )١6

جرى خالل اإلجتماع المشترك للجنتي المخاطر والتدقيق المنبثقتين عن مجلس اإلدارة، مناقشة الموضوعات التالية:

 قدمت لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة نموذج "خطوط الدفاع الثالثة"، وعملية الحوكمة داخل البنك.	 

قــام أعضــاء لجنــة المخاطــر ولجنــة التدقيــق المنبثقتيــن عــن مجلــس اإلدارة بمراجعــة أكبــر خمســة مخاطــر تواجــه البنــك وكيفيــة إدارة تلــك المخاطــر 	 
مــن خــالل إتبــاع التوجهــات الحاليــة إلدارة المخاطــر. 

كما ناقش أعضاء لجنة المخاطر ولجنة التدقيق المنبثقتين عن مجلس اإلدارة غيرها من المخاطر المستجدة.	 

2( لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة البنك
تشــمل المســؤوليات الرئيســية للجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس إدارة البنــك توفيــر الدعــم الــالزم لمجلــس اإلدارة لإلضطــالع بمســؤولياته فــي المراقبــة 
ــق  ــة أنظمــة التدقي ــة وفعالي ــة الداخلي ــاءة أنظمــة الرقاب ــك والتأكــد مــن مــدى مالئمــة وكف ــي المتبعــة فــي البن ــراءات اإلفصــاح المال ــى إج واإلشــراف عل
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 
ــن  ــم تعيي ــط المتعلقــة بذلــك. هــذا وقــد ت ــال والضواب ــم التوجيهــات وإصــدار التعليمــات حــول إدارة المخاطــر المختلفــة، بمــا فــي ذلــك االحتي وتقــوم بتقدي

الفاضــل/ ناصــر بــن محمــد الحارثــي رئيًســا للجنــة التدقيــق فــي الرابــع مــن أبريــل ٢٠١١م.
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تقــوم لجنــة التدقيــق كل ســنتين، بمراجعــة إختصاصاتهــا وسياســة الرقابــة اإلداريــة وإختصاصــات وأنشــطة التدقيــق الداخلــي،  وقــد إعتمــدت سياســة أخالقيــات 
ــد  ــة عن ــد مهني ــد بقواع ــي والتقي ــق الداخل ــال التدقي ــرة فــي مج ــز إســتقاللية الدائ ــرة لتعزي ــن بالدائ ــن العاملي ــن الداخليي ــع المدققي ــة فــي العمــل لجمي المهن
التعامــل مــع مختلــف دوائــر وفــروع البنــك. وقــد تبنــت لجنــة التدقيــق توجًهــا 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.

ــى شــركة  ــك إل ــي بالبن ــق الداخل ــم خارجــي لجــودة التدقي ــراء تقيي ــي مهمــة إج ــق الداخل ــس التدقي ــق و رئي ــة التدقي فــي العــام ٢٠١٥م، أســندت كل مــن لجن
بروتيفيتــي العالميــة المتخصصــة فــي مجــال استشــارات المخاطــر والجــودة، ويأتــي ذلــك كجــزء مــن التــزام البنــك بأفضــل الممارســات فــي هــذا المجــال وتلبيــة 
لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة للممارســات المهنيــة فــي مجــال التدقيــق الداخلــي، والتــي تســتلزم القيــام بمثــل هــذا التقييــم مــرة كل خمــس ســنوات علــى 
األقــل، ووفًقــا للمعاييــر المهنيــة الدوليــة الموضوعــة مــن قبــل معهــد المدققيــن الداخلييــن. هــذا، وقــد تــم تقييــم دائــرة التدقيــق الداخلــي للبنــك وتصنيفهــا 
علــى إنهــا ملتزمــة بهــذه المعاييــر، ويســمح هــذا التصنيــف لدائــرة التدقيــق الداخلــي باســتخدام عبــارة "تــم اإلجــراء وفــق المعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا 
للتدقيــق الداخلــي"، فــي تقاريرهــا. وتــم إجــراء التقييــم الخارجــي للجــودة والــذي أكــد مــرة أخــرى علــى التــزام دائــرة التدقيــق الداخلــي للبنــك بالمعاييــر الدوليــة 

للممارســات المهنيــة فــي هــذا المجــال. و ســيتم إجــراء تقييــم الجــودة القــادم خــالل ٢٠٢٠م.

تولــي لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس إدارة البنــك أهميــة كبــرى للتطويــر المهنــي لجميــع موظفــي التدقيــق الداخلــي و رفــع مســتوى قدراتهــم للقيــام 
بــأداء مســؤولياتهم علــى أعلــى المســتويات المهنيــة الممكنــة، كمــا يتــم 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 واالحتيــال والتزويــر وإدارة 

المخاطــر وأمــن المعلومــات والتمويــل اإلســالمي وااللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن لجنــة التدقيــق ولجنــة المخاطــر قــد إجتمعتــا وفًقــا لجــدول االجتماعــات المحــدد لهمــا خــالل العــام ٢٠١٩م، وقــد أدتــا المهــام المناطــة 
بــكل منهمــا علــى أكمــل وجــه.

٣( لجنة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس إدارة البنك
تتولى لجنة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس اإلدارة المسؤوليات التالية:

 اقتراح التعيينات بمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، من خالل تحديد وتسمية المرشحين المناسبين للحصول على موافقة مجلس اإلدارة.	 

تحديد المبادئ والمعايير واألحكام الخاصة بسياسة مكافآت موظفي البنك وفي عام ٢٠١٩م قامت لجنة الترشيحات والتعويضات بما يلي: 	 

 مراجعــة وإعتمــاد إدارة األداء ومراجعــة سياســة العــالوات 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. مراجعــة وتعديــل وإدارة سياســة األداء والمكافــآت والحوافــز وذلــك تماشــًيا مــع القواعــد الـــ )٢٨( التــي يصدرهــا مجلــس 

االســتقرار المالــي بصيغتــه المقدمــة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي.

مراجعة إطار إدارة المواهب والتخطيط للتعاقب واإلحالل في البنك.	 

وجود نظام لتقييم األداء مبني على معايير توزيع مكافآت أعضاء فريق اإلدارة.	 

هيكل كبار مساهمي البنك:

نسبة المساهمة )٪(اسم المساهم
٢٣.٦٣شؤون البالط السلطاني

١١.٧٧مجموعة دبي المالية ش.م.م
٧.٨٠صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

٦.٤٩صندوق تقاعد وزارة الدفاع
٩.٩٩شركة جبرين العالمية للتنمية 

٥.١٣صندوق الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
٣.٦٣شركة مسقط أوفرسيز ش.م.م 

١.٩٠صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية
١.٤٢صندوق االحتياطي العام للدولة

٢٨.٢٤مستثمرون آخرون
١٠٠.٠٠اإلجمالي

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

رأس المــال المدفــوع بالكامــل ٣,٠٩٤,٧٨٣,٣٧١ ســهمًا، ويحتفــظ بهــا ٧,٢٠٤  مســاهم مســجل بشــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع )ش.م.ع.م(. ال يحتفــظ أي 
مســاهم )عــدا شــؤون البــالط الســلطاني( بأكثــر مــن ١٥٪ مــن رأس المــال المدفــوع مــن البنــك.

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 و حــق 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 و حســاب الربــح والخســارة وســجالت المســاهمين 
ــم اتخــاذه  ــل مفــوض و حــق التقــدم بطلــب إلغــاء أي قــرار ت ــات العامــة شــخصًيا أو مــن خــالل وكي ــت فــي إجتماعــات الجمعي واســتالم اإلخطــارات والتصوي
خــالل إجتمــاع الجمعيــة العامــة أو مــن قبــل مجلــس اإلدارة يكــون مخالًفــا للقانــون أو النظــام األساســي للبنــك و لوائحــه وحــق اتخــاذ أي إجــراءات ضــد أعضــاء 
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مجلــس اإلدارة و مراقبــي حســابات البنــك بالنيابــة عــن المســاهمين أو بالنيابــة عــن البنــك اســتنادا إلــى أحــكام المــادة )٢7٠( مــن قانــون الشــركات التجاريــة 
رقــم )٢٠١٩/١8م(. إن إصــدار البنــك أســهًما مجانيــة ال يتطلــب موافقــة اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين، غيــر أن إصــدار وتخصيــص األســهم 

عبــر إكتتــاب خــاص يتطلــب الموافقــة المذكــورة. 

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
ــا لسياســات وإجــراءات شــاملة تحكــم المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة، ويشــمل ذلــك القــروض والســلفيات الممنوحــة ألعضــاء  يعمــل البنــك وفًق

ــة. ــرة أو مهيمن ــك فيهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة حصــص كبي مجلــس اإلدارة واألطــراف ذات العالقــة بهــم وأي تعامــالت مــع شــركات يمتل

هــذا ويتــم اإلفصــاح عــن أي قــروض أو ســلفيات يتــم 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. ويتــم 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 إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية.

التأكيدات
ــذ الخطــط  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  .١

المرســومة. التوســعية 
يقــوم مجلــس إدارة البنــك بمراجعــة فاعليــة األنظمــة واإلجــراءات والرقابــة الداخليــة بشــكل مفّصــل مــرة واحــدة كل ســنة علــى األقــل للتأكــد مــن أن   .٢

األنظمــة المذكــورة فعالــة.
توجد لدى البنك إجراءات محددة بوضوح فيما يتعلق بشطب الديون، يتم اللجوء إليها فقط بعد إستنفاد جميع فرص التحصيل األخرى.  .3

يتــم إعــداد كافــة البيانــات الماليــة بدقــة بعــد مراجعــة دفاتــر الحســابات بعنايــة، علًمــا بــأن البنــك يتقيــد بمعاييــر التقاريــر الماليــة العالميــة )IFRS( فــي   .4
إعــداد وتقديــم البيانــات الماليــة.

قــام البنــك بتطبيــق نظــام متطــور للتدقيــق والرقابــة الداخليــة لضمــان رفــع التقاريــر الماليــة فــي حينهــا، كمــا يتــم رفــع تقاريــر عــن األداء المالــي للبنــك   .5
ومســتوى أداء األنشــطة األخــرى إلــى مجلــس اإلدارة بشــكل منتظــم، وذلــك بعــد مراجعتهــا وتحليلهــا مــن قبــل دائــرة الماليــة، ويتــم إعــداد البيانــات 
الماليــة بإتبــاع سياســات محاســبية مناســبة يتــم تطبيقهــا بشــكل مســتمر. وقــد وضــع البنــك اإلجــراءات والضوابــط التشــغيلية الضروريــة لضمــان 
تنفيــذ العمليــات المصرفيــة واعــداد الحســابات بشــكل دقيــق وفــي الوقــت المناســب، كمــا تتــم مراجعــة البيانــات الماليــة مــن قبــل دائــرة التدقيــق 

الداخلــي قبــل تقديمهــا للجنــة التدقيــق ومــن ثــم إلــى مجلــس إدارة البنــك للموافقــة عليهــا بعــد ذلــك.
يتّبع البنك سياسات واجراءات مدروسة تتناسب مع موقعه كمؤسسة مالية رائدة ذات تواجد إقليمي ودولي.  .6

يحتفظ البنك بتغطية تأمينية مالئمة على الممتلكات واألصول القابلة للتأمين لضمان تغطيتها ضد المخاطر التي قد تتعرض لها.  .7
يتقيــد البنــك وبصــورة مطلقــة وكاملــة بميثــاق تنظيــم وادارة شــركات المســاهمة العامــة )يوليــو ٢٠١5م( المدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق   .8

ــة. المالي
.)Pillar III( المعيار الثالث )أكمل البنك كافة المتطلبات الالزمة للتقيد بمعايير إتفاقية بازل )٢  .٩
استوفى البنك متطلبات إتفاقية بازل والبنك المركزي الُعماني فيما يتعلق بكفاية رأس المال.  .١٠

بالنســبة لســنة ٢٠١٩م، فقــد أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح بمعــدل 4٠%، منهــا أربــاح نقديــة بنســبة 35% تماشــًيا مــع األربــاح النقديــة المدفوعــة   .١١
فــي الســنوات العديــدة الماضيــة، باإلضافــة إلــى إقتــراح توزيــع نســبة 5% كأســهم مجانيــة. ولقــد ســجلت نســبة كفايــة رأس المــال )CAR( للبنــك 
بعــد توزيعــات األربــاح النقديــة )١٩.7٢%( وهــي أعلــى بكثيــر مــن الحــد األدنــى التنظيمــي. وســيحصل المســاهمين فــي البنــك علــى أربــاح نقديــة بواقــع 
)٠.٠35( ريــال عمانــي لــكل ســهم قيمتــه اإلســمية مائــة بيســة وذلــك بإجمالــي مبلــغ )١٠8.3١7( مليــون ريــال ُعمانــي علــى رأس المــال الحالــي للبنــك. 
عــالوة علــى ذلــك، ســيحصل المســاهمين علــى ســهم مجانــي لــكل )٢٠( ســهم عــادي بإجمالــي )١54,73٩,١68( ســهم بقيمــة )٠.١٠٠( ريــال عمانــي 
لــكل منهــا بقيمــة إجماليــة تبلــغ )١5.474( مليــون ريــال ُعمانــي. هــذا وســيكون توزيــع األربــاح النقديــة واألســهم المجانيــة رهًنــا بالحصــول علــى موافقــة 

الجهــات التنظيميــة وموافقــة إجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية للمســاهمين. 
يقوم البنك بإعداد تقرير مفصل مضمن في التقرير السنوي للبنك حول مناقشات اإلدارة التنفيذية وتحليالتها.  .١٢

بنــاء علــى متطلبــات البنــد )٢ س( مــن المبــدأ الرابــع مــن ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة  يوليــو ٢٠١5 م، والموافقــة فــي إجتمــاع   .١3
 )"EY"( الجمعيــة العامــة الســنوية للمســاهمين الــذي تــم عقــده فــي ١٩مــارس ٢٠١7م  لتعييــن شــركة إرنســت آنــد يونــغ "ش.م.م"، ســلطنة عمــان
كخبيــر استشــاري،لتقييم أداء مجلــس إدارة البنــك واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس للســنوات )٢٠١7م- ٢٠١8م- ٢٠١٩م(، قامــت الشــركة بإجــراء تقييــم 
ألداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه ثــم تــم تقديــم تقريــر إلــى رئيــس مجلــس اإلدارة وفًقــا لذلــك. وقــد أســفر تقييــم أداء مجلــس إدارة البنــك 
ــة وكفــاءة مجلــس  ــي بشــكل عــام فيمــا يتعلــق بفعالي ــخ 3١ ديســمبر ٢٠١٩م عــن أداء إيجاب ــة بتاري واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس للســنة المنتهي
اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه. وكان إيجابًيــا بشــكل خــاص علــى االنفتــاح ورغبــة جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي مواصلــة تحســين عمــل المجلــس 

واللجــان المنبثقــة عنــه.

سياسة توزيع األرباح
ــة أو  ــة داخلي ــم االحتفــاظ باحتياطــي كاف ومخصصــات مالئمــة لمجابهــة أي ظــروف طارئ ــث يت ــاح حصيفــة حي ــع أرب ــك سياســة توزي ينتهــج مجلــس إدارة البن
خارجيــة. وتهــدف سياســة توزيــع األربــاح إلــى مكافــأة المســاهمين مــع األخــذ فــي الحســبان فــي ذات الوقــت متطلبــات التوســع المســتقبلي ألعمــال البنــك 

وكفايــة رأس المــال مــن خــالل االحتفــاظ بجــزء مــن األربــاح الســنوية.
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سياسة اإلفصاح وتوفير المعلومات للمستثمرين
يولــي البنــك أهميــة قصــوى للحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين واإلفصــاح عــن المعلومــات الهامــة، ولذلــك، فــإن كافــة المعلومــات واألخبــار   .١
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 و نشاطاته.  .٢

تــم تكويــن لجنــة لإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة وتســمية أشــخاص مفوضيــن باإلفصــاح عــن األخبــار والبيانــات المتعلقــة بالبنــك للمســاهمين   .3
ووســائل اإلعــالم والجمهــور، علًمــا بأنــه يتــم إطــالع المســاهمين والمســتثمرين والجمهــور علــى كافــة المعلومــات الجوهريــة فــي الوقــت المناســب 

وبشــكل دوري ومنتظــم.
يتــم نشــر كافــة المعلومــات التــي تهــم المســتثمرين علــى موقــع البنــك اإللكترونــي www.bankmuscat.com ويشــجع البنــك كل مــن يهمــه األمــر   .4

الدخــول إلــى الموقــع المذكــور للحصــول علــى هــذه المعلومــات.
ــة. فــرض البنــك المركــزي  ــة العامــة لســوق المــال خــالل الســنوات الثــالث الماضي ــل الهيئ ــى البنــك مــن قب ــة عل ــم يتــم فــرض مخالفــات تنظيمي ل  .5
العمانــي ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي غرامــات علــى البنــك بلغــت -/3٠١,5٠٠ ريــال عمانــي ومبلــغ -/85,٠٠٠ ريــال ســعودي علــى التوالــي ، و 

ــج الدراســات الســنوية . ــر ونتائ ــات المتعلقــة بالنظــام وإعــداد التقاري هــي غرامــات متعلقــة بالمســائل التشــغيلية والمتطلب
دفــع البنــك مبلــغ )3٠٢,7١5( ريــال ُعمانــي للمدققيــن الخارجييــن مقابــل أعمــال التدقيــق والمراجعــة التــي قامــوا بهــا خــالل العــام ٢٠١٩م، علًمــا بــأن   .6
البنــك يســتخدم مدققيــن خارجييــن فــي مختلــف الــدول التــي يمــارس فيهــا أعمالــه. إن المبلــغ المشــار إليــه فــي هــذه الفقــرة هــو اجمالــي 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.
قدم البنك خالل العام عروًضا مرئية ومعلومات حول عملياته لعدد من المحللين والمستثمرين في األسواق المحلية واإلقليمية والدولية.   .7

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

)PwC( مراقبو حسابات البنك برايس ووترهاوس كوبرز
برايــس ووترهــاوس كوبــرز هــي شــبكة عالميــة مــن الشــركات العاملــة فــي ١57 دولــة مــع أكثــر مــن ٢76,٠٠٠ موظــف ملتــزم بتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة فــي 
مجــاالت التأميــن والضرائــب والخدمــات االستشــارية، كمــا توفــر برايــس ووترهــاوس كوبــرز التدريــب التجــاري والمؤهــالت المهنيــة الماليــة مــن خــالل أكاديميــة 

برايــس ووترهــاوس كوبرز.

وقــد تــم إنشــاء برايــس ووترهــاوس كوبــرز فــي منطقــة الشــرق األوســط منــذ أكثــر مــن 4٠ عاًمــا، واآلن لديهــا شــركات فــي البحريــن ومصــر والعــراق واألردن 
والكويــت ولبنــان وليبيــا وســلطنة عمــان واألراضــي الفلســطينية وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية و اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويعمــل بهــا حوالــي 56٠٠ 

.)www.pwc.com/me( موظــف

تــم تأســيس برايــس ووترهــاوس كوبــرز فــي ُعمــان منــذ أكثــر مــن 4٠ عاًمــا ويوجــد لديهــا 5 شــركاء، بمــا فــي ذلــك شــريك ُعمانــي ، وأكثــر مــن ١8٠ مــن المهنييــن 
ــال  ــا فــي مج ــن خبرته ــى الجمــع بي ــادرة عل ــة واالستشــارية وهــي ق ــن والخدمــات الضريبي ــال التأمي ــراء فــي مج ــود خب ــز الشــركة بوج ــم. تتمي وموظفــي الدع

االستشــارات المتخصصــة الدوليــة والمهــارات التقنيــة والخبــرة المحليــة ذات الصلــة.

إن اســم برايــس ووترهــاوس كوبــرز يشــير إلــى شــبكة برايــس ووترهــاوس كوبــرز و/أو الشــركات المنتســبة إليهــا، علمــًا بــأن لــكل واحــدة مــن هــذه الشــركات 
ل. يرجــى االطــالع علــى www.pwc.com/structure للتعــرف علــى المزيــد مــن التفاصيــل. كيــان قانونــي مســتقَّ

نبذة مختصرة حول أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك
الشــيخ/ خالــد بــن مســتهيل المعشــني يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك باإلضافــة إلــى كونــه رئيــس لجنــة الترشــيحات والتعويضــات التابعــة لمجلــس 
إدارة البنــك وذلــك منــذ أبريــل ٢٠١١م. هــذا ولقــد شــغل الشــيخ/ خالــد بــن مســتهيل المعشــني منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك منــذ مــارس ١٩٩٩م 
إلــى أن تــم تعيينــه رئيســًا لمجلــس اإلدارة فــي أبريــل ٢٠١١م. يحمــل الشــيخ/خالد بــن مســتهيل المعشــني شــهادة بكالوريــوس فــي اإلقتصــاد مــن المملكــة 

المتحــدة و شــهادة الماجســتير فــي دراســات الحــدود الدوليــة مــن معهــد الدراســات الشــرقية واإلفريقيــة التابــع لجامعــة لنــدن بالمملكــة المتحــدة.

الفاضــل/ ســليمان بــن محمــد اليحيائــي، نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة منــذ يونيــو ٢٠١١م و رئـــيس لجنــة إدارة المخاطــر وعضــو لجنــة الترشــيحات والتعويضــات 
التابعتيــن لمجلــس إدارة البنــك. يحمــل الفاضــل/ ســليمان بــن محمــد اليحيائــي مؤهــل عـــالي فــي إدارة األصــول الماليــة مــن جامعــة لــوزان بسويســرا )٢٠٠٢م( 
و ماجســتير فــي اإلدارة الماليــة مــن جامعــة ويلــز ببريطانيــا )٢٠٠٠م( و مؤهــل عـــالي فــي األزمــات واإلصــالح المالــي مــن جامعــة هارفــارد بالواليــات المتحــدة 
األمريكيــة )١٩٩٩م(. يشــغل الفاضــل/ ســليمان بــن محمــد اليحيائــي حاليــًا منصــب خبيــر اإلســتثمار بشــؤون البـــالط السلطانـــي وهــو رئيــس مجلــس إدارة ُعمــان 
كلوريــن "ش.م.ع.ع" و عضــوًا بمجلــس إدارة شــركة المدينــة العقاريــة "ش.م.ع.م" ورئيــس مجلــس إدارة صنــدوق ُعمــان للدخــل الثابــت ورئيــس مجلــس إدارة 
صنــدوق ُعمــان للمشــاريع الســياحية المتكاملــة و رئيــس مجلــس إدارة تيلكــوم ُعمــان و رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق أوريكــس و رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق 
البنــك الوطنــي الُعمانــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ورئيــس مجلــس إدارة الخليــج كلوريــن ذات مســؤولية محــدودة بدولــة قطــر و عضــو مجلــس إدارة 

يونيــون كلوريــن "ذ.م.م" بدولــة اإلمــارت العربيــة المتحــدة.

الفاضــل/ ناصــر بــن محمــد الحارثــي، عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ مــارس ٢٠٠7م وهــو رئيــس لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة ، وخــالل خدمتــه بــوزارة 
الدفــاع، تولــى عــددًا مــن الوظائــف الهامــة مــن بينهــا رئيــس التدقيــق الداخلــي ومديــر عــام التنظيــم والخطــط ومديــر عــام اإلدارة والمــوارد البشــرية .

الفاضــل/ حمــود بــن إبراهيــم صومــار الزدجالــي، عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ ينايــر ٢٠٠١م وعضــو لجنــة إدارة المخاطــر التابعــة لمجلــس إدارة البنــك. 
الفاضــل/ حمــود بــن إبراهيــم صومــار الزدجالــي هــو موظــف فــي صنــدوق تقاعــد شــرطة ُعمــان الســلطانية "ش.م.م" بصفتــه المديــر العــام.

ــًا منصــب  ــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة ويشــغل حالي ــو ٢٠١١م و عضــو لجن ــذ يولي ــن محمــد الحارثــي، عضــو بمجلــس إدارة البنــك من الشــيخ/ ســعيد ب
مســاعد مديــر عــام التمويــن بشــؤون البـــالط السلطانـــي، و عضــو بمجلــس إدارة إدارة ُعمــان كلوريــن "ش.م.ع.ع" و عضــو مجلــس إدارة الخليــج كلوريــن ذات 
مســؤولية محــدودة، ويحمــل الشــيخ سعـــيد شهـــادة الـــماجستير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة فكتوريــا )ملبورن-إســتراليا( وشــهادة البكالوريــوس فــي إدارة 

األعمــال و تخصــص فرعــي فــي نظــم الحاســب اآللــي مــن جامعــة كاليفورنيــا إستانيســلوس )واليــة كاليفورنيا-الواليــات المتحــدة األمريكيــة(.
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ــة  ــق التابع ــة التدقي ــاًل لمســقط أوفرســيز وهــو عضــو بلجن ــارس ٢٠١3م ممث ــذ م ــك من ــس إدارة البن ــن مســتهيل المعشــني، عضــو بمجل الشــيخ/ ســعود ب
ــأن  ــة فــي مجموعــة مســقط أوفرســيز، علمــًا ب ــر األعمــال التجاري ــر التســويق وتطوي ــذ العــام ٢٠٠8م منصــب مدي لمجلــس إإلدارة. يشــغل الشــيخ ســعود من
المجموعــة تعمــل فــي القطــاع المالــي و فــي مجــال العقــارات والتجــارة و الســفريات و التأميــن إلــى جانــب المشــاريع المشــتركة. إلتحــق الشــيخ/ ســعود فــي 
العــام ٢٠١١م بــوزارة الخارجية-المنظمــات الدوليــة ، و هــو حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي الدبلوماســية الدوليــة مــن جامعــة إيســت أنجليــا )بالمملكــة 

المتحــدة( فــي العــام ٢٠١5م، كمــا يحمــل شــهادة إدارة األعمــال مــن جامعــة ستافوردشــاير )بالمملكــة المتحــدة( فــي العــام ٢٠١٠م.

ــة الترشــيحات والتعويضــات  ــة إدارة المخاطــر وعضــو لجن ــر ٢٠١5م وعضــو لجن ــذ أكتوب ــك من ــس إدارة البن ــن ناصــر الشامســي، عضــو بمجل ــد ب الفاضــل/ خال
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 واإلســتثمارات البديلــة. الفاضــل/ خالــد بــن ناصــر الشامســي عضــو فــي مجالــس إدارات العديــد مــن 
الشــركات المدرجــة باألســواق الماليــة والشــركات الخاصــة. يحمــل الفاضل/خالــد بــن ناصــر الشامســي شــهادة البكالوريــوس )مــع مرتبــة الشــرف( فــي المحاســبة 

وإدارة األعمــال الدوليــة، وهــو مديــر معتمــد مــن قبــل األنســيد )INSEAD( فــي مجــال حوكمــة الشــركات.

ــة الترشــيحات  ــة إدارة المخاطــر وعضــو لجن ــة للتنميــة "ش.م.ع.م" وعضــو لجن ــن العالمي ــاًل لشــركة جبري الفاضــل/ ســوندر جــورج، عضــو بمجلــس اإلدارة ممث
والتعويضــات التابعتيــن لمجلــس إدارة البنــك. وهــو شــخصية مصرفيــة مــن ذوي الكفــاءة والخبــرة المصرفيــة المكتســبة خــالل 4٠ عامــًا مــن العمــل المتواصــل 
فــي القطــاع المصرفــي ، منهــا حوالــي 36 عامــًا فــي ســلطنة عمــان. الفاضــل ســوندر جــورج مواطــن عمانــي ينحــدر مــن جمهوريــة الهنــد وتــم منحــه الجنســية 
العمانيــة فــي عــام ٢٠٠١م نظــرًا لمــا قدمــه مــن خدمــات للمجتمــع العمانــي بشــكل عــام والقطــاع المصرفــي بشــكل خــاص خــالل إقامتــه الطويلــة فــي ســلطنة 
ُعمان. الفاضل/سوندر جورج خريج كلية العـلـــوم مـــن جـامـــعة مـــدراس بجـــمهورية الهـــند وحـاصـــل عــــلى ماجستير فـــي إدارة األعـمـــال مــــن المــعهـــد الـــدولي 
للتنميــة اإلداريــة فــي لــــوزان بسويســرا ، وهـــو أيضـــا زمـــيل بمـــعهد تـشـارتـــــرد للمصرفييــن ، لنــدن، وزميــل مشــارك فــي المعهــد الهنــدي للمصرفييــن. وهو أيضًا 
عضــو فــي مجلــس إدارة النهضــة للخدمــات "ش.م.ع.ع" و هاليكــون كابيتــال "ش.م.ع.م" و صنــدوق الدخــل الثابــت عمــان و الشــركة المتكاملــة لإلتصــاالت 

الســلكية والالســلكية )تيــو( "ش.م.ع.ع". الفاضــل/ ســوندر جــورج أيضــًا عضــو فــي مجلــس األمنــاء فــي كليــة الشــرق األوســط )ُعمــان(".

العميــد الركــن/ ســيف بــن ســالم الحارثــي، عضــو فــي مجلــس إدارة بنــك مســقط منــذ مــارس ٢٠١٩م ممثــاًل لصنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع وهــو عضــو بلجنــة 
التدقيــق التابعــة لمجلــس إإلدارة. يشــغل العميــد الركــن حاليــًا مستشــار مــوارد الدفــاع. حصــل العميــد الركــن ســيف علــى درجــة الدكتــوراه فــي المــوارد البشــرية 
مــن جمهوريــة مصــر العربيــة وعلــى زمالــة المحاســبين القانونييــن مــن المجمــع العربــي للمحاســبين عــام ١٩٩٩م فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية، كذلــك حصــل 
علــى زمالــة أكاديميــة ناصــر العســكرية العليــا فــي الدفــاع الوطنــي )ماجســتير( مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، إضافــة إلــى ذلــك حصولــة علــى بكالوريــوس فــي 
العلــوم العســكرية مــن واليــة كانســاس بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، كمــا لديــه دبلــوم عالــي فــي إدارة الحســابات مــن كليــة أبنجــدون بأكســفورد عــام ١٩٩5 
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 أكبر سبعة موظفين باإلدارة التنفيذية العليا للبنك

أعلن بنك مسقط عن الهيكل التنظيمي الجديد، إعتبارًا من 1 يناير 2019م.

الشــيخ/ وليــد بــن خميــس الحشــار، يتولــى منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي بنــك مســقط )إعتبــارًا مــن ١ ينايــر ٢٠١٩م(، وهــو أيًضــا  رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
المصــارف العمانيــة، و عضــو فــي مجلــس إدارة مركــز عمــان للحوكمــة والتنميــة المســتدامة وكليــة الدراســات المصرفيــة والماليــة.  تشــتمل خبرتــه الممتــدة 
علــى مــدى الســنوات الـــ٢8 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 بــن خميــس 
الحشــار إلــى بنــك مســقط فــي عــام ٢٠٠4م و منــذ ذلــك الحيــن شــغل عــدة مناصــب فــي البنــك مثــل مديــر عــام مجموعــة االعمــال المصرفيــة للشــركات الكبيــرة 
و نائــب الرئيــس التنفيــذي،  و وقــد حصــل الشــيخ وليــد بــن خميــس الحشــار علــى دبلــوم دراســات عليــا فــي اإلدارة العامــة مــن كليــة هارفــارد لأعمــال، كمــا 

حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس والماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة واليــة كاليفورنيــا فــي ســكرامنتو، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

ــذي  ــس التنفي ــب الرئي ــة لأفــراد، وقــد شــغل ســابقًا منصــب نائ ــمال المصرفي ــموعة األعـ ــصب رئيــس مجـ ــولى منـ ــي، يتـ ــن حمــد الحارث الفاضــل/ ســليمان ب
لمجموعــة "ميثــاق" للصيرفــة اإلســالمية والــذي يعتبــر الرائــد فــي الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية بالســلطنة. يحظــى الفاضــل/ ســليمان بــن حمــد الحارثــي 
بخبــرة فــي العمــل المصرفــي تفــوق 3١ عاًمــا حيــث تولــى ســابًقا إدارة األعمــال المصرفيــة لأفــراد والشــركات واألعمــال المصرفيــة الخاصــة، والصيرفــة 
اإلســالمية المحليــة. وقــد إلتحــق الفاضل/ســليمان بــن حمــد الحارثــي ببنــك مســقط ســنة ٢٠٠5م، وهــو عضــو فــي مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للمناطــق 
ــر الدقــم )الــذراع اإلســتثماري لهيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم( ورئيــس مجلــس إدارة محاجــر الدقــم.  حصــل الفاضــل/  الصناعيــة وشــركة تطوي
ســليمان بــن حمــد الحارثــي علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال )الماليــة( مــن جامعــة ليشســتر بالمملكــة المتحــدة )٢٠٠٢م( وشــهادة الدبلــوم فــي 
الدراســات المصرفيــة مــن معهــد الدراســات المصرفيــة بســلطنة ُعمــان )٢٠٠3م( ، كمــا أكمــل برنامًجــا متقدًمــا فــي مجــال اإلدارة فــي جامعــة هارفــارد 

ــًا متقدمــًا فــي مجــال اإلدارة فــي معهــد إنســياد.  ــك اكمــل برنامج ــة، وكذل ــات المتحــدة األمريكي بالوالي

الفاضل/كــي. جوبــا كومــار، يتولــى منصــب رئيــس األعمــال المصرفيــة لأفــراد ،وقــد شــغل ســابقًا منصــب نائــب رئيــس العمليــات المصرفيــة فــي البنــك، وهــو 
مســؤول عــن إدارة الخدمــات المصرفيــة لأفــراد 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 األســواق الماليــة فــي لنــدن وعضــو فــي 
جمعيــة أمنــاء صناديــق اإلســتثمار فــي لنــدن. الفاضــل/ كــي جوبــا كومــار حاصــل أيًضــا علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن المعهــد الدولــي للتنميــة 

اإلداريــة فــي مدينــة لــوزان بسويســرا. 

الفاضــل/ أحمــد بــن فقيــر البلوشــي، رئيــس األعمــال المصرفيــة للشــركات ببنــك مســقط، وهــو مســؤول عــن مجموعــة األعمــال المصرفيــة للشــركات والتــي 
تضــم كل مــن دائــرة الشــركات الكبيــرة والمشــاريع وهيكلــة التمويــل ودوائــر المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والفــروع الدوليــة.  الفاضــل/ أحمــد هــو زميــل 
 )EMBA(  المملكــة المتحــدة وحاصــل علــى شــهادة برنامــج الماجســتير التنفيــذي فــي إدارة األعمــال ،)ACCA( عضــو جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن
مــن جامعــة الدراســات العليــا إلدارة األعمــال )HEC( بباريــس. بــدأ الفاضــل/ أحمــد مســيرته المهنيــة فــي بنــك مســقط فــي أكتوبــر ١٩٩4م كمدقــق داخلــي 
واســتكمل ٢5 ســنة مــع بنــك مســقط قبــل توليــه منصــب رئيــس األعمــال المصرفيــة للشــركات، عمــل بمنصــب نائــب مديــر عــام المــوارد البشــرية والرئيــس 

التنفيــذي لفــرع بنــك مســقط بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
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الفاضــل/ عبــد اللــه بــن زهــران الهنائــي، رئيــس األعمــال المصرفيــة المتخصصــة والنمــو اإلســتراتيجي للبنــك، وهــو مســؤول عــن الخزينــة وأســواق رأس المــال 
وأعمــال بنــوك اإلســتثمار وإدارة األصــول والمؤسســات الماليــة العالميــة واالســتثمار فــي الملكيــة والنمــو االســتراتيجي للبنــك. قبــل أن يصبــح رئيًســا لألعمــال 
المصرفيــة المتخصصــة والنمــو اإلســتراتيجي، شــغل منصــب مديــر عــام األعمــال المصرفيــة المتخصصــة والشــركات. يتمتــع الفاضــل/ عبداللــه بخبــرة تزيــد عــن 
٢٣ عاًمــا فــي القطــاع المصرفــي، وهــو عضــو فــي عــدد مــن مجالــس اإلدارة ولجــان صناديــق االســتثمار. حصــل الفاضــل/ عبــد اللــه علــى شــهادة الماجســتير 
التنفيــذي فــي إدارة األعمــال )EMBA( مــن المعهــد الدولــي للتطويــر اإلداري IMD، لــوزان. كمــا أنــه محاســب قانونــي معتمــد )الواليــات المتحــدة األمريكيــة( 
وحاصــل علــى شــهادة المحلــل المالــي المعتمــد )CFA( مــن معهــد المحلليــن المالييــن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. وهــو حاصــل أيًضــا علــى دبلــوم فــي اإلدارة 

العامــة مــن جامعــة هارفــارد لألعمــال ، كمــا أكمــل برنامًجــا متقدًمــا فــي مجــال اإلدارة فــي جامعــة هارفــارد بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

ــر  الفاضلــة/ شــيخة بنــت يوســف الفارســي، رئيــس اإلســتراتيجية والخدمــات المؤسســية. وهــي مســؤولة عــن إدارة االســتراتيجية والمــوارد البشــرية وتطوي
ــر عــام  ــة المعلومــات واالئتمــان. وقبــل هــذا المنصــب، شــغلت منصــب مدي ــة للشــركات وتقني ــة والمســؤولية االجتماعي ــن واالتصــاالت التجاري خدمــة الزبائ
ــوس فــي التجــارة  ــى درجــة البكالوري ــت عل ــة واالســتراتيجية فــي بنــك مســقط. حصل ــة المالي ــر عــام الرقاب ــر المؤسســي ومســاعد مدي االســتراتيجية والتطوي
واالقتصــاد، تخصــص التســويق، مــن جامعــة الســلطان قابــوس عــام ١٩٩٩م و علــى شــهادة الماجســتير فــي الماليــة مــن كليــة كاس إلدارة األعمــال، جامعــة 
ســيتي فــي لنــدن عــام ٢٠٠٥م. قبــل انضمامهــا إلــى البنــك، عملــت فــي المركــز العمانــي لترويــج االســتثمار وتنميــة الصــادرات )المعــروف حالًيــا باســم إثــراء( 

بصفتهــا المديــر العــام باإلنابــة لترويــج االســتثمار.

الفاضــل/ تــي جانيــش، رئيــس الرقابــة الماليــة للبنــك ومســؤول عــن مجموعــة الماليــة وتخطيــط األعمــال والخدمــات المركزية للمشــتريات والخزينة واالســتثمار 
وخدمــات اإلســناد. يتمتــع الفاضــل/ جانيــش بخبــرة تزيــد عــن ٢٥ عاًمــا، منهــا ٢٢ عاًمــا فــي القطــاع المصرفــي. وهــو محاســب قانونــي مؤهــل )ACA( مــن معهــد 
المحاســبين المعتمديــن فــي الهنــد، كمــا إنــه محاســب إداري معتمــد )CMA( مــن معهــد المحاســبين اإلدارييــن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ومحاســب تكاليف 

)ICWA( مــن معهــد محاســبة التكاليــف واألعمــال بالهنــد، كمــا أنــه حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العليــا فــي اإلدارة العامــة مــن كليــة هارفــارد لألعمــال.

نبذة عـن أعـضاء هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية
فضيلــة الشــيخ/ أ.د. عـــلي محــي الديــن القــره داغــي ـ رئيــس الهيئــة وأحــد كبــار االستشــاريين الشــرعيين فــي مجــال الصيرفــة و التمويــل اإلســامي فــي العالــم، 
حيــث يــرأس أو يشــغل مناصــب هامــة فــي العديــد مــن الهيئــات والمجالــس الشــرعية بمــا فيهــا "المجلــس األوربــي لإلفتــاء والبحــوث" )إيرلنــدا( و "مجمــع الفقــه 
اإلســامي" )جــّده( و "هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية" )البحريــن( و "اللجنــة الشــرعية العالميــة للــزكاة" )الكويــت( وغيرهــا. وقــد 
حصــل فضيلتــه عـــلى "جائــزة الدولــة التشــجيعية فــي الفقــه اإلســامي المقــارن" مــن دولــة قطــر، و "جائــزة عجمــان لخدمــة المجتمــع" عــام ٢٠٠١م باإلمــارات 
العربيــة المتحــدة . يحمــل فضيلتــه درجــة الدكتــوراة فــي الشــريعة والقانــون مــن جامعــة األزهــر منــذ ١٩٨٥؛ ولديــه مــن المؤلفــات مــا يزيــد عــن ٥٠ مؤلفــًا و ٢٠٠ 
بحــث، منهــا حقيبــة طالــب العلــم االقتصاديــة ـ فــي ١٢ مجلــدًا، يشــارك فضيلتــه بإنتظــام فــي المنتديــات اإلســامية، ويعمــل حاليــا رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة 

التنميــة البشــرية، إلــى جانــب عضويتــه باللجنــة اإلستشــارية الشــرعية للمركــز األكاديميــة اإلســامي التابــع لجامعــة أوكســفورد بالمملكــة المتحــدة. 

ــا وأحــد العلمــاء البارزيــن فــي مجــال صناعــة التمويــل اإلســامي، بمــا فــي ذلــك الصيرفــة اإلســامية  فضيلــة الشــيخ عصــام محمــد إســحاق - عضــًوا تنفيذًي
والتكافــل وصناديــق اإلســتثمار، 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 اإلســامية )البحريــن( والهيئــة الشــرعية العليــا بالبنــك المركــزي باإلمــارات العربيــة المتحــدة )اإلمــارات(، 
وهيئــة الرقابــة الشــرعية ببنــك دار اإلســتثمار )البحريــن(، وبنــك إيكــو اإلســامي )قيرغســتان(، ومصــرف أبوظبــي اإلســامي )اإلمــارات(، وبنــك آركابيتــا )البحرين(، 
وبنــك البركــة اإلســامي )البحريــن(، وبنــك ميــزان اإلســامي )باكســتان(، ودار التكافــل )اإلمــارات(، واألســواق الماليــة اإلســامية الدوليــة )البحريــن(، وهيئــة 
النقــد المالديفيــة )المالديــف(، وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية )البحريــن(. وقــد حصــل فضيلــة الشــيخ/ عصــام علــى شــهادة 
البكالوريــوس مــن جامعــة ماكجيــل بمونتريــال )كنــدا( عــام ١٩٨٣م، ويشــغل حاليــًا مدرســًا للفقــه اإلســامي، والعقيــدة اإلســامية، وتفســير القــرآن فــي العديــد 

مــن المراكــز اإلســامية التابعــة لــوزارة الشــئون الدينيــة بالبحريــن. 

ــراء  ــرا فــي إث ــن فــي ســلطنة عمــان، ويســهم كثي ــا وأحــد رمــوز الفقــه اإلســامي البارزي ــدي - عضــًوا تنفيذًي ــن محمــد الكن ــور ماجــد ب ــة الشــيخ الدكت فضيل
مــداوالت هيئــة الرقابــة الشــرعية لـ"ميثــاق" بعلمــه الغزيــر وخبرتــه الواســعة فــي مجــال أحــكام الشــريعة اإلســامية مــع تركيــز علــى التطبيقــات الســائدة فــي 
الســلطنة. الدكتــور الكنــدي أحــد رواد الصيرفــة اإلســامية والتمويــل اإلســامي مــن بيــن العلمــاء العمانييــن. إلــى جانــب مهامــه الكبيــرة فــي هيئــة الرقابــة 
الشــريعة بميثــاق. يعمــل فضيلتــه كأميــن عــام للجنــة اإلفتــاء بســلطنة ُعمــان، وشــغل ســابقا قاضيــًا مســاعدًا بــوزارة العــدل وباحثــًا فــي مكتــب اإلفتــاء بســلطنة 
عمــان. وقــد حصــل الشــيخ/ الكنــدي عــام ٢٠١٢م عـــلى درجــة الدكتــوراه فــي الفقــه اإلســامي مــن الجامعــة اإلســامية العالميــة بماليزيــا، وعـــلى دكتــوراه أخرى 
فــي اإلقتصــاد والصيرفــة اإلســامية مــن جامعــة اليرمــوك بــاألردن عــام ٢٠١٤م. يعتبــر الدكتــور/ ماجــد أول مؤلــف عمانــي فــي مجــال الصيرفــة اإلســامية 
حيــث قــام بتأليــف كتابيــن ـ أحدهمــا: "المعامــات الماليــة والتطبيقــات المعاصــرة" وثانيهمــا: "أســواق األوراق الماليــة علــى ضــوء األحــكام الشــرعية"، كمــا 

أنــه كثيــر الظهــور فــي المنتديــات اإلســامية.

فضيلــة الشــيخ المفتــي إرشــاد أحمــد إعجــاز أحــد العلمــاء البارزيــن فــي مجــال التمويــل اإلســامي عامــة والصيرفــة اإلســامية خاصــة فــي جمهوريــة باكســتان، 
ــك إســامي  ــدود، و "بن ــك ســمت" المح ــة الشــرعية بـــ "بن ــة الرقاب ــزي الباكســتاني، وهيئ ــك المرك ــة االستشــارية الشــرعية بالبن ــرأس كا مــن: اللجن ــث ي حي
ــة الشــرعية بـــ "مجموعــة  ــة الرقاب ــة الشــرعية "بنــك ســتاندرد شــارترد" بباكســتان، وهيئ ــة الرقاب ــة كل مــن: هيئ ــع بعضوي ــه يتمت باكســتان" المحــدود. كمــا أن
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 اإلســامي"، و "مركــز الدراســات االقتصاديــة" بكراتشــي، 
و "جامعــة إقــرأ" بكراتشــي، وغيرهــا. كمــا أنــه كثيــر الظهــور فــي منتديــات اإلقتصــاد والتمويــل اإلســامي والمعاهــد التعليميــة ومراكــز اإلقتصــاد اإلســامي. 
حصــل المفتــي إرشــاد علــى شــهادة "التخصــص فــي اإلفتــاء" مــن "جامعــة دار العلــوم" بكراتشــي ســنة ١٩٩٦، ثــم ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة إقــرأ، 

ســنة ٢٠١٠. ويواصــل حاليــا دراســاته العليــا مرحلــة الـــ إمفــل )M.Phil( فــي مجــال التمويــل اإلســامي بجامعــة كراتشــي ـ باكســتان.

فضيلــة الشــيخ وليــد بــن ســليمان القــري عالــم فــي مجــال الفقــه اإلســامي فــي ســلطنة عمــان، وينشــط حاليــا فــي مجــال التمويــل اإلســامي عامــة والتأميــن 
ــة  ــه يشــغل عضــوا فــي هيئ ــاء بســلطنة ُعمــان. كمــا أن ــذ عــام ٢٠٠٧م يعمــل فضيلتــه كأميــن للفتــوى بمكتــب اإلفت اإلســامي )التكافــل( بشــكل خــاص. من
الرقابــة الشــرعية بشــركة "عمــان للتكافــل" العمانيــة منــذ تأسيســها لغايــة اليــوم، وعضــوا 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 اإلســامية بالبحريــن؛ ويواصــل حاليــا دراســاته العليــاـ  مرحلــة الماجســتيرـ  فــي أصــول الديــن بـــ "جامعــة الســلطان قابــوس"ـ  ســلطنة عمــان.
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الجداول
جدول رقم ١: تشكيل مجلس اإلدارة وحضور األعضاء الجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وبدل الحضور )٢٠١٩م(

تــم إعــداد هــذا الجــدول وفًقــا لمتطلبــات الملحــق رقــم )٣( مــن ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة )يوليــو ٢٠١٥م( ويغطــي الجــدول البنــد )٢-١ 
ــد )٣-٣ اجتماعــات اللجــان  ــد )٢-٢- إجتماعــات مجلــس اإلدارة وتواريخهــا( والبن ــة التــي يمثلونهــا(، والبن تصنيــف أعضــاء مجلــس اإلدراة والشــخصيات اإلعتباري

المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة والحضــور خــال الســنة( والبنــد )٥-١ المكآفــات واألتعــاب(:

اسم 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

٣ليس عضواليس عضوا٩
مستقل / غير 

تنفيذي / من غير 
المساهمين

١٠,٠٠٠/-

*الفاضل/ سليمان 
بن محمد اليحيائي، 

ممثل شؤون الباط 
السلطاني

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ورئيس لجنة 

المخاطر المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة، 

وعضو لجنة الترشيحات 
والتعويضات المنبثقة 

عن مجلس اإلدارة

٢١ليس عضوا٤

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

٥,٢٠٠/-

الفاضل/ ناصر بن 
محمد الحارثي  

عضو مجلس اإلدارة 
ورئيس لجنة التدقيق 
المنبثقة عن مجلس 

اإلدارة

ليس عضواليس عضوا٩٦
مستقل / غير 

تنفيذي /  من غير 
المساهين 

٩,٩٠٠/-

الفاضل/ حمود 
بن إبراهيم صومار 

الزدجالي، ممثل 
لصندوق تقاعد شرطة 

ُعمان السلطانية 

عضو مجلس اإلدارة 
وعضو لجنة المخاطر 
المنبثقة عن مجلس 

اإلدارة 

ليس عضوا٥ليس عضوا٨

مستقل / غير 
تنفيذي / ممثل 

لشخصية اعتبارية 
مساهمة

٩,٤٠٠/-

الشيخ/ سعيد بن 
محمد الحارثي

عضو مجلس اإلدارة 
وعضو لجنة التدقيق 
المنبثقة عن مجلس 

اإلدارة

ليس عضواليس عضوا٩٦
غير مستقل / غير 

تنفيذي / مساهم 
بصفته الشخصية

٩,٤٠٠/-

الشيخ/ سعود بن 
مستهيل المعشني،

ممثل لشركة مسقط 
أوفرسيز "ش.م.م"

عضو مجلس اإلدارة 
وعضو لجنة التدقيق 
المنبثقة عن مجلس 

اإلدارة

ليس عضواليس عضوا٤٣

مستقل / غير 
تنفيذي / ممثل 

لشخصية اعتبارية 
مساهمة

٤,٩٠٠/-

الفاضل/ خالد بن ناصر 
الشامسي

عضو مجلس اإلدارة 
وعضو لجنة المخاطر 
المنبثقة عن مجلس 

اإلدارة، وعضو 
لجنة الترشيحات 

والتعويضات المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة

٥ليس عضوا٩
غير مستقل / غير 
تنفيذي / من غير 

المساهمين
٩,٤٠٠/-

الفاضل/ سوندر جورج، 
ممثل شركة جبرين 

العالمية للتنمية 
ش.م.ع.م

عضو مجلس اإلدارة 
وعضو لجنة المخاطر 
المنبثقة عن مجلس 

اإلدارة وعضو 
لجنة الترشيحات 

والتعويضات المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة

٥٣ليس عضوا٩

مستقل / غير 
تنفيذي / ممثل 

لشخصية اعتبارية 
مساهمة

٩,٨٠٠/-

العميد الركن/ سيف 
بن سالم الحارثي، 

ممثا صندوق تقاعد 
وزارة الدفاع

عضو مجلس اإلدارة 
وعضو لجنة التدقيق 
المنبثقة عن مجلس 

اإلدارة

ليس عضواليس عضوا٧٥

مستقل/ غير 
تنفيذي/ مساهم 

بصفته الشخصية/ 
ممثل لشخصية 

اعتبارية مساهمة

٨,٤٧٥/-
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اسم 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/ كي.كي. 
عبد الرزاق 

عضو سابق في 
ليس عضواليس عضوا١١مجلس اإلدارة

مستقل / غير 
تنفيذي / مساهم 

بصفته الشخصية
١,٣٢٥/-

-/٧٧,٨٠٠إجمالي المبلغ المدفوع كبدل حضور ألعضاء مجلس اإلدارة

* قام شؤون البالط السلطاني بإستبادل ممثله في المجلس.

ــرزاق مجلــس اإلدارة بتاريــخ  ٢٥ مــارس ٢٠١٩م وذلــك بعــد انتهــاء فتــرة العضويــة فــي المجلــس و انتخــاب مجلــس إدارة جديــد و لقــد حضــر  **غــادر الفاضــل/ كي.كــي عبــد ال
اجتماعــا واحــدا فقــط لمجلــس اإلدارة و اجتماعــا واحــدا فقــط للجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس إدارة البنــك.

الجدول رقم ٢: حضور أعضاء مجلس إدارة البنك في اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين

تــم إعــداد هــذا الجــدول وفقــا لمتطلبــات البنــد )٢-٢( مــن الملحــق رقــم ٣ مــن ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة )يوليــو ٢٠١٥م( حــول حضــور 
أعضــاء مجلــس ادارة البنــك فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي ٢٥ مــارس ٢٠١٩م: 

ممثاًلالعضو الحاضر في اجتماع الجمعية العامة السنويةرقم
نفسهالشيخ خالد بن مستهيل المعشني١
شؤون البالط السلطاني الفاضل سليمان بن محمد اليحيائي٢
صندوق تقاعد وزارة الدفاعالفاضل ناصر بن محمد الحارثي ٣
صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية "ش.م.م"الفاضل حمود بن ابراهيم صومار الزدجالي٤
نفسهالفاضل كي كي عبد الرزاق٥
نفسهالشيخ سعيد بن محمد الحارثي٦
شركة مسقط اوفرسييز ش.م.مالشيخ سعود بن مستهيل المعشني٧
نفسهالفاضل خالد ناصر الشامسي              ٨
شركة جبرين العالمية للتنمية ش.م.ع.مالفاضل سوندر جورج٩

الجدول رقم ٣: تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه )٢٠١٩م(

بلــغ العــدد اإلجمالــي إلجتماعــات المجلــس فــي الفتــرة مــن ١ ينايــر ٢٠١٩م الــى ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م تســعة إجتماعــات. الحــد األقصــى للمــدة التــي تفصــل بيــن 
أي إجتماعيــن ينبغــي أال تتجــاوز أربعــة أشــهر متتاليــة، وفقــًا للبنــد ١٠ )ب( مــن المبــدأ الثانــي مــن ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة )يوليــو 
٢٠١٥م(، ولقــد كانــت تواريــخ إجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وهــي لجنــة التدقيــق ولجنــة إدارة المخاطــر ولجنــة الترشــيحات والتعويضــات 

خــالل عــام ٢٠١٩م كمــا هــو مبيــن بالجــدول أدنــاه.

مواعيد اجتماعات مجلس الرقم
اإلدارة

تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق 
المنبثقة مجلس اإلدارة

تواريخ اجتماعات لجنة المخاطر 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

تواريخ اجتماعات لجنة 
الترشيحات والتعويضات

٢٤ يناير ٢٨٢٠١٩ أبريل ٢٩٢٠١٩  يناير ٢٩٢٠١٩  يناير ١٢٠١٩
٢٩ يناير ٢٢٢٠١٩ يوليو ٢٨٢٠١٩ أبريل ٢٥٢٠١٩ مارس ٢٢٠١٩
٢١ مارس ١٧٢٠١٩ سبتمبر ٢٢٢٠١٩ يوليو ٢٨٢٠١٩ إبريل ٣٢٠١٩
٢١ أكتوبر ١٧٢٠١٩ سبتمبر ١٧٢٠١٩ يونيو ٤٢٠١٩
١١ ديسمبر ٢١٢٠١٩ أكتوبر ٢٢٢٠١٩ يوليو ٥٢٠١٩
١١ ديسمبر ١٧٢٠١٩ سبتمبر ٦٢٠١٩
٢١ أكتوبر ٧٢٠١٩
٢٢ و ٢٣ أكتوبر ٨٢٠١٩
١١ ديسمبر ٩٢٠١٩
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الجدول رقم ٤: رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس

تــم إعــداد هــذا الجــدول وفًقــا لمتطلبــات البنــد )٢-٣ عــدد مجالــس اإلدارة األخــرى أو لجــان المجلــس التــي يكــون فيهــا عضــو مجلــس اإلدارة عضــًوا أو رئيًســا( 
مــن الملحــق رقــم )٣( مــن ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة )يوليــو ٢٠١٥م(:

الشيخ/ خالد بن مستهيل المعشني

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

مساهم بصفته الشخصية / 
ممثل

الصفة بمجلس اإلدارة / رئيس 
مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة بصفته الشخصيةبنك مسقط "ش.م.ع.ع"١
 رئيس  مجلس إدارة بصفته الشخصيةشركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة "ش.م.ع.ع"٢
عضو مجلس إدارة بصفته الشخصيةالعمانية للخدمات المالية "ش.م.ع.ع"٣
 عضو  مجلس إدارةبصفته الشخصيةشركة ظفار لألعالف "ش.م.ع.ع"٤

الفاضل/ سليمان بن محمد اليحيائي

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

مساهم بصفته الشخصية / 
ممثل

الصفة بمجلس اإلدارة / رئيس 
مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة شؤون البالط السلطانيبنك مسقط"ش.م.ع.ع"١
رئيس مجلس إدارةبصفته الشخصيةشركة عمان كلورين"ش.م.ع.ع"٢

الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي

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

مساهم بصفته الشخصية / 
ممثل

الصفة بمجلس اإلدارة / رئيس 
مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارةبصفته الشخصيةبنك مسقط"ش.م.ع.ع"١
رئيس مجلس إدارة بصفته الشخصيةشركة عمان لالستثمار والتمويل"ش.م.ع.ع"٢

الفاضل/ حمود بن إبراهيم صومار الزدجالي

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

مساهم بصفته الشخصية / 
ممثل

الصفة بمجلس اإلدارة / رئيس 
مجلس اإلدارة

ممثل صندوق تقاعد شرطة بنك مسقط"ش.م.ع.ع"١
عضو مجلس إدارةعمان السلطانية "ش.م.م"

الشيخ/ سعيد بن محمد الحارثي

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

مساهم بصفته الشخصية / 
ممثل

الصفة بمجلس اإلدارة / رئيس 
مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارةبصفته الشخصيةبنك مسقط"ش.م.ع.ع"١
عضو مجلس إدارةبصفته الشخصيةشركة عمان كلورين"ش.م.ع.ع"٢

الشيخ/ سعود بن مستهيل المعشني

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

مساهم بصفته الشخصية / 
ممثل

الصفة بمجلس اإلدارة / رئيس 
مجلس اإلدارة

ممثل شركة مسقط إوفرسيز بنك مسقط"ش.م.ع.ع"١
عضو مجلس إدارة"ش.م.م"

الفاضل/ خالد بن ناصر الشامسي

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

مساهم بصفته الشخصية / 
ممثل

الصفة بمجلس اإلدارة / رئيس 
مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارةبصفته الشخصيةبنك مسقط"ش.م.ع.ع"١



25

الفاضل/ سوندر جورج

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

مساهم بصفته الشخصية / 
ممثل

الصفة بمجلس اإلدارة / رئيس 
مجلس اإلدارة

ممثل لشركة جبرين العالمية بنك مسقط"ش.م.ع.ع"١
عضو مجلس إدارةللتنمية "ش.م.ع.م"

عضو مجلس إدارةبصفته الشخصيةالنهضة للخدمات "ش.م.ع.ع"٢

العميد الركن/ سيف بن سالم الحارثي

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

مساهم بصفته الشخصية / 
ممثل

الصفة بمجلس اإلدارة / رئيس 
مجلس اإلدارة

ممثل عن صندوق تقاعد وزارة بنك مسقط "ش.م.ع.ع"١
عضو مجلس إدارةالدفاع

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

ممثل عن صندوق تقاعد وزارة شركة المها لتسويق المنتجات النفطية "ش.م.ع.ع"٣
عضو مجلس إدارةالدفاع

الجدول ٥: األعضاء ورؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس

ــدد  ــو ٢٠١٥م( ع ــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة )يولي ــاق تنظي ــد )٣-٢( مــن الملحــق رقــم )٣( مــن ميث ــات البن ــا لمتطلب ــداد هــذا الجــدول وفًق ــم إع ت
ــس اإلدارة عضــوًا أو رئيســًا. ــا عضــو مجل ــي يكــون فيه ــس الت ــان المجل ــرى أو لج ــس األخ المجال

أعضاء لجنة التدقيق:

الصفة في اللجنة المنبثقة عن المجلساالسمرقم
رئيس لجنة التدقيقالفاضل ناصر بن محمد الحارثي ١
عضوًاالشيخ سعيد بن محمد الحارثي ٢
عضوًاالشيخ سعود بن مستهيل المعشني  ٣
عضوًاالعميد الركن/ سيف بن سالم الحارثي٤

أعضاء لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

الصفة في اللجنة المنبثقة عن المجلساالسمالرقم
رئيس لجنة المخاطرالفاضل سليمان بن محمد اليحيائي١
عضوًاالفاضل حمود بن إبراهيم صومار الزدجالي٢
عضوًاالفاضل خالد ناصر الشامسي٣
عضوًاالفاضل سوندر جورج٤

أعضاء لجنة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن المجلس

المنصب في اللجنة المنبثقة عن المجلساالسمالرقم
رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات الشيخ خالد بن مستهيل المعشني١
عضوًاالفاضل سليمان بن محمد اليحيائي٢
عضوًاالفاضل سوندر جورج٣
عضواالفاضل خالد ناصر الشامسي٤

تأكيد االمتثال وفقا للبند )٦( من الملحق رقم )٣( من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة )يوليو ٢٠١٥م(
خـــال الســنة المنتـــهية فـــي ٣١ يــوم ديســمبر ٢٠١٩م، تقاضــى مجـــلس إدارة البنـــك بــدل حضــور جلســات بقيمــة ٧٧,٨٠٠/- ريــال عمانــي لعــام )٢٠١٩م( لمجلــس 

اإلدارة ولجنــة التدقيــق ولجنــة المخاطــر ولجنــة الترشــيحات والتعويضــات المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة. 

يتم إصدار هذا التأكيد وفًقا للبند )٦( من الملحق رقم )٣( من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة.
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الجدول رقم )٦(

أسعار األسهم الشهرية الخاصة بأسهم البنك في سوق مسقط لألوراق المالية ومؤشرات أسهم القطاع المصرفي بسوق مسقط لألوراق المالية.

)تتوفــر المعلومــات أدنــاه لــدى وكاالت األنبــاء وهــي معلومــات تــم نشــرها بالفعــل ويتــم إدراجهــا هنــا كجــزء مــن متطلبــات ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات 
المســاهمة العامــة حســبما تمــت اإلشــارة إليــه أعــاه وهــي ال تعتبــر عرضــًا لشــراء أســهم البنــك(:  

أسعار أسهم بنك مسقط
إقفالاألدنىاألعلىالشهر

٠.٤٢٠٠.٤٠٠٠.٤١٢يناير ٢٠١٩
٠.٤٢٠٠.٤٠٤٠.٤١٢فبراير ٢٠١٩

٠.٤٨٠٠.٣٩٦٠.٤٠٢مارس ٢٠١٩
٠.٤٠٦٠.٣٩٨٠.٤٠٤أبريل ٢٠١٩
٠.٤٢٠٠.٤٠٠٠.٤٢٠مايو ٢٠١٩

٠.٤٢٠٠.٤٠٤٠.٤٠٨يونيو ٢٠١٩
٠.٤١٨٠.٤٠٤٠.٤١٦يوليو ٢٠١٩

٠.٤٥٠٠.٤١٦٠.٤٤٨أغسطس ٢٠١٩
٠.٤٥٠٠.٤٣٨٠.٤٤٠سبتمبر ٢٠١٩
٠.٤٥٠٠.٤٤٠٠.٤٤٤أكتوبر ٢٠١٩

٠.٤٥٠٠.٤٤٢٠.٤٤٤نوفمبر ٢٠١٩
٠.٤٤٨٠.٤٢٨٠.٤٣٤ديسمبر ٢٠١٩

المصدر: التقارير الشهرية لسوق مسقط لألوراق المالية

حركة المؤشر المالي خالل ٢٠١٩
إقفالاألدنىاألعلىالتاريخ

٦٧٨٨.٩٥٠٦٧٨٨.٩٥٠٦٦٩٦.٣٢٠يناير ٢٠١٩
٦٦٦٨.٠٧٠٦٧١٤.٩٠٠٦٦٦٨.٠٧٠فبراير ٢٠١٩

٦٥٣٩.٨٤٠٦٥٤٥.٥٣٠٦٥٣٨.٤٢٠مارس ٢٠١٩
٦٣١٥.١٨٠٦٣٣٧.٩٩٠٦٢٨٥.٩٥٠أبريل ٢٠١٩
٦٣٧١.٥٧٠٦٣٧١.٥٧٠٦٣٤٢.١٤٠مايو ٢٠١٩

٦٣١٤.٣٤٠٦٣١٦.٢٩٠٦٢٨٢.٠٠٠يونيو ٢٠١٩
٦١٠٤.٧٧٠٦١٢٨.٠٠٠٦٠٩٨.٢٥٠يوليو ٢٠١٩

٦٤٩٢.٣٥٠٦٥٣٤.٢٦٠٦٤٧٢.٤٨٠أغسطس ٢٠١٩
٦٥٤٧.١٥٠٦٥٦٧.١٩٠٦٥٤٧.٤٣٠سبتمبر ٢٠١٩
٦٥١١.٧٠٠٦٥١١.٧٠٠٦٤٨٩.١٤٠أكتوبر ٢٠١٩

٦٤٥٦.٣٢٠٦٤٥٦.٣٢٠٦٤٢١.٧٨٠نوفمبر ٢٠١٩
٦٢٨٨.٢٩٠٦٣٦٦.٠٩٠٦٢٨٨.٢٩٠ديسمبر ٢٠١٩

المصدر: التقارير الشهرية لسوق مسقط لألوراق المالية.

يقر مجلس إدارة البنك بما يلي

بأن المجلس يتحمل مسؤولية إعداد البيانات المالية حسب المعايير الدولية للتقارير المالية.	 

بأن المجلس قد قام بمراجعة فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية للبنك، وأنه قد تقيد بكافة األنظمة واللوائح الداخلية خال العام ٢٠١٩م.	 

بأنه ليس هناك أي وقائع قد تؤثر على قدرة المجلس على متابعة مهامه خال السنة المالية المقبلة.	 
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، ۳۰۷٥ص ب ، مدینة السلطان قابوس٤۰٤-٤۰۲جنوب، الطابق الرابع، جناح –سالم سكویر برایس وترھاوس كوبرز ش.م.م، 
)+۹٦۸(٤٤۰۸۲٤٥٦)+، فاكس رقم ۹٦۸(۹۱۱۰۲٤٥٥رقم مسقط، سلطنة ُعمان، ھاتف ۱۱۲روي، الرمز البریدي 

www.pwc.com/me

۱۲۳۰۸٦٥قمرريتجاسجل–L۱۰٦٥۲۹۰قمرترخیصیةوإدارمالیةراتستشاا–L۱۰٦٥۳٦۹قمرترخیصنقانونیونحاسبو

تقریر النتائج الواقعیة إلى أعضاء مجلس إدارة 
و۳المحور -۲بنك مسقط ش.م.ع.ع فیما یتعلق بإفصاحات قواعد بازل 

)"۳المحور إفصاحات"(۳قواعد بازل 
حول ۲۰۰۷دیسمبر ٤بتاریخ ۱۰۲۷معكم وكما ھو منصوص علیھ في تعمیم البنك المركزي العُماني رقم ب.م. قمنا بتنفیذ اإلجراءات المتفق علیھا لقد 

كما ٦٥إلى۲۹) لبنك مسقط ش.م.ع.ع (البنك) المبینة في الصفحات من "۳المحور إفصاحات"(۳وإفصاحات بازل ۳المحور -۲إفصاحات بازل 
۱۳بتاریخ ۱۰۰۹. لقد تم إعداد اإلفصاحات من قبل اإلدارة وفقاً لتعمیم البنك المركزي العُماني رقم ب.م. ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱في وللسنة المنتھیة في 

۱۱٤۹والتعمیم رقم ب.م. ۲۰۱۳نوفمبر ۱۷بتاریخ ۱۱۱٤والتعمیم رقم ب.م. ۲۰۰۷دیسمبر٤بتاریخ ۱۰۲۷والتعمیم رقم ب.م. ۲۰۰٦سبتمبر 
. لقد نفذنا مھمتنا وفقاً للمعیار الدولي للخدمات ۲۰۱۸نوفمبر ۲٦بتاریخ BSD/CB/FLC/2018/17اب رقم المعدل بالخط۲۰۱۷أبریل ۱۳بتاریخ 

دیسمبر ٤بتاریخ ۱۰۲۷المصاحبة المنظم لمھام اإلجراءات المتفق علیھا. وقد نُفذت تلك اإلجراءات، كما ھو منصوص علیھ في التعمیم رقم ب.م. 
۱۳بتاریخ ۱۰۰۹ى التزام البنك بمتطلبات اإلفصاح المنصوص علیھا في تعمیم البنك المركزي العُماني رقم ب.م. ، فقط لمساعدتكم في تقییم مد۲۰۰۷

المعدل بالخطاب رقم ۲۰۱۷أبریل ۱۳بتاریخ ۱۱٤۹والتعمیم رقم ب.م. ۲۰۱۳نوفمبر ۱۷بتاریخ ۱۱۱٤والتعمیم رقم ب.م. ۲۰۰٦سبتمبر 
BSD/CB/FLC/2018/17 ۲۰۱۸ر نوفمب۲٦بتاریخ.

وندرج النتائج التي توصلنا إلیھا فیما یلي:

تخلو من أي أخطاء جوھریة.۳المحور إفصاحاتاستناداً إلى تنفیذ اإلجراءات المفصلة أعاله، فقد وجدنا أن ●

ت یة لمھام الفحص، فال نعرب عن أیة تأكیداوحیث إن اإلجراءات أعاله ال تشكل مراجعة أو فحصاً منفذاً وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة أو المعاییر الدول
بصدد اإلفصاحات.

، فربما ام الفحصوفي حال قیامنا بالمزید من اإلجراءات أو بإجراء مراجعة أو فحص لإلفصاحات وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة أو المعاییر الدولیة لمھ
استرعت انتباھنا أمور أخرى وذكرناھا لكم.

معد فقط للغرض الموضح في الفقرة األولى منھ والطالعكم وال یجوز استخدامھ ألي غرض آخر أو توزیعھ على أي أطراف سوى البنك إن تقریرنا ھذا 
المركزي العُماني. یتعلق ھذا التقریر فقط بإفصاحات البنك وال یشمل أیة قوائم مالیة للبنك ككل أو ألي تقاریر أخرى للبنك.

لتقریر منفصلة كلیاً عن أي دور آخر قد نؤدیھ (أو قد أدیناه) كمراقبي حسابات البنك أو غیر ذلك، وال تتغیر مسؤولیاتنا والتزاماتنا إن التزاماتنا حول ھذا ا
یة قد نااجب عبموجب ذلك. ال یوجد في ھذا التقریر، أو في أي شيء قیل أو تم فعلھ في سیاق ھذه الخدمات أو فیما یتعلق بھا، ما من شأنھ أن یقدم أي و

یكون لنا بصفتنا مراقبي الحسابات ألي قوائم مالیة للبنك.

۲۰۲۰رس ما٥
مسقط، سلطنة عمان

، ۳۰۷٥ص ب ، مدینة السلطان قابوس٤۰٤-٤۰۲جنوب، الطابق الرابع، جناح –سالم سكویر برایس وترھاوس كوبرز ش.م.م، 
)+۹٦۸(٤٤۰۸۲٤٥٦)+، فاكس رقم ۹٦۸(۹۱۱۰۲٤٥٥رقم مسقط، سلطنة ُعمان، ھاتف ۱۱۲روي، الرمز البریدي 

www.pwc.com/me

۱۲۳۰۸٦٥قمرريتجاسجل–L۱۰٦٥۲۹۰قمرترخیصیةوإدارمالیةراتستشاا–L۱۰٦٥۳٦۹قمرترخیصنقانونیونحاسبو

تقریر النتائج الواقعیة إلى أعضاء مجلس إدارة 
و۳المحور -۲بنك مسقط ش.م.ع.ع فیما یتعلق بإفصاحات قواعد بازل 

)"۳المحور إفصاحات"(۳قواعد بازل 
حول ۲۰۰۷دیسمبر ٤بتاریخ ۱۰۲۷معكم وكما ھو منصوص علیھ في تعمیم البنك المركزي العُماني رقم ب.م. قمنا بتنفیذ اإلجراءات المتفق علیھا لقد 

كما ٦٥إلى۲۹) لبنك مسقط ش.م.ع.ع (البنك) المبینة في الصفحات من "۳المحور إفصاحات"(۳وإفصاحات بازل ۳المحور -۲إفصاحات بازل 
۱۳بتاریخ ۱۰۰۹. لقد تم إعداد اإلفصاحات من قبل اإلدارة وفقاً لتعمیم البنك المركزي العُماني رقم ب.م. ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱في وللسنة المنتھیة في 

۱۱٤۹والتعمیم رقم ب.م. ۲۰۱۳نوفمبر ۱۷بتاریخ ۱۱۱٤والتعمیم رقم ب.م. ۲۰۰۷دیسمبر٤بتاریخ ۱۰۲۷والتعمیم رقم ب.م. ۲۰۰٦سبتمبر 
. لقد نفذنا مھمتنا وفقاً للمعیار الدولي للخدمات ۲۰۱۸نوفمبر ۲٦بتاریخ BSD/CB/FLC/2018/17اب رقم المعدل بالخط۲۰۱۷أبریل ۱۳بتاریخ 

دیسمبر ٤بتاریخ ۱۰۲۷المصاحبة المنظم لمھام اإلجراءات المتفق علیھا. وقد نُفذت تلك اإلجراءات، كما ھو منصوص علیھ في التعمیم رقم ب.م. 
۱۳بتاریخ ۱۰۰۹ى التزام البنك بمتطلبات اإلفصاح المنصوص علیھا في تعمیم البنك المركزي العُماني رقم ب.م. ، فقط لمساعدتكم في تقییم مد۲۰۰۷

المعدل بالخطاب رقم ۲۰۱۷أبریل ۱۳بتاریخ ۱۱٤۹والتعمیم رقم ب.م. ۲۰۱۳نوفمبر ۱۷بتاریخ ۱۱۱٤والتعمیم رقم ب.م. ۲۰۰٦سبتمبر 
BSD/CB/FLC/2018/17 ۲۰۱۸ر نوفمب۲٦بتاریخ.

وندرج النتائج التي توصلنا إلیھا فیما یلي:

تخلو من أي أخطاء جوھریة.۳المحور إفصاحاتاستناداً إلى تنفیذ اإلجراءات المفصلة أعاله، فقد وجدنا أن ●

ت یة لمھام الفحص، فال نعرب عن أیة تأكیداوحیث إن اإلجراءات أعاله ال تشكل مراجعة أو فحصاً منفذاً وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة أو المعاییر الدول
بصدد اإلفصاحات.

، فربما ام الفحصوفي حال قیامنا بالمزید من اإلجراءات أو بإجراء مراجعة أو فحص لإلفصاحات وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة أو المعاییر الدولیة لمھ
استرعت انتباھنا أمور أخرى وذكرناھا لكم.

معد فقط للغرض الموضح في الفقرة األولى منھ والطالعكم وال یجوز استخدامھ ألي غرض آخر أو توزیعھ على أي أطراف سوى البنك إن تقریرنا ھذا 
المركزي العُماني. یتعلق ھذا التقریر فقط بإفصاحات البنك وال یشمل أیة قوائم مالیة للبنك ككل أو ألي تقاریر أخرى للبنك.

لتقریر منفصلة كلیاً عن أي دور آخر قد نؤدیھ (أو قد أدیناه) كمراقبي حسابات البنك أو غیر ذلك، وال تتغیر مسؤولیاتنا والتزاماتنا إن التزاماتنا حول ھذا ا
یة قد نااجب عبموجب ذلك. ال یوجد في ھذا التقریر، أو في أي شيء قیل أو تم فعلھ في سیاق ھذه الخدمات أو فیما یتعلق بھا، ما من شأنھ أن یقدم أي و

یكون لنا بصفتنا مراقبي الحسابات ألي قوائم مالیة للبنك.

۲۰۲۰رس ما٥
مسقط، سلطنة عمان
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كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
إفصاحات الركيزة ٣: غرض اإلعداد وأساسه

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 داخــل ســلطنة ُعمــان وفــرع واحــد فــي الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية وفــرع واحــد فــي الكويــت. ويوجــد للبنــك مكتبــي تمثيــل 
فــي كل مــن إمــارة دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وســنغافورة وإيــران )ألغــراض غيــر المعامــات(. 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 لــأوراق الماليــة. 

ــرأس المــال"،  ــز: الركيــزة ١ "متطلبــات الحــد األدنــى ل ــازل الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي للبنــوك فــي ســلطنة ُعمــان حــول ثاثــة ركائ يتمحــور إطــار ب
والركيــزة ٢ " عمليــة تقييــم الرقابــة"، والركيــزة ٣ "انضبــاط الســوق". يتمثــل الغــرض مــن الركيــزة ٣ فــي تكملــة الركيــزة ١ والركيــزة ٢، بينمــا يتمثــل هــدف الركيــزة 
ــة رأس المــال، والتعــرض  ــازل والقواعــد المعمــول بهــا، وحال ٣ فــي وضــع إفصاحــات تســمح للمشــاركين فــي الســوق بتقييــم نطــاق تطبيــق البنــك إلطــار ب
ــة لتقديــم رؤيــة شــاملة حــول ملــف  ــزة ٣ الكشــف عــن جميــع المخاطــر الجوهري للمخاطــر، وعمليــات إدارة المخاطــر، وكفايــة رأس مــال البنــك. تتطلــب الركي

المخاطــر المتعلقــة بالبنــك.

ــي والســيولة  ــة حــول العوامــل األساســية لأصــول المرجحــة للمخاطــر ونســب رأس المــال والرفــع المال ــزة ٣ فــي معلومــات مفصل تتمثــل إفصاحــات الركي
كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م وفًقــا لإلرشــادات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. ُأعــدت اإلفصاحــات النوعيــة والكميــة للوفــاء بالحــد األدنــى لمتطلبــات 
اإلفصــاح بموجــب لوائــح البنــك المركــزي الُعمانــي حــول كفايــة رأس المــال وإفصاحــات رأس المــال بمــا يتماشــى مــع إطــار بــازل ٣ وفًقــا إلرشــادات اإلفصــاح 
عــن هيــكل رأس المــال )CP٢( الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. لــدى البنــك سياســة معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة حــول متطلبــات اإلفصــاح تشــكل جــزءًا 

مــن قواعــد بــازل ٢ وبــازل ٣ بمــا يتماشــى مــع متطلبــات اللوائــح التنظيميــة للبنــك المركــزي العُمانــي.

أ.  مقدمة ونظرة عامة
إدارة المخاطــر هــي عمليــة يقــوم بنــك مســقط )ش.م.ع.ع( )البنـــك( مــن خالهــا بتحديــد المخاطــر الرئيســية عــن طريــق تطبيــق تدابيــر واضحــة وثابتــة إلدارة 
المخاطــر، واختيــار المخاطــر التــي يمكــن أن يقبلهــا أو يرفضهــا أو يحــد منهــا بواســطة الوســائل التــي يحددهــا، مــع وضــع اإلجــراءات الازمــة لرصــد مواضــع الخطــر 

الناجمــة والتبليــغ عنهــا بهــدف اتخــاذ التدابيــر الازمــة. 

إن الهــدف مــن إدارة المخاطــر هــو التأكــد مــن أن البنــك يعمــل ضمــن مســتويات الرغبــة فــي المخاطــرة التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة )المجلــس( تزامنــا مــع 
قيــام وحــدات العمــل المختلفــة بتحقيــق هدفهــا المتمثــل فــي تعظيــم العوائــد المعدلــة بالمخاطــر. وفــي البنــك ُ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 السوق	 

مخاطر السيولة	 

مخاطر التشغيل	 

إدارة المخاطــر هــي المســؤولية العامــة لمجلــس اإلدارة وتــدار مــن خــال لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن المجلــس. يقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعة اســتراتيجية إدارة 
المخاطــر والموافقــة عليهــا، ويحــدد مــدى قــدرة البنــك علــى الرغبــة فــي المخاطــرة. ولتســهيل عمليــة تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للبنــك ضمــن مســتوى 
الرغبــة فــي المخاطــرة المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة، قــام البنــك بإنشــاء لجنــة إلدارة المخاطــر. وتقــدم لجنــة إدارة المخاطــر توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة مــن 
خــال 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.

يتــم تحديــد مســتوى الرغبــة فــي المخاطــرة فــي مجــاالت األعمــال المختلفــة ويعمــم مــن خــال سياســة محكمــة للمخاطــر علــى مســتوى المؤسســة. وتتــم إدارة 
المخاطــر علــى مســتوى المؤسســة بهــدف تعظيــم العوائــد المعدلــة بالمخاطــر مــن خــال إطــار إدارة المخاطــر المحــدد بعنايــة. تعمــل سياســة البنــك للمخاطــر 
ــاس  ــم قي ــد حــدود / ســقوف مخاطــر االئتمــان والســوق والســيولة والتشــغيل، وغيرهــا مــن المخاطــر. يت ــل وتحدي ــى تحلي المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة عل
مســتويات المخاطــر لــكل فئــة مــن هــذه الفئــات ومراقبتهــا باســتمرار مــع اإلبــاغ عــن مــدى االمتثــال لمســتويات المخاطــر علــى أســاس منتظــم، ممــا يضمــن 
ــرات فــي األهــداف  اإلدارة الحكيمــة للمخاطــر التــي يتحملهــا البنــك فــي ســياق عملــه العــادي. يتــم تحديــث سياســة المخاطــر بانتظــام، وعلــى أســاس التغي

االســتراتيجية/التنظيمية، اإلرشــادات التنظيميــة فــي البنــك، وتحليــل التوجهــات االقتصاديــة والبيئــة التشــغيلية فــي البلــدان التــي يعمــل فيهــا البنــك.

وقــد أثبتــت عمليــات إدارة المخاطــر بالبنــك فعاليتهــا علــى مــدار العــام، وهــي ال تــزال مدعومــة بشــكل جيــد بثقافــة مخاطــر قويــة. ويظــل 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 المتمثــل فــي تعزيــز قيمــة المســاهمين، كمــا أنهــا تمثــل مجــال اختصاصــه األساســي. 
ويواصــل البنــك االســتثمار فــي تعزيــز قــدرات إدارة المخاطــر وذلــك لضمــان قدرتــه علــى تحقيــق خطــط النمــو مــع إدارة المخاطــر الكامنــة بطريقــة فاعلــة.

بنك مسقط
إفصاحات الركيزة ٣
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ُصنــف 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. وتشــكل وثيقــة التعافــي وتخطيــط الحلــول الحاليــة بشــكل أساســي 
خطــة التعافــي. خــال العــام، أصــدر البنــك المركــزي الُعمانــي مســودته النهائيــة حــول إطــار الحلــول فــي ُعمــان، والتــي ستســهل 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.

أ.١  المخاطر الناشئة
يتمثــل أحــد أهــم عناصــر منهــج إدارة المخاطــر للبنــك فــي ضمــان تحديــد وإدارة المخاطــر الجديــدة أو الناشــئة بشــكل مناســب ضمــن اإلطــار الحالــي إلدارة مخاطــر 

المؤسســة. وتضمــن هــذه الممارســة أن تكــون اإلدارة متطلعــة للمســتقبل فــي تقييمهــا للمخاطــر التــي قــد تواجهها المؤسســة. 

ويتم تحديد المخاطر الناشئة من قبل البنك على أنها تقع ضمن:

أ.١.١  البيئة االقتصادية
ســاعدت الزيــادة فــي أســعار النفــط الخــام خــال العــام الســلطنة علــى خفــض العجــز فــي ميزانيتهــا. كمــا أن مــن شــأن االتفــاق بيــن أوبــك ودول أخــرى رئيســية 
مصــدرة للنفــط مــن خــارج أوبــك للحــد مــن إنتاجهــا أن يســاعد فــي حــدوث اســتقرار فــي األســعار. ومــن المتوقــع أن يحقــق االقتصــاد الُعمانــي نمــوًا إيجابيــًا 
مســتمرًا، مدعومــًا بارتفــاع أســعار النفــط تدريجيــًا، ممــا يرفــع جهــود التنويــع االقتصــادي مــن جانــب الحكومــة، ويحقــق بيئــة اســتثمارية منتعشــة وترشــيد الدعــم 
والتركيــز علــى الخصخصــة والتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ برنامــج )تنفيــذ( للتنويــع االقتصــادي. ونظــرًا للدرجــة العاليــة مــن الترابــط بيــن اإلنفــاق الحكومــي والقطــاع 

الخــاص المحلــي، فــإن انخفــاض أســعار النفــط لفتــرة طويلــة يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر علــى األداء المالــي للبنــوك المحليــة.

ــة  ــوك المركزي ــراءات البن ــر الســلبي. إن إج ــب التأثي ــد لتجن ــدة فهــي فــي وضــع جي ــة، ولكــون ُعمــان محاي ــرات الجيوسياســية فــي المنطق مــع اســتمرار التوت
ــي. ــف االئتمان ــاض التصني ــم انخف ــراض رغ ــف االقت ــاد الســلطنة مــن خــال خفــض تكالي ــد أف ــد العالمــي ق ــى الصعي ــدة عل ــرة لخفــض أســعار الفائ المتضاف

أ.٢.١  البيئة التنظيمية
يعمــل البنــك فــي بيئــة تنظيميــة محكمــة الرقابــة. تؤثــر التغيــرات علــى اللوائــح أو إدخــال لوائــح جديــدة مــن ِقبــل الجهــات التنظيميــة علــى الطريقــة التــي يباشــر 
بهــا البنــك بأعمالــه ســواء علــى المســتوى المحلــي أو فــي األســواق الخارجيــة. إن اإلصاحــات التنظيميــة لهــا القــدرة علــى زيــادة تكاليــف التشــغيل واالمتثــال 

والتكنولوجيــا. ويســتجيب البنــك لهــذه التغييــرات بشــكل اســتباقي ويســعى جاهــدا للحــد مــن أي تأثيــر تجــاري أو اقتصــادي محتمــل نتيجــة لهــذه التغيــرات. 

فيمــا يلــي اللوائــح الرئيســية التــي قــد تؤثــر علــى البنــك. تــم نشــر أوراق المناقشــة مــن قبــل لجنــة بــازل حــول الرقابــة المصرفيــة وال زالــت األوراق النهائيــة غيــر 
جاهزة.

مقدمة حول السيناريوهات اإلضافية لمحاكاة تعرض البنوك لمخاطر معدالت الفائدة.	 

المنهج الموحد المعدل لمخاطر االئتمان.	 

التقييم األساسي لمحفظة المتاجرة )إطار رأس المال المعدل لمخاطر السوق(.	 

المنهج الموحد المعدل لمخاطر التشغيل.	 

بغــض النظــر عــن لوائــح لجنــة بــازل، فــإن اإليقــاف المقتــرح لمعــدل الفائــدة الســائد بيــن البنــوك فــي لنــدن )الليبــور( وإدخــال معــدالت فائــدة جديــدة بيــن البنــوك 
قــد يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى النظــام المصرفــي. فــي ظــل غيــاب قانــون محلــي يســمح بمقاصــة المعامــات، فقــد أثــر إدخــال بروتوكــول الهوامــش المتباينــة 
علــى قــدرة البنــوك المحليــة فــي التعامــل مــع البنــوك الدوليــة تحديــدًا البنــوك فــي دول منطقــة اليــورو. تؤثــر زيــادة التضيــق فــي القواعــد وإدخــال الهامــش 

األولــي علــى قــدرة البنــوك المحليــة فــي التعامــل مــع البنــوك األمريكيــة / األوروبيــة.

أ.٣.١ مخاطر الهجمات اإللكترونية
يتــم اإلبــاغ عــن الهجمــات اإللكترونيــة الرئيســية علــى المؤسســات الماليــة عالميــًا، وهــذا يــدل علــى تقــدم وتطــور قراصنــة اإلنترنــت. هنــاك قلــق متزايــد فــي 

القطــاع المالــي لضمــان قــدرة المنظمــات علــى مقاومــة الهجمــات مــن خــال ضمــان حمايــة أصولهــا فحســب، بــل القــدرة علــى االســتجابة أيضــًا.  

كمــا قــام البنــك بزيــادة اختباراتــه علــى التكنولوجيــا المســتخدمة مــن أجــل تحديــد مكامــن الضعــف التــي قــد يســتغلها القراصنــة فــي الهجمــات اإللكترونيــة. 
ويقــوم البنــك بإجــراء محــاكاة لعمليــة "القرصنــة" لتحديــد مكامــن الضعــف واختبــار مــدى اســتعداد البنــك لاســتجابة ألي هجــوم إلكترونــي. قــام البنــك ببنــاء 
قــدرات مراقبــة داخليــة إلعــداد إنــذار مبكــر للهجمــات المحتملــة، كمــا يجــري البنــك تدريبــات دوريــة علــى الهجمــات اإللكترونيــة للتأكــد مــن قدرتــه علــى الــرد 
الفعــال والتعافــي مــن أي هجــوم لضمــان اســتمرارية عمليــات البنــك والتأهــب لهــا وكذلــك إدارة البنــك إلدارة العاقــات العامــة بفعاليــة أثنــاء الهجــوم وبعــده.

ب.  إدارة مخاطر المؤسسة
"إدارة مخاطــر المؤسســة هــي عمليــة معتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارة المؤسســة وإدارتهــا العليــا والموظفيــن اآلخريــن اســتخدمت فــي وضــع اســتراتيجية 
ــة  ــر علــى المؤسســة وإلدارة المخاطــر فــي حــدود المخاطــر المقبول ــة التــي قــد تؤث ــد األحــداث المحتمل ــة بهــدف تحدي المؤسســة. تــم تصميــم هــذه العملي

ولتوفيــر ضمــان معقــول فيمــا يتعلــق بتحقيــق أهــداف المؤسســة".

توفر سياسة إدارة مخاطر المؤسسة بالبنك إطارا لتحديد وقياس ورصد واإلباغ عن المخاطر الكبيرة التي قد يواجهها البنك.

ب.١  استراتيجيات الرقابة على المخاطر
منهــج إدارة المخاطــر علــى مســتوى المؤسســة الــذي ينتهجــه البنــك مدعــوم بمجموعــة شــاملة مــن الضوابــط للســيطرة علــى المخاطــر. وتوضــح سياســة 
المخاطــر بالبنــك كل نــوع محــدد مــن المخاطــر وآليــة التحديــد والقيــاس والرصــد واإلبــاغ عــن المخاطــر واألدوار والمســؤوليات إلدارة المخاطــر. تحــدد السياســة 
حــدود المخاطــر الرئيســية والمجــاالت األخــرى للمخاطــرة مــن خــال إطــار الرغبــة فــي المخاطــرة. وتحــدد مصفوفــة إدارة المخاطــر المســؤولية عــن المخاطــر 

داخــل البنــك.
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وكجــزء مــن سياســة المخاطــر، تــم وضــع سياســات رئيســية مختلفــة أخــرى بمــا فــي ذلــك سياســة االئتمــان  وسياســة إدارة األصــول وااللتزامــات وسياســة 
الخزينــة وسياســة االســتثمار وسياســة التشــغيل وسياســة إدارة مخاطــر االحتيــال وسياســة مكافحــة غســل األمــوال علــى أســاس شــامل وتــم اعتمادهــا حســب 
األصــول مــن قبــل مجلــس اإلدارة بهــدف تمكيــن اإلدارة الحصيفــة للمخاطــر. وتشــمل هــذه السياســات كيفيــة إدارة المخاطــر فــي مختلــف خطــوط األعمــال 

بالبنــك.

ب.٢  هيكل حوكمة المخاطر
ويتــم إبــاغ نهــج إدارة المخاطــر فــي جميــع أنحــاء المؤسســة ودعمهــا بمســؤولية واضحــة للمخاطــر وتوزيــع واضــح للمســؤوليات. وتسترشــد إدارة المخاطــر 

بعــدد مــن اللجــان فــي البنــك. ويتبنــى البنــك كذلــك المعيــار المعتمــد فــي قطــاع البنــوك الــذي يتكــون مــن ثاثــة خطــوط للدفــاع.

ــكل حوكمــة  ــزءا مــن هي ــي تشــكل ج ــة الت ــاع الثاث ــان الرئيســية المنبثقــة عــن اإلدارة، وخطــوط الدف ــس اإلدارة، واللج ــان المنبثقــة عــن مجل ــي اللج فيمــا يل
المخاطــر:

          هيكل حوكمة المخاطر ببنك مسقط
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

لجان مجلس اإلدارة
لجنة المخاطر المنبثقة     

عن المجلس
لجنة المراجعة المنبثقة    

عن المجلس

 لجنة الترشيحات 
والتعويضات المنبثقة      

عن المجلس

لجان اإلدارة
اللجنة التنفيذية المنبثقة   

عن اإلدارة

 

لجنة االئتمان المنبثقة 
عن اإلدارة

لجنة المخاطر المنبثقة 
عن اإلدارة

لجنة األصول 
وااللتزامات

اللجنة التوجيهية لجنة االستثمارلجنة ميثاق للتعاون
لتكنولوجيا المعلومات

التركيز على العماءلجنة االبتكارلجنة االستدامة

 

الخط الثالثالخط الثانيالخط األول خط الدفاع
الضمانمراجعة الخطرمنشأ الخطرالدور

المراجعة الداخليةإدارة مخاطر االمتثالاألعمالأصحاب المصلحة

العملية

تصنيف المخاطر تمشًيا مع إطار الرغبة في 
ضمان المواءمةتسهيل إطار الرغبة في المخاطرةالمخاطرة

تحليل االنحرافات الكبرى وتصعيد االختالفاتقياس ومراقبة المخاطر والتبليغ عنهااإلفصاح التام والكامل عن الحقائق / المخاطر

ضمان اإلجراءات التصحيحيةتصعيد االنحرافات والمخاوف واتخاذ الالزمرصد استباقي بعد الموافقة

يتولــى رئيــس قســم إدارة المخاطــر - مدعومــًا مــن قبــل رؤســاء إدارات مخاطــر االئتمــان 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 بالمخاطر.

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.

ــف  ــز الشــفافية والمســاءلة واالتســاق مــن خــال التعري ــى تعزي ــة عل ــى المؤسســة عمومــا. وتعمــل خطــوط الدفــاع الثاث تقــع مســؤولية إدارة المخاطــر عل
ــة االســتراتيجية( بيــن وحــدات  ــة مــن الناحي ــر أيضــا مكمل ــة فــي وجهــات النظــر )التــي تعتب الواضــح للمهــام والفصــل بينهــا. وفيمــا يلــي االختافــات الجوهري

األعمــال وإدارة المخاطــر واالمتثــال والمراجعــة الداخليــة:

تحديد مصادر األعمال والبقاء ضمن بيان الرغبة في المخاطرة هو دور ومسؤولية وحدات العمل.

تتجســد مهــام إدارتــي المخاطــر واالمتثــال فــي ضمــان أنَّ البنــك ال يــزال ممتثــا لحــدود الرغبــة فــي المخاطــرة عمومــا وإبــاغ مجلــس اإلدارة بذلــك علــى أســاس 
ربع ســنوي.
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وتتمثــل مهــام وحــدة المراجعــة الداخليــة بشــكل مســتقل عــن العمليــات فــي تقديــم تأكيــدات مــن خــال 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 

ــر بشــكل مباشــر إلــى مجلــس اإلدارة. ــة وفــي رفــع التقاري ــة الداخلي ــة نظــم الرقاب الداخليــة مســاهمة هامــة فــي ضمــان كفــاءة وفعالي

ب.٣  مستوى الرغبة في المخاطرة
يحــدد بيــان مســتوى الرغبــة فــي المخاطــرة بشــكل رســمي اســتعداد البنــك وقدرتــه علــى تحمــل نــوع وقــدر معيــن مــن المخاطــر وفتــرة المخاطــرة مــن أجــل 
تحقيــق أهدافــه االســتراتيجية. هنالــك اعتقــاد لــدى البنــك بــأن تقديــم بيــان مــن هــذا النــوع بشــكل مفهــوم وواضــح يســاهم فــي تحقيــق قيمــة مــن خــال اتخــاذ 
قــرارات ســليمة وتحمــل مخاطــر موزونــة وهــذا يعكــس قــدرة البنــك علــى تحمــل الخســائر واالســتمرار فــي الوفــاء بالتزاماتــه، عــاوة علــى أنــه يســاعد علــى 
تعزيــز ثقافــة مخاطــر قويــة والتــي تعتبــر بدورهــا أمــرًا بالــغ األهميــة فــي اإلدارة الســليمة للمخاطــر وتقييــم الفــرص مقابــل المخاطــر المناســبة والعمــل بمثابــة 
دفــاع ضــد اإلفــراط فــي المجازفــة. ســتوفر 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 الازمــة حيالهــا يتــم اتخاذهــا 

فــي الوقــت المناســب.
تمثــل الجوانــب النوعيــة اإلطــار الهيكلــي لبيــان الرغبــة فــي المخاطــرة. وتتطــور الجوانــب الكميــة مــن الجوانــب النوعيــة وتتألــف مــن مجموعــة مــن الحــدود أو 
العتبــات لبعــض المعــدالت الرئيســية التــي تغطــي مخاطــر االئتمــان 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. وتمثــل هــذه المبــادئ الجوانــب النوعيــة 

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

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

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

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

ــد ثابــت علــى رأس  ــة حصيفــة ومســتدامة وتحقيــق عائ ــاع ممارســات إداري ــزة ٢، واتب ــزة ١ والركي األساســي مــن الفئــة األولــى، الفئــة األولــى، الركي
المــال.

االستراتيجية: يجب أن تكون جميع عناصر أنشطة وأعمال البنك وفقًا لنموذج األعمال الذي فرضه البنك على نفسه وأهدافه االستراتيجية.	 
ــع 	  ــاء بجمي ــا الوف ــك دائم ــى البن ــن عل ــه الخصــوص، يتعي ــى وج ــح للســيولة. وعل ــك وتضمــن دائمــا وضــع مري ــم أعمــال البن الســيولة: يجــب أن تدع

التزاماتــه تجــاه مودعيــه ودائنيــه..
تشــمل الجوانــب الكميــة إلطــار الرغبــة فــي المخاطــرة علــى حــد ســواء قيــودا قانونيــة وقيــودا داخليــة. وســوف يــؤدي أي انتهــاك لهــذه القيــود إلــى بدايــة 
تصعيــد العمليــة مــن قبــل لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ولجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن اإلدارة جنبــًا إلــى جنــب مــع المســؤولين المعنييــن التخــاذ 

قــرار بشــأن اإلجــراءات العاجيــة المناســبة للتغلــب علــى تلــك القيــود.
تتــم مراجعــة وتحديــث بيــان الرغبــة فــي المخاطــرة علــى أســاس ســنوي مــع مراعــاة التغيــرات االقتصاديــة والبيئيــة والرقابيــة وأهــداف وخطــة العمــل، وتتــم 

موافــاة لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ولجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن اإلدارة بنتائــج التقييــم الــدوري.
يشتمل إطار الرغبة في المخاطرة على أربعة عناصر على النحو الوارد أدناه:

القدرة على 
المخاطرة

الرغبة على 
المخاطرة

حدود

المخاطرة
محفظة المخاطر

يحدد اإلطار العناصر األربعة المذكورة أعاه على النحو التالي:

ــار 	  القــدرة علــى المخاطــرة: القــدرة علــى المخاطــرة هــي الحــد األقصــى لمســتوى المخاطــرة التــي يســتطيع البنــك تحملهــا عنــد األخــذ بعيــن االعتب
ــة  ــل البني ــة التشــغيلية )مث ــات الســيولة والبيئ ــي حددهــا رأس المــال التنظيمــي واحتياج ــود الت ــل انتهــاك القي ــك قب ــة للبن مســتوى المــوارد الحالي

ــي تجــاه أصحــاب المصلحــة.   ــرات( وااللتزامــات مــن منظــور عمل ــة وقــدرات إدارة المخاطــر والخب ــة التقني التحتي

ــاء 	  ــواع المخاطــر التــي يكــون البنــك علــى اســتعداد لقبولهــا أو تجنبهــا بن ــة فــي المخاطــرة هــي المســتوى الكلــي وأن الرغبــة فــي المخاطــرة: الرغب
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.	 
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ب.٤  ثقافة المخاطرة
يتمتــع البنــك بثقافــة قويــة للمخاطــرة تبــدأ مــن قمــة اإلدارة العليــا المتمثلــة 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.

ب.٥  قياس المخاطر
يعتبــر قيــاس المخاطــر أحــد المكونــات الهامــة إلدارة المخاطــر فــي المؤسســة. يتمتــع البنــك بالعديــد مــن األدوات والتقنيــات لقيــاس مختلــف أنــواع المخاطــر. 
يتــم مــن خــال تقنيــات القيــاس تقييــم العوامــل الكميــة والنوعيــة للمخاطــر علــى حــٍد ســواء لضمــان التزامهــا بالمســتويات والعتبــات المحــددة فــي إطــار الرغبــة 

فــي المخاطرة.

الخسارة المتوقعة
الخســارة المتوقعــة هــي الخســارة المتوقــع حدوثهــا فــي ســياق األعمــال االعتياديــة للبنــك خــال فتــرة زمنيــة فــي المســتقبل. وفيمــا يتصــل بمخاطــر االئتمــان، 
يتــم 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 خــال فتــرة زمنيــة فــي المســتقبل وتحســب إحصائيــا وتقــاس عنــد مســتوى معيــن مــن 

الثقــة. ولتغطيــة الخســائر غيــر المتوقعــة، يحتفــظ البنــك بمخصــص مــن رأس المــال. ولمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى االطــاع علــى بنــد إدارة رأس المــال.

القيمة المعرضة للخطر  
ــا  ــد تتكبده ــي ق ــة الت ــي للخســارة المحتمل ــاس إحصائ ــاس المخاطــر فــي محفظــة مخاطــر الســوق وهــي مقي القيمــة المعرضــة للخطــر هــي أداة هامــة لقي
المحفظــة بســبب التحــركات الســلبية للســوق عنــد مســتوى معيــن مــن الثقــة لفتــرة معينــة. يقيــس البنــك القيمــة المعرضــة للخطــر عنــد مســتوى ثقــة ٩٩% 

لمــدة احتفــاظ تقــدر بعشــرة أيــام تماشــًيا مــع إرشــادات بــازل.

تحّمل القيمة المعرضة للخطر  
تحّمــل القيمــة المعرضــة للخطــر هــو مقيــاس للخطــر يقيــس الحــد األقصــى للخســارة المحتملــة عنــد مســتوى معيــن مــن الثقــة فــي فتــرة زمنيــة ضمــن ظــروف 

الســوق.

يتــم اســتخدام تدابيــر القيمــة المعرضــة للخطــر وتحّمــل القيمــة المعرضــة 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 المعرضة للخطر وتحّمل القيمة المعرضة للخطر، يرجى االطاع على قسم )و-٧( قياس المخاطر.

العجز المتوقع
العجــز المتوقــع هــو متوســط كافــة الخســائر التــي تتجــاوز قيــاس القيمــة المعرضــة للمخاطــر عنــد مســتوى ثقــة معيــن. يتمثــل التوجيــه مــن الجهــات الرقابيــة 
ــر مقياســًا أفضــل مــن القيمــة  ــز المتوقــع يعتب ــث أن العج ــز المتوقــع حي ــاس العج ــاس القيمــة المعرضــة للمخاطــر بمقي ــوك فــي اســتبدال قي ــة للبن العالمي

المعرضــة للمخاطــر. شــرع البنــك فــي مشــروع لدمــج العجــز المتوقــع كقيــاس رئيســي للمخاطــر.

اختبار التحّمل
يفحــص اختبــار التحمــل اآلثــار المحتملــة التــي تنجــم عــن التغييــرات فــي عوامــل المخاطــرة ذات الصلــة باألحــداث االســتثنائية الســلبية المعقولــة، وهــو عنصــر 
هــام فــي إطــار إدارة المخاطــر. يســاعد اختبــار التحمــل البنــك كذلــك فــي تحديــد قدراتــه خــال ســيناريوهات التحمــل. وتســتخدم نتائــج اختبــار التحمــل لمراقبــة 
ــة  ــم مــدى كفاي ــة اســتجابة لألحــداث الســلبية وتقيي ــراءات المخففــة المتاح ــد المخاطــر الرئيســية واإلج ــة فــي المخاطــرة وتحدي ــة بالرغب المخاطــر ذات الصل

مســتويات رأس المــال المســتهدفة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى االطاع على قسم اختبار التحمل وقسم السيولة.

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

ب.٦  سياسة التعويضات
ــة، حــدد البنــك اإلفصاحــات  ــزة الثالث ــة التــي أصدرهــا البنــك المركــزي الُعمانــي بشــأن إفصاحــات التعويضــات كجــزء مــن الركي ــادئ التوجيهي تمشــًيا  مــع المب

ــر. ــة فــي هــذا التقري ــة ذات الصل ــة والنوعي الكمي

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 تحمــل المخاطــر 
ــة الترشــيحات والتعويضــات المنبثقــة عــن  ــح. تفحــص لجن ــر لتجنــب أي تضــارب فــي المصال الُمحــدد مــن جانــب مجلــس إدارة البنــك. تتضمــن السياســة تدابي

مجلــس اإلدارة هــذه السياســة مــرة واحــدة علــى األقــل كل عاميــن.
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ُتحتســب مكافــآت العــاوات فــي البنــك مــع مراعــاة المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية، وتكلفــة وجــودة رأس المــال باإلضافــة إلــى الســيولة، فهــي تتماشــى مــع 
توقيــت واحتماليــة اإليــرادات / الدخــل المتوقــع. يســتند صنــدوق التعويضــات المتغيــرة، الــذي يتضمــن مســؤولي المخاطــر الجوهريــة، إلــى ربــح البنــك المعــدل 

حســب المخاطــر. حيثمــا يحــدث أداء مالــي ضعيــف أو ســلبي أو متوقــع، ُتخفــض العــاوات، بمــا فــي ذلــك العــاوات الممنوحــة فــي الســابق، تخفيًضــا كبيــًرا.

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

وضع المبادئ والمعايير وإطار لحوكمة سياسة التعويضات بالبنك.	 

ضمان أن البنك مستعد للوفاء بمعايير أفضل الممارسات الدولية.	 

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

مسؤولي 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. يتحمــل مســؤولي 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 
ــك وتعويضــات محــددة لمســؤولي  ــس اإلدارة سياســة المكافــآت الخاصــة بالبن ــة الترشــيحات والتعويضــات المنبثقــة عــن مجل ــك. تعتمــد لجن الخاصــة بالبن

المخاطــر الجوهريــة.

ُيعرف موظفي البنك على أنهم مسؤولي المخاطر الجوهرية، إذا استوفوا معياًرا واحًدا أو أكثر من المعايير الثاثة التالية:

١. المعيار النوعي القياسي: يتعلق بدور وسلطة صنع القرار لدى الموظفين.

٢. المعيار الكمي القياسي: يتعلق بمستوى التعويضات المتغيرة بالشروط المطلقة أو النسبية.

٣. المعيار الداخلي: يستند هذا المعيار إلى عمليات تقييم المخاطر الداخلية ويهدف إلى تقييم محفظة المخاطر الخاصة بالبنك.

يتــم تأخيــر دفعــات العــاوات / الحوافــز لمســؤولي المخاطــر الجوهريــة، لكــي يتمتعــوا بحساســية المــدى الزمنــي للمخاطــر، علــى مــدى ٤ ســنوات حيــث يتــم 
ــا لشــروط معينــة  ســداد حوالــي ٥٥ ٪ مــن العــاوات فــي الســنة األولــى ويتــم ســداد الرصيــد المتبقــي بالتســاوي علــى مــدى الســنوات الثــاث التاليــة وفًق

تتعلــق بمبــدأ رد المبالــغ التــي تــم الحصــول عليهــا مســبقًا.

وظائف الرقابة
يعتبــر الموظفــون المشــاركون فــي وظائــف الضمــان مثــل إدارة المخاطــر واالمتثــال والمراجعــة الداخليــة مســتقلون عــن وحــدات األعمــال التــي يشــرفون عليهــا. 
ــّم، ُيمــول صنــدوق عــاوات وظائــف  ــا وال تشــارك وحــدات األعمــال األماميــة فــي هــذه العمليــة. ومــن ث ــرة، مركزًي ــد مكافآتهــم، الثابتــة والمتغي يتــم تحدي
الرقابــة تمويــًا منفصــًا )مطوقــًة( عــن صنــدوق العــاوات علــى مســتوى البنــك، وقــد تــم 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 تم الحصول عليها مسبقًا
تبنــى البنــك سياســة رد المبالــغ التــي تــم الحصــول عليهــا مســبقًا مــن التعويــض المحّفــز للتأكــد مــن دفــع التعويــض المحّفــز اســتناًدا إلــى بيانــات ماليــة 
وتشــغيلية دقيقــة وأن الحســاب الصحيــح لــأداء مقابــل األهــداف المحّفــزة. إذا قــررت لجنــة الترشــيحات والتعويضــات المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة الســعي 

ــد. ــغ الزائ ــن المشــمولين بســداد المبل ــب الموظفي ــك أن يطال ــذ يحــق للبن ــدة، عندئ ــات الزائ الســترداد المدفوع

اإلفصاحات الكمية
عقدت لجنة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس اإلدارة ثاثة اجتماعات خال العام ٢٠١٩م ودفعت أتعاب حضور األعضاء الجتماعين.

بموجــب السياســة، يســتند صنــدوق العــاوات لجميــع الموظفيــن علــى العائــد علــى رأس المــال المعــدل وفــق المخاطــر. يتــم احتســاب أهليــة صنــدوق 
العــاوات كنســبة مئويــة مــن صافــي الربــح اســتناًدا إلــى شــرائح مختلفــة مــن العائــد علــى رأس المــال المعــدل وفــق المخاطــر. تكــون عوامــل البنــك، فــي هــذه 

العمليــة، لحســاب جميــع المخاطــر المرتبطــة والخســائر المتوقعــة باســتخدام متطلبــات رأس المــال وفقــا لنمــوذج رأس المــال االقتصــادي. 

يتألــف هيــكل اإلدارة الرئيســي مــن ٧ أعضــاء )٢٠١٨: ٥ أعضــاء( مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة المنبثقــة عــن اإلدارة. ويوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل مكافــآت 
أعضــاء اللجنــة:

٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٣,٨٩٥٥,٧٩٢رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
٥٨٥٥منافع ما بعد الخدمة

٣,٩٥٣٥,٨٤٧اإلجمالي

إن المبالــغ المبينــة فــي الجــدول أعــاه هــي مبالــغ متكبــدة / مدفوعــة تــم إدراجهــا كمصــروف خــال فتــرة التقريــر وهــي تتعلــق بموظفــي اإلدارة العليــا. بعــض 
مكونــات تعويضــات اإلدارة العليــا هــي علــى أســاس التأجيــل ويتــم اإلفصــاح عنهــا وفقــًا لذلــك. بالتالــي فقــد تــم تعديــل أرقــام الســنة الســابقة بعــد األخــذ فــي 

عيــن االعتبــار الدفــع الفعلــي.
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ج.  نطاق التطبيق
ــة  ــة ش.م.م فــي المملكــة العربي ــة - شــركة مســقط المالي ــك اســتثمار فــي شــركة تابع ــك. للبن ــدة للبن ــم الموح ــى القوائ ــزة ٣ عل ــات الركي ــق إفصاح تنطب
ــع  ــة فــي دبــي وســنغافورة وطهــران. يتــم تجمي ــة الكويــت ومكاتــب تمثيلي ــة الســعودية ودول ــة فــي المملكــة العربي الســعودية. وللبنــك أيضــا فــروع دولي

ــواردة فــي هــذا القســم تخــص البنــك فقــط.  ــة للبنــك. اإلفصاحــات ال ــم المالي ــة للشــركات التابعــة مــع القوائ ــم المالي القوائ

يبين 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

١٠٠,٠٠
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 تابعة١٠٠,٠٠السعودية

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

المعايير الدولية للتقارير الماليةبازل ٣

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 )ب(شركات تابعة أخرى

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

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

يتم تجميع القوائم المالية لشركة مسقط المالية ش.م.م بموجب بازل ٣ ومعايير التقارير المالية الدولية. 

د.  إدارة رأس المال

د.١.أ   هيكل رأس المال - وفقا للوائح بازل ٣
يتبــع البنــك معاييــر اتفاقيــة بــازل ٣ لــرأس المــال ويحافــظ علــى بوضــع رأســمالي قــوي. تشــكل الجــداول المرفقــة جــزءًا مــن اإلفصاحــات فــي إطــار المبــادئ 

التوجيهيــة الجديــدة. 

يتم تصنيف رأس المال التنظيمي للبنك وفقًا للوائح اتفاقية بازل ٣ إلى الفئات التالية:

الفئــة األولــى )أســهم رأس المــال األساســي( وتتضمــن األســهم العاديــة، وعــالوة إصــدار األســهم الناتجــة عــن إصــدار أســهم عاديــة، واألربــاح 	 
المحتجــزة صافيــة مــن أي خســائر مرحليــة وأي توزيعــات أربــاح نقديــة مرحليــة و/أو نهائيــة مقترحة/معلــن عنهــا، واالحتياطيــات األخــرى المفصــح 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( وتتكــون 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 

ــى رأس المــال اإلضافــي.  ــة األول ــة المطبقــة فــي حســاب الفئ ــالت التنظيمي التعدي
الفئــة الثانيــة مــن رأس المــال وتتضمــن أدوات رأس المــال التــي يصدرهــا البنــك للوفــاء بالمعاييــر المحــددة فــي أدوات الفئــة الثانيــة مــن 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، واحتياطيــات إعــادة التقييــم 
مــع اســتبعاد ٥٥%، بهــدف تنزيــل التعديــالت التنظيميــة المطبقــة فــي حســاب الفئــة الثانيــة مــن رأس المــال. يتــم إدراج مخصصــات الخســائر االئتمانيــة 
ــة مخصصــات  ــة الثانيــة مــن رأس المــال. يجــب إزال ــة الدولــي رقــم ٩ فــي الفئ ــر المالي ــار التقاري المتوقعــة للمرحلتيــن األولــى والثانيــة بموجــب معي
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للمرحلــة الثانيــة بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ مــن رأس المــال الفئــة ٢ علــى مــدار فتــرة أربــع ســنوات 
كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه. يخضــع إجمالــي مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للمرحلــة األولــى والمســموح بــه للمرحلــة الثانيــة المــدرج 
ــغ المخصــص العــام  ــي مبل ــى ســقف بنســبة ١.٢٥% مــن األصــول المرجحــة بمخاطــر االئتمــان وال يجــب أن يتجــاوز إجمال ــة ٢ إل فــي رأس المــال الفئ

المــدرج ضمــن رأس المــال الفئــة ٢ كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٧م.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة الثانية )االستبعاد(
٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢
%٠%٢٠%٤٠%٦٠%٨٠
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١. الجدول ١: اإلفصاح عن رأس المال النظامي وفقا لبازل ٣

ريال ُعماني نموذج اإلفصاح العام
باآلالف

 الدليل المرجعي
 للنطاق

 التنظيمي
 للتجميع من
الجدول ٢ب

أسهم رأس المال األساسي الفئة ١: األدوات واالحتياطيات

إصدارات مباشرة مؤهلة لرأس المال األساسي )ويعادل الشركات غير المساهمة( مضافًا إليه فائض ١
)أ(+)ب(٨٤١,٠١٣األسهم

)ج(٤١٨,١٧٠ أرباح محتجزة٢
)د+)هـ(+)و(٥٠٠,٣٢٨الدخل الشامل اآلخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(٣

رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج من فئة األسهم المشتركة ١ )ينطبق على الشركات غير ٤
-المساهمة فقط( 

رأس مال أسهم عادية مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح ٥
-به في رأس المال األساسي الفئة ١(

١,٧٥٩,٥١١ أسهم رأس المال األساسي الفئة ١ قبل التسويات النظامية ٦
أسهم رأس المال األساسي الفئة ١: التسويات النظامية 

)ز(+)ح(١٢,٢٤٨تسويات التقييم الحذر٧
-الشهرة )صافية من التزام الضريبة المتعلق بها(٨
-أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمة الرهن )صافية من التزام الضريبة المتعلق بها(٩

أصول ضريبة مؤجلة معتمدة على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناشئة من الفروق المؤقتة ١٠
-)بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها(

)ط(٣٤احتياطي تغطية التدفقات النقدية١١
-عجز المخصصات للخسائر المتوقعة١٢
-أرباح التوريق من البيع )كما هو موضح في الفقرة ١٤-٩ من التعميم رقم ١ للبنك المركزي الُعماني(١٣
-أرباح وخسائر نظرًا للتغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة على االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة١٤
-صافي أصول منافع صندوق التقاعد المحددة١٥

استثمارات في أسهمه الخاصة )إن لم تحتسب مسبقًا بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية ١٦
-العمومية المبلغ عنها(

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في األسهم العادية١٧

١٨
استثمارات 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 ١٠٪ 
من رأس المال المصدر )مبلغ أكثر من عتبة ١٠٪(

-

استثمارات جوهرية في األسهم العادية للمؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق ١٩
)ي(٣٤,٠٧٧التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق )مبلغ أكثر من عتبة ١٠٪(

-حقوق خدمة الرهن )مبلغ أكثر من عتبة ١٠٪(٢٠

أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة )مبلغ أكثر من عتبة ١٠٪، صافيًا من التزام الضريبة ٢١
)ك(-)ل(٥,١٥٧المتعلق به(

-مبلغ يتجاوز عتبة ١٥٪٢٢
- منها: استثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية٢٣
- منها: حقوق خدمة الرهن٢٤
-منها: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة٢٥

تسويات نظامية وطنية محددة: تسويات نظامية مطبقة على األسهم العادية من الفئة ١ فيما ٢٦
-يتعلق بالمبالغ الخاضعة للمعالجة قبل بازل ٣ 

تسويات نظامية مطبقة على األسهم العادية من الفئة ١ نظرًا لعدم كفاية الفئة ١ والفئة ٢ اإلضافية ٢٧
-لتغطية الخصم

٥١,٥١٦إجمالي التسويات النظامية على أسهم رأس المال األساسي الفئة ١ ٢٨
١,٧٠٧,٩٩٥ أسهم رأس المال األساسي الفئة ١ ٢٩

رأس المال اإلضافي الفئة ١ : أدوات
)م(١٣٠,٠٠٠أدوات الفئة اإلضافية ١ المؤهلة والمصدرة مباشرًة مضافًا فائض األسهم المتعلق بها٣٠
١٣٠,٠٠٠منها: مصنف كحقوق ملكية وفقًا للمعايير المحاسبية المطبقة رقم ٣١٥
-منها: مصنف كالتزامات وفقًا للمعايير المحاسبية المطبقة رقم ٣٢٦



37

-أدوات رأسمالية مصدرة مباشرة خاضعة لالستبعاد التدريجي من رأس المال اإلضافي الفئة ١ ٣٣

أدوات الفئة ١ اإلضافية )وأدوات رأس المال األساسي الفئة ١ غير متضمنة في الصف رقم ٥( مصدرة ٣٤
-من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في الفئة اإلضافية ١(

-منها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي ٣٥
١٣٠,٠٠٠رأس المال اإلضافي الفئة ١ قبل التسويات النظامية ٣٦

رأس المال اإلضافي الفئة ١: التسويات النظامية
-استثمارات في أدوات الفئة اإلضافية ١ الخاصة٣٧
-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة اإلضافية ٣٨١

٣٩
استثمارات 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 ١٠٪ من رأس 
المال العادي المصدر للكيان )مبلغ أكثر من عتبة ١٠٪(

-

استثمارات جوهرية في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمينية والتكافلية التي تقع خارج ٤٠
-نطاق التجميع التنظيمي )صافية من المراكز قصيرة األجل المستحقة(

تسويات نظامية وطنية محددة: تسويات نظامية مطبقة على رأس المال اإلضافي من الفئة ١ فيما ٤١
-يتعلق بالمبالغ الخاضعة للمعالجة قبل بازل ٣. 

تسويات نظامية مطبقة على رأس المال اإلضافي الفئة ١ بسبب عدم كفاية الفئة ٢ لتغطية ٤٢
-االقتطاعات

-إجمالي التسويات النظامية على رأس المال اإلضافي من الفئة ١ ٤٣
١٣٠,٠٠٠رأس المال اإلضافي الفئة ١ ٤٤
١,٨٣٧,٩٩٥ رأس المال الفئة ١ )الفئة ١= رأس المال األساسي الفئة ١ + رأس المال اإلضافي الفئة ١( ٤٥

رأس المال الفئة ٢: األدوات والمخصصات
-أدوات رأس المال الفئة ٢ المصدرة مباشرة المؤهلة زائدًا فائض األسهم ذي الصلة٤٦
)ن(٣,٩٢٧أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الفئة ٢ ٤٧

٤٨
أدوات الفئة اإلضافية ٢ )وأدوات رأس المال األساسي الفئة ١ والفئة اإلضافية ١ غير مضمنة في 

الصف ٥ أو ٣٤( 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 لالستبعاد التدريجي ٤٩
)س(+)ع(٨٧,٥٥٨مخصصات٥٠
٩١,٤٨٥رأس المال الفئة ٢ قبل التسويات النظامية ٥١

رأس المال الفئة ٢: التسويات النظامية 
-استثمارات في أدوات الفئة ٢ الخاصة٥٢
-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة ٥٣٢

٥٤
استثمارات 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 ١٠٪ من رأس 
المال العادي المصدر للكيان )مبلغ أكثر من عتبة ١٠٪(

-

استثمارات جوهرية في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمينية والتكافلية التي تقع خارج ٥٥
-نطاق التجميع التنظيمي )صافية من المراكز قصيرة األجل المستحقة(

تسويات نظامية وطنية محددة: تسويات نظامية مطبقة على رأس المال من الفئة ٢ فيما يتعلق ٥٦
-بالمبالغ الخاضعة للمعالجة قبل بازل ٣.

-اجمالي التسويات النظامية على رأس المال من الفئة ٢ ٥٧
٩١,٤٨٥رأس المال الفئة ٢ ٥٨
١,٩٢٩,٤٨٠ إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال= الفئة ١ + الفئة ٢( ٥٩

األصول المرجحة بالمخاطر
-أصول المخاطر المرجحة فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣ 
٩,٧٨٤,٨٤٥إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر )٦٠أ+٦٠ب+٦٠ج(٦٠
٨,٧٩٦,٥٢٥منها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان٦٠أ

١٥١,٥٤١منها: األصول المرجحة بمخاطر السوق٦٠ب
٨٣٦,٧٧٩منها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل٦٠ج

معدالت رأس المال
١٧.٤٦٪رأس المال األساسي الفئة ١ )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(٦١
١٨.٧٨٪الفئة ١ )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(٦٢
١٩.٧٢٪إجمالي رأس المال )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(٦٣
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٦٤
متطلبات حاجز الحماية المحددة للمؤسسة )الحد األدنى لمتطلبات رأس المال األساسي من الفئة ١ 

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(

%١٠.٥٠

٢.٥٠%منها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال ٦٥
٠.٠٠%منها: متطلبات حاجز الحماية ضد التقلبات الدورية للبنك ٦٦
١.٠٠%منها: متطلبات حاجز الحماية جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي ٦٧
٨.٧٢%رأس المال األساسي من الفئة ١ المتاح للوفاء بحواجز الحماية )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(٦٨

الحدود الدنيا الوطنية )إن كانت تختلف عن بازل ٣(
٧.٠٠معدل الحد األدنى الوطني لرأس المال األساسي الفئة ١ )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(٦٩
١٢.٥٠معدل الحد األدنى الوطني للفئة ١ )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(٧٠
١٤.٥٠الحد األدنى الوطني إلجمالي رأس المال )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(٧١

مبالغ أقل من عتبة التخفيض )قبل المخاطر المرجحة( 
-استثمارات غير جوهرية في رأس مال مؤسسات مالية أخرى٧٢
-استثمارات جوهرية في األسهم العادية لمؤسسات مالية٧٣
-حقوق خدمة رهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٧٤
٥,١٥٧أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )صافية من التزام الضريبة المتعلق بها(٧٥

حدود مطبقة إلضافة مخصصات في الفئة ٢

مخصصات مؤهلة لإلضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالتعرضات الخاضعة للمنهج المعياري )قبل تطبيق ٧٦
٨٦,٧٤٧الحدود(

١٠٩,٩٥٧حدود على إضافة مخصصات في الفئة ٢ وفقًا للمنهج المعياري٧٧

مخصصات مؤهلة لإلضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالتعرضات الخاضعة لمنهج مبني على التصنيف ٧٨
-الداخلي )قبل تطبيق الحدود(

-حدود على إضافة مخصصات في الفئة ٢ وفقًا لمنهج مبني على التصنيف الداخلي٧٩
أدوات رأسمالية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي )ينطبق فقط للفترة بين ١ يناير ٢٠١٨ و١ يناير ٢٠٢٢( 

-الحد الحالي على أدوات رأس المال األساسي من الفئة ١ الخاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي ٨٠

مبالغ مستثناة من أدوات رأس المال األساسي من الفئة ١ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد ٨١
-واالستحقاق( 

-حد حالي على أدوات الفئة االضافية ١ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي ٨٢
-مبالغ مستثناة من الفئة اإلضافية ١ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق( ٨٣
٣,٩٢٧حد حالي على أدوات الفئة ٢ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي ٨٤
٩,١٦٣مبالغ مستثناة من الفئة ٢ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق( ٨٥

جدول ٢أ:

التسوية بين القوائم المالية المنشورة وكفاية رأس المال التنظيمي العامل

الميزانية العمومية 
كما في القوائم المالية 

المنشورة

بموجب نطاق التجميع 
النظامي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

األصول
٧٨١,٧٥٥٧٨١,٧٥٥نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

٧٢٣,٦٧٩٧٢٣,٦٧٩مستحق من البنوك
٨,٨٧٨,٠٤١٨,٩١٩,٩٩٧قروض وسلف / التمويل اإلسالمي - صافي، 

١,٤٤٤,٨٣٢١,٤٤٤,٨٣٢استثمارات في أوراق مالية
١٤٦,١٢٥١٤٦,١٢٥قروض وسلف للبنوك

٧٩,٤٨٢٧٩,٤٨٢أصول ثابتة
٦,٠٢٣٦,٠٢٣أصول ضريبية مؤجلة )تعديل رأس المال األساسي من الفئة ١(

٢٣٠,٦٧١٢٣٠,٦٧١أصول أخرى
)٤١,٩٥٦(-مكونات غير مؤهلة لبازل ٣ )مخصص عام(

١٢,٢٩٠,٦٠٨١٢,٢٩٠,٦٠٨إجمالي األصول
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االلتزامات
١,١٧٣,٤٧٩ ١,١٧٣,٤٧٩ مستحق إلى بنوك 

٨,٠٤٣,٦٦٦ ٨,٠٤٣,٦٦٦ ودائع العمالء 
٤٧,١٦٨ ٤٧,١٦٨ ضريبة جارية

٥٢٠,٩٩٨ ٥٢٠,٩٩٨ التزامات أخرى
٩٠,٢٠٥ ٩٠,٢٠٥ صكوك

٣٨٥,٤١٠ ٣٨٥,٤١٠ سندات يورو متوسطة األجل
٣,٩٢٧ ٢٦,١٨٠ سندات ثانوية 

 ٨٦٦ ٨٦٦ مطلوبات ضريبية مؤجلة )تعديل رأس المال األساسي الفئة ١(
٢٢,٢٥٣ -مكونات غير مؤهلة لبازل ٣ )احتياطي التزامات ثانوية(

١٠,٢٨٧,٩٧٢ ١٠,٢٨٧,٩٧٢ إجمالي االلتزامات 
حقوق المساهمين 

٣٠٩,٤٧٨٣٠٩,٤٧٨رأس المال
٥٣١,٥٣٥٥٣١,٥٣٥عالوة إصدار األسهم

٣٨٤,٠٧٨٣٨٤,٠٧٨احتياطي عام
٥٢٦,٤٨٧٥٢٦,٤٨٧أرباح محتجزة

١٠٣,١٦٠١٠٣,١٦٠احتياطي قانوني
١٣,٠٩٠١٣,٠٩٠احتياطي قرض ثانوي

 )٣٤()٣٤(احتياطي تحوط التدفقات النقدية
)٢,٢٩٦()٢,٢٩٦(احتياطي تحويل العملة األجنبية

)٩,١٤١()٣٧٢(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
  مكونات غير مؤهلة لبازل ٣: 

٤,٩٠٤٤,٩٠٤احتياطي إعادة تقييم
٢,٦٠٦٢,٦٠٦احتياطي انخفاض القيمة

٨,٧٦٩-المكونات غير المؤهلة للتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
١,٨٧٢,٦٣٦١,٨٧٢,٦٣٦إجمالي حقوق المساهمين 

١٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١
٢,٠٠٢,٦٣٦٢,٠٠٢,٦٣٦إجمالي حقوق المساهمين

١٢,٢٩٠,٦٠٨١٢,٢٩٠,٦٠٨إجمالي االلتزامات وأموال المساهمين 

جدول ٢ب

التسوية بين القوائم المالية المنشورة وكفاية رأس المال التنظيمي العامل 

 الميزانية العمومية
 كما في القوائم المالية

المنشورة

 بموجب نطاق التجميع
المرجعالنظامي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

األصول 
  ٧٨١,٧٥٥ ٧٨١,٧٥٥نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

  ٧٢٣,٦٧٩ ٧٢٣,٦٧٩مستحق من البنوك
 ١,٤٤٤,٨٣٢١,٤٤٤,٨٣٢استثمارات:

  ١,٢٧٤,٦٩٦ ١,٢٧٤,٦٩٦- مصنفة بالتكلفة المهلكة
  ١١٠,١٢٥ ١١٠,١٢٥- مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ٢٥,٩٣٤ ٢٥,٩٣٤ - مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(ي)  ٣٤,٠٧٧ ٣٤,٠٧٧استثمار غير استراتيجي )تعديل رأس المال األساسي الفئة ١(

  ٩,٠٢٤,١٦٦ ٩,٠٢٤,١٦٦  قروض وسلف / التمويل اإلسالمي - صافي، منها:
  ١٤٦,١٢٥ ١٤٦,١٢٥- قروض وسلف لبنوك غير مقيمة

  ٧,٧٤٠,٩٩٧ ٧,٧٤٠,٩٩٧ - قروض وسلف لعمالء محليين
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  ٧١,٢٤٦ ٧١,٢٤٦- قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات خارجية
  ٢٤٧,٤٨٥ ٢٤٧,٤٨٥ - قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

  ١,١٦٥,٨٤٨ ١,١٦٥,٨٤٨- تمويل من نافذة الصيرفة اإلسالمية
   )ناقًصا(: مخصص القروض والسلف، منه:

  ٢١٨,٨٣٢ ٢١٨,٨٣٢- مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة الثالثة
 )ع( ٨٦,٧٤٧ ١٢٨,٧٠٣- مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلتين األولى والثانية مؤهل للفئة ٢

  ٤١,٩٥٦   -- مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة الثانية غير مؤهل للفئة ٢
  ٧٩,٤٨٢ ٧٩,٤٨٢أصول ثابتة

  ٢٣٦,٦٩٤ ٢٣٦,٦٩٤أصول أخرى:
  ١٢٣,٣١٧ ١٢٣,٣١٧   أوراق قبول

  ٢٢,٢٧٤ ٢٢,٢٧٤   القيمة الموجبة للمشتقات
 )ك( ٦,٠٢٣ ٦,٠٢٣   أصول ضريبية مؤجلة )تعديل رأس المال األساسي من الفئة ١(

  ٨٥,٠٨٠ ٨٥,٠٨٠   فوائد مستحقة وأخرى
 ١٢,٢٩٠,٦٠٨١٢,٢٩٠,٦٠٨إجمالي األصول

   رأس المال وااللتزامات
   رأس المال المدفوع، منه:

   مبالغ مؤهلة لرأس المال األساسي الفئة ١
)أ(٣٠٩,٤٧٨٣٠٩,٤٧٨رأس المال المدفوع
)ب(٥٣١,٥٣٥٥٣١,٥٣٥عالوة إصدار األسهم

)د(١٠٣,١٦٠١٠٣,١٦٠احتياطي قانوني
)هـ(٣٨٤,٠٧٨٣٨٤,٠٧٨احتياطي عام

)و(١٣,٠٩٠١٣,٠٩٠احتياطي قرض ثانوي
)ج(٥٢٦,٤٨٧٤١٨,١٧٠أرباح محتجزة

١٠٨,٣١٧توزيعات أرباح مقترحة )مخفضة من أرباح محتجزة(
)ط()٣٤()٣٤(احتياطي تحوط التدفقات النقدية

)ز()٩,٩٥٢()٣٧٢(خسارة متراكمة على القيمة العادلة )تعديل رأس المال األساسي الفئة ١(
)ح()٢,٢٩٦()٢,٢٩٦(احتياطي تحويل عمالت أجنبية )تعديل رأس المال األساسي الفئة ١(

مبالغ مؤهلة لرأس المال اإلضافي الفئة ١
)م(١٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١
مبالغ مؤهلة لرأس المال الفئة ٢

مكاسب متراكمة على القيمة العادلة - )مؤشر السوق اإليجابي بعد تطبيق 
)س(٨١١خصم ٥٥%(

)ن(٢٦,١٨٠٣,٩٢٧التزامات ثانوية
 ٢٢,٢٥٣-احتياطي التزامات ثانوية - )غير مؤهل لبازل(

 ٢,٦٠٦٢,٦٠٦احتياطي الحسابات المعاد هيكلتها - )غير المؤهلة لبازل(
 ٨,٧٦٩-مكاسب متراكمة على القيمة العادلة - )غير المؤهلة لبازل(

 ٤,٩٠٤٤,٩٠٤احتياطي تقييم - )غير مؤهل لبازل(
 ٢,٠٢٨,٨١٦٢,٠٢٨,٨١٦إجمالي رأس المال

 ١,١٧٣,٤٧٩١,١٧٣,٤٧٩ودائع من البنوك
 ٨,٠٤٣,٦٦٦٨,٠٤٣,٦٦٦ودائع العمالء

 ٩٠,٢٠٥٩٠,٢٠٥سندات غير مضمونة
 ٣٨٥,٤١٠٣٨٥,٤١٠قروض على شكل صكوك وسندات

 ٥٢٠,٩٩٨٥٢٠,٩٩٨التزامات أخرى
 ٤٧,١٦٨٤٧,١٦٨ضرائب

 )ل(٨٦٦٨٦٦مطلوبات ضريبية مؤجلة )تعديل رأس المال األساسي الفئة ١(
 ١٢,٢٩٠,٦٠٨١٢,٢٩٠,٦٠٨إجمالي رأس المال وااللتزامات
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٢. نموذج اإلفصاح عن المالمح الرئيسية لألدوات التنظيمية لرأس المال

ديون ثانوية بالدوالر المصدر١
األمريكي

أسهم رأس المال اإلضافي 
رأس المال المدفوعالفئة ١

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 رأس القوانين المنظمة لألداة االتفاقيات التنظيمية٣
تنظمها قوانين سلطنة ُعمانالمال فئة ٢

الهيئة العامة لسوق 
المال في سلطنة 
ُعمان رأس المال 
األساسي الفئة ١

رأس المال األساسي رأس المال اإلضافي الفئة ١ رأس المال الفئة ١قواعد بازل ٣ االنتقالية٤
الفئة ١

رأس المال األساسي رأس المال اإلضافي الفئة ١ رأس المال الفئة ١بعد قواعد بازل ٣ االنتقالية٥
الفئة ١

المجموعةالمجموعةالمجموعةمؤهل بشكل فردي/ جماعي/ جماعي وفردي٦

نوع األداة )يجب تحديد األنواع من قبل كل سلطة ٧
رأس المال المدفوعرأس المال اإلضافي الفئة ١دين ثانويمختصة(

المبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي - بالمليون ٨
٣.٩٢٧١٣٠.٠٠٠٣٠٩.٤٧٨ريال ُعماني

٠.١٠٠ بيسة١٣٠.٠٠٠ مليون ريال ُعمانيال ينطبق، أدوات الدينالقيمة االسمية لألداة - بالريال الُعماني٩

التزام - خيار القيمة التصنيف المحاسبي١٠
التزام - خيار القيمة حقوق المساهمينالعادلة

العادلة
متعددة٣ أبريل ١٢٢٠١٧ يناير ٢٠١٢تاريخ اإلصدار األصلي١١
دائمدائممؤرخدائم أو مؤرخ١٢
متعددةدائم١٥ أكتوبر ٢٠٢١تاريخ االستحقاق األصلي١٣
النعم، بعـد خمس سنواتالطلب الُمصدر خاضع لموافقة رقابية مسبقة١٤

تاريخ الطلب االختياري وتواريخ الطلب الطارئة ومبلغ ١٥
ال ينطبقاالسترداد

ال يجوز استرداد وديعة رأس المال 
وفقًا لالتفاقية 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 الالحقة، إذا كان ينطبق١٦

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 متغيرة١٧
ال ينطبق٥.٥٠%ليبور + ٣.٧٥معدل الكوبون والمؤشر ذو الصلة١٨
الالالوجود مانع لتوزيعات األرباح١٩
تقديرية جزئياتقديرية بالكاملإلزاميةتقديرية بالكامل أو تقديرية جزئيًا أو إلزامية٢٠
الالالوجود عامل محدد أو محفز آخر لالسترداد٢١
 غير متراكممتراكمغير تراكمي أو تراكمي٢٢
غير قابل للتحويلغير قابل للتحويلغير قابل للتحويلقابل للتحويل أو غير قابل للتحويل٢٣
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قاباًل للتحويل، دافع )دوافع( التحويل٢٤
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قاباًل للتحويل، كليًا أو جزئيًا٢٥
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قاباًل للتحويل، معدل التحويل٢٦
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قاباًل للتحويل، تحويل الزامي أو اختياري٢٧
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابال للتحويل، حدد نوع األداة للتحويل إليها٢٨

إذا كان قابل للتحويل، حدد مصدر األداة التي تتحول ٢٩
 ال ينطبق إليها

النعمالخصائص االنخفاض٣٠
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المركز في التدرج الثانوي في السيولة )حدد نوع األداة ٣١
دين رئيسياألعلى مباشرًة من األداة(

تعود األدوات للمودعين 
والدائنين العاديين وديون/ 

صكوك البنك الثانوية
دين ثانوي

ال ينطبقحدث غير قابل للتطبيقال ينطبقاذا انخفض، دافع )دوافع( االنخفاض٣٢

ال ينطبقإذا انخفض، كليًا أو جزئيًا٣٣

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 مؤقتًا٣٤
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض مؤقتًا، استهالك آلية الزيادة٣٥
ال يوجدال يوجدال يوجدخصائص انتقالية غير ملتزمة٣٦
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان نعم، حدد خصائص عدم االلتزام٣٧

د.١.ب   هيكل رأس المال - وفقا للوائح بازل ٢
فيمــا يلــي هيــكل رأس المــال وفقــا للوائــح اتفاقيــة بــازل ٢ الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي ألغــراض المتابعــة. تــم تصنيــف رأس المــال التنظيمــي للبنــك 

وفقــا للوائــح اتفاقيــة بــازل ٢ إلــى فئتيــن:

الفئــة األولــى مــن رأس المــال وتشــمل األســهم العاديــة وعــالوة اإلصــدار واالحتياطيــات القابلــة وغيــر القابلــة للتوزيــع واألربــاح المحتجــزة بعــد خصــم 	 
الشــهرة و ٥٠٪ مــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار فــي الشــركات الزميلــة وفقــا للتســويات التنظيميــة المدرجــة فــي حقــوق المســاهمين، ولكــن تــم 

التعامــل معهــا بشــكل مختلــف ألغــراض كفايــة رأس المــال.

ــة المؤهلــة )صافيــة مــن االحتياطيــات( ومخصصــات انخفــاض القيمــة المجمعــة وعنصــر 	  الفئــة الثانيــة مــن رأس المــال وتشــمل االلتزامــات الثانوي
احتياطــي القيمــة العادلــة المتعلــق بالمكاســب غيــر المحققــة مــن أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة كاســتثمارات متاحــة للبيــع إلــى الحــد المســموح 

بــه بعــد خصــم ٥٠٪ مــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة.
تــم تطبيــق حــدود مختلفــة علــى عناصــر قاعــدة رأس المــال. إن رأس المــال المؤهــل مــن الفئــة الثانيــة محــدد بنســبة ١٠٠٪ مــن رأس المــال مــن الفئــة األولــى، 
وااللتزامــات الثانويــة المؤهلــة محــددة بنســبة ٥٠٪ مــن رأس المــال مــن الفئــة األولــى، فيمــا تــم تحديــد مبلــغ مخصصــات انخفــاض القيمــة الجماعيــة فــي 
ــد ١.٢٥٪ مــن األصــول االئتمــان  ــرأس المــال عن ــة ل ــة الثاني ــزء مــن الفئ ــي يمكــن قيدهــا كج ــة بنســبة ٦٠٪ الت ــة الثاني ــى بنســبة ١٠٠٪ والمرحل ــة األول المرحل

المرجحــة بالمخاطــر.

ويبين الجدول أدناه رأس المال التنظيمي للبنك:

هيكل رأس المال
٢٠١٩٢٠١٨

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف
رأس المال الفئة ١

٣٠٩,٤٧٨٢٩٤,٧٤١ رأس المال 
٥٣١,٥٣٥٥٣١,٥٣٥ عالوة إصدار األسهم 

١٠٣,١٦٠٩٨,٢٤٧ احتياطي قانوني 
٣٨٤,٠٧٨٣٧٠,٩٨٨ احتياطي عام 

١٣,٠٩٠١٣,٠٩٠ احتياطي قرض ثانوي 
٤١٨,١٧٠٣٨٢,٢٤٣ أرباح محتجزة* 

١٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠ أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١ 
 ١,٨٨٩,٥١١١,٨٢٠,٨٤٤

 )ناقًصا(: 
)١٢,١٣٩))٩,٩٥٢( خسارة متراكمة على القيمة العادلة 

   -)٣٤( خسارة متراكمة على تحوط التدفقات النقدية 
)٧,٧٣٣))٥,١٥٧( أصل ضريبة مؤجلة 

)٢,٠٦٨))٢,٢٩٦( احتياطي تحويل العملة األجنبية 
)١٦,٦٥٠))١٧,٠٣٨( استثمار غير استراتيجي في البنوك )٥٠٪(

 
١,٨٥٥,٠٣٤١,٧٨٢,٢٥٤إجمالي رأس المال من الفئة ١ 

 
رأس المال من الفئة ٢

٨١١٥٣٨ التغير المتراكم في القيمة العادلة )٤٥٪( 
٨٦,٧٤٧١١٠,٦٦٤ انخفاض قيمة خسارة قرض عام 

١٣,٠٩٠٢٦,١٨٠ التزامات ثانوية )صافية من االحتياطيات( 
 ١٠٠,٦٤٨١٣٧,٣٨٢
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 )ناقًصا(: 
(١٦,٦٥٠)          )١٧,٠٣٩)                  استثمار غير استراتيجي في البنوك )٥٠%( 

٨٣,٦٠٩١٢٠,٧٣٢إجمالي رأس المال من الفئة ٢ 

١,٩٣٨,٦٤٣١,٩٠٢,٩٨٦ إجمالي رأس المال المتاح 

* األرباح المحتجزة في عام ٢٠١٩م احُتسبت بعد طرح تسوية توزيعات أرباح نقدية مقترحة بقيمة ١٠٨.٣١٧ مليون ريال ُعماني )٢٠١٨: ١٠٣.١٥٩ مليون ريال ُعماني(.

د.٢  كفاية رأس المال
تشــير كفايــة رأس المــال إلــى قــدرة البنــك 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 البنــك عرضــة لهــا علــى تعزيــز االســتقرار المالــي وزيــادة ثقــة أصحــاب المصلحــة والدائنيــن. 
ويســعى البنــك إلــى تعظيــم القيمــة للمســاهمين مــن خــال هيــكل أمثــل لــرأس المــال يحمــي مصالــح أصحــاب المصلحــة فــي أقصــى الظــروف المتأزمــة، ويوفــر 
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 معــدل 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 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 ١ والديــون الثانويــة، ويرفــع رأس المــال عنــد الحاجــة. توفــر القاعــدة القويــة والمتنوعــة لمســاهمي البنــك الثقــة الازمــة 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 معــدل ال يقــل عــن ١٤.٥٠% إلجمالــي رأس المــال إلــى األصــول المرجحــة بالمخاطــر. ويشــمل ذلــك حاجــز حمايــة بنســبة ٢.٥٠% 
بالمئــة للحفــاظ علــى رأس المــال وحاجــز بنســبة ١.٠٠% للمحافظــة علــى تصنيــف "بنــك مهــم بصــورة نظاميــة محلًيــا". يجــب أن يتــم تطبيــق حواجــز الحمايــة ضــد 

التقلبــات الدوريــة بشــكل تدريجــي عندمــا يحــدد البنــك المركــزي حاجتــه لهــا. 

يحــدد البنــك رأس المــال التنظيمــي علــى النحــو المقتــرح بموجــب بــازل ٢ وبــازل ٣ لــرأس المــال وذلــك تمشــًيا مــع توجيهــات البنــك المركــزي الُعمانــي. وقــد 
اعتمــد البنــك المنهــج الموحــد لمخاطــر االئتمــان والســوق ومنهــج المؤشــر األساســي لمخاطــر التشــغيل. واســتعدادا لانتقــال إلــى مناهــج العمــل المتقدمــة، 
طبــق البنــك نمــاذج لقيــاس المخاطــر ذات الصلــة بمخاطــر االئتمــان والســوق. وقــد اســتخدم البنــك هــذه العمليــة المتقدمــة والنمــاذج ونتائــج النمــاذج فــي 

عمليــة اتخــاذ القــرارات ذات الصلــة بــإدارة المخاطــر.    

فيما يلي ملخص معدل كفاية رأس المال لدى البنك وفقا لبازل ٢:

صافي األرصدةالرصيد اإلجمالي
األصول المرجحة بالمخاطر

)القيمة الدفترية(*)القيمة الدفترية(
ريال عماني باآلالفريال ُعماني باآلالف ريال ُعماني باآلالف 

١٢,٣٩٦,١٤٦١٠,٢٩٤,٨٥٤٧,٥٠٠,١٥٢ البنود المدرجة في الميزانية العمومية 
٢,٧٧٣,٤٤٤٢,٧٧٣,١٦٩١,٢٣٠,١١٢ البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية 

٦٦,٢٦١ المشتقات 
٨,٧٩٦,5٢5 إجمالي مخاطر االئتمان 

١٥١,٥٤١ إجمالي مخاطر السوق 
٨٣٦,٧٧٩ إجمالي مخاطر التشغيل 

٩,٧٨٤,٨٤5مجموع األصول المرجحة بالمخاطر

  هيكل رأس المال 
١,٨55,٠٣٤ رأس المال الفئة ١ 
٨٣,٦٠٩ رأس المال الفئة ٢ 

١,٩٣٨,٦٤٣ إجمالي رأس المال التنظيمي  
١,٢٧٥,٤٩٦ متطلبات رأسمالية لمخاطر االئتمان 
٢١,٩٧٣ متطلبات رأسمالية لمخاطر السوق 

١٢١,٣٣٣ متطلبات رأسمالية لمخاطر التشغيل 
١,٤١٨,٨٠٣ إجمالي رأس المال المطلوب 

١٨.٩٦% معدل رأس المال الفئة ١ 
١٩.٨١% معدل إجمالي رأس المال 

 *صافية من المخصصات والفوائد المجّنبة والضمانات المستحقة
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كفاية رأس المال المستهدف
تــم 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 ٢٠١٩م، حــدد البنــك المســتوى المســتهدف لــرأس المــال بنــاء علــى موافقــة مجلــس اإلدارة علــى بيــان مســتوى الرغبــة فــي المخاطــرة الــذي يتجــاوز 
المتطلبــات التنظيميــة الدنيــا المحــددة عنــد ١٤.٥٠٠% , التــي تــم اســتيفائها بــكل ارتيــاح. وســتزيد متطلبــات رأس المــال علــى مراحــل بمــا يتماشــى مــع المبــادئ 

التوجيهيــة التــي أصدرهــا البنــك المركــزي لتنفيــذ مقــررات اتفاقيــة بــازل٣.

د.٣  زيادة رأس المال
حقــق البنــك رأس مــال داخلــي بلــغ ٨٢.٣٩١ مليــون ريــال ُعمانــي بعــد دفــع توزيعــات األربــاح النقديــة البالغــة ١٠٣.١٥٩ مليــون ريــال ُعمانــي التــي تــم اعتمادهــا 

لعــام ٢٠١٨.

د.٤  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 البنــك 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 للبنــك عنــد تخصيــص رأس المــال.

د.٥  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 
ــة رأس المــال  ــة رأس المــال بالبنــك ليــس فقــط تقديــم تقييــم مفصــل لكفاي ــة التقييــم الداخلــي لكفاي جنــب مــع المخاطــر األساســية. إن الغــرض مــن عملي
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 يتــم مــن خــالل هــذه العمليــة فحــص نمــوذج العمــل الحالــي للبنــك وربمــا يــؤدي ذلــك إلــى تعديــالت إذا كانــت المخاطــر 
الكامنــة تتجــاوز قــدرة البنــك علــى التحّمــل. وســيتم 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. ويتــم 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.٦  اختبار التحّمل المالي
نظــرا لألزمــات غيــر المتوقعــة وتواتــر األحــداث، فقــد اكتســب اختبــار التحّمــل مزيــدا مــن األهميــة والمصداقيــة لــدى البنــوك باعتبــاره وســيلة ال غنــى عنهــا فــي 
إدارة المخاطــر وتخطيــط رأس المــال مــن أجــل توفيــر منظــور مختلــف حــول المخاطــر. يعــد اختبــار التحّمــل أداة هامــة إلدارة المخاطــر  ويســتخدمها البنــك كجــزء 

مــن إدارتــه الداخليــة للمخاطــر. 

ُيعــرف اختبــار التحمــل عــادة بأنــه تقييــم المركــز المالــي للبنــك فــي ظــل ســيناريو شــديد ولكــن معقــول مــن أجــل مســاعدة البنــك فــي عمليــة صنــع القــرار. يصــدر 
اختبــار التحّمــل تنبيهــات لــإدارة حــول النتائــج غيــر المتوقعــة الســلبية لمختلــف المخاطــر، ويوفــر مؤشــرا علــى مقــدار رأس المــال المطلــوب الســتيعاب الخســائر 
فــي حــال وقــوع أزمــات كبيــرة، وضمــان توفــر ســيولة كافيــة، ووجــود خطــة عمــل لمواجهــة ذلــك. وفــي حيــن أن اختبــارات التحّمــل توفــر 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 المتزايدة.

وفــي داخــل البنــك، ال ُيســتخدم مصطلــح "اختبــار التحمــل" فقــط لإشــارة إلــى آليــات تطبيــق اختبــارات فرديــة معينــة، ولكــن إلــى البيئــة األوســع التــي يتــم فيهــا 
تطويــر االختبــارات وتقييمهــا واســتخدامها فــي عمليــة صنــع القــرار. إن عمليــة اختبــار التحمــل ليســت عمليــة قائمــة بذاتهــا ولكنهــا ترتبــط بشــكل فاعــل باإلطــار 

الحالــي إلدارة المخاطــر.

يمتلك البنك إطارا الختبار التحمل يحدد المبادئ التوجيهية، وأنواع اختبارات التحمل، 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 التحمــل التــي تقــع ضمــن نوعيــن همــا:

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

عوامــل الخطــر وتحديــد بعــض تركــزات الخطــر.

ــة أو 	  ــل إمــا تاريخي ــة مقاييــس أو مدخــالت مختلفــة. وتكــون أســاليب التحلي ــم تطبيــق مجموعــة مــن الصدمــات المتزامن ــل الســيناريو، حيــث يت تحلي
ــة. افتراضي

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

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

كما يجري البنك اختبار التحمل "التصاعدي" في ظل السيناريوهات المقترحة من البنك المركزي الُعماني من وقت آلخر. 

تدل نتائج اختبار التحمل على أن البنك سيواصل تلبية المعدالت التنظيمية وااللتزام بقواعد سياسة المخاطر حتى في فترات الضغط.
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اختبار التحّمل العكسي
فــي حيــن أن ســيناريو اختبــار التحمــل يتبــع منهجــا تنازليــا مــن القمــة إلــى القــاع، فــإن اختبــار التحمــل العكســي يتبــع منهجــا تصاعديــا أي مــن القــاع إلــى القمــة. 
تبــدأ اختبــارات التحمــل العكســية مــن نتائــج اختبــار التحمــل 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 االنطــاق فــي عمليــة التحليــل كانــت افتــراض بــأن المؤسســة ســتتحمل خســارة كبيــرة علــى مــدى فتــرة قصيــرة مــن الزمــن، وبالتالــي أجــري التحليــل 
ــت  ــار التحمــل. فــإذا كان ــد إجــراء اختب ــة الســائدة عن ــف يمكــن لهــذه الخســارة أن تحــدث فــي ضــوء المواقــف والتعرضــات الفعلي ــد كي بصــورة عكســية لتحدي
الخســارة المفترضــة كبيــرة بالفعــل، فمــن المرجــح للغايــة أن التسلســل الممكــن لألحــداث المؤديــة لهــذه الخســارة قــد اســتلزم عوامــل مســببة لهــذه الخســارة 
أو قــوى نظاميــة. وبالتالــي، قــد بتطلــب اختبــار التحمــل العكســي مــن المؤسســات معالجــة المشــكات التــي ال تظهــر عــادة فــي اختبــارات التحمــل العاديــة. 

وفــي اختبــار التحمــل العكســي، يتــم التركيــز علــى العنصــر المؤثــر التــي يمكــن أن يســبب حالــة ضغــط كبيــرة للمؤسســة. 

و ضع البنك سيناريوهات مختلفة الختبار التحمل العكسي في نواحي اإلعسار والتعافي وتخطيط الحلول ومخاطر العملة الشاملة.

د.٧  نسبة الرفع
قدمــت لجنــة بــازل حــول الرقابــة المصرفيــة نســبة رفــع غيــر حساســة للمخاطــر لمعالجــة التعرضــات خــارج الميزانيــة العموميــة التــي كانــت الســبب الرئيســي 
لألزمــة الماليــة / االئتمانيــة لعــام ٢٠٠٨. يتــم احتســاب النســبة مــن خــال تقســيم رأس المــال الفئــة ١ 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 ٥% مــع األخــذ بعيــن 

االعتبــار أهميتهــا المنهجيــة.

الجدول ١: ملخص المقارنة بين األصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرفع المالي
ريال عماني باآلالفالبند 

١٢,٢٩٠,٦٠٨إجمالي األصول المجمعة وفقًا للقوائم المالية المنشورة١

تسويات لاستثمارات في الكيانات البنكية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي خضعت للتجميع ألغراض محاسبية ولكن ٢
)٣٤,٠٧٧(خارج نطاق التجميع التنظيمي

تسويات لألصول االئتمانية المدرجة في الميزانية العمومية وفقًا لإلطار المحاسبي المطبق ولكنها مستثناة من مقياس ٣
-التعرض لنسبة الرفع المالي

١٠٢,٩٨٦تسويات لألدوات المالية المشتقة٤
-تسويات لمعامات تمويل األوراق المالية )مثل الشراء العكسي واإلقراض المضمون المماثل(٥
١,٤٠٤,٢٠٥تسويات للبنود خارج الميزانية العمومية )مثل التحول إلى مبالغ مكافئة لائتمان للتعرضات خارج الميزانية العمومية(٦
)٥,١٥٧(تسويات أخرى٧
١٣,٧٥٨,٥٦٥التعرض لنسبة الرفع المالي٨

الجدول ٢: نموذج اإلفصاح العام لنسبة الرفع المالي

ريال ُعماني باآلالفالبند
١٢,٢٩٠,٦٠٨البنود داخل الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات ومعامات تمويل األوراق المالية، ولكنها تشمل الضمانات( ١
)٣٩,٢٣٤()مبالغ األصول المخصومة لتحديد رأس المال الفئة ١ وفقًا لبازل ٣( ٢
١٢,٢٥١,٣٧٤إجمالي التعرضات داخل الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية( )مجموع البندين ١ و٢( ٣

 التعرضات للمشتقات
٢٥,٨٨١تكلفة االستبدال المرتبطة بجميع معامات المشتقات )أي صافية من هامش التغير النقدي المؤهل( ٤
٧٧,١٠٥المبالغ اإلضافية عن التعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معامات المشتقات ٥
-   إجمالي ضمانات المشتقات المقدمة عند الخصم من أصول الميزانية العمومية وفقًا لإلطار المحاسبي المطبق ٦
-   )اقتطاعات األصول المستحقة لهامش التغير النقدي المقدم في معامات المشتقات( ٧
-   )الطرف المقابل المركزي المعفي من التعرضات التجارية التي تم تسويتها للعميل( ٨
-   القيمة االسمية الفعلية المعدلة للمشتقات االئتمانية المكتتبة ٩
-   )تسويات اسمية فعالة معدلة واقتطاعات إضافية للمشتقات االئتمانية المكتتبة( ١٠
١٠٢,٩٨٦إجمالي التعرضات للمشتقات )مجموع البنود ٤ إلى ١٠( ١١

 التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية
-   إجمالي أصول معامات تمويل األوراق المالية )مع عدم إدراج المقاصة( بعد تسوية المعامات المحاسبية للبيع ١٢
-   )مبالغ الدائنيات والمديونيات النقدية المخصومة من إجمالي أصول معامات تمويل األوراق المالية( ١٣
-   تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل ألصول معامات تمويل األوراق المالية ١٤
-   التعرضات لمعامات الوكيل ١٥
-   إجمالي التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية )مجموع البنود ١٢ إلى ١٥(١٦

التعرضات األخرى خارج الميزانية العمومية
٢,٧٧٣,٥٨٩ التعرض خارج الميزانية العمومية بإجمالي القيمة االسمية ١٧
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)١,٣٦٩,٣٨٤()تسويات للتحويل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان( ١٨
١,٤٠٤,٢٠٥البنود خارج الميزانّية العمومية )مجموع البندين ١٧ و١٨( ١٩

 رأس المال وإجمالي التعرضات
١,٨٣٧,٩٩٥رأس المال الفئة ١ ٢٠
١٣,٧٥٨,٥٦٥إجمالي التعرضات )مجموع البنود ٣ و١١ و١٦ و١٩( ٢١

 نسبة الرفع المالي
١٣.٣٦نسبة الرفع المالي وفقًا لبازل ٣ )%(٢٢

التعرض للمخاطر
على المستوى الكلي، يتعرض البنك للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان	 

مخاطر السوق	 

مخاطر السيولة	 

مخاطر التشغيل	 

المخاطر المتبقية األخرى	 

هـ.  مخاطر االئتمان

مقدمة هـ.١.١ 
مخاطــر االئتمــان هــي الخســارة المتوقعــة التــي تنتــج عــن عــدم قــدرة المقتــرض أو الطــرف المقابــل علــى الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة أو التعاقديــة وفقــا للشــروط 
المتفــق عليهــا. تتمثــل وظيفــة إدارة مخاطــر االئتمــان فــي تعظيــم معــدل العائــد المعــدل لمخاطــر البنــك مــن خــالل الحفــاظ علــى مخاطــر ائتمــان ضمــن حــدود 

مقبولــة. تشــكل مخاطــر االئتمــان الجــزء األكبــر مــن مخاطــر البنــك. 

تبــدأ عمليــة إدارة مخاطــر االئتمــان بالبنــك بسياســة المخاطــر التــي تحــدد مؤشــرات لمعالجــة األبعــاد المختلفــة لمخاطــر االئتمــان بمــا فــي ذلــك مخاطــر 
تركيــز االئتمــان، ســقف المقتــرض الواحــد، إلــخ. لــكل مؤشــر، قــد وضــع البنــك لنفســه حــدودًا واضحــة ومحــددة بشــكل جيــد. يتــم مراقبــة االمتثــال لمختلــف 

ــة. ــالغ عــن أي حــاالت اســتثنائية للتمكــن مــن اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحي ــم اإلب ــى أســاس منتظــم ويت ــالغ عنهــا عل المؤشــرات اإلب

يدير البنك مخاطر االئتمان من خالل الخطوات التالية:

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

باإلقــراض لمختلــف المســتويات كمــا تــم بيانــه فــي "حــدود ســلطة اإلقــراض".

يتــم إرســال كل مقترحــات اإلقــراض العتمادهــا / تجديدهــا إلــى الســلطة المناســبة عندمــا تتعــدى مســتويات اإلقــراض المقترحــة لمقتــرض أو مجموعة 	 
مــن المقترضيــن حــدود االئتمــان، وذلــك بعــد إجــراء فحــص مســتقل مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر الــذي بــدوره يــدرج مالحظاتــه ضمــن المقتــرح.

يتــم فحــص جميــع حســابات قــروض الشــركات مــرة واحــدة ســنويًا علــى األقــل، كمــا يتــم فحــص محفظــة قــروض العمــالء األفــراد بمــا فــي ذلــك 	 
ــج مــرة واحــدة ســنويًا علــى األقــل. بطاقــات االئتمــان ومحفظــة الرهــن علــى أســاس المحفظــة وعلــى مســتوى المنت

ــة 	  ــر والحــدود التنظيمي ــه ورصــده وفقــا للمعايي ــم متابعت ــة والقطاعــات وتت ــة والمناطــق الجغرافي ــز التعــرض لمخاطــر األطــراف المقابل يخضــع تركي
المنصــوص عليهــا فــي سياســة المخاطــر بالبنــك. ويتــم تحليــل كبــار العمــالء علــى مســتوى المجموعــات علــى أســاس منتظــم. ويقــوم قســم اإلقــراض 
بتحديــث محفظــة العميــل ومراقبــة وإدارة المخاطــر ذات الصلــة علــى أســاس مســتمر. ويتــم إجــراء تحليــل علــى الصناعــة والقطــاع وإعــداد تقاريــر عــن 

المؤشــر كجــزء مــن عمليــة إدارة مخاطــر االئتمــان.

تعرضــات االئتمــان هــي مخاطــر مصنفــة لدعــم اتخــاذ قــرارات االئتمــان. يتــم تحليــل المحفظــة علــى أســاس درجــات المخاطــر ودرجــة نقــل المخاطــر 	 
إلدارة مخاطــر االئتمــان الســائدة.

تصنيف محافظ األفراد باستخدام بطاقة األداء.	 

مخاطر االئتمان للطرف المقابل هـ.٢.١ 
يمكــن أن تنشــأ مخاطــر االئتمــان 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/ الُقطرية	 
مخاطر البنوك المقابلة	 
مخاطر التسوية	 
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هـ.٢.١.أ  المخاطر الُقطِرية أو المخاطر عبر الحدود 
ــن  ــف ع ــل أو مخاطــر التخل ــم مخاطــر االئتمــان للطــرف المقاب ــك بتقيي يقــوم البن
الســداد علــى مســتوى الُقطــر أو علــى مســتوى البنــك الواحــد. تــدار المخاطــر 
الُقطريــة بالبنــك بنفــس الطريقــة التــي تــدار بهــا مخاطــر االئتمــان للشــركات. 
ــاء  ويدعــم البنــك التصنيــف االئتمانــي الخارجــي بفحــص داخلــي نافــي للجهالــة أثن
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 

ــرة. ــى ظــروف الســوق المتغي ــاء عل ــة بن والوقائي

البنــك  أصدرهــا  التــي  التوجيهيــة  للمبــادئ  للبنــك  الخارجيــة  التعرضــات  تخضــع 
للطــرف  التعرضــات  تصنيــف جميــع  يتــم  الصــدد.  هــذا  فــي  الُعمانــي  المركــزي 
المقابــل فــي مراحــل مختلفــة ويتــم بالتالــي تنفيــذ محاســبة تكويــن المخصصــات / 

االنخفــاض فــي القيمــة بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩.

يبيــن الجــدول التالــي توزيــع التصنيفــات االئتمانيــة حســب التعرضــات عبــر الحــدود 
كمــا فــي نهايــة ديســمبر ٢٠١٩م

%توزيع التصنيف الُقطري
Aaإلى ٣ Aaa٢٠.٠

Aإلى ٣ A١٥٠.٦
Baaإلى ٣ Baa١١٤.٧

Baإلى ٣ Ba١٠.٢
Bإلى ٣ B١١٠.٨

B٣.٤دون ٣
١٠٠,٠اإلجمالي

هـ.٢.١.ب مخاطر البنوك المقابلة
مخاطــر البنــوك المقابلــة هــي المخاطــر الناشــئة مــن احتماليــة إخفــاق أحــد البنــوك 
المقابلــة فــي الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه البنــك. ويدعــم البنــك التصنيــف االئتمانــي 
ــاء وضــع حــدود التعــرض. كمــا يراقــب  ــة أثن الخارجــي بفحــص داخلــي نافــي للجهال
البنــك جميــع التعرضــات بيــن البنــوك بشــكل مســتمر ويتخــذ اإلجــراءات التصحيحيــة 

والوقائيــة بنــاء علــى ظــروف الســوق واالئتمــان المتغيــرة.

ينفــذ البنــك اتفاقيــات ملحــق دعــم االئتمــان 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 االئتمــان.

يبيــن الجــدول التالــي توزيــع التصنيفــات االئتمانيــة حســب التعــرض للبنــوك 
المقابلــة كمــا فــي نهايــة ديســمبر ٢٠١٩م

%توزيع تصنيف البنوك
Aaإلى ٣ Aaa٢١.٥

Aإلى ٣ A١٣٢.٨
Baaإلى ٣ Baa١١٣.٧

Baإلى ٣ Ba١٤.٣
Bإلى ٣ B١٨.٤

B٠.٢دون ٣
١٨.٧غير مصنفة

١٠٠.٠اإلجمالي

هـ.٣.١ مخاطر التسوية
مخاطــر التســوية هــي مخاطــر الخســارة بســبب اختــالف المناطــق الزمنيــة للبنــوك العاملــة فــي مواقــع جغرافيــة مختلفــة. ولــدى البنــك حــدود مالئمــة للتســوية 
ويتــم 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.
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هـ.٤.١ القروض والسلف وذمم التمويل اإلسالمي
تشــكل القــروض والســلف وذمــم التمويــل اإلســامي حوالــي ٧٤.٨% مــن إجمالــي أصــول البنــك. يتــم قيــاس ومراقبــة وإدارة مخاطــر االئتمــان للبنــك ذات 

العاقــة بالقــروض والســلف وذمــم التمويــل اإلســامي بنــاء علــى معاييــر مختلفــة.

هـ.٤.١.أ الخدمات المصرفية التقليدية

هـ.٤.١.أ.١ الخدمات المصرفية للشركات
يبلــغ صافــي اإلقــراض للشــركات نحــو ٥٨.٠% مــن إجمالــي محفظــة القــروض بالبنــك. وفــي حيــن أن مســؤولية اإلدارة اليوميــة الئتمانــات الشــركات وجــودة 
األصــول تقــع علــى إدارات األعمــال، تتــم مراجعــة مقترحــات / تجديــدات االئتمانــات التــي تتجــاوز عتبــة معينــة بشــكل مســتقل مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر 
التــي تشــكل توصياتهــا عامــا مهمــا فــي عمليــة صنــع القــرار. وتتــم مراجعــة كل عاقــة 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 ٢٠١٩م ضمــن الحــدود المقــررة. ويتــم إجــراء تحليــل مفصــل للقطــاع فــي كل ســنة وتقديــم تقاريــر بهــذا الشــأن لمجلــس اإلدارة / اإلدارة حــول 

االتجاهــات الناشــئة للمســاعدة فــي اتخــاذ قــرارات اإلقــراض.

ــو  ــى النح ــة عل ــا المالي ــى أوضاعه ــاء عل ــه بن ــف مخاطــر الشــركات المقترضــة لدي ــك بتصني ــوم البن ــم المخاطــر، يق ــروف لتقيي وباســتخدام برنامــج عالمــي مع
المبيــن فــي آخــر قوائــم ماليــة مدققــة وعلــى معاييــر ذاتيــة أخــرى ذات صلــة علــى النحــو الــذي تــم تقييمــه مــن قبــل مديــري العاقــات المعنييــن. تقــع 
المســؤولية المركزيــة لعمليــة التقييــم الموضوعــي للمخاطــر علــى عاتــق إدارة المخاطــر لضمــان عمليــة تصنيــف موحــدة. ولتكويــن رأي بشــأن عــروض الشــركات 
/ التجديــدات، يتــم أخــذ التصنيــف االئتمانــي للمقتــرض والضمانــات والتســعير والعاقــات األخــرى فــي االعتبــار. ويتــم مــرة أخــرى اختبــار تصنيــف ومعايــرة مخاطــر 
المقترضيــن لضمــان متانــة نمــوذج التصنيــف. ويتــم تحليــل المحفظــة ونقــل المخاطــر ســنويًا بنــاء علــى تصنيــف المخاطــر. ويتــم تنزيــل نقــل المخاطــر بهــدف 

المراجعــة واتخــاذ اإلجــراءات المخففــة الازمــة.

هـ.٤.١.أ.٢ الخدمات المصرفية لألفراد
تسترشــد الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بالبنــك وتــدار وفــق لسياســة اإلقــراض لألفــراد. وتمثــل القــروض الشــخصية وقــروض التمويــل العقــاري الســكني 
٢٦.٠٤% و١٥.٩٦% علــى التوالــي مــن محفظــة القــروض. ويمنــح البنــك القــروض الشــخصية إلــى حــٍد كبيــر مقابــل ضمــان علــى تحويــل الرواتــب مــن أربــاب العمــل 
المعتمديــن، فيمــا يتــم منــح القــروض الســكنية مقابــل رهــن العقــار وتأكيــد تحويــل الراتــب مــن قبــل أربــاب العمــل المعتمديــن. وتتــم 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.

تتــم مراجعــة إدارة مخاطــر قطــاع خدمــات التجزئــة مــن خــال مراجعــة مجموعــة الخدمــات بالمحفظــة وتحليــل المخاطــر الســائدة المرتبطــة 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 االئتمــان مــن خــال تقييــم قــدرة طالــب القــرض ونيتــه 

علــى تســديد القــرض. 

يســتخدم البنــك بطاقــة األداء لتقييــم عمــاء 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 االئتمــان بمحفظــة األفــراد مــن خــال التنبــؤ 

بشــكل أفضــل بخســائر االئتمــان وقــدرة اإلدارة علــى االســتجابة للتغيــرات الســريعة وبدقــة ولقيــاس والتنبــؤ بتأثيــر قــرارات السياســة.

هـ.٤.١.ب الخدمات المصرفية اإلسالمية
ــا فــي  ــراد بم ــل اإلســامي لألف ــة إســامية مســتقلة. وتســتحوذ ذمــم التموي ــة اإلســامية بسياســة مصرفي ــك فــي إدارة الخدمــات المصرفي يسترشــد البن
ذلــك الرهــن العقــاري علــى ٤٤.٨% مــن محفظــة الذمــم المدينــة، فــي حيــن أن ذمــم التمويــل اإلســامي للشــركات تســتحوذ علــى ٥٥.٢% مــن محفظــة الذمــم 
ــي يتبعهــا فــي إدارة  ــل اإلســامي لألفــراد والشــركات الت ــط فــي إدارة مخاطــر االئتمــان المرتبطــة بالتموي ــات والضواب ــك نفــس العملي ــع البن ــة. ويتب المدين

ــة. ــة التقليدي المخاطــر المرتبطــة بالخدمــات المصرفي

هـ.٥.١ إدارة الضمانات
يستخدم البنك مجموعة من السياسات واإلجراءات للتخفيف من مخاطر االئتمان. ويتضمن التخفيف من مخاطر االئتمان الضمانات التالية:

الحجز على الودائع	 

األوراق المالية	 

العقارات	 

المخزون	 

التنازل عن الذمم المدينة	 

الضمانات 	 

األموال النقدية أو األوراق المالية المقبولة من األطراف المقابلة ما بين البنوك.	 

يوجــد هنــاك نظــام صــارم إلدارة الضمانــات لتخفيــف أي مخاطــر تشــغيلية. لــدى البنــك عمليــة إدارة ائتمــان قويــة تضمــن االمتثــال لشــروط الموافقــة والتوثيــق 
والفحــص المســتمر لضمــان جــودة االئتمــان والضمانــات. فــي حيــن أن األوراق الماليــة مثــل األســهم المدرجــة يتــم تقييمهــا بانتظــام، فــإن األوراق الماليــة 
ــى األقــل كل ٣  ــى العقــارات ســيتم تقييمهــا مــرة واحــدة عل ــي عل ــق الرهــن القانون ــم الحصــول عليهــا عــن طري ــي ت الرســمية بمقتضــى سياســة االئتمــان الت

ســنوات أو أكثــر فــي كثيــر مــن األحيــان فــي حــال تطلــب الوضــع ذلــك.
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ــر فــي القيمــة  ــرى للتخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان الناشــئة عــن التغي ينفــذ البنــك اتفــاق ملحــق دعــم االئتمــان )CSA( مــع أطــراف مقابلــة مــن البنــوك الكب
الكامنــة لمخاطــر المشــتقات الماليــة. ويتعهــد المكتــب األوســط للخزانــة بإجــراء تقييــم يومــي لجميــع المعامــات فــي المشــتقات الماليــة ووضــع هامــش 

مناســب لاســتدعاء.

سياسة انخفاض القيمة هـ.٦.١ 
تتــم مراقبــة جميــع القــروض والســلف وذمــم التمويــل اإلســامي بالبنــك بشــكل منتظــم لضمــان االمتثــال لشــروط الســداد المنصــوص عليهــا. يتــم تصنيــف 
ــاري  ــاري وقائمــة خاصــة ودون المعي ــف المخاطــر الخمــس وهــي: معي ــات تصني ــدة مــن فئ ــل اإلســامي ضمــن واح هــذه القــروض والســلف وذمــم التموي
ــف  ــم تصني ــي. يت ــزي الُعمان ــك المرك ــة الصــادرة مــن البن ــادئ التوجيهي ــح والمب ــه فــي اللوائ ــو المنصــوص علي ــى النح ــا وخســارة عل ومشــكوك فــي تحصيله
مخاطــر الحســابات إلــى المرحلــة ١ و٢ و٣ ألغــراض معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ وفقــًا للسياســة الداخليــة والمعاييــر المحاســبية والمبــادئ التوجيهيــة 
التنظيميــة المطبقــة. ويتبنــى البنــك معاييــر صارمــة لتحديــد وتخصيــص ومراقبــة القــروض وذمــم التمويــل اإلســامي المتعثــرة. تتــم مراجعــة الحســاب المتعثــر 
لتقييــم مــدى االمتثــال لقواعــد ومعاييــر اإلقــراض المنصــوص عليهــا والتوصــل لمســتوى مناســب يتماشــى مــع المخاطــر ومراعــاة الــدروس المســتفادة، إن 
وجــدت، فــي المبــادئ التوجيهيــة لإلقــراض بالبنــك. وتقــع المســؤولية األساســية لتحديــد مشــكلة كل حســاب وتصنيفهــا علــى عاتــق وحــدات األعمــال، فــي 
حيــن تقــع المســؤولية اإلشــرافية لضمــان أن الحســابات تتــم مراجعتهــا وتصنيفهــا بمــا يتماشــى مــع سياســة المخاطــر التــي يتبناهــا البنــك علــى عاتــق إدارة 
المخاطــر. ويجــب علــى إدارة وحــدة العمــل ضمــان أن خفــض مســتوى الحســابات يتــم بشــكل تدريجــي وأنــه يتــم 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 تــم تحديدهــا 
ــة المشــاكل  ــر هــو معالج ــذار المبك ــة لمخاطــر االئتمــان وتحســين فــرص االســترداد. إن الهــدف وراء نظــام اإلن ــل اإلدارة الفعال ــد مــن أج مســبقًا بشــكل جي
المحتملــة وفــي الوقــت نفســه وجــود خيــارات كافيــة متاحــة إلجــراء الــازم. ويتــم تقديــم كل مســاعدة ممكنــة لهــؤالء العمــاء المدرجيــن فــي قائمــة المراقبــة 
التــي تمكنهــم مــن البقــاء ضمــن الفئــة "المعياريــة". توجــد لــدى البنــك وحــدة متخصصــة لمعالجــة مشــاكل االئتمــان بمحفظــة الشــركات والمشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة مــن أجــل إدارة القــروض المتعثــرة لــكل مــن الخدمــات المصرفيــة التقليديــة واإلســامية. وتقــدم هــذه الوحــدة المســاعدة والمشــورة للعمــاء 
ــة للتحصيــل مــزودة بالمــوارد المخصصــة لمتابعــة  للتعافــي مــن األوضــاع المتأزمــة وللمســاعدة فــي عمليــة االســترداد. ويوجــد لــدى البنــك أيضــا إدارة قوي
القــروض التــي تجــاوزت مواعيــد اســتحقاقها، ســواء كان لألعمــال المصرفيــة التقليديــة أو اإلســامية. وتوجــد كذلــك لــدى البنــك وحــدة اســترداد متخصصــة 

للتعامــل مــع األصــول المتعثــرة بمحفظــة قــروض األفــراد.

يطلــب البنــك المركــزي الُعمانــي فــي تعميمــه رقــم ب م ١١٤٩ مــن البنــوك االلتــزام بمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ الــذي يتطلــب االعتــراف بالخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة علــى كافــة األصــول الماليــة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر )بخــاف أدوات حقــوق الملكيــة( 
ومديونيــات عقــود اإليجــار وبعــض التزامــات القــروض وعقــود الضمــان المالــي. يجــب أن تتضمــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعة مراجعــة المعلومات المســتقبلية 
ــات  ــى أســاس المتطلب ــة ١ و٢ و٣ عل ــوك فــي المرحل ــف محفظــة البن ــاة المنشــأة. تصن ــد مخصصــات انخفــاض القيمــة فــي وقــت مبكــر مــن دورة حي لتحدي
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩. يتــم تحديــد التســهيات والمقترضيــن فــي الدرجــات الخاصــة بنــاًء علــى الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان 
كمــا هــو محــدد فــي سياســة معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ وعلــى النحــو المطلــوب مــن قبــل المنظميــن. يتــم إدراج اإلفصاحــات اإلضافيــة فيمــا يتعلــق 

بمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ فــي اإليضــاح رقــم ٤٢ 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 والمشــكوك 
فــي تحصيلهــا فــورًا عنــد الحاجــة بمــا يتماشــى مــع معاييــر المخصصــات الحصيفــة التــي وضعهــا البنــك لنفســه. ويحــدد البنــك متطلبــات المخصصــات وفقــا 
إلطــار معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة والمبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة ويحافــظ علــى المخصــص فــي المســتوى األعلــى. فــي حــال كانــت الخســارة االئتمانيــة 
المتوقعــة وفقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ أقــل مــن المخصــص المطلــوب وفقــًا لتعميــم ب م٩٧٧ الصــادرة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي، يتــم 
ــادئ  ــي رقــم ٩ والمب ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــات كل مــن معي ــى حقــوق المســاهمين. تســتوفي الشــروط الموجــودة فــي الكتــب متطلب ــادة عل ــل الزي تحمي

التوجيهيــة التنظيميــة لتعميــم ب م ٩٧٧. 

يتضمن الجدول أدناه تفاصيل المعايير المستخدمة في تصنيف المخاطر إلى فئات مختلفة وفقًا للمبادئ التوجيهية التنظيمية:

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

الوفاء بجميع التزامات السداد أو التخلف عن السداد معيارية١
لفترة تقل عن ٦٠ يومًا عن موعد االستحقاق

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

فات موعد استحقاقها لفترة ٦٠ يومًا أو أكثر ولكن أقل من ٩٠ يومًا والقروض المعيارية المعاد هيكلتها قائمة خاصة٢
فات موعد استحقاقها لفترة ٩٠ يومًا أو أكثر ولكن أقل من ١٨٠ يومًادون المعياري٣
فات موعد استحقاقها لفترة ١٨٠ يومًا أو أكثر ولكن أقل من ٣٦٥ يومًامشكوك في تحصيلها٤
فات موعد استحقاقها لفترة ٣٦٥ يومًا أو أكثرخسارة٥

ــف القــروض التجاريــة وذمــم التمويــل اإلســامي للشــركات وفقــا لفئــات المخاطــر المختلفــة علــى أســاس المعاييــر الكميــة والنوعيــة. تعتبــر المعاييــر الكميــة، علــى ســبيل  )*( ُتَصنَّ
ــر عامــات مبكــرة للتخلــف عــن الســداد بشــكل  ــام، فقــط بمثابــة عتبــة. يتــم تصنيــف القــروض التــي ُتْظِه المثــال الدفعــات التــي فــات موعــد اســتحقاقها بعــدد محــدد مــن األي

مناســب علــى الرغــم مــن حقيقــة أن تلــك القــروض ليســت مســتحقة لفتــرة محــددة وفقــا للفئــات المختلفــة لتصنيــف المخاطــر.

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

تهــدف اإلجــراءات العاجيــة المتخــذة فــي حالــة الســلف المصنفــة إلــى اســترداد أقصــى قيمــة ممكنــة مــن خــال تطبيــق نظــام الكفــاالت والضمانــات. وال 
يجــوز شــطب أي تســهيات مســتحقة حتــى يتــم تصنيفهــا كمشــكوك فــي تحصيلهــا أو كخســارة واســتنفاد جميــع الخيــارات المتاحــة لاســترداد وذلــك مــن أجــل 
منــع االنخفــاض الســريع وشــطب التســهيات التــي فاتــت مواعيــد اســتحقاقها دون االســتفادة مــن التدابيــر العاجيــة المناســبة. ويوافــق مجلــس اإلدارة علــى 

شــطب جميــع التســهيات التــي تجــاوزت الســقف المقــرر.
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١.  يوضح الجدول أدناه إجمالي القروض والسلف / مديونيات التمويل اإلسالمي حسب الفئة:

اإلجماليالشركاتاألفرادالفئة
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٣,٧١٩,٦٢٨٣,٢٩٨,١٠٤٧,٠١٧,٧٣٢المرحلة األولى
٢٨,٨٧٨١,٨٤٧,٦٧٠١,٨٧٦,٥٤٨المرحلة الثانية
٩,٥٢٨٢٨,٩١٩٣٨,٤٤٧دون المعياري

١٣,٦٧١٣٥,٧٥٣٤٩,٤٢٤مشكوك في تحصيله
٦٠,٣٢٥١٥٠,٣٥١٢١٠,٦٧٦خسارة

٣,٨٣٢,٠٣٠٥,٣٦٠,٧٩٧٩,١٩٢,٨٢٧المجموع الكلي

٢.  يوضــح الجــدول التالــي إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان، باإلضافــة إلــى متوســط إجمالــي التعــرض خــالل الفتــرة مقســمة إلــى األنــواع الرئيســية مــن 
مخاطــر االئتمــان: 

إجمالي التعرضمتوسط إجمالي التعرضأنواع التعرض لمخاطر االئتمان
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف  

٢٨١,١٩٦٣١٤,٢٢٠سحوبات على المكشوف وبطاقات االئتمان
٣,٧٥٥,١٩٣٣,٧٧٩,٣٨٩ قروض شخصية وسكنية

٢٠٧,٢٧١١٨٦,٠٣٦ قروض مقابل إيصاالت أمانة
٤,٧١٧,٣٥٤٤,٤٩٢,٠٥٤قروض شركات وقروض أخرى / تمويالت

٤٢٩,٩٣٨٤٢١,١٢٨ كمبياالت شراء / خصم وسلف أخرى
٩,٣٩٠,٩٥٢٩,١٩٢,٨٢٧ اإلجمالي

٣.  يوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي إلجمالي التعرض للمخاطر مقسما إلى المناطق الهامة وفقا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان:

سلطنة ُعمانأنواع التعرض لمخاطر االئتمان
 دول مجلس

 التعاون الخليجي
األخرى

اإلجماليدول أخرى

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
٣١٤,٢٢٠ ٥ ٨,٥١٧ ٣٠٥,٦٩٨  سحوبات على المكشوف وبطاقات االئتمان 

٣,٧٧٩,٣٨٩ ٦,٩٨٠ ١٤,٣٥٢ ٣,٧٥٨,٠٥٧ قروض شخصية وسكنية / تمويالت 
١٨٦,٠٣٦    -١٤,٤٢٠ ١٧١,٦١٦  قروض مقابل إيصاالت أمانة 

٤,٤٩٢,٠٥٤ ٢٦,٥٨٠ ٢٤٠,٨٩٨ ٤,٢٢٤,٥٧٦ قروض شركات وقروض أخرى / تمويالت 
٤٢١,١٢٨ ٢٠,٦٤٥ ٣١,٧٢١ ٣٦٨,٧٦٢  كمبياالت شراء / خصم وسلف أخرى 

٩,١٩٢,٨٢٧ ٥٤,٢١٠ ٣٠٩,٩٠٨ ٨,٨٢٨,٧٠٩  اإلجمالي 

٤.  يوضح الجدول التالي إجمالي التعرض للمخاطر موزعا بحسب القطاع االقتصادي وفقا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان:

القطاع االقتصادي
 سحوبات على

 المكشوف
وبطاقات االئتمان

قروض / تمويالت
 كمبياالت /

 خطابات استالم
وسلف أخرى

 تعرضات خارجإجمالي القروض
الميزانية العمومية

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
٨,٨٩٥١٢,٤٠٦٥,٣٤٣٢٦,٦٤٤١١,٥٣٠ األنشطة الزراعية وخالفه 

٦٩,٢٧٩١٦٣,٤٧٠١٠٠,٨٠٨٣٣٣,٥٥٧٥١٩,٥٠٩ اإلنشاءات 
٣٨٢٢٠٦٢٥,٩٢٦٢٦,٥١٤٠ التصدير التجاري 

٥,٤٢٥٣٨٦,١٦٢٦٤,٠٦١٤٥٥,٦٤٨٨٦٩,٢٦١ المؤسسات المالية 
٤٢,٠٤٧٢,٧٤٠ - -٤٢,٠٤٧ الحكومة 

١٢,٧٩٥٢١٠,٤٢٣١٣٦,٨٤٩٣٦٠,٠٦٧١٠٣,٦٠٥ االستيراد التجاري 
٢٦,٦٥٥٦٣٦,٧٧٤٥١,٧٤١٧١٥,١٧٠١٠٠,٥١١ الصناعة 

٦,٧٦٩٤٧٩,٥٤١٢٧,٢٧٦٥١٣,٥٨٦١٤٢,٨٧٣ التعدين والمحاجر 
٦١,٨٩٩٣,٧٩٥,٦٧٥٣٠١١٣,٨٦٠,٥٨٥٠ قروض شخصية وسكنية 

٠٣٢٨,٥٠٩٠٣٢٨,٥٠٩٨,١٦٢ العقارات 
٤٩,٤٠٣٦٨٨,٨٢٤٧٨,٩٨٨٨١٧,٢١٥٤٠٤,٨٧٦ الخدمات 
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٢,٩٤١٧٥٤,٥٣٢٣,١٠٥٧٦٠,٥٧٨٦٥,٠٩٥ المواصالت 
٧,٣٧٨٦٤٥,٣٤٩١٤٠٦٥٢,٨٦٧٢٢,٢١٣ المرافق 

١٨,٠٦٦٦٨,٩١٧١٠٧,٦١٧١٩٤,٦٠٠٣٩,٠١١ تجارة الجملة والتجزئة 
٢,٢٨٦١٠٠,٦٥٥٢,٢٩٩١٠٥,٢٤٠٣٣,٥٧١ أخرى 

٣١٤,٢٢٠٨,٢٧١,٤٤٣٦٠٧,١٦٤٩,١٩٢,٨٢٧٢,٣٢٢,٩٥٧ اإلجمالي 

٥.  يوضح الجدول أدناه االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة، مقسما من حيث األنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان:

النطاق الزمني
 سحوبات على

 المكشوف
وبطاقات االئتمان

 قروض مقابلقروض / تمويالت
إيصاالت أمانة

 كمبياالت شراء /
اإلجماليخصم وأخرى

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف 
١٧٢,٤٤٢١,١٣٥,١٢٧ ٦٠,٤٧٠ ٨٣٦,٠٦٤ ٦٦,١٥١ حتى شهر واحد

١٧٧,٢٩٨٧٤٣,٩٤٤ ٨٧,٢٧٣ ٤٦٦,٣١٧ ١٣,٠٥٦ ١-٣ أشهر
٥٦,٠١٢٤٩٣,٠٨٠ ٣٨,٢٩٣ ٣٨٥,٧١٩ ١٣,٠٥٦ ٣-٦ أشهر
١,١١٢١٣٧,٥٣٣ -   ١٢٣,٣٦٥ ١٣,٠٥٦ ٦-٩ أشهر

٤,٢٣٥٢٢٨,٧٥٠ -   ٢١١,٤٥٩ ١٣,٠٥٦ ٩-١٢ شهرا
١٠,٠٢٩١,٢٠٧,٤٦٧ -   ١,١٣٢,١٥٧ ٦٥,٢٨١ ١-٣ سنوات
٩٦٥,٤٤٠-   -   ٩٠٠,١٥٨ ٦٥,٢٨٢ ٣-٥ سنوات

٤,٢٨١,٤٨٦-   -   ٤,٢١٦,٢٠٤ ٦٥,٢٨٢ أكثر من ٥ سنوات
٣١٤,٢٢٠٨,٢٧١,٤٤٣١٨٦,٠٣٦٤٢١,١٢٨٩,١٩٢,٨٢٧اإلجمالي

٦.  الجدول أدناه يوضح تحليل محفظة القروض حسب القطاع االقتصادي أو نوع الطرف المقابل:

 إجمالي القروضالقطاع االقتصادي
مخصص المرحلة منها، المرحلة ٣/ التمويالت

١ و٢ 
مخصص المرحلة 

٣
 مخصصات خالل

العام
 سلف مشطوبة

خالل العام
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف 

٢٦,٦٤٤٤,٥٢٥٢٤٢١,٦٢٤١,٢٣٥٧٨ األنشطة الزراعية وخالفه 
٣٣٣,٥٥٧٥٧,٨٨٢١٠,٠١٩٤٣,٨٨٠١٣,١٦٧١٠٥ اإلنشاءات 

-٩-٣٠-٢٦,٥١٤ التصدير التجاري 
-١,٤٢١-٣,٤٦٢-٤٥٥,٦٤٨ المؤسسات المالية 

---٣-٤٢,٠٤٧ الحكومة 
-٣٦٠,٠٦٧٤,٦٢٥٢,٠٠٩٣,٢١٦٣,٧١٦ االستيراد التجاري 

٧١٥,١٧٠١٣,٤٤٥١٠,٤٧٦٧,٤٤٩١٢,٢٢٤٤٦ الصناعة 
-٥١٣,٥٨٦٢١,٥٣٤٧,٤٧٧٢١,٢١٧١,٢٧٢ التعدين والمحاجر 

٣,٨٦٠,٥٨٥٨٤,٣٩١١٥,٧٦٦٧٠,٣٠٧٢٤,٩٦٦٧٠٤ قروض شخصية وسكنية 
-٣٢٨,٥٠٩١٨,٠٢١٥,٧٧٧٨,٩٨٢٢,٨٤٦ العقارات 
٨١٧,٢١٥٥٠,٨١٩١٨,٥١٣٣٥,١٣٤٩,٠٧٩٤١ الخدمات 

٨٤)٦,٧٣٦(٧٦٠,٥٧٨٢٥,٨٢٥١٤,٩٢٧١٩,٩٧٣ المواصالت 
-٦٥٢,٨٦٧٥٤٤٥,٣٣٥٣٢٠٥٥ المرافق 

١٩٤,٦٠٠١٦,١٣٩١,٥٣٦٦,٢١٦٤,٣١٥١,٣٦٥ تجارة الجملة والتجزئة 
-١٠٥,٢٤٠٧٩٧٣٨٢٥١٤٢٦٠ أخرى 

٢,٤٢٣ ٦٧,٨٢٩ ٢١٨,٨٣٢ ٩٥,٩٥٤ ٢٩٨,٥٤٧  ٩,١٩٢,٨٢٧  اإلجمالي 
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٧.   يوضح الجدول أدناه تحليل إجمالي القروض / التمويالت موزعة بحسب المناطق الجغرافية الهامة:

 إجمالي القروضالدول
مخصص المرحلة منها، المرحلة ٣/ التمويالت

١ و٢
مخصص المرحلة 

٣
 مخصصات خالل

العام
 سلف مشطوبة

خالل العام
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف 

٨,٨٢٨,٧٠٩٢٤٦,١١٣٩١,٣٧٢١٧٦,٠٦٠٥٦,٤٥٣١,٠٣٠سلطنة عمان
 دول مجلس التعاون الخليجي

٣٠٩,٩٠٨٥٢,٠٦٠٤,٤١٢٤٢,٤٣٥١١,٤٢٦١,٣٩٣األخرى

-)٥٠(٥٤,٢١٠٣٧٤١٧٠٣٣٧أخرى
٩,١٩٢,٨٢٧٢٩٨,٥٤٧٩٥,٩٥٤٢١٨,٨٣٢٦٧,٨٢٩٢,٤٢٣اإلجمالي

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

التفاصيل
قروض متعثرةقروض عاملة

اإلجمالي
المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف 
٦,٥٩٥,٤١٣٢,٣٨٥,٨٢٩٢٨٦,٧٨٤٩,٢٦٨,٠٢٦ الرصيد االفتتاحي 
-١,٠٢٠,٦٣٧٩٢,٩٩٢)١,١١٣,٦٢٩(الترحيل/ التغيرات 

٤,٠٤٤,٩٨٣--٤,٠٤٤,٩٨٣ قروض جديدة 
)٤,٠٦٣,٠٥٩()٢٤,١٠٦()١,٥٢٩,٩١٨()٢,٥٠٩,٠٣٥( قروض مستردة 

)٥٧,١٢٣()٥٧,١٢٣(-- قروض مشطوبة 
٧,٠١٧,٧٣٢١,٨٧٦,٥٤٨٢٩٨,٥٤٧٩,١٩٢,٨٢٧ الرصيد الختامي 

١٨,٢٠٣٧٧,٧٥١٢١٨,٨٣٢٣١٤,٧٨٦ مخصصات محتفظ بها 

التعرضات الجوهرية
إن إجمالــي التعرضــات الجوهريــة، أي مخاطــر االئتمــان الفرديــة التــي تمثــل نســبة ١٠% أو أكثــر مــن إجمالــي رأس مــال البنــك، علــى أســاس إجمالــي دون أي 

تعديــل لتقليــل مخاطــر االئتمــان لجميــع األطــراف المرتبطــة، يبلــغ نســبة ٨٧.٧٠% مــن إجمالــي رأس مــال البنــك و ٢٤.٨٤% مــن إجمالــي محفظــة القــروض.

هـ.٢  مخاطر االئتمان: إفصاحات المحفظة الخاضعة للمنهج الموحد
ــاه  ــد. الجــدول أدن ــك والبل ــة وتعرضــات البن ــم المخاطــر ذات الصل ــة لتقيي ــاون االقتصــادي والتنمي ــز / منظمــة التع ــة مودي ــك تصنيفــات وكال يســتخدم البن

يتضمــن ملخــص عــن التعرضــات:

غير مصنفمصنفنوع التعرض
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف 

-٢,٣٢٧,٩٢١البلد
١,٧٥٢,٩٣٣٤٠٤,٩٩٧البنك

هـ.٣  تخفيف مخاطر االئتمان: 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.	 

وكجزء من الضمانات المذكورة أعاله، تؤخذ بعين االعتبار الضمانات التي تصدرها حكومة سلطنة ُعمان لغرض التخفيف من مخاطر االئتمان.

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

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

تفاصيل الضمانات
إجمالي القروض والسلف / التمويالت

ريال عماني باآلالف
١٢٧,٨٢٤قروض مضمونة بالكامل بضمانات نقدية

٤٠٠,٢١٧قروض تجارية مضمونة بأسهم
٥٢٨,٠٤١اإلجمالي

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

مخاطر صرف العمالت األجنبية  .١
مخاطر أسعار االستثمار  .٢

مخاطر معدل الفائدة  .٣
مخاطر أسعار السلع  .٤

و.١  إطار إدارة مخاطر السوق
لــدى البنــك إجــراءات راســخة إلدارة مخاطــر الســوق تشــتمل علــى تحديــد المخاطــر ووضــع حــدود للخطــر وقيــاس تلــك المخاطــر وفضــاًل عــن 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 والخدمــات االستشــارية للشــركات. كمــا 
يقــوم المكتــب األوســط بمراقبــة وإعــداد تقاريــر حــول مــدى االلتــزام بحــدود المخاطــر واإلبــالغ عــن التجــاوزات، إن وجــدت، لتمكيــن اتخــاذ اإلجــراءات العالجيــة 
والتصحيحيــة فــي الوقــت المناســب. تضمــن هــذه اإلجــراءات بــأن تتحمــل 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 لالستثمارات.  .١
حدود التعرض للعمالت األجنبية والسلع واألسواق واألدوات المالية.  .٢

هياكل المشتقات المالية المسموح بها.   .٣
حدود وقف خسائر االستثمار ومحفظة المتاجرة في العمالت األجنبية.  .٤

يتم وضع تدابير الحساسية باإلضافة إلى القيمة المعرضة للمخاطر لقياس مخاطر السوق.  .٥

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. 

ــن لمخاطــر محــدودة بســبب  ــي يجريهــا البنــك عــن العمــالء المعرضي ــة بالبنــك فــي الغالــب مــن المعامــالت الت تنشــأ مخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبي
ــة. ــدوالر األمريكــي والعمــالت الخليجي ــب بال ــك فــي الغال ــدى البن ــة ل ــوح للعمــالت األجنبي ــز المفت ــة. يكــون المرك ــة واالســتثمارات الخارجي األعمــال التجاري

تعرض البنك للعمالت األجنبية كما في نهاية ديسمبر ٢٠١٩م:

ريال عماني باآلالفالعملةدوالر أمريكي باآلالف
١٨,٦٧٩درهم إماراتي٤٨,٥١٧
٧٧,٤٠٢دوالر أمريكي٢٠١,٠٤٤
١٨,٣٢٥ريال سعودي٤٧,٥٩٧
٣,٧٧٢ريال قطري٩,٧٩٧
٢,٢٩٣روبية باكستانية٥,٩٥٦
٢,٤٥٣روبية هندية٦,٣٧١
١,٨٥٦دينار كويتي٤,٨٢١
١٧٦دينار بحريني٤٥٧

١,٠٣٢أخرى٢,٦٨١
١٢٥,٩٨٨اإلجمالي٣٢٧,٢٤١

ال يتضمــن التعــرض للمخاطــر بالعمــالت األجنبيــة التعــرض الناتــج مــن االســتثمارات بالشــركات الشــقيقة والفــروع الخارجيــة بمــا يعــادل ٢٦ مليــون ريــال ُعمانــي 
ــازل ٢  ــة وفقــا لألســلوب الموحــد لمقــررات ب ــة بالعمــالت األجنبي ــك مــع المخاطــر ذات الصل ــة. يتعامــل البن ــب الجهــة التنظيمي نظــًرا إلنهــا معفــاة مــن جان
المتعلــق بحســاب رأس المــال. تبلــغ القيمــة الســوقية لــرأس المــال المخصــص لمركــز محفظــة العمــالت األجنبيــة بالبنــك كمــا فــي نهايــة ٢٠١٩م مبلغــا وقــدره 

٧.٩٧ مليــون ريــال ُعمانــي.
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و.٣  مخاطر أسعار االستثمار
مخاطــر أســعار االســتثمار هــي مخاطــر انخفــاض القيمــة الســوقية لألســهم واألوراق الماليــة التــي يســتثمر فيهــا البنــك. تخضــع اســتثمارات البنــك ألحــكام 
سياســة االســتثمار وسياســة الخزينــة وسياســة المخاطــر التــي وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة، كمــا تخضــع لإلجــراءات االحترازيــة الصارمــة. تقــوم لجنــة االســتثمار 
بمراقبــة محفظــة االســتثمارات علــى أســاس دوري. فيمــا تعمــل وحــدة مخاطــر الســوق علــى تمكيــن وضــع عتبــات متعــددة لالســتثمارات ويقــوم المكتــب 

األوســط بمراقبــة االمتثــال وإعــداد التقاريــر واإلبــالغ عــن التجــاوزات، إن وجــدت، التخــاذ االجــراءات التصحيحيــة. 

بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩، يتــم تصنيــف االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 
أو الخســارة أو بالتكلفــة المهلكــة ويتــم احتســاب االنخفــاض فــي القيمــة النســبي أو المخصــص بشــكل مناســب.

ــر القابلــة للتســييل ووضــع المخصصــات المناســبة اســتنادا علــى منهجيــات التقييــم الداخلــي.  يتبنــى البنــك منهجــا متحفظــا للغايــة فــي تقييــم محفظتــه غي
ــاء علــى تصنيــف الجهــة المصــدرة. ــازل ٢ بن يخصــص البنــك رأس المــال لمحفظــة اســتثماراته علــى أســاس المنهــج الموحــد لمقــررات ب

و.٤  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  القيمــة االقتصاديــة لحقــوق 

المســاهمين.

يتــم قيــاس األثــر قصيــر وطويــل المــدى لمخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــالل إجــراء تحليــل الحساســّية علــى صافــي إيــرادات الفوائــد والقيمــة االقتصاديــة لحقــوق 
المســاهمين بالبنــك، علــى التوالــي. 

تقع مسؤولية إدارة مخاطر أسعار الفائدة على عاتق لجنة األصول وااللتزامات.

ــر الموحــدة، بشــكل منتظــم مــن قبــل لجنــة األصــول  ــدة بالبنــك مــن حيــث العمــالت األجنبيــة، عــالوة علــى التقاري ــر مخاطــر أســعار الفائ وتتــم مراجعــة تقاري
ــة المخاطــر المنبثقــة عــن اإلدارة.. ــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ولجن ــى مجلــس اإلدارة ولجن ــك إل ــر بذل ــي تقــوم برفــع تقاري وااللتزامــات الت

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

العموميــة. وتغطــي المحــاكاة بيــن جملــة أمــور أخــرى مخاطــر الشــراء ومخاطــر منحنــى العائــد. 

ــد والقيمــة  ــرادات الفوائ ــى صافــي إي ــد مــدى تأثيرهــا عل ــدة لتحدي ــف مســتويات صدمــة أســعار الفائ ــى مختل ــدة عل ــراء محــاكاة لســعر الفائ ــك بإج يقــوم البن
ــد مســتوى صدمــة ٢٠٠ نقطــة أساســية.  ــدة عن ــات الخطــر لمخاطــر أســعار الفائ ــاه عتب ــن الجــدول أدن ــة لحقــوق المســاهمين. ويبي االقتصادي

ليس أكثر من ٥% من سيناريو الحالة األساسيةالتأثير على صافي إيرادات الفوائد
ليس أكثر من ٢٠% من رأس المال فئة ١التأثير على القيمة االقتصادية لحقوق المساهمين

وبمــا أّن البنــك ال يديــر أي محفظــة نشــطة للتــداول، تعتبــر مخاطــر أســعار الفائــدة علــى المحفظــة المصرفيــة متماشــية مــع الركيــزة ٢ ويتــم تخصيــص رأس 
المــال االقتصــادي فــي ظــل عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال.

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

التأثير على صافي ايرادات الفائدة 
+٢٠٠ نقطة 

أساسية
-٢٠٠ نقطة 

أساسية
+١٠٠ نقطة 

أساسية
-١٠٠ نقطة 

أساسية
+٥٠ نقطة 

أساسية
-٥٠ نقطة 

أساسية
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

٢,٣٦٧ ٥,٥٧٦ )٣,٥٠٤(١٠,٣٨٧ )١٢,٧٥٠(١٨,٧٠٠ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٨٥٨ ٥,٨١٢ )٤,٦٥٩(١١,٢٣٨ )١٧,٤١٧(١٨,٣٦٨ المتوسط للفترة

٢,٣٦٧ ٦,٥١٤ )٦,٣٣٠(١٢,٧٤٧ )٢٠,٧٨٢(٢٢,٧١٢ الحد األقصى للفترة
)١,٤٢٩(٥,٠٩٧ )٢,٥٨٢(٩,٧١٥ )١٢,٧٥٠(١٣,٥٦٠ الحد األدنى للفترة

  

التأثير على القيمة االقتصادية 
+٢٠٠ نقطة 

أساسية
-٢٠٠ نقطة 

أساسية
+١٠٠ نقطة 

أساسية
-١٠٠ نقطة 

أساسية
+٥٠ نقطة 

أساسية
-٥٠ نقطة 

أساسية
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

١٠٦,٩٠٥ )١٠٤,٠٧٠(١٠٦,٠٣٦ )٨٧,٤١٣(٣٥٠,٥٨٠ )٢٣٧,٠٠٠(في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٦٤,٨٥٢ )٩٩,٠٥٧(١٠٦,٣١١ )٨٠,٤١٦(٣٤٣,٨٧٨ )٢٢٤,٨٦٦(المتوسط للفترة

١٠٦,٩٠٥ )١٠٤,٠٧٠(١٢٢,٢٧٧ )٨٧,٨٢٣(٣٦٨,٩١١ )٢٣٧,٧٤٤(الحد األقصى للفترة
)٣,٣٢٩()٩٤,٩٢٠(٩٤,٦٦٩ )٧٢,٧٧٥(٣١٧,٩٤٦ )٢١١,٥٧٦(الحد األدنى للفترة

و.٥  مخاطر أسعار السلع
يقــدم البنــك تســهيالت تحوطيــة لتمويــل الســلع لعمالئــه. ويغطــي البنــك جميــع الصفقــات التــي يجريهــا العمــالء فــي الســلع علــى أســاس ضمــان معــزز بضمــان 
آخــر، وال يديــر أي مركــز فــي محفظتــه الخاصــة. وبالنظــر إلــى التقلبــات العاليــة فــي أســعار الســلع، وضــع البنــك حــدا لهامــش االنحــراف يتجــاوز حــد الحجــم، األمــر 

الــذي يتيــح للبنــك إدارة تعرضــات العمــالء بشــكل فعــال ووضــع هوامــش قابلــة لالســتدعاء فــي حــال حــدوث تحــركات ســلبية فــي األســعار.
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و.٦  المشتقات
يقــدم البنــك مشــتقات ســعر الفائــدة والعمــالت األجنبيــة والســلع لعمالئــه ألغــراض تحوطيــة. ويقــوم البنــك بتقديــم المشــتقات وفــق "مصفوفــة مالءمــة 
ــة للعمــالء  ــة مراكــز المشــتقات المالي ــم تغطي ــى المخاطــر الرئيســية للعمــالء. وتت ــاء عل ــل مجلــس اإلدارة بن ــا مــن قب العمــالء والمنتجــات" المعتمــدة داخلي
بضمانــات معــززة بضمانــات أخــرى لألطــراف المقابلــة فيمــا بيــن البنــوك. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعمــل وحــدة مخاطــر الســوق علــى ضمــان تطبيــق إجــراءات 
مناســبة لوضــع حــد للعمــالء للتعامــل فــي المنتجــات المشــتقة ومراقبتهــا والتبليــغ عــن التعرضــات علــى أســاس يومــي. يتــم كذلــك تقييــم جميــع منتجــات 

المشــتقات ومراقبــة العمــالء 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 وااللتزامــات ثــم يتــم وفقــا لذلــك تخصيــص رأس المــال لهــذه المراكــز.

بلغت القيمة االسمية المستحقة عن مقايضات أسعار الفائدة التي أجراها البنك لتحوطات الميزانية العمومية ٥٩٤ مليون دوالر أمريكي.

و.٧  قياس المخاطر

و.١.٧  مخاطر أسعار الفائدة على المحفظة المصرفية
ــازل ٢، الركيــزة ٢ – عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال، يقــوم البنــك بقيــاس مخاطــر أســعار الفائــدة علــى المحفظــة المصرفيــة.  وفقــا لمقــررات ب
وتتمثــل هــذه المخاطــر فــي المخاطــر التــي تنشــأ بســبب التبايــن فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق مقارنــة بأســعار الفائــدة علــى أصــول والتزامــات 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.

ــد  ــات العائ ــاء علــى منحني ــة بن ــدة فــي المحفظــة المصرفي ــار مخاطــر أســعار الفائ ــد مســتوى التحمــل المناســب الختب ــا لتحدي وقــد طــور البنــك نموذجــا داخلي
التاريخــي للــدوالر األمريكــي والريــال الُعمانــي نظــرا ألن أصــول والتزامــات البنــك مقومــة بهاتيــن العملتيــن. وقــد تــم اعتمــاد أســوأ ســيناريوهات الصدمــة الختبــار 
مــدى ضغــط ســعر الفائــدة علــى المحفظــة المصرفيــة. ويســتخدم البنــك بتحفــظ مســتوى التحمــل لقيــاس األثــر علــى القيمــة االقتصاديــة لحقــوق المســاهمين 

واالحتفــاظ بــرأس مــال اقتصــادي لمخاطــر أســعار الفائــدة فــي المحفظــة المصرفيــة علــى هــذا األســاس.

و.٢.٧  قياس مخاطر السوق
القيمــة المعرضــة للخطــر: يســتخدم البنــك منهــج القيمــة المعرضــة للخطــر كأداة لقيــاس المخاطــر األساســية بهــدف التوصــل للمقاييــس الكميــة للمخاطــر 
ذات الصلــة بمحفظــة الســوق للبنــك. يوفــر مقيــاس القيمــة المعرضــة للخطــر طريقــة مناســبة لمراقبــة المخاطــر، عــالوة علــى أنــه يتيــح عمليــة الرصــد الفعــال 

لهــذه المخاطــر.

تتضمن محفظة مخاطر السوق التي تخضع لقياس القيمة المعرضة للمخاطر:

محفظة استثمارات األسهم والسندات.  .١

محفظة العمالت األجنبية والسلع.  .٢

محفظة مقايضات أسعار الفائدة.  .٣

محفظة خيارات العمالت األجنبية والسلع.  .٤

يوضــح الرســم البيانــي التالــي القيمــة الدوريــة المعرضــة للخطــر وتحّمــل القيمــة المعرضــة للخطــر  المقاســة عنــد مســتوى ثقــة ٩٩% لفتــرة احتفــاظ مدتهــا ١٠ 
أيــام:
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ز.  مخاطر السيولة

ز.١  إدارة مخاطر السيولة
تنشــأ مخاطــر الســيولة أو مخاطــر التمويــل عندمــا يكــون البنــك غيــر قــادر علــى تحقيــق مــوارد نقديــة كافيــة بطريقــة فعالــة وفــي الوقــت المناســب للوفــاء 
بالتزاماتــه عنــد اســتحقاقها و/ أو تمويــل نمــو األصــول. يعــرض نمــوذج العمــل المتأصــل البنــوك لمخاطــر الســيولة إمــا بســبب عوامــل خارجيــة أو بســبب عوامــل 

داخليــة.

يقــوم قســم الخزينــة بالبنــك بــإدارة الســيولة علــى أســاس يومــي تحــت توجيــه ومتابعــة لجنــة األصــول وااللتزامــات. وتتــم مراقبــة مصــادر وتواريــخ اســتحقاق 
األصــول وااللتزامــات بشــكل وثيــق لتجنــب أي تركيــز غيــر مبــرر ولضمــان أنَّ البنــك علــى اســتعداد تــام لمواجهــة أي حــاالت ضغــط غيــر متوقعــة. وتقــوم لجنــة 

األصــول وااللتزامــات بالبنــك بمراقبــة وضــع الســيولة مــن خــال: 

إنشاء حدود "حدود الفجوة" على أساس النطاق الزمني و "الحد األقصى للتدفق التراكمي"؛ أ . 
وضع اختبارات التحمل وخطط الطوارئ لضمان "النجاة من األزمة".  ب . 

نسب السيولة المختلفة/ عتبات مثل نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل الثابت، إلخ. ج . 

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 الرفع المالي وفقًا لبازل ٣
نســبة تغطيــة الســيولة: تقيــس نســبة تغطيــة الســيولة مخــزون األصــول الســائلة عاليــة الجــودة مقابــل االلتزامــات قصيــرة األجــل )٣٠ 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.

يلتزم البنك بمعايير ونسب السيولة الصادرة عن بازل ٣ اعتبارًا من ديسمبر ٢٠١٩م كما يلي: 

المتطلبات التنظيميةبالنسبة لـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )٪(نسبة الرفع المالي وفقًا لبازل ٣
١٠٠%٢١٥ نسبة تغطية السيولة

١٠٠%١١٧ نسبة صافي التمويل الثابت

بعيدًا عن نسب السيولة التنظيمية، يحتفظ البنك أيضا بحدود سيولة داخلية التي يتم مراقبتها على أساس منتظم لضمان بقاء السيولة في مأمن.

نسبة تغطية السيولة

إجمالي القيمة غير 
المرجحة )المتوسط(

إجمالي القيمة 
المرجحة )المتوسط(

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
األصول السائلة عالية الجودة

١,٩٥4,٥٥٣إجمالي األصول السائلة عالية الجودة١
التدفقات النقدية الصادرة

٣,565,855١54,٠٠5ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغيرة، ومنها:٢
١,٩٥6,8٠8٥8,٧٠4ودائع مستقرة٣
١,6٠٩,٠4٧٩٥,٣٠١ودائع أقل ثباتًا4
٢,6٠5,4٠5١,٢٩8,8٢٣تمويل شركات غير مضمون، ومنه:5

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

٢,6٠٥,4٠٥١,٢٩8,8٢٣ودائع غير تشغيلية )جميع األطراف المقابلة(٧
دين غير مضمون8
تمويل شركات مضمون٩
٣5٢,7٠١7٣,٩67متطلبات إضافية، ومنها١٠
٢٩,٥٢١٢٩,٥٢١تدفقات صادرة تتعلق بالتعرض لمخاطر المشتقات ومتطلبات الضمانات األخرى١١
تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمويل من منتجات الدين١٢
٣٢٣,١8٠44,446تسهيات ائتمانية وتسهيات السيولة١٣
١٠6,655١٠6,655التزامات تمويل تعاقدية أخرى١4
٢,٢١4,١7٢١١٠,7٠٩التزامات تمويل محتملة أخرى١5
١,744,١5٩إجمالي التدفقات النقدية الصادرة١6
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التدفقات النقدية الواردة
إقراض مضمون )مثل إعادة شراء معكوس(17
1,531,248835,499تدفقات نقدية واردة من مخاطر منتظمة السداد بالكامل18
تدفقات نقدّية واردة أخرى19
1,531,248835,499إجمالي التدفقات النقدية الواردة20

إجمالي القيمة المعدلة
1,954,553إجمالي األصول السائلة عالية الجودة21
908,660إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة22
215نسبة تغطية السيولة )%(23

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 باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1,884,879---1,884,879رأس المال:1
1,763,009   1,763,009رأس المال التنظيمي2
121,870   121,870أدوات رأس المال األخرى3

4
ودائع األفراد وودائع العمالء من الشركات 

987,829-1,067,618--الصغيرة
512,484 539,457  ودائع مستقرة5
475,345 528,161  ودائع أقل ثباتًا6
70,6921,875,1365,390,1406,363,054-تمويل الشركات:7
35,346  70,692 ودائع تشغيلية8
1,875,1365,390,1406,327,708  تمويل شركات آخر9
    التزامات بأصول متقابلة متكافئة10
     التزامات أخرى:11

12
التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي 

 22,401  التمويل الثابت

13
جميع االلتزامات وحقوق المساهمين األخرى 

    2,014,667غير المشمولة في الفئات المذكورة أعاله
9,235,762    إجمالي التمويل الثابت المتاح14

عنصر التمويل الثابت المتاح

15
 إجمالي األصول السائلة عالية الجودة لغرض

67,460    نسبة صافي التمويل الثابت

16
 الودائع المحتفظ بها لدى المؤسسات

82,643  165,286 المالية األخرى ألغراض تشغيلية
106,6382,973,3525,545,1275,935,025-:القروض المنتظمة واألوراق المالية17

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
15,996  106,638 لمؤسسات مالية

20

 قروض منتظمة لعمالء من غير المؤسسات
 المالية وقروض للعمالء من األفراد

 والشركات الصغيرة وقروض لصناديق سيادية
 وبنوك مركزية ومؤسسات القطاع العام،

2,973,3524,140,0995,005,761  منها

21
- بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي %35 

     بموجب نهج بازل 2 الموحد لمخاطر االئتمان
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     رهون عقارية سكنية منتظمة، منها: 22

23
بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي %35 

1,405,028913,268   بموجب منهج بازل 2 الموحد لمخاطر االئتمان 

24

األوراق المالية التي لم ينقضي موعد 
استحقاقها وال تصنف كأصول سائلة عالية 

الجودة، وتشمل األسهم المتداولة في 
     أسواق المال 

     أصول بالتزامات متقابلة متكافئة 25
1,703,975--1,650,96453,011أصول أخرى:26
سلع مادية متداولة، شاملة الذهب 27

28

أصول مسجلة كأرباح أولية من عقود 
المشتقات واالشتراكات في صناديق غرف 

المقاصة المركزية المقابلة 

29
أصول المشتقات لغرض نسبة صافي التمويل 

53,011  53,011الثابت 

30

التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي 
التمويل الثابت قبل خصم هامش الفرق 

المسجل 

31
جميع األصول األخرى غير المشمولة في 

1,650,964   1,650,964الفئات المذكورة أعاله 
2,537,352126,868البنود خارج الميزانية العمومية 32
7,915,971إجمالي التمويل الثابت المطلوب33
117نسبة صافي التمويل الثابت )%(34

ز.٢  عملية تقييم وإدارة السيولة 
تتضمــن عمليــة تقييــم وإدارة الســيولة اختبــارا شــامال لتحمــل الســيولة فــي إطــار ظــروف الضغــوط المختلفــة، وتعــد 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 المصنفــة علــى درجــة االســتثمار أو الصــادرة مــن الــدول الخليجيــة واالقتراضــات مثــل خطــوط االئتمــان االحتياطيــة والتســهيالت الملتــزم بهــا. 
وتحــدد خطــة الطــوارئ علــى النحــو المفصــل فــي سياســة لجنــة األصــول وااللتزامــات لــدى البنــك أدوار ومســؤوليات مختلــف اإلدارات / األفــراد فــي حالــة 

ظهــور ضغــوط شــديدة فــي الســيولة.

مبين أدناه نتائج اختبارات التحمل والتمويل الطارئ على مدار السنة الماضية:

خطة التمويل الطارئ واختبار التحمل للسيولة والعتبات الداخلية
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ح.  مخاطر التشغيل

ح.١  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
توفــر سياســة المخاطــر بالبنــك إطــارا لتحديــد وتقييــم ورصــد مخاطــر التشــغيل واإلبــاغ عنهــا بطريقــة متســقة وشــاملة فــي جميــع أقســام ووحــدات البنــك. 
وتعمــل وحــدة مخاطــر التشــغيل بشــكل مســتقل لدعــم وحــدات األعمــال فــي إدارة مخاطــر التشــغيل. ويتثمــل األهــداف الرئيســية إلدارة مخاطــر التشــغيل فــي 

التالــي:

الســيطرة التامــة علــى المخاطــر مــن خــال 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 خــال 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 .	 

توفيــر التدريــب علــى مخاطــر التشــغيل للموظفيــن الجــدد إلــى جانــب التدريــب المنتظــم المقــدم للموظفيــن المختصيــن للتوعيــة بأحــدث مســتجدات 	 
المخاطــر.

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

ح.٣  إدارة مخاطر التشغيل
تتحمــل وحــدات األعمــال المســؤولية األساســية نحــو فهــم وتحديــد وقيــاس وإدارة مخاطــر التشــغيل المتأصلــة فــي المنتجــات واألنشــطة والعمليــات والنظــم 
ذات الصلــة. يتــم التحكــم فــي مخاطــر التشــغيل مــن خــال الضوابــط الداخليــة القويــة وأعمــال المراجعــة، والفصــل الجيــد والواضــح بيــن الواجبــات، وخطــوط 
اإلبــاغ، 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 لــإدارة هــي الجهــة الرقابيــة األساســية علــى مخاطــر التشــغيل. وتضــم اللجنــة مختلــف وحــدات األعمــال والرقابــة وتتحمــل مســؤولية 
التأكــد مــن أنَّ البنــك لديــه 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 لإطــار التشــغيلي إلدارة المخاطــر. 

يستند إطار إدارة مخاطر التشغيل بالبنك على ثاث أدوات على النحو التالي:

التقييــم الداخلــي لمخاطــر التشــغيل مــن قبــل اإلدارات مــن خــال اســتخدام نظــام التقييــم الذاتــي للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة، يقــوم بتســهيلها   .١
فريــق مخاطــر التشــغيل

بيانات خسائر التشغيل التي يتم جمعها من حاالت الخسائر الفعلية والمحتملة ومؤشرات الخطر الرئيسية.  .٢

التقييم المستقل لمخاطر التشغيل وإجراءات الرقابة على مختلف اإلدارات من قبل إدارة المراجعة الداخلية.  .٣

ُيســتخدم نظــام التقييــم الذاتــي للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة فــي تحديــد وتقييــم جميــع المخاطــر الجوهريــة داخــل كل وحــدة مــن وحــدات األعمــال، جنبــا إلــى 
جنــب مــع تقييــم الضوابــط األساســية القائمــة للتخفيــف مــن هــذه المخاطــر مــن خــال التقييــم الذاتــي.

مؤشــرات الخطــر الرئيســية هــي المكــون األساســي إلطــار المخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة بالبنــك وتعمــل كإشــارات إنــذار مبكــر مــن خــال 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.

ينبغــي علــى جميــع وحــدات األعمــال اإلبــاغ عــن خســائر التشــغيل مــن خــال نظــام إدارة مخاطــر التشــغيل فــي البنــك. يتــم تصنيــف بيانــات خســائر التشــغيل التــي 
يتــم جمعهــا حســب وحــدات أعمــال بــازل ونــوع الخســارة وإبــاغ اإلدارة العليــا بهــا علــى أســاس دوري. ويتــم تســجيل إجمالــي خســائر مخاطــر التشــغيل واإلبــاغ 
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.

بلــغ صافــي حــاالت خســائر التشــغيل المحتملــة والتــي تــم اإلبــاغ عنهــا لمختلــف أقســام ووحــدات البنــك خــال العــام ١٤٤,٧١٠ ريــال ُعمانــي )٢٠١٨: ٦١٢,١٤٦ 
ريــال ُعمانــي(. ويقــوم البنــك بتســجيل الخســائر التشــغيلية وقــت وقــوع الحــدث، إال أن هنــاك عــددا قليــا مــن األحــداث التــي وقعــت خــال العــام ال تــزال فــي 

عمليــة التصحيــح التــي مــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء منهــا قريبــا. كمــا قــام البنــك بتحســين الضوابــط الرقابيــة عنــد الضــرورة.

ــف الشــخصي ومعامــات  ــادرات للتخفيــف مــن خســائر مخاطــر التشــغيل بمــا فــي ذلــك خفــض تجــاوز رقــم التعري ــد مــن المب قــام البنــك خــال العــام بالعدي
التراجــع، وتوفيــر خيــاًرا للعمــاء لمنــع بطاقــات الخصــم مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول للمعامــات 

الدوليــة، وتعزيــز العمليــات القائمــة ونظــم الرقابــة، وتوســيع نطــاق تغطيــة نظــام إدارة االحتيــال فــي الوقــت الفعلــي.
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إجمالي صافي الخسارة المحتملة = ١٤٤,٧٠١ ريال ُعماني 
DPA: األضرار التي لحقت باألصول المادية IF: االحتيال الداخلي

CPBP: منتجات العمالء والممارسات التجارية EF: االحتيال الخارجي
BDSF: تعطل األعمال وفشل النظام EDPM: التنفيذ والتسليم وإدارة العمليات

EPW: ممارسات التوظيف ومكان العمل

إجمالي صافي الخسارة المحتملة التي وقعت في ٢٠١٨ = ٦١٢,١٤٦ ريال ُعماني     |     إجمالي صافي الخسارة المحتملة التي وقعت في ٢٠١٩ = ١٤٤,٧٠١ ريال ُعماني

إيضاح: يتم اإلبالغ عن الرسوم البيانية أعاله اعتبارًا من تاريخ الحدث )الذي وقع(.

يتــم اســتخدام التأميــن كأداة لنقــل مخاطــر التشــغيل فــي البنــك. وقــد حصــل البنــك علــى التأميــن ضــد مخاطــر التشــغيل التــي تتمثــل فــي أشــكال مختلفــة مثــل 
ســندات التغطيــة المصرفيــة )BBB( والجرائــم اإللكترونيــة وجرائــم الكمبيوتــر والتعويــض المهنــي. وبمــا أّن التأميــن ال يســتطيع أن يغيــر مــن احتمــال ظهــور 
ــة البنــك مــن المخاطــر عاليــة الخطــورة منخفضــة  ــر المالــي للمخاطــر. ويهــدف التأميــن بشــكل أساســي إلــى حماي المخاطــر، يتيــح التأميــن إمكانيــة نقــل األث

التكــرار.

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

ــة )التهديــدات البشــرية والطبيعيــة( والتهديــدات اإللكترونيــة / التكنولوجيــة مــن خــالل 	  ــة أصــول البنــك بشــكل فعــال مــن التهديــدات المادي حماي
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 	 
ــدات. التهدي

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.	 
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ح.١.٤  إدارة األمن المادي
يعمل البنك على ضمان نشر أنظمة أمنية كافية وفعالة لحماية أصوله من التهديدات المادية التي يمكن أن تسبب الضرر والخسارة ألصول البنك.

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.٢.٤  إدارة أمن المعلومات / اإللكتروني
تساعد وحدة إدارة أمن المعلومات / األمن اإللكتروني في حماية المعلومات داخل البنك، وكذلك حماية البنك من أي مخاطر أمنية إلكترونية.

يقصــد بمخاطــر المعلومــات مخاطــر االســتخدام العرضــي أو المتعمــد غيــر المصــرح بــه أو تعديــل أو إفشــاء أو إتــالف مــوارد المعلومــات بمــا يــؤدي إلــى اإلضــرار 
بســرية أو نزاهــة أو توفــر 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 األنظمــة المصرفيــة 
وأنظمــة األمــن المتعــددة أو البنيــة التحتيــة لــدى البنــك، بمــا فــي ذلــك أنظمــة المورديــن ومــزودي الخدمــة اآلخريــن 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.

يواصــل البنــك اســتثمار مــوارد كبيــرة للحفــاظ علــى النظــم والعمليــات وتحديثهــا بانتظــام، والتــي تــم تصميمهــا لحمايــة أمــن نظــم الحاســوب والبرمجيــات 
والشــبكات واألصــول التكنولوجيــة األخــرى لــدى البنــك. والهــدف مــن ذلــك هــو الحمايــة مــن محــاوالت الوصــول غيــر المصــرح بــه لمعلومــات ســرية، وتدميــر 
البيانــات، وتعطيــل الخدمــة أو تقليلهــا، وكذلــك الحمايــة مــن أنظمــة التخريــب أو أي أضــرار أخــرى. ويعمــل البنــك 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.

ــدات  ــر المناســبة ضــد التهدي ــة فــي مخاطــر اإلنترنــت، ويتخــذ التدابي ــن، ويبقــى نفســه علــى اطــالع باالتجاهــات العالمي يســتثمر البنــك فــي تدريــب الموظفي
ــدة المطبقــة فــي البنــك. ــة الجدي ــى الوســائل التكنولوجي ــرات الناشــئة فــي قطــاع العمــل. كمــا تجــرى مراجعــة وفحوصــات شــاملة عل والتغيي

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.٣.٤  إدارة الصحة والسالمة والبيئة
يــدرك البنــك أن العنصــر البشــري أهــم أصولــه، وبالتالــي فــإن صحــة وســالمة الموظفيــن ذات أهميــة قصــوى. يضمــن البنــك ويوفــر بيئــة عمــل آمنــة للموظفين 
ــاء قيامهــم بواجباتهــم المحــددة. ويشــمل ذلــك التفتيــش المنتظــم لنظــم كشــف الحريــق فــي جميــع مبانيــه وإجــراء تدريبــات علــى اإلخــالء فــي حــاالت  أثن
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.

فــي عــام ٢٠١٨، وقــع البنــك مذكــرة تفاهــم مــع شــركة "بيئــة" وهــي شــركة إعــادة تدويــر وبيئــة لتقليــل أثرهــا البيئــي عــن طريــق إعــادة تدويــر جميــع األجهــزة 
القديمــة.

اعتمــدت وزارة القــوى العاملــة خــالل عــام ٢٠١٩م سياســة البنــك للصحــة والســالمة. وهــذا يؤكــد أن البنــك متوافــق مــع اإلرشــادات التنظيميــة. أدخــل البنــك، 
لتعزيــز ســالمة موظفيــه، نظاًمــا لإلبــالغ عــن الحــوادث، حيــث يمكــن لجميــع الموظفيــن اإلبــالغ عــن أي حــوادث / ظــروف غيــر آمنــة والتــي ســوف يتــم اتخــاذ 

إجــراءات حيالهــا بشــكل فــوري مــن جانــب إدارة الصحــة والســالمة.

ح.٤.٤  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.

يعمــل البنــك علــى ضمــان مرونــة األنظمــة واإلجــراءات الداخليــة فــي حــاالت التوقــف المحتملــة. ولهــذا الغــرض، فقــد وضــع البنــك خطــط 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 رفيعــة المســتوى الصــادرة مــن اللجنــة المشــتركة 

لمنتــدى بــازل والمعاييــر الدوليــة الســتمرارية األعمــال. 

يواصــل البنــك تعزيــز خططــه الحاليــة وتحســينها مــن خــالل تطبيــق إطــار قــوي الســتمرارية العمــل ليكــون علــى اســتعداد لتلبيــة متطلبــات "التأهــب لحــاالت 
ــة  ــر اإلنترنــت وتدريبــات فــي الموقــع لملتحقيــه الجــدد وكذلــك موظفيــه الحالييــن لضمــان أن يكــون الجميــع علــى دراي الطــوارئ". يقــدم البنــك تدريبــات عب

بإجــراءات االســتئناف واســتعادة نشــاط األعمــال.
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وقــد ُمِنحــت لجنــة توجيهيــة لخدمــات الحمايــة ســلطة صياغــة وتبنــي وتنفيــذ واختبــار وصيانــة خطــط فعالــة الســتمرارية العمــل بالبنــك. وتقــوم اللجنــة بشــكل 
مســتمر بمراجعــة اســتراتيجية اســتمرارية العمــل والموافقــة عليهــا. وتقــع كذلــك علــى عاتــق اللجنــة مســؤولية ضمــان توزيــع 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.

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

مخاطر الجرائم المالية   .١

مخاطر إعداد التقارير المالية  .٢

مخاطر العنصر البشري  .٣

مخاطر االمتثال  .٤

مخاطر التكنولوجيا  .٥

مخاطر السمعة  .٦

مخاطر االستدامة - المخاطر البيئية واالجتماعية  .٧

مخاطر النماذج  .٨

مخاطر وسائل التواصل االجتماعي  .٩

ط.١  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 اإلبــالغ عــن حــاالت غســل األمــوال وهــو مدعــوم 
بفريــق مؤهــل تمامــا يتمتــع بالخبــرة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال. ويســتخدم هــذا 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 يتكــون مــن سياســة إدارة مخاطــر االحتيــال ونظــم إدارة مخاطــر االحتيــال. ولديــه برنامــج ولجنــة لمكافحــة 
ــال وتســجيلها  ــد حــوادث االحتي ــق البرامــج للمســاعدة فــي تحدي ــال. كمــا يســتخدم الفري ــم شــامل لمخاطــر االحتي ــراء تقيي ــة إلج ــال، وقــد وضــع منهجي االحتي
ــاذ  ــط واتخ ــم الضواب ــال وتقيي ــد مخاطــر االحتي ــى مســتوى المؤسســة لتحدي ــال عل ــم مخاطــر االحتي ــك خــالل الســنة ممارســة لتقيي ــالغ عنهــا. أجــرى البن واإلب

ــة. ــر الالزمــة لمعالجــة المخاطــر المتبقي ــراءات والتدابي اإلج

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. 

يوجــد لــدى البنــك إجــراءات قويــة وراســخة متبعــة فــي إعــداد التقاريــر الماليــة عــالوة علــى وجــود إجــراءات داخليــة كافيــة للتحقــق مــن هــذه المخاطــر وبالضوابط 
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 الممارســات الســائدة بالقطــاع وأعلــى المعاييــر فــي 

حوكمــة الشــركات فــي إعــداد التقاريــر الماليــة.

ط.٣  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 
ــم خدمــات  ــخ. يواصــل البنــك االســتثمار فــي منصــة نظــام تخطيــط المــوارد لتقدي ــن ...إل ــادرات إشــراك الموظفي ــة ومب ــة الصحي ــة الرعاي ــن وتغطي الموظفي
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 وتوفــر ميــزة تنافســية ملموســة.

يعمــل البنــك باســتمرار علــى ابتــكار برامــج إلدارة المواهــب وخطــط التعاقــب. إن خطــط التعاقــب المطبقــة علــى جميــع لوظائــف الرئيســية المحــددة لضمــان 
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عمــل مســتقر للموظفيــن الُعمانييــن الذيــن تــم اعدادهــم لشــغل المناصــب القياديــة فــي البنــك. وقــد حقــق البنــك نســب التعميــن المســتهدفة، باألبعــاد 
الكميــة والنوعيــة، علــى النحــو المنصــوص عليهــا مــن ِقبــل الجهــات التنظيميــة للمســتوى اإلداري وقــد وصلــت نســبة التعميــن لــدى البنــك عمومــا إلــى ٩٤.٧%.

ــا لمــدة  ــوا قــادة المســتقبل، يجــري البنــك بانتظــام برنامًج تماشــًيا مــع فلســفة البنــك المتجــذرة فــي جــذب أفضــل الخريجيــن الموهوبيــن وإعدادهــم ليكون
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. قدمــت أكاديميــة جــدارة فــي عــام ٢٠١٩م أكثــر مــن ٦٣٤ برنامًجــا علــى 
مــدى ١٢٠٠ يــوم تدريــب حضرهــم ١٤,٠٩٨ موظًفــا )بمعــدل حضــور أربــع برامــج للموظــف الواحــد(. كمــا اســتثمر البنــك مبالــغ كبيــرة لتوفيــر خدمــات التعليــم 

ــر اإلدارة متعــددة المســتويات وُتقــدم مــن جانــب أفضــل محاضــري كليــات إدارة األعمــال العالميــة. اإللكترونــي. كمــا إن برامــج تطوي

ط.٤  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. وعــاوة علــى تدريــب وتطويــر القــوى العاملــة علــى االلتزامــات التنظيميــة علــى البنــك، 
ــال الكامــل  ــار االمتث ــال أيضــا فــي عمليــة الموافقــة علــى المنتجــات والخدمــات بهــدف ضمــان أن يعمــل البنــك دائمــا آخــذا فــي االعتب يشــارك قســم االمتث

للقواعــد التنظيميــة فــي جميــع عملياتــه. 

ط.٥  مخاطر التكنولوجيا
تتبنــى البنــوك والمؤسســات الماليــة التحــول التكنولوجــي، ال ســيما مــع توجههــا نحــو أتمتــة العمليــات والمنافســة الشرســة بيــن البنــوك لتوفيــر المزيــد مــن 
القنــوات عبــر اإلنترنــت للعمــاء 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 تتــم تجربتهــا أو متقادمــة، وال تــزال مخاطــر 
التكنولوجيــا أحــد المخاطــر الرئيســية بســبب االعتمــاد الكبيــر علــى التكنولوجيــا.

يضمــن البنــك النمــو الســلس لألعمــال التجاريــة مــن خــال تحديــد والتكيــف مــع البيئــة التكنولوجيــة المتغيــرة بشــكل ســريع. ويوجــد لــدى البنــك لجنتــان علــى 
مســتوى اإلدارة إلدارة مخاطــر التكنولوجيــا:

لجنــة توجيهيــة لتكنولوجيــا المعلومــات وتشــرف هــذه اللجنــة علــى التوجــه االســتراتيجي لتكنولوجيــا المعلومــات داخــل البنــك، فضــًا عــن التنفيــذ 	 
الفعــال للضوابــط األمنيــة.

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

ط.٦  مخاطر السمعة
مخاطــر الســمعة هــي المخاطــر الحاليــة والمحتملــة المتعلقــة بتكبــد خســائر اقتصاديــة أو نقــص رأســمال أو مخاطــر علــى األربــاح أو مخاطــر الدعــاوى القضائيــة 
ــن  ــة والمســاهمين والموظفي ــات الرئيســية ألصحــاب المصلحــة - أي العمــاء والجهــات التنظيمي ــل المجموع ــك مــن قب ــاه البن نتيجــة وجــود رأي ســلبي تج

والمســتهلكين، الناتجــة عــن فقــدان الســمعة أو الثقــة العامــة والمكانــة. 

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 تأثيــر ســلبي للغايــة علــى 
ض هــذه المخاطــر المؤسســة لإلجــراءات القضائيــة والخســائر  نمــو األعمــال التجاريــة واألربــاح وزيــادة رأس المــال واإلدارة اليوميــة للمؤسســة. وكثيــرا مــا ُتَعــرِّ

الماليــة. إن مخاطــر الســمعة موجــودة فــي كل مؤسســة مــن المؤسســات وتتطلــب الحــذر التــام فــي التعامــل مــع العمــاء والمجتمــع ككل.

يطمــح البنــك إلــى تطبيــق أعلــى المعاييــر مــن أجــل الحفــاظ علــى ســمعته والمحافظــة علــى أعلــى المعاييــر األخاقيــة فــي جميــع تعاماتــه المصرفيــة. ويــدرك 
ــر  ــز اســتمرارية هــذه الرســالة عب البنــك ضــرورة أن يســود اإلحســاس بالمســؤولية تجــاه مخاطــر الســمعة فــي جميــع مســتويات البنــك واتخــاذ خطــوات لتعزي

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 يتــم التبليــغ عنهــا 	 
بشــكل ســريع وفعــال للجهــات التنظيميــة والجمهــور بوجــه عــام، وأّن البنــك يلبــي جميــع متطلبــات والتزامــات اإلفصــاح المفروضــة عليــه بالكامــل. 

وقــد وضــع البنــك واعتمــد إطــارا لنفســه يتماشــى مــع أعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات ويركــز بشــدة علــى النزاهــة.

تكليــف إدارة االتصــال المؤسســي بالبنــك بمســؤولية قيــاس ورصــد وتحســين صــورة العامــة التجاريــة للبنــك بشــكل مســتمر، وتــم أيضــا تكليفهــا 	 
بمســؤولة الرصــد المســتمر لــكل مــا يشــكل تهديــدا لســمعة البنــك. 

استثمر البنك في مجال التنمية من خال التدريب لضمان تعامل البنك بشكل عادل مع العماء والمجتمع.	 

ولتشــجيع الممارســات األخاقيــة، وضــع البنــك سياســة لحمايــة المبلغيــن تغطــي جميــع مجــاالت التعامــل مــع العمــاء والزمــاء 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 خــال العــام ممــا يــدل علــى التــزام البنــك تجــاه المجتمــع الــذي يخدمــه.
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وضع البنك خطة استمرارية األعمال بهدف إدارة الشكوك وقد تم اختبارها وتحديثها بشكل منتظم من أجل إدارة الشكوك الخارجية.	 

طبق البنك ضوابط قوية وثابتة تتعلق بالحوكمة لضمان امتثال األعمال واالمتثال القانوني.	 

ــا لقيــاس مخاطــر الســمعة يشــتمل علــى مؤشــرات مختلفــة للمخاطــر وذلــك بهــدف الوصــول إلــى درجــة المخاطــر التــي تهــدد  وقــد وضــع البنــك إطــارا كّميًّ
ــف(.  ــراءات التخفي ــك )إج ــم الحــق كذل ــي( وكأداة تقيي ــراء إداري وقائ ــر وإج ــر مبك ــاًل كنظــام تحذي ــي )مث ــم أّول ــك. يعمــل هــذا اإلطــار كأداة تقيي ســمعة البن
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
المخاطــر البيئيــة هــي خطــر التســبب فــي تلــوث أو تدميــر البيئــة الطبيعيــة )األرض والمــاء والهــواء والمحميــات الطبيعيــة وأنــواع الحيوانــات والنباتــات(، إمــا 

مــن خــالل األفعــال العرضيــة أو المتعمــدة.

ــه الخــاص أو مــن خــالل  ــة فــي إطــار عمل ــات التوظيــف واألعمــال التجاري ــة ألخالقي ــر المقبول ــل بالمعايي ــزام العمي ــة هــي مخاطــر عــدم الت المخاطــر االجتماعي
ــه. أفعال

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 لالســتدامة  يلتــزم البنــك علــى الــدوام، كمــا كان دائمــا، ســبَّ
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، تــم تحديــد مجموعــة مــن قّيــم الشــركة وحقــوق العمــالء لكــي يتلقــى الموظفيــن تدريًبــا عليهــا 

وإجــراء حمــالت توعيــة دوريــة بهــا.

ط.8  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 العمــالء وحســاب رأس المــال ومــا إلــى ذلــك. 
ــادة مخاطــر النمــاذج بســبب اســتخدام نمــاذج متنوعــة لحســاب مخصصــات خســائر االئتمــان  ــى زي ــي رقــم ٩ إل ــة الدول ــر المالي ــار التقاري وقــد أدى إدخــال معي

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
ــا إلــى جنــب مــع المخاطــر الجديــدة. يــدرك البنــك ويقــدر تمامــا  ــا الرقميــة إلــى خلــق فــرص جديــدة جنب أدى انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي والتكنولوجي
أهميــة وســائل اإلعــالم االجتماعيــة فــي تســويق المنتجــات الجديــدة والتعامــل مــع العمــالء وتشــكيل الــرأي العــام حــول البنــك ومنتجاتــه وخدماتــه ولكــن فــي 

نفــس الوقــت يعتــرف بشــكل كامــل بالمخاطــر.

مخاطــر وســائل التواصــل االجتماعــي هــي مخاطــر الفشــل فــي مراقبــة وحمايــة ســمعة البنــك وعالمتــه التجاريــة ومنتجاتــه وخدماتــه وعمــالءه وموظفيــه عبــر 
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تقریر النتائج الواقعیة إلى أعضاء مجلس إدارة 
لنافذة ۳وبازل ۳المحور-۲بنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك") فیما یتعلق بإفصاحات قواعد بازل 

)"لمیثاق۳المحور إفصاحات("میثاق للصیرفة اإلسالمیة 
ماني حول عُ لقد قمنا بتنفیذ اإلجراءات المتفق علیھا معكم وكما ھو منصوص علیھ في اإلطار التنظیمي والرقابي للصیرفة اإلسالمیة للبنك المركزي ال

) لمیثاق"۳المحور إفصاحات"(۳حول إفصاحات بازل ۲۰۱۳نوفمبر ۱۷بتاریخ ۱۱۱٤والتعمیم رقم ب.م. ۳المحور -۲إفصاحات قواعد بازل 
. تم إعداد ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في ۷۹إلى ٦۸لنافذة میثاق للصیرفة اإلسالمیة (النافذة) التابعة للبنك المدرجة في الصفحات من 

إلسالمیة ذات الصلة الصادرة عن البنكمن قبل أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لمتطلبات اإلطار التنظیمي والرقابي للصیرفة المیثاق۳المحور إفصاحات
. لقد نفذنا مھمتنا وفقاً للمعیار الدولي للخدمات المصاحبة المنظم لمھام اإلجراءات ۲۰۱۳نوفمبر ۱۷بتاریخ ۱۱۱٤المركزي العُماني والتعمیم رقم ب.م. 

المتفق علیھا.

"كفایة رأس المال" من اإلطار التنظیمي للمصارف اإلسالمیة، فقط ٥العنوان من ۲-۱-۱۰نفذت تلك اإلجراءات، كما ھو منصوص علیھ في المادة 
ن البنك علمساعدتكم في تقییم امتثال النافذة اإلسالمیة للبنك لمتطلبات اإلفصاح المنصوص علیھا في اإلطار التنظیمي للمصارف اإلسالمیة الصادر 

.۲۰۱۳فمبر نو۱۷بتاریخ ۱۱۱٤المركزي العُماني والتعمیم رقم ب.م. 

وندرج النتائج التي توصلنا إلیھا فیما یلي:

تخلو من أي أخطاء جوھریة.لمیثاق۳المحور إفصاحاتاستناداً إلى تنفیذ اإلجراءات المفصلة أعاله، فقد وجدنا أن ●

المعاییر الدولیة لمھام الفحص، فال نعرب عن أیة تأكیدات وحیث إن اإلجراءات أعاله ال تشكل مراجعة أو فحصاً منفذاً وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة أو 
بصدد اإلفصاحات.

، فربما ام الفحصوفي حال قیامنا بالمزید من اإلجراءات أو بإجراء مراجعة أو فحص لإلفصاحات وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة أو المعاییر الدولیة لمھ
استرعت انتباھنا أمور أخرى وذكرناھا لكم.

كتقریرنا ھذا معد فقط للغرض الموضح في الفقرة األولى منھ والطالعكم وال یجوز استخدامھ ألي غرض آخر أو توزیعھ على أي أطراف سوى البنإن 
كل أو أي تقاریر نك كالمركزي العُماني. یتعلق ھذا التقریر فقط باإلفصاحات المرفقة للنافذة اإلسالمیة وال یشمل أي قوائم مالیة للنافذة اإلسالمیة أو للب

أخرى للنافذة اإلسالمیة أو البنك.

ال تتغیر غیر ذلك، وإن التزاماتنا حول ھذا التقریر منفصلة كلیاً عن أي دور آخر قد نؤدیھ (أو قد أدیناه) كمراقبي حسابات النافذة اإلسالمیة أو البنك أو
في أي شيء قیل أو تم فعلھ في سیاق ھذه الخدمات أو فیما یتعلق بھا، ما من شأنھ أن مسؤولیاتنا والتزاماتنا بموجب ذلك. ال یوجد في ھذا التقریر، أو 

یقدم أي واجب عنایة قد یكون لنا بصفتنا مراقبي الحسابات ألي قوائم مالیة للنافذة اإلسالمیة أو البنك.

۲۰۲۰مارس ٥
مسقط، سلطنة عمان
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كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

أ. مقدمة ونطاق التطبيق
أســس بنــك مســقط ش.م.ع.ع )"البنــك"( "نافــذة ميثــاق للصيرفــة اإلســامية" )"ميثــاق"( فــي ســلطنة عمــان لتنفيــذ األنشــطة المصرفيــة والماليــة األخــرى 
وفقــًا لقواعــد وأنظمــة الشــريعة اإلســامية. تعمــل ميثــاق بموجــب ترخيــص مصرفــي إســامي تــم منحــه مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي بتاريــخ ١٣ ينايــر 

٢٠١٣. يعهــد مجلــس الرقابــة الشــرعية فــي نافــذة ميثــاق ضمــان التــزام ميثــاق بقواعــد ومبــادئ الشــريعة فــي معاماتهــا وأنشــطتها.

ــزة ٣  ــازل ٢- الركي ــد ب ــل هــذه الوثيقــة إفصــاح قواع ــك. وتمث ــة المجمعــة للبن ــم المالي ــاق فــي القوائ ــة لميث ــم المالي ــة مــن القوائ ــم إدراج مجموعــة كامل ت
ــك.  ــزة ٣ للبن ــة الرئيســية للركي ــة بالوثيق ــى أســاس منفصــل وهــي ملحق ــاق عل ــة بميث المتعلق

ليســت هنالــك قيــود علــى تحويــل األمــوال مــن البنــك لميثــاق. إال أنــه وبموجــب القســم ١-١٠-٢ مــن العنــوان ٩ لإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة 
اإلســامية، ال يمكــن لميثــاق إيــداع أمــوال فــي البنــك.

ليس لدى ميثاق حصة مسيطرة في أي منشأة أخرى.   

ب. إدارة رأس المال

ب.١ مكونات رأس المال
تم تخصيص رأس مال ميثاق من قبل البنك. كما في ٣١ ديسمبر، كانت مكونات رأس المال النظامي لميثاق كما يلي: 

 التفاصيل 
٢٠١٩٢٠١٨

 المبالغ بالريال العماني 
باآلالف 

 المبالغ بالريال العماني 
باآلالف 

 ٧٠,٠٠٠  ٧٠,٠٠٠   رأس المال المخصص/ رأس المال 
)٢,٣٧٣( (٢,١٩١)  ناقصًا: خسارة متراكمة من القيمة العادلة 

 ٤٨,٥٤٦  ٥٩,٢٤٤  أرباح محتجزة 
 ١١٦,١٧٣  ١٢٧,٠٥٣  رأس المال الفئة ١ 

 ٨٢  ٦٢  أرباح متراكمة من القيمة العادلة )٤٥%( 
 ٨,٢٥٧  ٨,٢٥٧  انخفاض مؤهل في قيمة الخسائر االئتمانية 

 ٨,٣٣٩  ٨,٣١٩  رأس المال الفئة ٢ 
 ١٢٤,٥١٢  ١٣٥,٣٧٢  إجمالي رأس المال المتاح 

 ٧٨٣,٠٢٣  ٨٩٧,٣٨١  قيمة أموال حملة حسابات االستثمار 
 ١,٧٥٩  ٢,١٧٧  احتياطي معادلة األرباح 

 ٢٥٤  ٣٢٣  احتياطي مخاطر االستثمار 
 ٧٨٥,٠٣٦  ٨٩٩,٨٨١  إجمالي حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار 

تتبع ميثاق قواعد بازل ٣ لرأس المال وتحتفظ بوضع رأس مال قوي. رأس المال التنظيمي لميثاق وفقًا لقواعد بازل ٣ مصنف إلى المجموعات التالية:

رأس المال األساسي الفئة ١ والذي يتضمن رأس المال المخصص واألرباح المحتجزة.	 

ليس لدى ميثاق أي رأس مالي إضافي من الفئة ١.	 

رأس المــال الفئــة ٢ والــذي يتضمــن مخصــص المرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة المحســوب بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ الخاضــع 	 
ألســقف وفًقــا إلرشــادات البنــك المركــزي العمانــي واحتياطــي القيمــة العادلــة لاســتثمار مــع خصــم نظامــي.

ليست هنالك مبالغ في حساب كفاية رأس المال لميثاق خاضعة لمعالجة ما قبل بازل ٣ .

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.

ــز  ــد مج ــر معــدل عوائ ــك، توفي ــات البن ــا نافــذة لعملي ــاق، كونه ــى ميث ــه عل ــر فــي إدارة رأس المــال. إال أن ــذي يؤث ــار الرئيســي ال ــة المخاطــر هــي االعتب تغطي
لمقدمــي رأس المــال. لذلــك، فيمــا يخــص إدارة رأس المــال، تســعى ميثــاق إلــى أن تكــون علــى درايــة بالرصيــد بينهمــا.

ميثاق
إفصاحات الركيزة ٣
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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 معدل كفاية رأس المال لدى ميثاق:       

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٩
األصول المرجحة بالمخاطراألصول المرجحة بالمخاطر

 ريال عماني باآلالف  ريال عماني باآلالف 
 ٧٨٦,٦٤٩  ٨٧٢,٠٠١  البنود المدرجة في الميزانية العمومية 

 ٢٥,٥٣٩  ٨,١٩٠  البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية 
 ٨١٢,١٨٨  ٨٨٠,١٩٠  إجمالي مخاطر االئتمان 

 ٢٧,٠٦٩  ١١,٦١٣  إجمالي مخاطر السوق 
 ٥١,٦٣٣  ٥٣,٠٦٨  إجمالي مخاطر التشغيل 

 ٨٩٠,٨٨٩  ٩٤٤,٨٧١  إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر 
 هيكل رأس المال 

 ١١٦,١٧٣  ١٢٧,٠٥٣  رأس المال العادي الفئة ١ 
 ١١٦,١٧٣  ١٢٧,٠٥٣  رأس المال الفئة ١ 
 ٨,٣٣٩  ٨,٣١٩  رأس المال الفئة ٢ 

 ١٢٤,٥١٢  ١٣٥,٣٧٢  إجمالي رأس المال النظامي  
 متطلبات رأسمالية لمخاطر االئتمان 

 ٥,٩٦٠  ٨,٠٨٨   - عقود المرابحة 
 ٦١,٨١٦  ٦٦,٩١٨   - عقود المشاركة 

 ٨,١٧٥  ٧,٢٨٧   - اإلجارة 
 ٣,٦٦٥  ٣,٥٧٧   - الوكالة 

 ٩,٧٢٥  ١٠,٩٥٠   - أخرى 
 ٨٩,٣٤١  ٩٦,٨٢١  متطلبات رأسمالية لمخاطر االئتمان 
 ٢,٩٧٨  ١,٢٧٧  متطلبات رأسمالية لمخاطر السوق 

 ٥,٦٨٠  ٥,٨٣٧  متطلبات رأسمالية لمخاطر التشغيل 
 ٩٧,٩٩٨  ١٠٣,٩٣٦  إجمالي رأس المال المطلوب 

١٣.٠٤%%١٣.٤٥ معدل رأس المال الفئة ١/ معدل رأس المال العادي الفئة ١  
١٣.٩٨%%١٤.٣٣ معدل إجمالي رأس المال 

ج. إفصاحات لحملة حسابات االستثمار
تقبــل ميثــاق األمــوال مــن حملــة حســابات االســتثمار بموجــب عقــود مرابحــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية. هــذه األمــوال غيــر مقيــدة بطبيعتهــا، أي أن 
االســتثمار فــي أصــول متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية أمــر يرجــع لتقديــر ميثــاق. ال توجــد قيــود علــى اســتثمار 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 وحسابات 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. 

يتــم ضــم حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار إلــى أمــوال ميثــاق ويتــم اســتخدامها فــي األعمــال التجاريــة لميثــاق وفقــًا ألوزان كل نــوع مــن األمــوال. 
يتــم اإلعــان عــن هــذه األوزان مــن قبــل ميثــاق فــي بدايــة كل شــهر علــى شــكل تعميمــات متاحــة فــي فروعهــا وموقعهــا اإللكترونــي. يتــم تحميــل مصروفــات 
ــاق، بمــا فــي ذلــك مخصصــات انخفــاض القيمــة. ال يتــم تخصيــص  ــع المصروفــات المباشــرة التــي تكبدتهــا ميث المضــارب علــى المحفظــة التــي تشــمل جمي
إيــرادات الرســوم للمحفظــة المشــتركة يتــم عمــل مخصــص بيــن أمــوال المســاهمين وأمــوال حملــة حســابات االســتثمار مــن األربــاح القابلــة للتوزيــع المكتســبة 
ــع مــع  ــم عمــل التوزي ــة حســابات االســتثمار ويت ــم خصــم حصــة المضــارب مــن حصــة حمل ــل مصروفــات المضــارب. يت ــل محفظــة األصــول بعــد تحمي مــن قب

إخضاعــه لرصــد احتياطــي معادلــة األربــاح ومخاطــر االســتثمار كمــا هــو مبيــن أدنــاه. 

تلتــزم ميثــاق بتوفيــر معــدل عائــد لحملــة حســابات االســتثمار لديهــا. وتخصــص ميثــاق مبلغــًا معينــًا فائضــًا عــن األربــاح ليتــم توزيعــه لحملــة حســابات االســتثمار 
ــن  ــى مســتوى معي ــاظ عل ــاح ويســتخدم فــي الحف ــة األرب ــار. ويســمى هــذا االحتياطــي احتياطــي معادل ــرادات فــي االعتب ــذ حصــة المضــارب مــن اإلي ــل أخ قب
مــن العوائــد علــى االســتثمار لحقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار. باإلضافــة إلــى ذلــك، تحتفــظ ميثــاق باحتياطيــات مخاطــر االســتثمار وهــي مبالــغ 
مخصصــة مــن إيــرادات حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار بعــد تخصيــص حصــة المضــارب تحســبًا للخســائر المســتقبلية لحقــوق الملكيــة لحملــة 

ــاح إلــى احتياطــي مخاطــر االســتثمار أو بالعكــس. حســابات االســتثمار. لــم يتــم إجــراء تحويــات خــال الســنة مــن احتياطــي معادلــة األرب

يتــم اإلفصــاح عــن معــدل 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، 

يتــم توزيــع األربــاح علــى أســاس المعــدل المعلــن لفتــرات االســتحقاق ذات العاقــة/ وفقــًا ألحــكام المنتــج.

يســاعد الموقــع اإللكترونــي لميثــاق وموظفــي فروعهــا حملــة حســابات االســتثمار فــي اختيــار حســاب االســتثمار الصحيــح وفــق احتياجاتهــم. باإلضافــة إلــى 
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الوصــول المباشــر إلــى إدارة الفــرع ومركــز االتصــال، يقــدم الموقــع اإللكترونــي لميثــاق الفرصــة لتقديــم الشــكاوى والمشــاكل التــي تواجــه حملــة حســابات 
االســتثمار، إن وجــدت. 

ج.١ المعدالت والعوائد
فيما يلي بعض المعدالت المتعلقة بحملة حسابات اإلستثمار كما في ٣١ ديسمبر: 

٢٠١٨ ٢٠١٩ التفاصيل
٠.٢٢٥%٠.٢٤٣%احتياطي معادلة األرباح لحملة حسابات االستثمار

٠.٠٣٢%٠.٠٣٦%احتياطي مخاطر االستثمار لحملة حسابات االستثمار
٢.٥٧%٢.٦٥%العائد على األصول )صافي اإليرادات قبل التوزيعات لحسابات االستثمار/ إجمالي أصول ميثاق- نهاية السنة(

العائد على حقوق الملكية )صافي اإليرادات قبل التوزيعات لحسابات االستثمار/ حقوق المساهمين في 
٨.٦%٦.٨%ميثاق- نهاية السنة(

معدل العائد للفترة الحالية والعوائد التاريخية للودائع الرئيسية لميثاق

فيما يلي المنتجات: )باستثناء احتياطي معادلة األرباح وحصة المضارب واحتياطي مخاطر االستثمار(

متوسط ٢٠١٥متوسط ٢٠١٦متوسط ٢٠١٧متوسط ٢٠١٨متوسط ٢٠١٩نوع الحسابات
٠.٥٠%٠.٠٠%   -    -    -  حسابات ادخار/ براعم

٠.١٠%٠.١٠%٠.١٠%٠.١٠%٠.١٠%٠- ٤٩٩.٩
٠.٥٠%٠.٥٠%٠.٥٠%٠.٥٠%٠.٥٠%٥٠٠-٤,٩٩٩.٩

٠.٧٥%٠.٧٥%٠.٧٥%٠.٧٥%٠.٧٥%٥,٠٠٠-١٤,٩٩٩.٩
١.٠٠%١.٠٠%١.٠٠%١.٠٠%١.٠٠%١٥,٠٠٠-٢٩,٩٩٩.٩
١.٢٥%١.٢٥%١.٢٥%١.٢٥%١.٢٥%٣٠,٠٠٠- ٤٩,٩٩٩.٩
١.٢٥%١.٢٥%١.٣٥%١.٥٠%١.٥٠%٥٠,٠٠٠- ٩٩,٩٩٩.٩

١.٢٥%١.٢٥%١.٤٦%١.٧٥%١.٧٥%١٠٠,٠٠٠- ١٤٩,٩٩٩.٩
١.٢٥%١.٢٥%١.٥٦%٢.٠٠%٢.٠٠%١٥٠,٠٠٠ -١٩٩,٩٩٩.٩
١.٢٥%١.٢٥%١.٦٧%٢.٢٥%٢.٢٥%٢٠٠,٠٠٠- ٢٤٩,٩٩٩.٩
١.٢٥%١.٢٥%١.٧٧%٢.٥٠%٢.٥٠%٢٥٠,٠٠٠- ٢٩٩,٩٩٩.٩
١.٢٥%١.٢٥%١.٧٧%٢.٥٠%٢.٧٣%٣٠٠,٠٠٠- ٤٩٩,٩٩٩.٩
١.٢٥%١.٢٥%١.٧٧%٢.٥٠%٢.٩٦%٥٠٠,٠٠٠- ٧٤٩,٩٩٩.٩
١.٢٥%١.٢٥%١.٧٧%٢.٥٠%٣.١٩%٧٥٠,٠٠٠- ٩٩٩,٩٩٩.٩

١.٢٥%١.٢٥%١.٧٧%٢.٥٠%٣.٤٢%١,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني وأكثر
ال ينطبقال ينطبق٣.٠٠%٣.٠٠%٣.٠٠%خطة ميثاق للتوفير
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق٠.١٠%٠.١٠%خطة التوفير هبتي

٠.٥٠%٠.٥٠%٠.٥٠%٠.٧٥%٠.٧٥%حسابات الحكومة اإلضافية
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق٠.٥٠%ودائع تحت الطلب

حسابات ألجل
٠.١٠%٠.١٥%٠.١٥%٠.١٨%٠.٨١%شهر واحد

٠.١٥%٠.٢٠%٠.٢٠%٠.٢٣%١.٠١%شهران
٠.٢١%٠.٣٥%٠.٣٥%٠.٣٨%١.٢٣%٣ أشهر
٠.٥١%٠.٦٠%٠.٥٨%٠.٦٣%١.٤٨%٦ أشهر
٠.٦١%١.١٣%٠.٩٦%١.٣٨%٢.٠٦%٩ أشهر

٠.٨٢%٢.٣٦%٢.٩٦%٢.٧٧%٣.٣٨%١٢ أشهر
١.١٤%٢.٤٨%٣.١٢%٣.٠٢%٣.٥٢%١٨ أشهر

١.٣٠%٢.٦٥%٣.٤٤%٣.٢٧%٣.٧١%سنتان
١.٦٠%٣.١٥%٣.٧٣%٣.٥٢%٣.٩٦%٣ سنوات
٢.١٠%٣.٦٥%٤.١٧%٣.٧٧%٤.٢١%٤ سنوات
٢.٣٥%٣.٩٠%٤.٣٨%٣.٧٧%٤.٢١%٥ سنوات
٢.٦٠%٤.١٥%٤.٦٠%٣.٧٧%٤.٢١%٦ 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 ومعــدالت األربــاح الفعليــة لكافــة المنتجــات متوفــرة أيضــًا فــي فــروع ميثــاق وعلــى الموقــع 

اإللكترونــي لميثــاق. 
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ج.٢ تفاصيل حسابات االستثمار

التفاصيل
٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٩

 ريال عماني باآلالف  ريال عماني باآلالف 
األصول

 ٣٩,٦٦٧ ٥٣,٤٤٨   - المرابحة 
 ٦٢١,٤١٢ ٦٤٧,٧٧٨   - المشاركة

 ٨١,٦٥١ ٧٢,٠٩٧   - اإلجارة
 ٦٠,١١٠ ٥٨,٧٤٣   - الوكالة باالستثمار

 ٥٢,٣٠٨  ٩٣,٧٥٦  - االستثمارات

إجمالي قيمة حسابات االستثمار المستثمرة كما في ٣١ ديسمبر )أساس التخصيص 
 ٨٥٥,١٤٩  ٩٢٥,٨٢٢ التناسبي(

حصة أرباح حسابات االستثمار قبل احتياطي معادلة األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار 
 ٢٥,٣٠٨  ٢٩,٥٣١ للسنة

تحويالت لـ:
 ٧٨٩  ٤١٨ احتياطي معادلة األرباح 

 ١٠٠  ٦٩ احتياطي مخاطر االستثمار

 ٢٤,٤١٩  ٢٩,٠٤٤ حصة أرباح حسابات االستثمار بعد احتياطي معادلة األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار للسنة

٢.٨٦%٣.١٤%حصة أرباح حسابات االستثمار كنسبة من األموال المستثمرة 
٣.١٢%١.٤٢%احتياطي معادلة األرباح كنسبة من األرباح القابلة للتوزيع 

٠.٤٠%٠.٢٣%احتياطي مخاطر االستثمار كنسبة من األرباح القابلة للتوزيع 

 ١٤,٧٣٠  ١٤,٨٣١ إجمالي المصروفات اإلدارية المحملة لمحفظة حسابات االستثمار للسنة
٢٣.٩%١٢.٨%نسبة رسوم المضارب للسنة

تــم اإلفصــاح عــن الحــركات فــي أرصــدة احتياطــي معادلــة األربــاح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار خــالل العــام فــي اإليضــاح ١٤ حــول القوائــم الماليــة لميثــاق. لــم 
تكــن هنالــك تغيــرات فــي مخصــص األصــول فــي الســنة الحاليــة. لــم يتــم تخصيــص مخاطــر غيــر مدرجــة فــي الميزانيــة 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 المتمثــل فــي تعظيــم العوائــد المعدلــة للمخاطــر. 

ــك موضــح  ــك. نهــج إدارة المخاطــر للبن ــس إدارة البن ــاق هــي مــن المســؤوليات العامــة لمجل ــدى ميث ــك، فــإن إدارة المخاطــر ل ــات البن ــا نافــذة لعمي كونه
ــزة ٣ الرئيســية. ــاق، فــي وثيقــة الركي ــى ميث ــق عل ــل، وهــو منطب بالتفصي

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. تــم اإلفصــاح عــن 
هيكليــة حوكمــة المخاطــر للبنــك، والتــي تنطبــق علــى ميثــاق، بالتفصيــل فــي الوثيقــة الرئيســية للركيــزة ٣. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تشــكيل مجلــس رقابــة 
شــرعية مخصــص يقــوم برفــع التقاريــر إلــى مجلــس إدارة البنــك ويضمــن التــزام ميثــاق بأحــكام الشــريعة اإلســالمية فــي عملياتهــا. تــم 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 معدل العائد 	 
مخاطر تجارية متنقلة	 
مخاطر عدم االمتثال ألحكام الشريعة	 
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د.١ مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي الخســارة المتوقعــة التــي تنتــج عــن عــدم قــدرة المقتــرض أو الطــرف المقابــل علــى الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة أو التعاقديــة وفقــا للشــروط 
المتفــق عليهــا. تــدار مخاطــر ائتمــان ميثــاق مــن خــال مراقبــة المخاطــر االئتمانيــة، والتقييــم المســتمر للقــدرة االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة، وإبــرام اتفاقيــات 
ضمانــات فــي شــكل الرهــن العقــاري، ورهــن األصــول والضمانــات الشــخصية. تــم اإلفصــاح عــن تفاصيــل سياســة إدارة مخاطــر االئتمــان للبنــك، التــي تطبقهــا 

ميثــاق أيضــًا، فــي الوثيقــة الرئيســية للركيــزة ٣ للبنــك. 

أ. سياسة االنخفاض في القيمة
ــواع  ــى أحــد أن ــة إل ــم تصنيــف هــذه العقــود التمويلي ــزام بشــروط الســداد المحــددة. يت ــاق بانتظــام للتأكــد مــن االلت ــل لميث ــم متابعــة كافــة عقــود التموي تت
تصنيفــات المخاطــر الخمســة وهــي: معياريــة وقائمــة خاصــة ودون المعياريــة ومشــكوك فــي تحصيلهــا وخســارة كمــا حددتــه نظــم وتوجيهــات البنــك المركــزي 
الُعمانــي. تــم اإلفصــاح عــن ملخــص لهــذه المعاييــر فــي الوثيقــة الرئيســية للركيــزة ٣ للبنــك. تــّم تصنيــف مخاطــر الحســابات فــي المراحــل ١ و٢ و٣ لغــرض معيــار 
التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ وفقــًا للسياســة الداخليــة والمعاييــر المحاســبية والتوجيهــات التنظيميــة المعمــول بهــا. تــم اإلفصــاح بالتفصيــل عــن المعاييــر 

فــي الوثيقــة الرئيســية للركيــزة ٣ للبنــك.

ــف التمويــل التجــاري وفقــا لفئــات المخاطــر المختلفــة علــى أســاس المعاييــر الكميــة والنوعيــة. تعتبــر المعاييــر الكميــة، علــى ســبيل المثــال الدفعــات  )*( ُيَصنَّ
التــي فــات موعــد اســتحقاقها بعــدد محــدد مــن األيــام، فقــط بمثابــة حــد. ويتــم تصنيــف التمويــل الــذي ُيْظِهــر عامــات 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 ٩ نموذجــًا جديــدًا لانخفــاض فــي القيمــة والــذي يتطلــب إدراج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لكافــة األصــول الماليــة 
بالتكلفــة المهلكــة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر )باســتثناء أدوات حقــوق المســاهمين(، مديونيــات اإليجــار وبعــض التزامــات 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 ٩ كمــا هــو مذكــور أعــاه، كمــا يلتــزم البنــك أيضــًا بالتوجيهــات التنظيميــة الصــادرة مــن وقــت آلخــر فيمــا يتعلــق بتصنيــف 
ــرة. تلبــي  ــح الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي مــن البنــك تكويــن مخصــص خســارة قــرض للمحافــظ منتظمــة الســداد والمتعث المخاطــر. تتطلــب اللوائ

المخصصــات المحتفــظ بهــا فــي الدفاتــر متطلبــات كل مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ واللوائــح والتوجيهــات التنظيميــة رقــم ب م ٩٧٧. 

ب. مراحل التمويل اإلسالمي ومخصص االنخفاض في القيمة
فيما يلي مراحل التمويل اإلسامي والخسارة االئتمانية المتوقعة بناء على معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩:

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٩
 ريال عماني باآلالف  ريال عماني باآلالف 

 ٨٥٥,٧٣٨ ٨٤٨,٤٣١  المرحلة األولى
 ٢٦٥,٢٥٦ ٣٢٨,٥٨٣  المرحلة الثانية
 ١٠,٨١٥  ١٤,٩١٨ المرحلة الثالثة

 ١,١٣١,٨٠٩  ١,١٩١,٩٣٢ إجمالي التمويل اإلسالمي

 ٢,١٩٧ ٢,٤٩٢  المرحلة األولى
 ١٤,٢٧٥ ١٥,٦٢٤  المرحلة الثانية
 ٤,٩٠٧  ٧,٩٦٨ المرحلة الثالثة

 ٢١,٣٧٩  ٢٦,٠٨٤ إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة المحتفظ بها

 ١,١١٠,٤٣٠ ١,١٦٥,٨٤٨  صافي التمويل

ج. الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٩
 ريال عماني باآلالف  ريال عماني باآلالف 

 ١٧,٨٠٨  ٢١,٣٧٩ المخصص في بداية الفترة
)٤٩٦(  - تأثير إعادة القياس على التحول إلى معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩

 ٧,١٩٣  ٧,٥٧٢ انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
)٣,٣٢٥( (٣,٠٨٢) مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

 ١٩٩  ٢١٥ تحويل من / )إلى( المحفظة التذكيرية
 ٢١,٣٧٩  ٢٦,٠٨٤ المخصص في نهاية الفترة
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د. تصنيف التمويل
 يوضح الجدول أدناه إجمالي التمويل حسب الفئة بموجب قواعد البنك المركزي العماني:

الفئة
اإلجماليالشركاتاألفراد

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

 ١,٠١٣,٧٣٨  ٤٨٣,٥٦٥  ٥٣٠,١٧٣ معياري
 ١٦٣,٢٧٥  ١٦٢,٨١٤  ٤٦١ قائمة خاصة

 ٥,٨١٠  ٥,٢٨٠  ٥٣٠ دون المعياري
 ٥,٣٦٩  ٤,٤٥١  ٩١٨ مشكوك في تحصيلها

 ٣,٧٤٠  ١,٣٢٨  ٢,٤١٢ خسارة

 ١,١٩١,٩٣٢  ٦٥٧,٤٣٨  ٥٣٤,٤٩٤ اإلجمالي

هـ. إدارة الضمانات:
تستخدم ميثاق مجموعة من السياسات واإلجراءات للتخفيف من مخاطر االئتمان. ويتضمن التخفيف من مخاطر االئتمان الضمانات التالية: 

 الحجز على الودائع 	 
 األوراق المالية  	 
 العقارات 	 
  المخزون 	 
 التنازل عن الذمم المدينة 	 
 الضمانات  	 

تتــم إدارة الضمانــات لميثــاق علــى مســتوى مركــزي. يوجــد هنــاك نظــام صــارم إلدارة الضمانــات لتخفيــف مــن أي مخاطــر تشــغيلية. لــدى البنــك عمليــة إدارة 
ــل  ــة مث ــن أن األوراق المالي ــات. فــي حي ــودة االئتمــان والضمان ــق والفحــص المســتمر لضمــان ج ــة والتوثي ــال لشــروط الموافق ــة تضمــن االمتث ائتمــان قوي
األســهم المدرجــة يتــم تقييمهــا بانتظــام، فــإن األوراق الماليــة الرســمية بمقتضــى سياســة االئتمــان التــي تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق الرهــن القانونــي علــى 

العقــارات ســيتم تقييمهــا مــرة واحــدة علــى األقــل فــي ٣ ســنوات أو أكثــر فــي كثيــر مــن األحيــان فــي حــال تطلــب الوضــع ذلــك.

و. تحليل المخاطر
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، يوضح الجدول التالي إجمالي التعرض للمخاطر موزعا بحسب القطاع االقتصادي وفقا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر 

االئتمان:

 القطاع
االقتصادي

مرابحة 
ومديونيات 

أخرى

اإلجارة المنتهية 
بالتمليك

الوكالة 
المكوناتاإلجماليالمشاركةباالستثمار

مخاطر خارج 
الميزانية 

العمومية**
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

 ٤٦,٥٤١ ١٣.٤% ١٥٩,١٥٨  ٧٦,٢١٢  ٤٤٠  ٤٧,٠٠٤  ٣٥,٥٠٢  الصناعة 
 التعدين 
  - ١.٩% ٢٢,٩٢٣  ٢١,٤٤٥  ١,٤٧٨   - - والمحاجر

٣٠,٧٠٩  ١٤.٩% ١٧٧,٨٦٠  ١٥٤,٨٨٧  ٢٢,٨٣٢  ١٤١  اإلنشاءات 
٢,٤٤٣  ١.٧% ٢٠,٣٦٨  ١٣,٨٥٥  ٢,٣٠٠  ٨٦  ٤,١٢٧  التجارة 
-   ٤٤.٨% ٥٣٤,٤٩٤  ٤٩٩,٣٦٨  ٣٥,١٢٦  التجزئة 
  - %١٢.٣ ١٤٦,١٢٠  ٦١,٠٤٤  ٥٠,٠٠٠  ٣٤,٨٠٣  ٢٧٣  النقل 
 ١٧,١٩٧ %١١.٠ ١٣١,٠٠٩  ١٠٢,١٦٧  ٢٨,٣٠٣ - ٥٣٩  أخرى 

 ٩٦,٨٩٠ ١٠٠.٠% ١,١٩١,٩٣٢  ٩٢٨,٩٧٨  ٨٢,٥٢١  ١٠٤,٧٢٥  ٧٥,٧٠٨  اإلجمالي 
 نسبة إجمالي

١٠٠.٠٠%٧٧.٩٤%٦.٩٢%٨.٧٩%٦.٣٥%التمويل
** المخاطر خارج الميزانية العمومية متعلقة بخطابات االعتماد وخطابات الضمان والتزامات التمويل التي تحكمها قواعد ممارسات األعمال الموحدة .

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، تم تمويل األصول من حسابات االستثمار وحملة حقوق الملكية بالمعدالت التالية:

%٧١ حسابات االستثمار  
%٢٩ المساهمون 
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يوضح الجدول التالي إجمالي متوسط التعرض للمخاطر خالل السنة موزعا بحسب القطاع االقتصادي وفقا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان:

القطاع االقتصادي
 مرابحة ومديونيات

أخرى
 اإلجارة المنتهية

اإلجماليالمشاركةالوكالة باالستثماربالتمليك

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

١٢٠,١٧٢  ٤٨,٤٢٤  ٢٩٨  ٤٦,٦٦٩  ٢٤,٧٨٢   الصناعة 
٢٢,١٠٤  ١٥,١٧٣  ٢,٦٦٤  ٤,٢٦٧  -     التعدين والمحاجر 

١٦١,٥٦٨  ١٣٨,٨٨٢  -    ٢٢,٦١٥  ٧١   اإلنشاءات 
٢٠,٨٢١  ١٤,١٤٤  ١,٤٠٩  ٤٦١  ٤,٨٠٨   التجارة 
٥٣١,٤٨٧  ٤٩٨,٠١٩  -    -    ٣٣,٤٦٨   التجزئة 
١٧٠,٨٨٦  ٨٣,٥٨٢  ٥٠,٤٥٠  ٣٦,٧١٨  ١٣٧   النقل 
 ١٣٤,٨٣٤  ١٠٤,١٣٣  ٢٨,٠٩٩    -  ٢,٦٠٣  أخرى 

 ١,١٦١,٨٧١  ٩٠٢,٣٥٥  ٨٢,٩١٩  ١١٠,٧٣٠  ٦٥,٨٦٧  اإلجمالي 

يوضح الجدول أدناه االستحقاق التعاقدي المتبقي إلجمالي المحفظة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، مقسما من حيث األنواع الرئيسية للتمويل:

النطاق الزمني
 مرابحة ومديونيات

أخرى
 اإلجارة المنتهية

اإلجماليالمشاركةالوكالة باالستثماربالتمليك

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
 ٨٣,٣٥٩  ٦٥,٤٥٢  ٢,٤٧٨  ١,٠٣١  ١٤,٣٩٨  حتى ٣ شهرًا 
 ١٣٦,٢٥٢  ٤٧,٨١٤  ٥٣,٢٩٤  ٣,٠٩٣  ٣٢,٠٥١  ١٢-٤ شهرا 

 ٣٨٢,٠٤٧  ٢٩١,٣٩٠  ٨,٧٠٩  ٥٧,٨٣٨  ٢٤,١١٠  ١ - ٥ سنوات 
 ٥٩٠,٢٧٤  ٥٢٤,٣٢٢  ١٨,٠٤٠  ٤٢,٧٦٣  ٥,١٤٩  أكثر من ٥ سنوات 

 ١,١٩١,٩٣٢  ٩٢٨,٩٧٨  ٨٢,٥٢١  ١٠٤,٧٢٥  ٧٥,٧٠٨  اإلجمالي 

د.٢ مخاطر السيولة
تنشــأ مخاطــر الســيولة أو مخاطــر التمويــل عندمــا يكــون البنــك غيــر قــادر علــى تحقيــق مــوارد نقديــة كافيــة بطريقــة فعالــة وفــي الوقــت المناســب للوفــاء 
ــة أو بســبب  ــد اســتحقاقها و/أو لنمــو أصــول الصنــدوق. يعــرض نمــوذج العمــل المتأصــل البنــوك لمخاطــر الســيولة إمــا بســبب عوامــل خارجي ــه عن بالتزامات
عوامــل داخليــة. تديــر اللجنــة الفرعيــة لألصــول وااللتزامــات فــي البنــك مركــز الســيولة لميثــاق وترفــع التقاريــر للجنــة األصــول وااللتزامــات للبنــك. لضمــان وفــاء 

ميثــاق بالتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها، تتــم مراقبــة مراكــز التدفقــات النقديــة عــن كثــب.

تتم مراقبة معدالت السيولة لميثاق بشكل منتظم. إذا لزم األمر، تحصل ميثاق، كونها نافذة لعمليات البنك، على تمويل من المركز الرئيسي.

عدم توافق األصول وااللتزامات مدرج في اإليضاح رقم ٢٣ من القوائم المالية لميثاق.

د.٣  مخاطر السوق
مخاطر السوق هي الخسائر المحتملة التي تنشأ نتيجة للتغيرات في المتغيرات المقررة للسوق والتي تشتمل على اآلتي:

١. مخاطر صرف العمالت األجنبية

٢. مخاطر سعر االستثمار

٣. مخاطر معدل الربح

٤. مخاطر أسعار السلع

الهدف من إدارة مخاطر السوق هو تسهيل نمو األعمال والعمل ضمن مستويات المخاطر المثلى. 

كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م، كان لــدى ميثــاق مراكــز تــداول فقــط فــي أســهم حقــوق المســاهمين. وليــس لديهــا مركــز فــي الســلع. تعــرض ميثــاق لمخاطــر 
الســوق كمــا هــو مفصــح عنــه فــي األصــول المرجحــة بمخاطــر الســوق فــي القســم ب.٢ متعلقــة فقــط بمخاطــر العمــالت األجنبيــة وأســهم الملكيــة المدرجــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. وكمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م، بلغــت العمــالت األجنبيــة بالصافــي مــن المركــز المفتــوح ٤.١% مــن رأس المــال 
واالحتياطيــات. إن التغيــر بنســبة ٥% فــي معــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة، مــع بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة، ســيؤثر بقيمــة ٠.٢٦ مليــون ريــال عمانــي 

علــى قائمــة الدخــل الشــامل لميثــاق.

د.٤  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.

تم اإلفصاح عن فلسفة إدارة المخاطر التشغيلية للبنك بالتفصيل في الوثيقة الرئيسية للركيزة ٣ التي تنطبق على ميثاق أيضًا.
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د.٥ معدل مخاطر العائدات
تشــير مخاطــر معــدل العائــد علــى احتماليــة تأثــر صافــي إيــرادات ميثــاق نتيجــة تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت الســوق والمعــدالت المعياريــة ذات الصلــة علــى 
عائــد األصــول والعوائــد المســتحقة علــى التمويــل. الزيــادة فــي المعــدالت المعياريــة قــد ينتــج عنــه توقــع حملــة حســابات االســتثمار لمعــدل عائــد أعلــى، بينمــا 

تتغيــر العوائــد علــى األصــول بشــكل بطــيء نظــرًا لفتــرات االســتحقاق األطــول، وبالتالــي تؤثــر علــى صافــي إيــرادات ميثــاق. 

يســتند توزيــع األربــاح علــى حملــة حســابات االســتثمار علــى اتفاقيــات تقاســم األربــاح. وبالتالــي، فــإن ميثــاق ال تخضــع ألي مخاطــر كبيــرة لمعــدل الربــح. ومــع 
ذلــك، فــإن اتفاقيــات تقاســم األربــاح تــؤدي إلــى مخاطــر تجاريــة منقولــة حينمــا ال تســمح نتائــج ميثــاق بتوزيــع أربــاح تتماشــى مــع أســعار الســوق.

ولمواجهة نقل المخاطر التجارية، تقوم ميثاق بتكوين احتياطي معادلة األرباح كما هو موضح في القسم ج ود.٦.

فيما يلي تحليل لألصول المحملة باألرباح )بالصافي من المخصص( وااللتزامات وفقًا لفترة إعادة التسعير:

أكثر من ٥ ١ إلى ٥ سنوات٤ إلى ١٢ شهراخالل ٣ شهرامعّدل الربح معدل
اإلجماليسنوات

األصول
 ١,١٦٥,٨٤٨  ٥٦٤,١٩٠  ٣٨٢,٠٤٧  ١٣٦,٢٥٢  ٨٣,٣٥٩ %٥.٢٣التمويل

 ٤٣,٠٣٢  -  -  -  ٤٣,٠٣٢ %١.١١مستحق من البنوك
 ١٣١,٣٦٦  ٤٢,٢٥٨  ٣٣,٣٧٨  ٥٠,٠٠٠  ٥,٧٣٠ %٤.٠٣استثمارات

 ١,٣٤٠,٢٤٦  ٦٠٦,٤٤٨  ٤١٥,٤٢٥  ١٨٦,٢٥٢  ١٣٢,١٢١ إجمالي األصول المحملة باألرباح

االلتزامات وحقوق الملكية لحملة 
حسابات االستثمار

 ١٦١,١٥٠  -  ١١٥,٥٠٠  -  ٤٥,٦٥٠ %٣.٤مستحق لبنوك بموجب الوكالة
 ٩٠,٢٠٥  -  ٩٠,٢٠٥  -  - %٥.٤صكوك

 ٨٩٩,٨٨١  ١٨٧,٣٤٩  ٤١٢,٦٧٧  ٢٠٦,٧١١  ٩٣,١٤٤ %٣.٠حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار
 ١,١٥١,٢٣٦  ١٨٧,٣٤٩  ٦١٨,٣٨٢  ٢٠٦,٧١١  ١٣٨,٧٩٤ 

 -  ٤١٩,٠٩٩ (٢٠٢,٩٥٧) (٢٠,٤٥٩) (٦,٦٧٣) صافي الفجوة
 -  ١٨٩,٠١٠ (٢٣٠,٠٨٩) (٢٧,١٣٢) (٦,٦٧٣) صافي الفجوة التراكمّية

فيما يلي تحليل التأثير على صافي إيرادات ميثاق نظرًا للتغيرات في معدالت السوق:

-٥٠ نقطة أساسية +٥٠ نقطة أساسية -١٠٠ نقطة أساسية +١٠٠ نقطة أساسية -٢٠٠ نقطة أساسية +٢٠٠ نقطة أساسية

 ٣٧٤ )٤٠٨(  ٦٤٧ )٩١٠(  ٨٩٦ )٢,١٩٢( في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
 ١,٧٣٥ )١,٨٥٩(  ٣,٦٤٥ )٣,٧٠٠(  ٧,٨٩٧ )٧,٧٠١( الحد األدنى للفترة

 ٣٧٤ )٤٠٨(  ٦٤٧ )٩١٠(  ٨٩٦ )٢,١٩٢( الحد األقصى للفترة
 ٩٤٨ )٩٩٤(  ١,٨٦٤ )٢,٠٨٢(  ٤,٠٢٢ )٤,٥١٢(  المتوسط للفترة

د.٦ مخاطر تجارية متنقلة
تشــير المخاطــر التجاريــة المنتقلــة لحجــم المخاطــر التــي تحــول للمســاهمين فــي ميثــاق للتخفيــف مــن تحمــل حملــة حســاب االســتثمار بعــض أو كافــة المخاطــر 
والتــي يتعرضــون لهــا تعاقديــًا فــي عقــود تمويــل المضاربــة. ترصــد ميثــاق وتديــر احتياطــي معادلــة األربــاح واحتياطــي مخاطــر 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:

٢٠١٩٢٠١٨
نسبة أصول المضاربةالقيمة ريال عماني باآلالفنسبة أصول المضاربةالقيمة ريال عماني باآلالف

٢.٩٩١% ٣٥,٣٧٣ ٢.٩٤٥% ٣٨,٢٠٣ إجمالي األرباح المتاحة للتوزيع
مشاركة األرباح

٠.١٨١% ٢,١٣٨ ٠.٣٣٤% ٤,٣٣٨  - مساهمون
٢.٨١٠% ٣٣,٢٣٥ ٢.٦١١% ٣٣,٨٦٥  - حملة حسابات االستثمار

٠.٦٧٠%)٧,٩٢٧( ٠.٣٣٤%(٤,٣٣٤) أتعاب المضارب المحملة من قبل ميثاق
٢.١٤٠% ٢٥,٣٠٨ ٢.٢٧٦% ٢٩,٥٣١ أرباح حملة حسابات االستثمار قبل التسوية

التسوية:
٠.٠٦٧%)٧٨٩( ٠.٠٣٢%(٤١٨)  - احتياطي معادلة األرباح

٠.٠٠٨%)١٠٠( ٠.٠٠٥%(٦٩)  - احتياطي مخاطر االستثمار
األرباح المدفوعة لحملة حسابات االستثمار بعد 

٢.٠٦٥% ٢٤,٤١٩ ٢.٢٣٩% ٢٩,٠٤٤ التسوية
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د.٧ مخاطر عدم االمتثال ألحكام الشريعة
مخاطــر عــدم االمتثــال ألحــكام الشــريعة هــي المخاطــر الناشــئة مــن عــدم امتثــال ميثــاق لقواعــد ومبــادئ الشــريعة التــي تحددهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية أو 
البنــك المركــزي فيمــا يتعلــق بالمنتجــات/ الخدمــات وأنشــطة األعمــال. لــدى ميثــاق نظــام وضوابــط مالئمــة نافــذة بمــا فــي ذلــك هيئــة رقابــة شــرعية ووحــدة 

فحــص شــرعي داخليــة لضمــان االمتثــال للمبــادئ الشــرعية. تــم توضيــح ذلــك بشــكل أكبــر فــي القســم )هـــ( "الحوكمــة العامــة والحوكمــة الشــرعية".

هـ. الحوكمة العامة وحكومة الشريعة اإلسالمية
ــزة  ــم اإلفصــاح عــن الوثيقــة الرئيســية للركي ــك. ت ــكل الحوكمــة للبن ــك، بموجــب نفــس هي ــة اإلســالمية للبن ــاق، كونهــا نافــذة الخدمــات المصرفي ــدار ميث ت
ــل  ــة الشــرعية المؤلــف مــن أهــم علمــاء الشــريعة فــي مجــال التموي ــة مجلــس الرقاب ــاق لســيطرة ورقاب ــات ميث ٣ للبنــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، تخضــع عملي
اإلســالمي. ويرفــع مجلــس الرقابــة الشــرعية تقاريــره لمجلــس إدارة البنــك. تــم إدراج تقريــر مجلــس الرقابــة الشــرعية حــول االلتــزام بأحــكام الشــريعة اإلســالمية 

فــي العمليــات التــي تقــوم بهــا ميثــاق خــالل الســنة فــي التقريــر الســنوي للبنــك.

هـ.١ مجلس الرقابة الشرعية
يتكون مجلس الرقابة الشرعية مما يلي:

الجنسيةموقعه في المجلسالمؤهالتاسم العالمالرقم

 الشيخ الدكتور علي محي١
الدين القرداغي

درجة الدكتوراة في الشريعة والقانون من جامعة 
األزهر في مجال العقود والمعامالت المالية عام 

.١٩٨٥

 رئيس مجلس
قطراإلدارة

 عضو يملك حقتخرج من جامعة مكغيل، مونتريال، كنداالشيخ عصام محمد إسحاق٢
البحرينالتصويت

 الشيخ الدكتور ماجد بن٣
محمد بن سالم الكندي

درجة الدكتوراة في الفقه اإلسالمي، الجامعة 
اإلسالمية الدولية - ماليزيا في ٢٠١٢، ودرجة 

الدكتوراة في علم االقتصاد والصيرفة اإلسالمية، 
جامعة اليرموك - األردن

 عضو يملك حق
سلطنة ُعمانالتصويت

مفتي إرشاد أحمد إعجاز٤

تخصص في اإلفتاء، جامعة دار العلوم كراتشي ١٩٩٦، 
ماجستير في إدارة األعمال، جامعة اقرأ ٢٠١٠، وباشر 

شهادة الدكتوراة في الفلسفة في التمويل اإلسالمي 
بجامعة كراتشي - باكستان. 

عضو ال يملك حق 
باكستانالتصويت

 الشيخ وليد بن سليمان٥
القري

درجة البكالوريوس في القانون اإلسالمي، معهد 
الدراسات الشرعية - عمان، شهادة المراقب والمدقق 

الشرعي من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية - البحرين. وحالًيا، يباشر درجة 

الماجستير في العقيدة اإلسالمية، جامعة السلطان 
قابوس - عمان.

عضو ال يملك حق 
سلطنة ُعمانالتصويت

يدفع ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية ٩١ ألف ريال عماني خالل السنة فيما يتعلق بأتعاب الحضور وأتعاب االستشارات ومصروفات التعويضات.

فيما يلي اجتماعات مجلس الرقابة الشرعية وحضور األعضاء خالل السنة:

المشاركين
تاريخ االجتماع والحضور

٢٣ ديسمبر ١٥٢٠١٩ سبتمبر ١٦٢٠١٩ يونيو ١٢٠١٩ مايو ٢٤٢٠١٩ مارس ٢٨٢٠١٩ يناير ٢٠١٩

الشيخ الدكتور علي محي الدين القرداغي
الشيخ عصام محمد إسحاق

الشيخ الدكتور ماجد بن محمد بن سالم الكندي
 الشيخ وليد بن سليمان القري

 الشيخ 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.	 
ــزام بأحــكام الشــريعة اإلســالمية )كمــا هــو موضــح فــي 	  ــى اإلدارة ضمــان االلت ــي تســهل عل ــزام الشــرعي والت ــاق قســم للمراجعــة وااللت ــدى ميث ل

ــى أســاس يومــي فــي كافــة  ــة الشــرعية( وأحــكام الصيرفــة اإلســالمية للبنــك المركــزي عل ــل مجلــس الرقاب ــوى الصــادرة مــن قب اإلرشــادات والفت
أنشــطة أعمالهــا وعملياتهــا ومعامالتهــا. ويتــم 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.	 
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تعتبر المعرفة والخبرة في الصيرفة اإلسالمية متطلبًا إجباريًا لتعيين الموظفين الذين يقومون بالوظائف األساسية في ميثاق.	 
تم 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 اإللكتروني 	 

لميثاق.

هـ.٣ أمور الحوكمة األخرى
تتبــع ميثــاق معاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية حســب متطلبــات اللوائــح المنظمــة الصــادرة 
ــة اإلســالمية خــالل الســنة.  ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي ــة لهيئ ــر المالي ــداد التقاري ــم مخالفــة إطــار إع ــم تت ــي. ل ــك المركــزي الُعمان عــن البن

المعامــالت المتعلقــة باألطــراف ذات العالقــة مفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة لميثــاق. 

تلتــزم ميثــاق بتجنــب إدراج أي إيــرادات ناتجــة مــن مصــادر غيــر إســالمية. يتــم تســجيل اإليــرادات أو الغرامــات غيــر المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية 
المحملــة للعمــالء عــن التأخــر فــي الســداد كأمــوال خيريــة مســتحقة الدفــع تســتخدم ألغــراض األعمــال الخيريــة. ليــس علــى ميثــاق التــزام بدفــع الــزكاة بالنيابــة 

عــن حملــة حســابات االســتثمار والمســاهمين. 

ســيتم توزيــع رصيــد األمــوال الخيريــة غيــر الموزعــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م والبالــغ ٤٣ ألــف ريــال عمانــي لألعمــال الخيريــة بحلــول نهايــة الربــع األول لعــام 
٢٠٢٠م. الحركــة فــي األمــوال الخيريــة خــالل العــام مدرجــة فــي "قائمــة مصــادر واســتخدامات أمــوال الصنــدوق الخيــري". فــي ٢٠١٩م، تــم دفــع أمــوال خيريــة 

بقيمــة ٢٧ ألــف ريــال عمانــي إلــى منظمــات مرخصــة بعــد موافقــة مجلــس الرقابــة الشــرعية.

خصصت ميثاق قسمًا على موقعها اإللكتروني لمعالجة شكاوى واقتراحات العمالء. هذا الرابط متوفر

تحت عنوان "مالحظات العمالء".

هـ.٤ الخدمة االجتماعية وتثقيف العمالء
تم اتخاذ عدد من المبادرات من قبل ميثاق خالل ٢٠١٩م لرفع الوعي ونشر الصيرفة اإلسالمية. فيما يلي بعض أهم األنشطة خالل السنة:

اختتمــت ميثــاق بنجــاح برنامــج "المســتثمر الصغيــر" لهــذا العــام فــي كافــة أرجــاء محافظــات الســلطنة، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة التعليــم وإنجــاز 	 
ُعمــان. تــم إجــراء إجمالــي ٢٢٦ جلســة لتدريــب ١٠,٥٢٠ طالبــًا فــي ١٧٥ مدرســة مختلفــة بمســاهمة ١٩٥ معلمــًا ومشــاركة ٧٠ متطوعــًا لهــذا العــام. 

حتــى تاريخــه، بلــغ إجمالــي عــدد الطــالب المســتفيدين مــن هــذا البرنامــج أكثــر مــن ٢١,٠٠٠ طالــب.
 وقامــت ميثــاق بتنظيــم العديــد مــن الفعاليــات وورش العمــل لرفــع مســتوى الوعــي لــدى الجمهــور بشــأن إصــدار الصكــوك علــى وجــه الخصــوص 	 

وفهــم هيــاكل الصكــوك اإلســالمية وأساســها الشــرعي. ُنظمــت هــذه الفعاليــات / النــدوات / ورش العمــل / العــروض فــي النصــف األول مــن شــهر 
مايــو وحضرهــا عــدد كبيــر مــن الحضــور مــن مختلــف شــرائح المجتمــع بمــا فــي ذلــك المســتثمرين، والمهنييــن، وطــالب / متعلمــي الصيرفــة اإلســالمية 

مــن بيــن قطاعــات أخــرى.

و. نسبة تغطية السيولة
فيما يلي تحليل نسبة تغطية السيولة لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م من قبل ميثاق:

إجمالي القيمة غير 
المرجحة )المتوسط(

إجمالي القيمة 
المرجحة )المتوسط(

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
األصول السائلة عالية الجودة

٢٠١,٢٠٠إجمالي األصول السائلة عالية الجودة١
التدفقات النقدية الصادرة

224,60913,140ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغيرة، ومنها:2
١8٦,٤١٧٩,٣٢١ودائع مستقرة٣
٣8,١٩١٣,8١٩ودائع أقل ثباتًا٤
207,97195,165تمويل شركات غير مضمون، ومنه:5
ودائع تشغيلية )جميع األطراف المقابلة( والودائع في شبكات البنوك المتعاونة٦
٢٠٧,٩٧١٩٥,١٦٥ودائع غير تشغيلية )جميع األطراف المقابلة(٧
دين غير مضمون8
تمويل شركات مضمون٩
67,5316,753متطلبات إضافية، ومنها10
تدفقات صادرة تتعلق بالتعرض لمخاطر المشتقات ومتطلبات الضمانات األخرى١١
تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمويل من منتجات الدين١٢
٦٧,٥٣١٦,٧٥٣تسهيالت ائتمانية وتسهيالت السيولة١٣
21,14021,140التزامات تمويل تعاقدية أخرى14
26,1621,308التزامات تمويل محتملة أخرى15
137,506إجمالي التدفقات النقدية الصادرة16
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التدفقات النقدية الواردة
  إقراض مضمون )مثل إعادة شراء معكوس(17
69,73643,865تدفقات نقدية واردة من مخاطر منتظمة السداد بالكامل18
  تدفقات نقدّية واردة أخرى19
69,73643,865إجمالي التدفقات النقدية الواردة20

إجمالي القيمة المعدلة
201,200إجمالي األصول السائلة عالية الجودة21
93,641إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة22
215%نسبة تغطية السيولة )%(23

ز. نسبة صافي التمويل الثابت
فيما يلي تحليل نسبة صافي التمويل الثابت لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م من قبل ميثاق:

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 باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
 135,520  -    -    -    135,520 رأس المال:1
 ١٢7,٢٠١    -    -    -  ١٢7,٢٠١ رأس المال التنظيمي٢
 8,٣١٩    -    -    -  8,٣١٩ أدوات رأس المال األخرى٣

4
ودائع األفراد وودائع العمالء من الشركات 

 254,797  -    272,752  -      - الصغيرة
 ١77,٠٩6  ١86,4١7 ودائع مستقرة5
 77,7٠١  86,٣٣5 ودائع أقل ثباتًا6
 892,357  751,476  281,761  -    -   تمويل الشركات:7
 8٩٢,٣57  75١,476  ٢8١,76١    -    - ودائع تشغيلية٩
1,282,674إجمالي التمويل الثابت المتاح14

عنصر التمويل الثابت المتاح

15
 إجمالي األصول السائلة عالية الجودة لغرض

7,411نسبة صافي التمويل الثابت

16
 الودائع المحتفظ بها لدى المؤسسات

3,517المالية األخرى ألغراض تشغيلية
 810,711  939,433  220,403  -      - :القروض المنتظمة واألوراق المالية17

١8

 قروض منتظمة لمؤسسات مالية مضمونة
 بأصول سائلة عالية الجودة من المستوى

 -    -    -    -      - األول

١٩

 قروض منتظمة لمؤسسات مالية مضمونة
 بأصول سائلة عالية الجودة من غير المستوى

 األول وقروض منتظمة غير مضمونة
 -    -    -    -      - لمؤسسات مالية

٢٠

 قروض منتظمة لعمالء من غير المؤسسات
 المالية وقروض للعمالء من األفراد

 والشركات الصغيرة وقروض لصناديق سيادية
 وبنوك مركزية ومؤسسات القطاع العام،

 4٩٢,١84  44٩,٣٩٢  ٢٢٠,4٠٣  -      - منها

٢١
- بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي ٣5% 

 -    -    -    -      - بموجب نهج بازل ٢ الموحد لمخاطر االئتمان
 -    -    -    -      - رهون عقارية سكنية منتظمة، منها: ٢٢

٢٣
بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي ٣5% 

 ٣١8,5٢7  4٩٠,٠4١  -    -      - بموجب منهج بازل ٢ الموحد لمخاطر االئتمان 

٢4

األوراق المالية التي لم ينقضي موعد 
استحقاقها وال تصنف كأصول سائلة عالية 

الجودة، وتشمل األسهم المتداولة في 
 -    -    -    -      - أسواق المال 

71,552أصول أخرى:26

٣١
جميع األصول األخرى غير المشمولة في 

7١,55٢7١,55٢الفئات المذكورة أعاله 
100,5685,028البنود خارج الميزانية العمومية 32
898,219إجمالي التمويل الثابت المطلوب33
143%نسبة صافي التمويل الثابت )%(34
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عبدالله بن زهران الهنائيأحمد بن فقير البلوشيكي. جوبا كومارسليمان بن حمد الحارثيالشيخ وليد بن خميس الحشار

رئيس األعمال المصرفية المتخصصة رئيس األعمال المصرفية للشركاترئيس األعمال المصرفية لألفرادرئيس مجموعة األعمال المصرفية لألفرادالرئيس التنفيذي
والنمو اإلستراتيجي

سالم بن محمد الكعبيتوماس جيرارد توتونإنكاوان دي جوسيتي جانيششيخة بنت يوسف الفارسي

مدير عامرئيس الرقابة الماليةرئيس اإلستراتيجية والخدمات المؤسسية
األعمال المصرفية لألفراد

مدير عام
 إدارة المخاطر

 مدير عام
اإلئتمان

شمسة بنت عبدالله السيفيسعيد بن سالم العوفيأحمد بن عمر العجيليماركو بيتر والترزشامزاني محمد حسين

مدير عام
ميثاق للصيرفة اإلسالمية

مدير عام
الخدمات المؤسسية

نائب مدير عام مجموعة
التكنولوجيا

نائب مدير عام مجموعة
الموارد البشرية

نائب مدير عام مجموعة
إدارة المشاريع والمتطلبات المؤسسية

طارق بن عتيق خانصالح بن ناصر الحبسيداميان أوريوردانأحمد بن مسلم البرعميإلهام بنت مرتضى آل حميد

نائب مدير عام
األعمال المصرفية للشركات الكبيرة

نائب مدير عام
العالقات وخدمات اإلستثمار

نائب مدير عام
التدقيق الداخلي

نائب مدير عام
خدمات اإلستثمار

نائب مدير عام
الخدمات المصرفية التجارية و الحكومية

فريق اإلدارة
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ماليكارجونا كريسباتيفوزي بن حمد الكيوميعلي بن سعيد عليعبدالناصر بن نوري الرئيسيعبد الله بن تمان المعشني

نائب مدير عام
المبيعات و تطوير المنتجات

نائب مدير عام
األعمال المصرفية المميزة

نائب مدير عام
 خدمات الوصاية والعهدة

نائب مدير عام
اإللتزام بالقوانين و األنظمة

نائب مدير عام الخزينة،
أسواق المال و المؤسسات 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

نجاح بنت صالح السليمانمحمد بن سعود النعمانيفاطمة بنت خليفة المسكري

مساعد مدير عام
خدمات التجارة العالمية

مساعد مدير عام
الحلول والتطبيقات

مساعد مدير عام
الرئيس التنفيذي لفرع الكويت

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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مناقشات
اإلدارة التنفيذية وتحليالتها

االقتصاد العالمي 
كان النمــو االقتصــادي العالمــي بطيئــًا فــي األســواق العالميــة  فــي عــام ٢٠١٩م وفًقــا آلخــر تقريــر صــادر عــن البنــك الدولــي يتحــدث عــن التوقعــات االقتصاديــة 
ة التوتــرات الجيوسياســية والتجاريــة علــى نشــاط األســواق الماليــة، كمــا  العالميــة، حيــث أدى التوجــه نحــو التكّيــف مــع السياســات النقديــة إلــى تخفيــف ِحــدَّ

أســهم قطــاع الخدمــات بشــكل عــام بنمــو الوظائــف فــي العديــد مــن البلــدان حــول العالــم.

اقتصاد السلطنة
حقــق االقتصــاد فــي الســلطنة نمــوًا فــي عــام ٢٠١٩م مدعومــًا بالتنويــع المســتمر مــن القطاعــات الواعــدة مثــل الخدمــات اللوجســتية و الســياحة و النقــل و 

التعديــن و الصناعــة و الثــروة الســمكية. و لقــد أدى اســتقرار أســعار النفــط حــول مســتوى 6٠ دوالًرا إلــى تعزيــز اإليــرادات الحكوميــة فــي عــام ٢٠١٩م.
لقــد عملــت الحكومــة بخطــوات حثيثــة خــالل العــام الماضــي علــى تحســين بيئــة االســتثمار فــي الســلطنة بشــكل كبيــر لجــذب المزيــد مــن االســتثمارات مــن خــالل 
ســن قوانيــن جديــدة بشــأن االســتثمار األجنبــي المباشــر والخصخصــة والشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ممــا سيســاهم فــي دعــم النمــو االقتصــادي 
للســلطنة فــي الســنوات المقبلــة، و قــد عــادت الســلطنة إلــى األســواق الماليــة الدوليــة فــي يوليــو ٢٠١٩م بشــكل قــوي حيــث تــم إســتقطاب 3 مليــارات دوالر 
)١.١5 مليــار ريــال عمانــي( مــن أســواق المــال العالميــة مــن خــالل ســندات مدتهــا خمــس ســنوات وعشــر ســنوات ممــا أكــد علــى قــدرة البــالد علــى االســتفادة 

مــن أســواق الديــون الخارجيــة.
هــذا وتعــد ميزانيــة عــام ٢٠٢٠م التــي كشــفت عنهــا وزارة الماليــة بمثابــة جســر نحــو تحقيــق رؤيــة عمــان ٢٠4٠م، حيــث مــن المتوقــع أن يرتفــع إجمالــي اإلنفــاق 
العــام إلــى ١3.٢ مليــار ريــال عمانــي فــي ٢٠٢٠م ، و يتضــح أن االقتصــاد العمانــي ســيحقق نمــوًا جيــدًا خــالل العــام الجــاري و ذلــك باإلنفــاق علــى المشــاريع 
االســتثمارية ال ســيما المشــاريع التــي تخلــق فــرص عمــل و عوائــد اقتصاديــة جيــدة، والتــي مــن المتوقــع أن تصــل إلــى 5.3 مليــار ريــال عمانــي فــي ميزانيــة عــام 

٢٠٢٠م.
ــن النمــو االقتصــادي، نتيجــة بيئــة األعمــال اإليجابيــة و وضــع السياســات  ويتوقــع التقريــر الســنوي للبنــك المركــزي العمانــي الصــادر فــي أواخــر عــام ٢٠١٩م تحسُّ
الفعالــة، كمــا يتوقــع البنــك الدولــي أن يتســارع النمــو فــي الســلطنة فــي عــام ٢٠٢٠م مدفوًعــا إلــى حــد كبيــر بارتفــاع إنتــاج الغــاز الطبيعــي مــع ظهــور حقــول 

جديــدة، كمــا يتوقــع أن تســاهم الجهــود الحكوميــة المكثفــة فــي التنويــع االقتصــادي إلــى زيــادة نمــو القطــاع غيــر النفطيــة علــى المــدى المتوســط.  

القطاع المالي
وفًقــا إلحصائيــات البنــك المركــزي العمانــي فقــد حقــق نمــو القطــاع المصرفــي فــي الســلطنة أداًء جيــدًا فــي عــام ٢٠١٩م مــع نمــو اإلئتمــان المصرفــي بنســبة 
3.١% علــى أســاس ســنوي ليســجل ٢5.8 مليــار ريــال عمانــي فــي نهايــة ديســمبر ٢٠١٩م، و قــد حقــق إجمالــي الودائــع نمــوًا بنســبة ١.7% ليســجل ٢3.٢ مليــار ريــال 
عمانــي فــي نهايــة ديســمبر ٢٠١٩م، كمــا ســجلت ودائــع القطــاع الخــاص و التــي تضــم جــزءًا كبيــرًا مــن الودائــع فــي النظــام المصرفــي نمــوًا بنســبة ســنوية تبلــغ 

6.٢% لتســجل ١5.٢ مليــار ريــال عمانــي فــي نهايــة ديســمبر ٢٠١٩م.
ــة  كوســيلة للحفــاظ علــى االســتقرار النقــدي  ــط اإلحترازي ــن والضواب ــي تبنــي سياســة رشــيدة تنطــوي علــى ســن القواني كمــا يواصــل البنــك المركــزي العمان

ــة. ــة العالمي ــز موقــع الســلطنة فــي األســواق المالي ــادة النمــو وتعزي ــي، وسيســاهم هــذا النهــج التنظيمــي النشــط فــي زي والمال

أداء القطاعات
أثَمــَر اإللتــزام برؤيــة بنــك مســقط "نعمــل لخدمتكــم بشــكل أفضــل كل يــوم" والتركيــز علــى المبــادرات التــي تتمحــور حــول خدمــة الزبائــن إلــى تعزيــز الكفــاءة 
واألداء فــي عــام ٢٠١٩م، ويواصــل بنــك مســقط وميثــاق للصيرفــة اإلســالمية تعزيــز شــبكة أجهــزة الصــراف اآللــي واإليــداع النقــدي فــي كافــة محافظــات 
الســلطنة بهــدف توفيــر الخدمــات والتســهيالت المصرفيــة المختلفــة لكافــة الزبائــن، كمــا واصــل البنــك جهــوده لتعزيــز منتجاتــه وخدماتــه لضمــان حصــول زبائنــه 

مــن األفــراد والشــركات علــى الخدمــات الماليــة المناســبة لهــم و يأتــي ذلــك فــي إطــار االهتمــام بتوســيع نطــاق الشــمول المالــي فــي الســلطنة.
ســجلت أقســام ودوائــر البنــك الرئيســية أداًء جيــًدا فــي عــام ٢٠١٩م، وتنقســم األنشــطة التجاريــة الرئيســية للبنــك إلــى الخدمــات المصرفيــة لأفــراد والخدمــات 
ــة و أســواق رأس المــال و خدمــات المؤسســات  ــة اإلســتثمارية والخزين ــاق للصيرفــة اإلســالمية، و الخدمــات المصرفي ــة للشــركات و خدمــات ميث المصرفي
ــة والمــوارد  ــا المعلومــات والمالي ــف الدعــم الرئيســية تكنولوجي ــة. وتشــمل وظائ ــات الدولي ــة، و األســهم الخاصــة وإدارة األصــول والعملي ــة العالمي المالي

البشــرية وإدارة المخاطــر.

الخدمات المصرفية لألفراد
ــراد. و فــي إطــار  ــدة لأف ــدد مــن المنتجــات والخدمــات الجدي ــام ٢٠١٩م مــن خــالل إطــالق ع ــك مســقط الصــدارة فــي القطــاع المصرفــي فــي ع واصــل بن
االهتمــام بتوســيع نطــاق الشــمول المالــي فــي الســلطنة، يوفــر بنــك مســقط و ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية أكبــر شــبكة مصرفيــة حيــث بلــغ عــدد الفــروع  ١6٩ 
فرعــًا فــي مختلــف أنحــاء الســلطنة و بلــغ عــدد أجهــزة الصــراف اآللــي و اإليــداع النقــدي 74١ جهــازًا، بمــا فــي ذلــك 5 أجهــزة متنقلــة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة، 
كمــا يوجــد ١٩ جهــاز طباعــة كشــوفات الحســاب و ١٠ أجهــزة إيــداع نقــدي خاصــة للشــركات فــي مختلــف أنحــاء الســلطنة لتعزيــز الخدمــات المصرفيــة المقدمــة 

لزبائــن البنــك مــن الشــركات.
ــن بنــك مســقط خــالل عــام ٢٠١٩م خاصيــة "مّررهــا و بــس" فــي بطاقــات الخصــم المباشــر و اإلئتمــان و  وتزامنــًا مــع جهــود الحكومــة للتحــول الرقمــي، دشَّ
البطاقــات مســبقة الدفــع و التــي تمكــن الزبائــن مــن الدفــع عــن ُبعــد و ذلــك مــن دون الحاجــة إلدخــال الرقــم الســري، و يعمــل البنــك علــى تحديــث أجهــزة نقــاط 
البيــع الحاليــة فــي مختلــف أنحــاء الســلطنة لتســتقبل هــذه الخاصيــة الجديــدة. هــذا و قــد قــام البنــك بطــرح خدمــة جديــدة تمّكــن الزبائــن مــن إنشــاء و إعــادة 
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تعييــن الرقــم الســري لجميــع البطاقــات المصرفيــة بصــورة آليــة و مبّســطة فــي حالــة نســيان الرقــم الســري دون الحاجــة لزيــارة الفــرع، حيــث يمكنهــم تنفيــذ 
هــذه الخدمــة عــن طريــق مركــز اإلتصــاالت أو أجهــزة الصــراف اآللــي أو أجهــزة طباعــة كشــوفات الحســاب المنتشــرة فــي مختلــف محافظــات الســلطنة، و ســيتم 

أيضــًا إضافــة هــذه الخدمــة فــي القنــوات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت و الهاتــف النقــال.
ــف النقــال وإعــادة تدشــينها خــالل العــام مــع عــدد مــن  ــر الهات ــة عب ــت والخدمــات المصرفي ــر اإلنترن ــة عب ــث الخدمــات المصرفي ــم تحدي ــك، ت ــى ذل إضافــة إل

المميــزات والخيــارات اإلضافيــة، كمــا تــم تدشــين بوابــة إلكترونيــة للتجــار و المحــالت التجاريــة.
أطلــق بنــك مســقط برنامــج المزيونــة لالدخــار لعــام ٢٠١٩م بإجمالــي جوائــز تبلــغ ١٠ مالييــن ريــال عمانــي وزيــادة بنســبة 3٠% فــي عــدد الفائزيــن بالجوائــز مقارنــة 
بعــام ٢٠١8م، و قــد شــمل برنامــج المزيونــة للتوفيــر لعــام ٢٠١٩م اإلعــالن عــن ســحوبات الجوائــز  فــي المناســبات الخاصــة و المناطــق الجغرافيــة المختلفــة و 

لمختلــف شــرائح الزبائــن. و سيســتمر البرنامــج فــي عــام ٢٠٢٠م مــع جوائــز تصــل إلــى أكثــر مــن ١١ مليــون ريــال عمانــي.
هــذا و قــد بــدأ قســم األعمــال المصرفيــة الخاصــة خــالل العــام ٢٠١٩م بإرســال تقاريــر منتظمــة لزبائنــه ضمــن مبــادرة لتحســين تجربــة الزبائــن، حيــث تغطــي هــذه 
التقاريــر توقعــات االقتصــاد العالمــي و األحــداث االقتصاديــة والجغرافيــة الرئيســية التــي تؤثــر علــى أداء مختلــف فئــات األصــول وخيــارات االســتثمار. مــن ناحيــة 
أخــرى، تعمــل  "أصالــة" لأعمــال المصرفيــة المميــزة علــى توســيع نطــاق انتشــارها فــي الســلطنة مــن خــالل افتتــاح 3 مراكــز جديــدة فــي صاللــة وجعــالن بنــي 

بــو علــي والعامــرات.
كمــا احتفلــت وحــدة "نجاحــي" التجاريــة بالذكــرى الخامســة لتأسيســها خــالل العــام ٢٠١٩م، و منــذ إنشــاء الوحــدة تــم صــرف قــروض تتجــاوز قيمتهــا ١١5 مليــون 
ريــال عمانــي ألكثــر مــن ٢,4٠٠ زبــون، حيــث تهــدف الوحــدة إلــى دعــم المؤسســات الصغيــرة والناشــئة والتــي مــن شــأنها تعزيــز االقتصــاد العمانــي، كمــا تقــوم 
الوحــدة بعقــد العديــد مــن اللقــاءات الشــهرية مــع زبائــن البنــك فــي مختلــف محافظــات الســلطنة بهــدف معرفــة احتياجــات ومتطلبــات المؤسســات الصغيــرة  
والناشــئة و رواد األعمــال ومشــاركة التجــارب والخبــرات التعليميــة بيــن هــذه المؤسســات و ذلــك كجــزء مــن المســاهمة فــي تنميــة وتطويــر هذه المؤسســات، 
كمــا أن فعاليــة "معــرض المشــاريع الصغيــرة" التــي نظمتهــا وحــدة "نجاحــي" بالتعــاون مــع مركــز الزبيــر للمؤسســات الصغيــرة فــي شــهر رمضــان فــي نــزوى جرانــد 

مــول قــد حققــت نجاحــًا كبيــرًا و ســاهمت فــي تعريــف الزبائــن بالعديــد مــن المؤسســات الصغيــرة.
ــن بنــك مســقط  بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC( أول منتــج للتمويــل  تعزيــزًا لــدوره الريــادي فــي تقديــم المنتجــات و الخدمــات المبتكــرة، دشَّ
الصديــق للبيئــة بالســلطنة و هــو تمويــل لشــراء و تركيــب ألــواح الطاقــة الشمســية للمنــازل مــن خــالل مشــروع "ســاهم" التابــع لهيئــة تنظيــم الكهربــاء، كمــا 

تــم افتتــاح أول جهــاز صــراف آلــي خــاص بالمكفوفيــن فــي مقــر جمعيــة النــور.

الخدمات المصرفية للشركات
ــة  ــة المتكامل ــة التــي تقدمهــا والتــي تســاهم فــي طــرح الحلــول المصرفي ــة للشــركات التســهيالت والخدمــات المصرفي عــززت مجموعــة الخدمــات المصرفي
وتلبيــة احتياجــات هــذه الشــركات مــن خــالل دراســة ظــروف الســوق و التطــورات الصناعيــة، حيــث أن البنــك يولــي قطــاع الشــركات أهميــة كبــرى و ملتــزم 
ــر كيفيــة  ــز عالقــات طويلــة المــدى مــع الشــركاء التجارييــن و لقــد تماشــى أداء المجموعــة فــي عــام ٢٠١٩م مــع تركيزهــا علــى الســعي لتحقيــق "تطوي بتعزي
ــه مــع اســتمرار  ــذي يشــكل حجــر األســاس الســتراتيجيتها فــي العمــل، هــذا و قــد حققــت المجموعــة أداًء يشــاد ب ــل" ال ــى المــدى الطوي ــاس المخاطــر عل قي

ــات الســوق. قطاعــات األعمــال فــي مجابهــة تحدي
ــع  ــى تنوي ــل الشــركات باإلضافــة إل ــدة فــي الســوق فــي تموي ــز مكانتهــا الرائ ــة للشــركات فــي تعزي ــل اســتراتيجية النمــو فــي أصــول الخدمــات المصرفي تتمث
مصــادر اإليــرادات مــن الزبائــن مــن الشــركات وتعزيــز اســتقرار إيــرادات البنــك، و  فــي الوقــت ذاتــه، واصلــت وحــدة الخدمــات المصرفيــة للشــركات التركيــز علــى 

أولوياتهــا االســتراتيجية لتحســين جــودة األصــول مــع التركيــز علــى تحســين الخدمــات والمنتجــات المقدمــة.
إن "برنامــج إدارة العالقــات" الــذي أطلقــه البنــك فــي العــام ٢٠١٩م، ترجمــًة لرؤيــة البنــك المتمحــورة حــول خدمــة  الزبائــن، و الــذي يحــدد أفضــل الممارســات 
العالميــة، قــد أحــدث فارًقــا كبيــًرا فــي تعزيــز الخدمــات وتعزيــز العالقــات مــع الشــركات، حيــث أوجــد البرنامــج أوجــه تعاون بيــن مختلف أقســام البنك للمســاهمة 
فــي تقديــم حلــول  شــاملة للزبائــن تغطــي حزمــة كاملــة مــن المنتجــات المصرفيــة مــن نفــس المنصــة، و نظــًرا لآلثــار االيجابيــة المترتبــة علــى هــذا البرنامــج فــإن 

البنــك يخطــط لتوســيع نطاقــه ليشــمل عــددًا أكبــر مــن الزبائــن.
يلتــزم البنــك بدعــم الشــركات والمؤسســات الكبيــرة فــي االنتقــال الســلس نحــو عمليــات إلكترونيــة فعالــة، و قــد أطلــق البنــك خدمــة جديــدة تتمثــل فــي 

ــات لمختلــف المنتجــات والخدمــات للشــركات. ــم الطلب ــة تقدي ــة والتــي تســهل وتســرع عملي ــة العالمي ــة للخدمــات التجاري االســتمارة اإللكتروني
ــغ المحصلــة  إن وحــدة المعامــالت المصرفيــة للشــركات التابعــة للبنــك تلبــي متطلبــات الجهــات الحكوميــة والشــركات مــن أجــل إدارة مدفوعاتهــا و المبال
ــر الحلــول  ــر حلــول مصرفيــة إلكترونيــة شــاملة للشــركات، و يعمــل البنــك علــى تطوي و رأس المــال العامــل و الســيولة بــكل كفــاءة و ذلــك مــن خــالل توفي
التكنولوجيــة بشــكل مســتمر حيــث تعــاون البنــك مــع عــدد مــن الزبائــن مــن الشــركات لدمــج تخطيــط مــوارد المؤسســات مــع نظــام الدفــع عبــر اإلنترنــت، كمــا 

قــّدم البنــك خدمــة إيــداع الشــيك الرقمــي لمختلــف المؤسســات.
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 السلطنة،وسيســتمر البنــك فــي الحفــاظ 

علــى موقعــه الريــادي فــي مجــال تمويــل المشــاريع.
ــاه  ــات، واالتصــاالت، والمي ــي تشــمل النفــط والغــاز، والبتروكيماوي ــى دعــم المشــاريع فــي القطاعــات األساســية والت ــز عل ــك فــي التركي كمــا و يســتمر البن
والطاقــة، والصناعــات الثقيلــة، والنقــل البحــري والطيــران، حيــث تــم خــالل العــام تكليــف البنــك بتمويــل لمشــاريع ســياحية متكاملــة ومشــاريع متعلقــة 

ــالد. ــك أول مشــروع ضخــم للطاقــة الشمســية فــي الب ــاه بمــا فــي ذل بالضيافــة، ومشــروعين للطاقــة والمي
ــًدا فــي دعــم وتعزيــز قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، حيــث  إلــى جانــب مشــاركته فــي العديــد مــن المشــاريع الكبيــرة، لعــب البنــك أيًضــا دوًرا رائ
واصــل البنــك رعايــة وتنظيــم العديــد مــن الفعاليــات الســنوية مثــل ســوق الوثبــة الرمضانــي وغيرهــا مــن الفعاليــات التــي تهــدف إلــى تشــجيع رواد األعمــال 
علــى تنميــة أعمالهــم، كمــا واصلــت أكاديميــة الوثبــة اســتقبال رواد األعمــال العمانييــن لتزويدهــم بمهــارات العمــل الحــر كجــزء مــن جهــود البنــك لتعزيــز التنميــة 

االقتصاديــة.
و أطلــق البنــك خــالل عــام ٢٠١٩م برنامــج "إرشــاد"، وهــو أول برنامــج استشــاري مجانــي مــن نوعــه لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والناشــئة ورجــال 
األعمــال واألفــراد فــي إدارة شــؤونهم الماليــة والتخطيــط المالــي للمســتقبل،و ســيغطي التدريــب المالــي لبرنامــج "إرشــاد" مجــاالت مثــل إنشــاء مشــاريع 
جديــدة و التمويــل الشــخصي و التســهيالت المصرفيــة اإلســالمية و التخطيــط المالــي للتقاعــد، حيــث تــم تصميــم البرنامــج لتزويــد المشــاركين بالمعلومــات 

المتعلقــة بالتخطيــط المالــي و إدارة األعمــال.
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ميثاق للصيرفة اإلسالمية
ــه  ــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية حيــث يحافــظ علــى مكانت ــة فــي مجــال األعمــال المصرفي ــه الريادي ــز مكانت ــاق للصيرفــة اإلســالمية تعزي واصــل ميث
الرائــدة مــن حيــث حجــم األصــول وقاعــدة الودائــع والربحيــة وكذلــك شــبكة الفــروع وقنــوات التوزيــع، حيــث تــم إســتثمار مــوارد هامــة لتحســين مســتويات 

ــة . ــول والتطبيقــات اإللكتروني الخدمــة واإلســتفادة مــن الحل
و قــد حقــق ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية عــددًا مــن اإلنجــازات المهمــة منهــا نجــاح االكتتــاب فــي اإلصــدار الثانــي مــن برنامــج الصكــوك اإلســالمية بقيمــة 46 
ــر اإلصــدار المشــترك للصكــوك الصــادرة عــن  ــال عمانــي، كمــا عمــل ميثــاق كمدي ــال عمانــي ليصــل إجمالــي إصــدارات الصكــوك إلــى ٩٠ مليــون ري مليــون ري
حكومــة ســلطنة عمــان فــي عــام ٢٠١٩م بقيمــة 3٠٠ مليــون ريــال عمانــي. هــذا و تــم افتتــاح صالــة حفــاوة السادســة عشــر خــالل العــام و ذلــك كجــزء مــن جهــود 

ميثــاق لتقديــم امتيــازات خاصــة للزبائــن، ومــع اســتمرار نمــو أعمــال ميثــاق فأنــه يلتــزم بمعاييــر الشــريعة اإلســالمية فــي جميــع العمليــات.

الخدمات المصرفية اإلستثمارية و إستثمارات البنك
ال يــزال قســم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية فــي بنــك مســقط هــو الرائــد فــي الســوق العمانــي و االختيــار األول للزبائــن نظــرا لســجل مشــهود مــن الخبــرات 
ــات  ــز بنجــاح تســليم المعامــالت. وبالرغــم مــن التحدي ــه ســجل حافــل يتمي ــرة و المعقــدة ولدي فــي اإلســتثمار و القــدرة علــى التعامــل مــع المعامــالت الكبي
ــاري  ــى ملي ــد عل ــة تزي ــة بقيمــة إجمالي ــل واالستشــارات المالي ــال التموي ــة االســتثمارية معامــالت فــي مج ــق الخدمــات المصرفي ــم فري ــد أت ــة، فق اإلقتصادي
دوالر أمريكــي )نحــو 76٩ مليــون ريــال عمانــي(، و قــد تضمنــت المعامــالت الرئيســية التــي أنجزهــا قســم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية خــالل عــام ٢٠١٩م 
إصــدار برنامــج للصكــوك بالريــال العمانــي لصالــح حكومــة الســلطنة وكانــت قيمــة اإلصــدار األولــي للصكــوك 3٠٠ مليــون ريــال عمانــي، كمــا قــدم القســم 

االستشــارات الماليــة لمجموعــة الطيــران العمانيــة والشــركات التابعــة لهــا.
و قــد أصــدر بنــك مســقط آليــة اإلكتتــاب العــام األولــي اإللكترونــي لشــركة مســندم للطاقــة حيــث تــم إجراؤهــا مــن خــالل تحديــد القيمــة العادلــة لأســهم 
المطروحــة مــع زيــادة حجــم االكتتــاب بـــ3.6 أضعــاف، و أيضــا قــدم القســم استشــارات ماليــة وتســهيالت تمويليــة لشــركة أوكتــال بقيمــة 6٢5 مليــون دوالر 
ــة  ــاب فــي هــذه الصفقــة لتصــل إلــى ٢5٠% و ذلــك مــن قبــل مجموعــة مــن البنــوك المحلي ــادة حجــم االكتت ــال عمانــي( مــع زي أمريكــي )نحــو ٢4٠ مليــون ري
واإلقليميــة والدوليــة. إضافــة إلــى ذلــك، ســاهم القســم فــي إعــادة هيكلــة الديــون بقيمــة ٢6٠ مليــون دوالر أمريكــي )نحــو ١٠٠ مليــون ريــال عمانــي( 

لمجموعــة شــركات تعمــل فــي 7 قطاعــات عمــل علــى نطــاق ١٠ مناطــق.
يديــر فريــق اســتثمارات الممتلــكات محفظــة اســتثمارات البنــك، والتــي تعــد واحــدة مــن أكبــر محافــظ االســتثمارات المؤسســية فــي الســلطنة، و قــد واصــل 

البنــك الحفــاظ علــى ســجل أداءه الناجــح فــي االســتثمار فــي أســواق رأس المــال المحليــة والدوليــة خــالل ٢٠١٩م.
 )Fintech( أعلــن بنــك مســقط خــالل عــام ٢٠١٩م حصولــه علــى موافقــة البنــك المركــزي العمانــي للبــدء فــي برنامــج لالســتثمار فــي مجــال التقنيــة الماليــة
بقيمــة ١٠٠ مليــون دوالر أمريكــي )38.5 مليــون ريــال عمانــي(، وســيتم االســتثمار تدريجيــًا خــالل األعــوام المقبلــة بــدءًا فــي العــام ٢٠٢٠م، و ذلــك مــن خــالل 

اإلســتثمار فــي شــركات التقنيــة الماليــة و الصناديــق االســتثمارية المختصــة. 

الخزينة وأسواق رأس المال 
حافظــت دائــرة الخزينــة وأســواق رأس المــال علــى موقعهــا الريــادي فــي عــام ٢٠١٩م، و يعــد بنــك مســقط  البنــك الوحيــد فــي الســلطنة الــذي يقــدم مجموعــة 
متكاملــة مــن منتجــات وخدمــات الخزينــة علــى مــدار الســاعة، وتشــمل منتجــات وخدمــات الخزينــة تلبيــة متطلبــات الصــرف األجنبــي و توفيــر حلــول التحــوط 
ضــد مخاطــر معــدالت الفائــدة و أســعار الســلع للشــركات. وكان لدائــرة الخزينــة وأســواق رأس المــال دورًا فعــااًل فــي إدارة الســيولة بالريــال العمانــي مــن خــالل 

المشــاركة الفّعالــة فــي األســواق النقديــة بمــا يتماشــى مــع إدارة األصــول و اإللتزامــات و اإلرشــادات التنظيميــة.
ــه مــن الشــركات  ــة لزبائن ــواًل تحوطي م البنــك حل ــة. و قــد قــدَّ ــز الربحي ــن ممــا أســهم فــي تعزي ــرة الخدمــات المقدمــة للزبائ ــعت الدائ خــالل عــام ٢٠١٩م، وسَّ
ــن لتلبيــة متطلبــات  ــدة للزبائ ــرة ســلعًا جدي ــدة المتقلبــة. و قــد أضافــت الدائ المحليــة إلدارة المخاطــر المتعلقــة بالميزانيــة العموميــة فــي ظــل أســعار الفائ
ــب األســعار. و تبنــي الدائــرة باســتمرار شــبكتها العالميــة مــن البنــوك المراســلة لتســهيل أعمــال التجــارة وغيرهــا مــن األعمــال ذات  التحــّوط مــن مخاطــر تقلُّ
ــر الســيولة مــن العملــة المحليــة وكذلــك العمــالت األجنبيــة فــي جميــع األوقــات و رصــد مخاطــر الفائــدة والتحــوط  المنفعــة المتبادلــة. وضمنــت الدائــرة توفُّ

لهــا بفعاليــة.

المؤسسات المالية العالمية
تتمتــع دائــرة المؤسســات الماليــة العالميــة بشــبكة واســعة مــن العالقــات مــع البنــوك المراســلة فــي جميــع أنحــاء العالــم، كمــا تتمتــع الدائــرة بخبــرة واســعة 
فــي تقييــم المخاطــر المحيطــة بالبنــوك و الــدول ممــا يمّكــن بنــك مســقط مــن تقديــم خدمــات الخزينــة وحلــول دوليــة للحــد مــن المخاطــر التــي تتعــرض لهــا 
الشــركات والمؤسســات  الصغيــرة والمتوســطة فــي ســلطنة عمــان. كمــا تقــدم الدائــرة منتجــات و خدمــات فــي األســواق الدوليــة، و تحظــى الدائــرة بفريــق 

ملتــزم يســعى باســتمرار لتقديــم المنتجــات والخدمــات للمؤسســات الماليــة العالميــة بطريقــة ســريعة وفعالــة.
وتقــوم دائــرة المؤسســات الماليــة العالميــة بإســتقطاب األعمــال التجاريــة مــن أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا إلــى ســلطنة عمــان والفــروع الدوليــة للبنــك 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت، مدعومــة بالمكاتــب التمثيليــة الخارجيــة للبنــك، كمــا قدمــت الوحــدة مســاهمة كبيــرة فــي إصــدار الضمانــات 

لمشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى فــي عــام ٢٠١٩م.
إن فريــق التمويــل التجــاري التابــع للمؤسســات الماليــة العالميــة يقــدم حلــواًل مصرفيــة مميــزة لزبائنــه و ذلــك كجــزء مــن جهــود التســويق لمنتجــات البنــك علــى 
نطــاق أوســع حيــث ســاهمت المعرفــة والخبــرة فــي العمــل فــي األســواق العالميــة علــى تقديــم مــا يلبــي احتياجــات الزبائــن ومتطلباتهــم، و قــد نجحــت الدائــرة 
فــي توفيــر حلــول التمويــل التجــاري لكبــار المصدريــن مــن الســلطنة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، و قــد عملــت شــبكة الفــروع و المكاتــب التمثيليــة الدوليــة 
التابعــة للبنــك كاليــد اليمنــى فــي رفــد احتياجــات التمويــل التجــاري للزبائــن. هــذا و تواصــل الدائــرة بمســاعدة زبائنهــا فــي إدارة أعمالهــم فــي أســواق صاعــدة 

مــن خــالل تعريــف الزبائــن  بمخاطــر التشــغيل و االلتــزام ذات الصلــة بهــذه األســواق.
خــالل عــام ٢٠١٩م حقــق فريــق اســتراتيجيات وحلــول الديــون التابــع للمؤسســات الماليــة العالميــة نجاًحــا كبيــًرا فــي توفيــر تســهيالت متوســطة   إلــى طويلــة 
األجــل لدعــم العمليــات المصرفيــة التقليديــة و اإلســالمية، و قــد تمكنــت المجموعــة مــن االســتفادة مــن شــبكتها الواســعة مــن العالقــات وإيجــاد مصــادر 
جديــدة للســيولة للبنــك. و قــد أدت هــذه الجهــود إلــى تنويــع مصــادر التمويــل وتعزيــز طــرق التمويــل إضافــة إلــى تقليــل التكاليــف وســط بيئــة تشــغيلية مليئــة 
بالتحديــات. هــذا و قــد عــزز الفريــق خــالل العــام، قدراتــه علــى إســتقطاب األمــوال لرفــد المؤسســات الماليــة األخــرى حــول العالــم فــي جهودهــا للحصــول علــى 

التمويــل.
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األسهم الخاصة و إدارة األصول 
ســجلت دائــرة األســهم الخاصــة و إدارة األصــول أداًء قويــًا فــي العــام المالــي ٢٠١٩م، وقــد عــززت هــذه الدائــرة مــن مكانتهــا بيــن مــدراء األصــول الرائديــن فــي 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي حيــث بلــغ إجمالــي األصــول المتداولــة حوالــي 3 مليــارات دوالر أمريكــي ) ١.١5 مليــار ريــال عمانــي(.
ــم  ــذي ت ــد فــي ســلطنة عمــان ال ــاري األول والوحي ــدوق العق ــة ٢٠١٩م وهــو الصن ــز فــي الســنة المالي ــد أداءه  المتمي ــاري الرائ ــدوق إزدهــار العق واصــل صن
تنظيمــه اعتمــادًا علــى مبــادئ صناديــق االســتثمار العقــاري )REIT(، وقــد اســتحوذ الصنــدوق علــى أصــول تجاريــة مســتثمرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة بقيمــة حوالــي 55 مليــون دوالر أمريكــي )حوالــي ٢١ مليــون ريــال عمانــي( مــع عائــدات جذابــة، وقــام بتشــغيل رأس المــال اإلضافــي الــذي تــم جمعــه 
فــي عــام ٢٠١8م بالكامــل. ويواصــل الصنــدوق اســتغالل الفــرص وزيــادة االســتثمار فــي األســهم مــن خــالل االكتتــاب الخــاص الــذي ســيزيد مــن حجــم الصنــدوق 
بأكثــر مــن 7٠%. هــذا و يواصــل الصنــدوق تقديــم أداء يفــوق بكثيــر توقعــات المســتثمرين، كمــا وزع أربــاح نقديــة بنســبة 8.8 % فــي عــام ٢٠١٩م و الــذي يعــد 
ــر  ــاوزت مجموعــة األســهم الخاصــة أكث ــدوق إزدهــار فقــد تج ــذي يحققــه صن ــاح ال ــع المســتهدف و هــو 7% - 8%. ومــع اســتمرار النج ــر مــن التوزي ــى بكثي أعل
مــن مليــار دوالر )384.5 مليــون ريــال عمانــي( فــي األصــول تحــت اإلدارة فــي المجــال العقــاري، مــع  أصــول منتشــرة فــي ســلطنة عمــان والمملكــة العربيــة 

الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وفــي فئــة أصــول الدخــل الثابــت، ســّجلت الدائــرة أداًء قويــًا كمــا حققــت خطــة الدخــل الثابــت المحســنة للدائــرة نمــوًا ملحوظــًا فــي عــام ٢٠١٩م حيــث تجــاوز ربــح 
الخطــة التــي دشــنت فــي أواخــر عــام ٢٠١7م ١٠٠ مليــون دوالر أمريكــي )38.5 مليــون ريــال عمانــي( فــي األصــول و تــم توزيــع أربــع دفعــات مــن عوائــد األســهم 
يزيــد إجمالهــا عــن 8.٢5% لعــام ٢٠١٩م مقارنــة بالتوزيــع المســتهدف وهــو 7-7.5% . يديــر القســم صنــدوق ســوق المــال الوحيــد فــي ســلطنة عمــان و قــد شــهد 
الصنــدوق اســتجابة هائلــة مــن المســتثمرين خــالل الســنة الماليــة ٢٠١٩م، حيــث ارتفــع حجــم األصــول المتداولــة إلــى أكثــر مــن ٩٠ مليــون دوالر أمريكــي )34.6 
مليــون ريــال عمانــي( بفضــل العائــدات الجذابــة التــي بلغــت 3.4% علــى أســاس ســنوي. كمــا ابتكــر القســم منتًجــا جديــًدا بإســم خطــة الغــد للتوفيــر لتشــجيع 

التوفيــر حيــث تســعى الخطــة إلــى تحقيــق عوائــد جذابــة مــن خــالل االســتثمار فــي األوراق الماليــة ذات الدخــل الثابــت مثــل الســندات والصكــوك.
ســجلت مجموعــة إدارة األصــول أداًء قويــًا فــي الســنة الماليــة ٢٠١٩م برغــم ظــروف الســوق المتقلبــة و التحديــات االقتصاديــة علــى المســتويين اإلقليمــي 
والعالمــي. واصــل صنــدوق أوريكــس الرائــد فــي المجموعــة نمــوه، و هــو اآلن ثانــي أكبــر صنــدوق فــي المنطقــة. و قــد فــاز صنــدوق أوريكــس بجائــزة ليبــر 
 S&P العالميــة عــن أدائــه المتميــز لخمــس ســنوات، و قــد حقــق عائــدات تزيــد علــى ١5% حتــى اآلن هــذا العــام متفوقــًا فــي أدائــه بمــا يزيــد عــن 8% علــى مؤشــر

GCC Composite القياســي ومتفوقــًا علــى أقرانــه مــن الصناديــق مــن نفــس الفئــة.
وقــد أطلقــت المجموعــة منتًجــا جديــًدا وهــو صنــدوق مســقط الماليــة الخليجــي لنمــو األربــاح و هــو صنــدوق تنميــة يســتثمر فــي الشــركات المتوافقــة مــع 
الشــريعة اإلســالمية لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، و قــد تــم إطــالق الصنــدوق بالتعــاون مــع شــركة مســقط الماليــة التابعــة لبنــك مســقط فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية و ذلــك تماشــيًا مــع تركيــز البنــك علــى زيــادة عمليــات البيــع و قــد حقــق اشــتراكات قويــة مــن المســتثمرين حتــى اآلن.
ــزال مجموعــة األســهم الخاصــة و إدارة األصــول الرائــدة فــي ابتــكار منتجــات اســتثمارية فريــدة؛ وقــد اتخــذت عــدة مبــادرات خــالل العــام لتزويــد الزبائــن  ال ت

بمجموعــة متنوعــة مــن الحلــول االســتثمارية. 

العمليات الدولية
فــي عــام ٢٠١٩م شــرع البنــك فــي تنفيــذ إســتراتيجية جديــدة للفــروع الدوليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت، و قــد ركــزت الفــروع علــى دمــج 
أعمالهــا األساســية للتركيــز علــى الخدمــات المصرفيــة للشــركات وخدمــات التجــارة والخزينــة، وتوقفــت عــن عمليــات الصيرفــة لأفــراد بهــدف تعزيــز الكفــاءة 
التشــغيلية و ترشــيد التكاليــف، و عملــت الفــروع الخارجيــة علــى تعزيــز التعــاون و التكامــل مــع المقــر الرئيســي، ال ســيما فيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات و 
مراقبــة االئتمــان و إدارة المخاطــر، هــذا و تواصــل الفــروع الخارجيــة التركيــز علــى تحقيــق نمــو جيــد فــي محفظــة االئتمــان الخاصــة بهــا مــن خــالل خدمــة مجموعــة 

منتقــاة مــن زبائــن الشــركات. 
ــران والواقعــة فــي مراكــز ماليــة إقليميــة   واصلــت المكاتــب التمثيليــة للبنــك، فــي كل مــن ســنغافورة و إمــارة دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإي

هامــة، العمــل علــى تســويق منتجــات البنــك و تمتيــن العالقــات مــع البنــوك األخــرى.

شركة مسقط المالية
شــهدت شــركة مســقط الماليــة عاًمــا جيــًدا خــالل عــام ٢٠١٩م وأغلقــت العــام بأصــول قيمتهــا 5.٢ مليــار ريــال ســعودي مقابــل 4.5 مليــار ريــال ســعودي فــي 
ــا "صنــدوق المشــاعر ريــت" )صنــدوق االســتثمار العقــاري المتــداول(، والــذي تــم إدراجــه فــي  ــر مســقط الماليــة حالًي ــادة نســبتها ١6%. تدي ديســمبر ٢٠١8 بزي
الســوق الماليــة الســعودية بقيمــة 57٢ مليــون ريــال ســعودي، و قــد زاد حجــم الصنــدوق فــي عــام ٢٠١٩م إلــى ١.٠7 مليــار ريــال ســعودي عــن طريــق الحصــول 
علــى تســهيالت بقيمــة 5٠٠ مليــون ريــال ســعودي بهــدف االســتحواذ علــى أصــول جديــدة، كمــا تديــر مســقط الماليــة صندوقيــن عقارييــن آخريــن بحجــم ٢7٢ 
مليــون ريــال ســعودي و 4٠٠ مليــون ريــال ســعودي. و تبلــغ قيمــة أعمــال ســوق المــال نحــو ٢.4 مليــار ريــال ســعودي، وفيمــا يتعلــق بأســواق رأس المــال، تبلــغ 
محفظــة زبائــن الشــركة فــي األســواق الناشــئة مليــار ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى 55٢ مليــون ريــال ســعودي مــن المحافــظ االســتثمارية التقديريــة التــي تــدار 
فــي أســواق األســهم فــي المملكــة. وتديــر مســقط الماليــة أيًضــا صندوًقــا لســوق المــال وصــل إلــى أعلــى مســتوى لــه فــي األصــول تحــت اإلدارة بقيمــة 3٠6 

مليــون ريــال ســعودي فــي عــام ٢٠١٩م.

تطوير تجربة الزبائن
إن إســتراتيجيات البنــك تتمحــور حــول تعزيــز خدمــة الزبائــن، حيــث تهــدف دائــرة تطويــر خدمــة الزبائــن إلــى التأكــد مــن أن منتجــات البنــك وخدماتــه وعملياتــه 
المختلفــة مصممــة بطــرق مبتكــرة تلبــي احتياجــات الزبائــن المختلفــة، كمــا تقــدم دائــرة تطويــر خدمــة الزبائــن الدعــم لمختلــف دوائــر البنــك لمختلــف الدوائــر 
والعمليــات فــي البنــك لتعزيــز أدائهــا لتقديــم خدمــة أفضــل للزبائــن. و فــي عــام ٢٠١٩م دشــن البنــك إطــارًا جديــدًا لتطويــر خدمــة الزبائــن ليتتبــع مؤشــرات األداء 
الرئيســية المتمحــورة حــول الزبائــن مــن أجــل تقليــل الجهــد عنــد التعامــل مــع البنــك، واحتــرام حقوقهــم و تعزيــز والئهــم و رضاهــم. وقــد تلقــى جميــع موظفــو 
البنــك حلقــات عمــل توعويــة و تدريبيــة حــول أهميــة تطويــر خدمــة الزبائــن، كمــا تــم تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات التــي تهــدف لجعــل خدمــات الزبائــن جــزءًا ال 

يتجــزأ مــن ثقافــة البنــك.   
هــذا و يــدرك البنــك أهميــة االســتماع إلــى زبائنــه مــن خــالل عــدة وســائل مثــل: االســتبيانات و االجتماعــات مــع الزبائــن، ونظــام إدارة المالحظــات والشــكاوى 
ــة الزبائــن مــع البنــك فــي  علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك، ومركــز االتصــاالت ووســائل التواصــل االجتماعــي. و قــد ركــز البنــك فــي عــام ٢٠١٩م علــى تجرب
مختلــف معامالتهــم لتحديــد التحديــات والصعوبــات التــي يواجهونهــا والعمــل علــى تنفيــذ حلــول مالئمــة لهــم، و قــد تواصــل بنــك مســقط مــع الزبائــن لتقييــم 

كل مرحلــة خــالل تجاربهــم البنــك.
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و قــد ســاهمت دراســة تعزيــز تجربــة الزبائــن مــع البنــك فــي تبســيط المعامــالت المصرفيــة و جعلهــا أكثــر ســهولة لــكل مــن الزبائــن والموظفيــن، كمــا يعمــل 
البنــك علــى تغييــر تجربــة الزبائــن بشــكل جــذري بحيــث يجعــل الخدمــات المصرفيــة تتناســب مــع نمــط حيــاة الزبائــن واحتياجاتهــم. وفــي عــام ٢٠١٩م، أجــرى البنــك 
١64 اســتبيان لجمــع آراء أكثــر مــن ٢4,٠٠٠ زبــون، و نظــم ١4 اجتمــاع ألخــذ آراء الزبائــن مــن األفــراد والشــركات، و قــام بزيــارات المتســوق الخفــي بشــكل ربــع 

ســنوي خــالل العــام، وقــام بإجــراء تحليــل شــامل لــكل المعلومــات التــي تــم جمعهــا خاصــة المتعلقــة بشــكاوى الزبائــن. 
وفــي أبريــل ٢٠١٩م، قــام البنــك بتطبيــق نظــام جديــد إلدارة مالحظــات الزبائــن لتعزيــز إجــراءات االستفســارات و الشــكاوى ومعالجتهــا بشــكل أســرع، و هــذا 
مــا ســاهم فــي تحســين درجــة رضــا الزبائــن عــن معالجــة الشــكاوى مــن 7٢% فــي عــام ٢٠١8 إلــى 78% فــي عــام ٢٠١٩م، كمــا زاد مــن عــدد الزبائــن الذيــن أوصــوا 
ــات  ــن إلســتخدام منتج ــث زاد معــدل رضــا الزبائ ــام ٢٠١8، حي ــة بع ــام ٢٠١٩م مقارن ــك مســقط كشــريك مصرفــي فــي ع عائالتهــم ومعارفهــم باســتخدام بن

وخدمــات بنــك مســقط.

تقنية المعلومات وإدارة المشاريع
ــات  ــول التقني ــق أحــدث حل ــن مــن خــالل تطبي ــودة للزبائ ــة الج ــة وســريعة وعالي ــم خدمــات دقيق ــى تقدي ــا عل ــك قدرته ــة المعلومــات بالبن ــرة تقني ــززت دائ ع

المبتكــرة و اتبــاع أحــدث التوجهــات فــي التحــول الرقمــي.
ــث كل مــن  ــم تحدي ــك ت ــى ذل ــااًل عل ــه و مث ــة لزبائن ــة اإللكتروني ــم أفضــل الخدمــات المصرفي ــك لتقدي ــدة و ذل ــادرات جدي ــك مب ــام ٢٠١٩م دشــن البن فــي ع

ــر ســهولة.  ــن أكث ــدة تجعــل تصفــح واســتخدام المنصتي ــا جدي ــة و مزاي ــت بحل ــال واإلنترن ــف النق ــر الهات ــة عب الخدمــات المصرفي
و فــي إطــار ســعي البنــك لتحســين المنتجــات و الخدمــات المقدمــة، قــام البنــك بتطويــر نظــام جديــد ليســهل ويســرع إجــراءات حصــول الزبائــن علــى القــروض، 

كمــا بــدأ بإســتخدام نظــام محــدث لمعالجــة المعامــالت المتكــررة بشــكل آلــي.
ولقــد قــام البنــك بإجــراء مراجعــة شــاملة للبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات بمســاعدة خبيــر استشــاري دولــي رائــد. وبنــاًء علــى ذلــك، تــم وضــع خطــة 
لتنفيــذ توصيــات هــذه المراجعــة و تطبيقهــا وتوحيــد البنيــة التحتيــة للفــروع الدوليــة مــع المقــر الرئيســي مــن أجــل تعزيــز العمليــات والضوابــط. كمــا طبــق بنــك 

مســقط مشــروع "ختــم" الــذي أطلقتــه شــرطة عمــان الســلطانية و الــذي يتــم التأكــد مــن خاللــه مــن هويــة حامــل البطاقــة المدنيــة إلكترونيــًا. 
و فــي خطــوات اســتباقية لمواجهــة االحتيــال اإللكترونــي و المخاطــر المترتبــة عليــه، فقــد بــذل البنــك جهــوًدا مكّثفــة لضمــان فعاليــة برامــج األمــن عبــر 
اإلنترنــت و رفــع مســتواها باســتخدام أحــدث األدوات والتقنيــات المتطــورة التــي عــززت قدراتــه األمنيــة علــى اإلنترنــت، كمــا أكــد نجاحــه فــي إكمــال التدريبــات 
واالختبــارات الخاصــة بمواجهــة التحديــات و التــزام البنــك بأفضــل معاييــر اســتمرارية األعمــال، باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم إجــراء اســتثمارات محــددة لتعزيــز األمــن  

إلدارة الوصــول للمعلومــات واألنظمــة وأمــن المعلومــات والمراقبــة األمنيــة لرصــد المخاطــر.
و قــد  أنجــز  البنــك خــالل العــام أكثــر مــن 75 مشــروعًا تقنيــًا بهــدف التمكــن مــن إدارة ومراقبــة مهــام تكنولوجيــا المعلومــات وتنفيــذ المشــاريع الكبيــرة، و تــم 

وضــع إطــار عمــل محــدد إلدارة المشــاريع وتقنيــة المعلومــات.

إدارة الموارد البشرية 
يؤمــن بنــك مســقط بــأن موظفيــه األكفــاء هــم نبــض المؤسســة و أســاس نجاحهــا، ولذلــك يســعى لتوفيــر الفــرص للتطــور الوظيفــي والتعّلــم و اكتســاب 
الخبــرات لتمكينهــم مــن  تقديــم مســاهمات حيويــة لنمــو البنــك ونجاحــه. ويلعــب البنــك دورًا بــارزًا فــي تطويــر المواهــب العمانيــة ويلتــزم باالســتثمار فــي 

تعزيــز مهاراتهــم وخبراتهــم. 
و يتمتــع بنــك مســقط بوجــود القيــادات المتميــزة علــى جميــع األصعــدة وقــد تمّكــن مــن تحقيــق نســبة تعميــن بلغــت مــا يقــارب ٩5%، مــع إعطــاء األولويــة 

للعمانييــن لشــغل المناصــب الرئيســية.
فــي عــام ٢٠١٩م، قــام بنــك مســقط بتعييــن أكثــر مــن ٢٠٠ مــن الخريجيــن الجــدد لرفــد المؤسســة بالمواهــب الفتيــة، كمــا تعــاون البنــك أيًضــا مــع شــركة تنميــة 

.)ACCA( نفــط ُعمــان لتوفيــر منــح دراســية وفــرص وظيفيــة لـــ 5٠ مــن حاملــي شــهادات البكالوريــوس الســتكمال برنامــج المحاســبين القانونييــن المعتمديــن
ويضــع البنــك تطويــر المــوارد البشــرية فــي أولويــة اهتماماتــه، حيــث يوفــر الفــرص التعليميــة والتدريبيــة المناســبة للموظفيــن. ولقــد وضــع البنــك مخصصــات 
كبيــرة لتدريــب وتطويــر المــوارد البشــرية، حيــث قامــت أكاديميــة جــدارة، والتــي تــم اإلعتــراف بهــا كأكاديميــة للشــركات مــن قبــل المؤسســة العالميــة 
للجامعــات واألكاديميــات للشــركات)Global Association of Corporate Universities and Academics(، بتنظيــم 634 برنامًجــا تدريبًيــا خــالل عــام 
٢٠١٩م، حضرهــا ١4,4٠5 ُمشــاركًا، كمــا تــم تنظيــم ١١ برنامجــًا للحصــول علــى شــهادات اســتفاد منهــا 66 موظفــًا، كمــا قــدم البنــك ١٠4 منحــة دراســية داخــل 

ســلطنة عمــان و 7 منــح دراســية فــي جامعــات خارجيــة فــي عــام ٢٠١٩م. 
يتبــع البنــك عمليــة منهجيــة للكشــف عــن المواهــب علــى مســتويات مختلفــة مــن اإلدارة حيــث تدعــم هــذه البرامــج اســتراتيجية البنــك لتهيئــة الشــباب العمانــي 
ــف  ــة مصممــة لمختل ــر وظيفي ــب برامــج تطوي ــى جان ــدة فــي إدارة األعمــال، إل ــات رائ ــل كلي ــة مــن قب ــداد برامــج قيادي ــم إع ــة كمــا يت ــي مناصــب قيادي لتول
ــة  ــر مــن ١,١٠٠ فرصــة تدريبي ــر أكث ــة. هــذا و قــد قــام البنــك بتوفي ــة مــع المواصفــات الداخلي ــة، ممــا يمــزج أفضــل الممارســات الدولي التخصصــات الوظيفي

لطــالب الكليــات والجامعــات فــي عــام ٢٠١٩م، و ذلــك كجــزء مــن مســؤولية البنــك تجــاه المجتمــع.

إدارة المخاطر 
ــى تحســين نظــم إدارة  ــز عل ــه فــي هــذا المجــال. كمــا يواصــل التركي ــز قدرات ــادة تعزي ــة إدارة المخاطــر ويواصــل االســتثمار فــي زي ــك مســقط بأهمي يؤمــن بن
ــة  ــم إدارة المخاطــر مــن خــالل بني ــه يت ــى مســتوى المؤسســة ككل. وتضمــن اإلدارة المســتقلة للمخاطــر أن ــز إطــار إدارة المخاطــر )ERM( عل المخاطــر وتعزي
ــد المخاطــر وقياســها وإدارتهــا بشــكل  ــي تشــمل تحدي ــل مجلــس اإلدارة والت ــات المعتمــدة مــن قب ــك مــن خــالل السياســات والعملي مصممــة بدقــة وكذل

ــر مختلــف أعمــال البنــك. مســتقل عب
يتــم قيــاس ممارســات إدارة المخاطــر فــي البنــك وفًقــا ألفضــل الممارســات فــي المجــال كمــا تقــوم اإلدارة بمراجعــة سياســة المخاطــر وكيفيــة تحديــد وإدارة 
المخاطــر بمــا يتماشــى مــع المتغيــرات االقتصاديــة والتنظيميــة. لتعزيــز ثقافــة المخاطــر فــي البنــك، يتــم طــرح التوجهــات المتعلقــة بالمخاطــر التــي يضعهــا 
مجلــس اإلدارة إلــى وحــدات األعمــال بشــكل مفصــل ويتــم مراقبــة االلتــزام بذلــك التوجــه ورفــع تقاريــر عنــه واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة المناســبة. وكونــه 
البنــك الوحيــد المصنــف علــى أنــه بنــك ذو أهميــة فــي االقتصــاد المحلي فــي الســلطنة، وضــع البنــك خطــة لمعالجــة األزمــات تــم الموافقــة عليهــا مــن مجلــس 
اإلدارة، ليقــوم البنــك بتطبيقهــا بهــدف تحقيــق اإلســتدامة واالســتقرار فــي حــاالت األزمــات، كمــا أصــدر البنــك المركــزي العمانــي أيًضــا إطــار عمــل لمعالجــة 

األزمــات فــي عــام ٢٠١٩م ويقــوم البنــك باتباعــه.
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علــى ضــوء البيئــة االقتصاديــة الحاليــة، يواصــل البنــك مراقبــة محفظتــه عــن كثــب و اتخــاذ الخطــوات التصحيحيــة عنــد الضــرورة للمحافظــة علــى جــودة أصولــه 
ودعــم نمــو األعمــال، كمــا قــام البنــك بزيــادة الســيولة خــالل العــام لتلبيــة أي متطلبــات لأعمــال غيــر المتوقعــة. ولمجابهــة مخاطــر اإلحتيــال اإللكترونــي، قــام 
البنــك بإجــراء حملــة توعويــة داخليــة للموظفيــن وخارجيــة للزبائــن، كمــا قــام البنــك بتطويــر وتعزيــز معاييــر األمــن واالســتثمار فــي مشــاريع مــن شــأنها أن تســهم 
فــي تعزيــز هــذا الجانــب. إضافــة إلــى ذلــك، قــام البنــك بمراجعــة شــاملة لممارســات إدارة المخاطــر، و ســيتم تنفيــذ التوصيــات فــي عــام ٢٠٢٠م ، كمــا ســيواصل 

البنــك االســتثمار فــي التقنيــات الجديــدة تماشــيًا مــع التغييــرات التنظيميــة وتعزيــز قدرتــه علــى توقــع المخاطــر واالســتجابة الســريعة للحــوادث األمنيــة.

المالية
تلعــب دائــرة الماليــة دورًا رئيســيًا فــي دعــم لجنــة اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة فــي التخطيــط االســتراتيجي و إتخــاذ القــرارات 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. و تســاهم النظــم الربحيــة فــي اتخــاذ القــرارات التجاريــة الســليمة التــي تقــوم علــى فهــم دقيــق لديناميكيــة ربحيــة 
ــاس األداء  ــز قي ــات علــى تعزي ــات. كمــا يســاهم تخطيــط األعمــال ووضــع الميزاني ــة بالتحدي ــة مليئ ــز علــى قطاعــات األعمــال الرئيســية فــي بيئ البنــك والتركي

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 المســثمرين، وخــالل عــام ٢٠١٩م كان للدائــرة 
دور فعــال فــي إدارة األصــول و الخصــوم و عمليــات اســتقطاب التمويــل، باإلضافــة إلــى المبــادرات الهادفــة إلــى إدارة و ترشــيد المصروفــات بمــا يســهم فــي 

تعزيــز األربــاح، و تحقيــق الفوائــد المثلــى مــن خــالل تعزيــز التعــاون المؤسســي بيــن العمليــات المختلفــة.

الجوائز والتقدير
تتويجــًا لــدوره الريــادي فــي تقديــم مختلــف الخدمــات والتســهيالت المصرفيــة كمؤسســة ماليــة رائــدة بالســلطنة، واصــل بنــك مســقط هــذا العــام ٢٠١٩م 
حصــد الجوائــز المحليــة واالقليميــة والعالميــة تقديــرًا لجهــوده فــي مجــال تقديــم هــذه التســهيالت المصرفيــة للزبائــن ولــدوره البــارز فــي تنميــة وتطويــر القطــاع 
المصرفــي، حيــث حصــد أكثــر مــن ٢5 جائــزة علــى مــدار العــام، و قــد تــوج بنــك مســقط بجائــزة أفضــل بنــك فــي الســلطنة مــن عــدة مؤسســات مرموقــة مثــل  
 Professional( و مجلــة )The Banker( كمــا فــاز بجوائــز لفئــات أخــرى مــن مجلــة )Global Finance( و )Euromoney( و يورومونــي )Emeafinance(
Wealth Management( و مجلــة )Oman Economic Review( و ذلــك تعزيــزًا لــدوره البــارز فــي القطــاع المصرفــي، كمــا حصــل ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية 
 Islamic( علــى جائــزة أفضــل بنــك إســالمي فــي عــام ٢٠١٩م و حصــل أيضــًا علــى جائــزة صفقــة العــام فــي الســلطنة و جائــزة صفقــة العــام فــي إجــارة مــن مجلــة

.)Finance News
و منــذ بــدء العــام حصــل بنــك مســقط علــى جائــزة الشــارقة للتميــز االقتصــادي ألفضــل ١٠ منشــآت خليجيــة تســهم فــي تعزيــز الحوكمــة والتأكيــد علــى تنفيــذ 
االعمــال بجــودة عاليــة وأخالقيــات العمــل كجــزء مــن مســؤوليته تجــاه المجتمــع و كذلــك إطــالق البرامــج والمبــادرات التــي تســاهم فــي تحقيــق تنميــة 

مســتدامة.
كمــا فــاز بنــك مســقط بجائــزة أفضــل مديــر إلدارة األصــول بالســلطنة و أيضــا أفضــل بنــك اســتثماري فــي الســلطنة مــن قبــل مجلــة )Emeafinance(، إضافــة 
إلــى ذلــك، فــاز صنــدوق أوريكــس مــن بنــك مســقط بجائــزة ليبــر العالميــة )Lipper Award( كأفضــل صنــدوق اســتثماري فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، فقــد فــاز الصنــدوق بهــذه الجائــزة عــن فئــة )5 ســنوات( وقــد تــم تصنيــف الصنــدوق كأفضــل صنــدوق مــن ناحيــة األداء فــي منطقــة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا مــن ضمــن  ١3 صندوًقــا يتبــع اســتراتيجية اســتثمار مماثلــة.  
كمــا تــوج بنــك مســقط خــالل عــام  ٢٠١٩م بجائــزة أفضــل مركــز اتصــاالت فــي القطــاع المصرفــي و ذلــك مــن قبــل مؤسســة انســايت لمراكــز االتصــال فــي 
الشــرق االوســط و أيضــًا جائــزة أفضــل بنــك فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة الرقميــه لأفــراد بالســلطنة وذلــك مــن مجلــة )Global Finance(،كمــا تــم منــح 

البنــك جائــزة جــودة اإلفصــاح مــن قبــل ســوق مســقط لــأوراق الماليــة. 
و حقــق بنــك مســقط إنجــازًا يؤكــد علــى تميــزه فــي مجــال العالمــة التجاريــة حيــث تــم إختيــار البنــك العالمــة التجاريــة األكثــر ثقــة فــي القطــاع المصرفــي لعــام 
٢٠١٩م للعــام الرابــع علــى التوالــي و ذلــك فــي االســتطالع الــذي نظمتــه مؤسســة القمــة لإلعــالم، كمــا تــم إدراج البنــك كأفضــل عالمــة تجاريــة فــي ســلطنة 

عمــان مــن فئــة البنــوك فــي اســتطالع ألفضــل العالمــات التجاريــة الــذي أجرتــه مؤسســة عمــان للصحافــة والنشــر واإلعــالن.
و تـــوج بنــك مســقط بجائــزة الشــركة األكثــر قيمــة بيــن المؤسســات والشــركات المســجلة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة لعــام ٢٠١٩م وذلــك وفقــًا 
لالســتطالع الــذي أجرتــه مجلــة عالــم االقتصــاد و األعمــال و أيضــا تــوج بجائــزة أفضــل ٢٠ مؤسســة لعــام ٢٠١٩م  وفقــُا للمســح الــذي أجرتــه مجلــة OER ألفضــل 

الشــركات المدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة.
 )The Banker( ومــن مجلــة )Emeafinance( كمــا حصــد بنــك مســقط جائــزة أفضــل بنــك فــي األعمــال المصرفيــة الخاصــة بالســلطنة  وذلــك مــن قبــل مجلــة
و )Global Finance( و مــن مجلــة )Professional Wealth Management(، كمــا حصــل البنــك علــى جائــزة مجلــة سيغنتشــر المعروفــة بالســلطنة و ذلــك 

عــن خدماتــه المصرفيــة المميــزة مــن أصالــة.
وفــاز البنــك بجائزتيــن فــي مجــال اإلعتــراف بالجــودة مــن بنــك جــي  بــي مورغــان )J P Morgan Bank( و جائــزة مــن )Citibank(، وذلــك تقديــرًا ألدائــه المميــز 
فــي مجــال تحويــل األمــوال بالــدوالر االمريكــي، حيــث أظهــرت عمليــات الدفــع التــي قــام بهــا بنــك مســقط أداًء متميــًزا قــي المعالجــة المباشــرة )STP( فــي 
تحويــالت األمــوال المؤسســية بالــدوالر إضافــة إلــى المدفوعــات التجاريــة، و أيضــًا حصــل البنــك علــى جائــزة أفضــل بنــك للتمويــل التجــاري فــي الســلطنة لعــام 
٢٠١٩م مــن قبــل مجلــة )Global Trade Review( و كذلــك جائــزة أفضــل بنــك لصــرف للعمــالت األجنبيــة بالســلطنة مــن مجلــة )Global Finance(، كمــا 

حصــل البنــك علــى المركــز األول عالميــًا مــن قبــل )Metal Bulletin( و ذلــك فــي مجــال التوقعــات المحيطــة بأســعار المعــادن.
مــة بعــد حصولــه علــى جائــزة فوربــس للشــرق األوســط، حيــث تــم إدراج البنــك ضمــن قائمــة  و أنهــى بنــك مســقط العــام ٢٠١٩م برصيــد كبيــر مــن الجوائــز القيِّ

أفضــل ٢5 شــركة مدرجــة بســوق مســقط لــالوراق الماليــة، والتــي تــم نشــرها فــي ديســمبر ٢٠١٩م.

العام الُمقِبل 
فــي ظــل تحّســن االوضــاع االقتصاديــة فــي الســلطنة ســيواصل البنــك خــالل الفتــرة المقبلــة تنفيــذ اســتراتيجيته الهادفــة إلــى دعــم نمــو األعمــال و اإليــرادات 
و الكفــاءة التشــغيلية تزامنــًا مــع التزامــه بتقديــم أفضــل الخدمــات لزبائنــه البالــغ عددهــم حوالــي مليونــي زبــون و ذلــك مــن خــالل تطويــر المــوارد البشــرية 
العمانيــة المختصــة واعتمــاد أحــدث التقنيــات، كمــا سيســتمر البنــك بتلبيــة مســؤولياته علــى أكمــل وجــه تجــاه مجتمعنــا و وطننــا الحبيــب بمــا يخــدم القطــاع 

المصرفــي العمانــي و المصلحــة العامــة.
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ة الشمول المالي: الوصول إلى الخدمات المصرفيَّ
ــه  ــه وخدمات ــى منتجات ــِع شــرائِح المجتمــع مــن الوصــول إل ــن جمي ــى تمكي ــدة فــي الســلطنة، إل ــة الرائ ســة الماليَّ ــاره المؤسَّ ــى اعتب ــك مســقط، عل يهــدف بن
ــر  ا، كمــا يوفِّ ــة األكبــر ســنًّ م البنــك مجموعــًة واســعة مــن الحســابات والقــروض والبطاقــات تناســب األفــراد مــن ســنٍّ مبكــرة و الفئــات العمريَّ ــة. ويقــدِّ المصرفيَّ
اٍف آلــي و ١١٠ جهــاز لإليــداع  ــة الوصــوِل إلــى الخدمــات المصرفيــة عبــر فروعــه وعددهــا ١6٩ فرًعــا باإلضافــة إلــى 445 جهــاَز صــرَّ بنــك مســقط لأفــراد إمكانيَّ
ــال واإلنترنــت. بنــك  ــة إجــراء الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقَّ عــة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة، إلــى جانــب إمكانيَّ النقــدي و ١45 آلــة متكاملــة الوظائــف موزَّ

.Twitter و التويتــر WhatsApp ــة لالســتماع إلــى زبائنــه،  علــى ســبيل المثــال عبــر حســاَبيه علــى كلِّ مــن الواتســاب ــر أيًضــا قنــواٍت خاصَّ مســقط يوفِّ

ــة وشــرائح  م البنــك عــدًدا مــن البرامــِج والمبــادرات التــي تهــدف إلــى نشــر الثقافــة الماليــة، والتــي تســتوعب مختلــف الفئــاِت العمريَّ إضافــًة إلــى ذلــك يقــدِّ
المجتمــع.

المستثمر الصغير
اَد أعمــاٍل فــي المســتقبل. وقــد   يهــدُف برنامــُج "المســتثمر الصغيــر" إلــى  تنميــة معرفــِة الطلبــة بشــؤون التمويــل لتزويِدهــم بالمهــاراِت الالزمــة ليصبحــوا روَّ
ــة كجــزٍء مــن برنامــج  يــن الســابع والثامــن حتــى نهايــة عــام ٢٠١٩م علــى الثقافــة الماليَّ حقــق البنــك نجاحــا فــي تدريــِب أكثــِر مــن ٢١,٠٠٠ طالــٍب و طالبــة مــن الصفَّ

ســة إنجــاز عمــان. "المســتثمر الصغيــر" بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم ومؤسَّ

إرشاد
ــة تحقيــِق أقصــى اســتفادٍة  دشــن بنــك مســقط  عيــادة إرشـــاد الماليــة المتخصصـــة فـــي التخطيــط المالـــي واإلدارة بهــدف توفيــِر التوجيــه المالــي علــى كيفيَّ
اد األعمــال واألفــراد فيمــا يتعلــق بــإدارِة  م العيــادة التوجيــه واإلرشــاد المالــي للشــركاِت الصغيــرِة والمتوســطة والشــركاِت الناشــئِة وروَّ مــن اإليــرادات، وتقــدِّ
ــن المجــاالت التــي تغطيهــا عيــادة إرشــاد الماليــة  إدارة  ــة وبالتخطيــط المالــي المســتقبلي، بمــا يشــمل خطــَط التقاُعــد الخاصــة بهــم. كمــا تتضمَّ شــؤوِنهم الماليَّ

يــات التــي تواجــه الشــركات الصغيــرة والمتوســطة. خــار والتحدِّ ــة االدِّ ــة وإعــداَد الموازنــات وأهميَّ الديــون الماليَّ

ات  برنامج ماليَّ
ــة عــن طريــق تزويــد المشــاركين مــن المواطنيــن  ــات ، وهــو عبــارة عــن دورة تدريبيــة  مجانيــة عبــر اإلنترنــت لتعزيــز الثقافــِة الماليَّ أطلــَق البنــُك كذلــك برنامــج ماليَّ
ــة التــي تســاعد األفــراد علــى اكتســاِب المهــاراِت  ــر المعــارف العامَّ والمقيميــن بالمعرفــة الالزمــة فــي مجــال التخطيــط المالــي. ويهــدف البرنامــج إلــى توفي

ــة. ــة وفًقــا لفئتهــم الُعمريَّ ة الالزمــة إلدارة شــؤونهم الماليَّ األساســيَّ

ات االحتيال اإللكتروني حملة توعوية بعمليَّ
ــة لتجنــب جرائــِم االحتيــال المالــي.  ُمســتهِدًفا زيــادَة الوعــِي بيــن أفــراد المجتمــع، أطلــق بنــك مســقط، بالشــراكة مــع شــرطة عمــان الســلطانية، حملــًة توعويَّ
ــذ الحملــُة التوعويــة عبــر مختلــف الوســائل اإلعالميــة بمــا فــي ذلــك  بحيــث ال يقعــون فــي مصيــدة اإلحتيــال ومــا قــد ينتــج عنهــا مــن خســارتهم ألموالهــم، وُتنفَّ

المنشــورات المطبوعــة واإلذاعــة والتلفزيــون وقنــوات التواصــل االجتماعــي.

المسؤولية االجتماعية وبرامج االستدامة 
ٍم ملمــوس  ــدُّ ــراِز تق ــن إح ــي أســفرت ع ــة المســتدامة، والت ــال التنمي ــك مســقط بعقــد شــراكاٍت فــي مج ــع بن ــاه المجتمــع، يضطل ــاًء بالتزامــه الراســخ تج وف
ة  ــز اســتراتيجيَّ ــرة والمتوســطة. وتركِّ ــي قطاعــاٍت رئيســية مثــل الشــباب والرياضــة والتعليــم والشــركات الصغي ــة بمــا يغطِّ فــي برامــج المســؤولية االجتماعي
ة مــن رؤيتــه  االســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة للشــركات التــي يعتمدهــا بنــك مســقط علــى المنافــع طويلــِة األجــل للمجتمــع والســلطنة ،وهــي مســتمدَّ
لــة لجانــب المســؤولية االجتماعيــة ولمبــادراِت البنــك فــي مجــال االســتدامة ضمــن  ــر مراجعــٌة مفصَّ الجديــدة "نعمــل لخدمتكــم بشــكٍل أفضــل، كل يــوم". تتوفَّ
ًصــا موجــًزا لبرنامــج البنك الخــاص بالمســؤولية االجتماعية. ل مــن كلِّ عــام. ومــع ذلــك، نضــع هنــا ملخَّ تقريــر االســتدامة لعــام ٢٠١٩م، الــذي يصــدر فــي الربــع األوَّ

المالعب الخضراء
ــة حديثــة فــي أنحــاء مختلفــٍة مــن  الســلطنة.  ــة رياضيَّ هــا نمــوذٌج ناجــٌح تماًمــا إلشــراِك المجتمــع المحلــي وإنشــاء ُبنيــٍة تحتيَّ أثبتــت مبــادرُة المالعــِب الخضــراء أنَّ
ــاًل للجهــود الحكوميــة الراميــة إلــى تشــجيع الرياضــة فــي مختلــف  ويأتــي هــذا المســعى لتطويــر البنيــة التحتيــة الرياضيــة الحديثــة فــي مختلــف المحافظــات ُمكمِّ
االوســاط المجتمعيــة. إن مبــادرة المالعــب الخضــراء، والتــي هــي جــزء مــن جهــود المســؤولية االجتماعيــة لبنــك مســقط، ُتقــدم إســهاماٍت هامــة فــي التنميــة 
ــر مالعــب كــرة القــدم. وقــد  ــرة وذلــك بتنفيــذ مشــاريع تعشــيب وتطوي ــًة كبي ــٍة ُتولــي شــؤون الرياضــة عناي المســتدامة، وتهــدف إلــى الترويــج لعمــان كدول

اســتطاعت حتــى اآلن دعــم مــا مجموعــه ١٠8 مــن الفــرق الرياضيــة فــي جميــع أنحــاء البــالد خــالل الســنوات الثمانــي الماضيــة.

تضامن
ــى  ــًدا عل ــااًل جي ــة، مث ــة االجتماعي ــة الرعاي ــة لدعــم األســر المشــمولة بمظلَّ ــة االجتماعي ــك بالتعــاون مــع وزارة التنمي ــي أطلقهــا البن ــادرُة تضامــن، الت تعــدُّ مب
هــا برنامــج الرعايــة االجتماعيــة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة وإلــى  الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. يهــدف البرنامــج إلــى الوصــول إلــى األســر التــي يضمُّ
ع البنــك  دعمهــا باألجهــزة المنزليــة االساســية مثــل أجهــزة التكييــف والثالجــات و أجهــزة غســيل المالبــس و أفــران الطبــخ وغيرهــا مــن األجهــزة األخــرى. وقــد وزَّ

منــذ إطــالِق برنامــج تضاُمــن الســنوي أجهــزًة اســتفادت منهــا أكثــر مــن ١٢٠٠ أســرة.

تقرير اإلستدامة
والـمـسؤولية اإلجتماعية
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ة الوثبة أكاديميَّ
تقديــًرا للــدور الحيــوي الــذي يؤديــه قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة لتطويــر االقتصــاد فــي ســلطنة عمــان، أطلــق البنــك أكاديميــة المشــاريع الصغيــرة 
ســع نطــاق عمــل األكاديميــة  والمتوســطة فــي عــام ٢٠١٤ لتدريــب رواد األعمــال و بنــاء قدراتهــم فــي مختلــف المجــاالت. ونظــًرا لشــعبيته ونجاحــه، فقــد اتَّ
ج مــن أكاديميــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة حتــى اآلن أكثــر مــن ٩٠ مــن رواد األعمــال. ليشــمل المزيــد مــن المواقــع فــي جميــع أنحــاء الســلطنة. وقــد تخــرَّ

االستثمار في السياحة
تعــاون البنــك مــع وزارة الســياحة لتطويــر قريــة المســفاة القديمــة فــي مســفاة العبرييــن بواليــة الحمــراء تماشــًيا مــع اســتعداد قطــاع الســياحة لاضطــاع 
بــدوٍر أكثــر أهميــة فــي المســتقبل االقتصــادي للســلطنة،. وسيؤســس المشــروع تجربــًة ســياحيًة فريــدة مــن نوعهــا تركــز علــى قريــة المســفاة القديمــة، وُتبــرز 
اســتراتيجيَة الســياحة العمانيــة القائمــة علــى نمــوذج التنميــة المســتدامة التــي تعــود بالنفــع علــى المجتمعــات المحليــة إلــى جانــب الحفــاظ علــى البيئــة واإلرث 

الثقافــي.

التمويل األخضر 
أطلــق البنــك التمويــل األخضــر و الــذي يهــدف إلــى تشــجيع الزبائــن علــى االســتثمار فــي البيــوت الخضــراء تماشــًيا مــع اســتراتيجية الســلطنة للتكيــف مــع التغيــر 
دة بخيــاراٍت لمصــادر الطاقــة المتجــددة  ــر الطاقــة، وتكــون مــزوَّ عــون إلــى امتــاك منــازل توفِّ المناخــي وتخفيــف آثــاره، و يقــدم البنــك حوافــز للزبائــن الذيــن يتطلَّ

التــي تتوافــق مــع التمويــل.

المساحات الخضراء 
ــل فــي تعزيــِز الشــعور  ــة حديثــة فــي منطقــة الخــوض. الغايــُة مــن هــذه الحديقــة تتمثَّ يواصــل بنــك مســقط بالشــراكة مــع بلديــة مســقط، أعمــال بنــاء حديقــٍة عامَّ

باالنتمــاء وتقديــر البيئــة بيــن أفــراد المجتمــع ومتنفــس لممارســة الرياضــة والتنــزه.

مبادرة فك كربة
هــم أحــكام قضائيــة  ــة، مســاهماٍت ماليــة لإلفــراج عــن ٢٢٠ حالــٍة مــن المعســرين الذيــن صــدرت بحقِّ ــة المحاميــن العمانيَّ م بنــك مســقط، بالشــراكة مــع جمعيَّ قــدَّ

اليــة. ــة دعــاوى فــي قضايــا مدنيــة وتجاريــة وشــرعية وعمَّ علــى خلفيَّ

ة لمتالزمة داون الجمعية العمانيَّ
ــة  ــدورات التدريبي ــة بال ــال الجمعي ــِم أطف ــة لمتازمــة داون مــن أجــل دع ــة العماني ــه للجمعي ــى التواصــل مســاهمًة من ــٍب عل ــك مســقط أدواِت تدري م بن قــدَّ

والتأهيليــة والتعليميــة األساســية.

جمعية النور للمكفوفين 
ــِر الخدمــاِت المصرفيــة لمختلــف شــرائح  اٍف آلــي فــي ســلطنة ُعمــان خــاص للمكفوفيــن وضعــاف البصــر حرصــًا منــه بتوفي أطلــق بنــك مســقط أول جهــاز صــرَّ
ــة ســيٍر للمعامــات مصممــة خصيًصــا لتائــم  المجتمــع،. يتميــز جهــاز الصــراف اآللــي، الــذي يقــع فــي المقــر الرئيســي لجمعيــة النــور للمكفوفيــن فــي مســقط، بآليَّ

المكفوفيــن وضعــاف البصــر.

قلوب بنك مسقط
ــا فــي ثقافــة بنــك مســقط، ويجســد برنامــج قلــوب بنــك مســقط هــذا النهــج علــى  ل المســؤولية االجتماعيــة ومبــادرات العمــل اإلجتماعــي جانًبــا محوريًّ تشــكِّ
المســتوى الداخلــي للؤسسســة ، بحــث يعتبــر جميــع الموظفيــن جــزء مــن هــذه المبــادرة فــي االعمــال التطوعيــة بتحويــِل شــغفهم ونواياهــم الحســنة إلــى 

مبــادراٍت وأنشــطة خيريــة.
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اإلستعراض
المالي ٢٠١٩م

حققــت المجموعــة ربحــًا صافيــًا بلــغ ١٨٥.٥٥ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م مقارنــًة بمبلــغ ١٧٩.٦٣ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٨م ، بزيــادة نســبتها 
ــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م ،  ــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٨م إلــى ٢٧٦.٢٤ مليــون ري ــاح التشــغيلية للمجموعــة مــن ٢٥٦.٣٩  مليــون ري ٣.٣%، كمــا ارتفعــت األرب

بزيــادة نســبتها ٧.٧%.

ارتفــع صافــي دخــل الفوائــد مــن األعمــال المصرفيــة التقليديــة وإيــرادات التمويــل اإلســامي إلــى ٣١٦.٩٧ مليــون ريــال عمانــي لعــام ٢٠١٩م مقارنــة بمبلــغ 
٣٠٤.٢٩ مليــون ريــال عمانــي لنفــس الفتــرة مــن عــام ٢٠١٨م ، بزيــادة نســبتها ٤.٢%.

ــة فــي ٣١  ــي للســنة المنتهي ــال عمان ــون ري ــغ ١٤٢.٤٥ ملي ــة بمبل ــي بنســبة ٩.٠% مقارن ــال عمان ــون ري ــغ١٥٥.٢٠ ملي ــرى بمبل ــرادات التشــغيل األخ وارتفعــت إي
ديســمبر ٢٠١٨م.

ــادة نســبتها ٢.٩% مقارنــة  ــال عمانــي أي بزي ســجلت المصروفــات التشــغيلية للســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م ارتفاعــًا لتصــل إلــى ١٩٥.٩٣ مليــون ري
ــال عمانــي لنفــس الفتــرة مــن عــام ٢٠١٨م. وانخفضــت نســبة التكلفــة للدخــل مــن ٤٢.٦١% فــي ٢٠١٨م إلــى ٤١.٥٠% فــي ٢٠١٩م. بمبلــغ ١٩٠.٣٤ مليــون ري

و قــد بلــغ صافــي خســائر انخفــاض القيمــة والخســائر األخــرى لعــام ٢٠١٩م مبلغــًا وقــدره٥٦.١٣ مليــون ريــال عمانــي مقابــل ٤٣.٢٤ مليــون ريــال عمانــي لنفــس 
الفتــرة مــن عــام ٢٠١٨م.

و قــد انخفــض صافــي محفظــة القــروض والســلفيات بمــا فــي ذلــك مديونيــات التمويــل اإلســامي بنســبة ٠.٧% ليصــل إلــى ٨,٨٧٨ مليــون ريــال عمانــي مقابــل 
٨,٩٣٩  مليــون ريــال عمانــي فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م. كمــا انخفضــت ودائــع العمــاء بمــا فــي ذلــك الودائــع اإلســامية بنســبة ٥.٠% إلــى ٨,٠٤٤ مليــون ريــال 
عمانــي مقابــل ٨,٤٦٣ مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م. و يعتبــر الســبب الرئيســي لهــذا اإلنخفــاض فــي ودائــع العمــاء فــي ٢٠١٩م هــو ارتفــاع 

ودائــع العمــاء قصيــرة األجــل فــي الربــع األخيــر مــن ٢٠١٨م و الــذي كان ارتفاعــًا مؤقتــًا بطبيعتــه.

ــى متوســط حقــوق  ــد عل ــة بنســبة ١.٥٣% فــي عــام ٢٠١٨م.كمــا انخفــض العائ ــى ١.٥١% فــي عــام ٢٠١٩م مقارن ــى متوســط األصــول إل ــد عل و انخفــض العائ
ــادة فــي حقــوق المســاهمين نتيجــة  ــك بشــكل رئيســي للزي ــة بنســبة ١٠.٨٨% فــي عــام ٢٠١٨م ويرجــع ذل ــى ١٠.٧٣% فــي عــام ٢٠١٩م مقارن المســاهمين إل

ــاح. الحتجــاز األرب

بلــغ العائــد األساســي للســهم الواحــد ٠.٠٦٠ ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م مقابــل ٠.٠٥٩ ريــال ُعمانــي فــي عــام ٢٠١٨م. وســجلت نســبة كفايــة رأس المــال 
للبنــوك مســتوى جيــدًا بنســبة ١٩.٧٢% كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م مقابــل الحــد األدنــى المطلــوب مــن البنــك المركــزي العمانــي وهــو ١٤.٥% وفقــًا للوائــح 

بــازل )٣( الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي.

نتائج العمليات

صافي إيرادات الفوائــد 
ــى  ــي تقدمهــا للعمــاء وعل ــد مــن القــروض والســلف الت ــرادات الفوائ ــي المجموعــة إي ــث تجن ــد المصــدر الرئيســي لدخــل المجموعــة، حي ــرادات الفوائ تعــد إي
محفظــة ومســتحقات مــن البنــوك المركزيــة والبنــوك األخــرى. وتتحمــل المجموعــة مصروفــات الفوائــد عــن ودائــع العمــاء والبنــوك والمؤسســات الماليــة 

األخــرى وعــن الســندات غيــر المؤمنــة الخاصــة بالمجموعــة و الصكــوك وســندات يــورو متوســطة  األمــد والقــروض الثانويــة.
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٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف

    صافي إيرادات الفوائــد
٩٠.٩%٩١.٨٢٧٦,٧٢٩%٢٩٠,٨٨٠صافي اإليرادات من العمليات التقليدية
٩.١%٨.٢٢٧,٥٦٠%٢٦,٠٩٢صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

١٠٠%١٠٠٣٠٤,٢٨٩%٣١٦,٩٧٢صافي إيرادات الفوائد و إيرادات التمويل اإلسالمي/ إستثمارات

بلــغ صافــي إيــرادات الفوائــد و إيــرادات التمويــل اإلســالمي للمجموعــة مــا قــدره ٣١٦.٩٧ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م  مقابــل  ٣٠٤.٢٩ مليــون ريــال 
عمانــي فــي عــام ٢٠١٨م ، بزيــادة قدرهــا ١٢.٦٨ مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ٤.٢%، كمــا ســجل صافــي إيــرادات الفوائــد مــن الخدمــات المصرفيــة التقليديــة 
عــن الســنة المنتهيــة فــي ٢٠١٩م مبلغــًا وقــدره ٢٩٠.٨٨ مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ ٢٧٦.٧٣ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٨م ، بزيــادة قدرهــا ١٤.١٥ 
مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ٥.١%،  وبلــغ صافــي الدخــل مــن التمويــل اإلســالمي / االســتثمارات للســنة المنتهيــة فــي ٢٠١٩م مــا قــدره ٢٦.٠٩ مليــون 

ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ ٢٧.٥٦ مليــون ريــال عمانــي ، بانخفــاض قــدره ١.٤٧ مليــون ريــال عمانــي ، أو مــا يعــادل ٥.٣%.

يعكــس صافــي إيــرادات فوائــد المجموعــة التغيــرات فــي إيــرادات الفوائــد وإيــرادات التمويــل اإلســالمي ومصروفــات الفوائــد وتكلفــة التمويــل اإلســالمي 
الموضحــة  أدنــاه.

إيرادات الفوائد و إيرادات من التمويل اإلسالمي / إستثمارات
يوضح الجدول أدناه تفاصيل إيرادات فوائد المجموعة من العمليات التقليدية وإيرادات التمويل اإلسالمي / االستثمارات في عامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م. 

 ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف 

    إيرادات الفوائد
٧٨.٥%٧٧.٥٣٧٥,٦٨٣%٤٠١,٦٧٩القروض والسلف

٤.١%٣.٩١٩,٣٢٢%١٩,٩٧٩المستحق من البنوك
٥.٢%٥.٩٢٥,٠٣٢%٣٠,٣٥٩استثمارات )أدوات الدين(

٨٧.٨%٨٧.٣٤٢٠,٠٣٧%٤٥٢,٠١٧
     

   إيرادات التمويل اإلسالمي/إستثمارات 
١١.٥%١٢.٠٥٥,١٤٤%٦١,٩٧٦مديونيات تمويل إسالمي

٠.٢%٠.٢٨٦٣%١,٢٩٣المستحق من البنوك
٠.٥%٠.٥٢,٦٠١%٢,٨١٢استثمارات )أدوات الدين(

 ١٢.٢%١٢.٧٥٨,٦٠٨%٦٦,٠٨١
إيرادات الفوائد من التمويل اإلسالمي/

١٠٠%١٠٠٤٧٨,٦٤٥%٥١٨,٠٩٨إستثمارات

ارتفعــت إيــرادات الفوائــد للمجموعــة مــن العمليــات التقليديــة خــالل عــام ٢٠١٩م حيــث بلغــت ٤٥٢.٠٢ مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ ٤٢٠.٠٤ مليــون ريــال 
عمانــي لعــام ٢٠١٨م. و ترجــع الزيــادة بقيمــة ٣١.٩٨ مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ٧.٦% فــي عــام ٢٠١٩م نتيجــة لزيــادة قدرهــا ٢٥.٩٩ مليــون ريــال عمانــي 
أو مــا يعــادل ٦.٩% فــي فوائــد القــروض والســلف للعمــالء ، و إلــى زيــادة قدرهــا ٥.٣٣ مليــون ريــال عمانــي فــي فوائــد اســتثمارات أدوات الديــن و نتيجــة لزيــادة 

بلغــت قيمتهــا ٠.٦٦ مليــون ريــال عمانــي  فــي المســتحقات مــن البنــوك.
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بلغــت إيــرادات التمويــل اإلســامي للمجموعــة لعــام ٢٠١٩م ٦٦.٠٨ مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ حيــث ســجلت ٥٨.٦١ مليــون ريــال عمانــي لعــام ٢٠١٨م. 
و ترجــع الزيــادة البالغــة ٧.٤٧ مليــون ريــال عمانــي ، أو مــا يعــادل ١٢.٨% فــي المقــام االول إلــى زيــادة مديونيــات التمويــل اإلســامي البالغــة ٦.٨٣ مليــون 

ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ١٢.٤% خــال العــام.

العائد على االصول

ارتفــع العائــد علــى األصــول مــن ٤.٤١ % فــي عــام ٢٠١٨م إلــى ٤.٦١ % فــي عــام ٢٠١٩م ، بزيــادة نســبتها ٠.٢٠ %.  و تأتــي هــذه الزيــادة نتيجــة زيــادة العائــد علــى 
القــروض مــن ٤.٨٦% فــي عــام ٢٠١٨م إلــى ٥.٠٩% فــي عــام ٢٠١٩م و ذلــك بســبب زيــادة نســبة الفوائــد علــى اإلقــراض  بالنســبة للقــروض الجديــدة، وإعــادة 
تســعير بعــض  القــروض الحاليــة بنســبة فائــدة أعلــى. كمــا زادت نســبة العائــد علــى مســتحقات البنــوك مــن ٢.٣٥% فــي عــام ٢٠١٨م إلــى ٢.٥٨% فــي عــام ٢٠١٩م 

، و أيضــا زادت نســبة العائــد علــى اســتثمارات أدوات الديــن مــن ٢.٥٠% فــي عــام ٢٠١٨م إلــى ٢.٦٣% فــي عــام ٢٠١٩م.

مصروفات الفوائد وتكلفة التمويل اإلسالمي
يوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل مصروفــات فوائــد المجموعــة عــن العمليــات التقليديــة وتكلفــة اإليــداع للمعامــات المصرفيــة اإلســامية لعامــي ٢٠١٩م و 

٢٠١٨م.

 ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف 

    مصروفات الفوائد 
٥٤.٧%٥٨.٢٩٥,٣٢٩%١١٧,١٦١ودائع العماء 

٣.٨%٠.٩٦,٦٧٣%١,٨٧١التزامات الثانوية / سندات قابلة للتحويل إلزاميًا
١٠.٩%٨.٩١٨,٩٦٤%١٧,٨٤٦سندات اليورو متوسطة األجل

١٢.٨%١٢.١٢٢,٣٤٢%٢٤,٢٥٩اقتراضات بنكية
 ٨٢.٢%٨٠.١١٤٣,٣٠٨%١٦١,١٣٧

١٧.٨%١٩.٩٣١,٠٤٨%٣٩,٩٨٩توزيعات على المودعين)١( 
١٧.٨%١٩.٩٣١,٠٤٨%٣٩,٩٨٩

١٠٠%١٠٠١٧٤,٣٥٦%٢٠١,١٢٦مصروفات الفوائد و توزيعات على المودعين

ماحظة: )١(  يشمل التوزيعات على ودائع العماء من العمليات االسامية، والقروض المصرفية والصكوك.

بلغــت مصروفــات فوائــد المجموعــة مــن العمليــات التقليديــة لعــام ٢٠١٩م مبلغــا قــدره ١٦١.١٤ مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ ١٤٣.٣١ مليــون ريــال عماني 
لعــام ٢٠١٨م.، و بزيــادة قدرهــا ١٧.٨٣ مليــون ريــال عمانــي أو ١٢.٤% فــي عــام ٢٠١٩م ويرجــع هــذا االرتفــاع بشــكل رئيســي إلــى زيــادة قدرهــا ٢١.٨٣ مليــون 
ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ٢٢.٩% فــي مصروفــات الفوائــد علــى ودائــع العمــاء، و إلــى زيــادة فــي مصروفــات الفوائــد علــى المســتحقات للبنــوك والمؤسســات 
الماليــة األخــرى بقيمــة ١.٩٢ مليــون ريــال عمانــي ، أو ٨.٦%، و إلــى انخفــاض بقيمــة ٤.٨٠ مليــون ريــال عمانــي  أو مــا يعــادل ٧٢.٠% فــي مصروفــات الفوائــد 
علــى االلتزامــات الثانويــة / الســندات القابلــة للتحويــل إلزاميــا ، و إلــى انخفــاض بقيمــة و ١.١٢ مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ٥.٩% فــي مصروفــات الفوائــد 

علــى ســندات يــورو متوســطة األجــل.

ارتفعــت تكلفــة الودائــع المصرفيــة اإلســامية للمجموعــة لعــام ٢٠١٩م لتصــل إلــى مبلــغ  ٣٩.٩٩ مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ ٣١.٠٥ مليــون ريــال عمانــي 
لعــام ٢٠١٨م. ويعــزى هــذا االرتفــاع بقيمــة  ٨.٩٤ مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ٢٨.٨% فــي عــام ٢٠١٩م نتيجــة لنمــو حجــم الودائــع اإلســامية للمجموعــة 

، و إصــدار صكــوك جديــدة بقيمــة ٤٦ مليــون ريــال عمانــي وأيضــا نتيجــة الرتفــاع تكلفــة القــروض خــال العــام.

خــال ٢٠١٩م عكســت الزيــادة فــي مصروفــات الفوائــد علــى القــروض إرتفــاع معــدالت الفائــدة الفعليــة. فقــد ارتفعــت تكلفــة التمويــل مــن ١.٨٨% فــي عــام 
٢٠١٨م إلــى ٢.١٠% فــي عــام ٢٠١٩م ، بزيــادة قدرهــا ٠.٢٢% نقطــة. كمــا ارتفعــت تكلفــة تمويــل إيداعــات العمــاء مــن ١.٥٣% فــي عــام ٢٠١٨م إلــى ١.٨٠% فــي 
عــام ٢٠١٩م نتيجــة إلرتفاعــات تكلفــة حســابات الودائــع الثابتــة.  وكذلــك ارتفعــت تكلفــة الودائــع مــن البنــوك مــن ٢.٧٤% فــي عــام ٢٠١٨م إلــى ٣.٠٣% فــي عــام 

٢٠١٩م ، مــع تراجــع تكلفــة تمويــل ســندات يــورو متوســطة األجــل/ الصكــوك مــن ٤.٨٦% فــي عــام ٢٠١٨م إلــى ٤.٧٢% فــي عــام ٢٠١٩م.
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تكلفة التمويل 

الرسوم واإليرادات التشغيلية األخرى
تحصــل المجموعــة علــى الرســوم و العمــوالت مــن حســابات الودائــع الخاصــة بهــا ، والقــروض المقدمــة منهــا للعمــالء، و مــن التســهيالت اإلئتمانيــة األخــرى 
ــا ،  ــي تقدمه ــرى الت ــة األخ ــا( ، و مــن الخدمــات المصرفي ــات اإلئتمــان والضمــان الصــادرة عنه ــة وخطاب ــا المجموع ــي تقدمه ــراض الت ــل االلتزامــات باإلق )مث
بمــا فــي ذلــك رســوم خدمــات الخزينــة والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية وإدارة األصــول وتقديــم القــروض المشــتركة والرســوم المتعلقــة بالبطاقــات 
وغيرهــا. كمــا تشــمل اإليــرادات التشــغيلية األخــرى للمجموعــة بشــكل أساســي علــى إيــرادات صــرف العمــالت األجنبيــة واألربــاح المحققــة وغيــر المحققــة مــن 

ــرادات توزيعــات األربــاح وغيرهــا. االســتثمارات وإي

يوضح الجدول أدناه تفاصيل رسوم المجموعة واإليرادات التشغيلية األخرى لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

 ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف 

٦٧.٧%٦٦.٠٩٦,٤٧٠%١٠٢,٢٨٤إيرادات الرسوم )صافي(

٢٥.٢%٢٥.٦٣٥,٩٤٦%٣٩,٧٣٤صرف عمالت أجنبية
التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية المقاسة بالقيمة 

-١.٥%)٢,١٥٩(١.٠%١,٥٨٩العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

٠.٠%٠.٩٦٩%١,٣٦٦صافي الربح المحقق من بيع االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة
٤.٩%٤.٢٧,٠٠٣%٦,٥٧٩إيرادات توزيع أرباح

٣.٦%٢.٣٥,١١٨%٣,٦٤٧إيرادات أخرى
٣٢.٣%٣٤.٠٤٥,٩٧٧%٥٢,٩١٥

١٠٠%١٠٠١٤٢,٤٤٧%١٥٥,١٩٩الرسوم واإليرادات التشغيلية األخرى

٢٠١٩٢٠١٨
٣١.٩%٣٢.٩%معدل إيرادات الرسوم وإيرادات التشغيل االخرى إلى إجمالي إيرادات التشغيل

حقــق صافــي دخــل المجموعــة مــن إيــرادات الرســوم لعــام ٢٠١٩م مــا قــدره  ١٠٢.٢٨ مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ ٩٦.٤٧ مليــون ريــال عمانــي لعــام 
٢٠١٨م ، بزيــادة قدرهــا ٥.٨١ مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ٦.٠%.

ولقــد وصلــت اإليــرادات التشــغيلية األخــرى للمجموعــة إلــى ٥٢.٩٢ مليــون ريــال عمانــي لعــام ٢٠١٩م مقارنــة بمبلــغ ٤٥.٩٨ مليــون ريــال عمانــي لعــام ٢٠١٨م. 
وكانــت الزيــادة البالغــة ٦.٩٤ مليــون ريــال عمانــي ، أو مــا يعــادل ١٥.١%  فــي عــام ٢٠١٩م نتيجــة لزيــادة صــرف العمــالت األجنبيــة بمقــدار ٣.٧٩ مليــون ريــال 
عمانــي ، كمــا ســاهمت األربــاح غيــر المحققــة لإلســثتمارات المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــح والخســارة إلــى حصــد ٣.٧٥ مليــون ريــال عمانــي كمــا 
تــم تحقيــق ١.٣٠ مليــون ريــال عمانــي مــن األربــاح المحققــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة. هــذا وقــد ســاهم انخفاضــًا فــي اإليــرادات األخــرى بمبلــغ ١.٤٧ 

مليــون ريــال عمانــي فــي تقليــل تأثيــر هــذه الزيــادة فــي اإليــرادات التشــغيلية األخــرى.

و لقــد ارتفــع معــدل إيــرادات الرســوم وإيــرادات التشــغيل االخــرى إلــى إجمالــي إيــرادات التشــغيل ليصــل إلــى ٣٢.٩% أي ارتفــاع بنســبة ١.٠% فــي عــام ٢٠١٩م 
لألســباب المذكــورة أعــاله.
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المصروفات التشغيلية
يوضح الجدول أدناه تفصيًل للمصروفات التشغيلية للمجموعة ومعدل المصروفات إلى إاليرادات في عامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

 ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨

)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف

٥٤.٥%١٠٣,٧٩٤ ٥٣.٦%١٠٤,٨٤٨ تكاليف الموظفين
٢٩.٤%٥٥,٨٩٤ ٣٠.٦%٥٩,٩٣٤ المصروفات اإلدارية

٩.١%١٧,٢٩٦ ٥.٣%١٠,٤٨٠ تكاليف اإلشغال
٧.٠%١٣,٣٥٩ ١٠.٥%٢٠,٦٦٩ االستهلك

١٠٠% ١٠٠١٩٠,٣٤٣% ١٩٥,٩٣١المصروفات التشغيلية

٢٠١٩٢٠١٨
٤٢.٦%٤١.٥%معدل مصروفات التشغيل إلى إجمالي إيرادات التشغيل

ارتفــع إجمالــي المصروفــات التشــغيلية للمجموعــة ليصــل إلــى ١٩٥.٩٣ مليــون ريــال عمانــي لعــام ٢٠١٩م مقارنــة بمبلــغ ١٩٠.٣٤ مليــون ريــال عمانــي لعــام 
٢٠١٨م بزيــادة قدرهــا ٥.٥٩ مليــون ريــال عمانــي ، أو مــا يعــادل ٢.٩% ، و قــد حصــل هــذا االرتفــاع بشــكل رئيســي نتيجــة لزيــادة قدرهــا ٤.٠٤ مليــون ريــال عمانــي 
فــي المصاريــف اإلداريــة األخــرى أو مــا يعــادل ٧.٢% و كذلــك زيــادة قدرهــا ١.٠٥ مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ١.٠% فــي تكاليــف الموظفيــن. كمــا زاد 
االســتهلك بمقــدار ٧.٣١ مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ٥٤.٧% فــي العــام ٢٠١٩م ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى اســتهلك أصــول حــق اإلســتخدام 
وذلــك عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ١٦ "عقــود اإليجــار" هــذا وقــد أدى ذلــك أيًضــا إلــى انخفــاض تكاليــف اإلشــغال بمبلــغ ٦.٨٢ 

مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ٣٩.٤% فــي عــام ٢٠١٩م.

هذا وبلغ  معدل مصروفات التشــغيل إلى إيرادات التشــغيل مســتوى جيدًا بنســبة ٤١.٥% ، أي انخفاض بنســبة ١.١% نقطة في عام ٢٠١٨م:
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صافي خسائر انخفاض القيمة
تضــع المجموعــة مخصصــا لخســائر اإلئتمــان بمــا يتوافــق مــع المعاييــر المحاســبية المتبعــة ووفقــا لسياســة متحفظــة للمخصصــات وضعتهــا المجموعــة 

لنفســها.

يوضح الجدول أدناه تفاصيل صافي خسائر انخفاض القيمة للمجموعة لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

 ٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف 

٩٢,٧٢٧٨٥,٩٠٣خسائر انخفاض القيمة على القروض والضمانات واإللتزامات
١١١,٧٧٠٧٥,٧٠١المرحلة ٣

١٠,٢٠٢)١٩,٠٤٣(المرحلة ١ و ٢
)٢,١٤١(١١٧انخفاض قيمة إيداعات البنوك 

)٦١٣(٥٠٠انخفاض قيمة االستثمارات 
٩٣,٣٤٤٨٣,١٤٩

٣٧,٢١٧٣٩,٩٠٧المسترد من مخصصات خسائر االئتمان
٥٦,١٢٧٤٣,٢٤٢صافي انخفاض قيمة خسائر االئتمان

بلــغ صافــي خســائر انخفــاض القيمــة مــا قــدره ٥٦.١٣ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م مقارنــة بمبلــغ ٤٣.٢٤ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٨م،  ويرجــع 
ــي ، الخدمــات  ــال عمان ــون ري ــة بمقــدار ٤.٠٩ ملي ــات الخارجي ــادة صافــي خســائر انخفــاض القيمــة فــي كٍل ممــا يلــي: مــن العملي ــى زي ذلــك بشــكل رئيســي إل
المصرفيــة للعمــاء بقيمــة ٤.٠٤ مليــون ريــال عمانــي ، قطــاع الخدمــات المصرفيــة المتخصصــة بمبلــغ ٣.٢٩ مليــون ريــال عمانــي، وأيضــا الخدمــات المصرفيــة 
للشــركات بمبلــغ ١.٠٢ مليــون ريــال عمانــي ، علمــا أن الزيــادة فــي صافــي خســائر انخفــاض القيمــة جــاء نتيجــة إلنخفــاض فــي قيمــة األصــول. كمــا كان هنــاك 
زيــادة فــي المرحلــة الثالثــة فــي إجمالــي تكاليــف انخفــاض القيمــة بمقــدار ٣٦.٠٧ مليــون ريــال عمانــي فــي المرحلــة ٣ ، كمــا حصــل انخفــاض فــي المرحلتيــن 
االولــى والثانيــة فــي إجمالــي تكاليــف انخفــاض القيمــة  و قــدره ٢٩.٢٥ مليــون ريــال عمانــي. كمــا انخفضــت المبالــغ المســتردة مــن مخصصــات الخســائر 

االئتمانيــة مــن ٣٩.٩١ مليــون ريــال عمانــي فــي ٢٠١٨م لتصــل إلــى ٣٧.٢٢ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م.

وقــد ارتفــع االنخفــاض فــي قيمــة مخصصــات إيداعــات البنــوك بمبلــغ ٢.٢٦ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م ، كمــا ارتفــع االنخفاض في قيمة االســتثمارات 
بمقــدار ١.١١ مليــون ريــال عمانــي في عــام ٢٠١٩م.

يوضح الجدول أدناه معدل القروض الخاسرة ومعدل تغطية خسارة قروض المجموعة في عامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٢٩٨,٥٤٧٢٨٦,٧٨٤القروض الخاسرة
٣.٠٩%٣.٢٥%معدل القروض الخاسرة )١(

١٢٨.٨%١٢٧.٢%معدل تغطية القروض الخاسرة )٢(

)١( القروض الخاسرة كنسبة من اإلجمالي الكلي للقروض

)٢( مخصصات خسائر القروض كنسبة من القروض الخاسرة : يشتمل على قروض وسلف ، وضمانات مالية، وأوراق قبول والتزامات غير مسحوبة وحدود غير مستخدمة.

ارتفعــت القــروض الخاســرة مــن ٢٨٦.٧٨ مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م إلــى ٢٩٨.٥٥ مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م ، 
بزيــادة بلغــت ١١.٧٦ مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ٤.١%. كمــا ارتفــع معــدل القــروض الخاســرة إلــى إجمالــي القــروض مــن ٣.٠٩% كمــا  فــي ٣١ ديســمبر 
٢٠١٨م إلــى ٣.٢٥% كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م. وانخفــض معــدل التغطيــة مــن ١٢٨.٨% كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م إلــى ١٢٧.٢ مــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م
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توضح المخططات البيانية التالية إجمالي التعرض ونسب التغطية الممولة وغير الممولة لكل مرحلة.
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السيولة والتمويل

نظرة عامة
تنشــأ احتياجــات المجموعــة للســيولة فــي المقــام األول مــن تقديــم القــروض والســلف والتمويــل اإلســامي للعمــاء ، وســداد المصروفــات واســتثمارات 
المجموعــة فــي األوراق الماليــة، و حتــى اآلن فــإن تمويــل احتياجــات المجموعــة مــن الســيولة كان يتــم بشــكل أساســي مــن خــال الودائــع وتدفــق النقــد مــن 

األنشــطة التشــغيلية ،ويشــمل ذلــك إيــرادات الفوائــد واألربــاح الناتجــة مــن محفظــة قــروض العمــاء ومحفظــة الديــن اإلســتثمارية. 

السيولة
يوضح الجدول أدناه التدفق النقدي للمجموعة من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

 ٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف 

٥٦٩,٠٧٦)١١٦,٤٨٨(صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية
)١٤٠,٢٧٢()٢٠٤,٧٧١(صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)١٧٠,٥٢١()١٢٣,٣٩٩(صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية
١,٤٢٦,٨٤٣١,١٦٨,٥٦٠النقد واألرصدة قصيرة األجل في بداية العام
٩٨٢,١٨٥١,٤٢٦,٨٤٣النقد واألرصدة قصيرة األجل في بداية العام

األنشطة التشغيلية
بلــغ صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التشــغيلية فــي عــام ٢٠١٩م مــا قيمتــه ١١٦ مليــون ريــال عمانــي مقارنــة  ب ٥٦٩ مليــون ريــال عمانــي فــي النقــد 
الناتــج مــن االنشــطة التشــغيلية عــام ٢٠١٨م. حيــث إن التغييــرات فــي صافــي النقــد الناتــج مــن االنشــطة التشــغيلية تعكــس صافــي الربــح للعــام )وذلــك معــداًل 
ليشــمل صافــي انخفــاض القيمــة وإيــرادات اإلســتثمار واالســتهاك وأي إيــرادات أو مصاريــف غيــر تشــغيلية أو غيــر نقديــة( ،  و كذلــك يعكــس النقــد الناتــج مــن 

)المســتخدم فــي( األصــول وااللتزامــات التشــغيلية خــال الســنة.

ــع  ــع العمــاء وودائ ــى انخفــاض قيمــة ودائ ــة مــن األنشــطة التشــغيلية فــي عــام ٢٠١٩م بشــكل رئيســي إل ويعــود ســبب االنخفــاض فــي التدفقــات النقدي
العمــاء اإلســامية بمبلــغ ٤١٩ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م مقارنــة بالتدفقــات النقديــة البالغــة ١,٠٤٣ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٨م.  و قــد 
قابــل هــذا اإلنخفــاض ، جزئيــا ، زيــادة فــي التدفقــات النقديــة الناتجــة عــن انخفــاض القــروض والســلف ومديونيــات التمويــل اإلســامي بمبلــغ ٣٠ مليــون ريــال 

عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م مقارنــة بالتدفقــات النقديــة المســتخدمة البالغــة ٦١٨ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٨م.

األنشطة االستثمارية
بلــغ صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية فــي عــام ٢٠١٩م مــا قــدره  ٢٠٥ مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بالنقد المســتخدم فــي عــام ٢٠١٨م والبالغ 

١٤٠ مليــون ريــال عماني.

و قــد اســتثمرت المجموعــة فــي عــام ٢٠١٩م  مبلــغ ٢٠٣ مليــون ريــال عمانــي فــي األوراق الماليــة االســتثمارية مقارنــة بصافــي اســتثمار بلــغ ١٣٧ مليــون ريــال 
عمانــي فــي عــام ٢٠١٨م. وكان إجمالــي المبلــغ المســتخدم فــي االســتثمارات فــي عــام ٢٠١٩م ٢٣٨ مليــون ريــال عمانــي مقارنــة ب ١٥٨ مليــون ريــال عمانــي فــي 
عــام ٢٠١٨م. كمــا ارتفعــت المتحصــات مــن بيــع االســتثمارات فــي عــام ٢٠١٩م بمبلــغ ٣٥ مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ ٢١ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 
٢٠١٨م. و قــد انفقــت المجموعــة مبلغــا صافيــا قــدره  ٩ ماييــن ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م علــى الممتلــكات والمعــدات والبرمجيــات ، أي أقــل مــن المبلــغ 
الــذي أنفقتــه المجموعــة للســبب نفســه فــي عــام ٢٠١٨م حيــث أنفقــت المجموعــة ١١ مليــون ريــال عمانــي. باإلضافــة إلــى ذلــك ، اســتلمت المجموعــة مبلغــا 

قــدره ٦.٦ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م مقارنــة بمبلــغ ٧ ماييــن ريــال عمانــي مــن إيــرادات توزيعــات األربــاح علــى محفظتهــا اإلســتثمارية.

األنشطة التمويلية
انخفــض صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة فــي عــام ٢٠١٩م إلــى ١٢٣ مليــون ريــال عمانــي  مقارنــة مــع االســتخدام النقــدي الصافــي البالــغ 
١٧١ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٨م. ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى ســداد القــروض الثانويــة بمبلــغ وقــدره ١٣ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م 
مقارنــة بمبلــغ ٨٢ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٨م، إال أن توزيعــات األربــاح المدفوعــة فــي عــام ٢٠١٩م كانــت أعلــى مقارنــة بعــام ٢٠١٨م حيــث بلغــت 

قيمتهــا ١٠٣ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م بينمــا بلغــت قيمتهــا ٨١ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٨م.

يوضح الجدول أدناه معدل األصول السائلة للمجموعة لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

كما في ٣١ ديسمبر
٢٠١٩٢٠١٨

٢١.٠٧%١٩.٩٨%معدل األصول السائلة إلى إجمالي األصول
٢٧.١٣%٢٦.٢٦%معدل األصول السائلة إلى إجمالي الودائع

تتكــون األصــول الســائلة مــن النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة واذون الخزينــة واألوراق الماليــة الحكوميــة والمســتحقات مــن البنــوك. وقــد انخفــض 
معــدل  األصــول الســائلة إلــى إجمالــي األصــول ومعــدل األصــول الســائلة إلــى إجمالــي الودائــع بنســبة ١.٠٩% و ٠.٨٧% علــى التوالــي بســبب انخفــاض التدفقــات 

النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية كمــا هــو موضــح أعــاه.
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فيما يلي معدالت تغطية السيولة  وصافي التمويل المستقر كما في ديسمبر ٢٠١٩م ومتطلباتها على النحو التالي.

كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٩

كما في ٣١ 
متطلبات ٢٠٢١متطلبات ٢٠٢٠ديسمبر ٢٠١٨

١٠٠%١٠٠%٢٩٨%٢١٥%معدل تغطية السيولة 
١٠٠%١٠٠%١٠٧%١١٧%معدل صافي التمويل المستقر

التمويل
تتمثــل مصــادر التمويــل الرئيســية للمجموعــة فــي ودائــع العمــاء ، والودائــع بيــن البنــوك والقــروض الثانويــة وســندات يــورو متوســطة األجــل والصكــوك. 
كمــا تتمتــع المجموعــة أيًضــا بإمكانيــة الوصــول إلــى مجموعــة مــن األوراق الماليــة غيــر المثقلــة بديــن أو رهــن والســائلة فــي صــورة أذون الخزينــة و ســندات 
ــة  ــدى البنــوك المركزي ــة وودائعهــا ل ــى أرصدتهــا النقدي ــة احتياجــات الســيولة ، باإلضافــة إل ــة مدرجــة يمكــن الوصــول إليهــا لتلبي ــى أوراق مالي ، باإلضافــة إل

والمؤسســات الماليــة األخــرى .

بلغــت ودائــع عمــاء المجموعــة مــن العمليــات التقليديــة وودائــع عمــاء الخدمــات المصرفيــة اإلســامية ٨,٠٤٤  مليــون ريــال عمانــي ، أو مــا يعــادل ٧٨.٢% 
مــن إجمالــي االلتزامــات  كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م ، مقارنــة بمبلــغ ٨,٤٦٣  مليــون ريــال عمانــي ، أو مــا يعــادل ٨١.٧% مــن إجمالــي االلتزامــات  كمــا فــي ٣١ 

ديســمبر ٢٠١٨م، فــي حيــن تمثــل ودائــع الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة األخــرى مــا نســبته ٣١.٧% مــن إجمالــي ودائــع العمــاء.

يوضح الجدول أدناه مصادر تمويل المجموعة كما في ٣١ ديسمبر من عامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

 ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف 

٨٥.٦%٨٢.٧٨,٤٦٢,٦٨٥%٨,٠٤٣,٦٦٦ودائع العماء )١(
٩.٦%١٢.١٩٥١,٨٧٨%١,١٧٣,٤٧٩ودائع من البنوك

٠.٥%٠.٩٤٤,٦٠٨%٩٠,٢٠٥صكوك
٣.٩%٤.٠٣٨٥,٠٠٠%٣٨٥,٤١٠سندات يورو متوسطة األجل

٠.٤%٠.٣٣٩,٢٧٠%٢٦,١٨٠التزامات ثانوية
١٠٠%١٠٠٩,٨٨٣,٤٤١%٩,٧١٨,٩٤٠إجمالي

)١( تتضمن ودائع العماء اإلسامية

يوضــح الجــدول أدنــاه منتجــات المجموعــة مــن ودائــع العمــاء وودائــع عمــاء الخدمــات المصرفيــة اإلســامية كمــا فــي ٣١ ديســمبر مــن عامــي ٢٠١٩م و 
٢٠١٨م.

 ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف)% من اإلجمالي(ريال عماني باآلالف 

٢٦.١%٢٧.٧٢,٢١٠,٤٤٧%٢,٢٢٦,٠٥٨حسابات جارية، وتحت الطلب وهامشية
٣٠.٥%٣٤.٧٢,٥٧٩,٤٤٢%٢,٧٩٦,١٣١حسابات توفير
٤٣.٤%٣٧.٦٣,٦٧٢,٧٩٦%٣,٠٢١,٤٧٧حسابات ودائع

١٠٠%١٠٠٨,٤٦٢,٦٨٥%٨,٠٤٣,٦٦٦إجمالي ودائع العمالء

إن الحســابات الجاريــة وحســابات تحــت الطلــب والحســابات الهامشــية ســواء مــن العمليــات المصرفيــة التقليديــة أواإلســامية هــي فــي الغالــب حســابات بــا 
فوائــد ومتاحــة للمودعيــن عنــد الطلــب، أمــا حســابات التوفيــر مــن العمليــات التقليديــة فهــي ال تحمــل فائــدة فــي الغالــب ولكنهــا مؤهلــة للفــوز فــي ســحوبات 
الجوائــز، بينمــا حســابات التوفيــر مــن العمليــات المصرفيــة اإلســامية تعــد مؤهلــة للحصــول علــى توزيعــات األربــاح، و بعضهــا مؤهــل لســحوبات الجوائــز. كمــا 
إن حســابات الودائــع مــن العمليــات التقليديــة تحمــل فائــدة ولهــا تاريــخ اســتحقاق ثابــت، وبالمثــل ، فــإن حســابات الودائــع مــن العمليــات اإلســامية مؤهلــة 

للحصــول علــى توزيعــات األربــاح ولهــا تاريــخ اســتحقاق ثابــت.

ارتفعــت أرصــدة الحســابات الجاريــة والحســابات الهامشــية والحســابات تحــت الطلــب مــن ٢,٢١٠ مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م إلــى ٢,٢٢٦ 
مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م ، بزيــادة قدرهــا ١٦ مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ٠.٧%  خــال العام.كمــا ارتفعــت أرصــدة حســابات التوفيــر 
مــن ٢,٥٧٩ مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م  إلــى ٢,٧٩٦  مليــون ريــال عمانــي فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م ، بزيــادة قدرهــا ٢١٧ مليــون ريــال عمانــي 
أو مــا يعــادل ٨.٤% خــال العــام. إال ان أرصــدة حســابات الودائــع انخفضــت مــن ٣,٦٧٣  مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م إلــى ٣,٠٢١  مليــون ريــال 
عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م ، بانخفــاض قــدره ٦٥١ مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ١٧.٧% خــال العــام، ويعــود الســبب الرئيســي النخفــاض أرصــدة 

ودائــع العمــاء فــي عــام ٢٠١٩م إلــى ارتفــاع الودائــع قصيــرة األجــل فــي الربــع األخيــر مــن عــام ٢٠١٨م و التــي كانــت تعتبــر مؤقتــة بطبيعتهــا. 

وقــد ارتفعــت حصــة الودائــع تحــت الطلــب ، والتــي تشــمل الحســابات الجاريــة والحســابات الهامشــية والحســابات تحــت الطلــب وحســابات التوفيــر، إلــى إجمالــي 
ودائــع العمــاء لتصــل إلــى ٦٢.٤% كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م مقارنــة بنســبة ٥٦.٦% كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م. ولقــد تراجعــت حصــة الودائــع إلــى إجمالــي 

ودائــع العمــاء مــن ٤٣.٤% كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م لتصــل إلــى ٣٧.٦% كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م لألســباب المذكــورة ســابقا.

ولقــد شــهدت ودائــع البنــوك زيــادة بمبلــغ ٢٢٢ مليــون ريــال عمانــي أو مــا يعــادل ٢٣.٣% ، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى زيــادة فــي عمليــات اإلقــراض فيمــا 
بيــن البنــوك بمبلــغ ٢٤٩ مليــون ريــال عمانــي خــال العــام.

ــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م ، أي  ــال عمان ــون ري ــى ٢٦ ملي ــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م إل ــال عمان ــون ري ــة مــن ٣٩ ملي ــع الثانوي و قــد تراجعــت الودائ
ــي خــال العــام.  ــال عمان ــون ري ــة بقيمــة ١٣ ملي ــع ثانوي ــى ســداد ودائ ــي أو ٣٣.٣% ، ويعــزى هــذا االنخفــاض إل ــال عمان ــون ري بانخفــاض قــدره ١٣ ملي
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تمويل حقوق المساهمين
تتكــون محفظــة تمويــل حقــوق المســاهمين للمجموعــة مــن رأس مــال األســهم العاديــة وعــاوة إصــدار األســهم واالحتياطيــات القانونيــة والعامــة وغيرهــا 
وأوراق رأســمالية دائمــة مــن الفئــة االولــى باإلضافــة إلــى األربــاح المحتجــزة، و قــد ارتفعــت قيمــة حقــوق الملكيــة للمجموعــة مــن ١,٩٢٨ مليــون ريــال عمانــي 

كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م إلــى ٢,٠٠٣ مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م ، بزيــادة قدرهــا ٣.٩%.

وقــد بلغــت أربــاح المجموعــة لعــام ٢٠١٩م مــا قــدره  ١٨٥.٥٥ مليــون ريــال عمانــي. كمــا دفعــت المجموعــة أربــاح نقديــة عــن عــام ٢٠١٨م بنســبة ٣٥% مــن رأس 
المــال المدفــوع ، أي مــا يعــادل ١٠٣.١٦ مليــون ريــال عمانــي. باإلضافــة إلــى ذلــك ، منحــت المجموعــة أســهما مجانيــة بنســبة ســهم واحــد لــكل ٢٠ ســهم 
عــادي بإجمالــي ١٤.٧٤ مليــون ريــال عمانــي. وســاهمت الزيــادة فــي األربــاح المحتجــزة بعــد توزيــع األربــاح النقديــة بشــكل كبيــر فــي زيــادة حقــوق الملكيــة فــي 

عــام ٢٠١٩م.

هــذ وانخفــض العائــد علــى متوســط أمــوال المســاهمين فــي المجموعــة مــن ١٠.٨٨% فــي عــام ٢٠١٨م إلــى ١٠.٧٣ % فــي عــام ٢٠١٩م ويرجــع ذلــك بشــكل 
اساســي إلــى زيــادة قدرهــا ٤.٢% فــي حقــوق المســاهمين المنســوبة إلــى حملــة األســهم فــي المجموعــة مقارنــة بإنخفــاض معــدل صافــي األربــاح )٣.٣%( خــال 

عــام ٢٠١٩م.

        العائد على متوسط األسهم العادية

األصول
ارتفــع إجمالــي األصــول بمقــدار 3 مالييــن ريــال عمانــي ليصــل إلــى ١٢,٢٩١ مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٩م. وقــد نتجــت هــذه الزيــادة فــي 
إجمالــي األصــول بشــكل رئيســي بســبب زيــادة عمليــات اإليــداع لــدى البنــوك بمبلــغ 3٩4 مليــون ريــال عمانــي وكذلــك زيــادة فــي االســتثمارات فــي األوراق 
الماليــة بقيمــة ١75 مليــون ريــال عمانــي خــالل العــام.إال أن النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة انخفــض بمــا قــدره 5٢5 مليــون ريــال عمانــي كمــا انخفــض 

صافــي القــروض ومحفظــة التمويــل اإلســالمي بمــا قــدره 6١ مليــون ريــال عمانــي. 
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اإلقراض 
انخفــض صافــي محفظــة القــروض والتمويــل اإلســالمي للمجموعــة بمبلــغ 6١ مليــون ريــال عمانــي خــالل العــام ليصــل إلــى 8,878  مليــون ريــال عمانــي كمــا 

فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٩م مقارنــة بمبلــغ 8,٩3٩ مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8م.

يوضــح الجــدول أدنــاه محفظــة قــروض العمــالء بالمجموعــة والمخصصات ومعدل القروض إلى الودائع كما في 3١ ديســمبر من عامي ٢٠١٩م و ٢٠١8م.

كما في ٣١ ديسمبر
٢٠١٩٢٠١8

)ريال عماني باآلالف((ريال عماني باآلالف)
٩,١٩٢,٨٢٧٩,٢68,٠٢6إجمالي القروض )١(

)3٢٩,١١١((٣١٤,٧٨٦)ناقصًا : مخصصات لخسائر االنخفاض
٨,٨٧٨,٠٤١8,٩38,٩١5صافي القروض )٢(

١٠5.6%١١٠.٤%صافي القروض/ ودائع العمالء
٩4.٩%٩٦.٣%صافي القروض/ إجمالي الودائع )3(   

              )١(  يشمل إجمالي القروض مجموع القروض والسلف والتمويل اإلسالمي المقدم للعمالء بغض النظر عن انخفاض القيمة. 

              )٢(  يتكون صافي القروض من مجموع القروض مطروحًا منها مخصصات انخفاض القيمة. 

              )٣(  يتكون إجمالي الودائع من ودائع العمالء ومستحقات البنوك.

إن محفظــة قــروض العمــالء بالمجموعــة يتــم تحديــد أســعارها وفئاتهــا بالريــال العمانــي ، علــى الرغــم مــن أن القــروض ُتقــدم أيًضــا بالــدوالر األمريكــي والريــال 
الســعودي والدينــار الكويتــي و عمــالت أخــرى. وتعتقــد المجموعــة بوجــود اســتثمار هيكلــي محــدود فــي العمــالت حيــث أن معظــم أصولهــا والتزاماتهــا يتــم 
تمويلهــا حســب العملــة. إضافــة إلــى ذلــك ، تقــوم المجموعــة بالتحــوط كجــزء مــن اســتثمارها فــي العملــة مــن خــالل اســتخدام عقــود المشــتقات، مثــل عقــود 
الصــرف األجنبــي اآلجلــة ومقايضــات العمــالت وخيــارات العمالت.ويجــوز للمجموعــة أيضــًا و مــن حيــن آلخــر أن تبــرم عقــودًا آجلــة ومقايضــات فــي معــدالت 

الفائــدة للعمــالت إلدارة اســتثمارها فــي أســعار الفائــدة.
وقــد بلغــت نســبة اســتثمار البنــك فــي القــروض الشــخصية والســكنية 4٢.٠% كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٩م مــن إجمالــي اســتثماراته مقارنــة بنســبة %4٠.٢ 
كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8م.و وتدعــم جميــع هــذه القــروض بمخصصــات الرواتــب و القــروض العقاريــة كضمــان. ووفقــًا للوائــح البنــك المركــزي العمانــي فــإن 
ســقف القــروض الشــخصية والســكنية التــي يمكــن للبنــك تقديمهــا تمثــل 35% و ١5%  علــى التوالــي  مــن إجمالــي القــروض المصرفيــة التقليديــة. ويســمح 
ــل كمــا فــي 3١  ــي التموي ــر الســكني مــن إجمال ــل الشــخصي الســكني وغي للبنــوك أو النوافــذ اإلســالمية بحــد أقصــى قــدره 5٠% مــن االســتثمار فــي التموي
ديســمبر ٢٠١٩م. ويطلــب مــن عمليــات البنــوك أو النوافــذ اإلســالمية خفــض الحــد األدنــى لإلســتثمار فــي التمويــل الســكني حتــى 35% مــن إجمالــي التمويــل 

بحلــول 3١ ديســمبر ٢٠٢١.

و قــد بلغــت نســبة اســتثمار البنــك فــي قــروض الشــركات والقــروض األخــرى 58.٠% كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٩م  مــن إجمالــي اســتثماراته مقارنــة بنســبة 
5٩.8% كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8م. و قــد شــكل قطــاع الخدمــات 8.8% مــن إجمالــي القــروض والســلف للمجموعــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٩م مقابــل %7.7 
كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8م. كمــا شــكل  قطــاع النقــل 8.3% مــن إجمالــي القــروض والســلف للمجموعــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٩م مقابــل ٩.٢% كمــا فــي 
3١  ديســمبر ٢٠١8م. وبلغــت حصــة قطــاع الصناعــات وقطــاع المرافــق وقطــاع التعديــن و المحاجــر مــا نســبة كل منهــم 7.8% ، و 7.١%،  و 5.6% علــى التوالــي 

كمــا فــي  3١ ديســمبر ٢٠١٩م  مقابــل 8.٠%، و 6.٩%، و 4.5% علــى التوالــي كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8م. 
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كفاية رأس المـال 
تشــير كفايــة رأس المــال إلــى قــدرة المجموعــة علــى مواجهــة أي طــارئ دون المســاس بمصالــح المودعيــن وتوفيــر االئتمــان  خــال دورات األعمــال، و تســاعد 
كفايــة رأس المــال فيمــا يتعلــق بملــف مخاطــر المجموعــة والخــاص بأصولهــا، علــى تعزيــز االســتقرار المالــي وتعزيــز ثقــة أصحــاب المصلحــة والدائنيــن، إذ تهــدف 
المجموعــة إلــى زيــادة القيمــة للمســاهم إلــى أقصــى حــد مــن خــال 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 ٣ لــرأس المــال وتماشــيا مــع توجيهــات البنــك المركــزي العمانــي. ولقــد تبنــت المجموعــة 
نهجــا موحــدا لإلئتمــان ومخاطــر الســوق والمؤشــر األساســي للمخاطــر التشــغيلية.

تحــدد الجهــة التنظيميــة للبنــك متمثلــة فــي البنــك المركــزي العمانــي وتتابــع متطلبــات رأس المــال للبنــوك فــي الســلطنة، الجديــر بالذكــر أن الحــد األدنــى 
لمعــدل حقــوق المســاهمين العاديــة هــو ٧% و ١٠.٥% لــرأس المــال األساســي مــن الفئــة األولــى.

يوضح الجدول أدناه الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال للبنك.

إبتداًء من ١ يناير ٢٠١٩  
٧.٠٠٠%معدل رأس مال األسهم العادية

٢.٥٠٠%احتياطي رأس المال 
١.٠٠٠%بنك منظم * 

٢.٠٠٠%الفئة ١ اإلضافية – مقيدة إلى أقصى حد
١٢.٥٠٠%معدل رأس مال الفئة ١

٢.٠٠٠%الفئة ٢ اإلضافية – مقيدة إلى أقصى حد
١٤.٥٠٠%إجمالي معدل رأس المال

* تم تحديد البنك كأهم البنوك المنظمة )D-SIB( في ُعمان. وبناًء على ذلك ، سيكون على البنك أن يحافظ على رأس مال إضافي بقيمة ١%.  

يوضح الجدول أدناه معدالت كفاية رأس المال للمجموعة لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

كما في ٣١ ديسمبر
٢٠١٩٢٠١٨

١٨.٠%١٨.٨%معدل الفئة األولى لكفاية رأس المال
١٩.٢%١٩.٧%إجمالي معدل كفاية رأس المال

يعــد معــدل كفايــة رأس المــال للمجموعــة بنســبة ١٩.٧% أعلــى مــن متطلبــات الجهــات الرقابيــة )نســبة ١٤.٥%( لعــام ٢٠١٩م.، وتتكــون بشــكل رئيســي مــن 
رأس المــال مــن الفئــة األولــى بنســبة ١٨.٨% ورأس المــال مــن الفئــة الثانيــة بنســبة ٠.٩%. وتشــير كفايــة رأس المــال 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 الطارئة وااللتزامات
لــدى المجموعــة مطلوبــات طارئــة فيمــا يتعلــق بالتزامــات التمويــل التــي تعهــدت بهــا وكذلــك فيمــا يتعلــق بــأوراق القبــول وخطابــات االعتمــاد والضمانــات 
الصــادرة عنهــا. كمــا أن المجموعــة لديهــا أيضــا التزامــات فيمــا يتعلــق بشــراء العقــارات والمعــدات واالســتثمارات المدفوعــة بشــكل جزئــي. يوضــح الجــدول 

أدنــاه هــذه المطلوبــات وااللتزامــات المحتملــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر مــن عامــي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

 ٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف 

٣٢٣,١٨٠٥٦١,٩٣٠التزامات منح التسهيات اإلئتمانية غير القابلة لإللغاء
١,٩٧٩,١٨٤٢,٢٧٧,٨٨٦ضمانات

٣٤٣,٧٧٣٣٩٨,٥٤٩خطابات االعتماد
١٢٣,٤٦٢١٠٧,٤٨٨اوراق قبول

١,٠٣١٩٦٢التزامات بشراء عقارات ومعدات
٣,٨٤٤١,٧٨٨مبلغ غير مسدد على االستثمارات المدفوعة بشكل جزئي

 ٢,٧٧٤,٤٧٤٣,٣٤٨,٦٠٣
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التصنيف االئتماني 
تقضــي فلســفة 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 البيانــت الماليــة. هــذا ويولــي البنــك أهميــة خاصــة للتعليقــات التــي تبديهــا وكاالت التنصيــف ومحللــو القطــاع 

المصرفــي ، إذ أن البنــك يولــي اهتمامــا كبيــرا بالمحافظــة علــى مراتــب التصنيــف التــي تمنحهــا وكاالت التنصيــف لــه بــل و يعمــل علــى تحســينها.

ــورز )S&P( ، وفيتــش )Fitch( ، و قــد أتــت  ــد ب ــز )Moody’s( ، وســتاندرد آن ــًا و هــي: مودي ــدة ومرموقــة دولي لقــد صنفــت البنــك ثــاث وكاالت تصنيــف رائ
التصنيفــات علــى النحــو اآلتــي خــال العــام.

النظرة المدى القصيرالمدى الطويلوكالة التصنيف
المستقبلية

)Moody’s( موديزBa١Prime-سلبي٣
)S&P( ستاندرد آند بورزBB  Bسلبي

)Fitch( فيتشBB+Bمستقر
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ــغ  ــة بمبل ــة مقارن ــرة الحالي ــي خــال الفت ــال عمان ــون ري ــه )١٠.٨٤٦( ملي ــح بلغــت قيمت ــاق" صافــي رب ــات النافــذة اإلســامية لبنــك مســقط "ميث حققــت عملي
)١٠.٧٤٤( مليــون ريــال عمانــي التــي تــم تســجيلها خــال الفتــرة نفســها مــن عــام ٢٠١٨م، بزيــادة بلغــت نســبتها ٠.٩ ٪. فــي حيــن تراجعــت األربــاح التشــغيلية 

ــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٩م، بتراجــع بلغــت نســبته ٠.١٪. ــون ري ــى )١٦.٨٠٩( ملي ــال عمانــي فــي ٢٠١٨م إل ــون ري ــاق مــن )١٦.٨٣٤( ملي لميث

كمــا بلغــت المصروفــات التشــغيلية للســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م مبلــغ )١٣.١١٩( مليــون ريــال عمانــي أي أقــل بنســبة ٣.١٪ مقارنــة بمبلــغ )١٣.٥٣٨( 
مليــون ريــال عمانــي خــال الفتــرة نفســها مــن عــام ٢٠١٨م. كمــا تراجعــت نســبة التكلفــة مقارنــة بالدخــل للعــام مــن ٤٤.٦٪ فــي عــام ٢٠١٨م إلــى ٤٣.٨٪ فــي 

٢٠١٩م.

فــي حيــن بلغــت قيمــة االنخفــاض نتيجــة خســائر االئتمــان خــال العــام ٢٠١٩م مبلــغ )٧,٤٨٩( مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ )٧.٣٤١( مليــون ريــال عمانــي 
للفتــرة نفســها مــن عــام ٢٠١٨م. وبلغــت قيمــة المبالــغ المســتردة بعــد االنخفــاض نتيجــة خســائر االئتمــان )٣.٠٨٢( مليــون ريــال عمانــي لعــام ٢٠١٩م مقارنــة 

بقيمــة )٣.٣٢٥( مليــون ريــال عمانــي عــن الفتــرة نفســها مــن العــام ٢٠١٨م.

وبلــغ صافــي مســتحقات أعمــال التمويــل اإلســامي )١,١٦٥.٨( مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر٢٠١٩م مقارنــة بمبلــغ )١,١١٠.٤(  مليــون ريــال عمانــي 
كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م. وبلغــت قيمــة ودائــع الزبائــن )١,٠٣٤.٩( مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م مقارنــة بمبلــغ )٩٦٠.٥( مليــون ريــال 

عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م.

تراجــع العائــد علــى متوســط األصــول إلــى ٠.٧٧ ٪ فــي عــام ٢٠١٩م  مقارنــة بنســبة ٠.٨٤٪ فــي عــام ٢٠١٨م. كمــا تراجــع العائــد علــى متوســط حقــوق الملكيــة 
إلــى ٨.٨٦ ٪ فــي عــام ٢٠١٩م مقارنــة بنســبة ٩.٧٧٪ فــي عــام ٢٠١٨م.

ظلــت نســبة كفايــة رأس المــال عنــد مســتوى جيــد حيــث بلغــت ١٤.٣٣٪ كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م مقابــل الحــد األدنــى المطلــوب وهــو ١١٪ وفقــا لإلطــار 
التنظيمــي لألعمــال المصرفيــة اإلســامية الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي.

 نتائج العمليات

صافي الدخل من التمويل واالستثمارات اإلسالمية
ويعــد دخــل عمليــات التمويــل اإلســامي هــو المصــدر الرئيســي للدخــل فــي ميثــاق حيــث تجنــي ميثــاق دخلهــا مــن التمويــل اإلســامي الــذي تقــوم بــه ومــن 
محفظتهــا الخاصــة بــاألوراق الماليــة االســتثمارية ومــن عائــد إيداعاتهــا مــع بنــوك أخــرى ويتحمــل البنــك مصروفــات علــى شــكل عائــد يدفــع لحاملــي حســابات 

االســتثمار وأصحــاب الصكــوك، أي الودائــع اإلســامية والودائــع مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى. 

وبلــغ صافــي دخــل ميثــاق مــن التمويــل واالســتثمار اإلســامي بعــد خصــم العائــد علــى حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار وحاملــي الصكــوك والودائــع مــن 
البنــوك مبلــغ وقــدره )٢٦.٧٧٠( مليــون ريــال عمانــي فــي ٢٠١٩م مقابــل ) ٢٨.٣٠٧( مليــون ريــال عمانــي فــي العــام ٢٠١٨م، بتراجــع بلغــت نســبته ٥.٤٪.

ميثاق
اإلستعراض المالي ٢٠١٩م
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الدخل من التمويل اإلسالمية واالستثمارات
يبين الجدول أدناه تحليل الدخل من التمويل اإلسالمي واالستثمارات في عامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م. 

٢٠١٩٢٠١٨
النسبة من اإلجماليألف ريال عمانيالنسبة من اإلجماليألف ريال عماني

٦٢,٤٥١٩٤.٧٥٥,١٤٤٩٤.٣مستحقات التمويل
٣,٤٩٥٥.٣٣,٣٤٨٥.٧استثمارات في أوراق مالية

٦٥,٩٤٦١٠٠٥٨,٤٩٢١٠٠

بلغ إجمالي دخل التمويل واالستثمار في ميثاق لعام ٢٠١٩م مبلغ وقدره )٦٥.٩٤٦( مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ )٥٨.٤٩٢( مليون ريال عماني للعام 
٢٠١٨م. وتعكس الزيادة بمبلغ )٧.٤٦٤( مليون ريال عماني أو ما نسبته ١٢.٧ ٪ في العام ٢٠١٩م نمًوا في صافي مستحقات التمويل اإلسالمية بمبلغ 

)٥٥.٤(  مليون ريال عماني أو ما نسبته ٥.٠٪.

العائد المدفوع ألصحاب حسابات االستثمار وحاملي الصكوك والودائع من البنوك.
يوضح الجدول المذكور أدناه توزيع العائد المدفوع على أصحاب حسابات االستثمار والعائدات من البنوك لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

٢٠١٩٢٠١٨
النسبة من اإلجماليألف ريال عمانيالنسبة من اإلجماليألف ريال عماني

٢٩,٥٣١٧٥.٤٢٥,٣٠٨٨٣.٨عائد أصحاب حسابات االستثمار
٣,٨٩٣٩.٩٢,٣١٧٧.٧عائد أصحاب الصكوك

٥,٧٥٢١٤.٧٢,٥٦٠٨.٥صافي العائد على ودائع البنوك
٣٩,١٧٦١٠٠٣٠,١٨٥١٠٠

بلــغ إجمالــي العائــد المدفــوع ميثــاق علــى حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار والصكــوك والودائــع مــن البنــوك لعــام ٢٠١٩م مبلــغ وقــدره )٣٩.١٧٦( مليــون 
ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ ) ٣٠.١٨٥( مليــون ريــال عمانــي لعــام ٢٠١٨م بزيــادة قدرهــا )٨.٩٩١( مليــون ريــال عمانــي، أو بنســبة ٢٩.٨١٪ للعــام ٢٠١٩م بشــكل 

رئيســي ارتفــاع معــدالت األربــاح خــالل العــام. 

صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

صافي الرسوم / العموالت واإليرادات التشغيلية األخرى
تجنــي ميثــاق عمــوالت ورســوم مــن التمويــل اإلســالمي )وفــق مــا تســمح بــه الشــريعة اإلســالمية( وخطابــات االعتمــاد والضمــان الصــادرة عــن البنــك، وعلــى 
الخدمــات المصرفيــة األخــرى التــي تقدمهــا، بمــا فــي ذلــك رســوم خدمــة إدارة الحســابات والتحصيــل والدخــل المرتبــط ببطاقــة أجــرة وتتضمــن إيــرادات التشــغيل 

األخــرى بشــكل رئيســي أربــاح أو خســائر صــرف العمــالت األجنبيــة، واألربــاح مــن بيــع االســتثمارات، وإيــرادات توزيعــات األربــاح وإيــرادات متنوعــة أخــرى.

بلــغ صافــي الرســوم والعمــوالت واإليــرادات التشــغيلية األخــرى لعــام عمانــي لعــام ٢٠١٩م مبلــغ قــدره ) ٣.١٥٨( مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ )٢.٠٦٥( 
مليــون ريــال عمانــي لعــام ٢٠١٨. وتعكــس الزيــادة بمبلــغ )١.٠٩٣( مليــون ريــال عمانــي أو مــا نســبته ٥٢.٩٪ فــي العــام ٢٠١٩م بشــكل رئيســي الزيــادة فــي أربــاح 

العمــالت األجنبيــة ورســوم الخدمــات والعمــوالت.
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صافي الرسوم / العموالت واإليرادات التشغيلية األخرى

مصروفات التشغيل
تتضمن مصروفات التشغيل الخاصة بنافذة ميثاق تكاليف الموظفين وتكاليف اإلشغال والنفقات اإلدارية األخرى ومصروفات اإلهالك.

يبين الجدول أدناه توزيع مصروفات التشغيل في عامي ٢٠١٩م و٢٠١٨م.

٢٠١٩٢٠١٨
النسبة من اإلجماليألف ريال عمانيالنسبة من اإلجماليألف ريال عماني

٥,٩٥٢٤٥.٤٦,٣١٥٤٦.٦مصروفات الموظفين
١,٣٧٩١٠.٥١,٥٥٥١١.٥تكاليف اإلشغال              

٤,٥٦٦٣٤.٨٤,٤٥٢٣٢.٩تكاليف إدارية أخرى              
١,٢٢٢٩.٣١,٢١٦٩.٠مصروفات اإلهالك

١٣,١١٩١٠٠.٠١٣,٥٣٨١٠٠.٠إجمالي مصروفات التشغيل

٢٠١٩٢٠١٨
٤٣.٨٤٤.٦نسبة التكلفة إلى الدخل )١(

)١( مصروفات التشغيل مقسومة على الدخل التشغيلي.

بلغــت المصاريــف التشــغيلية اإلجماليــة لميثــاق )١٣.١١٩( مليــون ريــال عمانــي لعــام ٢٠١٩م مقارنــة بمبلــغ )١٣.٥٣٨( مليــون ريــال عمانــي لعــام ٢٠١٨م. وقــد 
عكــس التراجــع البالــغ )٠.٤١٩ ( مليــون ريــال عمانــي أي مــا نســبته ٣.١٪ فــي العــام ٢٠١٩م بشــكل أساســي انخفــاض قــدره )٠.٣٦٣( مليــون ريــال عمانــي أي مــا 
نســبته ٥.٧٪ زيــادة فــي مصروفــات الموظفيــن وبقيمــة )٠.١٧٦( مليــون ريــال عمانــي أو ١١.٣٪ انخفــاض فــي تكلفــة االشــغال. إن االنخفــاض فــي مصروفــات 
التشــغيل يتماشــى مــع التدابيــر التــي اتخذهــا ميثــاق لمراقبــة التكاليــف وتحســين العمليــات التشــغيلية لضمــان الحفــاظ علــى مصروفــات التشــغيل عــن الحــد 

األدنــى فــي عــام ٢٠١٩م بالنظــر إلــى بيئــة التشــغيل الصعبــة.
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رسوم المخصصات وخسائر انخفاض القيمة
تــدرج ميثــاق مخصصــات لانخفــاض فــي قيمــة التمويــل اإلســامي فــوًرا عنــد الضــرورة بمــا يتوافــق مــع معاييــر توفيــر المخصصــات التحفظيــة التــي وضعهــا 
ــل األمــد فــي قيمــة  ــر أو طوي ــع تحســًبا لانخفــاض الكبي ــاق أيضــا مخصــص لاســتثمارات المتاحــة للبي ــى ذلــك، تضــع نافــذة ميث ــاق لنفســه. وعــاوة عل ميث

الضمــان إلــى أقــل مــن تكلفتهــا.

يبين الجدول المذكور أدناه تفاصيل رسوم مخصصات ميثاق وخسائر انخفاض القيمة لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

 
٢٠١٩٢٠١٨

ألف ريال عمانيألف ريال عماني
مخصصات الخسائر االئتمانية
٥,٨٤٥٥,٦٧١محددة / المرحلة ٣              

١,٦٤٤١,٦٧٠غير محددة / المرحلة ١ و ٢              
٧,٤٨٩٧,٣٤١إجمالي مصاريف المخصصات الخاصة بخسائر التمويل

٣,٠٨٢٣,٣٢٥المبالغ المستردة من انخفاض قيمة خسائر التمويل
٤,٤٠٧٤,٠١٦اإلجمالي              

٠.٣٦%٠.٣٨%صافي مخصص انخفاض القيمة / صافي التمويل اإلسامي

بلــغ صافــي مخصصــات ميثــاق خســائر التمويــل المنقوصــة )٤,٤٠٧( مليــون ريــال عمانــي فــي ٢٠١٩م مقارنــة بمبلــغ )٤,٠١٦( مليــون ريــال عمانــي لعــام ٢٠١٨م. 
إن الزيــادة بمبلــغ ) ٠.٣٩( مليــون ريــال عمانــي أو مــا نســبته ٩.٧% مــن صافــي المخصــص هــو فــي األســاس علــى حســاب المبالــغ المســتردة مــن انخفــاض قيمــة 

خســائر التمويــل المرحلــة الثالثــة.

 بلغــت نســبة صافــي تكلفــة خســائر االنخفــاض فــي قيمــة التمويــل اإلســامي للســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م مــا نســبته ٠.٣٨% مقابــل ٠.٣٦% للعــام 
المنتهــي فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م.

ويوضح الجدول المذكور أدناه معدل التمويل اإلسامي المنقوص ونسبة تغطية ميثاق لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

كما في ٣١ ديسمبر
٢٠١٩٢٠١٨

١٤,٩١٨١٠,٨١٥تمويل اإلســامي المنقوص  )ألف ريال عماني(
٠.٩٦%١.٢٥%نســبة التمويل اإلسامي المنقوص )١(

١٩٤%١٧٥%نسبة تغطية خسائر التمويل )٢(       

)١( التمويل المنقوص كنسبة من إجمالي التمويل.

)٢( المخصصات المنقوصة كنسبة من التمويل المنقوص.

السيولة والتمويل

نظرة عامة
تنشــأ احتياجــات ســيولة ميثــاق فــي األســاس مــن أعمــال التمويــل اإلســامي ودفــع المصروفــات واســتثماراتها فــي األوراق الماليــة. وحتــى اآلن، تــم تمويــل 
احتياجــات ســيولة ميثــاق بشــكل أساســي مــن خــال الودائــع اإلســامية والصكــوك والتدفقــات النقديــة التشــغيلية بمــا فــي ذلــك اإليــرادات المســتلمة مــن 

محفظــة التمويــل ومحفظــة اســتثماراتها فــي األوراق الماليــة.
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السيولة النقدية
يوضح الجدول أدناه التدفقات النقدية لميثاق من األنشــطة التشــغيلية واألنشــطة االســتثمارية والمالية لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م. 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف ريال عمانيألف ريال عماني

(١٣٧,٤٢٩)٦١٥صافي النقد المستلم / المستخدم في األنشطة التشغيلية
(٦,٦٦١)(٥٩,٩٥٣)صافي النقد المستلم / المستخدم في أنشطة االستثمار

١٥٩,٩٥٣٣٤,٩٦٠صافي النقد المستلم / المستخدم في أنشطة التمويل
٩٤,٧٤٠(١٤,٣٩٠)التمويل النقدي والتمويل قصير األجل في بداية السنة
(١٤,٣٩٠)٨٦,٢٢٥التمويل النقدي والتمويل قصير األجل في نهاية السنة

األنشطة التشغيلية
بلــغ صافــي النقــد المســتخدم فــي أنشــطة التشــغيل لعــام ٢٠١٩م مبلــغ وقــدره ) ٠.٦١٥( مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ ) ١٣٧.٥( مليــون ريــال عمانــي لعــام 
٢٠١٨م. وبالنســبة لــكل مــن عامــي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م ، إن صافــي النقــد فــي نافــذة ميثــاق مــن األنشــطة التشــغيلية قبــل التغيــرات فــي األصــول والمطلوبــات 
التشــغيلية يعكــس بشــكل رئيســي أربــاح الســنة المعدلــة لتعكــس صافــي انخفــاض قيمــة التمويــل ومخصصــات انخفــاض قيمــة االســتثمارات واألرصــدة لــدى 

البنــوك وأربــاح بيــع االســتثمارات وإيــرادات توزيعــات األربــاح واالهــاك.

األنشطة االستثمارية
بلــغ صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية لعــام ٢٠١٩م مبلــغ وقــدره ) ٥٩.٩( مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ ) ٦.٦(  مليــون ريــال عمانــي 
فــي عــام ٢٠١٨م. وفــي كل فتــرة كانــت األنشــطة االســتثمارية الرئيســية هــي عبــارة عــن شــراء وبيــع أو اســترداد اســتثمارات األوراق الماليــة وشــراء ممتلــكات 
ومعــدات وفــي عــام ٢٠١٩م، أنفقــت نافــذة ميثــاق علــى صافــي اســتثمارات األوراق الماليــة بقيمــة ) ٥٩.٧( مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ ) ١٢.٦ ( مليــون 
ريــال عمانــي فــي العــام ٢٠١٨م ، كمــا انفقــت نافــذة ميثــاق مبلــغ قــدره ) ١.٢( مليــون ريــال عمانــي علــى الممتلــكات والمعــدات مقارنــة بمبلــغ ) ٠.٨ ( مليــون 

ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٨م.

أنشطة التمويل
ــال عمانــي فــي العــام  ــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ )٣٤.٩( مليــون ري بلــغ صافــي التدفــق النقــدي مــن أنشــطة التمويــل لعــام ٢٠١٩م قيمــة )١٥٩.٩( مليــون ري
٢٠١٨م، ويعكــس بشــكل رئيســي الزيــادة فــي التدفقــات النقديــة مــن إصــدارات الصكــوك بقيمــة )٤٥.٦( مليــون ريــال عمانــي و ودائــع الزبائــن بقيمــة )١١٤.٣) 

مليــون ريــال عمانــي.

يوضح الجدول أدناه نسبة األصول السائلة لميثاق لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

كما في ٣١ ديسمبر
٢٠١٩٢٠١٨

١١.٦٤٪١٣.٩٥٪نســبة األصول الســائلة إلى إجمالي األصول              
١٦.٦٧٪١٩.٤٤٪نســبة األصول الســائلة إلى إجمالي الودائع (١)              

(١) يشمل إجمالي الودائع الحسابات الجارية وحسابات االستثمار 

التمويل
تعــد الودائــع اإلســامية والصكــوك والودائــع بيــن البنــوك هــي مصــادر التمويــل الرئيســية لميثــاق. وتمتلــك ميثــاق حــق الوصــول إلــى مجموعــة مــن األوراق 
الماليــة غيــر المثقلــة والســائلة فــي شــكل صكــوك وكذلــك أوراق ماليــة متاحــة للبيــع متداولــة يمكنهــا الحصــول عليهــا لتلبيــة احتياجــات الســيولة باإلضافــة 

إلــى أرصدتهــا النقديــة وإيداعاتهــا لــدى البنــوك المركزيــة والمؤسســات الماليــة األخــرى. 

يبين الجدول أدناه تكوين ميثاق للتمويل في ٣١ ديسمبر لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

كما في ٣١ ديسمبر
٢٠١٩٢٠١٨

النسبة من اإلجماليألف ريال عمانيالنسبة من اإلجماليألف ريال عماني
١٦١,١٥٠١٢.٥١٩٦,٣٥٠١٦.٣ودائع من البنوك 

١٣٥,٠١٩١٠.٥١٧٥,٤٤٣١٤.٦الحسابات الجارية           
٩٠,٢٠٥٧.٠٤٤,٦٠٨٣.٧الصكوك   

٨٩٩,٨٨١٧٠.٠٧٨٥,٠٣٦٦٥.٤حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار
١,٢٨٦,٢٥٥١٠٠.٠١,٢٠١,٤٣٧١٠٠.٠اإلجمالي              

تتكــون الحســابات الحاليــة لميثــاق مــن الحســابات الجاريــة والهامشــية، حيــث تعــد الحســابات الحاليــة وحســابات الهامشــية فــي الغالــب غيــر ربحيــة. كمــا أن 
حقــوق ملكيــة أصحــاب حســابات االســتثمار بهــا نوعــان مــن الحســابات )حســابات التوفيــر والودائــع ألجــل المؤهلــة لتوزيــع األربــاح(، ويتــم قبــول حقــوق الملكيــة 
مــن أصحــاب حســابات االســتثمار علــى أســاس المضاربــة. هــذا و قــد تراجعــت الودائــع مــن البنــوك  فــي عــام ٢٠١٩م  بمبلــغ )٣٥.٢( مليــون ريــال عمانــي أو مــا 
نســبته ١٧.٩٪ ، كمــا انخفضــت الحســابات الجاريــة بمبلــغ)٤٠.٤(  مليــون ريــال عمانــي او مــا نســبته ٢٣.٠٪، إضافــة إلــى ذلــك، ارتفعــت الصكــوك بقيمــة )٤٥.٦) 
مليــون ريــال عمانــي أو مــا نســبته ١٠٢.٢٪ ، كمــا ارتفعــت حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار بقيمــة )١١٤.٨( مليــون أو مــا نســبته ١٤.٦٪ مقارنــة بعــام ٢٠١٨م.
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تمويل حقوق الملكية 
تتكــون محفظــة تمويــل حقــوق الملكيــة ميثــاق مــن رأس المــال المخصــص مــن المقــر الرئيســي إضافــة إلــى األربــاح المحتجــزة. ارتفعــت حقــوق ملكيــة ميثــاق 
مــن ) ١١٧.١( مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م لتصــل إلــى )١٢٧.٦( مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م، بزيــادة بلغــت نســبتها 

. ٪٩.٠

بلــغ ربــح ميثــاق للعــام) ١٠.٨٤٦( مليــون ريــال عمانــي ممــا ســاهم بشــكل كبيــر فــي زيــادة حقــوق الملكيــة فــي عــام ٢٠١٩م. و قــد وصــل رأس المــال المخصــص 
لميثــاق ليصــل إلــى ٧٠ مليــون ريــال عمانــي. 

األصول
ارتفــع إجمالــي األصــول مــن )١,٣٧٥.٦( مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١٨م  ليصــل إلــى )١,٤٤١.٥(مليــون ريــال عمانــي فــي العــام ٢٠١٩م ، بزيــادة قدرهــا )٦٥.٩( 
مليــون ريــال عمانــي أو مــا نســبته ٤.٨ ٪. وجــاءت الزيــادة فــي األصــول أساًســا نتيجــة للتمويــل اإلســامي بمبلــغ ) ٥٥.٤( مليــون ريــال عمانــي و كذلــك االســتثمار 

بمبلــغ ) ٥٩.٠(  مليــون ريــال عمانــي، و قــد انخفــض الرصيــد المحتفــظ لــدى البنــك المركــزي العمانــي ليصــل إلــى ) ٧٢.٨( مليــون ريــال عمانــي.
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التمويل اإلسالمي
بلغ إجمالي محفظة التمويل اإلسالمي لميثاق )صافي المخصصات( ١,١٦٥.٨  مليون ريال عماني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

ويوضح الجدول أدناه محفظة تمويل ميثاق ومخصصات ونسب معينة كما في ٣١ ديسمبر لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

كما في ٣١ ديسمبر
٢٠١٩٢٠١٨

ألف ريال عمانيألف ريال عماني
١,١٩١,٩٣٢١,١٣١,٨٠٩إجمالي التمويل اإلســالمي )١(

)٢١,٣٧٩((٢٦,٠٨٤)مخصوًما: المخصصات
١,١٦٥,٨٤٨١,١١٠,٤٣٠صافي التمويل )٢(

١١٥.٦%١١٢.٧%صافي التمويل / الحسابات الجارية وأصحاب حسابات االستثمار
٩٢.٤%٩٠.٦%صافي التمويل / إجمالي الودائع )٣(

)١( إجمالي التمويل يتكون من إجمالي التمويل الذي يتم تقديمه بموجب مختلف الطرق التي تسمح بها الشريعة اإلسالمية

)٢( يتكون صافي التمويل من إجمالي التمويل مخصوًما منه مخصص انخفاض القيمة.

)٣( يتكون إجمالي الودائع من الحسابات الجارية وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار والصكوك والودائع من البنوك. 

إن محفظــة التمويــل اإلســالمي لميثــاق فــي األســاس بالريــال العمانــي، علــى الرغــم مــن أن التمويــل يتــم أيضــا بالــدوالر األمريكــي. كمــا تعتقــد نافــذة ميثــاق 
أنــه ال يوجــد ســوى مخاطــر هيكليــة محــدودة عبــر العمــالت حيــث أن معظــم أصولهــا ومطلوباتهــا يتــم تمويلهــا بالمطابقــة حســب شــروط العملــة.

ويتألــف هــذا التمويــل مــن التمويــل الشــخصي أو الســكني وتمويــل الشــركات. إن التمويــل الشــخصي أو الســكني مدعــوم بشــكل رئيســي بتوزيعــات الرواتــب 
ووفقــا للوائــح البنــك المركــزي العمانــي، حيــث يغطــى هــذا التمويــل نســبة ٥٠ % مــن إجمالــي تمويــل ميثــاق. 

أمــا فــي قطــاع تمويــل الشــركات، فــإن قطــاع التمويــل الرئيســي فــي ميثــاق هــو قطــاع النقــل واالتصــاالت ، الــذي يمثــل ١٢.٢٥% مــن إجمالــي التمويــل الخــاص 
بميثــاق كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م، و شــكل قطاعــي التشــييد والخدمــات ١٤.٩٢% و ١٠.٩٩% علــى التوالــي مــن إجمالــي القيمــة اإلجماليــة لمحفظــة التمويــل 

فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م.

كفاية رأس المال 
 تشــير كفايــة رأس المــال إلــى قــدرة ميثــاق علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 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. فــي حيــن تهــدف نافــذة ميثــاق إلــى تعظيــم قيمــة المســاهمين مــن خــالل الهيكلــة األمثــل لــرأس المــال الــذي يحمــي مصالــح األطــراف 
ــدا معقــوال  ــة وفــي الوقــت نفســه يعطــي عائ ــات التنظيمي ــة المتطلب ــة للنمــو مــع تلبي ــر حــدة ويوفــر مســاحة كافي ــر األكث ــة فــي ظــل أوضــاع التوت المعني
ــرة  ــه وتقييــم المخاطــر الناشــئة للفت ــار المخاطــر الحاليــة والنمــو المخطــط ل للمســاهمين. ولــدى نافــذة ميثــاق سياســة رأس مــال تطلعيــه تأخــذ فــي االعتب

المتوقعــة.

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 نهجــا موحــدا 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 ١١% مــن إجمالــي رأس مــال األصــول المرجحــة بالمخاطــر. إن متطلبــات نســبة كفايــة رأس المــال هــي كمــا يلــي:

٧.٠٠%نسبة األسهم المشتركة في رأس المال
٢.٠٠%الفئة االولى اإلضافية - مقيدة إلى الحد األقصى

٩.٠٠%نسبة رأس المال – الفئة األولى
٢.٠٠%نسبة رأس المال من الفئة الثانية

١١.٠٠%إجمالي نسبة رأس المال

تــم تحديــد نســبة تغطيــة الســيولة النقديــة فــي اتفاقيــة بــازل ٣ بنســبة ٦٠ فــي المائــة لعــام ٢٠١٥ ، وتزيــد بنســبة ١٠ فــي المائــة ســنويا حتــى تصــل إلــى ١٠٠ 
فــي المائــة فــي عــام ٢٠١٩م م. وأصــدر البنــك المركــزي العمانــي إرشــادات بشــأن صافــي نســبة التمويــل المســتقرة فــي أكتوبــر ٢٠١٦م، وتــم إخطــار البنــك 

المركــزي العمانــي بذلــك. وســيتم تطبيــق نســبة صافــي نســبة التمويــل الثابــت بــدءا مــن عــام ٢٠١٨م بنســبة ١٠٠ فــي المائــة.

معايير سيولة لجنة بازل الثالثة: فيما يلي نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمتطلبات المستقبلية.

متطلبات ٢٠١٩كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
١٠٠%٢١٥%معدل تغطية السيولة

١٠٠%١٤٣%معدل صافي نسبة التمويل المستقرة
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يوضح الجدول التالي معدالت كفاية رأس المال لميثاق لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

كما في ٣١ ديسمبر
٢٠١٩٢٠١٨

١٣.٠٤٪١٣.٤٥٪نسبة كفاية رأس المال - الفئة األولى
١٣.٩٨٪١٤.٣٣٪إجمالي نسبة كفاية رأس المال

وفًقا للمعايير التنظيمية للجنة بازل الثالثة

المطلوبات وااللتزامات المحتملة
لــدى نافــذة ميثــاق مطلوبــات محتملــة فيمــا يتعلــق بالتزامــات التمويــل التــي قامــت بهــا وكذلــك فيمــا يتعلــق بخطابــات االعتمــاد والضمانــات الصــادرة عنهــا. 

يبيــن الجــدول أدنــاه هــذه المطلوبــات وااللتزامــات المحتملــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر مــن عامــي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

كما في ٣١ ديسمبر
٢٠١٩٢٠١٨

ألف ريال عمانيألف ريال عماني
٢٤,٢٦٤٣٨,٨٩٩خطابات اعتماد

٧,٠١٥٢٢,٠٩٣الضمانات              
٣١,٢٧٩٦٠,٩٩٢اإلجمالي              
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ملخص نتائج
السنوات العشر الماضية

الميزانية العمومية
المبلغ بآالف الرياالت العمانية

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١6٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠
األصول

 ٧٢6,٠٥٥  ٨٢٥,٨6٣  66٣,٣66  ٥٨٢,٣١٠  ٨٣6,٩٤٤  ٢,٤١٢,٠٥٢  ١,٠٤١,٥٧٢  ٩٣٤,٧٤٥  ١,٣٠6,٧٥6  ٧٨١,٧٥٥ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 ٥٥٠,٣٤٩  ٨6٩,١٠١  ٧٢6,٠٥٠  ٨66,٩٨١  ١,٠٣٨,٨٢6  ٩٩١,٤٩١  ٥٢6,6١٥  ٥٩٢,٠٢6  ٤٧6,٠٤٣  ٨٦٩,٨٠٤ مستحق من بنوك

 ٤,٠٠٧,٩٢6  ٤,٨١٩,٤٣٢  ٥,6٠٠,٩٥٢  ٥,٨6٣,٥٣٣  6,٣٨٥,6٢٥  6,6٩٥,٤٨6  ٧,١٠٢,٣٢٣  ٧,٣٥٨,6٠٣  ٧,٨٢٨,٤٨٥  ٧,٧١٢,١٩٣ قروض وسلف
   -    -    -  ٢٧٩,٣١٣  ٤٠٠,٢٩٠  6٣٤,٧٢٩  ٨٥٥,٠٠٧  ٩٧٠,١١٣  ١,١١٠,٤٣٠  ١,١٦٥,٨٤٨ مديونيات تمويل إسالمي
 ٢6٧,٠٢٧  ٣٤٢,٨٥٣  6٠٥,٣٧٣  ٥6٢,٠٤٠  ٧٤٠,٧٧٠  ١,٥١٨,٣٨٤  ١,٠٠٩,٩٢٤  ١,٠٢٧,١٧6  ١,٢6٩,٥٨٢  ١,٤٤٤,٨٣٢ استثمارات األوراق المالية

 ٥٤,٩١٧  ٤٩,٥٩٥  ٤٥,٩٤١  ٣6,٥٤٧  ٤٧,٤٤٩  ٤٧,٧٤6  ٤٨,٠٧٤    - إستثمارات في شركات شقيقة
 ١٧٠,٠66  ٢٤٩,٣6٥  ٢٠٢,٧٢٤  ٢٢٩,٠٧٥  ٢٠6,٥٥٠  ١6٨,٠٢٠  ١6٢,٣٢٣  ١٩٤,٤٤٠  ٢٢٧,٢٤٢  ٢٣٦,٦٩٤ أصول أخرى

 ٧٤,٧٨٨  ٧١,٧٩٢  6٩,٢6٣  66,6٥١  ٧١,٨6٤  ٧6,6٢١  ٧٤,٢٣٢  ٧٢,١١٩  6٩,٥٠١  ٧٩,٤٨٢ ممتلكات ومعدات و برامج
 ٥,٨٥١,١٢٨  ٧,٢٢٨,٠٠١  ٧,٩١٣,66٩  ٨,٤٨6,٤٥٠  ٩,٧٢٨,٣١٨  ١٢,٥٤٤,٥٢٩  ١٠,٨٢٠,٠٧٠  ١١,١٤٩,٢٢٢  ١٢,٢٨٨,٠٣٩  ١٢,٢٩٠,٦٠٨ إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
االلتزامات

 ٧٥٩,٨٨6  ٧٣٠,٩٢٧  ٧٥٠,٧٥٤  66٨,٨٥٧  ٨٨٨,٨١٩  ٢,٨٥٩,٥6٣  ٨٣١,٧٩٢  ٩١٠,١٢٥  ٩٥١,٨٧٨  ١,١٧٣,٤٧٩ ودائع من البنوك
 ٣,٥٢6,٩٥٣  ٤,٧٤٩,٤٨٩  ٥,٣٢٤,٠١6  ٥,٥٥٢,٩١٣  6,٢٩٩,٣٥٠  6,٧٣٨,٣١٥  6,6٩٤,٨٠٨  6,٤٥٩,٤١٠  ٧,٥٠٤,٢١٩  ٧,٠١١,٢٦٦ ودائع العمالء

   -    -    -  ٩٢,٩٥٧  ٢٨٢,٧٥٩  6٢٥,١٣٣  ٧6٢,٩١٩  ٩٥٩,٩٠٢  ٩٥٨,٤66  ١,٠٣٢,٤٠٠ ودائع العمالء اإلسالمية
 ١٥٤,6٠٠  ١٠١,٠٠٠  ٥٣,6٠٠  ٤٧,٠٠٠  ٤6,٠٠٠    -    -    -    -    - شهادات إيداع

 ٥٤,٨٠٣  ٥٤,٨٠٣  ٥٤,٨٠٣  ٢٩,٨٠٣    -    -    -  ٤٤,6٠٨  ٤٤,6٠٨  ٩٠,٢٠٥ سندات غير مضمونة/صكوك
 ١٥,٤٠٠  ٥,٧٧٥    -  ١٨٨,١٠٢  ١٨٩,٩٧٩  ١٩١,١٨٥  ٣٨٣,٥٩٥  ٣٨٤,٥٠٨  ٣٨٥,٠٠٠  ٣٨٥,٤١٠ سندات يورو متوسطة األجل
 ٣٢,٣١٤  ٣٢,٣١٤  ١6,١٥٧  ٤6,٤٣٢  6٢,٢٣٩  ٩٤,6٥٥  6٤,٣٨٠  ٣٢,٤١6 سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

 ٣٢٧,٤٥٠  ٣٤٤,١٧٧  ٣٧١,٢٧٩  ٣6٩,٣٢٣  ٣٧٧,٨١١  ٣6٩,6٩٩  ٣٣٧,٣٥6  ٣٧٥,6٤6  ٤٣٣,٣٤٩  ٥٢١,٨٦٤ التزامات أخرى
 ٣٢,١٤٢  ٣6,٧١٥  ٢6,٨٩6  ٣١,٩٠٢  ٢٨,٨٤٤  ٢٨,٥٧٠  ٣٣,٠٣٠  ٤٢,٩١٤  ٤٣,٥٠٧  ٤٧,١٦٨ ضرائب

 ١٨٣,٥٠٠  ٣٣٤,٥٣٣  ٢٥٩,٧٠٠  ٢٤6,٨6٧  ٢٤٠,٤٥٠  ٢٤٠,٤٥٠  ١6٥,٤٥٠  ١٢١,٣6٠  ٣٩,٢٧٠  ٢٦,١٨٠ التزامات ثانوية
 ١٠,٣  ١٠,٢٨٧,٩٧٢6٨,٤١  ١١,١٤٧,٥٧٠  ٩,٢٧٣,٣٣٠  ٩,٣٣٠,٨٨٩  ٠,٢٩٧6,٧,٢٧٤,١٥  ٢٥١6  6,٨٥٧,٢٠٥  6,٥,٠٨٧,٠٤٨  ٣٨٩,٧٣٣ 

حقوق المساهمين
 ١٣٤,6٤١  ١٥٤,٨٣٨  ٢٠٣,٨٥١  ٢١٥,٢٢6  ٢١٨,٢6٩  ٢٢٩,١٨٣  ٢٤٩,6٢٥  ٢٧٠,٩٣6  ٢٩٤,٧٤١  ٣٠٩,٤٧٨ رأس المال

 ٣٠١,٥٠٥  ٣٠١,٥٠٥  ٣٨٨,١٣٧  ٤٥١,٨٣٧  ٤6٤,٩٥١  ٤6٤,٩٥١  ٤٨6,٢٤٢  ٥٠٩,٣٧٧  ٥٣١,٥٣٥  ٥٣١,٥٣٥ عالوة إصدار
 6١,٣٠٨  6٧,٧٢٥  ١٥٠,٥٥٨  ١6٣,٣٩٢  ١6٩,٨٠٨  ١6٩,٨٠٨  ٢٤٤,٨٠٨  ٢٨٨,٨٩٨  ٣٧٠,٩٨٨  ٣٨٤,٠٧٨ احتياطي عام

 ١٢٨,٩٣٨  ١6٢,٠٤١  ١٣٢,٢١٢  ١6٥,6١٣  ١٩6,٥٠١  ٢٢٠,٢٩٩  ١٨٥,٢٠٣  ١٨٣,٢٧٢  ١٢١,٧٣٠  ١٢٣,٧٦٠ إحتياطي غير قابل للتوزيع
   -    - (٢,٣٩٨)  ٣٨٤ (٥٧6) (٧١٨) (٣٠١) (١٨6)  ٤٣٧ (٣٤) احتياطي تحوط التدفقات النقدية

 ٩,٣٤٠  ١,٢٤٥  ٨,١١٢  ١6,٤٤٠  ٢١,6٣٩  ١٩,٢6٤  ١٩,٢٣٤  ١6,٨١٣ (٥,٠٢٣) (٣٧٢) التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
(٥٠٣) (٢,١٠6) (٢,٥٤٤) (٣,٥٨٩) (٩٢٥) (١,٨٢٠) (١,٩66) (١,٣٢٣) (٢,٠6٨) (٢,٢٩٦) احتياطي تحويل العملة األجنبية

 ١٢٨,٥٨٥  ١٥٢,٧٨6  ١٧٨,٣٤٥  ٢٠٢,٧٧٤  ٢٤٢,٤٠٠  ٢٩٥,٩٩٢  ٣6٣,٨٩٥  ٤٢٠,٥٤6  ٤٨٥,٤٠٢  ٥٢٦,٤٨٧ أرباح محتجزة
 ١  ١,٧٩٧,٧٤٢  ١,٨٧٢,٦٣٦,6١,٥٤  ٨٨,٣٣٣6,١,٣٩  ٧٤٠6,١,٣١٢,٠  ٩٥٩6١,٠٥  ١,٢١٢,٠٧٧  ٧6,٧  ٨٣٨,٠٣٤  ٢٧٣6٣,٨١٤ 

   -    -    -    -    -    -    -  ١٣٠,٠٠٠  ١٣٠,٠٠٠  ١٣٠,٠٠٠ أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١
 ٢66  ٢٣٤  ١٩١  ٢١٧  -    -    -    -    -      - حقوق غير مسيطرة

 ٧6٤,٠٨٠  ٨٣٨,٢6٨  ١,٠٥6,٤6٤  ١,٢١٢,٢٩٤  ١,٣١٢,٠6٧  ١,٣٩6,٩٥٩  ١,٥٤6,٧٤٠  ١,٨١٨,٣٣٣  ١,٩٢٧,٧٤٢  ٢,٠٠٢,٦٣٦ إجمالي حقوق المساهمين
 ٥,٨٥١,١٢٨  ٧,٢٢٨,٠٠١  ٧,٩١٣,66٩  ٨,٤٨6,٤٥٠  ٩,٧٢٨,٣١٨  ١٢,٥٤٤,٥٢٩  ١٠,٨٢٠,٠٧٠  ١١,١٤٩,٢٢٢  ١٢,٢٨٨,٠٣٩  ١٢,٢٩٠,٦٠٨ إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

 ١,٢٤١,٥١٥  ١,٣٤٠,٨66  ١,٨٠٤,٤٥٥  ٢,١٠٨,٥٧6  ٢,٤٩٧,66١  ٣,١٨6,٤١٢  ٢,٩٨٨,٤٨٩  ٢,٨6٠,٠٧٠  ٢,6٧6,٤٣٥  ٢,٣٢٢,٩٥٧ التزامات عرضية وارتباطات
٣٨.٧6%٤١.٠٨%٤١.٥٩%٤٢.٢٤%٤١.٢١%٤١.٩٥%٤١.٨٣%٤٢.٢٢%٤٢.6١%٤١.٥٠%تكلفة التشغيل إلى الدخل

١.٧٤%١.٨%١.٨٤%١.٨6%١.٧٩%١.٧٢%١.6٤%١.6١%١.٥٣%١.٥١%العائد على متوسط األصول
١٤.٧١%١٥.٣٧%١٥.6٩%١٤.٤٩%١٣.٨٩%١٣.6٨%١٢.٥٠%١١.٤٤%١٠.٨٨%١٠.٧٣%العائد على حقوق المساهمين

٠.٠٦٠٠.٠٥٩٠.٠6١٠.٠6٤٠.٠6٧٠.٠٧١٠.٠٧٢٠.٠٧٣٠.٠6٥٠.٠66العائد على السهم )ريال ُعماني)
٠.٤٣٤٠.٤١٠٠.٣٩٤٠.٤٧٢٠.٤٧٢٠.٥٨٢٠.6٣6٠.٥٧٢٠.٧66٠.٩6٢سعر السهم  )ريال ُعماني)

(BIS( ١٤.٧٨%١٥.٩٣%١6.٣٢%١6.٤٢%١٥.٩٢%١6.١٠%١6.٩٠%١٨.٤٥%١٩.٢٢%١٩.٧٢%نسبة كفاية رأس المال
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الميزانية العمومية
المبلغ بآالف الدوالرات األمريكية

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١6٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠
األصول

 ١,٨٨٥,٨٥٧  ٢,١٤٥,٠٩٩  ١,٧٢٣,٠٢٩  ١,٥١٢,٤٩٤  ٢,١٧٣,٨٨١  6,٢6٥,٠٧٠  ٢,٧٠٥,٣٨٢  ٢,٤٢٧,٩٠٩  ٣,٣٩٤,١٧٢  ٢,٠3٠,533 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 ١,٤٢٩,٤٧٨  ٢,٢٥٧,٤٠٥  ١,٨٨٥,٨٤٤  ٢,٢٥١,٨٩٨  ٢,6٩٨,٢٤٩  ٢,٥٧٥,٣٠٠  ١,٣6٧,٨٣١  ١,٥٣٧,٧٣٠  ١,٢٣6,٤٧٥  ٢,٢5٩,٢3٠ مستحق من بنوك

 ١٠,٤١٠,١٩٧  ١٢,٥١٨,٠٠٥  ١٤,٥٤٧,٩٢٨  ١٥,٢٢٩,٩٥٧  ١6,٥٨6,٠٣٩  ١٧,٣٩٠,٨٧٢  ١٨,٤٤٧,٥٩٣  ١٩,١١٣,٢٥٥  ٢٠,٣٣٣,٧٢٧  ٢٠,٠3١,67٠ قروض وسلف
   -    -    -  ٧٢٥,٤٨٩  ١,٠٣٩,٧١٤  ١,6٤٨,6٤٨  ٢,٢٢٠,٧٩٧  ٢,٥١٩,٧٧٥  ٢,٨٨٤,٢٣٣  3,٠٢8,١76 مديونيات تمويل إسالمي
 6٩٣,٥٧6  ٨٩٠,٥٢٨  ١,٥٧٢,٣٩٧  ١,٤٥٩,٨٤٣  ١,٩٢٤,٠٧٨  ٣,٩٤٣,٨٥٤  ٢,6٢٣,١٧٩  ٢,66٧,٩٩٠  ٣,٢٩٧,6١٥  3,75٢,8١١ استثمارات األوراق المالية

 ١٤٢,6٤١  ١٢٨,٨١٨  ١١٩,٣٢٧  ٩٤,٩٢٥  ١٢٣,٢٤٤  ١٢٤,٠١6  ١٢٤,٨6٨    -    -    - إستثمارات في شركات شقيقة
 ٤٤١,٧٣٠  6٤٧,٧٠١  ٥٢6,٥٥٤  ٥٩٥,٠٠٠  ٥٣6,٤٩٤  ٤٣6,٤١6  ٤٢١,6١٨  ٥٠٥,٠٣٩  ٥٩٠,٢٣٩  6١4,78٩ أصول أخرى

 ١٩٤,٢٥٥  ١٨6,٤٧٣  ١٧٩,٩٠٤  ١٧٣,١١٩  ١٨6,66٠  ١٩٩,٠١6  ١٩٢,٨١٠  ١٨٧,٣٢٢  ١٨٠,٥٢٢  ٢٠6,447 ممتلكات ومعدات و برامج
 ١٥,١٩٧,٧٣٤  ١٨,٧٧٤,٠٢٩  ٢٠,٥٥٤,٩٨٣  ٢٢,٠٤٢,٧٢٥  ٢٥,٢6٨,٣٥٩  ٣٢,٥٨٣,١٩٢  ٢٨,١٠٤,٠٧٨  ٢٨,٩٥٩,٠٢٠  ٣١,٩١6,٩٨٣  3١,٩٢3,656 إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
االلتزامات

 ١,٩٧٣,٧٣٠  ١,٨٩٨,٥١٢  ١,٩٥٠,٠١٠  ١,٧٣٧,٢٩١  ٢,٣٠٨,6٢١  ٧,٤٢٧,٤٣6  ٢,١6٠,٤٩٩  ٢,٣6٣,٩6١  ٢,٤٧٢,٤١١  3,٠47,٩٩7 ودائع من البنوك
 ٩,١6٠,٩١٧  ١٢,٣٣6,٣٣٥  ١٣,٨٢٨,6١٢  ١٤,٤٢٣,١٥٠  ١6,٣6١,٩٤٨  ١٧,٥٠٢,١١٨  ١٧,٣٨٩,١١٢  ١6,٧٧٧,6٨٨  ١٩,٤٩١,٤٧٧  ١8,٢١١,٠8١ ودائع العمالء

   -    -    -  ٢٤١,٤٤٨  ٧٣٤,٤٣٩  ١,6٢٣,٧٢٢  ١,٩٨١,6٠٨  ٢,٤٩٣,٢٥٣  ٢,٤٨٩,٥٢٣  ٢,68١,558 ودائع العمالء اإلسالمية
 ٤٠١,٥٥٨  ٢6٢,٣٣٨  ١٣٩,٢٢١  ١٢٢,٠٧٨  ١١٩,٤٨١    -    -    -    -    - شهادات إيداع

 ١٤٢,٣٤٥  ١٤٢,٣٤٥  ١٤٢,٣٤٥  ٧٧,٤١٠    -    -    -  ١١٥,٨6٥  ١١٥,٨6٥  ٢34,٢٩٩ سندات غير مضمونة/صكوك
 ٤٠,٠٠٠  ١٥,٠٠٠    -  ٤٨٨,٥٧٥  ٤٩٣,٤٥٢  ٤٩6,٥٨٤  ٩٩6,٣٥١  ٩٩٨,٧٢٢  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠١,٠65 سندات يورو متوسطة األجل
 ٨٣,٩٣٣  ٨٣,٩٣٣  ٤١,٩66  ١٢٠,6٠٢  ١6١,66٠  ٢٤٥,٨٥٧  ١6٧,٢٢١  ٨٤,١٩٨    -    - سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

 ٨٥٠,٥١٨  ٨٩٣,٩66  ٩6٤,٣6١  ٩٥٩,٢٧٩  ٩٨١,٣٢٧  ٩6٠,٢٥٧  ٨٧6,٢٤٨  ٩٧٥,٧٠٤  ١,١٢٥,٥٨١  ١,355,4٩٠ التزامات أخرى
 ٨٣,٤٨6  ٩٥,٣6٤  6٩,٨6٠  ٨٢,٨6٢  ٧٤,٩١٩  ٧٤,٢٠٨  ٨٥,٧٩٢  ١١١,٤6٥  ١١٣,٠٠٥  ١٢٢,5١4 ضرائب

 ٤٧6,6٢٣  ٨6٨,٩١6  6٧٤,٥٤٥  6٤١,٢١٣  6٢٤,٥٤٥  6٢٤,٥٤٥  ٤٢٩,٧٤٠  ٣١٥,٢٢١  ١٠٢,٠٠٠  68,٠٠٠ التزامات ثانوية
 ٢6,7٢٢,٠٠4  ٢6,٩٠٩,٨6٢٤,٢٣  ٢6,٢٤,٠٨  ٠٧٧6,٢١,٨  ٢٨,٩٥٤,٧٢٧  ٥٧١6١  ١٧,٨١٠,٩٢٠  ١٨,٨٩٣,٩٠٨  ٠,٣٩٢6,٥٩6,١٣,٢١٣,١١٠  ٧٠٩ 

حقوق المساهمين
 ٣٤٩,٧١٧  ٤٠٢,١٧٧  ٥٢٩,٤٨٣  ٥٥٩,٠٢٩  ٥66,٩٣٣  ٥٩٥,٢٨١  6٤٨,٣٧٧  ٧٠٣,٧٣٠  ٧6٥,٥6١  8٠3,83٩ رأس المال

 ٧٨٣,١٣٠  ٧٨٣,١٣٠  ١,٠٠٨,١٤٧  ١,١٧٣,6٠٣  ١,٢٠٧,66٥  ١,٢٠٧,66٥  ١,٢6٢,٩66  ١,٣٢٣,٠٥٧  ١,٣٨٠,6١٠  ١,38٠,6١٠ عالوة إصدار
 ١٥٩,٢٤٢  ١٧٥,٩٠٩  ٣٩١,٠6٠  ٤٢٤,٣٩٥  ٤٤١,٠6٠  ٤٤١,٠6٠  6٣٥,٨6٥  ٧٥٠,٣٨٤  ٩6٣,6٠٥  ٩٩7,6٠5 احتياطي عام

 ٣٣٤,٩٠٤  ٤٢٠,٨٨6  ٣٤٣,٤٠٩  ٤٣٠,١6٤  ٥١٠,٣٩٣  ٥٧٢,٢٠٥  ٤٨١,٠٤٧  ٤٧6,٠٣٢  ٣١6,١٨٢  3٢١,455 إحتياطي غير قابل للتوزيع
   -    - (6,٢٢٩)  ٩٩٧ (١,٤٩6) (١,٨6٥) (٧٨٢) (٤٨٣)  ١,١٣٥ (88) احتياطي تحوط التدفقات النقدية

 ٢٤,٢6٠  ٣,٢٣٤  ٢١,٠٧٠  ٤٢,٧٠١  ٥6,٢٠٥  ٥٠,٠٣6  ٤٩,٩٥٨  ٤٣,6٧٠ (١٣,٠٤٧) (٩66) التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
(١,٣٠٧) (٥,٤٧٠) (6,6٠٨) (٩,٣٢٢) (٢,٤٠٣) (٤,٧٢٧) (٥,١٠6) (٣,٤٣6) (٥,٣٧١) (5,٩64) احتياطي تحويل العملة األجنبية

 ٣٣٣,٩٨٧  ٣٩6,٨٤٧  ٤6٣,٢٣٥  ٥٢6,6٨6  6٢٩,6١٠  ٧6٨,٨١٠  ٩٤٥,١٨٢  ١,٠٩٢,٣٢٧  ١,٢6٠,٧٨٤  ١,367,4٩٩ أرباح محتجزة
 4,863,٤  ٩٩٠,66٣  ٤,٠١٧,٥٠٧  ٤,٣٨٥,٢٨١  ٩,٤٥٩,6٢٨,٤6٣,٤٠٧,٩  ٥6٢,٧٤٣,٥  ٣,١٤٨,٢٥٣  ٧6٢,١٧  ٧6,١,٩٨٣,٩٣٣  ٧١٣ 

   -    -    -    -    -    -    -  ٣٣٧,66٢  ٣٣٧,66٢  337,66٢ أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١
 6٩١  6٠٧  ٤٩6  ٥6٤  -    -    -    -    -      - حقوق غير مسيطرة

 ١,٩٨٤,6٢٤  ٢,١٧٧,٣٢٠  ٢,٧٤٤,٠6٣  ٣,١٤٨,٨١٧  ٣,٤٠٧,٩6٧  ٣,6٢٨,٤6٥  ٤,٠١٧,٥٠٧  ٤,٧٢٢,٩٤٣  ٥,٠٠٧,١٢١  5,٢٠١,65٢ إجمالي حقوق المساهمين
 ١٥,١٩٧,٧٣٤  ١٨,٧٧٤,٠٢٩  ٢٠,٥٥٤,٩٨٣  ٢٢,٠٤٢,٧٢٥  ٢٥,٢6٨,٣٥٩  ٣٢,٥٨٣,١٩٢  ٢٨,١٠٤,٠٧٨  ٢٨,٩٥٩,٠٢٠  ٣١,٩١6,٩٨٣  3١,٩٢3,656 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

 ٣,٢٢٤,٧١٤  ٣,٤٨٢,٧6٩  ٤,6٨6,٨٩6  ٥,٤٧6,٨٢١  6,٤٨٧,٤٣١  ٨,٢٧6,٣٩٥  ٧,٧6٢,٣١٠  ٧,٤٢٨,٧٥٤  6,٩٥١,٧٨٠  6,٠33,655 التزامات عرضية وارتباطات
٣٨.٧6%٤١.٠٨%٤١.٥٩%٤٢.٢٤%٤١.٢١%٤١.٩٥%٤١.٨٣%٤٢.٢٢%٤٢.6١%4١.5٠%تكلفة التشغيل إلى الدخل

١.٧٤%١.٨٠%١.٨٤%١.٨6%١.٧٩%١.٧٢%١.6٤%١.6١%١.٥٣%١.5١%العائد على متوسط األصول
١٤.٧١%١٥.٣٧%١٥.6٩%١٤.٤٩%١٣.٨٩%١٣.6٨%١٢.٥٠%١١.٤٤%١٠.٨٨%١٠.73%العائد على حقوق المساهمين

٠.١٨٠.١٩٠.١٩٠.١٧٠.١٧ ٠.١٩ ٠.١6٠.١٥٠.١6٠.١٧العائد على السهم )دوالر أميركي)
١.٥١١.6٥١.٤٩١.٩٩٢.٥٠ ١.٢٣ ١.١3١.٠6١.٠٢١.٢٣سعر السهم  )دوالر أميركي)

(BIS( ١٤.٧٨%١٥.٩٣%١6.٣٢%١6.٤٢%١٥.٩٢%١6.١٠%١6.٩٠%١٨.٤٥%١٩.٢٢%١٩.7٢%نسبة كفاية رأس المال
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المبلغ بآالف الرياالت العمانيةقوائم الدخل الشامل
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١6٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠

 ٢٧٥,١٩٥  ٢٨6,٩٥٨  ٣٢٠,٤6٨  ٣١٩,٥٢٤  ٣٢٤,٥٧6  ٣٣٢,٥١٤  ٣٥6,١٧٨  ٣٧٨,٢٩٨  ٤٢٠,٠٣٧  ٤٥٢,٠١٧ إيرادات فوائد
(٨٨,٠٠٠) (٧٤,٨٣٩) (٩٠,٠6٣) (٩6,٨٧٨) (٩٧,66٠) (٩٠,66١) (١٠٥,6١٢) (١٢١,6١٥) (١٤٣,٣٠٨) (١٦١,١٣٧) مصروفات فوائد

 ١٨٧,١٩٥  ٢١٢,١١٩  ٢٣٠,٤٠٥  ٢٢٢,6٤6  ٢٢6,٩١6  ٢٤١,٨٥٣  ٢٥٠,٥66  ٢٥6,6٨٣  ٢٧6,٧٢٩  ٢٩٠,٨٨٠ صافي إيرادات الفوائد
 إيرادات من التمويل اإلسالمي /

   -    -    -  ١٤,٤٣٥  ٢٠,٣٨١  ٢٥,٨٤٢  ٣٧,٠٠٤  ٤6,٠٩٧  ٥٨,6٠٨  ٦٦,٠٨١ االستثمارات
   -    -    - (١,٧٥٩) (٣,6٥٩) (٧,١٨٤) (١٣,٤٢٢) (٢١,٤٣٤) (٣١,٠٤٨) (٣٩,٩٨٩) توزيعات على المودعين

 صافي اإليرادات من التمويل
   -    -    -  ١٢,6٧6  ١6,٧٢٢  ١٨,6٥٨  ٢٣,٥٨٢  ٢٤,66٣  ٢٧,٥6٠  ٢٦,٠٩٢ اإلسالمي

 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات
 ١٨٧,١٩٥  ٢١٢,١١٩  ٢٣٠,٤٠٥  ٢٣٥,٣٢٢  ٢٤٣,6٣٨  ٢6٠,٥١١  ٢٧٤,١٤٨  ٢٨١,٣٤6  ٣٠٤,٢٨٩  ٣١٦,٩٧٢ من التمويل اإلسالمي
 ٧٨,٣٠١  ٨٢,١٢٥  ٩٣,٢٤٧  ١٠٤,٨٣٤  ١٣٩,٤٧٢  ١٤٧,٢٢٥  ١٤٢,٠٢٧  ١٥٤,6٢٠  ١٤٢,٤٤٧  ١٥٥,١٩٩ إيرادات التشغيل األخرى

 ٢6٥,٤٩6  ٢٩٤,٢٤٤  ٣٢٣,6٥٢  ٣٤٠,١٥6  ٣٨٣,١١٠  ٤٠٧,٧٣6  ٤١6,١٧٥  ٤٣٥,٩66  ٤٤6,٧٣6  ٤٧٢,١٧١ إيرادات التشغيل

مصروفات التشغيل
(٩٤,١٤٩) (١٠٩,٧٣٤) (١٢٣,٤٠١) (١٣٢,6٨٧) (١٤6,6٨6) (١٥٩,٨٧١) (١6١,٣٥٧) (١٧٠,٨٥٧) (١٧6,٩٨٤) (١٧٥,٢٦٢) مصروفات تشغيل أخرى

(٨,٧٥٤) (١١,١٥6) (١١,٢٠٧) (١٠,٩٩٧) (١١,٢٠٤) (١١,١٨٥) (١٢,٧٢١) (١٣,٢٢٢) (١٣,٣٥٩) (٢٠,٦٦٩) استهالك
 (١٩٥,٩٣١) (١٩٠,٣٤٣) (١٨٤,٠٧٩) (١٧٤,٠٧٨) (١٧١,٠٥6) (١٥٧,٨٩٠) (١٤٣,6٨٤) (١٣٤,6٠٨) (١٢٠,٨٩٠) (١٠٢,٩٠٣)

 صافي خسائر انخفاض القيمة على
(٣٢,١٥6) (٣٣,6١6) (٢٨,٨٧١) (٢٢,٨٨٣) (٤٠,٤6٥) (٤١,٧٢٣) (٣٩,٤٥١) (٤٣,٢٧٩) (٤٣,٢٤٢) (٥٦,١٢٧) األصول المالّية

(١٢,6٣٧) (٣,٥٢٩) (٣,٤١٨)  ١,٣٠٤  ١,٥١٥  ٢,٥6١  ١,٧٢٧  ٢,٤٣٨    -    - حصة في نتائج شركة شقيقة
١١٧,٨٠٠  ١٣6,٢٠٩  ١٥6,٧٥٥  ١٧٤,٨٩٣  ١٨6,٢٧٠  ١٩٧,٥١٨  ٢٠٤,٣٧٣  ٢١١,٠٤6  ٢١٣,١٥١  ٢٢٠,١١٣  الربح قبل الضريبة
(١6,٢٠٥) (١٨,66٣) (١٧,٥٤٩) (٢٢,٧٠١) (٢٣,٠٤٣) (٢٢,٠6٧) (٢٧,٨١٣) (٣٤,٢٢٨) (٣٣,٥١٨) (٣٤,٥٦٣) مصروفات ضريبّية

 ١٠١,٥٩٥  ١١٧,٥٤6  ١٣٩,٢٠6  ١٥٢,١٩٢  ١6٣,٢٢٧  ١٧٥,٤٥١  ١٧6,٥6٠  ١٧6,٨١٨  ١٧٩,6٣٣  ١٨٥,٥٥٠ ربح العام

المبلغ بآالف الدوالرات األمريكيةقوائم الدخل الشامل
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١6٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠

 ٧١٤,٧٩٢  ٧٤٥,٣٤٥  ٨٣٢,٣٨٤  ٨٢٩,٩٣٢  ٨٤٣,٠٥٥  ٨6٣,6٧٣  ٩٢٥,١٣٩  ٩٨٢,٥٩٣  ١,٠٩١,٠٠6  ١,١74,٠7٢ إيرادات فوائد
(٢٢٨,٥٧١) (١٩٤,٣٨٧) (٢٣٣,٩٣٠) (٢٥١,6٣٢) (٢٥٣,66٢) (٢٣٥,٤٨٣) (٢٧٤,٣١٧) (٣١٥,٨٨٤) (٣٧٢,٢٢٩) (4١8,538) مصروفات فوائد

 ٤٨6,٢٢١  ٥٥٠,٩٥٨  ٥٩٨,٤٥٤  ٥٧٨,٣٠٠  ٥٨٩,٣٩٣  6٢٨,١٩٠  6٥٠,٨٢٢  666,٧٠٩  ٧١٨,٧٧٧  755,534 صافي إيرادات الفوائد
 إيرادات من التمويل اإلسالمي /

   -    -    -  ٣٧,٤٩٤  ٥٢,٩٣٨  6٧,١٢٢  ٩6,١١٤  ١١٩,٧٣٢  ١٥٢,٢٢٩  ١7١,63٩ االستثمارات
   -    -    - (٤,٥6٩) (٩,٥٠٤) (١٨,66٠) (٣٤,٨6٣) (٥٥,6٧٣) (٨٠,6٤٤) (١٠3,868) توزيعات على المودعين

 صافي اإليرادات من التمويل
   -    -    -  ٣٢,٩٢٥  ٤٣,٤٣٤  ٤٨,٤6٢  6١,٢٥١  6٤,٠٥٩  ٧١,٥٨٥  67,77١ اإلسالمي

 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات
 ٤٨6,٢٢١  ٥٥٠,٩٥٨  ٥٩٨,٤٥٤  6١١,٢٢٥  6٣٢,٨٢٧  6٧6,6٥٢  ٧١٢,٠٧٣  ٧٣٠,٧6٨  ٧٩٠,٣6٢  8٢3,3٠5 من التمويل اإلسالمي
 ٢٠٣,٣٨٠  ٢١٣,٣١٢  ٢٤٢,١٩٩  ٢٧٢,٢٩6  ٣6٢,٢6٥  ٣٨٢,٤٠٣  ٣6٨,٩٠١  ٤٠١,6١٠  ٣6٩,٩٩٢  4٠3,١١4 إيرادات التشغيل األخرى

 6٨٩,6٠١  ٧6٤,٢٧٠  ٨٤٠,6٥٣  ٨٨٣,٥٢١  ٩٩٥,٠٩٢  ١,٠٥٩,٠٥٥  ١,٠٨٠,٩٧٤  ١,١٣٢,٣٧٨  ١,١6٠,٣٥٤  ١,٢٢6,4١٩ إيرادات التشغيل

مصروفات التشغيل
(٢٤٤,٥٤٣) (٢٨٥,٠٢٣) (٣٢٠,٥٢٢) (٣٤٤,6٤١) (٣٨١,٠٠٣) (٤١٥,٢٤٩) (٤١٩,١١٠) (٤٤٣,٧٨٥) (٤٥٩,6٩٨) (455,٢٢5) مصروفات تشغيل أخرى

(٢٢,٧٣٨) (٢٨,٩٧٧) (٢٩,١٠٩) (٢٨,٥6٤) (٢٩,١٠١) (٢٩,٠٥٢) (٣٣,٠٤٢) (٣٤,٣٤٣) (٣٤,6٩٩) (53,686) استهالك
 (5٠8,٩١١) (٤٩٤,٣٩٧) (٤٧٨,١٢٨) (٤٥٢,١٥٢) (٤٤٤,٣٠١) (٤١٠,١٠٤) (٣٧٣,٢٠٥) (٣٤٩,6٣١) (٣١٤,٠٠٠) (٢6٧,٢٨١)

 صافي خسائر انخفاض القيمة على
(٨٣,٥٢٢) (٨٧,٣١٤) (٧٤,٩٨٨) (٥٩,٤٣٧) (١٠٥,١٠٤) (١٠٨,٣٧٢) (١٠٢,٤6٩) (١١٢,٤١٣) (١١٢,٣١٧) (١45,784) األصول المالّية

(٣٢,٨٢٣) (٩,١66) (٨,٨٧٨)  ٣,٣٨٧  ٣,٩٣٥  6,6٥٢  ٤,٤٨6  6,٣٣٢    -    - حصة في نتائج شركة شقيقة
٣٠٥,٩٧٥  ٣٥٣,٧٩٠  ٤٠٧,١٥6  ٤٥٤,٢66  ٤٨٣,٨١٩  ٥١٣,٠٣٤  ٥٣٠,٨٣٩  ٥٤٨,١6٩  ٥٥٣,6٤٠  57١,7٢4  الربح قبل الضريبة
(٤٢,٠٩١) (٤٨,٤٧٥) (٤٥,٥٨٢) (٥٨,٩6٤) (٥٩,٨٥٢) (٥٧,٣١٧) (٧٢,٢٤٢) (٨٨,٩٠٤) (٨٧,٠6٠) (8٩,774) مصروفات ضريبّية

 ٢6٣,٨٨٤  ٣٠٥,٣١٥  ٣6١,٥٧٤  ٣٩٥,٣٠٢  ٤٢٣,٩6٧  ٤٥٥,٧١٧  ٤٥٨,٥٩٧  ٤٥٩,٢6٥  ٤66,٥٨٠  48١,٩5٠ ربح العام
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٦من ۱

تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى المساھمین في بنك مسقط ش.م.ع.ع

تقریر حول مراجعة القوائم المالیة المجمعة

الرأي

جوانبھا الجوھریة، عن المركز المالي لبنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك") وشركتھ التابعة في رأینا، فإن القوائم المالیة المجمعة تعبر بصورة عادلة، من كافة 
وعن أدائھ المالي المجمع وتدفقاتھ النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً لمعاییر التقاریر ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱(معاً "المجموعة") كما في 

المالیة الدولیة.

نطاق المراجعة

تشتمل القوائم المالیة المجمعة للمجموعة على:

؛ ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱قائمة المركز المالي المجمعة كما في ▪

قائمة الدخل الشامل المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ وقائمة التدفقات النقدیة ▪

إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة والتي تشمل ملخصا للسیاسات المحاسبیة الجوھریة.▪

أساس الرأي

ن مراجعة ب الحسابات عمسؤولیات مراقلقد قمنا بعملیة المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر موضحة في فقرة 
المجمعة من ھذا التقریر.القوائم المالیة

ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس لرأینا.

االستقاللیة

تطلبات األخالقي الدولیة للمحاسبین والمإننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد أخالقیات المھنة للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس معاییر السلوك 
د.ات والقواعاألخالقیة ذات العالقة بمراجعتنا للقوائم المالیة المجمعة في سلطنة ُعمان، ولقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة وفقاً لھذه المتطلب

٦من ۲

تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى المساھمین في بنك مسقط ش.م.ع.ع (تابع)

منھجنا في المراجعة

نظرة عامة

انخفاض قیمة القروض والسلف ومدیونیات التمویل اإلسالمي●أمر المراجعة الرئیسي

حدید، أخذنا جھ التفي إطار تصمیمنا لعملیة المراجعة، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة المجمعة. وعلى و
یة التي راالعتبار المجاالت التي قام فیھا أعضاء مجلس اإلدارة باجتھادات وتقدیرات؛ على سبیل المثال، فیما یتعلق بالتقدیرات المحاسبیة الجوھفي 

قد تناولنا ، فتضمنت وضع االفتراضات ومراعاة األحداث المستقبلیة التي تعتبر غیر مؤكدة بطبیعتھا. وكما ھي الحال مع أعمال المراجعة التي نجریھا
.جة لالحتیالمخاطر تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة الداخلیة، بما في ذلك مراعاة ما إذا كان ھناك دلیل على تحیز یمثل مخاطر حدوث أخطاء جوھریة نتی

ة لمجمعة ككل، مع مراعاة ھیكلیة المجموعقمنا بتصمیم نطاق أعمال المراجعة لتنفیذ اإلجراءات الكافیة التي تمكننا من تقدیم رأي حول القوائم المالیة ا
والعملیات والضوابط المحاسبیة وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة أعمالھا فیھ.

أمور المراجعة الرئیسیة

ناول المجمعة للفترة الحالیة. وقد تم تأمور المراجعة الرئیسیة ھي األمور التي نرى، وفقاً لحكمنا المھني، أنھا األكثر أھمیة في مراجعتنا للقوائم المالیة 
، ۳۰۷٥ص ب ، مدینة السلطان قابوس٤۰٤-٤۰۲جنوب، الطابق الرابع، جناح –سالم سكویر برایس وترھاوس كوبرز ش.م.م، ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة المجمعة ككل وفي تشكیل رأینا حولھا، ونحن ال نقدم رأیاً منفصالً حول تلك األمور.
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۱۲۳۰۸٦٥قمرريتجاسجل–L۱۰٦٥۲۹۰قمرترخیصیةوإدارمالیةراتستشاا–L۱۰٦٥۳٦۹قمریصترخنقانونیونحاسبو
٦من ۱

تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى المساھمین في بنك مسقط ش.م.ع.ع

تقریر حول مراجعة القوائم المالیة المجمعة

الرأي

جوانبھا الجوھریة، عن المركز المالي لبنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك") وشركتھ التابعة في رأینا، فإن القوائم المالیة المجمعة تعبر بصورة عادلة، من كافة 
وعن أدائھ المالي المجمع وتدفقاتھ النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً لمعاییر التقاریر ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱(معاً "المجموعة") كما في 

المالیة الدولیة.

نطاق المراجعة

تشتمل القوائم المالیة المجمعة للمجموعة على:

؛ ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱قائمة المركز المالي المجمعة كما في ▪

قائمة الدخل الشامل المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ وقائمة التدفقات النقدیة ▪

إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة والتي تشمل ملخصا للسیاسات المحاسبیة الجوھریة.▪

أساس الرأي

ن مراجعة ب الحسابات عمسؤولیات مراقلقد قمنا بعملیة المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر موضحة في فقرة 
المجمعة من ھذا التقریر.القوائم المالیة

ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس لرأینا.

االستقاللیة

تطلبات األخالقي الدولیة للمحاسبین والمإننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد أخالقیات المھنة للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس معاییر السلوك 
د.ات والقواعاألخالقیة ذات العالقة بمراجعتنا للقوائم المالیة المجمعة في سلطنة ُعمان، ولقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة وفقاً لھذه المتطلب
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تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى المساھمین في بنك مسقط ش.م.ع.ع

تقریر حول مراجعة القوائم المالیة المجمعة

الرأي

جوانبھا الجوھریة، عن المركز المالي لبنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك") وشركتھ التابعة في رأینا، فإن القوائم المالیة المجمعة تعبر بصورة عادلة، من كافة 
وعن أدائھ المالي المجمع وتدفقاتھ النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً لمعاییر التقاریر ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱(معاً "المجموعة") كما في 

المالیة الدولیة.

نطاق المراجعة

تشتمل القوائم المالیة المجمعة للمجموعة على:

؛ ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱قائمة المركز المالي المجمعة كما في ▪

قائمة الدخل الشامل المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ وقائمة التدفقات النقدیة ▪

إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة والتي تشمل ملخصا للسیاسات المحاسبیة الجوھریة.▪

أساس الرأي

ن مراجعة ب الحسابات عمسؤولیات مراقلقد قمنا بعملیة المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر موضحة في فقرة 
المجمعة من ھذا التقریر.القوائم المالیة

ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس لرأینا.

االستقاللیة

تطلبات األخالقي الدولیة للمحاسبین والمإننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد أخالقیات المھنة للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس معاییر السلوك 
د.ات والقواعاألخالقیة ذات العالقة بمراجعتنا للقوائم المالیة المجمعة في سلطنة ُعمان، ولقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة وفقاً لھذه المتطلب
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٦من ۳

تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى المساھمین في بنك مسقط ش.م.ع.ع (تابع)

(تابع)منھجنا في المراجعة 

كیف قمنا بمعالجة أمر المراجعة الرئیسيأمور المراجعة الرئیسیة

انخفاض قیمة القروض والسلف ومدیونیات التمویل اإلسالمي
، بلغ إجمالي القروض والسلف ومدیونیات ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱كما في 

التمویل اإلسالمي 
ملیون لایر عماني، على ۱٬۱۹۲ملیون لایر عماني و۸٬۰۰۱ما قیمتھ 
التوالي 

ملیون لایر ۲۸۹حیث تم رصد مخصص انخفاض قیمة االئتمان بمبلغ 
ملیون لایر عماني،۲٦عماني و

على التوالي.

تمثل مخصصات االنخفاض في القیمة أفضل تقدیر لدى أعضاء مجلس 
القروض والسلف ومدیونیات التمویل اإلدارة حول الخسائر في محافظ 

اإلسالمي في تاریخ المیزانیة العمومیة. وكما ھو مبین في اإلیضاحات 
حول القوائم المالیة، فقد ُحددت خسائر االنخفاض في القیمة وفقاً لمعیار 

"األدوات المالیة".۹التقاریر المالیة الدولي رقم 
مجلس اإلدارة یقومون لقد ركزنا على ھذا المجال نظراً ألن أعضاء 

باجتھادات معقدة وذاتیة حول كل من توقیت إدراج انخفاض القیمة وتقدیر 
حجم أي خسارة النخفاض القیمة، ومنھا على سبیل المثال:

تحدید معاییر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان؛ •
اختیار النماذج واالفتراضات المناسبة لقیاس الخسائر االئتمانیة •

المتوقعة التي تشمل تقدیر احتمالیة العجز والخسارة الناتجة عن 
العجز والتعرض الناتج عن العجز.

؛۳المالیة بالمرحلة صولتقییم إمكانیة استرداد اإل•
تحدید العدد والحجم النسبي للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من •

قة؛المنتجات/ األسواق والخسارة االئتمانیة المتوقعة ذات العال
إنشاء محافظ لألصول المالیة المتشابھة ألغراض قیاس الخسائر •

االئتمانیة المتوقعة؛ و
تحدید متطلبات االفصاح وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة.•

تم توضیح المعلومات حول مخاطر االئتمان وإدارة مخاطر االئتمان لدى 
االنخفاض في . وتم اإلفصاح عن مخصص۲-٤۲المجموعة في اإلیضاح 

.۲-٤۲القیمة وصافي مخصص االنخفاض في القیمة في اإلیضاح رقم 

قمنا بتقییم واختبار تصمیم وفعالیة التشغیل لضوابط الرقابة الرئیسیة على 
عملیات االئتمان مثل إنشاء القرض والرصد المستمر وتكوین مخصصات 

القروض والسلف.

لتالیة:لقد قمنا بتنفیذ اإلجراءات الموضوعیة ا
قمنا بفحص سیاسة تكوین مخصصات انخفاض القیمة بموجب معیار •

لدى المجموعة ومقارنتھا مع متطلبات ھذا ۹التقاریر المالیة الدولي رقم 
المعیار.

حصلنا على فھم وفحصنا مدى اكتمال ودقة مجموعات البیانات التاریخیة •
ك، ، بما في ذلوالحالیة المستخدمة لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة

عند االقتضاء، مدى االرتباط ذي الصلة بنموذج الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة؛

الحصول على فھم لمجموعات األصول المالیة المتشابھة في محافظ •
القروض وفحصناھا وذلك ألغراض قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة؛

نیف یر التصفحصنا عینة من القروض لتحدید مدى مالءمة وتطبیق معای•
في المراحل؛

حصلنا على فھم للمنھج المستخدم في تحدید وحساب مخصص انخفاض •
القیمة الفردي للتعرضات ضمن المرحلة الثالثة وفحصنا عینة من 

التعرضات االئتمانیة مقابل ھذا المنھج؛ و
قمنا بتقییم إفصاحات القوائم المالیة ذات العالقة لتحدید ما إذا كانت تتوافق •

تطلبات معاییر التقاریر المالیة الدولیة المعمول بھا.مع م

قمنا بإشراك المتخصصین لدینا في المجاالت التي تتطلب خبرة محددة، بما في 
ذلك:
من أجل حساب ۹فحص تطبیق منھج معیار التقاریر المالیة الدولي رقم •

الخسائر االئتمانیة المتوقعة؛ 
الكلي التاریخیة والمعلومات فحص مدى معقولیة معلومات االقتصاد •

التطلعیة واالفتراضات المستخدمة.
تقییم مدى مالءمة تعریف العجز وفحص تطبیق معاییر العجز؛ •
تقییم مدى مالءمة احتمالیة العجز والخسارة الناتجة من العجز وتقییم •

مدى معقولیة التعرض الناتج عن العجز بما في ذلك المخصصات 
؛ ۳ن التعرض لمخاطر االئتمان بالمرحلة المحتجزة مقابل عینة م

تقییم مدى مالءمة المعاییر المستخدمة لتحدید الزیادة الجوھریة في •
مخاطر االئتمان

والتصنیف الناتج للمخاطر في مراحل مختلفة بما في ذلك الحركات بین •
المراحل؛ و

اختبار وتقییم مدى معقولیة استخدام المجموعة للسیناریوھات وأوزان •
الخطر ومعدالت الخصم.
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تقریر حول مراجعة القوائم المالیة المجمعة

الرأي

جوانبھا الجوھریة، عن المركز المالي لبنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك") وشركتھ التابعة في رأینا، فإن القوائم المالیة المجمعة تعبر بصورة عادلة، من كافة 
وعن أدائھ المالي المجمع وتدفقاتھ النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً لمعاییر التقاریر ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱(معاً "المجموعة") كما في 

المالیة الدولیة.

نطاق المراجعة

تشتمل القوائم المالیة المجمعة للمجموعة على:

؛ ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱قائمة المركز المالي المجمعة كما في ▪

قائمة الدخل الشامل المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ وقائمة التدفقات النقدیة ▪

إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة والتي تشمل ملخصا للسیاسات المحاسبیة الجوھریة.▪

أساس الرأي

ن مراجعة ب الحسابات عمسؤولیات مراقلقد قمنا بعملیة المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر موضحة في فقرة 
المجمعة من ھذا التقریر.القوائم المالیة

ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس لرأینا.

االستقاللیة

تطلبات األخالقي الدولیة للمحاسبین والمإننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد أخالقیات المھنة للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس معاییر السلوك 
د.ات والقواعاألخالقیة ذات العالقة بمراجعتنا للقوائم المالیة المجمعة في سلطنة ُعمان، ولقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة وفقاً لھذه المتطلب
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٦من ٤

تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى المساھمین في بنك مسقط ش.م.ع.ع (تابع)

المعلومات األخرى

احات صأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن المعلومات األخرى. وتتكون المعلومات األخرى من تقریر رئیس مجلس اإلدارة وبیان الحوكمة المؤسسیة وإف
لدى میثاق ومناقشة اإلدارة وتحلیلھا واستدامة الشركة ورؤیة ۳وبازل ۳المحور -۲وإفصاحات قواعد بازل ۳وبازل ۳المحور -۲بازل قواعد 

قریر لمجمعة وتالمسؤولیة االجتماعیة للشركات والمراجعة المالیة والمراجعة المالیة لمیثاق وموجز السنوات العشر (ولكنھا ال تشمل القوائم المالیة ا
مراقب الحسابات حولھا).

ال یغطي رأینا حول القوائم المالیة المجمعة المعلومات األخرى وإننا ال نقدم أي استنتاج حول ھذه المعلومات.

ا كانت بالنظر فیما إذفیما یتعلق بمراجعة القوائم المالیة المجمعة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند القیام بذلك، نقوم 
بھا أخطاء المعلومات األخرى تتعارض جوھریاً مع ھذه القوائم المالیة المجمعة أو مع اعتقادنا الذي حصلنا علیھ في المراجعة، أو بخالف ذلك تظھر 

مادیة.

ذه المعلومات األخرى، فإنھ سیتوجب علینا اإلبالغ وإذا توصلنا، بناء على العمل المنفذ من قبلنا على المعلومات األخرى، إلى وجود أخطاء جوھریة في ھ
عن ذلك. ال یوجد لدینا ما نبلغ عنھ في ھذا الصدد.

مسؤولیات أعضاء مجلس اإلدارة عن القوائم المالیة المجمعة

المالیة الدولیة وإعدادھا بما یتوافق إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد القوائم المالیة المجمعة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً لمعاییر التقاریر
وعن أنظمة الرقابة ۲۰۱۹مع متطلبات الھیئة العامة لسوق المال ذات العالقة في سلطنة ُعمان واألحكام المطبقة في قانون الشركات التجاریة لسنة 

خطاء الجوھریة سواًء بسبب االحتیال أو الخطأ.الداخلیة كما یراھا أعضاء مجلس اإلدارة ضروریة للتمكین من إعداد قوائم مالیة خالیة من األ

واإلفصاح، عند إعداد القوائم المالیة المجمعة، یتحمل أعضاء مجلس اإلدارة المسؤولیة عن تقییم قدرة المجموعة على االستمرار في ممارسة أعمالھا،
االستمراریة المحاسبي إال إذا كان أعضاء مجلس اإلدارة یرغبون في تصفیة حسب الحاجة لذلك، عن األمور المتعلقة باالستمراریة واستخدام أساس 

المجموعة أو إیقاف أعمالھا، أو ال یملكون خیاراً واقعیاً آخر غیر ذلك.
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تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى المساھمین في بنك مسقط ش.م.ع.ع

تقریر حول مراجعة القوائم المالیة المجمعة

الرأي

جوانبھا الجوھریة، عن المركز المالي لبنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك") وشركتھ التابعة في رأینا، فإن القوائم المالیة المجمعة تعبر بصورة عادلة، من كافة 
وعن أدائھ المالي المجمع وتدفقاتھ النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً لمعاییر التقاریر ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱(معاً "المجموعة") كما في 

المالیة الدولیة.

نطاق المراجعة

تشتمل القوائم المالیة المجمعة للمجموعة على:

؛ ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱قائمة المركز المالي المجمعة كما في ▪

قائمة الدخل الشامل المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ وقائمة التدفقات النقدیة ▪

إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة والتي تشمل ملخصا للسیاسات المحاسبیة الجوھریة.▪

أساس الرأي

ن مراجعة ب الحسابات عمسؤولیات مراقلقد قمنا بعملیة المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر موضحة في فقرة 
المجمعة من ھذا التقریر.القوائم المالیة

ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس لرأینا.

االستقاللیة

تطلبات األخالقي الدولیة للمحاسبین والمإننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد أخالقیات المھنة للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس معاییر السلوك 
د.ات والقواعاألخالقیة ذات العالقة بمراجعتنا للقوائم المالیة المجمعة في سلطنة ُعمان، ولقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة وفقاً لھذه المتطلب
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٦من ٥

تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى المساھمین في بنك مسقط ش.م.ع.ع (تابع)

المالیة المجمعةمسؤولیات أعضاء مجلس اإلدارة عن القوائم 
تیال أو عن االحتتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة المجمعة ككل خالیة من األخطاء الجوھریة، سواء كانت ناشئة 

فذة لكنھ ال یمثل ضماناً بأن المراجعة المنالخطأ، وإصدار تقریر مراقب الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول یمثل مستوى عال من التأكید، 
وھي تعتبر أو الخطأحتیالوفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة سوف تتمكن دائماً من اكتشاف األخطاء الجوھریة عند حدوثھا. یمكن أن تنشأ األخطاء نتیجة لإل

تأثیر على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناء على جوھریة إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تتسبب، منفردة أو مجتمعة، في ال
القوائم المالیة المجمعة.

ا نقوم . كما أننوفي إطار عملیة المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة، فإننا نمارس تقدیرات مھنیة ونتبع مبدأ الشك المھني طوال عملیة المراجعة
باآلتي:

ألخطاء الجوھریة في القوائم المالیة المجمعة، سواء كانت ناجمة عن االحتیال أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات تحدید وتقییم مخاطر ا▪
المراجعة بما یتناسب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة ثبوتیة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء رأینا. إن المخاطر الناجمة عن عدم

عن االحتیال أعلى منھا لتلك الناتجة عن الخطأ، ألن االحتیال یمكن أن ینطوي على التواطؤ أو التزویر أو اكتشاف أخطاء جوھریة ناتجة 
الحذف المقصود أو التحریف أو تجاوز أنظمة الرقابة الداخلیة.

الظروف، ولكن لیس لغرض تكوین فھم حول الرقابة الداخلیة المتعلقة بعملیة المراجعة من أجل تصمیم إجراءات المراجعة المالئمة لتلك▪
التعبیر عن رأي بشأن كفاءة أنظمة الرقابة الداخلیة الخاصة بالمجموعة.

تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة وما یتعلق بھا من إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة.▪
لمبدأ االستمراریة المحاسبي، واستنادا إلى أدلة المراجعة التي یتم الحصول علیھا تحدید معرفة مدى مالءمة استخدام أعضاء مجلس اإلدارة ▪

ما إذا كان ھناك عدم یقین مادي یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكا كبیرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. 
لفت االنتباه في تقریر مراقب الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالیة وإذا توصلنا إلى وجود عدم یقین مادي، فإننا مطالبون ب

ل والمجمعة، أو تعدیل رأینا إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة. إن االستنتاجات التي نتوصل لھا تتوقف على أدلة المراجعة التي یتم الحص
إن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار علیھا حتى تاریخ تقریر مراقب الحسابات. ومع ذلك، ف

كمنشأة عاملة.
مثل تتقییم العرض العام للقوائم المالیة المجمعة وھیكلیتھا ومحتواھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت ھذه القوائم المالیة المجمعة ▪

قق العرض العادل.المعامالت واألحداث الرئیسیة على نحو یح
الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة إلبداء رأي حول ▪

دون غیرنا القوائم المالیة المجمعة. كما أننا مسؤولون عن توجیھ أعمال المراجعة على المجموعة واإلشراف علیھا وأدائھا، ونظل مسؤولین
عن رأینا حول المراجعة.

أي كنتواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة فیما یتعلق، من بین أمور أخرى، بنطاق وتوقیت المراجعة المقررین ونتائج المراجعة الجوھریة، بما في ذل
أوجھ قصور مھمة في الرقابة الداخلیة نحددھا أثناء مراجعتنا.

بیانا بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقیة المعمول بھا في شأن االستقاللیة، كما أننا نبلغھم بجمیع العالقات وغیرھا من نقدم أیضا ألعضاء مجلس اإلدارة 
المسائل التي یُعتقد إلى حد معقول أنھا قد تؤثر على استقاللیتنا، وسبل الحمایة منھا إن لزم األمر.
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تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى المساھمین في بنك مسقط ش.م.ع.ع

تقریر حول مراجعة القوائم المالیة المجمعة

الرأي

جوانبھا الجوھریة، عن المركز المالي لبنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك") وشركتھ التابعة في رأینا، فإن القوائم المالیة المجمعة تعبر بصورة عادلة، من كافة 
وعن أدائھ المالي المجمع وتدفقاتھ النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً لمعاییر التقاریر ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱(معاً "المجموعة") كما في 

المالیة الدولیة.

نطاق المراجعة

تشتمل القوائم المالیة المجمعة للمجموعة على:

؛ ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱قائمة المركز المالي المجمعة كما في ▪

قائمة الدخل الشامل المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ وقائمة التدفقات النقدیة ▪

إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة والتي تشمل ملخصا للسیاسات المحاسبیة الجوھریة.▪

أساس الرأي

ن مراجعة ب الحسابات عمسؤولیات مراقلقد قمنا بعملیة المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر موضحة في فقرة 
المجمعة من ھذا التقریر.القوائم المالیة

ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس لرأینا.

االستقاللیة

تطلبات األخالقي الدولیة للمحاسبین والمإننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد أخالقیات المھنة للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس معاییر السلوك 
د.ات والقواعاألخالقیة ذات العالقة بمراجعتنا للقوائم المالیة المجمعة في سلطنة ُعمان، ولقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة وفقاً لھذه المتطلب
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٦من ٦

المساھمین في بنك مسقط ش.م.ع.ع (تابع)تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى 

مسؤولیات مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة المجمعة

عتبر أمور الیة والتي تومن بین األمور التي یتم إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة، فإننا نحدد األمور األكثر أھمیة في مراجعة القوائم المالیة المجمعة للفترة الح
ظروف لرئیسیة. ونقدم وصفاً لھذه األمور في تقریر المراجعة الصادر عنا ما لم یحظر القانون أو األنظمة نشر ھذه األمور للعموم أو، في بعض امراجعة 

لعامة لذلك منافع االنادرة جداً، قررنا أن األمر ینبغي عدم إدراجھ في تقریرنا نظراً لوجود احتمالیة معقولة بأن تترتب علیھ أضرار جسیمة بما یتجاوز ال
اإلفصاح.

تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى

، ۲۰۱۹ة لسنة عالوةً على ذلك، ووفقاً لمتطلبات الھیئة العامة لسوق المال ذات العالقة في سلطنة ُعمان واألحكام المطبقة في قانون الشركات التجاری
قد تم إعدادھا وتلتزم، من كافة جوانبھا الجوھریة، بھذه المتطلبات واألحكام.بأن القوائم المالیة المجمعة نفیدفإننا 

ستیورات سكوالر
مسقط، سلطنة عمان

۲۰۲۰مارس ٥
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۱۲۳۰۸٦٥قمرريتجاسجل–L۱۰٦٥۲۹۰قمرترخیصیةوإدارمالیةراتستشاا–L۱۰٦٥۳٦۹قمریصترخنقانونیونحاسبو
٦من ۱

تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى المساھمین في بنك مسقط ش.م.ع.ع

تقریر حول مراجعة القوائم المالیة المجمعة

الرأي

جوانبھا الجوھریة، عن المركز المالي لبنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك") وشركتھ التابعة في رأینا، فإن القوائم المالیة المجمعة تعبر بصورة عادلة، من كافة 
وعن أدائھ المالي المجمع وتدفقاتھ النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً لمعاییر التقاریر ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱(معاً "المجموعة") كما في 

المالیة الدولیة.

نطاق المراجعة

تشتمل القوائم المالیة المجمعة للمجموعة على:

؛ ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱قائمة المركز المالي المجمعة كما في ▪

قائمة الدخل الشامل المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ ▪

المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ وقائمة التدفقات النقدیة ▪

إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة والتي تشمل ملخصا للسیاسات المحاسبیة الجوھریة.▪

أساس الرأي

ن مراجعة ب الحسابات عمسؤولیات مراقلقد قمنا بعملیة المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر موضحة في فقرة 
المجمعة من ھذا التقریر.القوائم المالیة

ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس لرأینا.

االستقاللیة

تطلبات األخالقي الدولیة للمحاسبین والمإننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد أخالقیات المھنة للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس معاییر السلوك 
د.ات والقواعاألخالقیة ذات العالقة بمراجعتنا للقوائم المالیة المجمعة في سلطنة ُعمان، ولقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة وفقاً لھذه المتطلب
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٢٠١٨٢٠١٩
إيضاحات

٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 األصول 
 ٧٨١,٧٥٥١,٣٠٦,٧٥٦ ٥ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية٢,٠٣٠,٥٣٣  ٣,٣٩٤,١٧٢
 ٨٦٩,٨٠٤٤٧٦,٠٤٣ ٦ مستحق من بنوك٢,٢٥٩,٢٣٠  ١,٢٣٦,٤٧٥

 ٧,٧١٢,١٩٣٧,٨٢٨,٤٨٥ ٧ قروض وسلف٢٠,٠٣١,٦٧٠  ٢٠,٣٣٣,٧٢٧
 ١,١٦٥,٨٤٨١,١١٠,٤٣٠ ٧ مديونيات تمويل إسالمي٣,٠٢٨,١٧٦  ٢,٨٨٤,٢٣٣
١,٤٤٤,٨٣٢١,٢٦٩,٥٨٢ ٩استثمارات األوراق المالية٣,٧٥٢,٨١١  ٣,٢٩٧,٦١٥

 ٢٣٦,٦٩٤٢٢٧,٢٤٢ ٨ أصول أخرى٦١٤,٧٨٩  ٥٩٠,٢٣٩
٦٩,٥٠١  ١١٧٩,٤٨٢ ممتلكات ومعدات وبرامج ١٨٠,٥٢٢٢٠٦,٤٤٧ 

 ١٢,٢٨٨,٠٣٩ ١٢,٢٩٠,٦٠٨ إجمالي األصول ٣١,٩٢٣,٦٥٦ ٣١,٩١٦,٩٨٣

  االلتزامات وحقوق المساهمين  

  االلتزامات  
 ١,١٧٣,٤٧٩٩٥١,٨٧٨ ١٤ ودائع من البنوك٣,٠٤٧,٩٩٧  ٢,٤٧٢,٤١١

 ٧,٠١١,٢٦٦٧,٥٠٤,٢١٩ ١٥ ودائع العمالء١٨,٢١١,٠٨١  ١٩,٤٩١,٤٧٧
 ١,٠٣٢,٤٠٠٩٥٨,٤٦٦ ١٥ ودائع العمالء اإلسالمية٢,٦٨١,٥٥٨  ٢,٤٨٩,٥٢٣

 ٩٠,٢٠٥٤٤,٦٠٨ ١٦ صكوك ٢٣٤,٢٩٩  ١١٥,٨٦٥
 ٣٨٥,٤١٠٣٨٥,٠٠٠ ١٧ سندات يورو متوسطة األجل١,٠٠١,٠٦٥  ١,٠٠٠,٠٠٠
 ٥٢١,٨٦٤٤٣٣,٣٤٩ ١٩ التزامات أخرى١,٣٥٥,٤٩٠  ١,١٢٥,٥٨١

 ٤٧,١٦٨٤٣,٥٠٧ ٢٠ ضرائب١٢٢,٥١٤  ١١٣,٠٠٥
٣٩,٢٧٠  ٢١٢٦,١٨٠ التزامات ثانوية ١٠٢,٠٠٠٦٨,٠٠٠ 

١٠,٣٦٠,٢٩٧ ١٠,٢٨٧,٩٧٢ إجمالي االلتزامات ٢٦,٧٢٢,٠٠٤ ٢٦,٩٠٩,٨٦٢

  حقوق المساهمين  

  حقوق المساهمين المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم  

 ٣٠٩,٤٧٨٢٩٤,٧٤١ ٢٢ رأس المال٨٠٣,٨٣٩  ٧٦٥,٥٦١

 ٥٣١,٥٣٥٥٣١,٥٣٥ ٢٣ عالوة إصدار١,٣٨٠,٦١٠  ١,٣٨٠,٦١٠

 ٣٨٤,٠٧٨٣٧٠,٩٨٨ ٢٤ احتياطي عام٩٩٧,٦٠٥  ٩٦٣,٦٠٥

 ١٠٣,١٦٠٩٨,٢٤٧ ٢٤ احتياطي قانوني٢٦٧,٩٤٨  ٢٥٥,١٨٧

 ٤,٩٠٤٥,٧٧٠ ١٢ احتياطي إعادة تقييم١٢,٧٣٨  ١٤,٩٨٧

 ١٣,٠٩٠١٣,٠٩٠ ٢٤ احتياطي قرض ثانوي٣٤,٠٠٠  ٣٤,٠٠٠

 ٤٣٧ )٣٤(٣٨ احتياطي تغطية التدفقات النقدية )٨٨( ١,١٣٥

(٥,٠٢٣)  )٣٧٢(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة )٩٦٦((١٣,٠٤٧) 

(٢,٠٦٨)  )٢,٢٩٦(احتياطي تحويل العملة األجنبية )٥,٩٦٤((٥,٣٧١) 

 ٢,٦٠٦٤,٦٢٣ ٢٤ احتياطي انخفاض القيمة / احتياطي إعادة هيكلة القروض٦,٧٦٩  ١٢,٠٠٨

٤٨٥,٤٠٢  ٥٢٦,٤٨٧ أرباح محتجزة ١,٢٦٠,٧٨٤١,٣٦٧,٤٩٩ 

 ١,٨٧٢,٦٣٦١,٧٩٧,٧٤٢  إجمالي حقوق المساهمين المنسوبة إلى حملة األسهم٤,٨٦٣,٩٩٠  ٤,٦٦٩,٤٥٩

١٣٠,٠٠٠  ٢٥١٣٠,٠٠٠ أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١ ٣٣٧,٦٦٢٣٣٧,٦٦٢ 

١,٩٢٧,٧٤٢ ٢,٠٠٢,٦٣٦ إجمالي حقوق المساهمين ٥,٠٠٧,١٢١٥,٢٠١,٦٥٢ 

١٢,٢٨٨,٠٣٩ ١٢,٢٩٠,٦٠٨ إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين ٣١,٩٢٣,٦٥٦ ٣١,٩١٦,٩٨٣

٢٧٠,٦٠٥٠,٦١٠صافي األصول للسهم الواحد١,٥٨١,٥٧

٢,٦٧٦,٤٣٥ ٢٨٢,٣٢٢,٩٥٧ التزامات عرضية وارتباطات ٦,٩٥١,٧٨٠٦,٠٣٣,٦٥٥ 

اعتمد أعضاء مجلس اإلدارة القوائم المالية المجمعة باإلضافة إلى اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من ١٢٣ إلى ٢١٥ وصرحوا 
بإصدارها بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٠م وفقًا لقرار مجلس اإلدارة.

الرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

البيانات المالية

تشكل اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 123 إلى 215 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

بنك مسقط ش.م.ع.ع
قائمة المركز المالي المجمعة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
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٢٠١٨٢٠١٩
إيضاحات

٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ٤٥٢,٠١٧٤٢٠,٠٣٧ ٢٩إيرادات الفوائد١,١٧٤,٠٧٢ ١,٠٩١,٠٠٦
 )١٤٣,٣٠٨((١٦١,١٣٧) ٣٠مصروف الفوائد(٤١٨,٥٣٨) )٣٧٢,٢٢٩(

٢٧٦,٧٢٩  ٢٩٠,٨٨٠ صافي إيرادات الفوائد ٧١٨,٧٧٧٧٥٥,٥٣٤
 ٦٦,٠٨١٥٨,٦٠٨ ٢٩إيرادات من التمويل اإلسالمي / إستثمارات ١٧١,٦٣٩ ١٥٢,٢٢٩
 )٣١,٠٤٨((٣٩,٩٨٩) ٣٠توزيعات على المودعين (١٠٣,٨٦٨) )٨٠,٦٤٤(

٢٧,٥٦٠  ٢٦,٠٩٢ صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي ٧١,٥٨٥٦٧,٧٧١
٣٠٤,٢٨٩  ٣١٦,٩٧٢صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي ٧٩٠,٣٦٢٨٢٣,٣٠٥
 ١٠٢,٢٨٤٩٦,٤٧٠ ٣١إيرادات عموالت ورسوم )بالصافي(٢٦٥,٦٧٣ ٢٥٠,٥٧١
٤٥,٩٧٧  ٣٢٥٢,٩١٥إيرادات التشغيل األخرى ١١٩,٤٢١١٣٧,٤٤١

٤٤٦,٧٣٦  ٤٧٢,١٧١ إيرادات التشغيل ١,١٦٠,٣٥٤١,٢٢٦,٤١٩
   مصروفات التشغيل 

)١٧٦,٩٨٤(  )١٧٥,٢٦٢)٣٣مصروفات التشغيل األخرى )٤٥٥,٢٢٥))٤٥٩,٦٩٨(
)١٣,٣٥٩((٢٠,٦٦٩) ١١استهالك(٥٣,٦٨٦) )٣٤,٦٩٩(

)١٩٠,٣٤٣( )١٩٥,٩٣١)   )٥٠٨,٩١١))٤٩٤,٣٩٧(
)٤٣,٢٤٢((٥٦,١٢٧)  ٤٢صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول المالّية )١٤٥,٧٨٤))١١٢,٣١٧(
)٢٣٣,٥٨٥((٢٥٢,٠٥٨)  (٦٥٤,٦٩٥))٦٠٦,٧١٤(

 ٢٢٠,١١٣٢١٣,١٥١  الربح قبل الضريبة٥٧١,٧٢٤ ٥٥٣,٦٤٠
)٣٣,٥١٨((٣٤,٥٦٣) ٢٠مصروفات الضريبة(٨٩,٧٧٤) )٨٧,٠٦٠(
 ١٧٩,٦٣٣ ١٨٥,٥٥٠ ربح العام ٤٦٦,٥٨٠٤٨١,٩٥٠

   )المصروف)/ الدخل الشامل اآلخر  

صافي الدخل )المصروف( الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى 
الربح أو الخسارة في فترات الحقة

)٧٤٥( (٢٢٨)تحويل لصافي االستثمارات في عمليات أجنبية )٥٩٢))١,٩٣٥(

)١٢,١٥٤)٤,٣٢٢
التغير في القيمة العادلة للدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

)١,٦٦٤(٢٠٤,٦٧٩الشامل اآلخر 
٦٢٣ (٤٧١) ٢٠التغير في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية(١,٢٢٣)١,٦١٨

)١,٧٨٦( ٣,٩٨٠   ١٠,٣٣٩)٤,٦٣٩( 

 
صافي الدخل )المصروف( الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى 

  ربح او خسارة في فترات الحقة

)٧٣))٢٢,٧١٩( 
التغير في القيمة العادلة لحقوق الملكية بالقيمة العادلة من 

)٨,٧٤٧(    )٢٨)٢٠خالل الدخل الشامل اآلخر 

)٨,٩١٧))٨٠٥( 
خسارة محققة على حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

)٣١٠(  )٣,٤٣٣)٢٠الدخل الشامل اآلخر
-(٨٦٦)  ١١أثر الضريبة على احتياطي إعادة التقييم(٢,٢٤٩) -

 )١٠,٨٤٣((٣٤٧) المصروف الشامل ااّلخر للعام(٩٠٠))٢٨,١٦٣(
 ١٦٨,٧٩٠ ١٨٥,٢٠٣إجمالي الدخل الشامل للعام ٤٣٨,٤١٧٤٨١,٠٥٠

   اجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى: 
 ١٦٨,٧٩٠ ١٨٥,٢٠٣ مساهمي الشركة األم ٤٣٨,٤١٧٤٨١,٠٥٠

  الربح المنسوب إلى:

 ١٧٩,٦٣٣ ١٨٥,٥٥٠ مساهمي الشركة األم ٤٦٦,٥٨٠٤٨١,٩٥٠
   ربحية السهم الواحد: 

٠,٠٥٩ ريال عماني٠,٠٦٠ ريال عماني٣٥األساسية والمعّدلة٠,١٦ دوالر أمريكي٠,١٥ دوالر أمريكي

البنود في الدخل الشامل اآلخر مفصح عنها بعد خصم الضرائب. ضريبة الدخل المتعلقة بكل بند من الدخل الشامل اآلخر مفصح عنها في إيضاح رقم ٢٠.

بنك مسقط ش.م.ع.ع
قائمة الدخل الشامل المجمعة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

تشكل اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 123 إلى 215 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.
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المنسوبة إلى مساهمي الشركة األمالمنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

٢٠١٩

 

رأس المالإيضاحات
عالوة إصدار 

احتياطي عاماألسهم
احتياطي 

قانوني
احتياطي إعادة 

التقييم
احتياطي القرض 

الثانوي

احتياطي تغطية 
التدفقات 

النقدية

تغيرات متراكمة 
في القيمة 

العادلة
احتياطي تحويل العملة 

األجنبية

احتياطي انخفاض القيمة 
/ احتياطي إعادة هيكلة 

اإلجماليأرباح محتجزةالقروض

أوراق رأسمالية 
دائمة من 

اإلجماليالفئة ١

 
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

ريال عماني باآلالفباآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفباآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

٤,٦٢٣٤٨٥,٤٠٢١,٧٩٧,٧٤٢١٣٠,٠٠٠١,٩٢٧,٧٤٢(٢,٠٦٨)(٥,٠٢٣)٢٩٤,٧٤١٥٣١,٥٣٥٣٧٠,٩٨٨٩٨,٢٤٧٥,٧٧٠١٣,٠٩٠٤٣٧ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩

١٨٥,٥٥٠-١٨٥,٥٥٠١٨٥,٥٥٠---------- ربح العام
محول من احتياطي القروض المعاد هيكلتها إلى 

---٢,٠١٧(٢,٠١٧)--------- األرباح المحتجزة 
تحويل ضمن حقوق الملكية عند استبعاد حقوق 

الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
---(٣,٤٣٣)--٣,٤٣٣-------٢٠ الدخل الشامل اآلخر

(٣٤٧)-(٣٤٧)--(٢٢٨)١,٢١٨(٤٧١)-(٨٦٦)---- )المصروف( الدخل الشامل اآلخر
١٨٥,٢٠٣-١٨٤,١٣٤١٨٥,٢٠٣(٢,٠١٧)(٢٢٨)٤,٦٥١(٤٧١)-(٨٦٦)---- إجمالي الدخل الشامل 

(١٠٣,١٥٩)-(١٠٣,١٥٩)(١٠٣,١٥٩)----------٢٦توزيعات أرباح مدفوعة

---(١٤,٧٣٧)---------٢٦١٤,٧٣٧إصدار أسهم مجانية

---(٤,٩١٣)------٤,٩١٣---٢٤تحويل إلى احتياطي قانوني

--------(١٣,٠٩٠)--١٣,٠٩٠--٢٤محول من احتياطي قرض ثانوي

---(١٣,٠٩٠)----١٣,٠٩٠-----٢٤تحويل إلى احتياطي قرض ثانوي

(٧,١٥٠)-(٧,١٥٠)(٧,١٥٠)----------٢٥فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١
٢,٦٠٦٥٢٦,٤٨٧١,٨٧٢,٦٣٦١٣٠,٠٠٠٢,٠٠٢,٦٣٦(٢,٢٩٦)(٣٧٢)(٣٤)٣٠٩,٤٧٨٥٣١,٥٣٥٣٨٤,٠٧٨١٠٣,١٦٠٤,٩٠٤١٣,٠٩٠ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٦,٧٦٩١,٣٦٧,٤٩٩٤,٨٦٣,٩٩٠٣٣٧,٦٦٢٥,٢٠١,٦٥٢(٥,٩٦٤)(٩٦٦)(٨٨)٨٠٣,٨٣٩١,٣٨٠,٦١٠٩٩٧,٦٠٥٢٦٧,٩٤٨١٢,٧٣٨٣٤,٠٠٠الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )دوالر أمريكي باآلالف(

المنسوبة إلى مساهمي الشركة األمالمنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

٢٠١٨

 

رأس المالإيضاحات
عالوة إصدار 

احتياطي عاماألسهم
احتياطي 
قانوني

احتياطي إعادة 
التقييم

احتياطي القرض 
الثانوي

احتياطي تغطية 
التدفقات 

النقدية

تغيرات متراكمة 
في القيمة 

العادلة
احتياطي تحويل العملة 

األجنبية
احتياطي انخفاض القيمة / 

اإلجماليأرباح محتجزةاحتياطي إعادة هيكلة القروض

أوراق رأسمالية 
دائمة من 

اإلجماليالفئة ١

 
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفباآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفباآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

١,٨١٨,٣٣٣  ١٣٠,٠٠٠  ١,٦٨٨,٣٣٣  ٤٢٠,٥٤٦ ٥,١٠٠ (١,٣٢٣)١٦,٨١٣  )١٨٦)٨٢,٠٩٠ ٥,٧٧٠ ٩٠,٣١٢ ٢٨٨,٨٩٨  ٥٠٩,٣٧٧ ٢٧٠,٩٣٦  الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨

تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ 
(٣,٣٦٦)- )٣,٣٦٦)٨,٠٥٩ -- )١١,٤٢٥)------- في ١ يناير ٢٠١٨

١,٨١٤,٩٦٧  ١٣٠,٠٠٠  ١,٦٨٤,٩٦٧  ٤٢٨,٦٠٥ ٥,١٠٠ (١,٣٢٣)٥,٣٨٨  )١٨٦)٨٢,٠٩٠ ٩٠,٣١٢٥,٧٧٠ ٢٨٨,٨٩٨  ٥٠٩,٣٧٧ ٢٧٠,٩٣٦ الرصيد الُمعاد بيانه كما في ١ يناير ٢٠١٨

١٧٩,٦٣٣  -١٧٩,٦٣٣ ١٧٩,٦٣٣ - -- - --- - - -   ربح العام

تحويل من احتياطي معاد هيكلته إلى أرباح 
--- ٤٧٧ (٤٧٧)--------- محتجزة

تحويل ضمن حقوق الملكية عند استبعاد حقوق 
الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

--- )٣١٠)--٣١٠ -------٢٠ الدخل الشامل اآلخر

 )١٠,٨٤٣)- )١٠,٨٤٣)--(٧٤٥) )١٠,٧٢١) ٦٢٣ ----- -  )المصروف( الدخل الشامل اآلخر

 ١٦٨,٧٩٠  -  ١٦٨,٧٩٠  ١٧٩,٨٠٠ (٤٧٧)(٧٤٥) )١٠,٤١١) ٦٢٣ -- -  - -  -  إجمالي الدخل الشامل

(٨١,٢٨١)-(٨١,٢٨١)(٨١,٢٨١)----------٢٦ توزيعات أرباح مدفوعة

--- (١٣,٥٤٧)---- -- -  - - ١٣,٥٤٧ إصدار أسهم مجانية

--- (٧,٩٣٥)---- --٧,٩٣٥ - - - ٢٤تحويل إلى احتياطي قانوني

 ٣٢,٤١٦ - ٣٢,٤١٦ ----- -- -  -  ٢٢,١٥٨ ١٠,٢٥٨ ١٨تحويل سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

--- ----- (٨٢,٠٩٠)- -  ٨٢,٠٩٠ -  - ٢٤ تحويل من احتياطي قرض ثانوي

---(١٣,٠٩٠)---- ١٣,٠٩٠ - -  - -  - ٢٤تحويل إلى احتياطي قرض ثانوي

(٧,١٥٠)- )٧,١٥٠)(٧,١٥٠)---- -- -  - -  - ٢٥فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١

٤,٦٢٣٤٨٥,٤٠٢١,٧٩٧,٧٤٢١٣٠,٠٠٠١,٩٢٧,٧٤٢(٢,٠٦٨)(٥,٠٢٣)٢٩٤,٧٤١٥٣١,٥٣٥٣٧٠,٩٨٨٩٨,٢٤٧٥,٧٧٠١٣,٠٩٠٤٣٧ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

١٢,٠٠٨١,٢٦٠,٧٨٤٤,٦٦٩,٤٥٩٣٣٧,٦٦٢٥,٠٠٧,١٢١(٥,٣٧١)(١٣,٠٤٧)٧٦٥,٥٦١١,٣٨٠,٦١٠٩٦٣,٦٠٥٢٥٥,١٨٧١٤,٩٨٧٣٤,٠٠٠١,١٣٥الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )دوالر أمريكي باآلالف(

بنك مسقط ش.م.ع.ع
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المجمعة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

تشكل اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 123 إلى 215 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.
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المنسوبة إلى مساهمي الشركة األمالمنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

٢٠١٩

 

رأس المالإيضاحات
عالوة إصدار 

احتياطي عاماألسهم
احتياطي 

قانوني
احتياطي إعادة 

التقييم
احتياطي القرض 

الثانوي

احتياطي تغطية 
التدفقات 

النقدية

تغيرات متراكمة 
في القيمة 

العادلة
احتياطي تحويل العملة 

األجنبية

احتياطي انخفاض القيمة 
/ احتياطي إعادة هيكلة 

اإلجماليأرباح محتجزةالقروض

أوراق رأسمالية 
دائمة من 

اإلجماليالفئة ١

 
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

ريال عماني باآلالفباآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفباآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

٤,٦٢٣٤٨٥,٤٠٢١,٧٩٧,٧٤٢١٣٠,٠٠٠١,٩٢٧,٧٤٢(٢,٠٦٨)(٥,٠٢٣)٢٩٤,٧٤١٥٣١,٥٣٥٣٧٠,٩٨٨٩٨,٢٤٧٥,٧٧٠١٣,٠٩٠٤٣٧ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩

١٨٥,٥٥٠-١٨٥,٥٥٠١٨٥,٥٥٠---------- ربح العام
محول من احتياطي القروض المعاد هيكلتها إلى 

---٢,٠١٧(٢,٠١٧)--------- األرباح المحتجزة 
تحويل ضمن حقوق الملكية عند استبعاد حقوق 

الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
---(٣,٤٣٣)--٣,٤٣٣-------٢٠ الدخل الشامل اآلخر

(٣٤٧)-(٣٤٧)--(٢٢٨)١,٢١٨(٤٧١)-(٨٦٦)---- )المصروف( الدخل الشامل اآلخر
١٨٥,٢٠٣-١٨٤,١٣٤١٨٥,٢٠٣(٢,٠١٧)(٢٢٨)٤,٦٥١(٤٧١)-(٨٦٦)---- إجمالي الدخل الشامل 

(١٠٣,١٥٩)-(١٠٣,١٥٩)(١٠٣,١٥٩)----------٢٦توزيعات أرباح مدفوعة

---(١٤,٧٣٧)---------٢٦١٤,٧٣٧إصدار أسهم مجانية

---(٤,٩١٣)------٤,٩١٣---٢٤تحويل إلى احتياطي قانوني

--------(١٣,٠٩٠)--١٣,٠٩٠--٢٤محول من احتياطي قرض ثانوي

---(١٣,٠٩٠)----١٣,٠٩٠-----٢٤تحويل إلى احتياطي قرض ثانوي

(٧,١٥٠)-(٧,١٥٠)(٧,١٥٠)----------٢٥فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١
٢,٦٠٦٥٢٦,٤٨٧١,٨٧٢,٦٣٦١٣٠,٠٠٠٢,٠٠٢,٦٣٦(٢,٢٩٦)(٣٧٢)(٣٤)٣٠٩,٤٧٨٥٣١,٥٣٥٣٨٤,٠٧٨١٠٣,١٦٠٤,٩٠٤١٣,٠٩٠ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٦,٧٦٩١,٣٦٧,٤٩٩٤,٨٦٣,٩٩٠٣٣٧,٦٦٢٥,٢٠١,٦٥٢(٥,٩٦٤)(٩٦٦)(٨٨)٨٠٣,٨٣٩١,٣٨٠,٦١٠٩٩٧,٦٠٥٢٦٧,٩٤٨١٢,٧٣٨٣٤,٠٠٠الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )دوالر أمريكي باآلالف(

المنسوبة إلى مساهمي الشركة األمالمنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

٢٠١٨

 

رأس المالإيضاحات
عالوة إصدار 

احتياطي عاماألسهم
احتياطي 
قانوني

احتياطي إعادة 
التقييم

احتياطي القرض 
الثانوي

احتياطي تغطية 
التدفقات 

النقدية

تغيرات متراكمة 
في القيمة 

العادلة
احتياطي تحويل العملة 

األجنبية
احتياطي انخفاض القيمة / 

اإلجماليأرباح محتجزةاحتياطي إعادة هيكلة القروض

أوراق رأسمالية 
دائمة من 

اإلجماليالفئة ١

 
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفباآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفباآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

١,٨١٨,٣٣٣  ١٣٠,٠٠٠  ١,٦٨٨,٣٣٣  ٤٢٠,٥٤٦ ٥,١٠٠ (١,٣٢٣)١٦,٨١٣  )١٨٦)٨٢,٠٩٠ ٥,٧٧٠ ٩٠,٣١٢ ٢٨٨,٨٩٨  ٥٠٩,٣٧٧ ٢٧٠,٩٣٦  الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨

تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ 
(٣,٣٦٦)- )٣,٣٦٦)٨,٠٥٩ -- )١١,٤٢٥)------- في ١ يناير ٢٠١٨

١,٨١٤,٩٦٧  ١٣٠,٠٠٠  ١,٦٨٤,٩٦٧  ٤٢٨,٦٠٥ ٥,١٠٠ (١,٣٢٣)٥,٣٨٨  )١٨٦)٨٢,٠٩٠ ٩٠,٣١٢٥,٧٧٠ ٢٨٨,٨٩٨  ٥٠٩,٣٧٧ ٢٧٠,٩٣٦ الرصيد الُمعاد بيانه كما في ١ يناير ٢٠١٨

١٧٩,٦٣٣  -١٧٩,٦٣٣ ١٧٩,٦٣٣ - -- - --- - - -   ربح العام

تحويل من احتياطي معاد هيكلته إلى أرباح 
--- ٤٧٧ (٤٧٧)--------- محتجزة

تحويل ضمن حقوق الملكية عند استبعاد حقوق 
الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

--- )٣١٠)--٣١٠ -------٢٠ الدخل الشامل اآلخر

 )١٠,٨٤٣)- )١٠,٨٤٣)--(٧٤٥) )١٠,٧٢١) ٦٢٣ ----- -  )المصروف( الدخل الشامل اآلخر

 ١٦٨,٧٩٠  -  ١٦٨,٧٩٠  ١٧٩,٨٠٠ (٤٧٧)(٧٤٥) )١٠,٤١١) ٦٢٣ -- -  - -  -  إجمالي الدخل الشامل

(٨١,٢٨١)-(٨١,٢٨١)(٨١,٢٨١)----------٢٦ توزيعات أرباح مدفوعة

--- (١٣,٥٤٧)---- -- -  - - ١٣,٥٤٧ إصدار أسهم مجانية

--- (٧,٩٣٥)---- --٧,٩٣٥ - - - ٢٤تحويل إلى احتياطي قانوني

 ٣٢,٤١٦ - ٣٢,٤١٦ ----- -- -  -  ٢٢,١٥٨ ١٠,٢٥٨ ١٨تحويل سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

--- ----- (٨٢,٠٩٠)- -  ٨٢,٠٩٠ -  - ٢٤ تحويل من احتياطي قرض ثانوي

---(١٣,٠٩٠)---- ١٣,٠٩٠ - -  - -  - ٢٤تحويل إلى احتياطي قرض ثانوي

(٧,١٥٠)- )٧,١٥٠)(٧,١٥٠)---- -- -  - -  - ٢٥فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١

٤,٦٢٣٤٨٥,٤٠٢١,٧٩٧,٧٤٢١٣٠,٠٠٠١,٩٢٧,٧٤٢(٢,٠٦٨)(٥,٠٢٣)٢٩٤,٧٤١٥٣١,٥٣٥٣٧٠,٩٨٨٩٨,٢٤٧٥,٧٧٠١٣,٠٩٠٤٣٧ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

١٢,٠٠٨١,٢٦٠,٧٨٤٤,٦٦٩,٤٥٩٣٣٧,٦٦٢٥,٠٠٧,١٢١(٥,٣٧١)(١٣,٠٤٧)٧٦٥,٥٦١١,٣٨٠,٦١٠٩٦٣,٦٠٥٢٥٥,١٨٧١٤,٩٨٧٣٤,٠٠٠١,١٣٥الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )دوالر أمريكي باآلالف(
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بنك مسقط ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية المجمعة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

٢٠١٨٢٠١٩
إيضاحات

٢٠١٩٢٠١٨
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  

 ٢٢٠,١١٣٢١٣,١٥١  ربح العام قبل الضرائب٥٧١,٧٢٤  ٥٥٣,٦٤٠
  تسويات لـ: 

 ٢٠,٦٦٩١٣,٣٥٩ ١١استهالك٥٣,٦٨٦  ٣٤,٦٩٩
 ٥٦,١٢٧٤٣,٢٤٢ ٤٢صافي انخفاض قيمة األصول المالية١٤٥,٧٨٤  ١١٢,٣١٧

- ١١٢٥ خسارة بيع ممتلكات ومعدات ٦٥   -
 ٢,٠٩٠)٢,٩٥٥(٣٢أرباح )خسائر( من بيع استثمارات )٧,٦٧٥( ٥,٤٢٩

)٧,٠٠٣()٦,٥٧٩(٣٢إيرادات توزيعات أرباح)١٧,٠٨٨(  )١٨,١٩٠(
 ٢٨٧,٤٠٠٢٦٤,٨٣٩ ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل٧٤٦,٤٩٦  ٦٨٧,٨٩٥
)٦,٧٨١( )٤٧,٧١٧( مستحق من البنوك )١٢٣,٩٤٠()١٧,٦١٣(

)٤٧٣,٨١٦(٩٠,١٧٠  قروض وسلف٢٣٤,٢٠٨ )١,٢٣٠,٦٩١(
)١٤٣,٦٨٩()٥٩,٩٠٨( مديونيات تمويل إسالمي )١٥٥,٦٠٥()٣٧٣,٢١٨(
)٣٢,٣٢٨()١١,٨٩١( أصول أخرى)٣٠,٨٨٧()٨٣,٩٧٠(

)٧٠,٩٧٩()١٠,٣٥٩( ودائع من البنوك)٢٦,٩٠٦()١٨٤,٣٦١(
 ١,٠٤٤,٨٠٩)٤٩٢,٩٥٣( ودائع العمالء)١,٢٨٠,٣٩٨( ٢,٧١٣,٧٩٠

)١,٤٣٦(٧٣,٩٣٤  ودائع العمالء اإلسالمية١٩٢,٠٣٦ )٣,٧٣٠(
- ٤٥,٥٩٧ صكوك ١١٨,٤٣٤   -

٢٢,٦٩٥  ٤٠,١٦٥ التزامات أخرى ٥٨,٩٤٧١٠٤,٣٢٤ 
 ٦٠٣,٣١٤)٨٥,٥٦٢( النقد )المستخدم في( من التشغيل)٢٢٢,٢٣٨( ١,٥٦٧,٠٤٩

)٣٤,٢٣٨()٣٠,٩٢٦( ضرائب دخل مدفوعة)٨٠,٣٢٧()٨٨,٩٣٠(

 ٣٠٢,٥٦٥( ١,٤٧٨,١١٩(
صافي النقد )المستخدم في( الناتج من أنشطة 

٥٦٩,٠٧٦ )١١٦,٤٨٨( التشغيل
  التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  

 ٦,٥٧٩٧,٠٠٣  إيرادات توزيعات أرباح١٧,٠٨٨  ١٨,١٩٠
)١٥٧,٧٦٩()٢٣٨,١٥٦(شراء استثمارات)٦١٨,٥٨٨()٤٠٩,٧٨٩(

 ٣٥,٢٧١٢١,٢٣٣  متحصالت من بيع استثمارات٩١,٦١٢  ٥٥,١٥١
)١٠,٧٣٩()٨,٤٨٧(١١شراء ممتلكات ومعدات)٢٢,٠٤٤()٢٧,٨٩٤(

- ١١٢٢ متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات ٥٧-   
)١٤٠,٢٧٢()٢٠٤,٧٧١( صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار)٥٣١,٨٧٥()٣٦٤,٣٤٢(

  التدفقات النقدية من أنشطة التمويل  
)٨١,٢٨١()١٠٣,١٥٩( توزيعات أرباح مدفوعة)٢٦٧,٩٤٥()٢١١,١١٩(
)٧,١٥٠()٧,١٥٠( فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١ )١٨,٥٧١()١٨,٥٧١(

)٨٢,٠٩٠()١٣,٠٩٠( قرض ثانوي مسدد)٣٤,٠٠٠()٢١٣,٢٢١(
)١٧٠,٥٢١()١٢٣,٣٩٩( صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل)٣٢٠,٥١٦()٤٤٢,٩١١(

      
   صافي التغير في النقد  

 ٢٥٨,٢٨٣)٤٤٤,٦٥٨( وما يماثل النقد)١,١٥٤,٩٥٦( ٦٧٠,٨٦٦
١,١٦٨,٥٦٠  ١,٤٢٦,٨٤٣ النقد وما يماثل النقد في ١ يناير ٣,٠٣٥,٢٢٠٣,٧٠٦,٠٨٦ 
 ١,٤٢٦,٨٤٣ ٣٤٩٨٢,١٨٥النقد وما يماثل النقد في ٣١ ديسمبر  ٢,٥٥١,١٣٠ ٣,٧٠٦,٠٨٦

تشكل اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 123 إلى 215 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.
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١.  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
ــزاول أنشــطة الخدمــات المصرفيــة  بنــك مســقط ش.م.ع.ع )البنــك أو الشــركة األم( هــو شــركة مســاهمة ُعمانيــة عامــة مؤسســة فــي ســلطنة ُعمــان وُت
التجاريــة واالســتثمارية مــن خــال شــبكة فــروع قوامهــا ١٦٩ فرعــًا محليــًا )٢٠١٨م : ١٦٩ فرعــًا( داخــل ســلطنة ُعمــان وفرعــًا واحــد فــي الريــاض بالمملكــة العربيــة 
الســعودية وفرعــًا واحــدًا 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 لــأوراق الماليــة. 

يعمــل البنــك وشــركته التابعــة )معــًا، "المجموعــة"( فــي ٦ دول )٢٠١٨م - ٦ دول( وبلــغ عــدد موظفيهــا ٣,٨١٨ موظفــًا كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م )٢٠١٨م 
: ٣,٧٧٩ موظفــًا(.

خــال عــام ٢٠١٣، افتتحــت الشــركة األم "نافــذة ميثــاق للصيرفــة اإلســامية" )نافــذة ميثــاق( فــي ســلطنة ُعمــان لتنفيــذ األنشــطة المصرفيــة والماليــة األخــرى 
وفقــًا لقواعــد وأنظمــة الشــريعة اإلســامية. تعمــل نافــذة ميثــاق بموجــب ترخيــص صيرفــة إســامية ممنــوح مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي بتاريــخ ١٣ ينايــر 
٢٠١٣. وتقــع علــى عاتــق مجلــس الرقابــة الشــرعية التابــع لنافــذة ميثــاق ضمــان التــزام النافــذة بقواعــد الشــريعة ومبادئهــا فــي معاماتهــا وأنشــطتها. تتضمــن 
األنشــطة الرئيســية للنافــذة قبــول ودائــع العمــاء وتقديــم تمويــل متوافــق مــع الشــريعة اإلســامية بنــاء علــى مختلــف الطــرق المتوافقــة مــع أحكام الشــريعة 
اإلســامية والقيــام باألنشــطة االســتثمارية المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية والتــي تســمح بهــا لوائــح الخدمــات المصرفيــة اإلســامية للبنــك المركــزي 

العمانــي كمــا هــي محــددة فــي إطــار الترخيــص. كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م، كان لــدى نافــذة ميثــاق ٢٠ فرعــًا )٢٠١٨م - ٢٠ فرعــًا( فــي ســلطنة ُعمــان.

٢.  أساس اإلعداد 

٢.١  بيان االلتزام
تــم إعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ومــا ينطبــق مــن األنظمــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي ومتطلبــات 

قانــون الشــركات التجاريــة لعــام ١٩٧٤ وتعدياتــه ومتطلبــات اإلفصــاح التــي أصدرتهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال فــي ســلطنة عمــان.

تســتخدم عمليــات النافــذة اإلســامية للشــركة األم "نافــذة ميثــاق" معاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 
ــر  ــر عــن معلوماتهــا الماليــة. يتــم تضميــن المعلومــات الماليــة لنافــذة ميثــاق فــي نتائــج البنــك، بعــد تعديــل فروقــات التقاري اإلســامية إلعــداد ورفــع تقاري

الماليــة، إن وجــدت، بيــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية ومعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة.

٢.٢  أساس اإلعداد
تــم إعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة طبقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة المعــدل ليتضمــن تطبيــق قيــاس القيمــة العادلــة كمــا تتطلبــه أو تســمح بــه المعاييــر 
المحاســبية ذات الصلــة. يتــم تعديــل القيــم الدفتريــة لأصــول وااللتزامــات المدرجــة والتــي يتــم تصنيفهــا كبنــود تغطيــة فــي تغطيــات القيمــة العادلــة التــي 
مــن ناحيــة أخــرى ســيتم إدراجهــا بالتكلفــة المهلكــة لتســجيل التغيــرات فــي القيــم العادلــة المنســوبة إلــى المخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا فــي عاقــات تغطيــة 

الــة. فعَّ

تعرض قائمة المركز المالي المجمعة بترتيب تنازلي للسيولة حيث أن ذلك أكثر ماءمة لعمليات المجموعة.

بغــرض التســهيل علــى المســتخدمين، يتــم عــرض األرصــدة ذات الصلــة بنافــذة ميثــاق بشــكل منفصــل فــي هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة حيثمــا ينطبــق ذلــك. 
وقــد تــم إدراج مجموعــة كاملــة مــن القوائــم الماليــة المشــتقة لنافــذة ميثــاق والتــي تــم إعدادهــا بموجــب معاييــر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 

الماليــة اإلســامية فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة.

تشــترط الهيئــة العامــة لســوق المــال )الهيئــة( فــي ســلطنة عمــان مــن جميــع الشــركات المســاهمة العامــة اإلفصــاح عــن القوائــم الماليــة للشــركة األم فــي 
عمــود منفصــل فــي القوائــم الماليــة المجمعــة وفقــا للتعميــم رقــم خ/٢/ ٢٠٠٧ وتاريــخ ٢١ ينايــر ٢٠٠٧. لــدى المجموعــة شــركة تابعــة واحــدة، وهــي شــركة 

مســقط الماليــة، والتــي تــم تجميعهــا للســنتين المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م و٣١ ديســمبر ٢٠١٨م . ويبيــن اإليضــاح رقــم ١٠ تفاصيــل الشــركة التابعــة.

ــم  ــم القوائ ــم تقدي ــم يت ــي، ل ــة للمجموعــة. وبالتال ــم المالي ــة بالنســبة للقوائ ــة للشــركة التابعــة ليســت جوهري ــم المالي ــات الشــركة والقوائ إن حجــم وعملي
ــة المجمعــة. ــم المالي ــة للشــركة األم فــي عمــود منفصــل فــي القوائ المالي

٣.٢  العملة الوظيفية وعملة العرض
تــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة بالريــال الُعمانــي وهــو العملــة الوظيفيــة للمجموعــة وبالــدوالر األمريكــي أيضــًا تســهيا للقــارئ. تــم تحويــل المبالــغ 
بالــدوالر األمريكــي المعروضــة فــي هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة مــن المبالــغ بالريــال الُعمانــي بســعر صــرف يعــادل ١ دوالر أمريكــي = ٠.٣٨٥ ريــال ُعمانــي. 

تــم تقريــب جميــع المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال الُعمانــي والــدوالر األمريكــي إلــى أقــرب ألــف، مــا لــم ُينــص علــى غيــر ذلــك.

٤.٢  المعايير الجديدة والمعايير المطبقة والتعديالت على المعايير الحالية

أ.  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لمعايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة بالمجموعة
بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م، قامــت المجموعــة بتطبيــق كافــة المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر 
المحاســبية الدوليــة )المجلــس( ولجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة )اللجنــة( التابعــة للمجلــس والتــي تتعلــق بعمليــات المجموعــة والتــي دخلــت 

حيــز التطبيــق بالنســبة للفتــرات التــي تبــدأ فــي ١ ينايــر ٢٠١٩م.

بنك مسقط ش.م.ع.ع
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
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المعايير والتعديالت الجديدة التالية أصبحت سارية المفعول كما في ١ يناير ٢٠١٩م:

معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦ "عقود اإليجار".	 

خصائص المبالغ المدفوعة مقدمًا مع التعويض السالب - تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩.	 

حصص طويلة األجل في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨.	 

التحسينات السنوية على دورة معايير التقارير المالية الدولية ٢٠١٥-٢٠١٧م.	 

تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ١٩.	 

تفسير لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم ٢٣، عدم التأكد من معالجة ضريبة الدخل.	 

تعريف األهمية النسبية -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ١ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٨.	 

اختارت المجموعة تطبيق التعديالت التالية مبكرًا:

تعديل إصالح معدل الفائدة المرجعي بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ٧	 

ــر الماليــة الدولــي رقــم ١٦. وقــد اختــارت المجموعــة تطبيــق القواعــد الجديــدة  ــار التقاري كان علــى المجموعــة تغييــر سياســاتها المحاســبية بعــد تطبيــق معي
بأثــر رجعــي ولــم تقــم بتعديــل األرقــام المقارنــة لفتــرة التقريــر لعــام ٢٠١٨م . وقــد تــم اإلفصــاح عــن ذلــك باإليضــاح رقــم ٣-١٨. لــم يكــن للتعديــالت األخــرى 
المذكــورة أعــاله أي تأثيــر علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي فتــرات ســابقة، وليــس مــن المتوقــع أن تؤثــر بشــكل جوهــري علــى الفتــرات الحاليــة أو المســتقبلية.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦ "عقود اإليجار"
تبنــت المجموعــة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ١٦ بأثــر رجعــي اعتبــاًرا مــن ١ ينايــر ٢٠١٩م، لكنهــا لــم تقــم بتعديــل األرقــام المقارنــة بالنســبة لفتــرة 
التقريــر لعــام ٢٠١٨م ، وفًقــا لمــا تســمح بــه األحــكام االنتقاليــة المحــددة فــي المعيــار. لذلــك، يتــم إدراج إعــادة التصنيــف والتعديــالت الناشــئة عــن قواعــد 

اإليجــار الجديــدة فــي قائمــة المركــز المالــي االفتتاحــي فــي ١ ينايــر ٢٠١٩م. وتــم اإلفصــاح عــن السياســات المحاســبية الجديــدة باإليضــاح ٣-١٨.

بالنســبة لإليجــارات المصنفــة ســابًقا علــى أنهــا إيجــار تمويلــي، أدرجــت المجموعــة القيمــة الدفتريــة ألصــل اإليجــار والتــزام اإليجــار مباشــرة قبــل التحــول باعتبارهــا 
القيمــة الدفتريــة ألصــل حــق االســتخدام والتــزام اإليجــار فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي. ال يتــم تطبيــق مبــادئ القيــاس فــي معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 

١٦ إال بعــد هــذا التاريــخ.

تعديالت مدرجة عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦ 
عنــد اعتمــاد معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ١٦، أدرجــت المجموعــة التزامــات اإليجــار المتعلقــة بعقــود اإليجــار التــي ســبق تصنيفهــا علــى أنهــا "عقــود إيجــار 
ــار المحاســبة الدولــي رقــم ١٧ "عقــود اإليجــار". تــم قيــاس هــذه االلتزامــات بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المتبقيــة،  ــادئ معي تشــغيلية" بموجــب مب
مخصومــة باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر كمــا فــي ١ ينايــر ٢٠١٩م. بلــغ المتوســط المرجــح لمعــدل االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر المطبــق 

علــى التزامــات اإليجــار فــي ١ ينايــر ٢٠١٩م مــا نســبته ٥.٠%.

١(  الوسائل العملية المطبقة
عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦ ألول مرة، استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية المسموح بها:

تطبيق معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول.- 

المحاســبة عــن عقــود اإليجــار التشــغيلية التــي تبلــغ فتــرة اإليجــار المتبقيــة لهــا أقــل مــن ١٢ شــهرًا اعتبــارًا مــن ١ ينايــر ٢٠١٩م كعقــود إيجــار قصيــرة - 
األجــل.

استبعاد التكاليف المباشرة المبدئية من قياس أصول حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي.- 

اختــارت المجموعــة أيضــًا عــدم إعــادة تقييــم مــا إذا كان العقــد يشــكل أو يتضمــن إيجــارًا فــي تاريــخ تقديــم التطبيــق المبدئــي. وبــدال مــن ذلــك، بالنســبة للعقــود 
المبرمــة قبــل تاريــخ التحــول، اعتمــدت المجموعــة علــى تقييمهــا الــذي تــم بتطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ١٧ والتفســير رقــم ٤ "تحديــد مــا إذا كان 

الترتيــب يحتــوي علــى إيجــار".

٢(  قياس التزامات عقد اإليجار

دوالر أمريكي باآلالفريال عماني باآلالف
 ٤٦,٧٦٩ ١٨,٠٠٦ارتباطات اإليجار التشغيلي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

 )٨,٥٧٤()٣,٣٠١()يطرح(: عقود إيجار قصيرة األجل لم يتم إدراجها كالتزام
 ٣٨,١٩٥ ١٤,٧٠٥إجمالي التزام اإليجار كما في ١ يناير ٢٠١٩

 ٣٤,٠٧٣ ١٣,١١٨التزام اإليجار المخصوم كما في ١ يناير ٢٠١٩
 )٨,٠٨١()٣,١١١(يطرح: مبالغ مدفوعة مقدما

 ٢٥,٩٩٢ ١٠,٠٠٧التزام اإليجار المخصوم )بعد خصم المبالغ المدفوعة مقدما(
ومنها:

 ٦,٦٥٧ ٢,٥٦٣التزامات اإليجار المتداولة
 ١٩,٣٣٥ ٧,٤٤٤التزامات اإليجار غير المتداولة
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٣(  قياس أصول حق االستخدام
تــم قيــاس أصــول حــق االســتخدام ذات الصلــة بعقــود إيجــار الممتلــكات بمبلــغ يســاوي التــزام اإليجــار، وتــم تعديلهــا وفقــا لمبلــغ أي مدفوعــات إيجــار مدفوعــة 
مســبًقا أو مســتحقة تتعلــق بعقــد إيجــار مــدرج فــي قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م . لــم تكــن هنــاك عقــود إيجــار مثقلــة بااللتزامــات والتــي 

قــد تتطلــب إجــراء تعديــل علــى أصــول حــق االســتخدام فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي.

٤(  التعديالت المدرجة في الميزانية العمومية في ١ يناير ٢٠١٩م
أثر التغيير في السياسة المحاسبية على العناصر التالية في قائمة المركز المالي في ١ يناير ٢٠١٩م:

أصول حق االستخدام - زيادة بمبلغ ٤٤,٩٩٦ ألف ريال عماني.	 

إيجارات مصنفة مسبقًا كإيجارات تشغيلية بمبلغ ١٣,١١٨ ألف ريال عماني.  o

إيجارات مصنفة مسبقًا كإيجارات تمويلية بمبلغ ٣١,٨٧٨ ألف ريال عماني يعاد تصنيفها عند التحول من الممتلكات والمعدات والبرامج.  o

التزامات اإليجار - زيادة بمبلغ ٥١,٦٤١ ألف ريال عماني.	 

إيجارات مصنفة مسبقًا كإيجارات تشغيلية بمبلغ ١٣,١١٨ ألف ريال عماني.  o

إيجارات مصنفة مسبقًا كإيجارات تمويلية بمبلغ ٣٨,٥٢٣ ألف ريال عماني يعاد تصنيفها عند التحول من التزامات اإليجار التمويلي.  o

لم يكن هناك تأثير على األرباح المحتجزة االفتتاحية. 	 

تعديل إصالح معدل الفائدة المرجعي بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ٧
فــي يوليــو ٢٠١٧م، أعلنــت هيئــة الســلوك المالــي فــي المملكــة المتحــدة، التــي تنظــم ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )الليبــور(، أن معــدل الفائــدة 
المرجعــي ســيتوقف بعــد عــام ٢٠٢١. ومــن المتوقــع أن يؤثــر ذلــك علــى اســتراتيجية إدارة المخاطــر الحاليــة وربمــا المحاســبة لبعــض األدوات الماليــة. وهنــاك 

حاليــا حالــة مــن عــدم اليقيــن حــول توقيــت هــذه التغييــرات وطبيعتهــا الدقيقــة.

لــدى المجموعــة قــروض وســلف ومبالــغ مســتحقة مــن البنــوك بقيمــة ٢,٠٣١ مليــون ريــال عمانــي ومبالــغ مســتحقة للبنــوك بقيمــة ٩٥٣ مليــون ريــال عمانــي 
والتزامــات ثانويــة بقيمــة ٢٦ مليــون ريــال عمانــي ومقايضــات معــدل الفائــدة بقيمــة ٢٢٩ مليــون ريــال عمانــي والتــي تتعــرض لتأثيــر الليبــور.

ــر الماليــة الدولــي رقــم ٧  ــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ ومعيــار التقاري تبنــت المجموعــة فــي وقــت مبكــر تعديــل إصــاح معــدل الفائــدة المرجعــي بمعيــار التقاري
الصــادر فــي ســبتمبر ٢٠١٩م. تــم اعتمــاد التعديــات بأثــر رجعــي علــى عاقــات التغطيــة التــي كانــت موجــودة فــي بدايــة فتــرة التقريــر أو التــي تــم تحديدهــا 
بعــد ذلــك، والمبلــغ المتراكــم فــي احتياطــي تغطيــة التدفقــات النقديــة فــي ذلــك التاريــخ. توفــر التعديــات إعفــاءات مؤقتــة مــن تطبيــق متطلبــات محاســبة 
التغطيــة المحــددة علــى عاقــات التغطيــة التــي تتأثــر مباشــرة بإصــاح معــدل الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك. واإلعفــاءات لهــا تأثيــر بــأن إصــاح معــدل الفائــدة 
المعــروض بيــن البنــوك يجــب أال يتســبب عموًمــا فــي إنهــاء محاســبة التغطيــة. ومــع ذلــك، ال يــزال يتــم تســجيل أي حــاالت مــن عــدم فعاليــة التغطيــة فــي 
ــخ انتهــاء اإلعفــاءات، والتــي تشــمل عــدم التأكــد الناشــئ عــن إصــاح القياســي معــدل  قائمــة الدخــل. عــاوة علــى ذلــك، حــددت التعديــات محفــزات لتاري

الفائــدة المرجعــي الــذي لــم يعــد موجــوًدا. أمــا اإلعفــاءات التــي توفرهــا هــذه التعديــات وتنطبــق علــى المجموعــة فهــي:

عنــد النظــر فــي شــرط "محتمــل بدرجــة عاليــة"، افترضــت المجموعــة أن معــدل فائــدة ليبــور بالــدوالر األمريكــي الــذي تســتند إليــه الديــون المغطــاة ال 	 
يتغيــر نتيجــة لإلصــاح.

عنــد تقييــم فعاليــة التغطيــة علــى أســاس تطلعــي، فقــد افترضــت أن معــدل فائــدة ليبــور بالــدوالر األمريكــي الــذي علــى أساســه تــم تغطيــة التدفقــات 	 
النقديــة لألصــول / االلتزامــات المغطــاة ومقايضــة معــدل الفائــدة لــم يتغيــر بفعــل اإلصاح.

لن تتوقف عن محاسبة التغطية خال فترة عدم التأكد فقط ألن الفعالية بأثر رجعي تقع خارج نطاق ٨٠-١٢٥% المطلوب.	 

لم تقم بإعادة تدوير احتياطي تغطية التدفقات النقدية المرتبط بالفترة التي من المتوقع أن تدخل فيها اإلصاحات حيز التنفيذ.	 

إن االفصاحــات المتعلقــة بالمشــتقات المحتفــظ بهــا ألغــراض التغطيــة وقيمتهــا الدفتريــة والمبلــغ النظــري والمبالــغ االســمية حســب فتــرة االســتحقاق مبينــة 
فــي اإليضــاح رقــم ٣٨.

)ب(  المعايير والتعديالت والتفسيرات للمعايير الحالية التي لم تدخل حيز التطبيق بعد ولم تطبقها المجموعة بصورة مبكرة:

لقــد تــم نشــر بعــض المعاييــر والتفســيرات المحاســبية الجديــدة التــي ليســت إلزاميــة بالنســبة للقوائــم الماليــة عــن فتــرات التقريــر المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر 
٢٠١٩م، لكــن المجموعــة لــم تقــم بتطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات مبكــرا. وليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــذه المعاييــر تأثيــر جوهــري علــى المجموعــة 

فــي فتــرات التقريــر الحاليــة أو المســتقبلية وعلــى معاماتهــا المســتقبلية المتوقعــة.

٥.٢  التجميع

أ.  أساس التجميع
تتمثــل القوائــم الماليــة المجمعــة بالقوائــم الماليــة للمجموعــة والقوائــم الماليــة لشــركتها التابعــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م. تســيطر المجموعــة علــى 
منشــأة مــا عندمــا تكــون المجموعــة معّرضــة لعوائــد متغيــرة أو لديهــا حقــوق فــي عوائــد متغيــرة نتيجــة مشــاركتها فــي الشــركة المســتثمر فيهــا كمــا يكــون 
لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــال 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 )مثــًا حقــوق قائمــة تعطيهــا القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة بالشــركة المســتثمر فيهــا 	 
والتــي تؤثــر جوهريــًا علــى عائداتهــا(.

التعرض لعوائد متغيرة أو امتاك حقوق في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها.	 

القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.	 
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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. يتــم إدراج أصــول والتزامــات وإيــرادات ومصروفــات الشــركة التابعــة التــي تمــت حيازتهــا أو اســتبعادها خــالل العــام فــي قائمــة 

الدخــل الشــامل 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، يتــم إجــراء تعديــالت علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لكــى تتماشــى سياســاتها المحاســبية مــع السياســات 
المحاســبية للمجموعــة. يتــم اســتبعاد جميــع األصــول وااللتزامــات وحقــوق المســاهمين واإليــرادات والمصروفــات والتدفقــات النقديــة علــى المســتوى 

الداخلــي للمجموعــة المتعلقــة بالمعامــالت بيــن أعضــاء المجموعــة بشــكل كامــل عنــد التجميــع.

يتــم احتســاب التغيــر فــي حصــة ملكيــة شــركة تابعــة، دون خســارة الســيطرة، كمعاملــة حقــوق مســاهمين. إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، 
فإنها:

تقوم بإلغاء إدراج أصول )بما في ذلك الشهرة( والتزامات الشركة التابعة.	 

تقوم بإلغاء إدراج القيمة الدفترية ألي حقوق غير مسيطرة.	 

تقوم بإلغاء إدراج فروقات تحويل العمالت األجنبية.	 

تقوم بإدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم.	 

تقوم بإدراج القيمة العادلة ألي استثمارات 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 قامت المجموعة مباشــرة باســتبعاد األصــول وااللتزامات 	 
ذات الصلة.

ب. معامالت مع حقوق غير مسيطرة
تعامــل المجموعــة المعامــالت مــع الحقــوق غيــر المســيطرة كمعامــالت مــع مســاهمي المجموعــة. يتــم احتســاب حيــازة حصــة ملكيــة فــي شــركة تابعــة دون 
حــدوث تغيــر فــي الســيطرة كمعاملــة حقــوق مســاهمين وفقــًا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ١٠. أي فائــض أو عجــز فــي المقابــل المدفــوع عــن القيمــة 
الدفتريــة للحقــوق غيــر المســيطرة يتــم إدراجــه ضمــن حقــوق مســاهمي المجموعــة فــي المعامــالت التــي يتــم بموجبهــا حيــازة الحقــوق غيــر المســيطرة أو 

بيعهــا دون خســارة ســيطرة.

عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة أو النفــوذ الجوهــري، يتــم إعــادة قيــاس أي حقــوق محتفــظ بهــا فــي المنشــأة إلــى قيمتهــا العادلــة مــع إدراج التغّيــر فــي 
ــة ألغــراض اإلدراج الالحــق للحقــوق المحتفــظ بهــا  ــة المبدئّي ــة ضمــن قائمــة الربــح أو الخســارة. وتكــون القيمــة العادلــة هــي القيمــة الدفترّي القيمــة الدفترّي
كشــركة شــقيقة أو مشــروع مشــترك أو أصــل مالــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم إدراج أي مبالــغ كانــت مدرجــة ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق 
بذلــك الكيــان كمــا لــو كانــت المجموعــة قــد قامــت باســتبعاد األصــول أو االلتزامــات المتعلقــة مباشــرًة. ويمكــن أن يعنــي ذلــك أّن المبالــغ المدرجــة ســابقًا 

فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ُيعــاد تصنيفهــا إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة.

إذا انخفضــت حصــة الملكيــة فــي شــركة شــقيقة ولكــن تــم االحتفــاظ بنفــوذ جوهــري، يتــم إعــادة تصنيــف حصــة نســبية فقــط مــن المبالــغ المدرجــة ســابقًا فــي 
الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى الربــح أو الخســارة حســبما يكــون مناســبًا.

ج. االستثمار في شركة شقيقة
ــًا. النفــوذًا الجوهريــًا هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي قــرارات السياســة الماليــة  الشــركة الشــقيقة هـــي الجهــة التــي تملــك عليهــا المجموعــة نفــوذًا جوهري

والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا، ولكــن بــدون الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة علــى هــذه السياســات.

إن االعتبــارات التــي تــم أخذهــا فــي ســبيل تحديــد النفــوذ الجوهــري أو الســيطرة المشــتركة مشــابهة لتلــك الالزمــة لتحديــد الســيطرة علــى الشــركات التابعــة. 
يتــم احتســاب اســتثمارات المجموعــة فــي الشــركات الشــقيقة باســتخدام حقــوق المســاهمين.

طبقــا لطريقــة حقــوق المســاهمين، تــدرج االســتثمارات فــي الشــركة التابعــة مبدئيــًا بالتكلفــة. يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لالســتثمار إلدراج التغيــرات فــي 
حصــة المجموعــة مــن صافــي أصــول الشــركة التابعــة منــذ تاريــخ االســتحواذ. يتــم إدراج الشــهرة المرتبطــة بالشــركة الشــقيقة ضمــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار 

وال يتــم إهالكهــا أو إجــراء اختبــار انخفــاض القيمــة عليهــا.

تعكــس قائمــة الربــح أو الخســارة حصــة المجموعــة مــن نتائــج عمليــات الشــركة الشــقيقة. ويتــم عــرض أي تغييــر فــي الدخــل الشــامل اآلخــر 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 فيتــم اســتبعادها فــي حــدود حصــة المجموعــة فــي الشــركة الشــقيقة.

يتم عرض إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الشقيقة في قائمة الدخل الشامل.

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة الشــقيقة لنفــس فتــرة التقريــر للمجموعــة. عنــد الضــرورة يتــم إجــراء تعديــالت لكــي تتماشــى السياســات المحاســبية مــع 
تلــك المســتخدمة للمجموعــة.
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بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق المســاهمين، تحــدد المجموعــة مــدى ضــرورة إدراج خســائر انخفــاض القيمــة فــي اســتثماراتها فــي شــركتها الشــقيقة. عنــد كل تاريــخ 
تقريــر، تحــدد المجموعــة وجــود دليــل موضوعــي يثبــت انخفــاض 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.

ــن  ــم إدراج أي فــرق بي ــة. ويت ــاس وإدراج أي اســتثمارات محتجــزة بقيمتهــا العادل ــى شــركة شــقيقة، تقــوم المجموعــة بقي ــد فقــدان النفــوذ الجوهــري عل عن
ــح أو الخســارة. ــة لالســتثمار المحتجــز ضمــن الرب ــد فقــدان النفــوذ الجوهــري والقيمــة العادل ــة للشــركة الشــقيقة عن القيمــة الدفتري

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 التزامــات أو أجــرت دفعــات بالنيابــة 

عــن المنشــأة األخــرى.

يتم إدراج توزيعات األرباح المقبوضة أو مستحقة القبض من شركات شقيقة باعتبارها تخفيضا في القيمة الدفترية لالستثمار.

٣.  السياسات المحاسبية الجوهرية 

١.٣  تطبيق السياسات المحاسبية
باســتثناء اإليضــاح ٣-١٨، قامــت المجموعــة بتطبيــق السياســات المحاســبية بشــكل منتظــم كمــا هــو موضــح أدنــاه علــى جميــع الفتــرات المعروضــة فــي هــذه 

القوائــم الماليــة المجمعــة.

٢.٣  اإليرادات من العقود مع العمالء
ــر  ــرادات بالمبلــغ الــذي يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المنشــأة أن يكــون مــن حقهــا فــي مقابــل نقــل البضائــع أو الخدمــات إلــى العميــل. ُتوفِّ يتــم إدراج اإلي
مبــادئ معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ١٥ نهجــًا أكثــر تنظيمــًا لقيــاس وإدراج اإليــرادات. علــى وجــه التحديــد، يقــدم المعيــار نهًجــا مــن ٥ خطــوات إلدراج 

ــرادات: اإلي

الخطوة ١: تحديد العقد مع العميل.

الخطوة ٢: تحديد التزامات األداء في العقد.

الخطوة ٣: تحديد سعر المعاملة.

الخطوة ٤: تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد.

الخطوة ٥: إدراج اإليرادات عند وفاء المنشأة بالتزامات األداء.

فيمــا يلــي منتجــات وخدمــات المجموعــة المغطــاة بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة رقــم ١٥ مــع طبيعتهــا وتوقيــت الوفــاء التــام بالتزامــات األداء وشــروط 
الســداد الجوهريــة:

إدراج اإليراداتطبيعة وتوقيت الوفاء التام بالتزامات األداء وشروط السداد الجوهريةالمنتجات والخدمات

خدمات المعامالت

تتضمن الخدمات فتح وإغالق والمحافظة على حسابات الودائع وإصدار الشيكات 
ومعامالت 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.

يتم تحميل رسوم المعامالت على حساب العميل عند إجراء المعاملة.

ُتــدرج المجموعــة اإليــرادات عنــد اســتكمال 
اكتمالهــا  نســبة  أســاس  علــى  أو  الخدمــة 
األداء وفقــًا  بالتــزام  التــام  الوفــاء  عنــد  أو 

العقــد. لشــروط 

خدمات المتاجرة

الضمــان  خطابــات  أو  المســتندية  االعتمــادات  إصــدار  الخدمــات  هــذه  تغطــي 
األخــرى. المتاجــرة  ومعامــالت  والمفاوضــات 

يتــم تحميــل رســوم خدمــات المتاجــرة علــى حســاب العميــل عنــد تقديــم الخدمــات أو 
علــى فتــرة العقــد وفقــًا لشــروط وأحــكام العقــد.

اســتكمال  أســاس  علــى  اإليــرادات  ُتــدرج 
الخدمــة أو علــى أســاس متناســب زمنيــًا علــى 

مــدى فتــرة العقــد.

القروض المشتركة 
والخدمات األخرى 
المتعلقة بالقروض

تتضمــن هــذه الخدمــات معالجــة االئتمــان وتحديــد الســقوف االئتمانيــة والتوثيــق 
وخدمــات األم والوكالــة والمدفوعــات المقدمــة واإلغــالق للتســهيالت االئتمانيــة. 

يتــم تحميــل تكاليــف خدمــات القــروض المشــتركة والخدمــات األخــرى المتعلقــة 
ــرة العقــد  بالقــروض علــى حســاب العميــل عنــد تقديــم الخدمــات أو علــى مــدى فت

وفقــًا لشــروط وأحــكام العقــد.

أســاس  علــى  اإليــرادات  المجموعــة  ُتــدرج 
اســتكمال الخدمــة أو علــى أســاس متناســب 

ــًا. زمني
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خدمات االستشارة 
وإدارة األصول

تتضمــن خدمــات االستشــارة تقديــم االستشــارات لقــروض الديــن المشــتركة وجمــع 
التمويــل والهيكلــة الماليــة وغيرهــا. كمــا تتضمــن أيضــًا خدمــات إعــادة هيكلــة 
ــازة والمشــاريع المشــتركة  ــول الدمــج والحي ــم االستشــارات ح ــل تقدي األعمــال مث

ــى ذلــك. ــدة ومــا إل ــات المزاي وعملي

يتــم تحميــل رســوم االستشــارات علــى حســاب العميــل على أســاس نســبة اســتكمال 
الخدمــة أو علــى مــدى فتــرة العقــد وفقــًا لشــروط وأحــكام العقــد.

تغطي خدمات إدارة األصول ما يلي:  

المحافــظ االســتثمارية  إدارة  يتضمــن  بمــا  المحافــظ  إدارة  خدمــات   أ( 
بشــكل رئيســي لعمــالء المؤسســات لالســتثمار فــي األســهم المدرجــة 
الماليــة  واألوراق  والدولــي،  واإلقليمــي  المحلــي  المســتوى  علــى 
المــدرة لدخــل ثابــت، والســلع، والعمــالت، والمشــتقات، والمنتجــات 

المهيكلــة. 

المســتمرة  واإلدارة  واإلنشــاء  الهيكلــة  الصنــدوق  إدارة  يتضمــن   ب( 
ــدوق واســتثماراته إمــا فــي ســلطنة ُعمــان أو فــي أي مناطــق  للصن

األعمــال واألنشــطة. لمتطلبــات  أخــرى وفقــًا 

الخدمــات المســاعدة بمــا فــي ذلــك خدمــات الحفــظ وتنفيــذ الشــؤون   ج( 
التجاريــة وغيرهــا

تغطــي أعمــال األســهم الخاصــة هيكلــة الصناديــق وتجميــع رأس مالهــا وإدارة 
اســتثماراتها.

يتــم تحميــل رســوم خدمــات إدارة األصــول وخدمــات األســهم الخاصــة علــى حســاب 
العميــل عنــد تقديــم الخدمــات أو علــى مــدى فتــرة العقــد وفقــًا لشــروط وأحــكام 

العقــد.

الوفــاء  عنــد  االستشــارات  إيــرادات  ُتــدرج 
التــام بالتــزام األداء عنــد نقطــة معينــة أو 
علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن أو عنــد إنجــاز 

للعقــد.  وفقــًا  عليهــا  المتفــق  المراحــل 

أســاس  علــى  إدارة األصــول  إيــرادات  ُتــدرج 
التــزام  اســتكمال  عنــد  أو  زمنيــًا  متناســب 

العقــد. لشــروط  وفقــًا  األداء 

٣.٣   تحويل العملة األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة.  .١

يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات النقديــة المقومــة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال الُعمانــي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. أربــاح   .٢
أو خســائر العمــالت األجنبيــة فــي البنــود النقديــة هــي الفــرق بيــن التكاليــف المهلكــة بالريــال الُعمانــي فــي بدايــة الفتــرة والتــي تتــم تســويتها بمعــدل 
الفائــدة الفعلــي والدفعــات خــالل الفتــرة والتكاليــف المهلكــة بالعمــالت األجنبيــة المحولــة بســعر الصــرف فــي نهايــة الفتــرة. تــدرج أربــاح وخســائر 
صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة مــن تســوية هــذه المعامــالت وتلــك الناتجــة مــن تحويــل العمــالت بمعــدالت الصــرف الســائدة فــي نهايــة العــام 
لألصــول وااللتزامــات النقديــة المقومــة بالعمــالت األجنبيــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل، باســتثناء عندمــا يتــم تأجيلهــا فــي دخــل شــامل آخــر كأدوات 

تغطيــة تدفقــات نقديــة مؤهلــة وأدوات تغطيــة صافــي االســتثمار.

يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة والمقومــة بالعمــالت األجنبيــة والمقاســة بالقيمــة العادلــة إلــى الريــال العمانــي بســعر الصــرف فــي   .٣
تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. تــدرج الفــروق الناشــئة مــن تحويــل األصــول وااللتزامــات 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 المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر فــي دخــل شــامل آخــر.

عنــد التجميــع، يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات للعمليــات األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر، وبنــود قائمــة   .٤
الدخــل يتــم تحويلهــا بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المعامــالت. يتــم إدراج فــروق أســعار الصــرف الناتجــة عــن التحويــل ألجــل التجميــع فــي الدخــل 
الشــامل اآلخــر. عنــد بيــع كيــان أجنبــي، يتــم 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 وااللتزامــات الناتجــة عــن عمليــة االســتحواذ يتــم معاملتهــا كأصــول والتزامــات للعمليــات األجنبيــة ويتــم 

تحويلهــا بســعر اإلقفــال.

٤.٣   إدراج اإليرادات والمصروفات
يتــم 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.
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١.٤.٣   الفوائد 
معّدل الفائدة الفّعال

ُتــدرج إيــرادات ومصروفــات الفوائــد فــي الربــح أو الخســارة باســتخدام طريقــة معــّدل الفائــدة الفعليــة. معــدل الفائــدة الفعليــة هــو المعــدل الــذي يخصــم بدقــة 
المقبوضــات أو المدفوعــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة علــى مــدار العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة إلــى:

إجمالي القيمة الدفترية لأصل المالي، أو	 

التكلفة المهلكة لاللتزام المالي.	 

عند حساب معدل الفائدة الفعلية لأدوات المالية باستثناء األصول التي انخفضت قيمتها االئتمانية، تقدر المجموعة التدفقات النقدية آخذًة في اعتبارها 
جميع الشروط التعاقدية لأداة المالية باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية. وبالنسبة إلى األصول التي انخفضت قيمتها االئتمانية، ُيحتسب معدل الفائدة 

الفعلية بقيمة ائتمانية معدلة باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بما في ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة.

يتضمن حساب معدل الفائدة الفعلية تكاليف المعامالت والرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة، والتي تشكل جزءًا من معدل الفائدة الفعلية. 
وتتضمن تكاليف المعامالت التكاليف المتزايدة والمنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي

التكلفة المهلكة وإجمالي القيمة الدفترية
"التكلفة المهلكة" هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج المبدئي ناقصًا المدفوعات الرئيسية ومضافًا إليه أو مخصومًا منه 
اإلهالك المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ المبدئي المدرج والمبلغ المستحق ولأصول المالية المعدلة بأي مخصص خسارة 

ائتمانية متوقعة أو مخصص انخفاض القيمة.

إن "إجمالي القيمة الدفترية ألي أصل مالي" هي التكلفة المهلكة ألي أصل مالي قبل تعديل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.

احتساب إيرادات ومصروفات الفوائد
عند احتساب إيرادات ومصروفات الفوائد، ُيطبق معّدل الفائدة الفعلية على إجمالي القيمة الدفترية لأصل )عندما ال يتعرض األصل لالنخفاض في قيمته 

االئتمانية( أو على التكلفة المهلكة لاللتزام.

وبالنسبة لأصول المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية بعد اإلدراج المبدئي، يتم احتساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلية على 
التكلفة لأصل المالي. وإذا لم يعد األصل منخفض القيمة ائتمانيًا، عندئذ يتم الرجوع إلى احتساب إيرادات الفوائد على أساس اإلجمالي.

بالنسبة إلى األصول المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية عند اإلدراج المبدئي، يتم احتساب إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلية 
بقيمة ائتمانية معدلة على التكلفة المهلكة لأصل. وال يعود احتساب إيرادات الفوائد إلى أساس اإلجمالي، حتى لو قلت المخاطر االئتمانية لأصل.

انظر اإليضاح ٣-٦ لمزيد من المعلومات حول الوقت الذي تنخفض في القيمة االئتمانية لأصول المالية.

العرض
تتضمن إيرادات ومصروفات الفوائد المدرجة في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر ما يلي:

الفائدة على األصول المالية وااللتزامات 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، والمصنفــة ضمــن تغطيــات التدفقــات النقديــة لمتغيــرات فــي التدفقــات 	 
النقديــة للفائــدة فــي نفــس الفتــرة التــي تؤثــر فيهــا التدفقــات النقديــة المغطــاة علــى إيرادات/مصروفــات الفوائــد.

الجزء الفعال لتغيرات القيمة العادلة في مشتقات التغطية المؤهلة، والمصنفة ضمن تغطيات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة.	 

يتــم عــرض إيــرادات الفوائــد والمصروفــات علــى األصــول الماليــة األخــرى وااللتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة فــي صافــي الدخــل 
مــن األدوات الماليــة األخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

٢.٤.٣   األتعاب والعموالت
يتــم تضميــن األتعــاب التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي فــي عمليــة حســاب معــدل الفائــدة الفعلــي، كمــا يتــم إدراجهــا علــى مــدى عمــر 
األداة الماليــة. ويشــمل ذلــك األتعــاب التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن إنشــاء األدوات الماليــة )األتعــاب التــي تــم اســتالمها أو دفعهــا مــن قبــل المنشــأة فيمــا 
يتعلــق بإنشــاء أو حيــازة أصــل مالــي أو إصــدار التــزام مالــي( ورســوم االرتباطــات )إذا كان مــن المحتمــل دخــول المجموعــة فــي ترتيــب إقــراض معيــن وال يتوقــع 
منهــا بيــع القــرض الناتــج خــالل فتــرة قصيــرة بعــد عمليــة اإلنشــاء(. ال تصنــف المجموعــة ارتباطــات القــروض كالتزامــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 

أو الخســارة.

بشــكل عــام، يتــم تســجيل كافــة األتعــاب األخــرى والعمــوالت وبنــود اإليــرادات والمصروفــات األخــرى علــى أســاس االســتحقاق بالرجــوع إلــى اتمــام المعاملــة 
المحــددة التــي تــم تقييمهــا علــى أســاس نســبة الخدمــة الفعليــة المقدمــة إلــى إجمالــي الخدمــات التــي يتعيــن تقديمهــا. ويتــم إدراج رســوم القروض المشــتركة 
ــدة  ــه بنفــس معــدل الفائ ــأي جــزء مــن القــرض لنفســها أو عندمــا تحتفــظ بجــزء من ــد إتمــام القــرض المشــترك، وعندمــا ال تحتفــظ المجموعــة ب ــرادات عن كإي

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 يتــم اكتســابها مــن تنفيــذ المعامــالت الرئيســية، يتــم تســجيلها عنــد اكتمــال هــذه المعامــالت. ويتــم إدراج رســوم المحافــظ 
وأتعــاب االستشــارات اإلداريــة ورســوم الخدمــات علــى أســاس عقــود الخدمــات المطبقــة، وغالبــًا مــا تكــون علــى أســاس طريقــة التناســب الزمنــي أو علــى 
ــر المقابلــة. كمــا يتــم تســجيل أتعــاب إدارة  ــأداء معيــن بعــد اســتيفاء المعايي أســاس الحــق باالســتالم. يتــم إدراج األتعــاب أو أجــزاء مــن األتعــاب المرتبطــة ب
األصــول المتعلقــة بصناديــق االســتثمار بشــكل تقديــري علــى مــدى فتــرة تقديــم الخدمــات. وينطبــق نفــس المبــدأ علــى خدمــات إدارة الثــروات والتخطيــط 

المالــي وحفــظ األوراق الماليــة التــي يتــم تقديمهــا باســتمرار علــى مــدى فتــرات زمنيــة طويلــة.
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3.4.3   توزيعات األرباح
يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل المجمعة تحت "إيرادات تشغيل أخرى" عندما ينشأ حق المجموعة في استالمها.

4.4.3   المخصصات
يتــم إدراج مخصــص مــا عندمــا يترتــب علــى المجموعــة نتيجــة لحــدث ســابق التــزام قانونــي أو داللــي حالــي يمكــن تقديــره بصــورة موثوقــة ويكــون مــن المحتمــل 
أن يتطلــب ذلــك تدفقــًا خارجــًا للمنافــع االقتصاديــة لســداد االلتــزام. يتــم تحديــد المخصصــات بخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة باســتخدام 

معــدل قبــل الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المتعلقــة بااللتــزام.

5.3   األصول وااللتزامات المالية

1.5.3   اإلدراج والقياس
ــع  ــم إدراج جمي ــخ نشــأتها. يت ــة فــي تاري ــن الصــادرة وااللتزامــات الثانوي ــع وســندات الدي ــإدراج القــروض والســلف والودائ ــي ب تقــوم المجموعــة بشــكل مبدئ
األدوات الماليــة األخــرى )بمــا فــي ذلــك المشــتريات والمبيعــات العاديــة لأصــول الماليــة( فــي تاريــخ المتاجــرة، حينمــا تصبــح المجموعــة طرفــًا فــي الشــروط 

التعاقدية لأداة. 

ُ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.

ــح أو  ــح أو الخســارة كمصروفــات فــي الرب ــة مــن خــالل الرب ــة بالقيمــة العادل ــة المدرج ــة وااللتزامــات المالي ــف المعامــالت لأصــول المالي ــم إدراج تكالي ويت
الخســارة.

2.5.3   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.	 

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المهلكة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

إن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.	 

أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لأصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى نشــوء التدفقــات النقديــة التــي تكــون دفعــات لمبالــغ أساســية وفوائــد علــى 	 
المبالــغ األساســية القائمــة.

يتــم قيــاس أداة الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر إذا اســتوفت الشــرطين التالييــن ولــم يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 
أو الخســارة:

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية.	 

أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لأصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى نشــوء التدفقــات النقديــة التــي تكــون دفعــات لمبالــغ أساســية وفوائــد علــى 	 
المبالــغ األساســية القائمــة.

عنــد اإلدراج المبدئــي ألي اســتثمارات أســهم ال ُيحتفــظ بهــا للمتاجــرة، يجــوز للمجموعــة أن تختــار بشــكل نهائــي عــرض التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة 
مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. ويجــري هــذا االختيــار علــى أســاس كل اســتثمار علــى حــدة. وُتصنــف جميــع األصــول الماليــة األخــرى علــى أنهــا مقاســة بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

ــر قابــل لإللغــاء ليتــم  باإلضافــة لذلــك، عنــد اإلدراج المبدئــي، قــد تقــوم المجموعــة بتصنيــف األصــل المالــي الــذي يســتوفي المتطلبــات األخــرى بشــكل غي
قياســه بالتكلفــة المهلكــة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة وذلــك يلغــي أو يخفــض 

بشــكل كبيــر عــدم التطابــق المحاســبي الــذي يمكــن أن ينشــأ.

تقييم نموذج األعمال
تقــوم المجموعــة بتقييــم هــدف نمــوذج األعمــال الــذي يتــم فيــه االحتفــاظ باألصــل علــى مســتوى المحفظــة، ويعكــس نمــوذج األعمــال الطريقــة التــي تــدار بهــا 

األعمــال وتقــدم بهــا المعلومــات لــإلدارة. وتشــمل المعلومــات التــي تــم النظــر فيهــا مــا يلــي:

السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وتشــغيل تلــك السياســات عمليــا. علــى وجــه الخصــوص، مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى كســب 	 
إيــرادات الفائــدة التعاقديــة، واالحتفــاظ بمعــدل فائــدة معيــن، ومطابقــة مــدة األصــول الماليــة مــع مــدة االلتزامــات التــي تمــول هــذه األصــول أو 

تحقــق التدفقــات النقديــة مــن خــالل بيــع األصــول.

كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة.	 

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )واألصول المالية المحتجزة ضمن نموذج األعمال ذلك( باإلضافة إلى كيفية إدارة تلك المخاطر.	 

ــة 	  ــات النقدي ــة لأصــول المــدارة أو التدفق ــى القيمــة العادل ــض يســتند إل ــا إذا كان التعوي ــال م ــى ســبيل المث ــري األعمــال، عل ــض مدي ــة تعوي كيفي
ــم تحصيلهــا. ــي ت ــة الت التعاقدي

تكــرار وحجــم وتوقيــت المبيعــات فــي فتــرات ســابقة، وأســباب هــذه المبيعــات وتوقعاتهــا بشــأن نشــاط المبيعــات فــي المســتقبل. ومــع ذلــك، ال 	 
يتــم النظــر فــي المعلومــات عــن نشــاط المبيعــات علــى حــدة، ولكــن كجــزء مــن تقييــم شــامل لكيفيــة تحقيــق الهــدف المعلــن للمجموعــة فــي إدارة 

األصــول الماليــة وكيفيــة تحقيــق التدفقــات النقديــة.
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يتــم قيــاس األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو المــدارة والتــي يتــم تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 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
ألغأغــراض هــذا التقييــم، يتــم تعريــف "المبلــغ األساســي" علــى أنــه القيمــة العادلــة لأصــل المالــي عنــد اإلدراج المبدئــي. ويتــم تعريــف "الفائــدة" علــى أنهــا 
ــة مــن الزمــن ومخاطــر اإلقــراض األساســية األخــرى  ــرة معين ــم خــالل فت ــغ األساســي القائ ــة للمــال ومخاطــر االئتمــان المرتبطــة بالمبل ــغ القيمــة الزمني مبل

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 التعاقديــة لــأداة. 
ويشــمل ذلــك تقييــم مــا إذا كان األصــل المالــي يحتــوي علــى شــرط تعاقــدي يمكــن أن يغيــر توقيــت أو مبلــغ التدفقــات النقديــة التعاقديــة بحيــث ال يســتوفي 

هــذا الشــرط. وعنــد إجــراء التقييــم، تأخــذ المجموعــة مــا يلــي باالعتبــار:

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 المصنفــة 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 
ــه قــرض أو دفعــة مقدمــة، وال يتــم إدراج األصــل األساســي فــي القوائــم  الحــق )عكــس إعــادة الشــركة أو قــرض األســهم(، يتــم احتســاب الترتيــب علــى أن

ــة للمجموعــة. المالي

)ب(  استثمارات في أوراق مالية
يتضمن بند "األوراق المالية" في قائمة المركز المالي ما يلي:

 األوراق الماليــة الســتثمارات الديــن المقاســة بالتكلفــة المهلكــة؛ ُتقــاس مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة المباشــرة 	 
والمتزايــدة، وُتقــاس الحقــًا بتكلفتهــا المهلكــة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعلّيــة.

األوراق الماليــة الســتثمارات الديــن واألســهم المقاســة إلزاميــًا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة أو المصنفــة 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 الستثمارات األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.	 

بالنســبة ألوراق الديــون المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، يتــم إدراج األربــاح والخســائر فــي الدخــل الشــامل اآلخــر، باســتثناء مــا يلــي، 
والتــي يتــم إدراجــه فــي الربــح أو الخســارة بنفــس الطريقــة المتبعــة لأصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المهلكــة:

 إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل 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 الســتثمارات معينــة فــي أدوات حقــوق المســاهمين التــي ال يتــم االحتفــاظ 
بهــا للمتاجــرة. يجــري هــذا االختيــار علــى أســاس كل أداة عنــد اإلدراج المبدئــي وهــي غيــر قابلــة لإللغــاء.   

ال تتــم إعــادة تصنيــف األربــاح والخســائر علــى أدوات حقــوق المســاهمين تلــك ضمــن الربــح والخســارة، وال يتــم إدراج أي انخفــاض فــي القيمــة فــي الربــح أو 
الخســارة. ويتــم إدراج توزيعــات األربــاح فــي الربــح أو الخســارة مــا لــم تمثــل بشــكل صريــح أي اســترداد ألي جــزء مــن تكلفــة االســتثمار، وفــي تلــك الحالــة يتــم 
إدراجهــم فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم نقــل األربــاح والخســائر التراكميــة المدرجــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى األربــاح المحتجــزة عنــد اســتبعاد أي اســتثمار.

إعادة التصنيف
ال ُيعاد تصنيف األصول المالية بعد اإلدراج المبدئي لها، إال خالل الفترة التي تغير بعدها المجموعة نموذج أعمالها إلدارة األصول المالية.
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3.5.3   األدوات المالية المشتقة وأنشطة التغطية
تــدرج األدوات الماليــة المشــتقة بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة بالتاريــخ الــذي يتــم فيــه االرتبــاط بعقــد األداة الماليــة المشــتقة ويعــاد قياســها الحقــًا بقيمهــا 
ــد  ــك، طبيعــة البن ــت كذل ــة، وإذا كان ــت األدوات المشــتقة مصنفــة كأداة تغطي ــاح أو الخســائر الناتجــة حــول مــا إذا كان ــة. يعتمــد أســلوب إدراج األرب العادل

المغطــى. تصنــف المجموعــة بعــض األدوات الماليــة المشــتقة علــى أنهــا:

تغطيات القيمة العادلة لأصول أو االلتزامات المدرجة أو ارتباط مؤكد )تغطيات القيمة العادلة(. أو  )١(

تغطيات ضد مخاطر محددة مرتبطة بأصل أو التزام مدرج أو بمعاملة متوقعة تتزايد فرص إبرامها )تغطيات التدفقات النقدية(.  )٢(

تغطيات صافي االستثمار في عملية أجنبية )تغطيات صافي االستثمار(.  )3(

تســتخدم المجموعــة األدوات المشــتقة إلدارة التعــرض لمخاطــر معــدل الفائــدة ومخاطــر العملــة األجنبيــة، وذلــك يشــمل التعرضــات الناتجــة مــن المعامــالت 
المتوقعــة التــي تتزايــد فــرص إبرامهــا واالرتباطــات المؤكــدة. وتقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر معينــة مــن خــالل تطبيــق محاســبة التغطيــة المحاســبية علــى 
معامــالت تلبــي معاييــر محــددة. بعــض األدوات المشــتقة غيــر مؤهلــة لمحاســبة التغطيــة. ويتــم إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ألي أدوات مشــتقة مــن 

هــذا النــوع مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الشــامل ضمــن "إيــرادات تشــغيل أخــرى".

)أ(  وثائق التغطية وتقييم فعاليتها وإيقافها
عنــد البــدء بالتغطيــة، تقــوم المجموعــة بشــكل رســمي بتصنيــف وتوثيقــي عالقــة التغطيــة التــي ترغــب المجموعــة بتطبيــق محاســبة التغطيــة عليهــا، والهــدف 
مــن إدارة المخاطــر واســتراتيجيتها فــي التغطيــة. وتتضمــن عمليــة التوثيــق تلــك التعريــف بــأداة التغطيــة والبنــد المغطــى 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 لمعــدل 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 يتــم بيــع أداة أو أدوات التغطيــة أو إنهاؤهــا أو أو إذا لــم تعــد 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 يعــد مــن المحتمــل إجــراء المعاملــة المتوقعــة، فــإن األربــاح أو الخســائر المتراكمــة التــي ســجلت 

ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم تحويلهــا مباشــرًة إلــى الربــح أو الخســارة.

4.5.3   اإلدراج
تقــوم المجموعــة بشــكل مبدئــي بــإدراج القــروض والســلف والودائــع وســندات الديــن الصــادرة وااللتزامــات الثانويــة فــي تاريــخ نشــأتها. ويتــم مبدئيــًا إدراج 

جميــع األصــول وااللتزامــات الماليــة األخــرى بتاريــخ المتاجــرة حينمــا تكــون المجموعــة طرفــًا فــي الشــروط التعاقديــة لــأدوات.

5.5.3   إلغاء اإلدراج
)1(  األصول المالية

يتم 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 تتحمــل التزامــات 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 تقوم المجموعة بالتحويل أو االحتفاظ جوهريًا بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل ولكن قامت بتحويل الرقابة والسيطرة على األصل.  -

عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا الســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو قــد أبرمــت ترتيبــات تمريــر مــن – خــالل، ولــم تقــم بالتحويــل كمــا لــم 
ــًا بكافــة المخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل كمــا لــم تقــم بتحويــل الرقابــة والســيطرة علــى األصــل، فــإن األصــل يتــم إدراجــه إلــى حــد مشــاركة  تحتفــظ جوهري
المجموعــة المســتمرة فــي األصــل. وفــي تلــك الحالــة، تقــوم المجموعــة أيضــًا بــإدراج التــزام مرتبــط. ويتــم قيــاس األصــل المحــول أو االلتــزام المرتبــط بصــورة 
تعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة. إن المشــاركة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل المحــّول يتــم قياســها بالقيمــة 

الدفتريــة األصليــة لأصــل أو أكبــر مقابــل مالــي يمكــن أن تلتــزم المجموعــة بدفعــه، أيهمــا أقــل.

أي ربــح/ خســارة متراكمــة تــم إدراجهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي أوراق حقــوق المســاهمين المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر فــي الربــح أو الخســارة عنــد الغــاء إدراج هــذه األوراق الماليــة. یتــم إدراج أي حصــة فــي األصــول المالیــة المحولــة والتــي تتأهــل إللغــاء 

إدراجهــا والتــي یتــم إنشــاؤها أو االحتفــاظ بهــا مــن جانــب المجموعــة كأصــل أو التــزام مالــي منفصــل.

)2(  االلتزامات المالية

يتــم إلغــاء إدراج االلتــزام المالــي عندمــا يتــم الوفــاء بااللتــزام التعاقــدي أو إلغــاؤه أو انتهــاء مدتــه. عندمــا يتــم اســتبدال التــزام مالــي بالتــزام آخــر مــن نفــس 
المقــرض بشــروط مختلفــة جوهريــًا، أو بشــروط االلتــزام الحالــي ويتــم تعديلــه جوهريــًا، يتــم معاملــة ذلــك االســتبدال أو التعديــل كإلغــاء لاللتــزام األصلــي وإدراج 

االلتــزام الجديــد. يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي األصلــي والمقابــل المدفــوع فــي األربــاح أو الخســائر.



135

6.5.3   تعديالت األصول المالية وااللتزامات المالية
إذا كانــت التدفقــات النقديــة لأصــل المعــدل المــدرج بالتكلفــة المهلكــة ال تختلــف بشــكل كبيــر، عندئــذ ال يــؤدي التعديــل إلــى أي اســتبعاد لأصــل المالــي. 
وفــي هــذه الحالــة تقــوم المجموعــة بإعــادة احتســاب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لأصــل المالــي، وتــدرج القيمــة الناتجــة عــن تعديــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة 
كربــح أو خســارة معدلــة فــي الربــح أو الخســارة. وفــي حــال إدراج ذلــك التعديــل بســبب أي صعوبــات ماليــة للمقتــرض، عندئــذ يتــم عــرض الربــح أو الخســارة مــع 

خســائر االنخفــاض فــي القيمــة. وفــي حــاالت أخــرى، يتــم عرضهــا كإيــرادات فوائــد.

ــت  ــر، وإذا كان ــة لأصــل المعــدل مختلفــة بشــكل كبي ــت التدفقــات النقدي ــم فيمــا إذا كان ــي، تقــوم المجموعــة بتقيي ــرات أي أصــل مال ــل فت ــال تعدي فــي ح
كذلــك، عندئــذ تعــد الحقــوق التعاقديــة فــي التدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي األصلــي منتهيــة الصالحيــة. وفــي هــذه الحالــة، يتــم اســتبعاد األصــل المالــي 

األصلــي، وإدراج أصــل مالــي جديــد بالقيمــة العادلــة.

إذا تــم تعديــل فتــرات األصــل المالــي بســبب صعوبــات ماليــة للمقتــرض، وعــدم اســتبعاد األصــل، عندئــذ يتــم قيــاس انخفــاض قيمــة األصــل باســتخدام معــدل 
الفائــدة قبــل التعديــل.

7.5.3   المقاصة
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول الماليــة وااللتزامــات 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 يتــم تحقــق األصــل وتســوية االلتــزام فــي نفــس 
الوقــت. يتــم عــرض اإليــرادات والمصروفــات علــى أســاس الصافــي فقــط عندمــا تســمح المعاييــر المحاســبية بذلــك أو بالنســبة للمكاســب والخســائر التــي تنشــأ 

مــن مجموعــة معامــالت مماثلــة.

8.5.3   قياس التكلفة المهلكة
التكلفــة المهلكــة لأصــل أو االلتــزام المالــي هــي المبلــغ الــذي يتــم بــه قيــاس األصــل أو االلتــزام المالــي عنــد اإلدراج المبدئــي ناقصــًا المدفوعــات الرئيســية 
ومضافــًا إليــه أو مخصومــًا منــه اإلهــالك المتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال ألي فــرق بيــن المبلــغ المبدئــي المــدرج والمبلــغ المســتحق ناقصــًا 

أي خصومــات لالنخفــاض فــي القيمــة.

9.5.3   قياس القيمة العادلة
يتطلــب عــدد مــن السياســات المحاســبية وإفصاحــات المجموعــة تحديــد القيمــة العادلــة لأصــول وااللتزامــات الماليــة وغيــر الماليــة. تــم تحديــد القيمــة العادلــة 
ألغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح اســتنادًا إلــى عــدد مــن السياســات واألســاليب المحاســبية. وحيثمــا ينطبــق، تــم 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 لأصل أو االلتزام، أو	 

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في السوق األكثر فائدة لأصل أو االلتزام.	 

يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لأصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي قــد يســتخدمها المشــاركين فــي الســوق عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام، علــى 
ــة. ــراض أن المشــاركين يتصرفــون حســب مصلحتهــم االقتصادي افت

إن قيــاس القيمــة العادلــة لأصــول غيــر الماليــة يأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد منافــع اقتصاديــة باســتخدام 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 المدخــالت ذات  يســتخدم المجموعــة تقنيــات تقييــم تتناســب مــع الظــروف والتــي تتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، مــع زي
ــر القابلــة للمالحظــة. الصلــة القابلــة للمالحــة وتقليــل اســتخدام المدخــالت غي

وتصنــف جميــع األصــول وااللتزامــات التــي يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لهــا واإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة المجمعــة ضمــن التسلســل الهرمــي للقيمــة 
العادلــة، والموضحــة أدنــاه بنــاء علــى مدخــالت المســتوى األدنــى التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

المستوى األول: أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لأصول أو االلتزامات 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 لأصــول وااللتزامــات المدرجــة بالقوائــم الماليــة علــى أســاس متكــرر، تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كانــت التحويــالت قــد حدثــت بــن 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 وااللتزامــات الضروريــة ليتــم 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 

ــرى ذات العالقــة. ــق األخ ــى العقــود والوثائ ــم إل ــواردة فــي حســاب التقيي المعلومــات ال

ــر  ــد مــا إذا كان التغي ــة لتحدي ــة ذات الصل ــزام مــع المصــادر الخارجي ــكل أصــل والت ــة ل ــرات فــي القيمــة العادل ــة كل مــن التغي وتقــوم المجموعــة أيضــا بمقارن
معقــول.

ــزام ومســتوى  ــة ، حــددت المجموعــة فئــات األصــول وااللتزامــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر األصــل أو االلت لغــرض إفصاحــات القيمــة العادل
التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة حســبما تــم إيضاحــه أعــاله.
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االستثمار في حقوق المساهمين وسندات الدين
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات التــي تتــم المتاجــرة بهــا فــي األســواق الماليــة المنتظمــة بالرجــوع إلــى األســعار المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة 

فــي نهايــة يــوم العمــل بتاريــخ التقريــر.

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود المحملــة بفوائــد بنــاًء علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتعمال معــدالت الفائــدة لبنــود لهــا شــروط وخصائــص مخاطــر 
مشابهة.

بالنســبة لالســتثمارات غيــر المدرجــة، يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى القيمــة الســوقية الســتثمار مماثــل أو تســتند إلــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة 
المخصومة.

قياس القيمة العادلة للمشتقات
يتم تقدير القيمة العادلة للعقود اآلجلة/عقود الخيارات على أساس المدخالت التي يمكن مالحظتها من السوق لهذه العقود كما في تاريخ التقرير.

يتم احتساب القيمة العادلة لمقايضات معدل الفائدة/مقايضات العمالت المتبادلة عبر خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية بناء على شروط كل 
عقد واستحقاقه وباعتماد طريقة معدل فائدة السوق ألداة مماثلة في تاريخ القياس.

يتم تحديد القيمة العادلة لعقود الخيارات بناء على القيم الجوهرية وفترة االستحقاق والتقلبات الضمنية.

6.3   تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية
يتم إدراج مخصص الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

األصول المالية التي هي أدوات دين.	 

عقود الضمانات المالية الصادرة.	 

ارتباطات القروض الصادرة.	 

ال يتــم إدراج أي خســارة لالنخفــاض فــي القيمــة علــى االســتثمارات فــي حقــوق المســاهمين. ويتــم قيــاس مخصــص الخســارة بــأي قيمــة تســاوي الخســارة 
االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر باســتثناء مــا يلــي والتــي يتــم قياســها كخســارة ائتمانيــة متوقعــة علــى مــدى ١٢ شــهرًا:

 األوراق المالية الستثمارات الدين المحددة على أنها تحمل 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:

ــن 	  ــز النقــدي )أي الفــرق بي ــواع العج ــع أن ــة لجمي ــر: بالقيمــة العادل ــخ التقري ــة فــي تاري ــم يتعــرض النخفــاض القيمــة االئتماني ــذي ل ــي ال  األصــل المال
التدفقــات النقديــة المســتحقة للمنشــأة وفقــًا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة تلقيهــا(.

ــة للتدفقــات 	  ــة والقيمــة الحالي ــي القيمــة الدفتري ــن إجمال ــر: بالفــرق بي ــخ التقري ــة فــي تاري ــذي تعــرض النخفــاض القيمــة االئتماني ــي ال األصــل المال
النقديــة المســتقبلية المقــدرة.

ــاط 	  ــة المســتحقة للمجموعــة فــي حــال ســحب االرتب ــة التعاقدي ــن التدفقــات النقدي ــة للفــرق بي ــر المســحوبة: بالقيمــة الحالي ارتباطــات القــروض غي
ــي تتوقــع المجموعــة اســتالمها. ــة الت والتدفقــات النقدي

عقود الضمانات المالية: الدفعات المتوقعة لتعويض المالك ناقصًا أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.	 

انظر أيضًا اإليضاح 4٢-٢ مخاطر االئتمان.

األصول المالية المعاد هيكلتها
فــي حالــة إعــادة التفــاوض علــى شــروط األصــل المالــي أو تعديلهــا أو اســتبدال أحــد األصــول الماليــة الحاليــة بأصــل جديــد بســبب الصعوبــات الماليــة للمقتــرض، 

تــم إجــراء تقييــم مــا إذا كان يجــب إلغــاء إدراج األصــل المالــي وقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى النحــو التالــي:

إذا لــم تــؤد إعــادة الهيكلــة المتوقعــة إلــى إلغــاء االعتــراف باألصــل الحالــي، فيتــم إدراج التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناشــئة عــن األصــل المالــي 	 
المعــدل فــي حســاب العجــز النقــدي مــن األصــل الحالــي.

إذا أدت إعــادة الهيكلــة المتوقعــة إلــى إلغــاء االعتــراف باألصــل الحالــي، فتتــم معاملــة القيمــة العادلــة المتوقعــة لأصــل الجديــد كالتدفــق النقــدي 	 
النهائــي مــن األصــل المالــي الحالــي عنــد إلغــاء االعتــراف بــه. يتــم إدراج هــذا المبلــغ فــي حســاب العجــز النقــدي مــن األصــل المالــي الحالــي الــذي تــم 

خصمــه مــن التاريــخ المتوقــع إللغــاء االعتــراف إلــى تاريــخ التقريــر باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي لأصــل المالــي الحالــي.

انخفاض 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 لالنخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة. يعتبــر األصــل المالــي تعــرض لالنخفــاض فــي قيمتــه االئتمانيــة عنــد وقــوع 

حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لأصــل المالــي.

يشمل الدليل على أن األصل المالي تعرض لالنخفاض في قيمته االئتمانية البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:

 صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر.	 

مخالفة العقد مثل العجز أو التأخر عن السداد.	 
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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 لأوراق المالية بسبب صعوبات مالية.	 

عــادة مــا يعتبــر القــرض الــذي تــم إعــادة التفــاوض بشــأنه بســبب تدهــور حالــة المقتــرض تعــرض لالنخفــاض 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 انخفــاض القيمــة. وإضافــة إلــى ذلــك، 

يعتبــر أي قــرض متأخــر الســداد لمــدة ٩٠ يوًمــا أو أكثــر تعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة.

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصصات خسارة الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي كما يلي:

األصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة: كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لأصول.	 

ارتباطات القروض وعقود الضمانات المالية: بشكل عام، كمخصص ضمن االلتزامات 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. يتــم عــرض المبلــغ المجمــع كخصــم مــن 

إجمالــي القيمــة الدفتريــة للعنصــر المســحوب. يتــم عــرض أي زيــادة فــي مخصــص الخســارة عــن إجمالــي المبلــغ للعنصــر المســحوب كمخصــص.

أدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر: ال يتــم إدراج مخصــص الخســارة فــي قائمــة المركــز المالــي ألن القيمــة 	 
الدفتريــة لهــذه األصــول هــي قيمتهــا العادلــة. ومــع ذلــك، يتــم اإلفصــاح عــن مخصــص الخســارة وإدراجــه فــي احتياطــي القيمــة العادلــة.

شطب
يتــم شــطب القــروض وســندات الديــن )إمــا جزئيــا أو بالكامــل( عندمــا يتبيــن عــدم وجــود إمكانيــة واقعيــة لتحصيلهــا. يكــون ذلــك بشــكل عــام عندمــا 	 

تحــدد المجموعــة أن المقتــرض ليــس لديــه أصــول أو مصــادر دخــل يمكــن أن تولــد تدفقــات نقديــة كافيــة لســداد المبالــغ الخاضعــة 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.

7.3  النقد وما يماثل النقد
يتكــون النقــد ومــا يماثــل النقــد مــن نقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة بنكيــة وســندات خزانــة وإيداعــات بأســواق النقــد و ودائــع تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ 

تملكهــا. يتــم إدراج النقــد ومــا يماثــل النقــد بالقيمــة المهلكــة فــي قائمــة المركــز المالــي.

8.3   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 للبنــوك.

9.3  ممتلكات ومعدات وبرامج
يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. وتتضمن التكلفة المصروفات المنسوبة بصفة 

مباشرة إلى اقتناء األصل. عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجّية مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة )مكونات رئيسّية( 
للممتلكات والمعدات.

تدرج تكاليف برامج الحاسب اآللي المرتبطة مباشرة بمنتجات البرامج المعروفة والفريدة التي تقع تحت سيطرة المجموعة وتنطوي على منافع اقتصادية 
محتملة تتجاوز تكاليف السنة الواحدة كأصول غير ملموسة. تهلك تكاليف برامج الحاسب اآللي المدرجة كأصل باستخدام باستخدام طريقة القسط 

الثابت على مدى العمر االنتاجي المقدر بفترة 5-١٠ أعوام. تتم إعادة تقييم األراضي والمباني بالملكية الحرة كل خمس سنوات وفقًا ألسعار السوق 
المفتوح على أساس االستخدام الحالي من قبل مثمن مستقل. يتم قيد الزيادات في القيمة الدفترية الناشئة من إعادة التقييم إلى دخل شامل آخر 

ويدرج كاحتياطي إعادة التقييم في حقوق المساهمين. تحمل االنخفاضات التي تخصم الزيادات السابقة لنفس األصل في دخل شامل آخر وتخصم مقابل 
احتياطيات أخرى في حقوق المساهمين مباشرة. تحمل كافة االنخفاضات األخرى في قائمة الدخل الشامل. عند االستبعاد يتم تحويل فائض إعادة التقييم 

ذو الصلة مباشرة إلى األرباح المحتجزة. التحويالت من فائض إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة ال تتم من خالل قائمة الدخل الشامل. ال يتم استهالك 
األرض. يحتسب االستهالك لأصول األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص تكلفتها أو مبالغ إعادة التقييم إلى قيمها المتبقية على مدى 

األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو اآلتي:

األعوامالعناصر
٢٠ - 5٠مباٍن

5 - ١٠أثاث وتركيبات ومعدات
3 - 5مركبات

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لأصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئمًا، بنهاية كل فترة تقرير.

ُتخفض القيمة الدفترية لأصل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لأصل أكبر من القيمة القابلة لالسترداد المقدرة.

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت من البيع مع القيمة الدفترية وتدرج تحت بند "إيرادات تشغيل أخرى" في قائمة الدخل الشامل.

يتــم تحميــل اإلصالحــات والتجديــدات فــي قائمــة الدخــل الشــامل عنــد تكبــد المصــروف. تتــم رســملة المصروفــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد مــن المنافــع 
المســتقبلية المضمنــة فــي بنــد الممتلــكات والمعــدات. يتــم إدراج جميــع المصروفــات األخــرى فــي قائمــة الدخــل الشــامل كمصــروف عنــد تكبدهــا.
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10.3   ضمان قيد البيع
تقتنــي المجموعــة فــي بعــض األحيــان عقــارات كســداد لبعــض القــروض والســلف. يتــم إدراج العقــارات علــى أســاس المبلــغ القائــم للقــروض والســلف ذات 
ــر المحققــة مــن إعــادة  ــاح أو الخســائر الناتجــة مــن االســتبعاد والخســائر غي ــم إدراج األرب ــات المحتفــظ بهــا، أيهمــا أقــل. يت ــة للضمان ــة أو القيمــة العادل الصل

التقييــم فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

11.3   تجميع األعمال والشهرة
ــل المحــول المقــاس بالقيمــة  ــازة المحاســبية. ويتــم قيــاس تكلفــة االســتحواذ وفقــا إلجمالــي المقاب ــع األعمــال باســتخدام طريقــة الحي يتــم احتســاب تجمي
العادلــة بتاريــخ االســتحواذ ومبلــغ أي حقــوق غيــر مســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا. ولــكل عمليــة تجميــع أعمــال، تقــوم المجموعــة باالختيــار بيــن قيــاس 
الحقــوق غيــر المســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة أو الحصــة المناســبة لصافــي أصــول الشــركة المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد. ويتــم 

إدراج التكاليــف المتعلقــة باالســتحواذ كمصروفــات عنــد تكبدهــا ويتــم إدراجهــا ضمــن المصروفــات اإلداريــة.

عندمــا تقــوم المجموعــة باالســتحواذ علــى األعمــال، فإنهــا تقــوم بتقييــم األصــول وااللتزامــات الماليــة المفترضــة لتقــوم بتصنيفهــا بشــكل مناســب وفقــا 
للشــروط التعاقديــة، والظــروف االقتصاديــة والشــروط ذات الصلــة كمــا فــي تاريــخ االســتحواذ. وهــذا يشــتمل فصــل المشــتقات الضمنيــة فــي العقــود 

ــل الشــركة المســتحوذ عليهــا. األساســية مــن قب

فــي حــال تــم تجميــع األعمــال علــى مراحــل، يتــم إعــادة قيــاس حصــة أســهم محتفــظ بهــا ســابقا بقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ ويتــم إدراج ناتــج أي ربــح 
أو خســارة فــي الربــح أو الخســارة. 

ســوف يتــم إدراج أي التزامــات عرضيــة يتــم تحويلهــا مــن قبــل الشــركة المســتحوذة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ. ويتــم قيــاس االلتزامــات العرضيــة 
المصنفــة كأصــل أو التــزام، والتــي تعتبــر أداة ماليــة فــي نطــاق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ األدوات المالّيــة، بالقيمــة العادلــة مــع إدراج التغيــرات 
فــي القيمــة العادلــة إمــا بالربــح أو الخســارة أو كتغيــر فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. إذا لــم تكــن االلتزامــات العرضيــة ضمــن نطــاق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 
رقــم ٩، يتــم قياســها وفقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي المناســب. وال يتــم إعــادة قيــاس االلتزامــات العرضيــة المصنفــة كحقــوق مســاهمين ويتــم احتســاب 

التســوية الالحقــة ضمــن حقــوق المســاهمين.

12.3    ودائع
الودائــع مــن البنــوك والعمــالء وســندات الديــن وااللتزامــات الثانويــة هــي مصــادر تمويــل المجموعــة، ويتــم قياســها مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة باإلضافــة إلــى 

تكلفــة المعاملــة، ويتــم قياســها الحقــا بالتكلفــة المهلكــة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

13.3   ضريبة الدخل
يشــتمل مصــروف ضريبــة الدخــل علــى الضرائــب الجاريــة والمؤجلــة. يتــم تكويــن مخصــص لمصــروف ضريبــة الدخــل وفقــًا لأنظمــة الماليــة المعمــول بهــا فــي 

ســلطنة ُعمــان.

تمّثــل الضريبــة الجاريــة الضريبــة المتوقعــة مســتحقة الدفــع علــى الدخــل الضريبــي للعــام باســتخدام المعــدالت الضريبيــة المطبقــة أو التــي تطبــق علــى نحــو 
واســع فــي تاريــخ التقريــر وأي تســويات للضريبــة مســتحقة الدفــع عــن ســنوات ســابقة.

يتــم إدراج ضريبــة الدخــل فــي الربــح أو الخســارة باســتثناء مــا يتعلــق منهــا بعناصــر مدرجــة مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين، ففــي هــذه الحالــة يتــم إدراجهــا 
فــي حقــوق المســاهمين.

تحتســب أصول/التزامــات الضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة الميزانيــة العموميــة علــى الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لأصــول وااللتزامــات ألغــراض 
ــة أو تســوية  ــق الضريب ــة لتحقي ــة المتوقع ــى الطريق ــة عل ــة المؤجل ــة. تســتند قيمــة مخصــص الضريب ــراض الضريب ــغ المســتخدمة ألغ ــة والمبال ــر المالي التقاري

القيمــة الدفتريــة لأصــول وااللتزامــات باســتخدام المعــدالت 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 ضريبّيــة كافيــة 
لــة. للســماح باســتغالل كل أو جــزء مــن أصــل ضريبــة الدخــل المؤجَّ

14.3   أصول ائتمانية
توفــر المجموعــة خدمــات األمانــة وإدارة الشــركات وإدارة االســتثمارات وخدمــات استشــارية ألطــراف أخــرى. وتنطــوي هــذه الخدمــات علــى 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 المجمعــة.

15.3   أوراق قبول
يتــم اإلفصــاح عــن أوراق القبــول فــي قائمــة المركــز المالــي المجمعــة تحــت األصــول األخــرى مــع اإلفصــاح عــن االلتــزام المقابــل لهــا فــي االلتزامــات األخــرى. 

لــذا ال توجــد هنــاك ارتباطــات خــارج الميزانيــة العموميــة بالنســبة ألوراق القبــول.

16.3  عقود إعادة الشراء وإعادة البيع
يتــم إعــادة تصنيــف األوراق الماليــة المبيعــة الخاضعــة التفاقيــات إعــادة الشــراء فــي القوائــم الماليــة كأصــول مرهونــة عندمــا يكــون للجهــة المحــول إليهــا 
الحــق بموجــب العقــد أو العــرف فــي بيــع أو إعــادة رهــن الضمــان. وُيضّمــن التــزام الطــرف المقابــل فــي الودائــع مــن البنــوك أو الودائــع مــن العمــالء، أيهمــا كان 
مالئمــًا. تســجل األوراق الماليــة المشــتراة بموجــب اتفاقيــات إعــادة البيــع كقــروض وســلف لبنــوك أخــرى أو عمــالء آخريــن، أيهمــا كان مالئمــًا. يعامــل الفــرق 
بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء كفائــدة وتســتحق علــى مــدى تاريــخ االتفاقيــة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يحتفــظ بــاألوراق الماليــة التــي 

تــم إقراضهــا للجهــات المقابلــة فــي القوائــم الماليــة المجمعــة.

17.3  المحاسبة حسب تاريخ المتاجرة والتسوية
يتــم إدراج جميــع المشــتريات والمبيعــات "العاديــة" لأصــول الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة، وهــو التاريــخ الــذي ترتبــط فيــه الجهــة المعنيــة بشــراء األصــل. 
ــه عامــًة فــي  ــي المنصــوص علي ــي تتطلــب تســليم األصــول خــالل اإلطــار الزمن ــة الت ــي تتعلــق باألصــول المالي ــة هــي تلــك الت المشــتريات والمبيعــات العادي

ــراف الســائدة فــي الســوق. ــن أو حســب األع القواني
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18.3  عقود اإليجار
السياسات المطبقة اعتبارا من 1 يناير 2019م

كما هو مبين باإليضاحان 3 و٢-4 أعاله، غير البنك سياسته المحاسبية المتعلقة بعقود اإليجار، التي يكون فيها البنك مستأجرًا.

1.  األنشطة اإليجارية للمجموعة وكيفية حسابها
يســتأجر البنــك العديــد مــن المكاتــب ومرافــق التخزيــن ومســاحات التجزئــة لفروعــه. وعــادة مــا يتــم إبــرام عقــود اإليجــار لفتــرات محــددة مــن عــام واحــد إلــى 5 

أعــوام.

ــى أســعارها  ــاء عل ــة بن ــر اإليجاري ــة وغي ــي فــي العقــد للعناصــر اإليجاري ــل المال ــة. وتخصــص المجموعــة المقاب ــر إيجاري ــة وغي قــد تتضمــن العقــود عناصــر إيجاري
النســبية المســتقلة. ومــع ذلــك، بالنســبة لعقــود إيجــار العقــارات التــي يكــون البنــك مســتأجًرا لهــا، فقــد اختــار عــدم فصــل العناصــر اإليجاريــة وغيــر اإليجاريــة، 

وبــداًل مــن ذلــك يقــوم بحســاب هــذه العناصــر كعنصــر إيجــار واحــد.

يتم التفاوض على مدد عقود اإليجار على أساس فردي وتتضمن مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة.

يتــم قيــاس األصــول وااللتزامــات الناشــئة عــن عقــد اإليجــار مبدئيــا علــى أســاس القيمــة الحاليــة. تشــمل التزامــات اإليجــار صافــي القيمــة الحاليــة لمدفوعــات 
اإليجــار الثابتــة )بمــا فــي ذلــك دفعــات ثابتــة فــي جوهرهــا(، ناقصــا أي مديونيــات لحوافــز اإليجــار.

ــارات  ــة النفــاذ وإذا كان مــن المؤكــد إلــى حــد معقــول ممارســة خي ــزام إذا كان لــدى المجموعــة حقــوق واجب يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار فــي قيــاس االلت
التمديــد. يتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل 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.

تستخدم المجموعة المعدل الذي يقارب المعدل الخالي من المخاطر الذي تم تعديله لمخاطر االئتمان ومدة اإليجار والضمانات الخاصة به إن وجدت.

يتــم تخصيــص كل دفعــة إيجــار بيــن المبلــغ األساســي وتكلفــة التمويــل. ويتــم تحميــل تكلفــة التمويــل علــى الربــح أو الخســارة فــي مصاريــف التشــغيل األخــرى 
"كمصروفــات تمويــل علــى اإليجــار" علــى مــدار فتــرة اإليجــار وذلــك لتحقيــق معــدل فائــدة دوري ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي لاللتــزام بــكل فتــرة. 

يتم قياس أصول حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل ما يلي:

مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار، و	 

أي دفعات إيجارية سددت في أو قبل تاريخ البدء ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة، و	 

أي تكاليف مباشرة أولية، و	 

تكاليف صيانة الموقع.	 

يتم استهالك أصول حق االستخدام على مدى مدة اإليجار على أساس القسط الثابت، إال إذا كانت مدة اإليجار أعلى من العمر اإلنتاجي لأصل.

يتــم إدراج المدفوعــات المرتبطــة بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار األصــول منخفضــة القيمــة علــى أســاس القســط الثابــت كمصــروف فــي قائمــة 
الدخــل الشــامل. وتعــرف عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل بأنهــا عقــود إيجــار مدتهــا ١٢ شــهرا أو أقــل. ال يوجــد لــدى المجموعــة أي أصــول منخفضــة القيمــة جوهريــة 

اعتبــاًرا مــن تاريــخ التقريــر.

2.  خيارات تمديد وفسخ العقود
توجــد خيــارات التمديــد واإلنهــاء فــي عــدد مــن عقــود اإليجــار عبــر المجموعــة. ويتــم ممارســة غالبيــة خيــارات التمديــد واإلنهــاء مــن قبــل المجموعــة والمؤجــر 
المعنــي. ال يتــم إدراج خيــارات التمديــد فــي مــدة عقــد اإليجــار إال إذا كان اإليجــار مضمونــًا إلــى حــد معقــول )أو لــم يتــم إنهــاؤه(. تضــع المجموعــة فــي االعتبــار 

عــدة عوامــل لتحديــد مــدة اإليجــار كمــا هــو مذكــور فــي اإليضــاح 4 )د(.

السياسة المطبقة قبل 1 يناير 2019م
حتــى عــام ٢٠١8م ، تــم تصنيــف عقــود إيجــار الممتلــكات كعقــود إيجــار تشــغيلية. المدفوعــات التــي تتــم بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية )بالصافــي مــن أي 

حوافــز مســتلمة مــن المؤجــر( تــم تحميلهــا فــي الربــح أو الخســارة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

إن عقــود اإليجــار التمويلــي، التــي تنقــل فيهــا إلــى المجموعــة بشــكل جوهــري كافــة المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بملكيــة أصــل مؤجــر، تتــم رســملتها مــن 
تاريــخ بدايــة العقــد بالقيمــة العادلــة لأصــل المؤجــر أو، إذا كان أقــل، بالقيمــة الحاليــة للحــد األدنــى مــن مدفوعــات اإليجــار. يتــم تقســيم المدفوعــات اإليجاريــة 
بيــن مصروفــات التمويــل وتخفيــض االلتــزام اإليجــاري بحيــث يتحقــق معــدل ثابــت مــن الفائــدة علــى الرصيــد المتبقــي مــن االلتــزام. تحمــل مصروفــات التمويــل 

مباشــرة مقابــل الدخــل.

يتم استهالك األصول اإليجارية المرسملة على الفترة األقصر ما بين األعمار اإلنتاجية المقدرة لأصل أو فترة عقد اإليجار.

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار كعقــود إيجــار تشــغيلية حينمــا يتحمــل المؤجــر فعليــًا وبشــكل جوهــري كافــة المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بملكيــة األصــل المؤجــر. 
ويتــم إدراج مدفوعــات اإليجــارات التشــغيلية كمصــروف ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل علــى أســاس القســط الثابــت وعلــى مــدى فتــرة اإليجــار.

19.3  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تــدرج المســاهمات فــي خطــة تقاعــد ذات مســاهمات محــددة بالنســبة للموظفيــن الُعمانييــن وفقــًا لقانــون التأمينــات االجتماعيــة كمصــروف فــي قائمــة 

الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.

ــر الُعمانييــن، وهــو يمثــل خطــة غيــر ممولــة لمنافــع تقاعــد محــددة، هــو مقــدار  إن التــزام المجموعــة فيمــا يتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غي
ــة والســابقة. ــرات الحالي ــل خدمتهــم فــي الفت المنفعــة المســتقبلية التــي جناهــا هــؤالء الموظفــون فــي مقاب

20.3  ربحية السهم الواحد
تقــوم المجموعــة بعــرض ربحيــة الســهم األساســية والمعدلــة ألســهمها العاديــة. ُتحتســب ربحيــة الســهم األساســية بتقســيم الربــح أو الخســارة المنســوبة 
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لحملــة األســهم العاديــة لــدى المجموعــة علــى المتوســط المرّجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الفتــرة. أمــا ربحيــة الســهم المعدلــة فتحتســب 
بتعديــل الربــح أو الخســارة المنســوبة لحملــة األســهم العاديــة والمتوســط المرّجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة لبيــان آثــار كافــة األســهم العاديــة المعدلــة 

المحتملــة، والتــي تشــتمل علــى أوراق قابلــة للتحويــل.

٢١.٣  رأس المال
 ُتصنــف 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 المتحصــات، بالصافــي مــن الضريبــة. ويتــم تســجيل فائــض القيمــة العادلــة للمقابــل 

المقبــوض علــى القيمــة االســمية لألســهم المصــدرة كعــاوة إصــدار فــي حقــوق المســاهمين..

٢٢.٣  اقتراضات
ــة  ــف المعامل ــة مــن تكالي ــوض(، صافي ــل المقب ــة للمقاب ــل متحصــات إصــدار القــروض )أي القيمــة العادل ــة، وتمث ــًا بالقيمــة العادل ــدرج االقتراضــات مبدئي ت
المتكبــدة. يتــم بيــان االقتراضــات الحقــًا بالتكلفــة المهلكــة؛ ويتــم إدراج أي فــرق بيــن المتحصــات صافيــة مــن تكاليــف المعاملــة والقيمــة المســتردة فــي 

ــدة الفعلــي. ــرة االقتراضــات باســتخدام طريقــة معــدل الفائ قائمــة الدخــل الشــامل علــى مــدى فت

ــدرج الرســوم المدفوعــة علــى إنشــاء تســهيات التمويــل كتكاليــف معامــات للقــرض إذا أصبــح ســحب بعــض أو كل التســهيات أمــرًا محتمــًا. فــي هــذه  ُت
ــم رســملة الرســوم  ــى أّن ســحب بعــض أو كل التســهيات أمــر محتمــل، تت ــٌل عل ــاك دلي ــى يحــدث الســحب. وعندمــا ال يكــون هن ــل الرســوم حت ــة، تؤجَّ الحال

ــرة التســهيات المتعلقــة بهــا. ــى مــدى فت كدفعــات مســبقة لخدمــات الســيولة وتهلــك عل

٢٣.٣   توزيعات األرباح من األسهم العادية
تــدرج توزيعــات األربــاح مــن األســهم العاديــة كالتزامــات وتخصــم مــن حقــوق المســاهمين عنــد اعتمادهــا مــن مســاهمي الشــركة األم. ويتــم خصــم توزيعــات 

األربــاح المرحليــة مــن حقــوق المســاهمين عنــد دفعهــا. 

وُتعاَمل توزيعات أرباح العام التي يتم اعتمادها بعد تاريخ التقرير كحدث بعد تاريخ الميزانية العمومية.

٢٤.٣   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. ويتــم تســجيل هــذه التكاليــف كمصروفــات فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.

٤. التقديرات واالجتهادات المحاسبّية الجوهرية
يتطلــب عــرض القوائــم الماليــة المجمعــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة مــن اإلدارة القيــام بإعــداد تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق 
السياســات المحاســبية والمبالــغ الظاهــرة لألصــول وااللتزامــات واإليــرادات والمصروفــات. تســتند هــذه التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا علــى الخبــرة 
الســابقة وعوامــل أخــرى متعــددة والتــي يعتقــد بأنهــا معقولــة وفقــًا للظــروف، والتــي تشــكل نتائجهــا أساســًا لبنــاء التقديــرات حــول القيــم الدفتريــة لألصــول 

وااللتزامــات التــي ال تتضــح بســهولة مــن مصــادر أخــرى. النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه التقديــرات.

يتــم فحــص التقديــرات واالفتراضــات التــي تســتند عليهــا علــى أســاس مســتمر. وتــدرج التعديــات علــى التقديــرات المحاســبية بالفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل 
التقديــرات إذا كانــت التعديــات تؤثــر فقــط علــى الفتــرة أو خــال فتــرة التعديــل والفتــرات المســتقبلية إذا كان التعديــل يؤثــر علــى الفترات الحالية والمســتقبلية. 
تــم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة كبيــرة مــن التقديــر أو التعقيــد أو المجــاالت التــي تكــون فيهــا االفتراضــات والتقديــرات جوهريــة للقوائــم 

الماليــة المجمعــة فــي هــذا اإليضــاح، كمــا تــم اإلفصــاح عــن تقديــرات محــددة للقيمــة العادلــة فــي اإليضــاح رقــم ٤٣.  
التقديرات المحاسبية الجوهرية للمجموعة هي:

أ.  قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 
ــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  ــة المقاســة بالتكلفــة المهلكــة وبالقيمــة العادل ــة المتوقعــة لألصــول المالي يتطلــب قيــاس مخصــص الخســارة االئتماني
اســتخدام نمــاذج معقــدة وافتراضــات هامــة حــول الظــروف االقتصاديــة المســتقبلية والســلوك االئتمانــي )علــى ســبيل المثــال احتماليــة عجــز العمــاء عــن 

الســداد والخســائر الناتجــة(.

تــم شــرح تفاصيــل المدخــات واالفتراضــات وأســاليب التقديــر المســتخدمة فــي قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة أعــاه فــي هــذه القوائــم الماليــة. يرجــى 
الرجــوع إلــى إيضــاح ٤٢-٢-٨.

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.	 
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يوضــح الجــدول التالــي مقارنــة بيــن مخصصــات البنــك لخســائر االئتمــان علــى األصــول الماليــة غيــر منخفضــة القيمــة )المرحلتــان ١ و٢( بموجــب معيــار التقاريــر 
الماليــة الدولــي رقــم ٩ كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م بنــاء علــى ترجيــح االحتمــاالت لثــاث ســيناريوهات مــع مخصصــات خســائر االئتمــان الناتجــة عــن محــاكاة 

كل ســيناريو مرجــح بنســبة ١٠٠%.

حساسية تقديرات انخفاض القيمة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
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 انخفضت
 ١٥٧,٢٥٢ ١٢٨,٧٠٣قيمتها بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩

محاكاة
)١٨,١٤٩( ١٣٩,١٠٣ (١٦,٢٦٥) ١١٢,٤٣٨        الحالة التصاعدية - مرجحة بنسبة ١٠٠%

٨٦٤ ١٥٨,١١٦ (١٣٤) ١٢٨,٥٦٩        حالة القاعدة - مرجحة بنسبة ١٠٠%
١٦,٩٩٦ ١٧٤,٢٤٨ ١٦,٤٤٣ ١٤٥,١٤٦        السيناريو التنازلي - مرجح بنسبة ١٠٠%

والحتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة، تعتبــر المجموعــة ثاثــة ســيناريوهات، وهــي حالــة القاعــدة والحالــة التصاعديــة والحالــة التنازليــة بنســبة ترجيــح ٤٠ 
% و ٣٠ % و٣٠ % علــى التوالــي. للمزيــد مــن المعلومــات حــول المؤشــرات الرئيســية، انظــر اإليضــاح رقــم ٤٢-٢-٨.

ب.  القيمة العادلة لألدوات المشتقة وغيرها من األدوات المالية 
ــات  ــة( باســتخدام تقني ــر المتداول ــل األدوات المشــتقة غي ــرة بهــا فــي ســوق نشــطة )مث ــم المتاج ــي ال تت ــة الت ــأدوات المالي ــة ل ــد القيمــة العادل ــم تحدي يت
التقييــم. تســتخدم المجموعــة تقديراتهــا الختيــار مجموعــة طــرق متنوعــة والقيــام بافتراضــات تعتمــد بشــكل رئيســي علــى ظــروف 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 ٤٣، 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 
العاقــات التجاريــة وطبيعــة االتفاقــات التعاقديــة القائمــة، والخافــات التــي تنشــأ بيــن النتائــج الفعليــة واالفتراضــات أو التغييــرات فــي المســتقبل لمثــل هــذه 
االفتراضــات، قــد يحتــم إجــراء التعديــات فــي المســتقبل لحســاب ضريبــة الدخــل والتــي ســجلت بالفعــل. تقــوم المجموعــة بتكويــن مخصصــات، اســتنادا إلــى 
تقديــرات معقولــة عــن العواقــب المحتملــة لوضــع اللمســات النهائيــة للربــوط الضريبيــة 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.

لــة لكاّفــة الخســائر الضريبّيــة غيــر المســتخدمة إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه مــن المحتمــل توّفــر ربــح ضريبــي يمكــن اســتخدام الخســائر  ُتــدَرج أصــول الضريبــة المؤجَّ
لــة التــي يمكــن إدراجهــا، وذلــك اســتنادًا إلــى التوقيــت  مقابلهــا. ومــن الضــرورّي اســتخدام اجتهــاد اإلدارة الجوهــرّي مــن أجــل تحديــد قيمــة أصــول الضريبــة المؤجَّ

المحتمــل ومســتوى األربــاح الضريبّيــة المســتقبلّية، باإلضافــة إلــى اســتراتيجّيات التخطيــط الضريبــي المســتقبلّية.

يظهر الجدول التالي أثر التغير في الضريبة:

حساسية االفتراضات المستخدمة في احتساب الضريبة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

التغير )+/-(نسبة التغير )+/-(التغير )+/-(نسبة التغير )+/-(

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
٥١,٦٧٦%٥١,٧٢٨%التغير في مصروف الضريبة

وعليه، يظهر الجدول التالي أثر التغير في الضريبة المؤجلة بنسبة ٥%:

أصل / التزام الضريبة المؤجلة )بالصافي(
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

التغير )+/-(نسبة التغير )+/-(التغير )+/-(نسبة التغير )+/-(
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٥٣٨٧%٥٢٥٨%أثر التغير

د.  تحديد فترة عقد اإليجار
عنــد تحديــد مــدة اإليجــار، فــإن المجموعــة تنظــر فــي كافــة الوقائــع والظــروف. يتــم تضميــن خيــارات التمديــد )أو الفتــرات بعــد خيــارات اإلنهــاء( فــي مــدة اإليجــار 
فقــط إذا كان اإليجــار مضمونــًا إلــى حــد معقــول )أو لــم يتــم 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 أعــاه.

تتــم إعــادة تقييــم مــدة اإليجــار فــي حالــة ممارســة خيــار مــا )أو عــدم ممارســته( بالفعــل أو يصبــح البنــك ملزمــًا بممارســته )أو عــدم ممارســته(. ال يتــم مراجعــة 
التقييــم إال فــي حــال وقــوع حــدث مهــم أو تغييــر كبيــر فــي الظــروف التــي تؤثــر علــى هــذا التقييــم والتــي تقــع فــي إطــار ســيطرة المجموعــة. خــال الســنة 

الماليــة، لــم تقــم المجموعــة بمراجعــة تقييمهــا لمــدة اإليجــار لعــدم وقــوع أي أحــداث أو تغييــرات مهمــة.
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٥.  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ١٦٦,١٢٧١٥٦,١٦٦ التدفقات النقدية٤٣١,٤٩٩  ٤٠٥,٦٢٦
٥٠٠٥٠٠ وديعة رأس المال لدى البنوك المركزية١,٢٩٩  ١,٢٩٩

 ١٣٤,١٧٩٧٧٣,٤٨٢ شهادات إيداع لدى البنوك المركزية٣٤٨,٥١٧  ٢,٠٠٩,٠٤٤
٣٧٦,٦٠٨  ٤٨٠,٩٤٩أرصدة أخرى لدى البنوك المركزية ٩٧٨,٢٠٣١,٢٤٩,٢١٨ 

١,٣٠٦,٧٥٦ ٧٨١,٧٥٥ ٢,٠٣٠,٥٣٣ ٣,٣٩٤,١٧٢ 

ال يمكن سحب وديعة رأس المال لدى البنوك المركزية بدون موافقة البنوك المركزية المعنية. خالل ٢٠١٩م، بلغ متوسط الحد األدنى للرصيد الذي تم 
االحتفاظ به كاحتياطيات قانونية ٢٧٢.١ مليون ريال عماني )٢٠١٨م : ٢٥٦.٠ مليون ريال عماني(.

٦.  مستحق من بنوك

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

بالتكلفة المهلكة/ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ١١٣,٤٩٨ ١١٦,١٢٣ أرصدة لدى بنوك أخرى٣٠١,٦١٨ ٢٩٤,٨٠٠ 
٦٠٨,٣٢٢٢٨٤,١١٧ إيداعات بين البنوك١,٥٨٠,٠٥٧ ٧٣٧,٩٦٦
٥٩,٨٢٦ ٩٧,٣٧٠قروض لبنوك ١٥٥,٣٩٢٢٥٢,٩٠٩

 ٤٥٧,٤٤١ ٨٢١,٨١٥ ٢,١٣٤,٥٨٤  ١,١٨٨,١٥٨ 
 )٦٤٨((٧٦٦) يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة(١,٩٩٠)  )١,٦٨٣(

 ٤٥٦,٧٩٣ ٨٢١,٠٤٩ ٢,١٣٢,٥٩٤  ١,١٨٦,٤٧٥ 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

١٩,٢٥٠ ٤٨,٧٥٥إيداعات بين البنوك ٥٠,٠٠٠١٢٦,٦٣٦
٤٧٦,٠٤٣ ٨٦٩,٨٠٤ ١,٢٣٦,٤٧٥٢,٢٥٩,٢٣٠

فيما يلي تحليل حركة مخصص خسارة االنخفاض في القيمة:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

٦٤٨٢,٥٥٠ في ١ يناير١,٦٨٣  ٦,٦٢٢
٢٣٩-إعادة القياس عند التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ -٦٢٢ 

٦٤٨٢,٧٨٩ في ١ يناير )بعد التحول(١,٦٨٣ ٧,٢٤٤
(٢,١٤١(١١٧ مكون )معكوس( خالل العام٣٠٤ (٥,٥٦١( 

-١أخرى٣-
٦٤٨ ٧٦٦في ٣١ ديسمبر ١,٩٩٠ ١,٦٨٣

٧.  قروض وسلف / مديونيات تمويل إسالمي
قروض وسلف - تقليدية

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

٧,٢٣٠,٧٤٩ ٧,٠٨١,٦٦٢ قروض١٨,٣٩٣,٩٢٧ ١٨,٧٨١,١٦٧ 
٢٧٩,٦٣٢ ٣١٢,٠٦٩ السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان٨١٠,٥٦٩ ٧٢٦,٣١٧ 
٢١٩,٥١٦ ١٨٦,٠٣٦ قروض مقابل إيصاالت أمانة٤٨٣,٢١٠ ٥٧٠,١٧١ 
٦٢,٧٠٧ ٩٣,٣١١ كمبياالت شراء وخصم٢٤٢,٣٦٦ ١٦٢,٨٧٥ 
٣٤٣,٦١٣ ٣٢٧,٨١٧ سلف أخرى٨٥١,٤٧٣ ٨٩٢,٥٠١ 

 ٨,١٣٦,٢١٧ ٨,٠٠٠,٨٩٥ ٢٠,٧٨١,٥٤٥ ٢١,١٣٣,٠٣١
(٣٠٧,٧٣٢( )٢٨٨,٧٠٢)يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة )٧٤٩,٨٧٥)(٧٩٩,٣٠٤(

 ٧,٨٢٨,٤٨٥ ٧,٧١٢,١٩٣ ٢٠,٠٣١,٦٧٠ ٢٠,٣٣٣,٧٢٧
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مديونيات تمويل إسالمي

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

٤٩٠,٠٤١٤٨٤,٧٠٥ تمويل اإلسكان ١,٢٥٨,٩٧٤١,٢٧٢,٨٣٤
٤٣,٧٠٠  ٤٤,٤٥٣ تمويل األفراد ١١٣,٥٠٦١١٥,٤٦٢

٦٥٧,٤٣٨٦٠٣,٤٠٤ تمويل الشركات ١,٥٦٧,٢٨٣١,٧٠٧,٦٣١
١,١٩١,٩٣٢١,١٣١,٨٠٩  ٢,٩٣٩,٧٦٣٣,٠٩٥,٩٢٧

)٢١,٣٧٩((٢٦,٠٨٤)يطرح: مخصص خسارة انخفاض القيمة(٦٧,٧٥١))٥٥,٥٣٠(
٢,٨٨٤,٢٣٣٣,٠٢٨,١٧٦١,١٦٥,٨٤٨١,١١٠,٤٣٠

فيما يلي تحليل حركة مخصص خسارة انخفاض القيمة:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

٣٢٩,١١١٣٢٧,٧٨٤في ١ يناير٨٥١,٣٨٧٨٥٤,٨٣٤
)٣٢,٨٤٧(-إعادة القياس على التحول إلى معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩-)٨٥,٣١٧(
٣٢٩,١١١٢٩٤,٩٣٧في ١ يناير )بعد التحول(٧٦٦,٠٧٠٨٥٤,٨٣٤
٦٧,٨٢٩٧٨,٨٦٤انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية٢٠٤,٨٤٢١٧٦,١٧٩
١٥,٨٤٢١٠,٠٦٠الفائدة المجنبة خالل العام٢٦,١٣٠٤١,١٤٨

)٣٦,٧٠٦((٣٥,٩٤٦)مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية(٩٣,٣٦٦))٩٥,٣٤٠(
)٥,٥٧٥((٤,٩١٤)احتياطي الفائدة المغطى خالل العام(١٢,٧٦٤))١٤,٤٨١(
)٧,٦١٤((٢,٤٢٣)مشطوب خالل العام(٦,٢٩٣))١٩,٧٧٨(
)٤,٦٨٦((٥٤,٧٠٠)محول إلى المحفظة التذكيرية(١٤٢,٠٧٨))١٢,١٧١(

)٢٩(٨فروق تحويل عمالت أجنبية٢١)٧٥(
)١٩(-تحويل إلى ضمانات قيد البيع-)٤٩(

)١٢١((٢١)حركات أخرى(٥٥))٣١٤(
٣١٤,٧٨٦٣٢٩,١١١في ٣١ ديسمبر٨٥٤,٨٣٤٨١٧,٦٢٦

ــي  ــال عمان ــون ري ــه ٢٩٨.٥ ملي ــم إدراجهــا مــا قيمت ــم يت ــة عنهــا أو ل ــد تعاقدي ــل فوائ ــم تحصي ــم يت ــي ل فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م، بلغــت القــروض والســلف الت
)٢٠١٨م : ٢٨٦.٨ مليــون ريــال عمانــي(. تظهــر الفوائــد التعاقديــة المجنبــة واســتردادها بالتالــي فــي صافــي دخــل الفوائــد وإيــرادات التمويــل اإلســالمي فــي 

قائمــة الدخــل الشــامل.

٨.  أصول أخرى

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

١٢٣,٤٦٢١٠٧,٤٨٨أوراق قبول )إيضاح ١٩(٢٧٩,١٩٠٣٢٠,٦٨١
)٩١((١٤٥)يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة(٣٧٧))٢٣٦(

١٢٣,٣١٧١٠٧,٣٩٧صافي أوراق القبول٢٧٨,٩٥٤٣٢٠,٣٠٤
٤٤,٥٦٣٣٧,٥٠٩مديونيــات أخرى ومصروفات مدفوعة مقدمًا٩٧,٤٢٥١١٥,٧٤٧
٢٢,٢٧٤١٨,٤٣١القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات )إيضاح ٣٨(٤٧,٨٧٣٥٧,٨٥٥
٣٦,٣٠٢٣٤,٠٣٩فوائد مستحقة٨٨,٤١٣٩٤,٢٩١
٦,٠٢٣٧,٧٣٣أصل الضريبة المؤجلة )إيضاح ٢٠(٢٠,٠٨٦١٥,٦٤٤
٢,٤٠٥٢٠,٣٢٣أخرى٥٢,٧٨٧٦,٢٤٧
١,٨١٠١,٨١٠ضمان مقيد بالبيع )بالصافي من المخصصات(٤,٧٠١٤,٧٠١

٥٩٠,٢٣٩٦١٤,٧٨٩٢٣٦,٦٩٤٢٢٧,٢٤٢

خــالل ٢٠١٩م، لــم تحصــل الشــركة األم علــى أي ضمانــات عــن تســوية القــرض. ولــم يتــم اســتبعاد أي ضمانــات خــالل العــام )٢٠١٨م : ٥.٥٩ مليــون ريــال عمانــي(. 
ووفقــًا لمتطلبــات البنــك المركــزي العمانــي، فقــد احتفــظ البنــك بمخصــص انخفــاض القيمــة القائــم بقيمــة ٤.٨٤ مليــون ريــال ُعمانــي )٢٠١٨م : ٤.٨٤ مليــون 

ريــال عمانــي( حتــى يتــم اســتبعاد جميــع الممتلــكات.
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٩.  استثمارات في أوراق مالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

القيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
المجموعالتكلفة المهلكة

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

    أسهم مدرجة:
٧٣,٢٧٩-٧,٥١٨٦٥,٧٦١أوراق مالية أجنبية

٧,٦١٦-٧,٦١٦-قطاع الخدمات األخرى
٩,٠١٤--٩,٠١٤وحدات صناديق استثمارية

٧,٠٥٩-٦٠٨٦,٤٥١قطاع الخدمات المالية
١,٣٦٩-١,٣٦٩-قطاع الصناعة

    
   أسهم غير مدرجة:
٢,٥٤٢-٨٧٠١,٦٧٢أوراق مالية أجنبية
٩,٣٨٨-٧,٥٣٣١,٨٥٥أوراق مالية محلية

٣٩١--٣٩١وحدات صناديق استثمارية
١١٠,٦٥٨-٢٥,٩٣٤٨٤,٧٢٤استثمارات حقوق الملكّية

    دين مدرج:
٧٠٢,٦٥٢٧٠٢,٦٥٢--سندات حكومية

٣٢,٨١١٥,٠١٢٣٧,٨٢٣-سندات أجنبية
٢٢,٥٠٣٩١,٤١٥١١٣,٩١٨-سندات محلية

     
    دين غير مدرج:

٤٦١,٨١٩٤٦١,٨١٩--أذون الخزانة
٥,٤٧٥١٤,١٠٠١٩,٥٧٥-سندات محلية

٦٠,٧٨٩١,٢٧٤,٩٩٨١,٣٣٥,٧٨٧-إجمالي استثمارات الديون
(١,٦١٣)(٣٠٢)(١,٣١١)-يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة

٥٩,٤٧٨١,٢٧٤,٦٩٦١,٣٣٤,١٧٤-استثمارات الدين
٢٥,٩٣٤١٤٤,٢٠٢١,٢٧٤,٦٩٦١,٤٤٤,٨٣٢استثمارات أوراق مالية

٦٧,٣٦١٣٧٤,٥٥١٣,٣١٠,٨٩٩٣,٧٥٢,٨١١دوالر أمريكي باآلالف
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ــة  ــث تخطــط المجموع ــر حي ــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخ ــف بعــض االســتثمارات فــي اســتثمارات فــي أســهم بالقيمــة العادل ــة بتصني قامــت المجموع
االحتفــاظ بهــذه االســتثمارات علــى المــدى الطويــل ألســباب اســتراتيجية.  

 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

القيمة العادلة 
من خال الربح أو 

الخسارة

القيمة العادلة 
من خال الدخل 

الشامل اآلخر
المجموعالتكلفة المهلكة

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

    أسهم مدرجة:
٧١,٣٢٤ -٦١,٩٧٧ ٩,٣٤٧ أوراق مالية أجنبية

١٠,٢٩٣ -١٠,٢٩٣ - قطاع الخدمات األخرى
١١,٣٥٠ -- ١١,٣٥٠ وحدات صناديق استثمارية

٨,٠١٨ -٧,٤٠٨ ٦١٠ قطاع الخدمات المالية
٢,٠٦٩ -٢,٠٦٩ - قطاع الصناعة

    
   أسهم غير مدرجة:
٢,٧٧٠ -١,٦١٥ ١,١٥٥ أوراق مالية أجنبية
١٦,٣٧٩ -٩,١٤٧ ٧,٢٣٢ أوراق مالية محلية

٤٢٥--٤٢٥وحدات صناديق استثمارية
 ١٢٢,٦٢٨- ٩٢,٥٠٩ ٣٠,١١٩استثمارات حقوق الملكّية

     
    دين مدرج:

٥٠١,٢٤١ ٥٠١,٢٤١ --سندات حكومية
٣٦,٠٥٤ ٢,٠١٨ ٣٤,٠٣٦ -سندات أجنبية
٩٢,٠٣٩ ٧١,٨٩٦ ٢٠,١٤٣ - سندات محلية

     
    دين غير مدرج:

٤٩٥,٦٧٧ ٤٩٥,٦٧٧ - -أذون الخزانة
٢٣,٠٥٦ ١٤,٣٥٦ ٨,٧٠٠  -سندات محلية

١,١٤٨,٠٦٧ ١,٠٨٥,١٨٨ ٦٢,٨٧٩ -إجمالي استثمارات الديون
 )١,١١٣( )١٨١( )٩٣٢(-يطرح: مخصص خسارة انخفاض القيمة

 ١,١٤٦,٩٥٤ ١,٠٨٥,٠٠٧ ٦١,٩٤٧-استثمارات الديون
 

 ١,٢٦٩,٥٨٢ ١,٠٨٥,٠٠٧ ١٥٤,٤٥٦ ٣٠,١١٩استثمارات أوراق مالية
 ٣,٢٩٧,٦١٥ ٢,٨١٨,٢٠٠ ٤٠١,١٨٤ ٧٨,٢٣١دوالر أمريكي باآلالف

ملخص الحركة في انخفاض االستثمارات في األوراق المالية كالتالي:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ١,١١٣١٤,٩٧٣ في ١ يناير٢,٨٩١  ٣٨,٨٩١
 )١٣,٢٤٧(-إعادة التصنيف عند التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٩-)٣٤,٤٠٨(

١,١١٣١,٧٢٦ في ١ يناير )بعد التحول(٢,٨٩١ ٤,٤٨٣
 )٦١٣( ٥٠٠مكون/ )معكوس( خال العام ١,٢٩٩ )١,٥٩٢(

 ١,٦١٣١,١١٣في ٣١ ديسمبر٤,١٩٠ ٢,٨٩١
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فيما يلي ملخص الحركة في استثمار األوراق المالية:

أدوات الدين 
القيمة العادلة 
من خالل الدخل 
الشامل اآلخر 

استثمارات 
حقوق الملكّية 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

التكلفة المهلكة
القيمة العادلة 

من خالل الربح   
أو الخسارة

اإلجمالي

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٦١,٩٤٧٩٢,٥٠٩١,٠٨٥,٠٠٧٣٠,١١٩١,٢٦٩,٥٨٢في ١ يناير ٢٠١٩ 
٣,٢١٢)٧(٣,٤١٣)٢٣٤(٤٠فروق صرف العملة

٤,٥٨٧٨,٩٤٢٣,٩٣٦,٨٤٣١,٨٣٩٣,٩٥٢,٢١١إضافات
)٣,٧٨٥,٠٩١()٨,٩٧٢()٣,٧٤٩,٨٢٠()١٤,٩٣٨()١١,٣٦١(استبعادات ومستردات 

١,٥٨٩٨,٢٤٧-٤,٧٧٩١,٨٧٩ربح من التغير في القيمة العادلة
)٥٠٠(-)١٢١(-)٣٧٩(مخصص خسائر انخفاض القيمة 

)٧٤٤(-)٦٢٦(-)١١٨(إهالك خصم / عالوة اإلصدار
)٢,٠٨٥(١,٣٦٦-)٣,٤٣٤()١٧(أرباح/ )خسائر( محققة عند البيع

٥٩,٤٧٨٨٤,٧٢٤١,٢٧٤,٦٩٦٢٥,٩٣٤١,٤٤٤,٨٣٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
١٥٤,٤٨٩٢٢٠,٠٦٢٣,٣١٠,٨٩٩٦٧,٣٦١٣,٧٥٢,٨١١دوالر أمريكي باآلالف

أدوات الدين 
القيمة العادلة 
من خالل الدخل 
الشامل اآلخر 

استثمارات حقوق 
الملكّية بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

اآلخر

التكلفة المهلكة
القيمة العادلة 

من خالل الربح   أو 
الخسارة

اإلجمالي

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

١,٠٢٧,١٧٦ ٥٠,٩٩٥ ٦٠٧,٩٥٥ ١١٤,٨٢٢ ٢٥٣,٤٠٤ في ١ يناير ٢٠١٨
إعادة التصنيف على التحول إلى معيار التقارير 

)٢,٨٨١( )٢٣,١٤٩(٢٥٦,٨٣٨  )٢٨,٨٣٦()٢٠٧,٧٣٤(المالية الدولي رقم ٩

٤٥,٦٧٠٨٥,٩٨٦٨٦٤,٧٩٣٢٧,٨٤٦١,٠٢٤,٢٩٥في ١ يناير بعد التصنيف
)٧,١٣١()٣٦()٦,٣٦٧()٧٢٧()١( فروق صرف العملة األجنبية

٣,٤٢٣,٢٣٣ ١٦,٦١٥ ٣,٣٦١,٤٩٤ ١٨,١٣٧ ٢٦,٩٨٧ إضافات
)٣,١٥٦,٣٦١()١٢,٢١٦()٣,١٣٥,١٢٨()٣٣٢()٨,٦٨٥(استبعادات ومستردات 

)١٤,٥٤٧()٢,١٥٩(-)١٠,٢٤٥()٢,١٤٣(خسارة من التغير في القيمة العادلة
٦١٣ -٤٥١ -١٦٢ عكس خسائر انخفاض القيمة

)٢٧٩(-)٢٣٦(-  )٤٣(إهالك خصم / عالوة
)٢٤١(٦٩ -)٣١٠( - أرباح/ )خسائر( محققة عند البيع

١,٢٦٩,٥٨٢ ٣٠,١١٩ ١,٠٨٥,٠٠٧ ٩٢,٥٠٩ ٦١,٩٤٧ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
 ٣,٢٩٧,٦١٥ ٧٨,٢٣١ ٢,٨١٨,٢٠٠ ٢٤٠,٢٨٣ ١٦٠,٩٠١دوالر أمريكي باآلالف

١٠.  استثمار في شركة تابعة
التفاصيل ذات الصلة باستثمارات الشركة األم في شركة تابعة جوهرية مبينة فيما يلي:

بلد التأسيساسم الشركة
نسبة الملكية

٢٠١٩٢٠١٨
١٠٠%١٠٠%المملكة العربية السعوديةشركة مسقط المالية ش.م.م

وفيما يلي بنود الميزانية العمومية الرئيسية وقائمة الدخل للشركة التابعة:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

١١,٧٣٧١١,٨٥٧إجمالي األصول٣٠,٧٩٧٣٠,٤٨٦
٣,٤٩٤٤,١٣٩إجمالي االلتزامات١٠,٧٥١٩,٠٧٥
٦,١٦٠٦,١٦٠رأس المال المصرح به والمصدر١٦,٠٠٠١٦,٠٠٠
٢,٠٣٢٢,٥٤٤إيرادات التشغيل٦,٦٠٨٥,٢٧٨
١,٥٣٨١,٩٢٥إجمالي المصروفات٥,٠٠٠٣,٩٩٥
٤٩٤٦١٩صافي الربح بعد الضريبة١,٦٠٨١,٢٨٣
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١١.  ممتلكات ومعدات وبرامج

ممتلكات ومعدات 
وبرامج

أصول حق االستخدام 
اإلجمالي)إيضاح ١٢(

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٦٠,٣٨٧٢٢٨,٧٠١ ١٦٨,٣١٤إجمالي القيمة الدفترية
)١٤٩,٢١٩()١٤,٤٠٧()١٣٤,٨١٢(االستهالك المتراكم

٣٣,٥٠٢٤٥,٩٨٠٧٩,٤٨٢صافي القيمة الدفترية
١١٩,٤٢٩٢٠٦,٤٤٧ ٨٧,٠١٨صافي القيمة الدفترية )دوالر أمريكي باآلالف(

٨,١٠٨٢٠,٦٦٩ ١٢,٥٦١االستهالك المحمل للعام

أثاث وتركيبات   أراٍض و مبان
اإلجماليمركباتو معدات

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

التكلفة أو التقييم:
٢٠١,٠١٩ ١,١٩٤ ١٤٩,٣٧٠ ٥٠,٤٥٥ في ١ يناير ٢٠١٩

 )٣٨,١٧٧(-- )٣٨,١٧٧(إعادة التصنيف عند التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦
--٥٤٩  )٥٤٩(تحويل

٨,٤٨٧ ٥٠ ٨,٤٠٩ ٢٨ إضافات خالل العام
 )٣,٠١٦(- )٢,٠٥٢( )٩٦٤(استبعادات

١ -١ -تعديالت تحويل العمالت
١٦٨,٣١٤ ١,٢٤٤ ١٥٦,٢٧٧ ١٠,٧٩٣ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

االستهالك المتراكم:
١٣١,٥١٨ ٩٥٢ ١١٧,٧٩٠ ١٢,٧٧٦ في ١ يناير ٢٠١٩

 )٦,٢٩٩(--)٦,٢٩٩(إعادة التصنيف عند التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦
--٥١٧  )٥١٧(تحويل

١٢,٥٦١ ١٢٠ ١٢,٤٢٠ ٢١ المحمل للعام
 )٢,٩٦٩(-    )٢,٠٢٠( )٩٤٩(متعلق باالستبعادات

١ -   ١ -   تعديالت تحويل العمالت
١٣٤,٨١٢ ١,٠٧٢ ١٢٨,٧٠٨ ٥,٠٣٢ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

صافي القيمة الدفترية:
٣٣,٥٠٢ ١٧٢ ٢٧,٥٦٩ ٥,٧٦١ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٨٧,٠١٨ ٤٤٧ ٧١,٦٠٨ ١٤,٩٦٣ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )دوالر أمريكي باآلالف(

أثاث وتركيبات و أراٍض و مبان
اإلجماليمركباتمعدات

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

التكلفة أو التقييم:
١٩٠,٤٢٧ ١,١٧٣ ١٣٨,٨٠٢ ٥٠,٤٥٢ في ١ يناير ٢٠١٨

١٠,٧٣٩ ٢١ ١٠,٧١٤ ٤ إضافات خالل العام
 )١٤٢(- )١٤٢(-استبعادات

 )٥(- )٤( )١(تعديالت تحويل العمالت
٢٠١,٠١٩ ١,١٩٤ ١٤٩,٣٧٠ ٥٠,٤٥٥ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
االستهالك المتراكم:

١١٨,٣٠٨ ٨١٨ ١٠٥,٤٩٨ ١١,٩٩٢ في ١ يناير ٢٠١٨
١٣,٣٥٩ ١٣٤ ١٢,٤٤٠ ٧٨٥ المحّمل للعام

 )١٤٢(-    )١٤٢(-   متعلق باالستبعادات
 )٧(-    )٦( )١(تعديالت تحويل العمالت

١٣١,٥١٨ ٩٥٢ ١١٧,٧٩٠ ١٢,٧٧٦ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
صافي القيمة الدفترية:

٦٩,٥٠١ ٢٤٢ ٣١,٥٨٠ ٣٧,٦٧٩ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
١٨٠,٥٢٢ ٦٢٩ ٨٢,٠٢٦ ٩٧,٨٦٧ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )دوالر أمريكي باآلالف(
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تتضمــن تكلفــة األثــاث والتركيبــات والمعــدات أعــاه برامــج تــم االســتحواذ عليهــا بقيمــة ٦١.٢٦٤ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ٥٦.٦٦٦ مليــون ريــال عمانــي(، 
وبلــغ اســتهاكها المتراكــم ٤٤.٣٢٢ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ٣٧.٩٤٨ مليــون ريــال عمانــي(. 

ــا لسياســة البنــك، تمــت إعــادة تقييــم األراضــي  لــدى البنــك سياســة إلعــادة تقييــم األراضــي والمبانــي المملوكــة لــه فــي نهايــة كل خمــس أعــوام. ووفًق
والمبانــي المملوكــة خــال عــام ٢٠١٧م مــن قبــل مقيميــن مهنييــن مســتقلين علــى أســاس الســوق المفتــوح. وفيمــا لــو تــم إدراج ملكيــة األراضــي والمبانــي 
بالتكلفــة مطروحــًا منهــا االســتهاك، لبلغــت القيمــة الدفتريــة مــا قيمتــه ٢.٨٦٢ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ٢.٨٩١ مليــون ريــال عمانــي(. واحتياطــي إعــادة 

التقييــم غيــر متــاح للتوزيــع ريثمــا يتــم اســتبعاد األصــل ذي الصلــة.

فــي ٢٠١٩م، قامــت الشــركة األم بــإدراج التــزام الضريبــة المؤجلــة المتراكمــة علــى الرصيــد القائــم الحتياطــي إعــادة التقييــم بمبلــغ ٠.٨٦٦ مليــون ريــال عمانــي 
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.

١٢.  أصول حق االستخدام

أثاث وتركيبات   أراٍض و مبان
اإلجماليمركباتو معدات

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

التكلفة أو التقييم:
----في ١ يناير ٢٠١٩

١٣,١١٨ ٣٨٨ ٣,٧٢٢ ٩,٠٠٨ أثر التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦
٣٨,١٧٧ --٣٨,١٧٧ إعادة التصنيف عند التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦

 ٩,٠٩٢ ١,١٢٠ ٣٢٢ ٧,٦٥٠إضافات خال العام
 ٦٠,٣٨٧ ٤,٠٤٤١,٥٠٨ ٥٤,٨٣٥في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

االستهالك المتراكم:
----في ١ يناير ٢٠١٩

----أثر التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦
٦,٢٩٩ --٦,٢٩٩ إعادة التصنيف عند التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦

 ٨,١٠٨ ٤٩٧ ١,٠٧٠ ٦,٥٤١المحّمل للعام
 ١٤,٤٠٧ ٤٩٧ ١,٠٧٠ ١٢,٨٤٠في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

صافي القيمة الدفترية:
 ٤٥,٩٨٠ ١,٠١١ ٢,٩٧٤ ٤١,٩٩٥في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

 ١١٩,٤٢٩ ٢,٦٢٦ ٧,٧٢٥ ١٠٩,٠٧٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )دوالر أمريكي باآلالف(

١٣.  التزامات اإليجار
عند التحّول إلى معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦، يتم عرض التزامات اإليجار على النحو التالي:

٢٠١٩
ريال عماني باآلالف

١٣,١١٨ أثر التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦
٣٨,٥٢٣ إعادة التصنيف من التزامات أخرى عند التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦ في ١ يناير ٢٠١٩

٨,٩٨١إضافات خال العام
٣,٦٥١ مصروفات تمويل على اإليجار )إيضاح ٣٣(

)١٠,٤٩١( دفعات اإليجار
٥٣,٧٨٢ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

)٣,٣٧٧( يطرح: مصروفات مدفوعة مقدما
 ٥٠,٤٠٥التزامات اإليجار )اإليضاح ١٩(

التزامات اإليجار
٣,٢٩٦   جاٍرية

 ٤٧,١٠٩  غير متداولة
٥٠,٤٠٥ 

٨٣٧ مصروف مرتبط بعقود إيجار قصيرة األجل 
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يبين الجدول التالي تحليل استحقاق التزامات اإليجار:

أقل من سنة 
واحدة

من سنة إلى 
سنتين

من سنتين إلى 
خمس سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
 ١٤٨,٦٠١  ١١٩,٦٦٥  ١٢,٠٦٤  ٦,٨٥٥  ١٠,٠١٧ إجمالي الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

(٩٤,٨١٩) (٧٩,٧٢٧) (٨,٦٦١) (٣,٠٨٧) (٣,٣٤٤) يطرح: المبالغ التي تمثل مصروفات التمويل
 ٥٣,٧٨٢  ٣٩,٩٣٨  ٣,٤٠٣  ٣,٧٦٨  ٦,٦٧٣ التزامات اإليجار

 ١٣٩,٦٩٣  ١٠٣,٧٣٥  ٨,٨٣٩  ٩,٧٨٧  ١٧,٣٣٢ دوالر أمريكي باآلالف

التزامات اإليجار التمويلي )ساري حتى ٢٠١٨م (
أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة عقــد إيجــار مــع طــرف ثالث )هيئة شــبه حكومية( الســتئجار مبنى تم إنشــاؤه ألغراض المكتب الرئيســي والســتخدام المجموعة الحصري. 
تــم االنتهــاء مــن إنشــاء المبنــى فــي ٢٠٠٩ وتبلــغ مــدة إيجــار المبنــى ٥٠ عامــًا. قيمــة مدفوعــات اســتئجار المبنــى الســنوية لمــدة الـــ ٢٥ ســنة األولــى تبلــغ ٢.٧ مليــون 
ريــال عمانــي. الحقــًا وبعــد ١٠ ســنوات، ســيرتفع  اإليجــار الســنوي بنســبة ٢٥ % ليصــل إلــى ٣.٤ مليــون ريــال عمانــي. وبــدءا مــن الســنة ٣٦ فمــا بعــد، ســيرتفع اإليجــار 
بنســبة ١٠% إضافيــة ليصــل إلــى ٣.٧ مليــون ريــال عمانــي. ونتيجــة لذلــك، فــإن الحــد األدنــى لمدفوعــات اإليجــار فــي الـــ ٢٥ ســنة األولــى أقــل مــن مصروفــات التمويــل 

المســتحقة الدفــع لــكل عام.
الحد األدنى من دفعات اإليجار وإجمالي االلتزام فيما يتعلق بتلك اإليجارات المتعلقة بفترات مستقبلية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م م على النحو التالي:

٢٠١٨٢٠١٨
ريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

)٥٧(جارية)١٤٨(
٣٨,٥٨٠غير جارية١٠٠,٢٠٨
٣٨,٥٢٣اإلجمالي )إيضاح ١٩(١٠٠,٠٦٠

ممثال في:
١٣٤,٧٣٥إجمالي مدفوعات اإليجار التمويلي المستحقة٣٤٩,٩٦١

)٩٦,٢١٢(يطرح: مصروفات تمويل مستقبلية)٢٤٩,٩٠١(
٣٨,٥٢٣صافــي التزامــات اإليجار/القيمة الحالية لإليجار والمدرجة كممتلكات١٠٠,٠٦٠

الجدول التالي يبين تحليل استحقاق اإليجار التمويلي مستحق الدفع:

أقل من سنة 
واحدة

من سنة إلى 
سنتين

من سنتين إلى 
خمس سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
٢,٦٩٧٢,٦٩٧٨,٠٩١١٢١,٢٥٠١٣٤,٧٣٥إجمالي الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

)٩٦,٢١٢()٨٢,٣٩٧()٨,٣٠٣()٢,٧٥٨()٢,٧٥٤(يطرح: المبالغ التي تمثل مصروفات التمويل
٣٨,٨٥٣٣٨,٥٢٣)٢١٢()٦١()٥٧(التزام اإليجار التمويلي
١٠٠,٩١٧١٠٠,٠٦٠)٥٥٠()١٥٩()١٤٨(دوالر أمريكي باآلالف

١٤.  ودائع من البنوك

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ٨٨٦,٠٨٦٦٣٧,١٤٢  اقتراضات بين البنوك٢,٣٠١,٥٢٢  ١,٦٥٤,٩١٥
 ٧٧,٥٦٨١١٢,٦١١  أرصدة لدى بنوك أخرى٢٠١,٤٧٥  ٢٩٢,٤٩٦

٢٠٢,١٢٥  ٢٠٩,٨٢٥ ودائع أخرى بســوق النقد ٥٢٥,٠٠٠٥٤٥,٠٠٠ 
٩٥١,٨٧٨ ١,١٧٣,٤٧٩ ٣,٠٤٧,٩٩٧ ٢,٤٧٢,٤١١ 
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١٥.  ودائع العمالء

ودائع العمالء - تقليدية

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ٢,٣٩٣,٢٣٥٣,٠٨٢,٠٦١ حسابات ودائع٦,٢١٦,١٩٥  ٨,٠٠٥,٣٥٢
 ٢,٥٨٠,٤٩٣٢,٤٣٤,٠٠٦ حسابات ادخار٦,٧٠٢,٥٧٩  ٦,٣٢٢,٠٩٤
 ١,٦٦٥,٦٩٩١,٦٥٠,٤٠١ حسابات جارية٤,٣٢٦,٤٩١  ٤,٢٨٦,٧٥٦

 ٣١٤,٢٠٠٢٨٢,٠٤٥ حسابات تحت الطلب٨١٦,١٠٤  ٧٣٢,٥٨٤
٥٥,٧٠٦  ٥٧,٦٣٩حسابات هامشية ١٤٤,٦٩١١٤٩,٧١٢ 

٧,٥٠٤,٢١٩ ٧,٠١١,٢٦٦ ١٨,٢١١,٠٨١ ١٩,٤٩١,٤٧٧ 

ودائع العمالء - اسالمية 

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ٦٢٨,٢٤٢٥٩٠,٧٣٥ حسابات ودائع١,٦٣١,٧٩٧  ١,٥٣٤,٣٧٧
 ٢١٥,٦٣٨١٤٥,٤٣٦ حسابات ادخار٥٦٠,٠٩٩  ٣٧٧,٧٥٦
 ١١١,٤٧٨٩٩,٦٦٣ حسابات جارية٢٨٩,٥٥٣  ٢٥٨,٨٦٥

-٣٧ حسابات تحت الطلب٩٦ -
١٢٢,٦٣٢  ٧٧,٠٠٥حسابات هامشية ٣١٨,٥٢٥٢٠٠,٠١٣

٢,٦٨١,٥٥٨١,٠٣٢,٤٠٠٩٥٨,٤٦٦ ٢,٤٨٩,٥٢٣ 

١٦.  صكوك
فــي يونيــو ٢٠١٧م، أصــدرت الشــركة األم شــهادات صكــوك المشــاركة. وتــم تأســيس منشــأة خاصــة لهــذا الغــرض )وهــي شــركة ميثــاق صكــوك ش.م.م( 

وهــي المصــدر والحــارس األميــن لبرنامــج صكــوك.  

كجــزء مــن البرنامــج، تــم إصــدار أول سلســلة مــن الشــهادات فــي يونيــو ٢٠١٧م بقيمــة ٤٤.٦ مليــون ريــال عمانــي )القيمــة االســمية ١.٠٠٠ ريــال عمانــي لــكل 
شــهادة( ويمتــد لفتــرة خمســة أعــوام مــن خــال ترتيــب تمويــل متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية. تــم إصــدار السلســلة الثانيــة مــن الشــهادات فــي مايــو 
٢٠١٩م بمبلــغ ٤٥.٦ مليــون ريــال عمانــي )القيمــة االســمية ١.٠٠٠ ريــال عمانــي لــكل شــهادة( وتمتــد لفتــرة خمســة أعــوام. يتــم دفــع األربــاح علــى الصكــوك 

بشــكل نصــف ســنوي ويتــم إدراجهــا فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة.

فيما يلي تفاصيل إصدار الصكوك:

معدل الربح السنوي البنود
االستحقاقالمتوقع

                ٢٠١٨                 ٢٠١٩
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٤٤,٦٠٨ ٤٤,٦٠٨  يونيو  ٥.٠٠٢٠٢٢%اإلصدار األول
-٤٥,٥٩٧  مايو  ٥.٥٠٢٠٢٤%اإلصدار الثاني

 ٤٤,٦٠٨ ٩٠,٢٠٥
٢٣٤,٢٩٩١١٥,٨٦٥)دوالر أمريكي باآلالف(

١٧.   سندات يورو متوسطة األجل
تقوم الشركة األم بإصدار سندات يورو متوسطة األجل تحت برنامج سندات اليورو متوسطة األجل، وهي مقومة بالدوالر األمريكي. هذه األدوات غير 
قابلة للتحويل وبدون ضمان ومدرجة في بورصة إيرلندا. وخال عام ٢٠١٨م ، تم إصدار سندات بقيمة ١٩٢.٥ مليون ريال عماني، كما استحقت سندات 
بقيمة ١٩٢.٥ مليون ريال عماني. لقد أبرمت الشركة األم عقد مقايضات معدل الفائدة، الذي تم تصنيفه بمثابة تغطية للقيمة العادلة، للتغطية من 
مخاطر معدالت الفائدة على سندات اليورو متوسطة األجل. إن التغير المتراكم في القيمة العادلة لسندات اليورو متوسطة األجل )البند المغطى( 

المنسوبة إلى مخاطر التغطية يتم تسجيله كجزء من القيمة الدفترية لسندات اليورو المتوسطة األجل وبالتالي يتم عرضه في قائمة المركز المالي. يتم 
اإلفصاح عن بيان استحقاق السندات ذات األسعار العائمة وأسعار الفائدة الخاصة بها في اإليضاحين ٤٢-٣-٢ و٤٢-٤-٤ على التوالي.
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١٨.  سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ٣٢,٤١٦-في ١ يناير-    ٨٤,١٩٨
)٣٢,٤١٦(-تحويل خالل العام-)٨٤,١٩٨(

--في ٣١ ديسمبر--

خــالل شــهر مــارس ٢٠١٨م ، قــام البنــك بتحويــل جــزء مــن ســنداته القابلــة للتحويــل إلزاميــا والصــادرة فــي ٢٠١٥ إلــى رأس المــال وفقــا لشــروط الســندات القابلــة 
للتحويــل إلزاميــا. إن التحويــل البالــغ قــدره ٣٢.٤١٦ مليــون ريــال عمانــي قــد تــم قيــده فــي رأس المــال وعــالوة اإلصــدار بقيمــة ١٠.٢٥٨ مليــون ريــال عمانــي و 

٢٢.١٥٨ مليــون ريــال عمانــي، علــى التوالــي.

بنــاء علــى شــروط نشــرة اإلصــدار، تــم احتســاب ســعر التحويــل بمقــدار ٠.٣١٦ ريــال عمانــي الــذي يمثــل خصــم بنســبة ٢٠% لمتوســط ســعر إقفــال الســوق علــى 
مــدى فتــرة ٩٠ يومــًا الســابقة لتاريــخ التحويــل بعــد تعديــل أثــر األســهم المجانيــة الصــادرة فــي الربــع األول مــن عــام ٢٠١٨م . أصــدر البنــك ١٠٢,٥٨٢,٧٨٩ ســهمًا 

علــى حســاب التحويــل.

١٩. التزامات أخرى

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ١٦٣,٣١٤١٣٧,٦٧٠ التزامات ومصروفات مستحقة أخرى٤٢٤,١٩٢  ٣٥٧,٥٨٣
 ١٢٣,٤٦٢١٠٧,٤٨٨ أوراق قبول )إيضاح ٨(٣٢٠,٦٨١  ٢٧٩,١٩٠
٥٤,١٤٢٢٩,٨٢٠ انخفاض في قيمة الضمانات المالية١٤٠,٦٢٩ ٧٧,٤٥٥
 ١٠,٧٤٥١٠,٢١٩ انخفاض قيمة االلتزامات غير المسحوبة والحدود غير المستخدمة٢٧,٩٠٩  ٢٦,٥٤٣

 ٨٤,٤٩٣٧٣,٩٦١ فوائد مستحقة٢١٩,٤٦٢  ١٩٢,١٠٥
 ٣٨,٥٢٣-إيجار تمويلي )إيضاح ١٣(- ١٠٠,٠٦٠

-٥٠,٤٠٥التزامات اإليجار )اإليضاح ١٣(١٣٠,٩٢٢ -
 ١٨,٦٧٥١٩,٤٥٦ القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح ٣٨(٤٨,٥٠٦  ٥٠,٥٣٥
 ٨,٧٥٦٩,٦٣٦ خصم وفائدة غير مكتسبة٢٢,٧٤٣  ٢٥,٠٢٩
 ٧,٠٠٦٦,٥٧٦ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين١٨,١٩٧  ١٧,٠٨١

- ٨٦٦التزام ضريبة مؤجلة )إيضاح ٢٠( ٢,٢٤٩-
٤٣٣,٣٤٩ ٥٢١,٨٦٤ ١,١٢٥,٥٨١١,٣٥٥,٤٩٠

كان المحمــل للعــام والمبالــغ المدفوعــة فيمــا يتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن ١.١٢٠ مليــون ريــال ُعمانــي )٢٠١٨م : ١.٠٥٨ مليــون ريــال عمانــي( 
ومبلــغ ٠.٦٩٠ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ٠.٤٧٠ مليــون ريــال عمانــي( علــى التوالــي.

فيما يلي تحليل الحركات في مخصص خسارة االنخفاض في القيمة للضمانات المالية / االلتزامات غير المسحوبة والحدود غير المستخدمة:

االنخفاض في قيمة الضمانات المالية

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

-٢٩,٨٢٠ في ١ يناير٧٧,٤٥٥ -
٢٠,١٩٣ - إعادة القياس عند التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٩-٥٢,٤٥٠ 
 ٢٩,٨٢٠٢٠,١٩٣  في ١ يناير )بعد التحول( ٧٧,٤٥٥  ٥٢,٤٥٠
 ٢٤,٣١٨٩,٦٢٩  مخصص خالل العام ٦٣,١٦٤  ٢٥,٠١٠

 )٢( ٤ فروق صرف العملة  ١٠ )٥(
 ٢٩,٨٢٠ ٥٤,١٤٢ في ٣١ ديسمبر  ١٤٠,٦٢٩ ٧٧,٤٥٥
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ارتباطات غير مسحوبة وحدود غير مستخدمة

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

-١٠,٢١٩ في ١ يناير٢٦,٥٤٣ -
١٢,٨٣٧ - إعادة القياس عند التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٩-٣٣,٣٤٣ 
١٢,٨٣٧ ١٠,٢١٩  في ١ يناير )بعد التحول( ٢٦,٥٤٣ ٣٣,٣٤٣ 
 )٢,٦١٨(٥٢٦  مكون/ )معكوس( خالل العام ١,٣٦٦ )٦,٨٠٠(
١٠,٢١٩ ١٠,٧٤٥  في ٣١ ديسمبر ٢٧,٩٠٩ ٢٦,٥٤٣ 

٢٠.  الضرائب

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

االلتزامات الجارية:
٣٤,٦٧٨٣٥,٠٤٦العام الحالي٩١,٠٢٨٩٠,٠٧٣
١٢,٤٩٠٨,٤٦١أعوام سابقة٢١,٩٧٧٣٢,٤٤١

١١٣,٠٠٥١٢٢,٥١٤٤٧,١٦٨٤٣,٥٠٧

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

قائمة الدخل الشامل المجمعة:
٣٤,٦٧٨٣٥,٠٤٦العام الحالي٩١,٠٢٩٩٠,٠٧٣
)٣٩٤(   -                     أعوام سابقة-                 )١,٠٢٤(
٩٠,٠٠٥٩٠,٠٧٣٣٤,٦٧٨٣٤,٦٥٢
)١,١٣٤((١١٥) المتعلق بتكوين وعكس الفروق المؤقتة(٢٩٩))٢,٩٤٦(
٣٣,٥١٨ ٣٤,٥٦٣ ٨٧,٠٦٠٨٩,٧٧٤

)١(  المعدل الضريبي المطبق للشركة األم هو ١٥% )٢٠١٨م : ١٥%(. لقد تم تعديل الربح المحاسبي ألغراض تحديد مصروف الضريبة للعام. تتضمن 
التعديالت المعدة ألغراض الضريبة بنود كٍل من اإليرادات والمصروفات. وبعد تطبيق تلك التعديالت، بلغ متوسط معدل الضريبة السائد ما نسبته ١٥.٧٠% 

)٢٠١٨م : ١٥.٧٣%(.

ينشأ الفرق بين معدل الضريبة المطبق بنسبة ١٥% )٢٠١٨م : ١٥%( ومعدل الضريبة الفعلي بنسبة ١٥.٧٠ % )٢٠١٨م : ١٥.٧٣%( نتيجة األثر الضريبي على 
الدخل الذي ال يعتبر خاضعًا للضريبة والمصروفات التي ال تعتبر قابلة للخصم الضريبي. وتتم تلك التعديالت طبقًا للمفهوم الحالي لقوانين ضريبة الدخل 

واللوائح وكذلك الممارسات المتعارف عليها.

)٢(  تسوية الضرائب على األرباح المحاسبية قبل الضرائب عن العام البالغة ٢٢٠.١١٣ مليون ريال ُعماني )٢٠١٨م : ٢١٣.١٥١ مليون ريال ُعماني( والضرائب 
المحملة بالقوائم المالية المجمعة كما يلي:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

٨٣,٠٤٧٨٥,٧٥٨
الضريبة المحملة بنسبة ١٥% )٢٠١٨: ١٥%( على الربح المحاسبي قبل 

٣٣,٠١٧٣١,٩٧٣الضريبة
يضاف األثر الضريبي لـ:

)١٩٧((٥٣٠)دخل غير خاضع للضريبة  (١,٣٧٦))٥١١(
١,٩٩٢٣,٠٢٢مصروفات غير مقتطعة أو مؤجلة٧,٨٤٩٥,١٧٤

٩١١٩٨ضرائب أجنبية على دخل من مصدر أجنبي٥١٤٢٣٦
١٠٨٥٠ضريبة تتعلق بشركة تابعة١٣٠٢٨١

)١,١٣٤((١١٥)المتعلق بتكوين وعكس الفروق المؤقتة(٢٩٩))٢,٩٤٦(
)٣٩٤(-عكس مخصص متعلق بأعوام سابقة-)١,٠٢٣(
٣٤,٥٦٣٣٣,٥١٨الضريبة المحملة وفقا لقائمة الدخل الشامل المجمعة ٨٧,٠٦٠٨٩,٧٧٤
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)٣(  تم إدراج أصل / التزام الضريبة المؤجلة وفقًا لمعدل الضريبة الفعلي بنسبة ١٥% )٢٠١٨م م - ١٥%(.

ــي  ــر الضريب ــل الشــامل باألث ــة المســتردة/)المحملة( فــي قائمــة الدخ ــة المؤجل ــي والضريب ــز المال ــة فــي قائمــة المرك ــة المؤجل ــزام( الضريب ــق أصــل )الت يتعل
للمخصصــات والتغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر واالســتهالك المعجــل والتغيــرات فــي تغطيــة القيمــة 

العادلــة.

أصل ضريبة مؤجلة
في ١ يناير ٢٠١٩

معكوس / 
)محمل( في 
قائمة الدخل 

الشامل المجمعة

معكوس / 
)محمل( في 
قائمة الدخل 
الشامل اآلخر 

المجمعة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

أصول:
٢,٨٩١ -  )٢١٤(٣,١٠٥األثر الضريبي للمخصصات

١٤٢-١٤٢- أثر ضريبة أصول حق االستخدام
٤,٣٠٦  )١,٩٠٧(-٦,٢١٣ التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

 ٦ ٨٣ - )٧٧(التغير في القيمة العادلة للتحوط
-االلتزام:

)١,٣٢٢( - ١٨٦)١,٥٠٨( األثر الضريبي لالستهالك الضريبي المعّجل
٦,٠٢٣ )١,٨٢٤(  ١١٤ ٧,٧٣٣ 

أصل ضريبة مؤجلة
في ١ يناير ٢٠١٩

معكوس / 
)محمل( في 
قائمة الدخل 

الشامل المجمعة

معكوس / 
)محمل( في 
قائمة الدخل 
الشامل اآلخر 

المجمعة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

أصول:
 ٣,١٠٥  -    ١,٣٩٢ ١,٧١٣األثر الضريبي للمخصصات

 ٦,٢١٣  ٦٠٠  -   ٥,٦١٣التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
 )٧٧( )١٠٩( -   ٣٢التغير في القيمة العادلة للتحوط

-االلتزام:
 )١,٥٠٨( -    )٢٥٨()١,٢٥٠(األثر الضريبي لالستهالك الضريبي المعّجل

٧,٧٣٣  ٤٩١  ١,١٣٤ ٦,١٠٨ 

خــالل العــام، قامــت المجموعــة بقيــد أصــل الضريبــة المؤجلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل بمبلــغ وقــدره ٠.٠٢٨ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ١.١٣٤ مليــون 
ريــال عمانــي( فيمــا يتعلــق بالمخصصــات وأصــول حــق االســتخدام واإلهــالك. يتــم اإلفصــاح عــن )رســوم(/ عكــس الضريبــة المؤجلــة تحــت بنــد الدخــل الشــامل.

خــالل العــام، قامــت المجموعــة بقيــد أصــل الضريبــة المؤجلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل بمبلــغ وقــدره ١.٨٢٤ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ٠.٤٩١ مليــون ريــال 
عمانــي( فيمــا يتعلــق بتغيــرات القيمــة العادلــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر والتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للتغطيــة. وتــم 

اإلفصــاح عــن رســوم/ )عكــس( الضريبــة المؤجلــة تحــت بنــد الدخــل الشــامل اآلخــر.

التزام ضريبة مؤجلة
١ يناير ٢٠١٩

الضريبة 
)المحملة(/
المستردة

١ يناير ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٩
الضريبة 

)المحملة(/
المستردة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

---٨٦٦٨٦٦-احتياطي إعادة التقييم
التغير في القيمة العادلة 

-)١,٣٤٥(١,٣٤٥---لالستثمارات
-١,٣٤٥(٨٦٦٨٦٦١,٣٤٥(-

التزام ضريبة مؤجلة
١ يناير ٢٠١٩

الضريبة 
)المحملة(/
المستردة

١ يناير ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٩
الضريبة 

)المحملة(/
المستردة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

---٢,٢٤٩٢,٢٤٩-احتياطي إعادة التقييم
التغير في القيمة العادلة 

-)٣,٤٩٤(٣,٤٩٤---لالستثمارات
-٣,٤٩٤(٢,٢٤٩٢,٢٤٩٣,٤٩٤(-



154

قامــت المجموعــة خــال العــام بتحميــل التــزام ضريبــة مؤجلــة بقيمــة ٠.٨٦٦ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ١.٣٤٥ مليــون ريــال عمانــي إيــراد الضريبــة( يتعلــق 
باحتياطــي إعــادة التقييــم، والــذي يمكــن أن يخضــع للضريبــة فــي المســتقبل. رســوم الضريبــة المؤجلــة يتــم اإلفصــاح عنهــا تحــت بنــد الدخــل الشــامل اآلخــر.

يوضح التالي مبلغ الضريبة )المحمل(/ المسترد المرتبط بعناصر الدخل الشامل اآلخر:

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٩

قبل الضريبة
 الضريبة

 )المحملة(/
المستردة

قبل الضريبةبعد الضريبة
 الضريبة

 )المحملة(/
المستردة

بعد الضريبة

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

تحويل عمات أجنبية لصافي 
(٧٤٥(-(٧٤٥( )٢٢٨(- )٢٢٨(االستثمارات في عمليات أجنبية

 ٦٢٣ (١٠٩(  ٧٣٢  )٤٧١(٨٣  )٥٥٤(التغير في القيمة العادلة للتحوط
التغير في القيمة العادلة 

(١٠,٤١١( (٤٣٥( (٩,٩٧٦(  ٤,٦٥١  )١,٩٠٧( ٦,٥٥٨ لاستثمارات 
- - -  )٨٦٦( )٨٦٦( -أثر احتياطي إعادة التقييم

الربح او الخسارة المحققة من 
استثمارات حقوق المساهمين 

بالقيمة العادلة من خال الدخل 
 (٣١٠( -    (٣١٠()٣,٤٣٣( - )٣,٤٣٣( الشامل اآلخر

(١٠,٨٤٣( (٥٤٤( (١٠,٢٩٩( )٣٤٧( )٢,٦٩٠(  ٢,٣٤٣ اإلجمالي

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٩

قبل الضريبة
 الضريبة

 )المحملة(/
المستردة

قبل الضريبةبعد الضريبة
 الضريبة

 )المحملة(/
المستردة

بعد الضريبة

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

تحويل عمات أجنبية لصافي 
(١,٩٣٥(-(١,٩٣٥( )٥٩٢(- )٥٩٢(االستثمارات في عمليات أجنبية

 ١,٦١٨ (٢٨٣(  ١,٩٠١  )١,٢٢٣(٢١٦ )١,٤٣٩(التغير في القيمة العادلة للتحوط
التغير في القيمة العادلة 

(٢٧,٠٤١( (١,١٣٠( (٢٥,٩١١(  ١٢,٠٨١  )٤,٩٥٣( ١٧,٠٣٤ لاستثمارات 
 -  -  -  )٢,٢٤٩( )٢,٢٤٩( - أثر احتياطي إعادة التقييم

الربح او الخسارة المحققة من 
استثمارات حقوق المساهمين 

بالقيمة العادلة من خال الدخل 
 (٨٠٥( -  (٨٠٥()٨,٩١٧(  - )٨,٩١٧( الشامل اآلخر

(٢٨,١٦٣( (١,٤١٣( (٢٦,٧٥٠( )٩٠٠( )٦,٩٨٦(  ٦,٠٨٦ اإلجمالي

إن الربـوط الضريبية للمجموعة قد تم االنتهاء منها من قبل السلطات الضريبية حتى العام الضريبي ٢٠١٤.

٢١.  التزامات ثانوية
طبقا للوائح البنك المركزي الُعماني، يتم إدراج القروض الثانوية عند احتساب رأس المال التكميلي كما هو محدد من بنك التسويات الدولية )BIS( ألغراض 

احتساب كفاية رأس المال.

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ١٢١,٣٦٠  ٣٩,٢٧٠ في ١ يناير ١٠٢,٠٠٠  ٣١٥,٢٢١ 
 (٨٢,٠٩٠()١٣,٠٩٠( يطرح: المستحق خال العام)٣٤,٠٠٠(  (٢١٣,٢٢١(

١٠٢,٠٠٠٦٨,٠٠٠٢٦,١٨٠٣٩,٢٧٠

يتــم ســداد القــروض الثانويــة بالقيمــة االســمية عنــد االســتحقاق. تــم اإلفصــاح عــن فتــرات االســتحقاق ومعــدل فائــدة االلتزامــات الثانويــة باإليضاحيــن ٤٢-٣-٢ 
و٤٢-٤-٤ علــى التوالــي.
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٢٢.  رأس المال
رأس المال

يتكــون رأس مــال الشــركة األم المرخــص مــن ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ســهم وقيمــة كل ســهم ٠.١٠٠ ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ســهم وقيمــة كل ســهم 
٠.١٠٠ ريــال عمانــي(. فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م، تــم إصــدار ٣,٠٩٤,٧٨٣,٣٧١ ســهمًا بقيمــة ٠.١٠٠ ريــال عمانــي للســهم الواحــد )٢٠١٨م : ٢,٩٤٧,٤١٢,٧٣٥ ســهمًا 
بقيمــة ٠.١٠٠ ريــال عمانــي للســهم الواحــد( وتــم دفعهــا بالكامــل. أســهم البنــك مدرجــة بســوق مســقط لــأوراق الماليــة وبورصــة البحريــن وبورصــة لنــدن. تــم 

االدراج فــي بورصــة لنــدن بواســطة ســندات إيــداع دوليــة يصدرهــا البنــك.

خالل شهر مارس ٢٠١٨م ، قام البنك بتحويل سنداته القابلة للتحويل إلزاميًا والصادرة في سنة ٢٠١٥ إلى أسهم )انظر اإليضاح ١٨(.

المساهمون الرئيسيون
كان المساهمون الذين يملكون نسبة ١٠% أو أكثر من رأس مال الشركة األم سواًء بصفة شخصية أو مع شركات المجموعة األخرى كالتالي:

٢٠١٨٢٠١٩
نسبة التملك ٪عدد األسهمنسبة التملك %عدد األسهم

٢٣.٦٣٪  ٧٣١,١٦٠,٢٢٣ شؤون البالط السلطاني٢٣.٦٣%٦٩٦,٣٤٣,٠٧٠
١١.٧٧٪  ٣٦٤,١٤٨,٠٢٠ مجموعة دبي المالية١١.٧٧%٣٤٦,٨٠٧,٦٣٩

٢٣.  عالوة اإلصدار
خــالل شــهر مــارس ٢٠١٨م ، قــام البنــك بتحويــل الجــزء المتبقــي مــن ســنداته القابلــة للتحويــل إلزاميــًا والصــادرة فــي ســنة ٢٠١٥ إلــى أســهم )انظــر اإليضــاح 
١٨(. إن التحويــل البالــغ قــدره ٣٢.٤١٦ مليــون ريــال عمانــي قــد تــم قيــده فــي رأس المــال وعــالوة اإلصــدار بقيمــة ١٠.٢٥٨ مليــون ريــال عمانــي و ٢٢.١٥٨ مليــون 

ريــال عمانــي، علــى التوالــي.

٢٤.  احتياطيات قانونية وعامة
)١(  احتياطي قانوني

وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الُعمانــي لعــام ١٩٧٤، ينبغــي علــى الشــركة األم تحويــل ١٠% مــن صافــي ربــح العــام إلــى االحتياطــي القانونــي إلــى أن 
يبلــغ الرصيــد المتراكــم لالحتياطــي القانونــي ثلــث رأس المــال المدفــوع للشــركة األم. وخــالل العــام، تــم تحويــل مبلــغ قــدره ٤.٩١٣ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٨م 

: ٧.٩٣٥ مليــون ريــال عمانــي( مــن األربــاح إلــى االحتياطــي القانونــي. بعــد هــذا التحويــل، بلــغ االحتياطــي القانونــي للشــركة األم ثلــث رأس مالهــا.

)٢(  احتياطي عام
تم تكوين االحتياطي العام لدعم عمليات المجموعة وهيكل رأس مالها.

)٣(  انخفاض قيمة احتياطي/ احتياطي القروض معاد هيكلتها
أ(  احتياطي انخفاض القيمة:

ــر الماليــة  وفقــًا لتعميــم البنــك المركــزي العمانــي رقــم ب م ١١٤٩  ، وفــي ســنة التطبيــق، إذا كان مخصــص انخفــاض القيمــة المكــون وفقــا لمعيــار التقاري
ــح بعــد  ــض كنســبة مــن صافــي الرب ــل الفائ ــة، يجــب تحوي ــة التنظيمي ــادئ التوجيهي ــا للمب ــي رقــم ٩ أقــل مــن مخصــص انخفــاض القيمــة المكــون وفق الدول
الضرائــب إلــى احتياطــي تنظيمــي "احتياطــي انخفــاض القيمــة" ضمــن حقــوق المســاهمين للشــركة األم. فــي الســنوات الالحقــة، إذا كان مخصــص انخفــاض 
القيمــة المكــون وفقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ )أي المحمــل إلــى الربــح والخســارة( أقــل مــن مخصــص انخفــاض القيمــة المكــون وفقــا للمبــادئ 

التوجيهيــة التنظيميــة، يجــب تحويــل الفائــض كنســبة مــن صافــي الربــح بعــد الضرائــب إلــى احتياطــي انخفــاض القيمــة المذكــور. 

ــاح. إن اســتخدام احتياطــي  ــات أرب ــن أي توزيع ــة رأس المــال أو لإلعــالن ع ــك احتياطــي انخفــاض القيمــة التنظيمــي لحســاب كفاي ال يمكــن أن يســتخدم البن
ــي. ــم إنشــاؤه أعــاله يتطلــب موافقــة مســبقة مــن البنــك المركــزي العمان ــذي ت انخفــاض القيمــة ال

ب(  احتياطي القروض المعاد هيكلتها:

قامــت الشــركة األم بإنشــاء احتياطــي لحســابات معــاد هيكلتهــا طبقــًا للوائــح البنــك المركــزي الُعمانــي. ويمثــل هــذا االحتياطــي مخصصــات الحســابات العاملــة 
المعــاد هيكلتهــا. إن هــذا االحتياطــي غيــر متــاح لــرأس المــال النظامــي أو توزيعــات األربــاح. وســوف يتــم تحويــل هــذا االحتياطــي إلــى األربــاح المحتجــزة عنــد أداء 

هــذه الحســابات بشــكل مرضــي وفقــًا للمبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة.

)٤(  احتياطي القرض الثانوي
تــم تكويــن احتياطــي القــرض الثانــوي وفقــًا إلرشــادات بنــك التســويات الدوليــة والبنــك المركــزي العمانــي. خــالل العــام، قامــت الشــركة األم بتحويــل مبلــغ 

قيمتــه ١٣.٠٩٠ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ١٣.٠٩٠ مليــون ريــال عمانــي( الحتياطــي القــرض الثانــوي مــن األربــاح المحتجــزة.

تــم تســديد قــرض ثانــوي قيمتــه ١٣.٠٩٠ مليــون ريــال عمانــي خــالل العــام )٢٠١٨م : ٨٢.٠٩٠ ريــال عمانــي(. وبتاريــخ االســتحقاق، فــإن االحتياطــي الــذي يبلــغ 
١٣.٠٩٠ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ٨٢.٠٩٠ ريــال عمانــي( والمتعلــق بهــذا القــرض تــم تحويلــه إلــى االحتياطــي العــام.

٢٥.  أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١
فــي شــهر أبريــل ٢٠١٧م، أصــدر البنــك وديعــة رأســمالية ضمــن رأس المــال اإلضافــي الفئــة ١ بقيمــة ١٣٠ مليــون ريــال ُعمانــي. ويتألــف رأس المــال اإلضافــي 
ــار المحاســبة الدولــي  الفئــة ١ مــن التزامــات مباشــرة وغيــر مشــروطة وثانويــة وغيــر مضمونــة علــى البنــك ويتــم تصنيفهــا كحقــوق مســاهمين وفقــًا لمعي
رقــم ٣٢: األدوات الماليــة - التصنيــف. وليــس لــدى رأس المــال اإلضافــي الفئــة ١ 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 ١ فائــدة بالقيمــة االســمية مــن تاريــخ اإلصــدار إلــى تاريــخ الطلــب األول بمعــدل ســنوي ثابــت يبلــغ ٥.٥%. ومــن ثــم يتــم إعــادة 
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تحديــد معــدل الفائــدة وفقــًا ألحــكام وشــروط االتفاقيــة. ويتــم ســداد الفائــدة علــى فتــرات نصــف ســنوية فــي نهايــة المــدة ويتــم التعامــل معهــا كخصــم مــن 
حقــوق المســاهمين. وســوف يتــم دفــع الفوائــد حصــرا مــن األربــاح القابلــة للتوزيــع فــي البنــك، ولــن تكــون تراكميــة، وأي فائــدة لــم يتــم 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 ١ كمــا هــو منصــوص عليــه فــي معاييــر بــازل والبنــك المركــزي العمانــي.

٢٦.  توزيعات األرباح المقترحة
ــاح بمعــدل ٤٠% منهــا ٣٥% علــى شــكل توزيعــات نقديــة و٥% علــى شــكل أســهم مجانيــة. بالتالــي  بالنســبة لعــام ٢٠١٩م، اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيعــات أرب
ــغ ١٠٨.٣١٧  ــي مبل ــي بإجمال ــال ُعمان ــه ٠.١٠٠ ري ــغ قيمت ــادي البال ــي للســهم الع ــال ُعمان ــة بواقــع ٠.٠٣٥ ري ــاح نقدي ــات أرب ــى توزيع ســيحصل المســاهمون عل
مليــون ريــال ُعمانــي علــى رأس المــال القائــم للبنــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيحصلون علــى أســهم مجانيــة بنســبة ســهم واحــد لــكل ٢٠ ســهمًا عاديــًا مجموعهــا 
١٥٤.٧٣٩.١٦٨ ســهمًا بقيمــة ٠.١٠٠ ريــال عمانــي لــكل ســهم بمقــدار ١٥.٤٧٤ مليــون ريــال عمانــي. توزيعــات األربــاح النقديــة المقترحــة وإصــدار األســهم المجانيــة 

خاضعــة لالعتمــاد الرســمي مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين والســلطات التنظيميــة.

اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح لعــام ٢٠١٨م بمعــدل ٤٠% منهــا ٣٥% علــى شــكل توزيعــات نقديــة و٥% علــى شــكل أســهم مجانيــة وهــو مــا تــم اعتمــاده 
مــن مســاهمي الشــركة األم فــي اجتماعهــم الســنوي العــام المنعقــد فــي ٢٥ مــارس ٢٠١٩م. وبالتالــي حصــل المســاهمون علــى توزيعــات أربــاح نقديــة بواقــع 
٠.٠٣٥ ريــال ُعمانــي للســهم العــادي البالــغ قيمتــه ٠.١٠٠ ريــال ُعمانــي بإجمالــي مبلــغ ١٠٣.١٥٩ مليــون ريــال ُعمانــي علــى رأس المــال القائــم للبنــك. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، حصــل المســاهمون علــى أســهم مجانيــة بنســبة ســهم واحــد لــكل ٢٠ ســهمًا عاديــًا مجموعهــا ١٤٧,٣٧٠,٦٣٦ ســهمًا بقيمــة ٠.١٠٠ ريــال عمانــي لــكل 

ســهم بمقــدار ١٤.٧٣٧ مليــون ريــال عمانــي.

٢٧.  صافي األصول للسهم الواحد
يســتند احتســاب صافــي األصــول للســهم الواحــد إلــى صافــي األصــول كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م المنســوبة إلــى حملــة األســهم العاديــة بمبلــغ ١,٨٧٢.٦٣٦ 
مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ١,٧٩٧.٧٤٢ ريــال عمانــي( وإلــى ٣,٠٩٤,٧٨٣,٣٧١ ســهمًا عاديــًا )٢٠١٨م : ٢,٩٤٧,٤١٢,٧٣٥ ســهمًا عاديــًا( وهــي عــدد األســهم 

القائمــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م.

٢٨.  التزامات عرضية وارتباطات
)أ(  دعاوى قضائية

كان هناك عدد من الدعاوى القضائية القائمة ضد الشركة األم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. وترى اإلدارة أن هذه الدعاوى ليست محتملة أو جوهرية.

)ب(  ارتباطات متعلقة بالتسهيالت االئتمانية
تتضمــن االرتباطــات المتعلقــة بالتســهيالت االئتمانيــة االرتباطــات الخاصــة بتقديــم التســهيالت االئتمانيــة واالعتمــادات المســتندية وخطابــات الضمــان بغــرض 

تلبيــة احتياجــات عمــالء الشــركة األم.

تتمثــل ارتباطــات تقديــم االئتمــان فــي ارتباطــات تعاقديــة لتقديــم القــروض واالئتمانــات المتجــددة. وتتمتــع االرتباطــات عموًمــا بتواريــخ انتهــاء صالحيــة محددة 
أو شــروط أخــرى للفســخ وتتطلــب دفــع الرســوم. 

بما أن االرتباطات يمكن أن تنتهي دون سحبها فإنه ليس من الضروري أن يمثل إجمالي مبالغ العقود التزامات نقدية مستقبلية. 

ــة عــن عمــالء فــي حالــة عجــز العميــل عــن األداء بموجــب بنــود  تــؤدي االعتمــادات المســتندية والضمانــات القائمــة إلــى ارتبــاط الشــركة األم بالدفــع بالنياب
العقــد. 

بلغت قيمة ارتباطات منح التسهيالت االئتمانية غير القابلة لإللغاء في تاريخ التقرير ٣٢٣.٢ مليون ريال ُعماني )٢٠١٨م : ٥٦١.٩ مليون ريال ُعماني(. 

بتاريخ التقرير، بلغت االرتباطات بالنيابة عن العمالء التي لها مقابل من التزامات العمالء كاآلتي:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ٣٤٣,٧٧٣٣٩٨,٥٤٩  اعتمادات مستندية٨٩٢,٩١٧  ١,٠٣٥,١٩٣
٢,٢٧٧,٨٨٦  ١,٩٧٩,١٨٤ ضمانات ٥,٩١٦,٥٨٧٥,١٤٠,٧٣٨ 
٢,٦٧٦,٤٣٥ ٢,٣٢٢,٩٥٧ ٦,٠٣٣,٦٥٥ ٦,٩٥١,٧٨٠ 

)ج(  ارتباطات رأسمالية
كما في تاريخ التقرير، االرتباطات الرأسمالية هي كما يلي:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

١,٠٣١٩٦٢ شراء ممتلكات ومعدات ٢,٤٩٩٢,٦٧٨

)د(   في تاريخ التقرير، لم تقم المجموعة برهن أي من أصولها كضمان )٢٠١٨م : ال توجد أصول مرهونة(

)هـ(  في تاريخ التقرير، كان المبلغ المستحق الدفع عن األسهم المدفوعة جزئيًا التي تحتفظ بها المجموعة ٣.٨ مليون ريال عماني )٢٠١٨م : ١.٨ مليون 
ريال عماني(. 



157

٢٩.  إيرادات الفوائد/ إيرادات من التمويالت/ االستثمارات اإلسالمية

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ٤٠١,٦٧٩٣٧٥,٦٨٣ قروض وسلف٩٧٥,٨٠١١,٠٤٣,٣٢٣
 ١٩,٩٧٩١٩,٣٢٢ مستحق من البنوك٥٠,١٨٧٥١,٨٩٤
٢٥,٠٣٢  ٣٠,٣٥٩إستثمارات٦٥,٠١٨٧٨,٨٥٥

٤٢٠,٠٣٧  ١,٠٩١,٠٠٦١,١٧٤,٠٧٢٤٥٢,٠١٧
 ٦١,٩٧٦٥٥,١٤٤مديونيات تمويل إسالمي١٤٣,٢٣١١٦٠,٩٧٧

 ١,٢٩٣٨٦٣ مستحقات إسالمية من بنوك٢,٢٤٢٣,٣٥٨
٢,٦٠١  ٢,٨١٢استثمار إسالمي ٦,٧٥٦٧,٣٠٤

٥٨,٦٠٨  ١٥٢,٢٢٩١٧١,٦٣٩٦٦,٠٨١
٤٧٨,٦٤٥ ٥١٨,٠٩٨ ١,٢٤٣,٢٣٥١,٣٤٥,٧١١ 

المعدل السنوي الفعال على األصول المنتجة مدرج باإليضاح رقم ٤٢-٤-٤.

٣٠.  مصروفات الفوائد / توزيعات على المودعين

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ١١٧,١٦١٩٥,٣٢٩ ودائع العمالء٢٤٧,٦٠٩٣٠٤,٣١٥
 ١,٨٧١٦,٦٧٣ التزامات ثانوية ١٧,٣٣٢٤,٨٦٠
 ٢٤,٢٥٩٢٢,٣٤٢ اقتراضات بنكّية٥٨,٠٣١٦٣,٠١٠
١٨,٩٦٤  ١٧,٨٤٦سندات يورو متوسطة األجل٤٩,٢٥٧٤٦,٣٥٣

١٤٣,٣٠٨  ٣٧٢,٢٢٩٤١٨,٥٣٨١٦١,١٣٧
 ٢٩,٥٣١٢٥,٣٠٨ ودائع العمالء اإلسالمية٦٥,٧٣٥٧٦,٧٠٤
 ٣,٨٩٣٢,٣١٧ صكوك٦,٠١٨١٠,١١٢
٣,٤٢٣  ٦,٥٦٥اقتراضات البنوك اإلسالمية٨,٨٩١١٧,٠٥٢

٣١,٠٤٨  ٨٠,٦٤٤١٠٣,٨٦٨٣٩,٩٨٩
١٧٤,٣٥٦ ٤٥٢,٨٧٣٥٢٢,٤٠٦٢٠١,١٢٦ 

يشــمل مصــروف الفوائــد علــى ودائــع العمــالء مســتحقات مقابــل خطــط الجوائــز بقيمــة ١٠ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ١٠ مليــون ريــال عمانــي( التــي يقدمهــا 
البنــك إلــى أصحــاب ودائــع التوفيــر.

المعدل السنوي الفعلي على االلتزامات المحملة بفوائد مدرج بإيضاح رقم ٤٢-٤-٤.

٣١.  إيرادات عموالت ورسوم )الصافي(
إيرادات العموالت والرسوم المدرجة بقائمة الدخل الشامل المجمعة هي بالصافي من العموالت والرسوم المدفوعة والتي تبلغ ١.١١٣ مليون ريال عماني 

)٢٠١٨م : ١.٢٧٧ مليون ريال عماني(.

٣٢.  إيرادات تشغيل أخرى
٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ٣٩,٧٣٤٣٥,٩٤٦ صرف عمالت أجنبية١٠٣,٢٠٥  ٩٣,٣٦٦ 
)٢,١٥٩(١,٥٨٩ التغير في القيمة العادلة لألصول المالية ٤,١٢٧ )٥,٦٠٨(

١,٣٦٦٦٩ صافي الربح المحقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة٣,٥٤٨ ١٧٩
 ٦,٥٧٩٧,٠٠٣ إيرادات توزيعات أرباح ١٧,٠٨٨  ١٨,١٩٠ 

٥,١١٨  ٣,٦٤٧إيرادات أخرى ٩,٤٧٣ ١٣,٢٩٤ 
 ٤٥,٩٧٧ ٥٢,٩١٥ ١٣٧,٤٤١ ١١٩,٤٢١ 

بلغــت إيــرادات توزيعــات األربــاح المدرجــة علــى اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر خــالل الســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م مــا 
قيمتــه ٥.٣٤١ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ٥.٨٤٥ مليــون ريــال عمانــي( ، منهــا ٦٨٨ ألــف ريــال عمانــي )٢٠١٨م : ١٧ ألــف ريــال عمانــي( تتعلــق باالســتثمارات 

المباعــة خــالل العــام.
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٣٣.  مصروفات تشغيل أخرى
٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

٦٨,١٤٨٦٧,٣١٣رواتب الموظفين١٧٤,٨٣٨١٧٧,٠٠٨
٢٩,٩٩٨٢٩,٩٧٥تكاليف أخرى للموظفين٧٧,٨٥٧٧٧,٩١٧
٥,٥٨٢٥,٤٤٨مساهمات في برنامج التأمينات االجتماعية١٤,١٥١١٤,٤٩٩
١,١٢٠١,٠٥٨مكافآت نهاية الخدمة للموظفين٢,٧٤٨٢,٩٠٩

٢٦٩,٥٩٤٢٧٢,٣٣٣١٠٤,٨٤٨١٠٣,٧٩٤
٥٩,٧٣٤٥٥,٦٩٤مصروفات إدارية١٤٤,٦٦٠١٥٥,١٥٢
٦,٨٢٩١٧,٢٩٦تكاليف إشغال٤٤,٩٢٥١٧,٧٣٨

-٣,٦٥١مصروفات تمويل على اإليجار )إيضاح ١٣(٩,٤٨٣-
٢٠٠٢٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة٥١٩٥١٩

٤٥٩,٦٩٨٤٥٥,٢٢٥١٧٥,٢٦٢١٧٦,٩٨٤

٣٤.  النقد وما يماثل النقد
يشتمل النقد وما يماثل النقد المدرج في قائمة التدفقات النقدّية على المبالغ التالية:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ٦٠٩,٩٦٢٢٦٣,٨٠١ مستحق من البنوك٦٨٥,١٩٧١,٥٨٤,٣١٧
 ٧٨١,٢٥٥١,٣٠٦,٢٥٦ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية٣,٣٩٢,٨٧٣٢,٠٢٩,٢٣٤
 ٤٦١,٨١٩٤٩٥,٦٧٧ أذون الخزانة١,٢٨٧,٤٧٣١,١٩٩,٥٣٠

 )٦٣٨,٨٩١((٨٧٠,٨٥١) ودائع من البنوك(٢,٢٦١,٩٥١))١,٦٥٩,٤٥٧(
١,٤٢٦,٨٤٣ ٣,٧٠٦,٠٨٦٢,٥٥١,١٣٠٩٨٢,١٨٥ 

٣٥.  ربحية السهم الواحد
تحتسب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة ربح العام على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام على النحو التالي:

٢٠١٩٢٠١٨
الربح المنسوب إلى حاملي األسهم العادية للشركة األم لربحية السهم الواحد األساسية )ريال 

١٨٥,٥٥٠١٧٩,٦٣٣ُعماني باآلالف(
٢٠٦-فوائد على سندات قابلة للتحويل، بعد خصم الضريبة )ريال عماني باآلالف(

١٨٥,٥٥٠١٧٩,٨٣٩

٣,٠٩٤,٧٨٤٣,٠٧٢,٥٨١المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة ألثر التعديل )ألف سهم(

٠.٠٦٠٠.٠٥٩ربحية السهم الواحد األساسية )ريال ُعماني(

٠.١٦٠.١٥ربحية السهم الواحد األساسية )دوالر أمريكي(
ال يوجد هناك أي أدوات أخرى معّدلة بطبيعتها، وبالتالي فإن ربحية السهم األساسية والمعدلة هي نفسها لكلتا السنتين.

تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف) على النحو التالي:

٢٠١٩٢٠١٨
 ٢,٩٤٧,٤١٣٢,٧٠٩,٣٦٢ في ١ يناير

 ٨٠,٣٨٠-تأثير األسهم المصدرة عند تحويل سندات قابلة للتحويل
١٤٧,٣٧١١٤٧,٣٧١ تأثير األسهم المجانية المصدرة خالل ٢٠١٩
١٣٥,٤٦٨ -تأثير األسهم المجانية المصدرة خالل ٢٠١٨

٣,٠٧٢,٥٨١ ٣,٠٩٤,٧٨٤المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

٣٦.  معامالت مع أطراف ذات عالقة
ــي لديهــا  ــا والشــركات الت ــة، تجــري المجموعــة معامــالت مــع بعــض مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بهــا ومســاهميها واإلدارة العلي فــي ســياق األعمــال العادي
ــا ألســس تجاريــة بحتــة والقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة. يتــم  مصلحــة جوهريــة فيهــا. تعمــل المجموعــة فــي معامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة فقــط وفًق
اعتمــاد شــروط هــذه المعامــالت مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك وإدارتــه. إن األرصــدة المتعلقــة باألطــراف ذات العالقــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي 
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المجمعــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر هــي كمــا يلــي:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

أ( أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة الرئيسيون
 ٢,٧٦٣٢,٥٥٧ قروض وسلف٧,١٧٧  ٦,٦٤٢
 ٩٧٤١,٦٨٤ حسابات جارية و ودائع وحسابات أخرى٢,٥٣٠  ٤,٣٧٤

 ب( المساهمون الرئيسيون وآخرون 
 ٧٧,٣٤٨٦٦,٠٢٤ قروض وسلف٢٠٠,٩٠٤  ١٧١,٤٩١
 ٥٦,٧٤٦ ٢٧,٢٣٥حسابات جارية و ودائع وحسابات أخرى ٧٠,٧٤٠ ١٤٧,٣٩٢

             ١٩,٩٦١ ١٨,٢٧٨
التزامات العمالء بموجب اعتمادات مستندية وخطابات ضمان 

 ٧,٦٨٥٧,٠٣٧وارتباطات أخرى

فيما يلي اإليرادات والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن القوائم المالية المجمعة:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

أ( أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة الرئيسيون
 ١٣٠١٤٩ إيرادات الفوائد ٣٣٨  ٣٨٧
 ٤٣٢٠ مصروف الفوائد١١٢  ٥٢

١٢٢١١٥ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  ٣١٧ ٢٩٩
 ٧٨٨٥ أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ٢٠٣  ٢٢١

ب( المساهمون الرئيسيون وآخرون
 ٣,٣٣٦٢,٧٣٨ إيرادات الفوائد ٨,٦٦٥  ٧,١١٢
 ١,٠٠٨١,٧١٢ مصروفات فوائد ٢,٦١٨  ٤,٤٤٧

فيما يلي تحليل القروض أو السلف أو المديونيات والتعرضات غير الممولة المستحقة من األطراف ذات العالقة أو من المساهمين الذين يملكون نسبة 
١٠% أو أكثر من أسهم البنك أو أفراد أسرهم، ناقصًا كافة المخصصات والمبالغ المشطوبة:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ٤٢,٠١١٣٩,٤٥٢ شؤون البالط السلطاني١٠٢,٤٧٣١٠٩,١٢٠
٤٣,١٧٢٣٣,٦٥٠ معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته٨٧,٤٠٣١١٢,١٣٥
٢,٥١٦ ٢,٦١٣أخرى٦,٥٣٥٦,٧٨٧

٧٥,٦١٨ ١٩٦,٤١١٢٢٨,٠٤٢٨٧,٧٩٦

خالل عام ٢٠١٧م، أبرمت المجموعة اتفاقية تسوية مع طرفها ذي العالقة، مجموعة دبي ذ.م.م )"المقترض"(، حول رصيد مع البنك. كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٧م، تحمل المجموعة مخصص بنسبة ١٠٠% تجاه هذا الرصيد. وبموجب هذه االتفاقية، تم استالم مبلغ ٢.٥٢٠ مليون ريال عماني كتسوية كاملة 

ونهائية من المقترض في مارس ٢٠١٨م مقابل رصيد بقيمة ٨.٧٥٥ ريال ُعماني. وقد تمت الموافقة على التسوية وشطب الرصيد من قبل مجلس اإلدارة 
والحصول على الموافقة التنظيمية الالزمة. وعليه، استردت المجموعة في ٢٠١٨م مبلغ ٢.٥٢٠ مليون ريال ُعماني وتم شطب مبلغ ٦.٢٣٥ مليون ريال 

ُعماني في سجالت الحسابات.

مصروفات الفوائد المتكبدة على الودائع:

فيما يلي تحليل بنود المصروفات المدفوعة إلى األطراف ذات العالقة أو من يملكون ١٠% أو أكثر من أسهم البنك أو أفراد عائالتهم خالل العام:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ٤١٢١,٠٩٣ شؤون البالط السلطاني١,٠٧٠  ٢,٨٣٩
 ٦٠٦٦١٩ معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته١,٥٧٤  ١,٦٠٨

٢٠  ٣٣أخرى ٥٢٨٦ 
١,٧٣٢ ١,٠٥١ ٢,٧٣٠ ٤,٤٩٩ 

تعويضات لإلدارة العليا

تتألف اإلدارة العليا من ٧ أعضاء )٢٠١٨م : ٥ أعضاء( باللجنة التنفيذية لإلدارة في عام ٢٠١٩م. يعتبر البنك أن أعضاء اللجنة التنفيذية لإلدارة هم من 
موظفي اإلدارة العليا ألغراض االفصاح عن معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٤.
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في سياق أعمالها االعتيادية، أبرمت المجموعة معامالت مع بعض موظفي اإلدارة الرئيسيين لديها وبعض الشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة. 
وقد تم إدراج األرصدة المتعلقة بهذه األطراف ذات العالقة في قائمة المركز المالي المجمعة كما في تاريخ التقرير، كما يلي:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ١,٢٤٣١,٠٤٥  قروض وسلف٣,٢٢٩  ٢,٧١٤
 ٩٤٩١,٢٥٥  حسابات جارية و ودائع وحسابات أخرى٢,٤٦٥  ٣,٢٦٠

فيما يلي اإليرادات والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن القوائم المالية المجمعة:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ٩٠ ٥٢ إيرادات الفوائد١٣٥  ٢٣٤ 
 ١٧ ٤٣ مصروف الفوائد١١٢  ٤٤ 

 ٥,٧٩٢  ٣,٨٩٥ رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل ١٠,١١٧  ١٥,٠٤٤ 
  ٥٥  ٥٨ منافع ما بعد التوظيف١٥١  ١٤٣ 

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

عيــن االعتبــار الدفــع الفعلــي.

٣٧.  أنشطة ائتمانية
ــي  ــراد. إجمال ــق اســتثمار وأف ــر لعــدة صنادي ــن ومدي ــارس أمي ــا ح ــث تزاولهــا بصفته ــى أنشــطة إدارة االســتثمار حي ــة عل ــة االئتماني ــوي أنشــطة المجموع تحت

ــي: ــي كمــا يل ــم إدراجهــا ضمــن قائمــة المركــز المال ــم يت ــي تديرهــا المجموعــة ول األمــوال الت

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

١,١١٥,٤٥٥ ١,١٨٣,٧٥٧ أموال مدارة ٢,٨٩٧,٢٨٦٣,٠٧٤,٦٩٤

المشاركة مع المنشآت المهيكلة غير المجمعة

تتألف األنشطة االئتمانية للمجموعة من أنشطة إدارة االستثمار التي تتم كأمين للحفظ ومدير لعدد من صناديق االستثمار واألفراد.

يصف الجدول التالي أنواع المنشآت المهيكلة التي ال تقوم المجموعة بدمجها ولكن لديها حصة فيها.

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ١٢٩,٠٢٦ ١٥٥,٠٢٦أموال مدارة ٤٠٢,٦٦٥ ٣٣٥,١٣٢

يوضــح 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.

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ١٣,٧٢٣ ١١,٥١٥القيمة الدفترية لألموال المحتفظ بها ٢٩,٩٠٩ ٣٥,٦٤٤

تعتبــر المجموعــة نفســها راعيــة لمنشــأة مهيكلــة عندمــا تســهل إنشــاء هــذه المنشــأة. ويوضــح الجــدول التالــي المعلومــات المتعلقــة بالمنشــآت المهيكلــة 
التــي ترعاهــا المجموعــة، والتــي ال تملــك المجموعــة أي حصــة فيهــا.

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ١٨١,٦٢٣ ١٤٥,٤٢٣أموال مدارة ٣٧٧,٧٢٢ ٤٧١,٧٤٨
 ٥٩٠ ٥٦٩عموالت ورسوم ١,٤٧٨ ١,٥٣٢
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٣٨.  المشتقات
فــي ســياق األعمــال العاديــة، ترتبــط المجموعــة بالعديــد مــن أنــواع المعامــات 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 المعــدل االســتداللي أو المؤشــر. تــدرج هــذه األدوات 
المشــتقة بالقيمــة العادلــة. القيمــة العادلــة لــأداة المشــتقة هــي مــا يســاوي الربــح أو الخســارة غيــر المدرجيــن مــن المقارنــة مــع الســوق بالنســبة لــأداة 
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 عمــات 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 معــدالت الفائــدة الثابتــة والمتغيــرة اســتنادًا إلــى قيمــة تقديريــة بعملــة واحــدة.

الخيــارات هــي اتفاقيــات تعاقديــة تنقــل الحــق وليــس االلتــزام إمــا فــي شــراء أو بيــع مقــدار معيــن مــن الســلع أو العمــات األجنبيــة أو األداة الماليــة بســعر 
محــدد إمــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد أو فــي أي وقــت خــال فتــرة زمنيــة محــددة.  .  

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية

كجــزء مــن إدارة أصولهــا والتزاماتهــا تقــوم المجموعــة باســتخدام األدوات الماليــة المشــتقة فــي أغــراض التغطيــة بغــرض تخفيــض تعرضهــا لمخاطــر العمــات 
ومعــدالت الفائــدة. تحقــق تلــك التغطيــة أدوات ماليــة محــددة ومعامــات 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 معــدالت الفائــدة للتغطيــة ضــد التغييــرات فــي التدفقــات النقديــة الناشــئة مــن بعــض القــروض والودائــع ذات معــدالت الفائــدة 

الثابتــة.

بالنســبة لمخاطــر معــدالت الفائــدة، يتــم إجــراء تغطيــة اســتراتيجية عــن طريــق رصــد إعــادة تســعير األصــول وااللتزامــات الماليــة والدخــول فــي مقايضــة معــدالت 
ــة  ــم المحاســبة عــن األدوات المالي ــة، تت ــة االســتراتيجية ال تؤهــل لمحاســبة التغطي ــث أن التغطي ــدة. وحي ــة حصــة مــن مخاطــر معــدالت الفائ ــدة لتغطي فائ

المشــتقة ذات الصلــة علــى أنهــا معامــات مشــتقة منتظمــة.  

أبرمــت الشــركة األم عقــود مقايضــات معــدالت الفائــدة التــي يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا تغطيــات القيمــة العادلــة للتغطيــة مــن حركــة مخاطــر معــدالت الفائــدة 
علــى ســندات يــورو متوســطة األجــل وبعــض ودائــع عمائهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أبرمــت المجموعــة أيضــًا عقــود مقايضــات معــدالت الفائــدة التــي يتــم 
تصنيفهــا علــى أنهــا تغطيــات التدفقــات النقديــة للتغطيــة مــن مخاطــر تقلبــات التدفقــات النقديــة عــن التزاماتهــا الثانويــة. يتــم تســجيل التغيــر المتراكــم فــي 

القيمــة العادلــة لالتزامــات المغطــاة المنســوبة إلــى مخاطــر التغطيــة كجــزء مــن قيمهــا الدفتريــة، وبالتالــي يتــم عرضهــا فــي قائمــة المركــز المالــي.

يوضــح الجــدول المبيــن فــي الصفحــة التاليــة القيــم العادلــة الموجبــة والســالبة لــأدوات الماليــة المشــتقة، والتــي تكــون مســاوية لقيــم الســوق، إضافــة إلــى 
تحليــل القيــم االســمية وفقــًا لفتــرة االســتحقاق. وتعــادل القيــم االســمية القيــم األساســية لــأداة المشــتقة والمعــدل المرجعــي أو المؤشــر وهــو األســاس 

الــذي يتــم بموجبــه قيــاس التغيــرات فــي قيمــة المشــتقات.  

٣١ ديسمبر ٢٠١٩
القيمة العادلة 

اإليجابية       
)إيضاح ٨(

القيمة العادلة 
السالبة      

)إيضاح ١٩(

إجمالي القيمة 
االسمية

القيمة التقديرية حسب فترة االستحقاق

أكثر من ١٢ شهرًا٤-١٢ شهراخالل ٣ أشهر

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفالمشتقات:

١٩٢,٥٠٠-٤١٠١٦٢٠٢,٣٣٣٩,٨٣٣تغطيات القيمة العادلة
٢٦,١٨٠--٤٠٢٦,١٨٠-تغطيات التدفقات النقدية
١٩٨,٧٤٩٦٤١,٦٧٩-٩,٩٠٧٩,٧٧٣٨٤٠,٤٢٨مقايضات معدالت الفائدة

٤,٦٩٥١,٦٠٥١١٩,٤٢٧٧٠,٢٦١٤٦,٥٩٨٢,٥٦٨عقود شراء السلع
١,٦٩٤٤,٥٦٩١١٩,٤٢٦٧٠,٢٦٠٤٦,٥٩٨٢,٥٦٨عقود بيع السلع
٨٤٨١,١٤٤١,٧٤٩,٤٢٥٩٤٥,٧٩٩٦٣٣,٢١٦١٧٠,٤١٠عقود شراء آجلة

٤,٧٢٠١,٥٢٨١,٧٤٢,٥٨٤٩٤٣,٩١٢٦٣٠,٠٠٨١٦٨,٦٦٤عقود بيع آجلة
٢٢,٢٧٤١٨,٦٧٥٤,٧٩٩,٨٠٣٢,٠٤٠,٠٦٥١,٥٥٥,١٦٩١,٢٠٤,٥٦٩اإلجمالي

اإلجمالي دوالر أمريكي 
٥٧,٨٥٥٤٨,٥٠٦١٢,٤٦٧,٠٢١٥,٢٩٨,٨٧٠٤,٠٣٩,٤٠٠٣,١٢٨,٧٥١باآلالف
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٣١ ديسمبر ٢٠١٨
القيمة العادلة 

اإليجابية       
)إيضاح ٨(

القيمة العادلة 
السالبة       

)إيضاح ١٩(

إجمالي القيمة 
االسمية

القيمة التقديرية حسب فترة االستحقاق

أكثر من ١٢ شهرًا٤-١٢ شهراخالل ٣ أشهر

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفالمشتقات:

٢٩,٦٣٧--٣٠١٢٩,٦٣٧-تغطيات القيمة العادلة
٣٩,٢٧٠--٣٩,٢٧٠-٥١٤تغطيات التدفقات النقدية

٦٩٢,٨٣٠-٦,٥٥٣٦,٥٣٣٧٠١,٥٩٧٨,٧٦٧مقايضات أسعار الفائدة
--٣٢١٣٢١-٣خيارات عمالت مشتراة

--٣٣٢١٣٢١-خيارات عمالت مبيعة
٧٥٨٥,١٨٧١١٥,٣١٥٦٤,٩٦٥٤٥,٩٠٥٤,٤٤٥عقود شراء السلع

٥,٣٣٣٧٣٨١١٥,٣١٥٦٤,٩٦٥٤٥,٩٠٥٤,٤٤٥عقود بيع السلع

٤٣٤١,٨٣٠١,٦٦١,٢٤٢١,٠٥٨,٥٢٥٤٩١,٣١٩١١١,٣٩٨عقود شراء آجلة

٤,٨٣٦٤,٨٦٤١,٦٥٨,٢١٤١,٠٦٠,٥٠٦٤٨٧,٢٠٠١١٠,٥٠٨عقود بيع آجلة
١٨,٤٣١١٩,٤٥٦٤,٣٢١,٢٣٢٢,٢٥٨,٣٧٠١,٠٧٠,٣٢٩٩٩٢,٥٣٣اإلجمالي

اإلجمالي دوالر أمريكي 
٤٧,٨٧٣٥٠,٥٣٥١١,٢٢٣,٩٧٩٥,٨٦٥,٨٩٦٢,٧٨٠,٠٧٥٢,٥٧٨,٠٠٨باآلالف

٣٩.  اتفاقيات إعادة الشراء
ال يوجد لدى المجموعة أي معامالت عقود إعادة شراء قائمة في تاريخ التقرير )٢٠١٨م : ال شيء(.

٤٠.  التوزيع الجغرافي لألصول وااللتزامات
فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول وااللتزامات كالتالي:

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
سلطنة عمان

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
الواليات المتحدة أوروبا

اإلجماليأخرىاألمريكية

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

نقد وأرصدة لدى البنوك 
٧٨١,٧٥٥---٦٣٩,٣٤١١٤٢,٤١٤المركزية

٨٦,٣٢٣٥٦٩,٣٩٩٣٩,٧٧٤٦٠,٥٣٨١١٣,٧٧٠٨٦٩,٨٠٤مستحق من البنوك
٥٣,٦٠٠٨,٨٧٨,٠٤١-٨,٥٦١,٢٧٧٢٦٣,٠٦١١٠٣قروض وسلف

٩٦٥,٥١٧١١١,٧١٣١,٥٠٢٤١٥٣٦٥,٦٨٥١,٤٤٤,٨٣٢إستثمارات
ممتلكات ومعدات 

٣١٦,١٧٦---٢٩٠,٣٤٤٢٥,٨٣٢وأصول أخرى
١٠,٥٤٢,٨٠٢١,١١٢,٤١٩٤١,٣٧٩٦٠,٩٥٣٥٣٣,٠٥٥١٢,٢٩٠,٦٠٨إجمالي األصول

٦٠,٦٣٠٦١١,٠٩٠٢٤٤,٣٥١٣,٨٥٠٢٥٣,٥٥٨١,١٧٣,٤٧٩ودائع من البنوك
٧,٥٢٤,٦٠١٤٨٤,٠٧٥١,٩٤٤٩٥٥٣٢,٠٩١٨,٠٤٣,٦٦٦ودائع العمالء

سندات/ صكوك يورو 
٤٧٥,٦١٥--٣٨٥,٤١٠-٩٠,٢٠٥متوسطة األجل

١٦٥٦٩,٠٣٢-٥١٧,٨٠٦٥١,٢٠٠١٠التزامات أخرى وضريبة
٢٦,١٨٠-٢٦,١٨٠---التزامات ثانوية

٢,٠٠٢,٦٣٦----٢,٠٠٢,٦٣٦أموال المساهمين
إجمالي االلتزامات 

١٠,١٩٥,٨٧٨١,١٤٦,٣٦٥٦٣١,٧١٥٣٠,٩٨٥٢٨٥,٦٦٥١٢,٢٩٠,٦٠٨وحقوق المساهمين
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في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
سلطنة عمان

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
الواليات المتحدة أوروبا

اإلجماليأخرىاألمريكية

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

نقد وأرصدة لدى البنوك 
٢,٠٣٠,٥٣٣---١,٦٦٠,٦٢٧٣٦٩,٩٠٦المركزية

٢٢٤,٢١٥١,٤٧٨,٩٥٨١٠٣,٣٠٩١٥٧,٢٤٢٢٩٥,٥٠٦٢,٢٥٩,٢٣٠مستحق من البنوك
١٣٩,٢٢١٢٣,٠٥٩,٨٤٦-٢٢,٢٣٧,٠٨٣٦٨٣,٢٧٤٢٦٨قروض وسلف

٢,٥٠٧,٨٣٧٢٩٠,١٦٤٣,٩٠١١,٠٧٨٩٤٩,٨٣١٣,٧٥٢,٨١١إستثمارات
ممتلكات ومعدات 

٨٢١,٢٣٦---٧٥٤,١٤٠٦٧,٠٩٦وأصول أخرى
٢٧,٣٨٣,٩٠٢٢,٨٨٩,٣٩٨١٠٧,٤٧٨١٥٨,٣٢٠١,٣٨٤,٥٥٨٣١,٩٢٣,٦٥٦إجمالي األصول

١٥٧,٤٨٠١,٥٨٧,٢٤٧٦٣٤,٦٧٨١٠,٠٠٠٦٥٨,٥٩٢٣,٠٤٧,٩٩٧ودائع من البنوك
١٩,٥٤٤,٤١٨١,٢٥٧,٣٣٨٥,٠٤٩٢,٤٨١٨٣,٣٥٣٢٠,٨٩٢,٦٣٩ودائع العمالء

سندات/ صكوك يورو 
١,٢٣٥,٣٦٤--١,٠٠١,٠٦٥-٢٣٤,٢٩٩متوسطة األجل

٤٢١,٤٧٨,٠٠٤-١,٣٤٤,٩٤٩١٣٢,٩٨٧٢٦التزامات أخرى وضريبة
٦٨,٠٠٠-٦٨,٠٠٠---التزامات ثانوية

٥,٢٠١,٦٥٢----٥,٢٠١,٦٥٢أموال المساهمين
إجمالي االلتزامات 

٢٦,٤٨٢,٧٩٨٢,٩٧٧,٥٧٢١,٦٤٠,٨١٨٨٠,٤٨١٧٤١,٩٨٧٣١,٩٢٣,٦٥٦وحقوق المساهمين

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
سلطنة عمان

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
الواليات المتحدة أوروبا

اإلجماليأخرىاألمريكية

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

نقد وأرصدة لدى البنوك 
١,٣٠٦,٧٥٦---١,٢٠٧,٤٧٣٩٩,٢٨٣المركزية

٥,٤٩٧١٥٤,١٤٠١٢٤,٢٤٠٥٧,٧٤٢١٣٤,٤٢٤٤٧٦,٠٤٣مستحق من البنوك
٤٨,٥٦٠٨,٩٣٨,٩١٥-٨,٤٨٤,٠٣٥٤٠٣,٦١٩٢,٧٠١قروض وسلف

٢٦٧,١٣٨١,٢٦٩,٥٨٢-٧٥٩,٤٧٨١٢٨,٨٢٧١١٤,١٣٩استثمارات
ممتلكات ومعدات 

٢٩٦,٧٤٣---٢٨٧,٤٠١٩,٣٤٢وأصول أخرى
١٠,٧٤٣,٨٨٤٧٩٥,٢١١٢٤١,٠٨٠٥٧,٧٤٢٤٥٠,١٢٢١٢,٢٨٨,٠٣٩إجمالي األصول

١٩,٤٢١٤٨٥,٥٠٢٤٨,٦٠٨٧٣٩٨,٣٤٠٩٥١,٨٧٨ودائع من البنوك
٢٥,٤٤١٨,٤٦٢,٦٨٥ ٩٧١ ١,٨٨٨ ٥٤٩,٩٨٥  ٧,٨٨٤,٤٠٠ ودائع العمالء

سندات / صكوك يورو 
٤٢٩,٦٠٨--٣٨٥,٠٠٠-٤٤,٦٠٨متوسطة األجل

٧٧٤٧٦,٨٥٦--٤٥٥,٢٠١٢١,٥٧٨التزامات أخرى وضريبة
٣٩,٢٧٠-٣٩,٢٧٠---التزامات ثانوية

١,٩٢٧,٧٤٢----١,٩٢٧,٧٤٢أموال المساهمين
إجمالي االلتزامات وحقوق 

١٠,٣٣١,٣٧٢١,٠٥٧,٠٦٥٤٣٥,٤٩٦٤٠,٢٤٨٤٢٣,٨٥٨١٢,٢٨٨,٠٣٩المساهمين
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في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
سلطنة عمان

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
الواليات المتحدة أوروبا

اإلجماليأخرىاألمريكية

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

نقدية وأرصدة لدى البنوك 
٣,٣٩٤,١٧٢---٣,١٣٦,٢٩٤٢٥٧,٨٧٨المركزية

١٤,٢٧٨٤٠٠,٣٦٤٣٢٢,٧٠١١٤٩,٩٧٩٣٤٩,١٥٣١,٢٣٦,٤٧٥مستحق من البنوك 
١٢٦,١٣٠٢٣,٢١٧,٩٦٠-٢٢,٠٣٦,٤٥٤١,٠٤٨,٣٦٠٧,٠١٦قروض وسلف

٦٩٣,٨٦٥٣,٢٩٧,٦١٥-١,٩٧٢,٦٦٩٣٣٤,٦١٦٢٩٦,٤٦٥استثمارات
ممتلكات ومعدات 

٧٧٠,٧٦١---٧٤٦,٤٩٦٢٤,٢٦٥وأصول أخرى
٢٧,٩٠٦,١٩١٢,٠٦٥,٤٨٣٦٢٦,١٨٢١٤٩,٩٧٩١,١٦٩,١٤٨٣١,٩١٦,٩٨٣إجمالي األصول

٥٠,٤٤٥١,٢٦١,٠٤٤١٢٦,٢٥٥١٨١,٠٣٤,٦٤٩٢,٤٧٢,٤١١ودائع من البنوك
١,٤٢٨,٥٣٢٤,٩٠٤٢,٥٢٢٦٦,٠٨١٢١,٩٨١,٠٠٠ ٢٠,٤٧٨,٩٦١ ودائع العمالء 

سندات / صكوك يورو 
١,١١٥,٨٦٥--١,٠٠٠,٠٠٠-١١٥,٨٦٥متوسطة األجل

٢٠٠١,٢٣٨,٥٨٦--١,١٨٢,٣٣٩٥٦,٠٤٧التزامات أخرى وضريبة

١٠٢,٠٠٠-١٠٢,٠٠٠---التزامات ثانوية

أموال المساهمين
٥,٠٠٧,١٢١----٥,٠٠٧,١٢١

إجمالي االلتزامات وحقوق 
٢٦,٨٣٤,٧٣١٢,٧٤٥,٦٢٣١,١٣١,١٥٩١٠٤,٥٤٠١,١٠٠,٩٣٠٣١,٩١٦,٩٨٣المساهمين

٤١. معلومات قطاعّية
حــددت اإلدارة قطاعــات التشــغيل علــى أســاس التقاريــر التــي تمــت مراجعتهــا مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة التــي يتــم اســتخدامها التخــاذ قــرارات اســتراتيجية. 
ــار أداء البنــك ككل فــي ُعمــان واألســواق العالميــة. ويتــم تقســيم  ــًا، تأخــذ باالعتب ــار األعمــال مــن منظوريــن جغرافــي وانتاجــي. جغرافي وتأخــذ اللجنــة باالعتب
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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

اإلجماليدوليسلطنة ُعمانسلطنة ُعماندولياإلجمالي
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

٤٣٣,١٤٧١٨,٨٧٠٤٥٢,٠١٧إيرادات الفوائد١,١٧٤,٠٧٢٤٩,٠١٣١,١٢٥,٠٥٩
)١٦١,١٣٧()١٠,٣٩١()١٥٠,٧٤٦(مصروف الفوائد)٣٩١,٥٤٨()٢٦,٩٩٠()٤١٨,٥٣٨(

١٧١,٦٣٩-١٧١,٦٣٩
إيرادات من التمويل 

٦٦,٠٨١-٦٦,٠٨١اإلسالمي / إستثمارات
)٣٩,٩٨٩(-)٣٩,٩٨٩(توزيعات على المودعين )١٠٣,٨٦٨(-)١٠٣,٨٦٨(

٢٦٥,٦٧٣١٢,٦٦٥٢٥٣,٠٠٨
إيرادات عموالت ورسوم 

٩٧,٤٠٨٤,٨٧٦١٠٢,٢٨٤)بالصافي(
٥٠,٩٩٨١,٩١٧٥٢,٩١٥إيرادات التشغيل األخرى١٣٧,٤٤١٤,٩٧٩١٣٢,٤٦٢

٤٥٦,٨٩٩١٥,٢٧٢٤٧٢,١٧١إيرادات التشغيل١,٢٢٦,٤١٩٣٩,٦٦٧١,١٨٦,٧٥٢

)١٧٥,٢٦٢()٦,٥٦٣()١٦٨,٦٩٩(مصروفات التشغيل األخرى)٤٣٨,١٧٧()١٧,٠٤٨()٤٥٥,٢٢٥(
)٢٠,٦٦٩()٥٠٥()٢٠,١٦٤(استهالك)٥٢,٣٧٥()١,٣١١()٥٣,٦٨٦(

)٩٠,٦٣١()٥٥,١٥٣()١٤٥,٧٨٤(

صافي خسائر انخفاض 
القيمة على األصول 

)٥٦,١٢٧()٢١,٢٣٤()٣٤,٨٩٣(المالية
)٣٤,٥٦٣()١٩٩()٣٤,٣٦٤(مصروفات الضريبة)٨٩,٢٥٦()٥١٨()٨٩,٧٧٤(

)٢٨٦,٦٢١()٢٨,٥٠١()٢٥٨,١٢٠(اإلجمالي)٦٧٠,٤٣٩()٧٤,٠٣٠()٧٤٤,٤٦٩(
١٨٥,٥٥٠)١٣,٢٢٩(١٩٨,٧٧٩ربح/ )خسارة( للعام٥١٦,٣١٣)٣٤,٣٦٣(٤٨١,٩٥٠

١١,٨٠٥,٦٦٦٤٨٤,٩٤٢١٢,٢٩٠,٦٠٨إجمالي األصول٣١,٩٢٣,٦٥٦١,٢٥٩,٥٩٠٣٠,٦٦٤,٠٦٦
٨,٢٤٩٢٣٨٨,٤٨٧مصروفات رأسمالية٢٢,٠٤٤٦١٨٢١,٤٢٦
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للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م :

اإلجماليدوليسلطنة ُعمانسلطنة ُعماندولياإلجمالي
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

٤٠٠,١٤٧١٩,٨٩٠٤٢٠,٠٣٧إيرادات الفوائد١,٠٩١,٠٠٦٥١,٦٦٢١,٠٣٩,٣٤٤
)١٤٣,٣٠٨()١١,٣٠٦()١٣٢,٠٠٢(مصروف الفوائد)٣٤٢,٨٦٣()٢٩,٣٦٦()٣٧٢,٢٢٩(

١٥٢,٢٢٩-١٥٢,٢٢٩
إيرادات من التمويل 

٥٨,٦٠٨-٥٨,٦٠٨اإلسالمي
)٣١,٠٤٨(-)٣١,٠٤٨(توزيعات على المودعين)٨٠,٦٤٤(-)٨٠,٦٤٤(

٢٥٠,٥٧١١٦,٦٩٤٢٣٣,٨٧٧
إيرادات عموالت ورسوم 

٩٠,٠٤٣٦,٤٢٧٩٦,٤٧٠)بالصافي(
٤٢,٧٨١٣,١٩٦٤٥,٩٧٧إيرادات التشغيل األخرى١١٩,٤٢١٨,٣٠١١١١,١٢٠

٤٢٨,٥٢٩١٨,٢٠٧٤٤٦,٧٣٦إيرادات التشغيل١,١٦٠,٣٥٤٤٧,٢٩١١,١١٣,٠٦٣
)١٧٦,٩٨٤()٨,٢٢٨()١٦٨,٧٥٦(مصروفات التشغيل األخرى)٤٣٨,٣٢٦()٢١,٣٧٢()٤٥٩,٦٩٨(
)١٣,٣٥٩()٢٥٣()١٣,١٠٦(استهالك)٣٤,٠٤٣()٦٥٦()٣٤,٦٩٩(

)٦٧,٧٧٩()٤٤,٥٣٨()١١٢,٣١٧(

صافي خسائر انخفاض 
القيمة على األصول 

)٤٣,٢٤٢()١٧,١٤٧()٢٦,٠٩٥(المالّية
)٣٣,٥١٨()٥٠()٣٣,٤٦٨(مصروفات ضريبّية)٨٦,٩٢٩()١٣١()٨٧,٠٦٠(

)٢٦٧,١٠٣()٢٥,٦٧٨()٢٤١,٤٢٥(اإلجمالي)٦٢٧,٠٧٧()٦٦,٦٩٧()٦٩٣,٧٧٤(
١٧٩,٦٣٣)٧,٤٧١(١٨٧,١٠٤ربح/ )خسارة( للعام٤٨٥,٩٨٦)١٩,٤٠٦(٤٦٦,٥٨٠

١١,٧٣٧,٩٣٠٥٥٠,١٠٩١٢,٢٨٨,٠٣٩إجمالي األصول ٣١,٩١٦,٩٨٣١,٤٢٨,٨٥٥٣٠,٤٨٨,١٢٨
١٠,٥٩٩١٤٠١٠,٧٣٩مصروفات رأسمالية٢٧,٨٩٤٣٦٤٢٧,٥٣٠

تصدر المجموعة تقاريرها حول المعلومات القطاعية حسب قطاعات األعمال التالية، الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للمستهلكين 
والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الدولية والخدمات المصرفية اإلسالمية. يبين الجدول التالي توزيع إيرادات التشغيل للمجموعة والربح 

وإجمالي األصول حسب قطاع األعمال:

توفــر الخدمــات المصرفيــة للشــركات عرًضــا شــاماًل للمنتجــات والخدمــات للعمــالء مــن رجــال األعمــال والشــركات، بمــا فــي ذلــك اإلقــراض واســتالم 	 
الودائــع والتمويــل التجــاري والصــرف األجنبــي والمعامــالت المصرفيــة وإدارة النقــد والخدمــات األخــرى ذات الصلــة.

ــك القــروض االســتهالكية وبطاقــات 	  ــة للمســتهلكين توفــر مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات والخدمــات لألفــراد، بمــا فــي ذل الخدمــات المصرفي
االئتمــان وحســابات الودائــع بمــا فــي ذلــك الودائــع االدخاريــة والصــرف األجنبــي والخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة والتحويــالت والتأميــن المصرفــي 

والخدمــات األخــرى ذات الصلــة بالفــروع.

الخدمات المصرفية للشركات تشمل الخزينة والمؤسسات المالية واالستثمارات واالستشارات وإدارة األصول والخدمات المصرفية الخاصة.	 

ــة واالســتراتيجية خــارج ســلطنة ُعمــان. 	  ــة واالســتثمارات الفرعي ــة والمكاتــب التمثيلي ــة أنشــطة الفــروع الخارجي ــة الدولي تشــمل الخدمــات المصرفي
ــات ســلطنة ُعمــان. ــات الخارجيــة ومخصصــات تكلفــة مــن عملي ــة العملي ــة الدولي وتتضمــن الخدمــات المصرفي

الخدمات المصرفية اإلسالمية تمثل األنشطة المصرفية للنافذة اإلسالمية للبنك في سلطنة ُعمان.	 
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٣١ ديسمبر ٢٠١٩

الصيرفة التقليدية 
أعمال الصيرفة 

اإلجمالياإلسالمية الخدمات 
المصرفية 
للمؤسسات

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية
اإلجمالي 

الفرعي
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٢٩٠,٨٨٠-١٢٣,٧١٤١٣٤,٢٠٦٢٤,٣٦٣٨,٥٩٧٢٩٠,٨٨٠صافي إيرادات الفوائد
صافي اإليرادات من 

٢٦,٠٩٢٢٦,٠٩٢-----التمويل اإلسالمي
إيرادات عموالت 

ورسوم وإيرادات أخرى 
٢١,٢٧٠٧٣,٢١٤٥٠,٠١٥٦,٨٦٤١٥١,٣٦٣٣,٨٣٦١٥٥,١٩٩)بالصافي(

١٤٤,٩٨٤٢٠٧,٤٢٠٧٤,٣٧٨١٥,٤٦١٤٤٢,٢٤٣٢٩,٩٢٨٤٧٢,١٧١إيرادات التشغيل
       

مصروفات التشغيل 
)بما في ذلك 

)١٩٥,٩٣١()١٣,١٥١()١٨٢,٧٨٠()٨,٩٠٢()١٨,٢٠٥()١٢٤,٧٦٦()٣٠,٩٠٧(االستهالك(
صافي خسائر انخفاض 

القيمة على األصول 
)٥٦,١٢٧()٤,٤٩٢()٥١,٦٣٥()٢١,٢٣٤()٥١٩()٨,٩٣٣()٢٠,٩٤٩(المالية

)٣٤,٥٦٣()١,٤٦٦()٣٣,٠٩٧()١٢٢()٨,٠١٠()١١,٠٤١()١٣,٩٢٤(مصروفات الضريبة
)٢٨٦,٦٢١()١٩,١٠٩()٢٦٧,٥١٢()٣٠,٢٥٨()٢٦,٧٣٤()١٤٤,٧٤٠()٦٥,٧٨٠(

١٧٤,٧٣١١٠,٨١٩١٨٥,٥٥٠)١٤,٧٩٧(٧٩,٢٠٤٦٢,٦٨٠٤٧,٦٤٤ربح )خسارة( للعام
       

٤,٣٢٤,٥٠١٣,٤٤٢,٤٠١٢,٥٦٣,١٦٩٥١٨,٦٤٤١٠,٨٤٨,٧١٥١,٤٤١,٨٩٣١٢,٢٩٠,٦٠٨إجمالي األصول
إيرادات التشغيل 

٣٧٦,٥٨٣٥٣٨,٧٥٣١٩٣,١٩٠٤٠,١٥٨١,١٤٨,٦٨٤٧٧,٧٣٥١,٢٢٦,٤١٩)دوالر أمريكي باآلالف(
ربح )خسارة( للعام 

٤٥٣,٨٤٩٢٨,١٠١٤٨١,٩٥٠)٣٨,٤٣٤(٢٠٥,٧٢٦١٦٢,٨٠٦١٢٣,٧٥١)دوالر أمريكي باآلالف(
إجمالي األصول )دوالر 

١١,٢٣٢,٤٦٩٨,٩٤١,٣٠١٦,٦٥٧,٥٨٢١,٣٤٧,١٢٧٢٨,١٧٨,٤٧٩٣,٧٤٥,١٧٧٣١,٩٢٣,٦٥٦أمريكي باآلالف(

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

الصيرفة التقليدية 
أعمال الصيرفة 

اإلجمالياإلسالمية الخدمات 
المصرفية 
للمؤسسات

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

اإلجمالي 
الفرعي

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٢٧٦,٧٢٩-١١٧,٨٣٣١٢٤,٧٠٩٢٥,٥٢٠٨,٦٦٧٢٧٦,٧٢٩صافي إيرادات الفوائد
صافي اإليرادات من 

٢٧,٥٦٠٢٧,٥٦٠-----التمويل اإلسالمي
إيرادات عموالت 

ورسوم وإيرادات أخرى 
٢٥,٦١٦٦٣,٥٨٩٤٠,٧٤٧٩,٦٨٣١٣٩,٦٣٥٢,٨١٢١٤٢,٤٤٧)بالصافي(

١٤٣,٤٤٩١٨٨,٢٩٨٦٦,٢٦٧١٨,٣٥٠٤١٦,٣٦٤٣٠,٣٧٢٤٤٦,٧٣٦إيرادات التشغيل
مصروفات التشغيل 

)بما في ذلك 
)١٩٠,٣٤٣()١٣,٥٣٨()١٧٦,٨٠٥()١٠,٤١١()١٧,٤٢٨()١١٨,٩٩٢()٢٩,٩٧٤(االستهالك(

صافي خسائر انخفاض 
القيمة على األصول 

)٤٣,٢٤٢()٤,٠٤٣()٣٩,١٩٩()١٧,١٤٧(٢,٧٧١)٤,٨٩٨()١٩,٩٢٥(المالّية
)٣٣,٥١٨()٢,٠٤٦()٣١,٤٧٢()١٢٠()٧,٥٥١()٩,٧٠٢()١٤,٠٩٩(مصروفات ضريبّية

)٢٦٧,١٠٣()١٩,٦٢٧()٢٤٧,٤٧٦()٢٧,٦٧٨()٢٢,٢٠٨()١٣٣,٥٩٢()٦٣,٩٩٨(
١٦٨,٨٨٨١٠,٧٤٥١٧٩,٦٣٣)٩,٣٢٨(٧٩,٤٥١٥٤,٧٠٦٤٤,٠٥٩ربح/ )خسارة( للعام

٤,٤٦٤,٦٠٢٣,٢٩٢,٨٠٨٢,٥٧٠,٩٤٧٥٨٤,٠٩٨١٠,٩١٢,٤٥٥١,٣٧٥,٥٨٤١٢,٢٨٨,٠٣٩إجمالي األصول
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إيرادات التشغيل )دوالر 
٣٧٢,٥٩٦٤٨٩,٠٨٦١٧٢,١٢٢٤٧,٦٦٢١,٠٨١,٤٦٦٧٨,٨٨٨١,١٦٠,٣٥٤أمريكي باآلالف(

ربح / )خسارة( للعام 
٤٣٨,٦٧١٢٧,٩٠٩٤٦٦,٥٨٠)٢٤,٢٢٩(٢٠٦,٣٦٧١٤٢,٠٩٤١١٤,٤٣٩)دوالر أمريكي باآلالف(
إجمالي األصول )دوالر 

١١,٥٩٦,٣٦٨٨,٥٥٢,٧٤٨٦,٦٧٧,٧٨٤١,٥١٧,١٣٨٢٨,٣٤٤,٠٣٨٣,٥٧٢,٩٤٥٣١,٩١٦,٩٨٣أمريكي باآلالف(

إيرادات منفصلة ٢٠١٩م

يتطلــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ١٥ اإلفصــاح عــن اإليــرادات المنفصلــة مــن العقــود مــع العمــاء لخطــوط المنتجــات/ الخدمــات الرئيســية. يوفــر 
الجــدول أدنــاه فصــل إيــرادات العمــوالت والرســوم )بالصافــي( وإيــرادات التشــغيل األخــرى فــي إيــرادات العقــود واإليــرادات غيــر المتعاقــدة داخــل قطاعــات 

المجموعــة التــي يتــم اإلبــاغ عنهــا. يتــم فصــل إيــرادات العقــود بشــكل أكبــر بنــاًء علــى المنتجــات والخدمــات:

إيرادات عموالت 
ورسوم )بالصافي( 
و إيرادات التشغيل 

األخرى 

الخدمات 
المصرفية 
للمؤسسات

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

اإلجمالي 
الفرعي

الصيرفة 
اإلجمالياإلسالمية

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

إيرادات العقود
٢,٥٩١٦١,٨٢٦١,١٨١١٧٤٦٥,٧٧٢١,٤١٦٦٧,١٨٨إيرادات من المعامات

٩,٣٢١٤٩٨٤,٥٧٦٢,٤٢٧١٦,٨٢٢٢٧٠١٧,٠٩٢إيرادات تجارية
إيرادات القروض 

المشتركة واإليرادات 
األخرى ذات الصلة 

٦,٥٧٧١,١٩٠١,٢٣٤٥٢١٩,٥٢٢٣٧٧٩,٨٩٩بالقروض
اإليرادات المتعلقة 

بالخدمات االستشارية 
وإدارة األصول 

٥٤٢١٣٨,٩٩٩١,٨٦٩١١,١٣٥١٣٤١١,٢٦٩واألسهم الخاصة
١٨,٥٤٣٦٣,٧٢٧١٥,٩٩٠٤,٩٩١١٠٣,٢٥١٢,١٩٧١٠٥,٤٤٨إجمالي إيرادات العقود

٢,٧٢٧٩,٤٨٧٣٤,٠٢٥١,٨٧٣٤٨,١١٢١,٦٣٩٤٩,٧٥١إيرادات غير تعاقدية 
٢١,٢٧٠٧٣,٢١٤٥٠,٠١٥٦,٨٦٤١٥١,٣٦٣٣,٨٣٦١٥٥,١٩٩اإلجمالي 

٥٥,٢٤٦١٩٠,١٦٦١٢٩,٩٠٩١٧,٨٢٩٣٩٣,١٥٠٩,٩٦٤٤٠٣,١١٤)دوالر أمريكي باآلالف(

إيرادات عموالت 
ورسوم )بالصافي( 
و إيرادات التشغيل 

األخرى 

الخدمات 
المصرفية 
للمؤسسات

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

اإلجمالي 
الفرعي

الصيرفة 
اإلجمالياإلسامية

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

إيرادات العقود
٦٠,٣٦٨ ٨٧٥ ٥٩,٤٩٣                ١١٣ ١,٠٤٨ ٥٤,١٩٠ ٤,١٤٢ إيرادات من المعامات

١٨,٩٧٥ ٤٣٩ ١٨,٥٣٦             ٣,٢٦٤ ٣,٧٥٤ -   ١١,٥١٨ إيرادات تجارية
إيرادات القروض 

المشتركة واإليرادات 
األخرى ذات الصلة 

١١,٥٢٥ ٣٦٨ ١١,١٥٧                ٦٤٤ ١,٢٣٧ ١,١٧٢ ٨,١٠٤ بالقروض
اإليرادات المتعلقة 

بالخدمات االستشارية 
وإدارة األصول 

١٠,٩٩٩ ٤٤ ١٠,٩٥٥             ٢,٤٥٤ ١٠٧٨,٣٩٠ ٤ واألسهم الخاصة
١٠١,٨٦٧ ١,٧٢٦ ١٠٠,١٤١             ٦,٤٧٥ ٢٣,٧٦٨٥٥,٤٦٩١٤,٤٢٩ إجمالي إيرادات العقود 

٤٠,٥٨٠ ١,٠٨٦ ٣٩,٤٩٤             ٣,٢٠٨ ٨,١٢٠٢٦,٣١٨ ١,٨٤٨ إيرادات غير تعاقدية
١٤٢,٤٤٧ ٢,٨١٢ ١٣٩,٦٣٥             ٩,٦٨٣ ٦٣,٥٨٩٤٠,٧٤٧ ٢٥,٦١٦ اإلجمالي 

٣٦٩,٩٩٢ ٧,٣٠٤ ٣٦٢,٦٨٨           ٢٥,١٥١ ١٦٥,١٦٦١٠٥,٨٣٦ ٦٦,٥٣٥ )دوالر أمريكي باآلالف(

ــال عمانــي )٢٠١٨م  ــال عمانــي( و٣.٧٢١ مليــون ري ــال عمانــي )٢٠١٨م : ٤.٢١٣ مليــون ري لــدى المجموعــة أصــول والتزامــات تعاقديــة بقيمــة ٤.١٨٧ مليــون ري
: ٤.٤٣٠ مليــون ريــال عمانــي( علــى التوالــي.  

لم يتم االعتراف بأي خسائر النخفاض القيمة فيما يتعلق بأصول العقود. وأيضًا، ال يوجد في العقود مكون مالي جوهري. 

تتعلــق التزامــات العقــد فــي المقــام األول بالرســوم غيــر القابلــة لاســترداد التــي يتــم تلقيهــا مــن العمــاء حيــث يتــم إدراج اإليــرادات علــى مــدار فتــرة زمنيــة 
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كمــا هــو مذكــور فــي اإليضــاح 3-٢. تــم إدراج مبلــغ ١.١8٩ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١8م : ١.١٩3 مليــون ريــال عمانــي( والمــدرج فــي االلتزامــات التعاقديــة فــي 
بدايــة الفتــرة كإيــرادات للفتــرة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٩م. تتوقــع اإلدارة أن يتــم احتســاب ٢6% )٢٠١8م : ٢٢%( مــن إيــرادات التزامــات األداء المتبقيــة 

كل عــام علــى مــدار الســنوات الثــالث القادمــة.

ال تشمل اإليرادات من العقود مع العمالء اإليرادات المدرجة من التزامات األداء المستوفاة في الفترات السابقة.

42.  إدارة المخاطر المالية

1.42  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 المتمثــل فــي تعظيــم العوائــد المعدلــة 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	 

ــة المخاطــر المنبثقــة عــن المجلــس. يقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة  ــدار مــن خــالل لجن إدارة المخاطــر هــي المســؤولية العامــة لمجلــس إدارة المجموعــة وت
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 
ــرة إدارة  ــي وضعهــا مجلــس اإلدارة. وتعمــل دائ ــًا لمقاييــس المخاطــر الت ــات المجموعــة تعمــل وفق ــف عملي ــى مراجعــة والتأكــد مــن أن مختل موضوعــي عل

المخاطــر بشــكل مســتقل عــن األعمــال وترفــع التقاريــر مباشــرة إلــى مجلــس اإلدارة.

يتــم تحديــد مســتوى الرغبــة فــي المخاطــرة فــي مجــاالت األعمــال المختلفــة ويعمــم مــن خــالل سياســة محكمــة للمخاطــر علــى مســتوى المؤسســة. وتتــم 
إدارة المخاطــر علــى مســتوى المؤسســة بهــدف تعظيــم العوائــد المعدلــة 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. يتــم 
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 تتحملهــا المجموعــة فــي ســياق عملــه العــادي. يتــم 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 مجلــس إدارة 
المجموعــة علــى صلــة وثيقــة بمبــادرات إدارة المخاطــر الرئيســية، بمــا يضمــن إدارة المخاطــر فــي المجموعــة علــى نحــو فعــال والحفــاظ علــى مســتويات مناســبة 

مــن الســيولة ورأس مــال كاف يتماشــى مــع المتطلبــات المتغيــرة.

تــدرك المجموعــة أن عمليــة إدارة المخاطــر هــي أمــر أساســي لتحقيــق هدفــه المتمثــل فــي تعزيــز قيمــة المســاهمين، كمــا أنهــا تمثــل مجــال اختصاصــه 
ــة  ــى تحقيــق خطــط النمــو مــع إدارة المخاطــر الكامن ــه عل ــز قــدرات إدارة المخاطــر وذلــك لضمــان قدرت األساســي. وتواصــل المجموعــة االســتثمار فــي تعزي

ــة. بطريقــة فاعل

2.42   مخاطر االئتمان

1.2.42   إدارة مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي الخســارة المتوقعــة التــي تنتــج عــن عــدم قــدرة المقتــرض أو الطــرف المقابــل علــى الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة أو التعاقديــة وفقــا للشــروط 

المتفــق عليهــا. وتشــمل األنــواع التالية:

 المخاطر السيادية/ القطرية	 

 مخاطر الطرف المقابل	 

 مخاطر التسوية	 

وظيفــة إدارة مخاطــر االئتمــان هــي تعظيــم معــدل العائــد المــوزون بالمخاطــر للمجموعــة مــن خــالل الحفــاظ علــى التعــرض لمخاطــر االئتمــان ضمــن الحــدود 
المقبولــة. وتشــكل 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 
ــال  ــز االئتمــان، ســقف المقتــرض الواحــد، إلــخ. لــكل مؤشــر، قــد وضعــت المجموعــة لنفســها حــدودًا واضحــة ومحــددة بشــكل جيــد. يتــم مراقبــة االمتث تركي

لمختلــف المؤشــرات واإلبــالغ عنهــا علــى أســاس منتظــم ويتــم اإلبــالغ عــن أي حــاالت اســتثنائية للتمكــن مــن اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة.
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يتــم 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 تــم بيانــه فــي "حــدود ســلطات اإلقــراض" المناســبة.

يتــم إرســال كل مقترحــات اإلقــراض لمقتــرض أو مجموعــة مــن المقترضيــن عندمــا تتعــدى مســتويات اإلقــراض المقترحــة حــدود االئتمــان العتمادهــا / 	 
تجديدهــا إلــى الســلطات المناســبة بعــد إجــراء فحــص مســتقل مــن قبــل قســم إدارة االئتمــان والــذي بــدوره يــدرج مالحظاتــه ضمــن المقتــرح.

يتــم فحــص جميــع حســابات قــروض الشــركات مــرة واحــدة ســنويًا علــى األقــل، كمــا يتــم فحــص محفظــة قــروض العمــالء األفــراد بمــا فــي ذلــك 	 
ــج مــرة واحــدة ســنويًا علــى األقــل. بطاقــات االئتمــان ومحفظــة الرهــن علــى أســاس المحفظــة وعلــى مســتوى المنت

يتــم التحكــم فــي تركــز المخاطــر مــن أطــراف مقابلــة وفــي مناطــق جغرافيــة وقطاعــات محــددة وضبطهــا وفقــًا لالشــتراطات المنظمــة والحــدود 	 
الموضوعــة فــي سياســة المجموعــة للمخاطــر.

ــة وإدارة 	  ــل ومراقب ــث محفظــة العمي ــراض بتحدي ــى أســاس منتظــم. ويقــوم قســم اإلق ــات عل ــى مســتوى المجموع ــار العمــالء عل ــل كب ــم تحلي يت
المخاطــر ذات الصلــة علــى أســاس مســتمر. ويتــم إجــراء تحليــل علــى الصناعــة والقطــاع وإعــداد تقاريــر عــن المؤشــر كجــزء مــن عمليــة إدارة مخاطــر 

االئتمــان لفهــم التوجهــات فــي الصناعــة.

تعرضــات االئتمــان هــي مخاطــر مصنفــة لدعــم اتخــاذ قــرارات االئتمــان. يتــم تحليــل المحفظــة علــى أســاس درجــات المخاطــر ودرجــة نقــل المخاطــر 	 
ــز علــى إدارة مخاطــر االئتمــان الســائدة. للتركي

يتم تصنيف محفظة الخدمات المصرفية لأفراد 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 يتــم تقييمهــا بانتظــام، فــإن األوراق 
الماليــة الرســمية بمقتضــى سياســة االئتمــان التــي تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق الرهــن القانونــي علــى العقــارات ســيتم تقييمهــا مــرة واحــدة علــى األقــل فــي 

3 ســنوات أو أكثــر فــي كثيــر مــن األحيــان فــي حــال تطلــب الوضــع ذلــك.

ــة الرئيســية مــن أجــل  ــوك المقابل ــة المشــتقات المبرمــة مــع البن ــة ووثيقــة جمعي ــة دعــم االئتمــان المرفــق مــع عقــود المقايضــات الدولي ــذ المجموع تنف
ــة بإجــراء التقييــم اليومــي  ــر فــي القيمــة المتضمنــة بمخاطــر المشــتقات. يتعهــد المكتــب األوســط للخزان التخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان الناشــئة عــن التغي

ــداءات الهامــش المناســبة. ــع ن ــع المعامــالت المشــتقة ويرف لجمي

يتــم فــي العــادة ضمــان التمويــل واإلقــراض طويــل األجــل للشــركات بينمــا ال يكــون تدويــر تســهيالت االئتمــان لأفــراد فــي العــادة مضمونــًا. وباإلضافــة إلــى 
ــم مالحظــة مؤشــرات انخفــاض  ــل حالمــا تت ــى ضمــان إضافــي مــن الطــرف المقاب ــل خســارة االئتمــان، تســعى المجموعــة للحصــول عل ــك ومــن أجــل تقلي ذل
بالقيمــة للقــروض والســلف لأفــراد. يتــم تحديــد الضمانــة المحتفــظ بهــا كتأميــن لأصــول الماليــة عــدا القــروض والســلف حســب طبيعــة األداة. ســندات الديــن 

وســندات الخزانــة والســندات األخــرى المؤهلــة غيــر مضمونــة فــي العــادة.

2.2.42  تحليل جودة االئتمان
تتــم متابعــة كافــة قــروض وســلف المجموعــة بانتظــام للتأكــد مــن االلتــزام بشــروط الســداد المحــددة. يتــم 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.

لــم تتغيــر سياســات المجموعــة فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى الضمانــات بشــكل كبيــر خــالل الفتــرة المشــمولة بالتقريــر ولــم يحــدث أي تغييــر جوهــري فــي الجــودة 
اإلجماليــة للضمانــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة منــذ الفتــرة الســابقة. 

بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩، تصنــف المجموعــة أصولهــا الماليــة فــي المرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة، كمــا هــو موضــح 
أدناه:

المرحلــة األولــى: تصنــف فيهــا األدوات الماليــة التــي لــم تتعــرض النخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة ولــم تشــهد زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان 	 
منــذ اإلدراج المبدئــي. وعندمــا يتــم إدراج تســهيل ائتمانــي ألول مــرة، تــدرج المجموعــة مخصــص خســارة علــى أســاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة 

لفتــرة ١٢ شــهرًا.

المرحلــة الثانيــة: تصنــف فيهــا األدوات الماليــة التــي تشــهد زيــادة جوهريــة فــي 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.

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 عــن الســداد/ انخفــاض القيمــة االئتمانيــة. إن التســهيالت االئتمانيــة التــي 
تعتبــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة هــي تلــك التســهيالت التــي يكــون فيهــا المبلــغ األصلــي أو الربــح متأخــر الســداد ألكثــر مــن 8٩ يومــًا. وإلــى جانــب ذلــك 
يتــم 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.



170

يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة واستثمارات الديون المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر. وما لم يتم تحديد األصول المالية بشكل خاص، فإن المبالغ المبينة في الجدول تمثل إجمالي القيم الدفترية. وبالنسبة الرتباطات 

القروض وعقود الضمان المالي، تمثل المبالغ المبينة في الجدول المبالغ الملتزم بها أو المضمونة، على التوالي.

٣١ ديسمبر ٢٠١٩
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

إجمالي التعرض
 ١٣٤,١٧٩-- ١٣٤,١٧٩أرصدة لدى البنك المركزي
 ٨٢١,٨١٥- ٣٨٧ ٨٢١,٤٢٨مبالغ مستحقة من البنوك

٧,٠١٧,٧٣٢١,٨٧٦,٥٤٨٢٩٨,٥٤٧٩,١٩٢,٨٢٧قروض وسلف
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 ٦٠,٧٨٩- ٨,٣٠٣ ٥٢,٤٨٦الشامل اآلخر

 ١,٢٧٤,٩٩٨-١,٢٦٦,٩٦٩٨,٠٢٩استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة
 ١١,٤٨٤,٦٠٨ ٢٩٨,٥٤٧ ١,٨٩٣,٢٦٧ ٩,٢٩٢,٧٩٤اإلجمالي 

 ٢,٣٢٢,٩٥٧ ٤٨,٥٤٧ ٨٥٩,٩٣٧ ١,٤١٤,٤٧٣عقود الضمانات المالية
 ١٢٣,٤٦٢ ٢١ ٤٥,٩٨٤ ٧٧,٤٥٧أوراق قبول

٢,٠٤٦,١٣٣ -٦٩٨,٦٤٠ ١,٣٤٧,٤٩٣ إلتزامات قروض/ حدود غير مستخدمة
 ٤,٤٩٢,٥٥٢ ٤٨,٥٦٨ ١,٦٠٤,٥٦١ ٢,٨٣٩,٤٢٣اإلجمالي 

 ١٥,٩٧٧,١٦٠ ٣٤٧,١١٥ ٣,٤٩٧,٨٢٨  ١٢,١٣٢,٢١٧ إجمالي مجموع التعرض
 ٤١,٤٩٩,١١٧ ٩٠١,٥٩٧ ٩,٠٨٥,٢٦٨  ٣١,٥١٢,٢٥٢ دوالر أمريكي باآلالف

انخفاض القيمة
--- -أرصدة لدى البنك المركزي

 ٧٦٦- ١٥ ٧٥١مستحق من بنوك
 ٣١٤,٧٨٦ ٢١٨,٨٣٢ ٧٧,٧٥١ ١٨,٢٠٣قروض وسلف

استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 ١,٣١١- ١,١٧١ ١٤٠اآلخر

 ٣٠٢- ٣٥ ٢٦٧استثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المهلكة
 ٣١٧,١٦٥ ٢١٨,٨٣٢ ٧٨,٩٧٢ ١٩,٣٦١اإلجمالي 

 ٥٤,١٤٢ ٣٤,٦٦٢ ١٧,٥٣٣ ١,٩٤٧عقود الضمانات المالية
 ١٤٥- ١٠٠ ٤٥أوراق قبول

 ١٠,٧٤٥- ٨,٢٨٥ ٢,٤٦٠إلتزامات قروض/ حدود غير مستخدمة
 ٦٥,٠٣٢ ٣٤,٦٦٢ ٢٥,٩١٨ ٤,٤٥٢اإلجمالي 

 ٣٨٢,١٩٧ ٢٥٣,٤٩٤ ١٠٤,٨٩٠ ٢٣,٨١٣إجمالي االنخفاض في القيمة
 ٩٩٢,٧٢٠ ٦٥٨,٤٢٦ ٢٧٢,٤٤٢ ٦١,٨٥٢دوالر أمريكي باآلالف

صافي التعرض
 ١٣٤,١٧٩-- ١٣٤,١٧٩أرصدة لدى البنك المركزي
 ٨٢١,٠٤٩- ٣٧٢ ٨٢٠,٦٧٧مبالغ مستحقة من البنوك

 ٨,٨٧٨,٠٤١ ٦,٩٩٩,٥٢٩١,٧٩٨,٧٩٧٧٩,٧١٥قروض وسلف
استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 ٥٩,٤٧٨- ٧,١٣٢ ٥٢,٣٤٦اآلخر

 ١,٢٧٤,٦٩٦-١,٢٦٦,٧٠٢٧,٩٩٤استثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المهلكة
 ١١,١٦٧,٤٤٣ ٩,٢٧٣,٤٣٣١,٨١٤,٢٩٥٧٩,٧١٥اإلجمالي 

 ٢,٢٦٨,٨١٥ ١٣,٨٨٥ ٨٤٢,٤٠٤ ١,٤١٢,٥٢٦عقود الضمانات المالية
 ١٢٣,٣١٧ ٢١ ٤٥,٨٨٤ ٧٧,٤١٢أوراق قبول

 ٢,٠٣٥,٣٨٨- ٦٩٠,٣٥٥ ١,٣٤٥,٠٣٣إلتزامات قروض/ حدود غير مستخدمة
 ٤,٤٢٧,٥٢٠ ١٣,٩٠٦ ١,٥٧٨,٦٤٣ ٢,٨٣٤,٩٧١اإلجمالي 

 ١٥,٥٩٤,٩٦٣ ٩٣,٦٢١ ٣,٣٩٢,٩٣٨  ١٢,١٠٨,٤٠٤ إجمالي صافي التعرض
 ٤٠,٥٠٦,٣٩٧ ٢٤٣,١٧١ ٨,٨١٢,٨٢٦  ٣١,٤٥٠,٤٠٠ دوالر أمريكي باآلالف

المرحلة األولى: ٧٥.٩% من إجمالي التعرض يقع في المرحلة األولى ولم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ النشوء.    
المرحلة الثانية: ٢١.٩% من إجمالي التعرض في المرحلة الثانية وشهدت زيادة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها. هذه األصول هي المحرك الرئيسي لزيادة 

مخصصات انخفاض القيمة بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩. 
المرحلة الثالثة: ٢.٢% من إجمالي التعرض يقع في المرحلة الثالثة وتعرضت األصول النخفاض في قيمتها االئتمانية بما في ذلك األصول المتعثرة وبعض 

أصول اإلمهال.
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٣١ ديسمبر ٢٠١٨
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

إجمالي التعرض
 ٧٧٣,٤٨٢  -  -  ٧٧٣,٤٨٢ أرصدة لدى البنك المركزي

 ٤٥٧,٤٤١  -  ٣٣٥  ٤٥٧,١٠٦ مستحق من البنوك
 ٩,٢٦٨,٠٢٦  ٢٨٦,٧٨٤  ٢,٣٨٥,٨٢٩  ٦,٥٩٥,٤١٣ قروض وسلف

استثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 ٦٢,٨٧٩  -  ١١,٤٣٩  ٥١,٤٤٠ اآلخر

 ١,٠٨٥,١٨٨  -  ٨,٩١٠  ١,٠٧٦,٢٧٨ استثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المهلكة
١١,٦٤٧,٠١٦  ٢٨٦,٧٨٤  ٢,٤٠٦,٥١٣  ٨,٩٥٣,٧١٩ اإلجمالي 

 ٢,٦٧٦,٤٣٥  ١٥,١٣٢  ٩٦٧,٠٠٩  ١,٦٩٤,٢٩٤ عقود الضمانات المالية
 ١٠٧,٤٨٨  ٥٦  ٦٤,٥٦١  ٤٢,٨٧١ أوراق قبول

 ٢,٣٠٠,٨٢١  -  ١,٠٨٨,٤٣٧  ١,٢١٢,٣٨٤ التزامات قروض / حدود غير مستخدمة
 ٥,٠٨٤,٧٤٤  ١٥,١٨٨  ٢,١٢٠,٠٠٧  ٢,٩٤٩,٥٤٩ اإلجمالي 

 ١٦,٧٣١,٧٦٠ ٣٠١,٩٧٢  ٤,٥٢٦,٥٢٠  ١١,٩٠٣,٢٦٨ إجمالي مجموع التعرض
 ٤٣,٤٥٩,١١٧ ٧٨٤,٣٤٣ ١١,٧٥٧,١٩٥ ٣٠,٩١٧,٥٧٩(دوالر أمريكي باآلالف)

انخفاض القيمة
----أرصدة لدى البنك المركزي

 ٦٤٨- ٣ ٦٤٥مستحق من بنوك
 ٣٢٩,١١١ ٢٠٦,٤٩٠ ١٠٧,٦٧٩ ١٤,٩٤٢قروض وسلف

استثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 ٩٣٢- ٨٤٨ ٨٤اآلخر

١٨١ -٩٢ ٨٩ استثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المهلكة
٣٣٠,٨٧٢ ٢٠٦,٤٩٠ ١٠٨,٦٢٢ ١٥,٧٦٠ اإلجمالي 

 ٢٩,٨٢٠ ٧,٢٣٣ ٢١,٢٥٧ ١,٣٣٠عقود الضمانات المالية
 ٩١ ٢٧ ٤٨ ١٦أوراق قبول

١٠,٢١٩ - ٧,٩٧٣ ٢,٢٤٦ التزامات قروض / حدود غير مستخدمة
٤٠,١٣٠ ٧,٢٦٠ ٢٩,٢٧٨ ٣,٥٩٢ اإلجمالي 

 ٣٧١,٠٠٢ ٢١٣,٧٥٠ ١٣٧,٩٠٠ ١٩,٣٥٢إجمالي انخفاض القيمة
 ٩٦٣,٦٤٢ ٥٥٥,١٩٥ ٣٥٨,١٨٢ ٥٠,٢٦٥(دوالر أمريكي باآلالف)

صافي التعرض
 ٧٧٣,٤٨٢    -    -  ٧٧٣,٤٨٢ أرصدة لدى البنك المركزي

 ٤٥٦,٧٩٣    -  ٣٣٢  ٤٥٦,٤٦١ مستحق من بنوك
 ٨,٩٣٨,٩١٥  ٨٠,٢٩٤  ٢,٢٧٨,١٥٠  ٦,٥٨٠,٤٧١ قروض وسلف

استثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 ٦١,٩٤٧    -  ١٠,٥٩١  ٥١,٣٥٦ اآلخر

 ١,٠٨٥,٠٠٧  -    ٨,٨١٨  ١,٠٧٦,١٨٩ استثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المهلكة
 ١١,٣١٦,١٤٤  ٨٠,٢٩٤  ٢,٢٩٧,٨٩١  ٨,٩٣٧,٩٥٩ اإلجمالي 

 ٢,٦٤٦,٦١٥  ٧,٨٩٩  ٩٤٥,٧٥٢  ١,٦٩٢,٩٦٤ عقود الضمانات المالية
 ١٠٧,٣٩٧  ٢٩  ٦٤,٥١٣  ٤٢,٨٥٥ أوراق قبول

 ٢,٢٩٠,٦٠٢  -    ١,٠٨٠,٤٦٤  ١,٢١٠,١٣٨ التزامات قروض / حدود غير مستخدمة
 ٥,٠٤٤,٦١٤  ٧,٩٢٨  ٢,٠٩٠,٧٢٩  ٢,٩٤٥,٩٥٧ اإلجمالي 

 ١٦,٣٦٠,٧٥٨  ٨٨,٢٢٢  ٤,٣٨٨,٦٢٠  ١١,٨٨٣,٩١٦ إجمالي صافي التعرض
 ٤٢,٤٩٥,٤٧٥ ٢٢٩,١٤٨ ١١,٣٩٩,٠١٣ ٣٠,٨٦٧,٣١٤(دوالر أمريكي باآلالف)

المرحلة األولى: ٧١.١% من إجمالي التعرض في نطاق معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ يقع في المرحلة األولى ولم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر 
االئتمان منذ النشوء.        

المرحلة الثانية: ٢٧.١% من إجمالي التعرض يقع في المرحلة الثانية وشهد زيادة في مخاطر االئتمان منذ النشوء. وهذه األصول هي المحرك الرئيسي 
للزيادة في مخصصات انخفاض القيمة بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩.    

المرحلة الثالثة: ١.٨% من إجمالي التعرض يقع في المرحلة الثالثة وتعرضت األصول النخفاض في قيمتها االئتمانية بما في ذلك األصول المتعثرة وبعض 
أصول اإلمهال.  
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صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول المالّية

فيما يلي تفاصيل صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول المالّية المحّملة في قائمة الدخل:

٢٠١٨٢٠١٩
 

٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

  
)االنخفاض في القيمة( / عكس االنخفاض في قيمة الخسائر 

  االئتمانّية:
 ٢,١٤١)١١٧(مستحق من البنوك    )٣٠٤( ٥,٥٦١

)٧٨,٨٦٤()٦٧,٨٢٩(قروض وسلفيات للعمالء   )١٧٦,١٧٩()٢٠٤,٨٤٢(
)٩,٦٢٩()٢٤,٣١٨(ضمانات مالية   )٦٣,١٦٤()٢٥,٠١٠(

)٢٨()٥٤(أوراق قبول   )١٤٠()٧٣(
 ٢,٦١٨)٥٢٦(إلتزامات قروض/ حدود غير مستخدمة   )١,٣٦٦( ٦,٨٠٠
٦١٣ )٥٠٠(استثمارات   )١,٢٩٩) ١,٥٩٢ 

)٨٣,١٤٩()٩٣,٣٤٤()٢٤٢,٤٥٢()٢١٥,٩٧٢(
  

 ٣٥,٩٤٦٣٦,٧٠٦ مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية٩٣,٣٦٧  ٩٥,٣٤١
٣,٢٠١  ١,٢٧١مبالغ مستردة من قروض مشطوبة سابقًا  ٨,٣١٤٣,٣٠١ 

 ٣٩,٩٠٧  ٣٧,٢١٧ ١٠٣,٦٥٥٩٦,٦٦٨
 )٤٣,٢٤٢( )٥٦,١٢٧) )١٤٥,٧٨٤()١١٢,٣١٧(

الحد األقصى لمخاطر االئتمان قبل الضمانة المحتفظ بها أو تحسينات االئتمان األخرى لكافة األصول بالميزانية العمومية يرتكز على صافي القيمة النقدية 
كما أدرجت بقائمة المركز المالي.

الحد األقصى لمعادالت مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنود خارج الميزانية العمومية المحتسبة حسب إرشادات بازل ٣ كما يلي:

٢٠١٨٢٠١٩
 

٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 ٣٨٦,٩٨٢٤٤٥,٠٧٦ ضمانات مالية١,٠٠٥,١٤٨  ١,١٥٦,٠٤١
 ٩٢٧,٠٢٤١,٠٥٧,٢٧٢ التزامات أخرى متعلقة باالئتمان ٢,٤٠٧,٨٥٤ ٢,٧٤٦,١٦٢
١٤٨,٩٠٦  ٩٠,٠٥٤ارتباطات قروض ٣٨٦,٧٦٩٢٣٣,٩٠٧ 

١,٦٥١,٢٥٤ ١,٤٠٤,٠٦٠ ٣,٦٤٦,٩٠٩ ٤,٢٨٨,٩٧٢ 

يمثل الجدول أعاله أسوأ احتمال للتعرض لمخاطر االئتمان كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و٢٠١٨م ، دون األخذ في االعتبار أي ضمانات ُمحتفظ بها أو تعزيزات 
ائتمانية أخرى مرفقة.

٣.٢.٤٢   القروض واألوراق المالية التي تعرضت لالنخفاض في القيمة
تتمثــل 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. يتــم 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 ٩.

٤.٢.٤٢   قروض تجاوزت موعد استحقاقها ولكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة
هــي القــروض واألوراق الماليــة التــي تتجــاوز فیهــا مدفوعــات الفائــدة التعاقدیــة أو المبلــغ األصلــي موعــد اســتحقاقها ولكــن المجموعــة تــرى أن االنخفــاض 

فــي القیمــة غیــر مناســب علــى أســاس تحصيــل المبالــغ المســتحقة للمجموعــة.

٥.٢.٤٢   مخصصات انخفاض القيمة
انظر إيضاح ٤٢-٢-٨

٦.٢.٤٢   سياسة الشطب 
يقــوم البنــك بشــطب القــرض أو الضمــان وأي مخصصــات ذات صلــة عندمــا تحــدد المجموعــة أن القــرض أو الضمــان غيــر قابــل للتحصيــل. يتــم التوصــل إلــى هــذا 
التحديــد بعــد دراســة معلومــات مثــل حــدوث تغيــرات هامــة فــي المركــز المالــي للمقتــرض بالصــورة التــي يصبــح مــن غيــر 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.
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٧.٢.٤٢   تحليل انخفاض القيمة والضمانات
)أ(  تقدير القيمة العادلة للضمانة اإلضافية وتحسينات الضمانة األخرى المحتفظ بها مقابل األصول المالية موضحة فيما يلي:

قروض وسلف وتمويل إسالمي 
للعمالء

قروض وسلف وتمويل إسالمي 
للعمالء

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

مقابل التي تعرضت النخفاض فردي في القيمة
 ٢٠٠,٥٤٥  ٢٢٠,٥٠٥ممتلكات ٥٧٢,٧٤٠ ٥٢٠,٨٩٦ 

 ٣٣  ٦,٦٨٢أسهم ١٧,٣٥٦ ٨٦ 
 ٤٠٤ ٣,٣٧١أخرى ٨,٧٥٦  ١,٠٤٩ 

 ٢٠٠,٩٨٢ ٥٩٨,٨٥٢٢٣٠,٥٥٨  ٥٢٢,٠٣١ 
مقابل التي تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

 ٢٨٠,٠٧٢  ٥٠٠,٧٥٦ممتلكات ١,٣٠٠,٦٦٥ ٧٢٧,٤٦٠ 
 ١٠٥,٠٥٥  ٢٧,٥٧١أسهم ٧١,٦١٣ ٢٧٢,٨٧٠ 
 ٢٦,٣١٤ ١٦,٧٩٣أخرى ٤٣,٦١٨ ٦٨,٣٤٨ 

 ٤١١,٤٤١ ١,٤١٥,٨٩٦٥٤٥,١٢٠  ١,٠٦٨,٦٧٨ 
مقابل التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

 ٤,٢١٩,٤٦١ ٤,٥٧٨,٥٧١ ممتلكات ١١,٨٩٢,٣٩٢  ١٠,٩٥٩,٦٣٩ 
 ٧٤١,٥٨٠ ٥٩٩,٢٨٧ أسهم ١,٥٥٦,٥٩٠  ١,٩٢٦,١٨٢ 
 ٢٠٩,٨٣٩  ١٩١,١٢٥أخرى  ٤٩٦,٤٢٩ ٥٤٥,٠٣٦ 

 ٥,١٧٠,٨٨٠  ٥,٣٦٨,٩٨٣ ١٣,٩٤٥,٤١١ ١٣,٤٣٠,٨٥٧ 

٥,٧٨٣,٣٠٣ ٦,١٤٤,٦٦١اإلجمالي ١٥,٠٢١,٥٦٦١٥,٩٦٠,١٥٩

)ب(  ضمانات ُمعاد تملكها

تحصــل المجموعــة علــى أصــول عــن طريــق امتــاك ضمانــة محتفــظ بهــا كتأميــن. القيمــة الدفتريــة للضمانــة المحتفــظ بهــا للبيــع كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م 
كمــا يلــي:

القيمة الدفترية
٢٠١٩٢٠١٨

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

طبيعة األصول
١,٨١٠١,٨١٠عقارات سكنية / تجارية
٤,٧٠١٤,٧٠١دوالر أمريكي باآلالف

يتــم بيــع العقــارات المعــاد امتاكهــا عندمــا يكــون ذلــك عمليــًا مــع اســتخدام المتحصــات لتقليــل المديونيــة المعلقــة. تصنــف العقــارات المعــاد امتاكهــا فــي 
قائمــة المركــز المالــي ضمــن أصــول أخــرى.

٨.٢.٤٢   التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية

المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة في تقدير انخفاض القيمة

انظر السياسات المحاسبية في اإليضاح ٣-٦

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر العجــز عــن الســداد علــى أداة ماليــة قــد ازدادت بشــكل جوهــري منــذ اإلدراج المبدئــي، يتــم النظــر فــي المعلومــات المعقولــة 
والمدعومــة ذات الصلــة والمتوفــرة بــدون تكلفــة أو جهــد ال مبــرر لــه. ويشــمل ذلــك المعلومــات والتحليــات الكميــة والنوعيــة علــى حــد ســواء، اســتنادًا إلــى 

الخبــرة التاريخيــة وتقييــم ائتمــان الخبيــر، بمــا فــي ذلــك المعلومــات المســتقبلية.

يهدف التقييم إلى تحديد ما إذا كانت الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان حدثت بسبب تعرض من خال 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 )يتــم تعديلــه حيثمــا كان مناســبا 	 
للتغيــرات فــي توقعــات الدفعات(. 
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درجات مخاطر االئتمان
يتــم تخصيــص كل تعــرض لمقيــاس تصنيــف لتقييــم المخاطــر الفرديــة بنــاًء علــى مجموعــة مــن البيانــات المحــددة لتنبــؤ مخاطــر العجــز عــن الســداد وتطبيــق 
الحكــم االئتمانــي الخبيــر. وأيضــًا، يتــم تطبيــق مقيــاس رئيســي علــى جميــع مقاييــس التصنيــف المختلفــة المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة. والغــرض الرئيســي 

منــه هــو جعــل تقييــم المخاطــر قابــًا للمقارنــة فــي مختلــف القطاعــات أو المنتجــات.

المقيــاس الرئيســي هــو مقيــاس لدرجــات مخاطــر االئتمــان المقومــة عــادًة بمزيــج مــن األرقــام أو الحــروف أو كليهمــا، والتــي تمثــل مخاطــر االئتمــان النســبية 
المخصصــة لــكل فئــة أو درجــة. كمــا يتكــون عــادة مــن مكــون كمــي ونوعــي يشــير إلــى خطــر العجــز عــن الســداد.

يتــم 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 ١ و٢ أصغــر مــن الفــرق بيــن درجتــي مخاطــر االئتمــان ٢ و٣.

يتــم 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 العمــاء ووضــع المجــال 
الــذي يعملــون فيــه والمقــاالت الصحفيــة والظــروف االقتصاديــة والتغيــرات فــي التصنيفــات االئتمانيــة الخارجيــة وغيرهــا مــن المعلومــات الداخليــة والخارجيــة 

األخرى.

إيجاد هيكل الفترة الحتمالية التخلف عن السداد
درجــات مخاطــر االئتمــان هــي مدخــات أوليــة لتحديــد هيــكل الفتــرة الحتمــال العجــز عــن الســداد للتعرضــات. يتــم جمــع وتحليــل األداء ومعلومــات العجــز عــن 
الســداد حــول التعــرض لمخاطــر االئتمــان مــن خــال االختصــاص القضائــي أو المنطقــة وحســب نــوع المنتــج والمقتــرض وباإلضافــة إلــى تصنيــف مخاطــر 
االئتمــان. بالنســبة لبعــض المحافــظ، يتــم أيًضــا اســتخدام المعلومــات التــي يتــم شــراؤها مــن الــوكاالت المرجعيــة االئتمانيــة الخارجيــة. كمــا يتــم اســتخدام 
النمــاذج اإلحصائيــة لتحليــل البيانــات التــي يتــم جمعهــا وتكويــن تقديــرات العمــر المتبقــي الحتمــال العجــز عــن الســداد للتعرضــات وكيفيــة التنبــؤ بهــا نتيجــة 

لمــرور الوقــت.

يشــمل هــذا التحليــل تحليــل ومعايــرة العاقــات بيــن التغيــرات فــي معــدالت العجــز عــن الســداد والتغيــرات فــي العوامــل االقتصاديــة الكليــة الرئيســية، وأيضــًا 
التحليــل العميــق ألثــر بعــض العوامــل األخــرى )مثــل تجربــة اإلمهــال( علــى مخاطــر العجــز عــن الســداد. وفــي غالبيــة التعرضــات، تضــم المؤشــرات االقتصاديــة 
ــاالت و/أو مناطــق  ــا بالنســبة للتعرضــات لمج ــة وأســعار النفــط ومؤشــر األســهم وغيرهــا. أم ــي ومعــدالت البطال ــي اإلجمال ــج المحل ــة الرئيســية النات الكلي

محــددة، فقــد يمتــد التحليــل ليشــمل أســعار الســلع و/أو العقــارات ذات الصلــة.

تحديد ما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري

معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
وبموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩، تتألــف المرحلــة الثانيــة مــن تســهيات شــهدت زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلدراج المبدئــي )مــا 

لــم تكــن مصنفــة ضمــن مخاطــر المتدنيــة فــي تاريــخ التقريــر(. وبالنســبة لهــذه التعرضــات، يتــم إدراج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر. 

محفظة لغير األفراد

المعايير النوعية
تقييم فردي ألي تعرض غير تجاري ينتمى إلى قائمة أفضل ٢٠ مقترض. 	 

الحســابات الخاصــة والعقــود التــي يكــون لهــا مخصــص محــدد وال تقــع ضمــن المرحلــة الثالثــة، والعقــود التــي لهــا فوائــد مجنبــة وليســت فــي المرحلــة 	 
الثالثة.

المعايير النوعية كما هي موضحة بموجب تعميم البنك المركزي العماني رقم ب م ١١٤٩ بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠١٧م.	 

المعايير الكمية
تدهــور التصنيــف: يتطلــب االنخفــاض فــي التصنيــف الــذي يبقــى ضمــن درجــة االســتثمار انخفاضــًا فــي ٤ درجــات تصنيــف علــى األقــل، أمــا التدهــور فــي 	 

التصنيــف الــذي ينقــل التصنيــف إلــى درجــة اســتثمار فرعــي مــن درجــة اســتثمار أو التدهــور فــي درجــة االســتثمار الفرعــي فهــو يتطلــب انخفاضــًا فــي 
درجــة تصنيــف واحــدة علــى األقــل. كمــا تتطلــب أعلــى درجــات تصنيــف المخاطــر أقــل مــن ٤ درجــات لتــؤدي إلــى الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان.

أيام تأخر السداد: يتم تخصيص أي تسهيل تأخر موعد استحقاقه ألكثر من ٣٠ يومًا والحسابات المعاد هيكلتها إلى المرحلة الثانية.	 

محفظة لألفراد

يتم تخصيص أي تسهيل تأخر موعد استحقاقه ألكثر من ٣٠ 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 بالعمــاء وعوامــل أخــرى ال تتعلــق بتدهــور 
االئتمــان الحالــي أو المحتمــل للعميــل. قــد يتــم إلغــاء إدراج قــرض قائــم مــن الممكــن تعديــل شــروطه وإدراج القــرض المعــاد التفــاوض بشــأنه كقــرض جديــد 

بالقيمــة العادلــة وفقــًا للسياســة المحاســبية.

عنــد تعديــل شــروط أصــل مالــي وال ينتــج عــن هــذا التعديــل إلغــاء لــإدراج، فــإن تحديــد فيمــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان لألصــل قــد ازدادت بشــكل جوهــري 
تعكــس مقارنــة:

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.	 
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يتــم إعــادة التفــاوض علــى القــروض المقدمــة للعمــاء 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 المعدلــة.

ــر أوقــات دفعــات الفوائــد وتعديــل شــروط تعهــدات القــروض. تنطبــق السياســة علــى  وعــادًة مــا تشــمل الشــروط المعّدلــة تمديــد فتــرة االســتحقاق وتغيي
ــل.  ــر أنشــطة التعدي ــة التدقيــق بشــكل منتظــم بمراجعــة تقاري محافــظ األفــراد والشــركات. تقــوم لجن

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، يتــم تقييــم أداء ســداد 

المقتــرض مقابــل شــروط تعاقديــة معّدلــة ويتــم اعتبــار مؤشــرات ســلوكية متعــددة.

وبشــكل عــام، يعــد التعديــل مؤشــرًا نوعيــًا علــى زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان، وقــد يمثــل توقــع التعديــل دليــًا علــى أن التعــرض هــو انخفــاض 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 

١٢ شــهرًا.

تعريف التخلف عن السداد
يكون األصل المالي في حالة عجز عن السداد عندما:

 مــن غيــر المرجــح أن يقــوم المقتــرض بدفــع التزاماتــه االئتمانيــة إلــى المجموعــة بشــكل كامــل دون اللجــوء إلــى إجــراءات كتحقيــق األمــن مــن قبــل 	 
المجموعــة )فــي حــال االحتفــاظ بــأي منهــا(.

ــد 	  ــاوزا موع ــى المكشــوف متج ــر الســحب عل ــة. يعتب ــي جوهــري للمجموع ــزام ائتمان ــر مــن ٨٩ يومــًا ألي الت ــد اســتحقاقه ألكث ــرض موع ــاوز المقت تج
ــغ المســتحق. ــه أقــل مــن المبل ــه أو أّن الحــد المســموح ب ــل الحــد المســموح ب ــف العمي اســتحقاقه عندمــا يخال

عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة عجز عن السداد، يتم 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.	 

مدخات التقييم حول ما إذا كانت األداة المالية في حالة عجز عن السداد وأهميتها قد تختلف مع مرور الوقت لتعكس تغيرات في الظروف.

يتوافق تعريف العجز عن السداد بشكل كبير مع ما يتم تطبيقه لألغراض الرأسمالية التنظيمية.

دمج معلومات النظرة المستقبلية
يتــم دمــج المعلومــات المســتقبلية فــي كل مــن التقييــم فيمــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة ألداة قــد ازدادت جوهريــًا منــذ اإلدراج المبدئــي ولقيــاس الخســارة 
االئتمانيــة المتوقعــة. يتــم صياغــة ســيناريو "حالــة القاعــدة" لاتجــاه 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 
ــي تعمــل فيهــا المجموعــة  ــدان الت ــة فــي البل ــة والســلطات النقدي ــات الحكومي ــي تنشــرها الهيئ ــة والتوقعــات الت ــات االقتصادي ــة البيان المعلومــات الخارجي

والمنظمــات التــي تتجــاوز الحــدود الوطنيــة ومجموعــة مختــارة مــن خبــراء القطــاع الخــاص واألكاديمييــن.

تمثــل حالــة القاعــدة نتيجــة محتملــة الحــدوث بشــكل كبيــر وتتوافــق مــع المعلومــات المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة ألغــراض أخــرى كالتخطيــط االســتراتيجي 
ووضــع الميزانيــة. بينمــا تمثــل الســيناريوهات األخــرى نتائــج أكثــر تفــاؤال وتشــاؤما. كمــا تقــوم المجموعــة بشــكل دوري بإجــراء اختبــار التحّمــل لصدمــات أشــد 

لمعايــرة تحديدهــا لهــذه الســيناريوهات التمثيليــة األخــرى. 

قامــت المجموعــة بتحديــد وتوثيــق الدوافــع الرئيســية لمخاطــر االئتمــان وخســائر االئتمــان لــكل محفظــة مــن األدوات الماليــة، وباســتخدام تحليــل البيانــات 
التاريخيــة، قامــت بتقديــر العاقــات بيــن المتغيــرات االقتصاديــة الكليــة ومخاطــر االئتمــان وخســائر االئتمــان. لحســاب خســارة االئتمــان المتوقعــة، تعتبــر 
المجموعــة ثاثــة ســيناريوهات، وهــي الحالــة األساســية والحالــة التصاعديــة والحالــة التنازليــة بترجيــح بنســبة ٤٠ ٪ و٣٠ ٪ و٣٠ ٪ علــى التوالــي. تتضمــن 

الســيناريوهات االقتصاديــة النطاقــات التاليــة للمؤشــرات الرئيســية لســلطنة عمــان والســعودية والكويــت.

٢٠٢٠٢٠٢١وحدات القياس كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٦٥.٢٤٦٦.٢١)دوالر أمريكي لكل برميل(سعر نفط برنت الخام

٣.١٧٣.١٧)٪(معدل البطالة
١١.٦٣١١.٧٥)مليار ريال ُعماني(نفقات االستهاك الخاص

١.٤١١.٤١)٪(معدل اإلقراض بين البنوك لليلة واحدة
٣١.٠٠٣١.٣٣)مليار ريال ُعماني(إجمالي الناتج المحلي العماني

٦٥.٠٥٧١.١٥المؤشرمؤشر سعر السهم العماني
٢,٧١٢.٩٨٢,٧٦٢.٦٤)مليار ريال سعودي(الناتج المحلي اإلجمالي للسعودية

٨,٧٧٧.٨٩٩,٦٠٧.٦٦المؤشرمؤشر سعر السهم السعودي
٩٠.٥٦٩٣.٥٩المؤشرمؤشر سعر السهم الكويتي
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٢٠١٩٢٠٢٠وحدات القياسكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
٦٧.٧٤٦٤.٠٩)دوالر أمريكي لكل برميل(سعر نفط خام برنت

١٦.٤٦١٦.٣٣)%(معدل البطالة
٩.٣٧٩.٥٣)مليار ريال ُعماني(نفقات االستهالك الخاص

٣.١٣٢.٩٩)%(معدل اإلقراض بين البنوك لليلة واحدة
٣٠.٣٥٣٠.٧٢)مليار ريال ُعماني(إجمالي الناتج المحلي الُعماني

١٧٢.٣٧١٧٣.٩٨المؤشرمؤشر سعر السهم العماني
٢,٦٧٢.٢٣٢,٧٢٧.٥٣)مليار ريال سعودي(إجمالي الناتج المحلي السعودي

٨,١٣٣.٣٥٩,١٥٦.٠٥المؤشرمؤشر سعر السهم السعودي
٩٧.٨٧٩٩.٠٣المؤشرمؤشر سعر السهم الكويتي

معدل البطالة ومؤشر أسعار األسهم العمانية ال يمكن مقارنتها مع السنة السابقة بسبب التغيير في النطاق

ــة اســتنادًا إلــى  تــم وضــع العالقــات المتوقعــة بيــن المؤشــرات الرئيســية والعجــز عــن الســداد ومعــدالت الخســارة علــى المحافــظ المختلفــة لألصــول المالّي
تحليــل البيانــات التاريخيــة علــى مــدى الســنوات العشــر الســابقة.

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة تشكل هيكل المصطلحات للمتغيرات التالية:

 احتمال التخلف عن السداد.	 

 الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد.	 

 التعرض الناتج عن العجز عن السداد.	 

تســتمد هــذه النمــاذج عموًمــا مــن النمــاذج اإلحصائيــة المطــورة داخلًيــا والبيانــات التاريخيــة األخــرى. يتــم تعديلهــا لتعكــس معلومــات المســتقبلية كمــا هــو 
موضــح أعــاله.

إن تقديــرات احتمــال العجــز عــن الســداد هــي تقديــرات فــي تاريــخ معيــن والتــي يتــم حســابها علــى أســاس نمــاذج التقييــم اإلحصائيــة، ويتــم تقييمهــا باســتخدام 
ــا  أدوات تصنيــف مصممــة وفًقــا للفئــات المختلفــة مــن األطــراف ذات العالقــة والتعرضــات. تســتند هــذه النمــاذج اإلحصائيــة إلــى البيانــات المجمعــة داخلًي
ــر فــي  ــى تغيي ــف، فــإن هــذا ســيؤدي إل ــات التصني ــن فئ ــل بي ــل أو التعــرض بالترحي ــة. إذا قــام الطــرف المقاب ــة والنوعي ــى العوامــل الكمي ــي تشــتمل عل والت
تقديــرات احتمــال العجــز عــن الســداد المصاحبــة. يتــم تقديــر تقديــرات احتمــال العجــز عــن الســداد بالنظــر فــي آجــال االســتحقاق التعاقــدي للتعــرض والمعــدالت 

المقــدرة للدفــع المســبق.

نســبة الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد هــي حجــم الخســارة المحتملــة فــي حــال العجــز عــن الســداد. يتــم تقديــر مقاييــس العجــز عــن الســداد بنــاًء علــى 
تاريــخ معــدالت اســترداد المطالبــات ضــد األطــراف المقابلــة المتعثــرة. تأخــذ نمــاذج العجــز عــن الســداد فــي عيــن االعتبــار الهيــكل والضمانــات وأقدميــة 
المطالبــة وصناعــة الطــرف المقابــل وتكاليــف اســترداد أي ضمانــات تعتبــر جــزًءا ال يتجــزأ مــن األصــل المالــي. ويتــم حســابها علــى أســاس التدفقــات النقديــة 

المخصومــة باســتخدام معــدل الســعر الفعلــي كعامــل خصــم. 

يمثــل مســتوى التعــرض عنــد العجــز عــن الســداد التعــرض المتوقــع فــي حالــة العجــز عــن الســداد. يســتمد مســتوى التعــرض عنــد العجــز مــن التعــرض الحالــي 
للطــرف اآلخــر و التغيــرات المحتملــة للمبلــغ الحالــي المســموح بــه بموجــب العقــد بمــا فــي ذلــك اإلهــالك. يمثــل مســتوى التعــرض عنــد العجــز ألصــل مالــي 
ــى  ــغ المســحوب، باإلضافــة إل ــى المبل ــي عل ــة - أبوظب ــة البيئ ــة، تشــتمل هيئ ــات المالي ــه. بالنســبة اللتزامــات اإلقــراض والضمان ــة ل ــي القيمــة الدفتري إجمال

ــاًء علــى المالحظــات التاريخيــة والتوقعــات المســتقبلية.  ــغ المســتقبلية المحتملــة التــي يمكــن ســحبها بموجــب العقــد، والتــي يتــم تقديرهــا بن المبال

وفًقــا لمــا تــم وصفــه أعــاله، يشــترط فــي احتمــال العجــز عــن الســداد لألصــول الماليــة التــي لــم ترتفــع فيهــا مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر أن تخضــع الســتخدام 
أقصــاه ١٢ شــهرًا، يتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــع األخــذ فــي عيــن االعتبــار مخاطــر العجــز عــن الســداد خــالل أقصــى فتــرة تعاقديــة )بمــا فــي ذلــك 
خيــارات تمديــد المقتــرض( المعرضــة لمخاطــر ائتمانيــة حتــى لــو تــم أخــذ فتــرة أطــول ألغــراض إدارة المخاطــر. تمتــد المــدة التعاقديــة القصــوى إلــى التاريــخ الــذي 
يحــق للمجموعــة المطالبــة بســداد ســلفة أو إنهــاء التــزام قــرض أو ضمــان. ومــع   ذلــك،   بالنســبة   لعمليــات   الســحب   علــى   المكشــوف   وتســهيالت   بطاقــات  
 االئتمــان   التــي   تشــمل   كال   مــن   القــرض   ومكــون   االلتــزام   غيــر   المســحوب،   يتــم   قيــاس   الخســائر   االئتمانيــة   المتوقعــة   علــى   مــدار   فتــرة   زمنيــة   اســتناًدا   إلــى   النمــط  
 الســلوكي   للمحفظــة   والــذي   قــد   يكــون   أطــول   مــن   الحــد   األقصــى   للفتــرة   التعاقديــة   إذا   كانــت   قــدرة   المجموعــة   التعاقديــة   علــى   طلــب   الســداد   وإلغــاء   االلتــزام  
 غيــر   المســحوب   ال   يحــد   مــن   تعــرض   المجموعــة   لخســائر   االئتمــان   لفتــرة   اإلشــعار   التعاقــدي  . هــذه   التســهيالت   ليــس   لديهــا   هيــكل   محــدد   المــدة   أو   محــدد   الســداد  
 ويتــم   إدارتهــا   علــى   أســاس   جماعــي  . يمكــن   للمجموعــة   إلغــاؤه   فــورًا،   ولكــن   هــذا   الحــق   التعاقــدي   ال   يتــم   تطبيقــه   فــي   اإلدارة   العاديــة   لليــوم،   ولكــن   فقــط   عندمــا  
 تصبــح   المجموعــة   علــى   علــم   بزيــادة   فــي   مخاطــر   االئتمــان   علــى   مســتوى   المنشــأة  . يتــم   تقديــر   الفتــرة   األطــول   مــع   األخــذ   بعيــن   اإلعتبــار   إجــراءات   إدارة   المخاطــر  
 االئتمانيــة   التــي   تتوقــع   المجموعــة   اتخاذهــا   والتــي   تخــدم   التخفيــف   مــن   قيمــة   االئتمــان  . وتشــمل   هــذه   التخفيضــات   فــي   الحــد،   وإلغــاء   المنشــأة   و / أو   تحويــل  

 الرصيــد   القائــم   إلــى   قــرض   بشــروط   ســداد   ثابتــة.

عندما يتم وضع نموذج للمقاييس على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة والتي تشمل:

نوع االستثمار.	 

تصنيف مخاطر االئتمان.	 

نوع الضمان.	 

نسب القروض إلى قيم الرهون العقارية المجزئة.	 

تاريخ اإلدراج المبدئي.	 
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فترة االستحقاق المتبقية.	 

الصناعة.	 

الموقع الجغرافي للمقترض.	 

تخضع المجموعات للمراجعة المنتظمة للتأكد من أن التعرضات داخل مجموعة معينة تبقى متجانسة بشكل مناسب.

منهجية حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتطلــب التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ توفيــر خســارة ائتمانيــة متوقعــة لمــدة ١٢ شــهر لجميــع الحســابات فــي المرحلــة ١ و أعمــار الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 

لجميــع الحســابات األخرى.

الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ١٢ شهر
تشــير خســارة االئتمــان لمــدة ١٢ شــهر إلــى الجــزء مــن الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن األحــداث االفتراضيــة المحتملــة فــي غضــون ١٢ شــهر مــن 

تاريــخ التقريــر.

أعمار الخسائر االئتمانية المتوقعة
تنتــج أعمــار الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عــن جميــع أعمــار حــاالت العجــز المحتملــة المتوقــع لــأداة الماليــة بعــد تاريــخ التقريــر. يشــير العمــر إلــى حيــازة القــرض 

لــأداة الماليــة.

حساب خسائر االئتمان المتوقعة هي عملية متعددة الخطوات. إن العملية المتبعة في التعرضات غير التجارية والتجارية مذكورة أدناه:

التعرضات لغير األفراد
فيما يلي المنهجية العامة المتبعة لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات غير التجارية:

١. تتضمــن المدخــات فــي حســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الشــروط التعاقديــة، والتدفقــات النقديــة، معــدل الفائــدة الفعلــي، وعوامــل الخطــر 
فــي الدولــة والصناعــة، واالرتبــاط بالمخاطــر النظاميــة ومــا يعادلهــا مــن موديــز خــال تصنيفــات الــدورة فــي تاريــخ النشــأة وتاريــخ التقريــر.

٢. يتــم تحويــل تصنيــف دورة موديــز إلــى نقطــة زمنيــة معينــة إلــى هيــكل احتماليــة العجــز عــن الســداد غيــر المشــروطة باســتخدام نمــوذج موديــز وتيــرة 
العجــز المتوقعــة الــذي يتضمــن البلــد وعوامــل الصناعــة.

٣. تــم تعديــل نمــوذج موديــز RiskCalc مــع محفظــة المجموعــة غيــر التجاريــة لحســاب احتمــال العجــز عــن الســداد غيــر المشــروطة للخســارة الناتجــة عــن 
العجز.

ــوزن  ــة( وال ــة التنازلي ــة والحال ــة التصاعدي ــة األساســية والحال ــي )الحال ــد ٣ ســيناريوهات لاقتصــاد الكل ــم تحدي ــز GCorr، ت ٤. باســتخدام نمــوذج مودي
لــكل ســيناريو. األوزان المعينــة هــي ٤٠٪ و٣٠٪ و٣٠٪ للحالــة األساســية والحالــة التصاعديــة والحالــة التنازليــة علــى التوالــي. المتغيــرات الكليــة 
ــج المحلــي للمملكــة  ــي النات ــة وإجمال ــة واألســهم الســعودية واألســهم الكويتي المســتخدمة لبنــك مســقط هــي أســعار النفــط واألســهم العماني

ــة الســعودية. العربي

٥. يتــم تحويــل النقطــة الزمنيــة غيــر المشــروطة الحتمــال العجــز عــن الســداد إلــى ١٢ شــهرا، و يتــم 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 أعــاه.

٦. يتم حساب المتوسط المرجح لسيناريو النقطة الزمنية المشروطة الحتمال العجز عن السداد باستخدام أوزان السيناريوهات المذكورة أعاه.

    يتــم حســاب المتوســط المرجــح لســيناريو النقطــة الزمنيــة المشــروطة الحتمــال العجــز عــن الســداد ويتــم تحويلهــا بعــد ذلــك إلــى تصنيــف ائتمانــي 
مكافــئ باســتخدام عمليــة تصنيــف موديــز الضمنيــة.

٧. تســتخدم الشــروط التعاقديــة علــى مســتوى األدوات لتوليــد التدفقــات النقديــة التــي يتــم خصمهــا بالســعر التعاقــدي للحصــول علــى التعــرض الناتــج 
عــن العجــز. بعــض األدوات الماليــة لهــا تدفقــات نقديــة غيــر منتظمــة، وبالتالــي فــإن التدفقــات النقديــة المخصصــة هــي مدخــات مباشــرة إلــى األداة.

٨. احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

    الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة ١٢ شــهرًا = احتمــال العجــز عــن الســداد لمــدة ١٢ شــهرًا X الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد X التعــرض 
لمخاطــر العجــز المخصومــة

    خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدى عمــر القــرض = احتمــال العجــز عــن الســداد لمــدى عمــر القــرض X الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد X التعــرض 
لمخاطــر العجــز المخصومــة

٩. الخسائر االئتمانية المتوقعة النهائية

بالنســبة لجميــع األدوات الماليــة للمرحلــة األولــى، تســاوت الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة النهائيــة مــع الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة ١٢ شــهرًا 
محســوبة كمــا هــو مبيــن أعــاه.

بالنســبة لجميــع أدوات المرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة، تســاوت الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة النهائيــة مــع أعمــار الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة 
علــى مــدى العمــر المحســوبة كمــا هــو مبيــن أعــاه.



178

التعرضات لألفراد
فيما يلي المنهجية المتبعة من قبل المجلس لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لتعرضات األفراد:

١. يتم استخدام الخصائص الفردية والقروض لتطوير نماذج احتمالية العجز عن السداد لكل محفظة تجزئة.

٢. تستخدم معلومات شطب المحفظة التاريخية لبناء نماذج الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد لكل محفظة تجارية.

ــة للدفــع، يتــم اســتخدام  ــة عــدم توفــر جــداول زمنيــة مفصل ٣. تســتخدم جــداول الدفــع المفصلــة لحســاب التعــرض لخطــر العجــز عــن الســداد. فــي حال
ــخ توقعــات محــدد. ــخ االســتحقاق لحســاب التعــرض فــي تاري اإلهــاك الخطــي لتاري

٤. احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

ــرة ١٢ شــهرًا = احتمــال العجــز عــن الســداد لمــدة ١٢ شــهرًا X الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد X التعــرض  ــة المتوقعــة لفت الخســائر االئتماني
ــز المخصومــة لمخاطــر العج

خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدى عمــر القــرض = احتمــال العجــز عــن الســداد لمــدى عمــر القــرض X الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد X التعــرض 
لمخاطــر العجــز المخصومــة

٥. الخسائر االئتمانية المتوقعة النهائية

بالنســبة لجميــع أدوات المرحلــة األولــى، تســاوت الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة النهائيــة مــع الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة ١٢ شــهرًا محســوبة 
كمــا هــو مبيــن أعــاه.

بالنســبة لجميــع أدوات المرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة، تســاوت الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة النهائيــة مــع الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى 
مــدى العمــر المحســوبة كمــا هــو مبيــن أعــاه.

يتطلــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ توفيــر خســارة ائتمانيــة متوقعــة لمــدة ١٢ شــهر لجميــع الحســابات فــي المرحلــة ١ وأعمــار الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة لجميــع الحســابات األخــرى.

ــز عــن الســداد  ــة مــن نظــام احتمــال العج ــى مــدى األشــهر الـــ ١٢ المقبل ــغ المخفــض عل ــي مدتهــا ١٢ شــهرًا المبل ــة المتوقعــة الت تســاوي الخســائر االئتماني
المخصــص شــهرًيا مضروًبــا فــي الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد والتعــرض لخطــر العجــز عــن الســداد. يتــم 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. 

ــة التنازليــة( وتســتند  ــة والحال ــة التصاعدي ــة القاعــدة والحال ــة ســيناريوهات )حال ــار ثاث ــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، تأخــذ المجموعــة فــي االعتب عنــد تقدي
هــذه الســيناريوهات إلــى مزيــج مــن احتمــال العجــز عــن الســداد والخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد. كل مــن مبلــغ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي 
مدتهــا ١٢ شــهرًا و أعمــار الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ســيكون المتوســط المرجــح لمبالــغ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المحتســبة باســتخدام الســيناريوهات 

االقتصاديــة الكليــة الثاثــة.

إن احتماليــة العجــز عــن الســداد لمــدة ١٢ شــهرًا والعمــر الحتمــال العجــز عــن الســداد فــي الوقــت المحــدد للتخلــف عــن الســداد علــى مــدى االثنــي عشــر شــهرًا 
القادمــة والعمــر المتبقــي لــأداة 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 ١٢ شهرًا = احتمال العجز عن السداد لمدة ١٢ شهرًا X التعرض لمخاطر العجز عن السداد المخصومة.

خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدى عمــر القــرض = احتمــال العجــز عــن الســداد لمــدى عمــر القــرض X الخســارة الناتجــة عــن العجــز عــن الســداد X التعــرض لمخاطــر 
العجــز المخصومــة.

تبيــن الجــداول التاليــة تحليــل الجــودة االئتمانيــة للمخاطــر اإلجماليــة فــي ٣١ ديســمبر والتغيــرات فــي أرصــدة التعــرض اإلجمالــي مــن ١ ينايــر إلــى ٣١ ديســمبر 
حســب فئــة األصــول الماليــة:

مستحق من البنوك بالتكلفة المهلكة/ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ٥٩٢,٩٨٢   - ١٣ ٥٩٢,٩٦٩درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba١٥٥,٠٠١   -- ١٥٥,٠٠١درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba٧٣,٨٣٢   - ٣٧٤ ٧٣,٤٥٨درجة مقبولة )٣ 
 ٨٢١,٨١٥   - ٣٨٧ ٨٢١,٤٢٨اإلجمالي

 ٢,١٣٤,٥٨٤   - ١,٠٠٥ ٢,١٣٣,٥٧٩اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(
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٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٤٥٧,٤٤١-٣٣٥ ٤٥٧,١٠٦ الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل  

--(٢٨)  ٢٨- التحويل إلى المرحلة األولى
-- ١٤٧(١٤٧) - التحويل إلى المرحلة الثانية
 ٤,١٦١-(٦٧)  ٤,٢٢٨إعادة قياس األرصدة القائمة

 ٧٠٦,١٣١-- ٧٠٦,١٣١أصول مالية نشأت خالل الفترة 
 (٣٤٥,٩١٨)-- (٣٤٥,٩١٨)أصول مالية مستحقة خالل الفترة

 ٨٢١,٨١٥ -  ٣٨٧  ٨٢١,٤٢٨ الرصيد في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ٣٦٢,٨٩٥  -  ٢٨  ٣٦٢,٨٦٧ درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٤٩,٨٢١  -  -  ٤٩,٨٢١ درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba٤٤,٧٢٥  -  ٣٠٧  ٤٤,٤١٨ درجة مقبولة )٣ 
 ٤٥٧,٤٤١  -  ٣٣٥  ٤٥٧,١٠٦ اإلجمالي

 ١,١٨٨,١٥٨ - ٨٧٠ ١,١٨٧,٢٨٨اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠١٨ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

 ٥٩٤,٥٧٦ - ٦٩  ٥٩٤,٥٠٧ الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

 -    -  -  - - التحويل إلى المرحلة األولى
 -    -  ٢٣٦ (٢٣٦( - التحويل إلى المرحلة الثانية
(٣٦,٠١٩(    -  ٣٠ (٣٦,٠٤٩( إعادة قياس األرصدة القائمة

 ٣٥٥,٩٥٠    -  -  ٣٥٥,٩٥٠  أصول مالية نشأت خالل الفترة
 (٤٥٧,٠٦٦( -    -  (٤٥٧,٠٦٦(أصول مالية مستحقة خالل الفترة

 ٤٥٧,٤٤١    -  ٣٣٥  ٤٥٧,١٠٦ الرصيد في ٣١ ديسمبر

قروض وسلفيات / مديونيات تمويل إسالمي بالتكلفة المهلكة

٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ٣,١١٤,٤٧٢- ٢٩٠,٣٢١  ٢,٨٢٤,١٥١ درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٤,٥٢٤,٠١٤- ٧٧٥,٣٣١  ٣,٧٤٨,٦٨٣ درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba١,٢٥٥,٧٩٤- ٨١٠,٨٩٦  ٤٤٤,٨٩٨ درجة مقبولة )٣ 
 ٣٨,٤٤٧ ٣٨,٤٤٧--دون المعياري

 ٤٩,٤٢٤ ٤٩,٤٢٤--مشكوك في تحصيله
 ٢١٠,٦٧٦ ٢١٠,٦٧٦--خسارة

 ٩,١٩٢,٨٢٧ ٢٩٨,٥٤٧ ١,٨٧٦,٥٤٨  ٧,٠١٧,٧٣٢ اإلجمالي
 ٢٣,٨٧٧,٤٧٢ ٧٧٥,٤٤٦ ٤,٨٧٤,١٥١  ١٨,٢٢٧,٨٧٥ اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)
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٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

 ٩,٢٦٨,٠٢٦ ٢٨٦,٧٨٤  ٢,٣٨٥,٨٢٩ ٦,٥٩٥,٤١٣ الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل

- (٩,١٤٧) (١٤٢,٢٩٥)  ١٥١,٤٤٢ - التحويل إلى المرحلة األولى
- (٥,٢٥٣)  ١,٢٠٤,٦٢٤ (١,١٩٩,٣٧١) - التحويل إلى المرحلة الثانية
-  ١٠٧,٣٩٢ (٤١,٦٩٢) (٦٥,٧٠٠) - التحويل إلى المرحلة الثالثة
(٥٦٦,٠٢٤)  ١٤,٣٩١ (١٧١,٢٠٣) (٤٠٩,٢١٢) إعادة قياس األرصدة القائمة

 ٤,٠٤٤,٩٨٣    - -  ٤,٠٤٤,٩٨٣ أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٣,٤٩٧,٠٣٥) (٣٨,٤٩٧) (١,٣٥٨,٧١٥) (٢,٠٩٩,٨٢٣) أصول مالية مستحقة خالل الفترة

(٢,٤٢٣) (٢,٤٢٣) - - شطب
(٥٤,٧٠٠) (٥٤,٧٠٠) - - محول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية

 ٩,١٩٢,٨٢٧  ٢٩٨,٥٤٧  ١,٨٧٦,٥٤٨  ٧,٠١٧,٧٣٢ الرصيد في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ٣,٤٠٨,٧٩٧    -  ٥٩٣,٩٦٣  ٢,٨١٤,٨٣٤ درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٤,٣٠٤,٠٩٩    -  ١,٠٨٣,٢٥٤  ٣,٢٢٠,٨٤٥ درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba١,٢٦٨,٣٤٦    -  ٧٠٨,٦١٢  ٥٥٩,٧٣٤ درجة مقبولة )٣ 
 ٣٦,٢٢٤  ٣٦,٢٢٤    -    - دون المعياري

 ٤٨,٠٧٠  ٤٨,٠٧٠    -    - مشكوك في تحصيله
 ٢٠٢,٤٩٠  ٢٠٢,٤٩٠  -    -   خسارة

 ٩,٢٦٨,٠٢٦  ٢٨٦,٧٨٤  ٢,٣٨٥,٨٢٩  ٦,٥٩٥,٤١٣ اإلجمالي
 ٢٤,٠٧٢,٧٩٤ ٧٤٤,٨٩٣ ٦,١٩٦,٩٥٨ ١٧,١٣٠,٩٤٣اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠١٨ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٨,٦٥٦,٥٠٠ ٢٥٩,٤٦٦ ١,٧٣٨,٧٣٣ ٦,٦٥٨,٣٠١ الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل

- )١٠,٠٥٨( )٣٧٩,٨٥٢(  ٣٨٩,٩١٠ - التحويل إلى المرحلة األولى
- )٣,٨٢٣(  ١,٨٥٠,١٣٨ )١,٨٤٦,٣١٥( - التحويل إلى المرحلة الثانية
 -  ٨٨,٥٩٥ )٣٢,٦٣٧( )٥٥,٩٥٨( - التحويل إلى المرحلة الثالثة
)٤٨٨,٥٢٤(  ١١,١٥٧ )١٥٤,٩٤٦( )٣٤٤,٧٣٥( إعادة قياس األرصدة القائمة

 ٣,٩٤٢,٦٢٣ - -  ٣,٩٤٢,٦٢٣ أصول مالية نشأت خالل الفترة 
)٢,٨٣٠,٢٧٣( )٤٦,٢٥٣( )٦٣٥,٦٠٧( )٢,١٤٨,٤١٣( أصول مالية مستحقة خالل الفترة

)٧,٦١٤( )٧,٦١٤(  - - شطب
 )٤,٦٨٦( )٤,٦٨٦( - -محول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية

 ٩,٢٦٨,٠٢٦ ٢٨٦,٧٨٤ ٢,٣٨٥,٨٢٩ ٦,٥٩٥,٤١٣الرصيد في ٣١ ديسمبر

قروض التجزئة والسلف/ ومديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة*

٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ١,١١٨,٣٠٢   - ١٦٠ ١,١١٨,١٤٢درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٢,٣٧٦,٥٢٧   - ٨٨٩ ٢,٣٧٥,٦٣٨درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba٢٥٣,٦٧٧   - ٢٧,٨٢٩ ٢٢٥,٨٤٨درجة مقبولة )٣ 
 ٩,٥٢٨ ٩,٥٢٨   -   -دون المعياري

 ١٣,٦٧١ ١٣,٦٧١   -   -مشكوك في تحصيله

 ٦٠,٣٢٥ ٦٠,٣٢٥   -   -خسارة

 ٣,٨٣٢,٠٣٠ ٨٣,٥٢٤ ٢٨,٨٧٨ ٣,٧١٩,٦٢٨اإلجمالي

 ٩,٩٥٣,٣٢٤ ٢١٦,٩٤٥ ٧٥,٠٠٨ ٩,٦٦١,٣٧١اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف)

* تتضمن قروض اإلسكان والقروض الشخصية وبطاقات االئتمان والسحب البنكي على المكشوف للتجزئة
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٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٣,٦٩٩,٩٨٤ ٧٤,٩٩٥ ٣٠,٦٥٣ ٣,٥٩٤,٣٣٦ الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

   - (٧,٩٧٠) (١٤,٥٧٨)  ٢٢,٥٤٨ - التحويل إلى المرحلة األولى
   - (١,٤٠٨)  ٢٥,٢٧٢ (٢٣,٨٦٤) - التحويل إلى المرحلة الثانية
   -  ٣٤,١٣٦ (٦,٨٦١) (٢٧,٢٧٥) - التحويل إلى المرحلة الثالثة
(٢٨٠,٣٧٤)  ٥٦٦ (١,٩٠٩) (٢٧٩,٠٣١) إعادة قياس األرصدة القائمة

 ٩٠٥,٨٢٩    -    -  ٩٠٥,٨٢٩ أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٤٩٣,٨٧٦) (١٧,٢٦٢) (٣,٦٩٩) (٤٧٢,٩١٥) أصول مالية مستحقة خالل الفترة

(٦٨٨) (٦٨٨)    -    - شطب
 ١,١٥٥  ١,١٥٥    -    - محول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية

 ٣,٨٣٢,٠٣٠ ٨٣,٥٢٤ ٢٨,٨٧٨ ٣,٧١٩,٦٢٨الرصيد في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ١,١٥١,٥٩٦    -  ٧٩٠  ١,١٥٠,٨٠٦ درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٢,٢٢٢,٨٨٠    -  ١,٧٧٥  ٢,٢٢١,١٠٥ درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba٢٥٠,٥١٣    -  ٢٨,٠٨٨  ٢٢٢,٤٢٥ درجة مقبولة )٣ 
 ١٠,٣٩٦  ١٠,٣٩٦    -    - دون المعياري

 ١٤,١٣٠  ١٤,١٣٠    -    - مشكوك في تحصيله
 ٥٠,٤٦٩  ٥٠,٤٦٩  -    -   خسارة

 ٣,٦٩٩,٩٨٤  ٧٤,٩٩٥  ٣٠,٦٥٣  ٣,٥٩٤,٣٣٦ اإلجمالي
 ٩,٦١٠,٣٤٨  ١٩٤,٧٩٢  ٧٩,٦١٨  ٩,٣٣٥,٩٣٨ اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

 ٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

 ٣,٥٤٧,٥٢٣  ٦٥,٧٥٩  ٢٩,٠٨٠  ٣,٤٥٢,٦٨٤ الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

   - )٨,٥٦٢( )١٢,٧٥٢(  ٢١,٣١٤ - التحويل إلى المرحلة األولى
   - )٢,٤٠٥(  ٢٨,٠٦٩ )٢٥,٦٦٤( - التحويل إلى المرحلة الثانية
   -  ٣٥,٣١٢ )٧,٣٤٢( )٢٧,٩٧٠( - التحويل إلى المرحلة الثالثة
)٢٤٥,٠٥٨(  ٢٩٩ )٢,٢٣٢( )٢٤٣,١٢٥( إعادة قياس األرصدة القائمة

 ٨٥٤,٠٢٠    -    -  ٨٥٤,٠٢٠ أصول مالية نشأت خالل الفترة 
)٤٥٧,٦٨١( )١٦,٥٨٨( )٤,١٧٠( )٤٣٦,٩٢٣( أصول مالية مستحقة خالل الفترة

)٧٠٩( )٧٠٩(    -    - شطب
 ١,٨٨٩  ١,٨٨٩  -    -   محول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية

 ٣,٦٩٩,٩٨٤  ٧٤,٩٩٥  ٣٠,٦٥٣  ٣,٥٩٤,٣٣٦ الرصيد في ٣١ ديسمبر

قروض الشركات وقروض أخرى وسلف/ ومديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة

٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ١,٩٩٦,١٧٠   - ٢٩٠,١٦١ ١,٧٠٦,٠٠٩درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٢,١٤٧,٤٨٧   - ٧٧٤,٤٤٢ ١,٣٧٣,٠٤٥درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba١,٠٠٢,١١٧   - ٧٨٣,٠٦٧  ٢١٩,٠٥٠ درجة مقبولة )٣ 
 ٢٨,٩١٩ ٢٨,٩١٩   -   -دون المعياري

 ٣٥,٧٥٣ ٣٥,٧٥٣   -   -مشكوك في تحصيله
 ١٥٠,٣٥١ ١٥٠,٣٥١   -   -خسارة

 ٥,٣٦٠,٧٩٧ ٢١٥,٠٢٣ ١,٨٤٧,٦٧٠  ٣,٢٩٨,١٠٤ اإلجمالي
 ١٣,٩٢٤,١٤٨ ٥٥٨,٥٠١ ٤,٧٩٩,١٤٣  ٨,٥٦٦,٥٠٤ اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف)
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٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٥,٥٦٨,٠٤٢ ٢١١,٧٨٩ ٢,٣٥٥,١٧٦ ٣,٠٠١,٠٧٧ الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

   -(١,١٧٧) (١٢٧,٧١٧)  ١٢٨,٨٩٤- التحويل إلى المرحلة األولى
   -(٣,٨٤٥)  ١,١٧٩,٣٥٢ (١,١٧٥,٥٠٧) - التحويل إلى المرحلة الثانية
   - ٧٣,٢٥٦ (٣٤,٨٣١) (٣٨,٤٢٥) - التحويل إلى المرحلة الثالثة
(٢٨٥,٦٥٠)  ١٣,٨٢٥(١٦٩,٢٩٤) (١٣٠,١٨١) إعادة قياس األرصدة القائمة

 ٣,١٣٩,١٥٤   -    -  ٣,١٣٩,١٥٤ أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٣,٠٠٣,١٥٩) (٢١,٢٣٥) (١,٣٥٥,٠١٦) (١,٦٢٦,٩٠٨) أصول مالية مستحقة خالل الفترة

(١,٧٣٥) (١,٧٣٥)    -   -شطب
(٥٥,٨٥٥) (٥٥,٨٥٥)    -   -محول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية

 ٥,٣٦٠,٧٩٧ ٢١٥,٠٢٣  ١,٨٤٧,٦٧٠  ٣,٢٩٨,١٠٤ الرصيد في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ٢,٢٥٧,٢٠١    -  ٥٩٣,١٧٣  ١,٦٦٤,٠٢٨ درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٢,٠٨١,٢١٩    -  ١,٠٨١,٤٧٩  ٩٩٩,٧٤٠ درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba١,٠١٧,٨٣٣    -  ٦٨٠,٥٢٤  ٣٣٧,٣٠٩ درجة مقبولة )٣ 
 ٢٥,٨٢٨  ٢٥,٨٢٨    -    - دون المعياري 

 ٣٣,٩٤٠  ٣٣,٩٤٠    -    - مشكوك في تحصيله
 ١٥٢,٠٢١  ١٥٢,٠٢١  -    -   خسارة

 ٥,٥٦٨,٠٤٢  ٢١١,٧٨٩  ٢,٣٥٥,١٧٦  ٣,٠٠١,٠٧٧ اإلجمالي
 ١٤,٤٦٢,٤٤٦  ٥٥٠,١٠١  ٦,١١٧,٣٤٠  ٧,٧٩٥,٠٠٥ اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠١٨ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

 ٥,١٠٨,٩٧٧  ١٩٣,٧٠٧  ١,٧٠٩,٦٥٣  ٣,٢٠٥,٦١٧ الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

   - )١,٤٩٦( )٣٦٧,١٠٠(  ٣٦٨,٥٩٦ - التحويل إلى المرحلة األولى
   - )١,٤١٨(  ١,٨٢٢,٠٦٩ )١,٨٢٠,٦٥١( - التحويل إلى المرحلة الثانية
   -  ٥٣,٢٨٣ )٢٥,٢٩٥( )٢٧,٩٨٨( - التحويل إلى المرحلة الثالثة
)٢٤٣,٤٦٦(  ١٠,٨٥٨ )١٥٢,٧١٤( )١٠١,٦١٠( إعادة قياس األرصدة القائمة

 ٣,٠٨٨,٦٠٣    -    -  ٣,٠٨٨,٦٠٣ أصول مالية نشأت خالل الفترة 
)٢,٣٧٢,٥٩٢( )٢٩,٦٦٥( )٦٣١,٤٣٧( )١,٧١١,٤٩٠( أصول مالية مستحقة خالل الفترة

)٦,٩٠٥( )٦,٩٠٥(    -    - شطب
 )٦,٥٧٥( )٦,٥٧٥( -    -   محول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية

 ٥,٥٦٨,٠٤٢  ٢١١,٧٨٩  ٢,٣٥٥,١٧٦  ٣,٠٠١,٠٧٧ الرصيد في ٣١ ديسمبر

استثمار في أوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ٤٣,١١١   -- ٤٣,١١١درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٦,٦٧٣   - ١,٧٩٤ ٤,٨٧٩درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba١١,٠٠٥   - ٦,٥٠٩ ٤,٤٩٦درجة مقبولة )٣ 
 ٦٠,٧٨٩   - ٨,٣٠٣ ٥٢,٤٨٦اإلجمالي

 ١٥٧,٨٩٣   - ٢١,٥٦٦ ١٣٦,٣٢٧اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف)
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٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٦٢,٨٧٩ -   ١١,٤٣٩ ٥١,٤٤٠ الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

   -   -(١,٠٤٥)  ١,٠٤٥- التحويل إلى المرحلة األولى
   -   - ٩٨١(٩٨١) - التحويل إلى المرحلة الثانية
   -   -   -   -                     - التحويل إلى المرحلة الثالثة
(٦٢٠)    - ١٦٢(٧٨٢) إعادة قياس األرصدة القائمة

 ١,٥١٤   -   - ١,٥١٤أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٧,٨٠٣)    -(٣,٢٣٤) (٤,٥٦٩) أصول مالية مستحقة خالل الفترة

 ٤٠   -   - ٤٠حركات صرف العملة األجنبية
 ٤,٧٧٩   -   - ٤,٧٧٩ربح من التغير في القيمة العادلة

 ٦٠,٧٨٩   - ٨,٣٠٣ ٥٢,٤٨٦الرصيد في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ٤٤,٦٨٣    -  ١,٠٢٠  ٤٣,٦٦٣ درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٦,٠٥١    -  ٣,٣١٤  ٢,٧٣٧ درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba١٢,١٤٥  -    ٧,١٠٥  ٥,٠٤٠ درجة مقبولة )٣ 
 ٦٢,٨٧٩    -  ١١,٤٣٩  ٥١,٤٤٠ اإلجمالي

 ١٦٣,٣٢٢ - ٢٩,٧١٢ ١٣٣,٦١٠اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٤٥,٦٧٠ -١٥,٩٣٧ ٢٩,٧٣٣ الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

 -  - (١,٩٨٢(  ١,٩٨٢ - التحويل إلى المرحلة األولى
 -  -  ٣٢ (٣٢( - التحويل إلى المرحلة الثانية
 -  -  -  - - التحويل إلى المرحلة الثالثة
(١,٨٣١(  - (٥٣٤( (١,٢٩٧( إعادة قياس األرصدة القائمة

 ٢٩,٨٨٩  -  -  ٢٩,٨٨٩ أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٨,٧٠٥(  - (٢,٠١٤( (٦,٦٩١( أصول مالية مستحقة خالل الفترة

(١(  -  - (١( حركات صرف العملة األجنبية
 (٢,١٤٣( -  -  (٢,١٤٣(خسارة من التغير في القيمة العادلة

 ٦٢,٨٧٩- ١١,٤٣٩ ٥١,٤٤٠الرصيد في ٣١ ديسمبر

استثمار في الدين في التكلفة المهلكة

٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ٤٢٠,٨٨٢   -   - ٤٢٠,٨٨٢درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٣٤٧,٤٥٤   - ٨,٠٢٨ ٣٣٩,٤٢٦درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba٥٠٦,٦٦٢   -  ١  ٥٠٦,٦٦١ درجة مقبولة )٣ 
 ١,٢٧٤,٩٩٨   - ٨,٠٢٩  ١,٢٦٦,٩٦٩ اإلجمالي

 ٣,٣١١,٦٨٤   - ٢٠,٨٥٥  ٣,٢٩٠,٨٢٩ اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف)
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٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

١,٠٨٥,١٨٨-١,٠٧٦,٢٧٨٨,٩١٠الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

--(١,١٢٨)١,١٢٨- التحويل إلى المرحلة األولى
----- التحويل إلى المرحلة الثانية
----- التحويل إلى المرحلة الثالثة
(٤,٧٢٧)-٢٤٧(٤,٩٧٤)إعادة قياس األرصدة القائمة

٦٧٦,٦٥٣--٦٧٦,٦٥٣أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٤٨٥,٥٢٩)--(٤٨٥,٥٢٩)أصول مالية مستحقة خالل الفترة

٣,٤١٣--٣,٤١٣حركات صرف العملة األجنبية وحركات أخرى
١,٢٧٤,٩٩٨-١,٢٦٦,٩٦٩٨,٠٢٩الرصيد في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ١,٠٢١,١١٣    -    -  ١,٠٢١,١١٣ درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٤٦,٢٩٣    -  ١,١٢٨  ٤٥,١٦٥ درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba١٧,٧٨٢  -    ٧,٧٨٢  ١٠,٠٠٠ درجة مقبولة )٣ 
 ١,٠٨٥,١٨٨  -    ٨,٩١٠  ١,٠٧٦,٢٧٨ اإلجمالي

 ٢,٨١٨,٦٧٠ - ٢٣,١٤٣ ٢,٧٩٥,٥٢٧اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٨٦٤,٧٩٣ -٢٧٣,٢٩٣ ٥٩١,٥٠٠ الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

   -    - (٢٦٢,١٤٤(  ٢٦٢,١٤٤ - التحويل إلى المرحلة األولى
   -    -    -    - - التحويل إلى المرحلة الثانية
   -    -    -    - - التحويل إلى المرحلة الثالثة
(٣,٨٩١(    - (٢,٢٣٩( (١,٦٥٢( إعادة قياس األرصدة القائمة

 ٥٦٥,٤٤٠  -      -  ٥٦٥,٤٤٠ أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٣٣٤,٧٨٧(    -    - (٣٣٤,٧٨٧( أصول مالية مستحقة خالل الفترة

 (٦,٣٦٧( -  -  (٦,٣٦٧(حركات صرف العملة األجنبية وحركات أخرى
 ١,٠٨٥,١٨٨- ٨,٩١٠ ١,٠٧٦,٢٧٨الرصيد في ٣١ ديسمبر

عقود الضمانات المالية بالتكلفة المهلكة

٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ٩٦١,٤٤٠-٨٦١,٠٦١١٠٠,٣٧٩درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba٨٨٨,٥٥٤-٤٥٤,٦٠٧٤٣٣,٩٤٧درجة معيارية )١

)Caaإلى ٣ Ba٤٢٤,٤١٦-٩٨,٨٠٥٣٢٥,٦١١درجة مقبولة )٣
١٢,٠١٦١٢,٠١٦--دون المعياري

١٨,٥٣٠١٨,٥٣٠--مشكوك في تحصيله
١٨,٠٠١١٨,٠٠١--خسارة

١,٤١٤,٤٧٣٨٥٩,٩٣٧٤٨,٥٤٧٢,٣٢٢,٩٥٧اإلجمالي
٣,٦٧٣,٩٥٦٢,٢٣٣,٦٠٣١٢٦,٠٩٦٦,٠٣٣,٦٥٥اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(
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٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

١,٦٩٤,٢٩٤٩٦٧,٠٠٩١٥,١٣٢٢,٦٧٦,٤٣٥الرصيد في ١ يناير 
التحويل بين المراحل 

-(٣٢٦)(١٥٩,٠١٦)١٥٩,٣٤٢- التحويل إلى المرحلة األولى
-(٣٤٠)٥٤٩,٢٩٩(٥٤٨,٩٥٩)- التحويل إلى المرحلة الثانية
-٤٥,٨٧١(٣٧,٢٦١)(٨,٦١٠)- التحويل إلى المرحلة الثالثة
(٢٧٤,٧٨٣)(٤,٣٠٣)(١٤٧,٤١٧)(١٢٣,٠٦٣)إعادة قياس األرصدة القائمة

٨٥٠,٣٨١--٨٥٠,٣٨١أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٩٢٩,٠٧٦)(٧,٤٨٧)(٣١٢,٦٧٧)(٦٠٨,٩١٢)أصول مالية مستحقة خالل الفترة

١,٤١٤,٤٧٣٨٥٩,٩٣٧٤٨,٥٤٧٢,٣٢٢,٩٥٧الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ١,٠٤٤,١٢٥    -  ١٥٥,٦٦١  ٨٨٨,٤٦٤ درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba١,١٨٥,٠٠٤    -  ٥٥٥,٠٨٣  ٦٢٩,٩٢١ درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba٤٣٢,١٧٤    -  ٢٥٦,٢٦٥  ١٧٥,٩٠٩ درجة مقبولة )٣ 
 ٧,٩٧٤  ٧,٩٧٤    -    - دون المعياري 

 ٤,٠٧٢  ٤,٠٧٢    -    - مشكوك في تحصيله
 ٣,٠٨٦  ٣,٠٨٦  -    -   خسارة

 ٢,٦٧٦,٤٣٥  ١٥,١٣٢  ٩٦٧,٠٠٩  ١,٦٩٤,٢٩٤ اإلجمالي
 ٦,٩٥١,٧٨٠ ٣٩,٣٠٤ ٢,٥١١,٧١٢ ٤,٤٠٠,٧٦٤اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٢,٨٦٠,٠٧٠ ١٢,٠٩٥ ٦٠٧,٨٤٦ ٢,٢٤٠,١٢٩ الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

 - (٢٢( (١٠٨,١٦٣(  ١٠٨,١٨٥ - التحويل إلى المرحلة األولى
 - (٩٠(  ٧٨٤,٧١٨ (٧٨٤,٦٢٨( - التحويل إلى المرحلة الثانية
 -  ٦,٤٠٤ (٥٣٢( (٥,٨٧٢( - التحويل إلى المرحلة الثالثة
(٣٦٥,٠٢٧( (٦٧( (٩٩,٦٥١( (٢٦٥,٣٠٩( إعادة قياس األرصدة القائمة

 ١,١٣١,٧٤٨  -  -  ١,١٣١,٧٤٨ أصول مالية نشأت خالل الفترة 
 (٩٥٠,٣٥٦( (٣,١٨٨( (٢١٧,٢٠٩( (٧٢٩,٩٥٩(أصول مالية مستحقة خالل الفترة

 ٢,٦٧٦,٤٣٥ ١٥,١٣٢ ٩٦٧,٠٠٩ ١,٦٩٤,٢٩٤الرصيد في ٣١ ديسمبر

أوراق قبول بالتكلفة المهلكة

٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ٤٠,٤٤٣-٣٦,١٢٩٤,٣١٤درجة مرتفعة
)Baإلى ٢ Ba٧٥,٩٥٨-٤١,٢٠٦٣٤,٧٥٢درجة معيارية )١

)Caaإلى ٣ Ba٧,٠٤٠-١٢٢٦,٩١٨درجة مقبولة )٣
٢١٢١--دون المعياري

٧٧,٤٥٧٤٥,٩٨٤٢١١٢٣,٤٦٢اإلجمالي
٢٠١,١٨٧١١٩,٤٣٩٥٥٣٢٠,٦٨١اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(
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٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٤٢,٨٧١٦٤,٥٦١٥٦١٠٧,٤٨٨الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

----- التحويل إلى المرحلة األولى
--٤٥,٩٨٤(٤٥,٩٨٤)- التحويل إلى المرحلة الثانية
-٢١-(٢١)- التحويل إلى المرحلة الثالثة
----إعادة قياس األرصدة القائمة

١٢٣,٤٤١--١٢٣,٤٤١أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(١٠٧,٤٦٧)(٥٦)(٦٤,٥٦١)(٤٢,٨٥٠)أصول مالية مستحقة خالل الفترة

٧٧,٤٥٧٤٥,٩٨٤٢١١٢٣,٤٦٢الرصيد في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ٥٥,٤٥٧    -  ١٨,٩٩٢  ٣٦,٤٦٥ درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٤٧,٨٧٥    -  ٤١,٩٥٩  ٥,٩١٦ درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba٤,١٠٠    -  ٣,٦١٠  ٤٩٠ درجة مقبولة )٣ 
 ٥٦  ٥٦  -    -   دون المعياري 

 ١٠٧,٤٨٨  ٥٦  ٦٤,٥٦١  ٤٢,٨٧١ اإلجمالي
 ٢٧٩,١٩٠ ١٤٥ ١١١,٣٥٤١٦٧,٦٩١اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٥٢,٩٥٩٣٤,٨٧٥٢٧٨٧,٨٦١الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

--(٨٥(٨٥- التحويل إلى المرحلة األولى
--٦٤,٣٨٦(٦٤,٣٨٦(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-٥٦-(٥٦(- التحويل إلى المرحلة الثالثة
(٦٠(-(١٠((٥٠(إعادة قياس األرصدة القائمة

١٠٥,٨٤٥--١٠٥,٨٤٥أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٨٦,١٥٨((٢٧((٣٤,٦٠٥((٥١,٥٢٦(أصول مالية مستحقة خالل الفترة

٤٢,٨٧١٦٤,٥٦١٥٦١٠٧,٤٨٨الرصيد في ٣١ ديسمبر

ارتباطات القرض/ حدود غير مستخدمة بالتكلفة المهلكة

٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ٩٩٩,٦٨٧   - ٢٤٣,٧٩٧ ٧٥٥,٨٩٠درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٩٦٨,٨٣٨   - ٤٠٣,٥٢٩ ٥٦٥,٣٠٩درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba٧٧,٦٠٨   - ٥١,٣١٤ ٢٦,٢٩٤درجة مقبولة )٣ 
 ٢,٠٤٦,١٣٣   - ٦٩٨,٦٤٠ ١,٣٤٧,٤٩٣اإلجمالي

 ٥,٣١٤,٦٣١   - ١,٨١٤,٦٤٩ ٣,٤٩٩,٩٨٢اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(
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٢٠١٩ 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٢,٣٠٠,٨٢١-١,٢١٢,٣٨٤١,٠٨٨,٤٣٧الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

--(٤٢٥,٢٧٧)٤٢٥,٢٧٧- التحويل إلى المرحلة األولى
--٢١٠,٦٨٢(٢١٠,٦٨٢)- التحويل إلى المرحلة الثانية
-٣,١٨١(٢,٢٨٩)(٨٩٢)- التحويل إلى المرحلة الثالثة
(١٢٨,٦٤٢)(٣,١٨١)(٦٨,٤٤٧)(٥٧,٠١٤)إعادة قياس األرصدة القائمة

٢٠١,٩١٣--٢٠١,٩١٣أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٣٢٧,٩٥٩)-(١٠٤,٤٦٦)(٢٢٣,٤٩٣)أصول مالية مستحقة خالل الفترة

٢,٠٤٦,١٣٣-١,٣٤٧,٤٩٣٦٩٨,٦٤٠الرصيد في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

)Baaإلى ٣ Aaa( ١,٢٤٤,٠٥٥  -  ٥٤٢,٩١١  ٧٠١,١٤٤ درجة مرتفعة 
)Baإلى ٢ Ba٨٣٤,١٠٥  -  ٤٨٥,٨٢٦  ٣٤٨,٢٧٩ درجة معيارية )١ 

)Caaإلى ٣ Ba٢٢٢,٦٦١  -  ٥٩,٧٠٠  ١٦٢,٩٦١ درجة مقبولة )٣ 
 ٢,٣٠٠,٨٢١  -  ١,٠٨٨,٤٣٧  ١,٢١٢,٣٨٤ اإلجمالي

 ٥,٩٧٦,١٥٨ - ٢,٨٢٧,١٠٩ ٣,١٤٩,٠٤٩اإلجمالي )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٢,٢٦٩,٦٩٥-١,٨٦١,٣٩٨٤٠٨,٢٩٧الرصيد في ١ يناير
التحويل بين المراحل 

   -    - (١٠٨,٢٧٨(  ١٠٨,٢٧٨ - التحويل إلى المرحلة األولى
   -    -  ٧٢٩,٠٣٠ (٧٢٩,٠٣٠( - التحويل إلى المرحلة الثانية
   -  ١,٤٤٣ (٧١٥( (٧٢٨( - التحويل إلى المرحلة الثالثة
(٨٨,٨٤٦( (١,٤٤٣(  ٧٧,٩٣٧ (١٦٥,٣٤٠( إعادة قياس األرصدة القائمة

 ٣٨٦,٢٦٢    -    -  ٣٨٦,٢٦٢ أصول مالية نشأت خالل الفترة 
 (٢٦٦,٢٩٠( -    (١٧,٨٣٤( (٢٤٨,٤٥٦(أصول مالية مستحقة خالل الفترة

٢,٣٠٠,٨٢١-١,٢١٢,٣٨٤١,٠٨٨,٤٣٧الرصيد في ٣١ ديسمبر

مخصصات خسارة انخفاض القيمة
تبين الجداول التالية تحليل التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة حسب فئة األصول المالية.

مستحق من البنوك بالتكلفة المهلكة/ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
٦٤٨-٦٤٥٣الرصيد في ١ يناير

---- - التحويل إلى المرحلة األولى
--١(١) - التحويل إلى المرحلة الثانية
---- - التحويل إلى المرحلة الثالثة

١١٧-١٠٦١١انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
(٢٣)-١١(٣٤)- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

٦٢١--٦٢١- أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٤٨١)--(٤٨١)- أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

١--١الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى
٧٦٦-٧٥١١٥الرصيد في ٣١ ديسمبر

١,٩٩٠-١,٩٥١٣٩الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(
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٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
٢,٧٨٩  -  ١  ٢,٧٨٨ الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
 - التحويل إلى المرحلة األولى
 -    -    ١  )١( - التحويل إلى المرحلة الثانية

 )٢,١٤١( -    ١  )٢,١٤٢(عكس انخفاض القيمة إلى قائمة الدخل لـ: 
 )١,٨٥٩( -    ١  )١,٨٦٠(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

 ٤٨٨  -    -    ٤٨٨ - أصول مالية نشأت خالل الفترة 
 )٧٧٠( -    -    )٧٧٠(- أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

٦٤٨  -  ٣  ٦٤٥ الرصيد في ٣١ ديسمبر
١,٦٨٣ - ٨ ١,٦٧٥ الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

قروض وسلف/ مديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة

٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
١٤,٩٤٢١٠٧,٦٧٩٢٠٦,٤٩٠٣٢٩,١١١الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
--(٢,٨١٦)٢,٨١٦ - التحويل إلى المرحلة األولى
--٢١,٠٣٠(٢١,٠٣٠) - التحويل إلى المرحلة الثانية
-٢٣,٩٩٢(٢٣,٧٩٢)(٢٠٠) - التحويل إلى المرحلة الثالثة

٦٨,٢٨٨٦٧,٨٢٩(٢٢,١٣٤)٢١,٦٧٥انخفاض القيمة المحّمل / )المقيد( على قائمة الدخل عن:
٦٨,٢٨٨٥٨,٠٣٨(٨,٢٦٠)(١,٩٩٠)- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

٢٧,١٨٦--٢٧,١٨٦- أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(١٧,٣٩٥)-(١٣,٨٧٤)(٣,٥٢١)- أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

(٣٥,٩٤٦)(٣٥,٩٤٦)--مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
١٨,٠٥٨١٥,٨٤٢(٢,٢١٦)-احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

(٤,٩١٤)(٤,٩١٤)--استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
(٢,٤٢٣)(٢,٤٢٣)--شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

(٥٤,٧٠٠)(٥٤,٧٠٠)--محول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية
(١٣)(١٣)--الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

١٨,٢٠٣٧٧,٧٥١٢١٨,٨٣٢٣١٤,٧٨٦الرصيد في ٣١ ديسمبر
٤٧,٢٨٠٢٠١,٩٥١٥٦٨,٣٩٥٨١٧,٦٢٦الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(
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٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
٢٩٤,٩٣٧ ١٨٤,١١٤ ٩٤,٩١٢  ١٥,٩١١ الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
-   - (١٧,٦٤٥)  ١٧,٦٤٥  - التحويل إلى المرحلة األولى
-   -  ٢٢,١٥٧ (٢٢,١٥٧)  - التحويل إلى المرحلة الثانية
- ٤,٩٨٤ (٤,٧٨٣) (٢٠١)  - التحويل إلى المرحلة الثالثة

٧٨,٨٦٤  ٦٤,٠٧١  ١١,٠٤٩  ٣,٧٤٤ انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
 ٦٥,٥٨٣  ٦٤,٠٧١  ١٩,٥٥٧ (١٨,٠٤٥) - إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

 ٢٥,٦٠٥    -    -  ٢٥,٦٠٥ - أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(١٢,٣٢٤)    - (٨,٥٠٨) (٣,٨١٦) - أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

(٣٦,٧٠٦)(٣٦,٧٠٦)    -    - مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
 ١٠,٠٦٠ ٨,٠٧١  ١,٩٨٩    - احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

(٥,٥٧٥)(٥,٥٧٥)    -    - استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
(٧,٦١٤)(٧,٦١٤)    -    - شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

(٤,٦٨٦)(٤,٦٨٦)    -    - محول من/ )إلى) المحفظة التذكيرية
(١٦٩) )١٦٩) -    -   الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

 ٢٠٦,٤٩٠٣٢٩,١١١ ١٠٧,٦٧٩ ١٤,٩٤٢ الرصيد في ٣١ ديسمبر
 ٨٥٤,٨٣٤ ٥٣٦,٣٣٨ ٢٧٩,٦٨٦ ٣٨,٨١٠الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف)

قروض التجزئة والسلف/ ومديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة

٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
١٠,٢١٣٤,٧٩١٦١,٧٣٩٧٦,٧٤٣الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
--)١,٦٥٩(١,٦٥٩ - التحويل إلى المرحلة األولى
--١,٢٤٠)١,٢٤٠( - التحويل إلى المرحلة الثانية
-١,٧٣٠)١,٥٤٩()١٨١( - التحويل إلى المرحلة الثالثة

٢٠٥٢,٢٨٧٢٢,٤٧٤٢٤,٩٦٦انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
٢,٩٤٤٢٢,٤٧٤٢٣,٥٢٥)١,٨٩٣(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

٣,٧٢٧--٣,٧٢٧- أصول مالية نشأت خالل الفترة 
)٢,٢٨٦(-)٦٥٧()١,٦٢٩(- أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

)١٧,٩٢٠()١٧,٩٢٠(--مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
٢,٩٩٢٢,٩٩٢--احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

)١,٣٢٣()١,٣٢٣(--استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
)٦٨٨()٦٨٨(--شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

١,١٥٦١,١٥٦--محول من/ )إلى) المحفظة التذكيرية
١٠,٦٥٦٥,١١٠٧٠,١٦٠٨٥,٩٢٦الرصيد في ٣١ ديسمبر

٢٧,٦٧٧١٣,٢٧٣١٨٢,٢٣٢٢٢٣,١٨٢الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(
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٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
٦٩,٣٥٣ ٥٣,٠٠٠ ٥,٢٣٠  ١١,١٢٣ الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
   -    - (١,٦٣٧)  ١,٦٣٧  - التحويل إلى المرحلة األولى
   -    -  ١,١٢٠ (١,١٢٠)  - التحويل إلى المرحلة الثانية
   -  ٢,٠٣٧ (١,٨٥١) (١٨٦)  - التحويل إلى المرحلة الثالثة

 ٢١,٨٠٩  ٢١,١٢١  ١,٩٢٩  )١,٢٤١)انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
 ٢١,٥٤٢  ٢١,١٢١  ٢,٩١٠ (٢,٤٨٩) - إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

 ٣,٣٣٣    -    -  ٣,٣٣٣ - أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٣,٠٦٦)    - (٩٨١) (٢,٠٨٥) - أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

(١٩,١٢٩) (١٩,١٢٩)    -    - مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
 ٥,٢٦٠  ٥,٢٦٠    -    - احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

(١,٧٣٠) (١,٧٣٠)    -    - استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
(٧٠٩) (٧٠٩)    -    - شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

 ١,٨٨٩  ١,٨٨٩  -    -   محول من/ )إلى) المحفظة التذكيرية
 ٧٦,٧٤٣ ٦١,٧٣٩ ٤,٧٩١ ١٠,٢١٣ الرصيد في ٣١ ديسمبر

 ١٩٩,٣٣٢ ١٦٠,٣٦١ ١٢,٤٤٤ ٢٦,٥٢٧الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف)

قروض الشركات والقروض األخرى والسلف/ومديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة

٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
٤,٧٢٩١٠٢,٨٨٨١٤٤,٧٥١٢٥٢,٣٦٨الرصيد في ١ يناير 

التحويل بين المراحل:
--(١,١٥٧)١,١٥٧ - التحويل إلى المرحلة األولى
--١٩,٧٩٠(١٩,٧٩٠) - التحويل إلى المرحلة الثانية
-٢٢,٢٦٢(٢٢,٢٤٣)(١٩) - التحويل إلى المرحلة الثالثة

٤٥,٨١٤٤٢,٨٦٣(٢٤,٤٢١)٢١,٤٧٠انخفاض القيمة المحّمل / )المقيد) على قائمة الدخل عن:
٤٥,٨١٤٣٤,٥١٣(١١,٢٠٤)(٩٧)- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

٢٣,٤٥٩--٢٣,٤٥٩- أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(١٥,١٠٩)-(١٣,٢١٧)(١,٨٩٢)- أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

(١٨,٠٢٦)(١٨,٠٢٦)--مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
١٥,٠٦٦١٢,٨٥٠(٢,٢١٦)-احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

(٣,٥٩١)(٣,٥٩١)--استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
(١,٧٣٥)(١,٧٣٥)--شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

(٥٥,٨٥٦)(٥٥,٨٥٦)--محول من/ )إلى) المحفظة التذكيرية
(١٣)(١٣)--الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

٧,٥٤٧٧٢,٦٤١١٤٨,٦٧٢٢٢٨,٨٦٠الرصيد في ٣١ ديسمبر
١٩,٦٠٣١٨٨,٦٧٨٣٨٦,١٦٣٥٩٤,٤٤٤الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(
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٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
٢٢٥,٥٨٤ ١٣١,١١٤ ٨٩,٦٨٢ ٤,٧٨٨ الرصيد في ١ يناير 

التحويل بين المراحل:
   -    - (١٦,٠٠٨)  ١٦,٠٠٨  - التحويل إلى المرحلة األولى
   -    -  ٢١,٠٣٧ (٢١,٠٣٧)  - التحويل إلى المرحلة الثانية
   -  ٢,٩٤٧ (٢,٩٣٢) (١٥)  - التحويل إلى المرحلة الثالثة

 ٥٧,٠٥٥  ٤٢,٩٥٠  ٩,١٢٠  ٤,٩٨٥ انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
٤٤,٠٤١  ٤٢,٩٥٠  ١٦,٦٤٧ (١٥,٥٥٦) - إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

 ٢٢,٢٧٢    -    -  ٢٢,٢٧٢ - أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٩,٢٥٨)    - (٧,٥٢٧) (١,٧٣١) - أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

(١٧,٥٧٧) (١٧,٥٧٧)    -    - مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
 ٤,٨٠٠  ٢,٨١١  ١,٩٨٩    - احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

(٣,٨٤٥) (٣,٨٤٥)    -    - استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
(٦,٩٠٥) (٦,٩٠٥)    -    - شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

(٦,٥٧٥) (٦,٥٧٥)    -    - محول من / )إلى) المحفظة التذكيرية
 )١٦٩) )١٦٩) -    -   الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

 ٢٥٢,٣٦٨ ١٤٤,٧٥١ ١٠٢,٨٨٨ ٤,٧٢٩الرصيد في ٣١ ديسمبر
 ٦٥٥,٥٠٢ ٣٧٥,٩٧٧ ٢٦٧,٢٤٢ ١٢,٢٨٣الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف)

استثمار في الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
٩٣٢ -   ٨٤٨ ٨٤ الرصيد في ١ يناير

    التحويل بين المراحل:
-   -(٥١)  ٥١ - التحويل إلى المرحلة األولى
-   - ١(١)  - التحويل إلى المرحلة الثانية

 ٣٧٩   - ٣٧٣ ٦عكس انخفاض القيمة إلى قائمة الدخل ل: 
 ٣٨٢   - ٣٧٣ ٩- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

 ٥   -   - ٥- أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٨)    -   -(٨) - أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

 ١,٣١١   - ١,١٧١ ١٤٠الرصيد في ٣١ ديسمبر
 ٣,٤٠٥    -  ٣,٠٤١  ٣٦٤ الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف)

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
١,٠٩٤ -٩٨٥ ١٠٩ الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
   - -(٩١)  ٩١  - التحويل إلى المرحلة األولى
   - - ١ (١)  - التحويل إلى المرحلة الثانية

 )١٦٢)-  )٤٧) )١١٥)عكس انخفاض القيمة إلى قائمة الدخل لـ: 
(١٧٣) -(٤٢) (١٣١) - إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

 ٢٧ -   -  ٢٧ - أصول مالية نشأت خالل الفترة 
 )١٦)- )٥) )١١)- أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

 ٩٣٢-٨٤٨ ٨٤الرصيد في ٣١ ديسمبر
 ٢,٤٢١ - ٢,٢٠٣ ٢١٨الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف)
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استثمارات في أوراق الدين بالتكلفة المهلكة

٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
١٨١-٨٩٩٢الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
--)١٦(١٦ - التحويل إلى المرحلة األولى
---- - التحويل إلى المرحلة الثانية
---- - التحويل إلى المرحلة الثالثة

١٢١-)٤١(١٦٢انخفاض القيمة المحّمل / )المقيد( على قائمة الدخل عن:
٩٥-)٤١(١٣٦- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

٣١--٣١- أصول مالية نشأت خالل الفترة 
)٥(--)٥(- أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

٣٠٢-٢٦٧٣٥الرصيد في ٣١ ديسمبر
٧٨٥-٦٩٤٩١الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
٦٣٢-٥٥٣ ٧٩الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
 -  - )٤٣(  ٤٣  - التحويل إلى المرحلة األولى
 -  -  -  -  - التحويل إلى المرحلة الثانية

 )٤٥١( -  )٤١٨( )٣٣(عكس انخفاض القيمة إلى قائمة الدخل لـ: 
)٤٦٢(  - )٤١٨( )٤٤( - إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

 ٧٥  -  -  ٧٥ - أصول مالية نشأت خالل الفترة 
 )٦٤( -  -  )٦٤(- أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

 ١٨١-٨٩٩٢الرصيد في ٣١ ديسمبر
 ٤٧٠ - ٢٣٩ ٢٣١الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

عقود الضمانات المالية بالتكلفة المهلكة

٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
١,٣٣٠٢١,٢٥٧٧,٢٣٣٢٩,٨٢٠الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
--)١,٠٥٢(١,٠٥٢ - التحويل إلى المرحلة األولى
--٣,٧٥٦)٣,٧٥٦( - التحويل إلى المرحلة الثانية
-٧,٥٩٣)٧,٥٩٣(- - التحويل إلى المرحلة الثالثة

٣,٣٢١١,١٦٥١٩,٨٣٢٢٤,٣١٨انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
٨,٤٤٦١٩,٨٣٢٢٧,٩٨٨)٢٩٠(- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

٣,٩٤٩--٣,٩٤٩- أصول مالية نشأت خالل الفترة 
)٧,٦١٩(-)٧,٢٨١()٣٣٨(- أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

٤٤--الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى
١,٩٤٧١٧,٥٣٣٣٤,٦٦٢٥٤,١٤٢الرصيد في ٣١ ديسمبر

٥,٠٥٦٤٥,٥٤٠٩٠,٠٣١١٤٠,٦٢٩الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(
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٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
٢٠,١٩٣ ٦١٧ ١٧,٨٩٥ ١,٦٨١الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
 -  - (٧٤٤)  ٧٤٤  - التحويل إلى المرحلة األولى
 -  -  ٣,٤٦٠ (٣,٤٦٠)  - التحويل إلى المرحلة الثانية
 -  ١٨ (١٦) (٢)  - التحويل إلى المرحلة الثالثة

 ٩,٦٢٩  ٦,٦٠١  ٦٦١  ٢,٣٦٧ انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل لـ:
 ١٢,٦٦٨  ٦,٦٠١  ٦,٨٦٧ (٨٠٠) - إعادة قياس مخصصات انخفاض القيمة 

 ٣,٥٢١  -  -  ٣,٥٢١ - أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٦,٥٦٠)  - (٦,٢٠٦) (٣٥٤) - أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

 )٢) )٣) ١  - الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى
٢١,٢٥٧٧,٢٣٣٢٩,٨٢٠ ١,٣٣٠الرصيد في ٣١ ديسمبر

 ٧٧,٤٥٥ ١٨,٧٨٧ ٥٥,٢١٣ ٣,٤٥٥الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف)

أوراق القبول بالتكلفة المهلكة

٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
١٦٤٨٢٧٩١الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
---- - التحويل إلى المرحلة األولى
--١٠٠(١٠٠) - التحويل إلى المرحلة الثانية
---- - التحويل إلى المرحلة الثالثة

٥٤(٢٧)(٤٨)١٢٩انخفاض القيمة المحّمل / )المقيد) على قائمة الدخل عن:
(٢٧)(٢٧)--- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

١٤٤--١٤٤- أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٦٣)-(٤٨)(١٥)- أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

١٤٥-٤٥١٠٠الرصيد في ٣١ ديسمبر
٣٧٧-١١٧٢٦٠الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
٦٣ -٣٩ ٢٤الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
   -    -    -    -  - التحويل إلى المرحلة األولى
   -    -  ٤٧ (٤٧)  - التحويل إلى المرحلة الثانية
   -    -    -    -  - التحويل إلى المرحلة الثالثة

 ٢٨  ٢٧  )٣٨) ٣٩ انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل لـ:
 ٢٧  ٢٧    -    - - إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

 ٥٩    -    -  ٥٩ - أصول مالية نشأت خالل الفترة 
 )٥٨) -    )٣٨) )٢٠)- أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

١٦٤٨٢٧٩١الرصيد في ٣١ ديسمبر
 ٢٣٦ ٧٠ ١٢٤ ٤٢الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف)
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ارتباطات قروض/ حدود غير مستخدمة بالتكلفة المهلكة

٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
١٠,٢١٩-٢,٢٤٦٧,٩٧٣الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
--(١,٤٨٥)١,٤٨٥ - التحويل إلى المرحلة األولى
--٤,١٢٨(٤,١٢٨) - التحويل إلى المرحلة الثانية
-٣١٥(٣١٤)(١) - التحويل إلى المرحلة الثالثة

٥٢٦(٣١٥)(٢,٠١٧)٢,٨٥٨انخفاض القيمة المحّمل / )المقيد( على قائمة الدخل عن:
(٥٩٣)(٣١٥)١٦٤(٤٤٢)- إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

٤,٢٠٤--٤,٢٠٤- أصول مالية نشأت خالل الفترة 
(٣,٠٨٥)-(٢,١٨١)(٩٠٤)- أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

١٠,٧٤٥-٢,٤٦٠٨,٢٨٥الرصيد في ٣١ ديسمبر
٢٧,٩٠٩-٦,٣٩٠٢١,٥١٩الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
١٢,٨٣٧ -٧,٩٠٩ ٤,٩٢٨ الرصيد في ١ يناير

التحويل بين المراحل:
-   - )٣,١٦٢(  ٣,١٦٢  - التحويل إلى المرحلة األولى
-   -  ٢,٦١٢ )٢,٦١٢(  - التحويل إلى المرحلة الثانية
- ٤ )٣( )١(  - التحويل إلى المرحلة الثالثة

 )٢,٦١٨( )٤( ٦١٧  )٣,٢٣١(انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل لـ:
)١,٤٥٥( )٤(  ٣,٠٨٩ )٤,٥٤٠( - إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة 

 ٢,٠٨٤    -    -  ٢,٠٨٤ - أصول مالية نشأت خالل الفترة 
 )٣,٢٤٧( -    )٢,٤٧٢( )٧٧٥(- أصول مالية مستحقة خالل الفترة 

 ١٠,٢١٩- ٧,٩٧٣ ٢,٢٤٦الرصيد في ٣١ ديسمبر
 ٢٦,٥٤٣ - ٢٠,٧٠٩ ٥,٨٣٤الرصيد في ٣١ ديسمبر )دوالر أمريكي باآلالف(
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مقارنة المخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ مع المخصص المطلوب وفقًا لقواعد البنك المركزي الُعماني

٢٠١٩

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد 

البنك المركزي 
العماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم ٩

القيمة 
اإلجمالية

المخصص 
وفقًا لقواعد 

البنك 
المركزي 
الُعماني

الفوائد 
المجنبة وفقًا 
لقواعد البنك 

المركزي 
العماني

المخصص 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 

الدولي رقم ٩

صافي القيمة الفرق
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

وفقًا لمعيار 
التقارير 
المالية 

الدولي رقم ٩
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

)٩()٨( = )٣(-)٦()٧( = )٤(+)٥(-)٦()٦()٥()٤()٣()٢()١(
- ٧,٨٢٠,٢٠٥  ٨٩,٥٣٤  ١٨,٩٥٤    -  ١٠٨,٤٨٨  ٧,٨٣٩,١٥٩ المرحلة األولىقياسية

- ١,١١٥,٣١٥ (٣٩,٠٨٦)  ٥١,٢٥٢    -  ١٢,١٦٦  ١,١٦٦,٥٦٧ المرحلة الثانية
- -    -    -    -    -    -   المرحلة الثالثة

 ٨,٩٣٥,٥٢٠  ٥٠,٤٤٨  ٧٠,٢٠٦    -  ١٢٠,٦٥٤  ٩,٠٠٥,٧٢٦  -   
 -   -     -     -     -     -     -  المرحلة األولىقائمة خاصة

 - ٦٨٣,٨٥٤(١٤,٠٩٦)  ٢٦,٥١٥   -   ١٢,٤١٩ ٧١٠,٣٦٩المرحلة الثانية
-   -     -     -     -     -     -   المرحلة الثالثة

٦٨٣,٨٥٤(١٤,٠٩٦)  ٢٦,٥١٥   - ١٢,٤١٩ ٧١٠,٣٦٩ - 
-    -    -    -   -   -     -المرحلة األولىدون المعياري

 -   -    -    -   -   -     -المرحلة الثانية
- ٣٨,٠٨٨  -   ١٢,٣٩٦ ٣٦١ ١٢,٠٣٥ ٥٠,٤٨٤ المرحلة الثالثة

٣٨,٠٨٨   -  ١٢,٣٩٦ ٣٦١ ١٢,٠٣٥ ٥٠,٤٨٤ - 
مشكوك في 

تحصيله
 -   -    -    -   -   -     -المرحلة األولى
 -   -    -    -   -   -     -المرحلة الثانية
- ٢٨,١٧٤  )٩,٤٥٥)٣٩,٧٨٠ ١,٧٧٥ ٢٨,٥٥٠ ٦٧,٩٥٤ المرحلة الثالثة

٢٨,١٧٤(٩,٤٥٥)  ٣٩,٧٨٠ ١,٧٧٥ ٢٨,٥٥٠ ٦٧,٩٥٤ - 
 -   -    -    -   -   -     -المرحلة األولىخسارة

-    -    -    -   -   -     -المرحلة الثانية
- ٢٧,٣٥٩  )٥,٨٩٦)٢٠١,٣١٨ ٢٧,٠٤٢ ١٦٨,٣٨٠   ٢٢٨,٦٧٧ المرحلة الثالثة

٢٧,٣٥٩(٥,٨٩٦)  ٢٠١,٣١٨ ٢٧,٠٤٢ ١٦٨,٣٨٠ ٢٢٨,٦٧٧ - 
بنود أخرى غير 
مشمولة في 
تعميم البنك 

المركزي العماني 
رقم ب. م. ٩٧٧ 

والتعليمات ذات 
الصلة

- ٤,٢٨٨,١٩٩ (٤,٨٥٩)  ٤,٨٥٩    -    -  ٤,٢٩٣,٠٥٨ المرحلة األولى
- ١,٥٩٣,٧٦٩ (٢٧,١٢٣)  ٢٧,١٢٣    -    -  ١,٦٢٠,٨٩٢ المرحلة الثانية

- -    -    -    -    -    -   المرحلة الثالثة
 ٥,٨٨١,٩٦٨ (٣١,٩٨٢)  ٣١,٩٨٢    -    -  ٥,٩١٣,٩٥٠  -   

 - ١٢,١٠٨,٤٠٤  ٨٤,٦٧٥  ٢٣,٨١٣  -    ١٠٨,٤٨٨  ١٢,١٣٢,٢١٧ المرحلة األولىاإلجمالي
 - ٣,٣٩٢,٩٣٨  )٨٠,٣٠٥) ١٠٤,٨٩٠  -    ٢٤,٥٨٥  ٣,٤٩٧,٨٢٨ المرحلة الثانية
 - ٩٣,٦٢١ (١٥,٣٥١)  ٢٥٣,٤٩٤  ٢٩,١٧٨  ٢٠٨,٩٦٥  ٣٤٧,١١٥ المرحلة الثالثة

 ١٥,٥٩٤,٩٦٣ (١٠,٩٨١)  ٣٨٢,١٩٧  ٢٩,١٧٨  ٣٤٢,٠٣٨  ١٥,٩٧٧,١٦٠ - 
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٢٠١٨

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد 

البنك المركزي 
العماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم ٩

القيمة 
اإلجمالية

المخصص 
وفقًا لقواعد 

البنك 
المركزي 
الُعماني

الفوائد 
المجنبة وفقًا 
لقواعد البنك 

المركزي 
العماني

المخصص 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم ٩

صافي القيمة الفرق
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

وفقًا لمعيار 
التقارير المالية 
الدولي رقم ٩

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

)٩()٨( = )٣(-)٦()٧( = )٤(+)٥(-)٦()٦()٥()٤()٣()٢()١(
 - ٧,٠٣٦,٩٣٠  ٨٧,٧٥٠  ١٥,٥٨٩  -  ١٠٣,٣٣٩  ٧,٠٥٢,٥١٩ المرحلة األولىقياسية

-  ١,٦٧١,٤٦١ )٣٧,٢٨٨(  ٥٤,٧٠٤  -  ١٧,٤١٦  ١,٧٢٦,١٦٥ المرحلة الثانية
-  -  -  -  -  -  - المرحلة الثالثة

 ٨,٧٠٨,٣٩١  ٥٠,٤٦٢  ٧٠,٢٩٣  -  ١٢٠,٧٥٥  ٨,٧٧٨,٦٨٤  -
 - -  -  -  -  -  - المرحلة األولىقائمة خاصة

 - ٦٠٧,٠٤٧ )٢٢,٩٥٤(  ٥٢,٩٧٧  -  ٣٠,٠٢٣  ٦٦٠,٠٢٤ المرحلة الثانية
-  -  -  -  -  -  - المرحلة الثالثة

 ٦٠٧,٠٤٧  )٢٢,٩٥٤( ٥٢,٩٧٧  -  ٣٠,٠٢٣  ٦٦٠,٠٢٤  -
 - -  -  -  -  -  - المرحلة األولىدون المعياري

 - -  -  -  -  -  - المرحلة الثانية
-  ٣٣,٠٦٩  -  ١١,١٨٥  ٣٧٢  ١٠,٨١٣  ٤٤,٢٥٤ المرحلة الثالثة

 ٣٣,٠٦٩  -  ١١,١٨٥  ٣٧٢  ١٠,٨١٣  ٤٤,٢٥٤  -
مشكوك في 

تحصيله
 - -  -  -  -  -  - المرحلة األولى
 - -  -  -  -  -  - المرحلة الثانية
-  ٢٣,٠٢٠  )٥,٩٧٤( ٢٩,١٢٢  ١,٤٤٢  ٢١,٧٠٦  ٥٢,١٤٢ المرحلة الثالثة

 ٢٣,٠٢٠  )٥,٩٧٤( ٢٩,١٢٢  ١,٤٤٢  ٢١,٧٠٦  ٥٢,١٤٢  -
 - -  -  -  -  -  - المرحلة األولىخسارة

-  -  -  -  -  -  - المرحلة الثانية
-  ٣٢,١٣٣  -  ١٧٣,٤٤٣  ٢٠,٣٩٤  ١٥٣,٠٤٩  ٢٠٥,٥٧٦ المرحلة الثالثة

 ٣٢,١٣٣  -  ١٧٣,٤٤٣  ٢٠,٣٩٤  ١٥٣,٠٤٩  ٢٠٥,٥٧٦  -
بنود أخرى غير 
مشمولة في 
تعميم البنك 

المركزي العماني 
رقم ب. م. ٩٧٧ 

والتعليمات ذات 
الصلة

- ٤,٨٤٦,٩٨٦ )٣,٧٦٣(  ٣,٧٦٣    -    -  ٤,٨٥٠,٧٤٩ المرحلة األولى
- ٢,١١٠,١١٢ )٣٠,٢١٩(  ٣٠,٢١٩    -    -  ٢,١٤٠,٣٣١ المرحلة الثانية

-  -    -    -    -    -    -   المرحلة الثالثة
 ٦,٩٥٧,٠٩٨  )٣٣,٩٨٢( ٣٣,٩٨٢  -    -    ٦,٩٩١,٠٨٠  -

 - ١١,٨٨٣,٩١٦  ٨٣,٩٨٧  ١٩,٣٥٢  -  ١٠٣,٣٣٩  ١١,٩٠٣,٢٦٨ المرحلة األولىاإلجمالي
 - ٤,٣٨٨,٦٢٠  )٩٠,٤٦١( ١٣٧,٩٠٠  -  ٤٧,٤٣٩  ٤,٥٢٦,٥٢٠ المرحلة الثانية
-  ٨٨,٢٢٢  )٥,٩٧٤( ٢١٣,٧٥٠  ٢٢,٢٠٨  ١٨٥,٥٦٨  ٣٠١,٩٧٢ المرحلة الثالثة

 ١٦,٣٦٠,٧٥٨ )١٢,٤٤٨(  ٣٧١,٠٠٢  ٢٢,٢٠٨  ٣٣٦,٣٤٦  ١٦,٧٣١,٧٦٠ - 

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 مائمــة للمقتــرض مــن تلــك المقدمــة مبدئيــًا مــن المجموعــة والتــي لــم يكــن بخــاف ذلــك ليتنــازل 

عنهــا. يبقــى القــرض مدرجــًا كجــزء مــن القــروض المعــاد التفــاوض بشــأنها لحيــن اســتحقاقه أو ســداده بشــكل مبكــر أو شــطبه.
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حسابات معاد هيكلتها

٢٠١٩

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد 

البنك المركزي 
العماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم ٩

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 ٩

الفرق بين 
المخصص 
المطلوب 

وفقًا للبنك 
المركزي 
الُعماني 

والمخصص 
المحتفظ به

صافي القيمة 
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

وفقًا لمعيار 
التقارير 
المالية 

الدولي رقم ٩

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)(٦)-(٥)+(٤)=(٧)(٦)-(٣)=(٨)(٩)
مصنفة على أنها 

منتظمة
 -  -  -  - - - -المرحلة األولى
 -  ١٨٦,٨٨٢(٧,٤١٩)  ١٠,٢٨١ - ٢,٨٦٢ ١٩٧,١٦٣المرحلة الثانية
 - -  - - - - - المرحلة الثالثة

١٨٦,٨٨٢(٧,٤١٩)  ١٠,٢٨١ - ٢,٨٦٢ ١٩٧,١٦٣  - 
مصنفة على أنها 

متعثرة
 -  -  -  - - - -المرحلة األولى
 -  -  -  - - - -المرحلة الثانية
 - ٢٨,٤٧١  - ٦٢,٦١٣ ٥,٨٥٨ ٥٦,٧٥٥ ٩١,٠٨٤ المرحلة الثالثة

٢٨,٤٧١ -  ٦٢,٦١٣ ٥,٨٥٨ ٥٦,٧٥٥ ٩١,٠٨٤  - 
 -  -  -  - - - -المرحلة األولىاإلجمالي

 - ١٨٦,٨٨٢ (٧,٤١٩)١٠,٢٨١ - ٢,٨٦٢ ١٩٧,١٦٣ المرحلة الثانية
 -  ٢٨,٤٧١ -  ٦٢,٦١٣ ٥,٨٥٨ ٥٦,٧٥٥ ٩١,٠٨٤المرحلة الثالثة

٢١٥,٣٥٣(٧,٤١٩)  ٧٢,٨٩٤ ٥,٨٥٨ ٥٩,٦١٧ ٢٨٨,٢٤٧  - 

٢٠١٨

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد 

البنك المركزي 
العماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم ٩

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 ٩

الفرق بين 
المخصص 
المطلوب 

وفقًا للبنك 
المركزي 
الُعماني 

والمخصص 
المحتفظ به

صافي القيمة 
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

وفقًا لمعيار 
التقارير المالية 
الدولي رقم ٩

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)(٦)-(٥)+(٤)=(٧)(٦)-(٣)=(٨)(٩)
مصنفة على أنها 

منتظمة
-------المرحلة األولى
- ٥١,٩٠٤(٤,٣٩٧)  ١٣,٠٦٠- ٨,٦٦٣ ٦٤,٩٦٤المرحلة الثانية
-------المرحلة الثالثة

٥١,٩٠٤(٤,٣٩٧)  ١٣,٠٦٠- ٨,٦٦٣ ٦٤,٩٦٤ -
مصنفة على أنها 

متعثرة
 - -  -  --- -المرحلة األولى
- -  - --- -المرحلة الثانية
- ١٨,٨٤٩  (١,٨٧٨)٧٠,٩٠٢ ٦,٧٣٥ ٦٢,٢٨٩ ٨٩,٧٥١ المرحلة الثالثة

١٨,٨٤٩ (١,٨٧٨)  ٧٠,٩٠٢ ٦,٧٣٥ ٦٢,٢٨٩ ٨٩,٧٥١ -
- -  - ----المرحلة األولىاإلجمالي

- ٥١,٩٠٤  (٤,٣٩٧) ١٣,٠٦٠ -٨,٦٦٣ ٦٤,٩٦٤ المرحلة الثانية
-  ١٨,٨٤٩  (١,٨٧٨) ٧٠,٩٠٢ ٦,٧٣٥ ٦٢,٢٨٩ ٨٩,٧٥١ المرحلة الثالثة

٧٠,٧٥٣ (٦,٢٧٥)  ٨٣,٩٦٢  ٦,٧٣٥ ٧٠,٩٥٢ ١٥٤,٧١٥ - 
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ص انخفاض القيمة مخصَّ

٢٠١٩

وفقا لقواعد 
البنك المركزي 

العماني

وفقًا لمعيار 
التقارير المالية 
الدولي رقم ٩

الفرق

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
   -                     ٥٦,١٢٧                ٥٦,١٢٧              خسارة انخفاض القيمة المحملة على حساب الربح والخسارة )صافي المبالغ المستردة( ١ 

مخصصات مطلوبة وفقًا لقواعد البنك المركزي العماني/ المحتفظ بها وفقًا لمعيار 
(١٠,٩٨١)             ٣٨٢,١٩٧              ٣٧١,٢١٦            التقارير المالية الدولي رقم ٩ ١ 

٠.٠٠%٣.٢٥%٣.٢٥%نسبة إجمالي القروض المتعثرة ١
٠.٠٩%٠.٨٩%٠.٩٨%نسبة صافي معدل القروض المتعثرة ١

٢٠١٨

وفقا لقواعد 
البنك المركزي 

العماني

وفقًا لمعيار 
التقارير المالية 
الدولي رقم ٩

الفرق

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
 - ٤٤,٤٦٨ ٤٤,٤٦٨ خسارة انخفاض القيمة المحملة على حساب الربح والخسارة )صافي المبالغ المستردة( ١ 

مخصصات مطلوبة وفقًا لقواعد البنك المركزي العماني/ المحتفظ بها وفقًا لمعيار 
)١٢,٤٤٨)٣٧١,٠٠٢ ٣٥٨,٥٥٥التقارير المالية الدولي رقم ٩ ١ 

٠.٠٠%٣.٠٩%٣.٠٩%نسبة إجمالي القروض المتعثرة ١
٠.٠٢%٠.٨٩%٠.٩١%نسبة صافي معدل القروض المتعثرة ١

١ يتم حساب معدالت القروض المتعثرة على أساس القروض الممولة المتعثرة والتعرضات الممولة

تركيز مخاطر االئتمان   ٩.٢.٤٢
ــزات بمخاطــر االئتمــان عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة عمــل مشــابهة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو  تنشــأ التركي
تكــون لهــم خصائــص اقتصاديــة مشــابهة يمكــن أن تؤثــر علــى قدرتهــم علــى الوفــاء بااللتزامــات 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 معيــن أو موقــع جغرافــي معيــن.

ــراد أو  ــا للمخاطــر مــع األف ــر المرغــوب به ــزات غي ــب التركي ــراض لتجن ــع أنشــطة اإلق ــا مــن خــال تنوي ــة إلدارة مخاطــر االئتمــان الخاصــة به تســعى المجموع
المجموعــات فــي موقــع أو أنشــطة أعمــال محــددة. كذلــك تحصــل المجموعــة علــى تركــز ضمانــات مناســب حســب الموقــع الجغرافــي للقــروض والســلف، 
وهــو مــا يتــم قياســه بنــاًء علــى موقــع المجموعــة التــي تحتفــظ باألصــل الــذي لــه ارتبــاط وثيــق بموقــع المقتــرض. التركــز وفقــا للموقــع بالنســبة إلــى األوراق 

الماليــة المســتثمر فيهــا يتــم قياســه بنــاًء علــى موقــع مصــدر األوراق الماليــة.

فيما يلي تحليل تركيز مخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير.

مديونيات قروض وسلف مستحق من البنوك
التزامات عرضية وارتباطاتاستثمارات في سندات الدينوتمويل إسالمي

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
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
 ١,٦٦٩,٩٦١ ١,٤٥٠,٩٥٦  ٩٩,٦٥٢ ١٧,٦٧٠ ٤,٨٣٤,٥٤٧٤,٩٥١,٧٧٢--شركات

 ١٠٧,٠٦٥ ٢,٧٤٠  ٩٥٧,٦٨٢ ١,١٦٤,٤٧١ ٤٢,٠٤٧٣٩,٤٠٠--جهات سيادية
المؤسسات 

 ٨٩٩,٤٠٩ ٨٦٩,٢٦١  ٩٠,٧٣٣ ٥٣,٦٤٦ ٤٥٥,٦٤٨٥٥١,٦٥٢ ٤٧٦,٦٩١ ٨٧٠,٥٧٠المالية
 -      -- -٣,٨٦٠,٥٨٥٣,٧٢٥,٢٠٢--أفراد

 ٢,٦٧٦,٤٣٥  ٢,٣٢٢,٩٥٧ ١,١٤٨,٠٦٧  ٤٧٦,٦٩١٩,١٩٢,٨٢٧٩,٢٦٨,٠٢٦١,٣٣٥,٧٨٧ ٨٧٠,٥٧٠اإلجمالي
دوالر أمريكي 

 ٦,٩٥١,٧٨٠  ٦,٠٣٣,٦٥٥ ٢,٩٨١,٩٩٢  ٣,٤٦٩,٥٧٦ ٢٤,٠٧٢,٧٩٤  ٢٣,٨٧٧,٤٧٢ ١,٢٣٨,١٥٨  ٢,٢٦١,٢٢٠باآلالف
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يحلل الجدول أدناه تركيز إجمالي التعرضات للعمالء حسب القطاعات المختلفة.

مديونيات قروض وسلف مستحق من البنوك
التزامات عرضية وارتباطاتاستثمارات في سندات الدينوتمويل إسالمي

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
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 
١١,٥٣٠١٤,٢٤٣ --    ٣٠,٤٨٢     ٢٦,٦٤٤ --وخالفه

٥١٩,٥٠٩٥٢١,٠٧١ --    ٣٤٦,٦٣٤   ٣٣٣,٥٥٧ --اإلنشاءات
٦٨-   -- ١٤,٧٠٩     ٢٦,٥١٤ --تجارة التصدير
المؤسسات 

٨٦٩,٢٦١١,٠٨٩,٧٢٥  ٩٠,٧٣٣ ٥٣,٦٤٦  ٥٥١,٦٥٢   ٤٥٥,٦٤٨  ٤٧٦,٦٩١  ٨٧٠,٥٧٠المالية
٢,٧٤٠٤١,٧٩٦  ٩٥٧,٦٨١ ١,١٦٤,٤٧١  ٣٩,٤٠٠     ٤٢,٠٤٧ --الحكومة

١٠٣,٦٠٥١٢٣,٠٦١  - -    ٣٩٦,٧٢٦   ٣٦٠,٠٦٧ --تجارة االستيراد
١٠٠,٥١١١٠١,٥٧٠  - -    ٧٣٠,١٨٤   ٧١٥,١٧٠ --الصناعة

١٤٢,٨٧٣١٢٦,٥٦٢  ٨,٧٣٠ ٨,٦٩٩  ٤٢٠,٤٤٨   ٥١٣,٥٨٦ --التعدين والمحاجر
٨,١٦٢٨,١٢٠  - -    ٤٠٧,٣١٥   ٣٢٨,٥٠٩ --العقارات
٤٠٤,٨٧٦٤٧٢,٤٠١  ٤٤,٠١٨ ٦١,٩٣١  ٧١٧,١٦٠   ٨١٧,٢١٥ --الخدمات

٦٥,٠٩٥٥٦,١٨٢  - -    ٨٥٦,٢١٧   ٧٦٠,٥٧٨ --المواصالت
٢٢,٢١٣٢٦,٢٠٣  ٤٣,٠٩٧ ٤٣,١٢٠  ٦٤٢,٩٩٣   ٦٥٢,٨٦٧ --الخدمات

تجارة الجملة 
٣٩,٠١١٤١,٩٣٣  - -    ٢٢٩,٦٣٧   ١٩٤,٦٠٠ --والتجزئة

٣٣,٥٧١٥٣,٥٠٠  ٣,٨٠٨ ٣,٩٢٠ ١٠٥,٢٤٠١٥٩,٢٦٧--أخرى
قروض شخصية 

- -- -٣,٧٢٥,٢٠٢  ٣,٨٦٠,٥٨٥-- وسكنية
٢,٦٧٦,٤٣٥ ٢,٣٢٢,٩٥٧ ١,١٤٨,٠٦٧  ١,٣٣٥,٧٨٧ ٩,٢٦٨,٠٢٦ ٩,١٩٢,٨٢٧ ٤٧٦,٦٩١  ٨٧٠,٥٧٠ اإلجمالي

دوالر أمريكي 
٦,٩٥١,٧٨٠ ٦,٠٣٣,٦٥٥ ٢,٩٨١,٩٩١  ٣,٤٦٩,٥٧٦ ٢٤,٠٧٢,٧٩٤ ٢٣,٨٧٧,٤٧٢ ١,٢٣٨,١٥٨ ٢,٢٦١,٢٢٠باآلالف

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
التزامات عرضية وارتباطاتاستثمارات في سندات الدينوتمويل إسالمي

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
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

 ١,٥٦٤,٩٨٨ ١,٤٥٦,١٧١  ١,٠٧٢,٩٤٣ ١,٢٣٥,٤٧٢  ٨,٧٣٨,٢٦٢  ٨,٨٢٨,٧١٥  ٥,١٢٧ ١٢٥,٦٠٩ سلطنة عمان
دول مجلس 

التعاون الخليجي 
األخرى

 ٥٢٩,٩٨٨ ٢٦٠,٣٧٧  ٥٧,٩٢٠ ٣٨,٩٦١  ٤٧٨,٥١٤  ٣٠٩,٩٠٨  ٩٤,٦٨٣ ٢٦٩,٨٥١ 

 ٣٢١,٦٦٤ ٣١٢,٩٩٣ --    ٢,٧٠١  ٤٨٦  ٣١,٤٥١ ٣٠,٧٤١ أوروبا
الواليات المتحدة 

 ٢٩,٤٥١ ٢٨,٢٢٧ --    - -  ٥٧,٩٦٥ ٥٥,٥٥٦ األمريكية

 ٢٣٠,٣٤٤  ٢٦٥,١٨٩ ١٧,٢٠٤  ٦١,٣٥٤ ٤٨,٥٤٩  ٥٣,٧١٨  ٢٨٧,٤٦٥  ٣٨٨,٨١٣أخرى
 ٢,٦٧٦,٤٣٥  ٢,٣٢٢,٩٥٧ ١,١٤٨,٠٦٧  ١,٣٣٥,٧٨٧ ٩,٢٦٨,٠٢٦  ٤٧٦,٦٩١٩,١٩٢,٨٢٧ ٨٧٠,٥٧٠اإلجمالي

دوالر أمريكي 
 ٦,٩٥١,٧٧٩  ٦,٠٣٣,٦٥٥ ٢,٩٨١,٩٩١  ٣,٤٦٩,٥٧٦ ٢٤,٠٧٢,٧٩٤  ٢٣,٨٧٧,٤٧٢ ١,٢٣٨,١٥٨ ٢,٢٦١,٢٢٠باآلالف
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مقاصة األصول وااللتزامات المالية

تشمل اإلفصاحات المبينة في الجداول التالية األصول وااللتزامات المالية:

المدرجة كمقاصة في قائمة المركز المالي للمجموعة، أو	 

ــة بغــض النظــر عمــا إذا كانــت مدرجــة 	  ــة التــي تغطــي األدوات المالي ــات المماثل ــذ أو االتفاقي ــة للتنفي ــات التســوية الرئيســية القابل الخاضعــة لترتيب
كمقاصــة فــي قائمــة المركــز المالــي.

تشــمل "االتفاقيــات المماثلــة" اتفاقيــات المقاصــة الماليــة واتفاقيــات إعــادة الشــراء الرئيســية والرابطــة الدوليــة للصكــوك المقايضة والصكوك االشــتقاقية. 
وبهــذا يعنــي أن األوراق الماليــة المســتلمة/ المقدمــة هــي ضمانــات يمكــن التعهــد بهــا أو بيعهــا خــال فتــرة المعاملــة ولكــن يجــب إعادتهــا عنــد اســتحقاق 

المعاملــة. كمــا تمنــح األحــكام كل طــرف الحــق فــي إلغــاء المعامــات ذات الصلــة عنــد فشــل الطــرف اآلخــر فــي تقديــم الضمانــات.

١٠.٢.٤٢   مخاطر التسوية
قــد تــؤدي أنشــطة المجموعــة إلــى نشــوء مخاطــر وقــت تســوية المعامــات والعمليــات التجاريــة. تتعلــق مخاطــر التســوية بالخســائر الناجمــة عــن إخفــاق الطرف 

المقابــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه 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.

٣.٤٢   مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي احتمال عدم قدرة المجموعة على الوفاء بااللتزامات عند استحقاقها لألطراف األخرى.

١.٣.٤٢   إدارة مخاطر السيولة
تنشــأ مخاطــر الســيولة عندمــا تكــون المجموعــة غيــر قــادرة علــى توليــد مــوارد نقديــة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا 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 والتزامــات المجموعــة مركــز الســيولة للمجموعــة. مــن أجــل ضمــان أن المجموعــة ســتفي بالتزاماتهــا 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 و ودائــع العمــاء 
والســندات واألرصــدة متوســطة األجــل مــن خــال ســندات يــورو متوســطة األجــل والتزامــات ثانويــة. تضمــن هــذه االمــور جميعهــا إلــى جانــب قــوة حقــوق 

المســاهمين وجــودة األصــول بالمجموعــة بــأن األرصــدة متوفــرة بمعــدالت تنافســية فــي كل األوقــات.

تتــم مراقبــة مصــادر واســتحقاقات األصــول وااللتزامــات عــن كثــب لتجنــب أي تركيــزات غيــر مســتحقة وضمــان وجــود إدارة فاعلــة لمخاطــر الســيولة. تقــوم 
المجموعــة بالقيــام بنمــط هيكلــي قائــم علــى نمــاذج الســلوك الفعليــة للعمــاء لدراســة مركــز الســيولة الهيكلــي واقتــراح تدابيــر لتمويــل هــذه الفجــوات.

تتعهــد المجموعــة بــإدارة الســيولة النقديــة مــن خــال كٍل مــن نهــج التدفــق النقــدي ونهــج األســهم. فــي إطــار نهــج األســهم، تــدار وتراقــب عــن كثــب نســب 
ــى أســاس  ــل األصــول وااللتزامــات عل ــم تحلي ــة، يت ــي األصــول. فــي إطــار نهــج النقدي ــى إجمال ــع واألصــول الســائلة إل ــي الودائ ــى إجمال األصــول الســائلة إل

اســتحقاقاتها المتبقيــة مــن أجــل تحديــد فجــوات الســيولة. تقــوم لجنــة األصــول وااللتزامــات بفحــص مركــز الســيولة علــى أســاس مســتمر.

بيان المجموعة حول استحقاقات األصول وااللتزامات يتم إظهاره في اإليضاح ٤٢-٣-٢ حول القوائم المالية المجمعة.

٢.٣.٤٢   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. 

ويوضــح الجــدول أدنــاه نســبة األصــول الســائلة إلــى ودائــع العمــاء واألصــول الســائلة إلــى مجمــوع األصــول فــي تاريــخ التقريــر وأثنــاء فتــرة التقريــر.

 
نسبة األصول السائلة إلى إجمالي الودائعنسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
٢٧.١٣%٢٦.٢٦%٢١.٠٧%١٩.٩٨%كما في ٣١ ديسمبر

٢٣.٥٥%٢٤.٠٨%١٧.٥٤%١٨.٣٤%المتوسط للفترة
٢٧.١٣%٢٦.٢٦%٢١.٠٧%١٩.٩٨%الحد األقصى للفترة

٢٠.٦٨%٢٢.٣١%١٥.٣٨%١٧.٣١%الحد األدنى للفترة

يحلــل الجــدول التالــي االلتزامــات الماليــة غيــر المشــتقة للمجموعــة وااللتزامــات الماليــة التــي تمــت تســويتها بالصافــي إلــى فئــات االســتحقاق ذات العاقــة 
اســتنادا إلــى الفتــرة المتبقيــة حتــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي فــي تاريــخ التقريــر. يتم تضميــن االلتزامات المالية المشــتقة فــي التحليل اذا كانت اســتحقاقاتها 

التعاقديــة جوهريــة لفهــم توقيــت التدفقــات النقديــة. المبالــغ المفصــح عنهــا فــي الجــدول هــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر المخصومــة.
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فيما يلي فترات استحقاق األصول وااللتزامات داخل وخارج الميزانية العمومية الخاصة بالمجموعة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 
عند الطلب أو 
خالل شهر واحد

شهرين إلى         
٣ أشهر

من ٤ أشهر       
إلى ١٢ شهرًا

سنة واحدة إلى 
خمس سنوات

أكثر من                 
اإلجمالي٥ سنوات

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

نقدية وأرصدة لدى بنوك 
٧٨١,٧٥٥ ٤٨,٢١٤ ١١٤,٤٥٠ ٥٥,٧٠٦ ٢٨,٦١٦ ٥٣٤,٧٦٩ مركزية

٨٦٩,٨٠٤ ٢٥,٠٠٠ ٣٠,٨٢٤ ٢٠٤,٠١٨ ٣٥٩,٠٩٤ ٢٥٠,٨٦٨ مستحق من البنوك
٨,٨٧٨,٠٤١ ٤,٠٢٤,٤٠٦ ٢,١٧٢,٩٠٦ ٨٠٣,٠٤٢ ٧٤٣,٩٤٤ ١,١٣٣,٧٤٣ قروض وسلف

١,٤٤٤,٨٣٢ ٤٤٨,٢٨٨ ٢٩١,٦٠١ ١٩٠,٣٣٢ ١٣٣,٧٦٠ ٣٨٠,٨٥١ إستثمارات
ممتلكات ومعدات 

 ٣١٦,١٧٦ ٧٩,٠٨١ ٩,٧٢٠ ٧٣,٦٤٣ ٦٢,٧٣٧ ٩٠,٩٩٥وأصول أخرى
إجمالي األصول داخل 

 ١٢,٢٩٠,٦٠٨ ٤,٦٢٤,٩٨٩ ٢,٦١٩,٥٠١ ١,٣٢٦,٧٤١ ١,٣٢٨,١٥١ ٢,٣٩١,٢٢٦الميزانية العمومية
ارتباطات منح التسهيالت 

االئتمانية غير القابلة 
٣٢٣,١٨٠ ١٧٥,٧٤٦ ١٤٧,٤٣٤ -   -   -   لإللغاء

 ١,٨٦٨,٨٥٢   - ١٨٦,٤٢٦ ٦٤٨,٤٨١ ٣٧٣,٧٠٤ ٦٦٠,٢٤١المشتقات 
إجمالي األصول خارج 

 ٢,١٩٢,٠٣٢ ١٧٥,٧٤٦ ٣٣٣,٨٦٠ ٦٤٨,٤٨١ ٣٧٣,٧٠٤ ٦٦٠,٢٤١الميزانية العمومية
 ١٤,٤٨٢,٦٤٠  ٤,٨٠٠,٧٣٥ ٢,٩٥٣,٣٦١ ١,٩٧٥,٢٢٢ ١,٧٠١,٨٥٥ ٣,٠٥١,٤٦٧إجمالي األصول

التدفقات النقدية الواردة 
 ٢,٤٤٢,٥٤١ ٨٥٥,٣٣٢ ١,١٤٨,٦٣٥ ٣٢٩,٥٣٠ ٧٥,٩٨٧ ٣٣,٠٥٧المستقبلية للفائدة

١,١٧٣,٤٧٩ -   ٢٣٨,٧٠٠ ٦٣,٩٢٨ ٣٨٨,٧٣١ ٤٨٢,١٢٠ ودائع من البنوك
٨,٠٤٣,٦٦٦ ١,٤١٢,٧٩٥ ٣,٤٠٩,٣١٥ ١,٦٧٢,٧٩٦ ٨٤٤,١٤٤ ٧٠٤,٦١٦ ودائع العمالء 

سندات يورو متوسطة 
٤٧٥,٦١٥ -   ٤٧٥,٦١٥ -   -   -   األجل

٥٦٩,٠٣٢ ٩٣٠ ١٢,٢٤٤ ٢١٨,٧٠٩ ١٤٤,٨٦٤ ١٩٢,٢٨٥ التزامات أخرى وضريبة
٢٦,١٨٠ -   ٢٦,١٨٠ -   -   -   التزامات ثانوية

 ٢,٠٠٢,٦٣٦ ٢,٠٠٢,٦٣٦   -   -   -   -أموال المساهمين
إجمالي االلتزامات 

 ١٢,٢٩٠,٦٠٨ ٣,٤١٦,٣٦١ ٤,١٦٢,٠٥٤ ١,٩٥٥,٤٣٣ ١,٣٧٧,٧٣٩ ١,٣٧٩,٠٢١وحقوق المساهمين
ارتباطات منح التسهيالت 

االئتمانية غير القابلة 
٣٢٣,١٨٠ -   ٧١,٩١٣ ١٣٣,٣٧٦ ٨٨,٩٨٢ ٢٨,٩٠٩ لإللغاء

 ١,٨٦٢,٠١٠   - ١٨٥,٢٩٩ ٦٤٥,٣٨٩ ٣٧٢,٥٤٣ ٦٥٨,٧٧٩المشتقات 
إجمالي االلتزامات خارج 

 ٢,١٨٥,١٩٠   - ٢٥٧,٢١٢ ٧٧٨,٧٦٥ ٤٦١,٥٢٥ ٦٨٧,٦٨٨الميزانية العمومية
 ١٤,٤٧٥,٧٩٨ ٣,٤١٦,٣٦١ ٤,٤١٩,٢٦٦ ٢,٧٣٤,١٩٨ ١,٨٣٩,٢٦٤ ٢,٠٦٦,٧٠٩إجمالي االلتزامات

التدفقات النقدية الصادرة 
 ٢٩٨,١٢٧ ٣,٤٦٩ ٢٠١,٩٧٣ ٥٧,٦١٠ ٢٤,٤٨٢ ١٠,٥٩٣المستقبلية للفائدة

الفجوة )إجمالي األصول - 
 ٦,٨٤٢ ١,٣٨٤,٣٧٤)١,٤٦٥,٩٠٥))٧٥٨,٩٧٦) )١٣٧,٤٠٩) ٩٨٤,٧٥٨إجمالي االلتزامات(
 ٦,٨٤٢)١,٣٧٧,٥٣٢) ٨٨,٣٧٣ ٨٤٧,٣٤٩ ٩٨٤,٧٥٨الفجوة المتراكمة
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كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 
عند الطلب أو 
خالل شهر واحد

شهرين إلى         
٣ أشهر

من ٤ أشهر       
إلى ١٢ شهرًا

سنة واحدة إلى 
خمس سنوات

أكثر من                 
اإلجمالي٥ سنوات

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

نقدية وأرصدة لدى بنوك 
٢,٠٣٠,٥٣٣ ١٢٥,٢٣١ ٢٩٧,٢٧٣ ١٤٤,٦٩١ ٧٤,٣٢٧ ١,٣٨٩,٠١١ مركزية

٢,٢٥٩,٢٣٠ ٦٤,٩٣٥ ٨٠,٠٦٢ ٥٢٩,٩١٧ ٩٣٢,٧١٢ ٦٥١,٦٠٤ مستحق من البنوك
٢٣,٠٥٩,٨٤٦ ١٠,٤٥٣,٠٠٣ ٥,٦٤٣,٩١٢ ٢,٠٨٥,٨٢٣ ١,٩٣٢,٣٢١ ٢,٩٤٤,٧٨٧ قروض وسلف

٣,٧٥٢,٨١١ ١,١٦٤,٣٨٤ ٧٥٧,٤٠٥ ٤٩٤,٣٦٩ ٣٤٧,٤٢٩ ٩٨٩,٢٢٤ إستثمارات
ممتلكات ومعدات 

 ٨٢١,٢٣٦ ٢٠٥,٤٠٥ ٢٥,٢٤٧ ١٩١,٢٨١ ١٦٢,٩٥٣ ٢٣٦,٣٥٠وأصول أخرى
إجمالي األصول داخل 

 ٣١,٩٢٣,٦٥٦ ١٢,٠١٢,٩٥٨ ٦,٨٠٣,٨٩٩        ٣,٤٤٦,٠٨١ ٣,٤٤٩,٧٤٢ ٦,٢١٠,٩٧٦الميزانية العمومية
ارتباطات منح التسهيالت 

االئتمانية غير القابلة 
           ٤٥٦,٤٨٣           ٣٨٢,٩٤٥                       -                        -                       -   لإللغاء

                
 ٨٣٩,٤٢٨

   -                      ٤٨٤,٢٢٣           ١,٦٨٤,٣٦٦          ٩٧٠,٦٦٠            ١,٧١٤,٩١٢       المشتقات 
             

٤,٨٥٤,١٦١ 
إجمالي األصول خارج 

 ٤٥٦,٤٨٣            ٨٦٧,١٦٨           ١,٦٨٤,٣٦٦          ٩٧٠,٦٦٠            ١,٧١٤,٩١٢       الميزانية العمومية
             

٥,٦٩٣,٥٨٩ 
 ٣٧,٦١٧,٢٤٥ ١٢,٤٦٩,٤٤١ ٧,٦٧١,٠٦٧ ٥,١٣٠,٤٤٧ ٤,٤٢٠,٤٠٢ ٧,٩٢٥,٨٨٨إجمالي األصول

التدفقات النقدية الواردة 
 ٦,٣٤٤,٢٦٣ ٢,٢٢١,٦٤٢ ٢,٩٨٣,٤٦٧ ٨٥٥,٩٢٢ ١٩٧,٣٧٠ ٨٥,٨٦٢المستقبلية للفائدة

٣,٠٤٧,٩٩٧ - ٦٢٠,٠٠٠ ١٦٦,٠٤٧ ١,٠٠٩,٦٩١ ١,٢٥٢,٢٥٩ ودائع من البنوك
٢٠,٨٩٢,٦٣٩ ٣,٦٦٩,٥٩٧  ٨,٨٥٥,٣٦٤ ٤,٣٤٤,٩٢٥ ٢,١٩٢,٥٨٢ ١,٨٣٠,١٧١ ودائع العمالء 

سندات يورو متوسطة 
١,٢٣٥,٣٦٤ -  ١,٢٣٥,٣٦٤ - - - األجل

١,٤٧٨,٠٠٤ ٢,٤١٦ ٣١,٨٠٣ ٥٦٨,٠٧٥ ٣٧٦,٢٦٩ ٤٩٩,٤٤١ التزامات أخرى وضرائب
٦٨,٠٠٠ - ٦٨,٠٠٠ - - - التزامات ثانوية

 ٥,٢٠١,٦٥٢ ٥,٢٠١,٦٥٢ - - - -أموال المساهمين
إجمالي االلتزامات 

 ٣١,٩٢٣,٦٥٦ ٨,٨٧٣,٦٦٥ ١٠,٨١٠,٥٣١  ٥,٠٧٩,٠٤٧ ٣,٥٧٨,٥٤٢ ٣,٥٨١,٨٧١وحقوق المساهمين
ارتباطات منح التسهيالت 

االئتمانية غير القابلة 
 ٨٣٩,٤٢٨  - ١٨٦,٧٨٧ ٣٤٦,٤٣١  ٢٣١,١٢٢ ٧٥,٠٨٨ لإللغاء

 ٤,٨٣٦,٣٨٩ - ٤٨١,٢٩٦ ١,٦٧٦,٣٣٥ ٩٦٧,٦٤٤ ١,٧١١,١١٤المشتقات
إجمالي االلتزامات خارج 

 ٥,٦٧٥,٨١٧ -  ٦٦٨,٠٨٣ ٢,٠٢٢,٧٦٦  ١,١٩٨,٧٦٦ ١,٧٨٦,٢٠٢ الميزانية العمومية
 ٣٧,٥٩٩,٤٧٣ ٨,٨٧٣,٦٦٥ ١١,٤٧٨,٦١٤ ٧,١٠١,٨١٣ ٤,٧٧٧,٣٠٨ ٥,٣٦٨,٠٧٣إجمالي االلتزامات

التدفقات النقدية الصادرة 
 ٧٧٤,٣٥٧ ٩,٠١٢ ٥٢٤,٦٠٥ ١٤٩,٦٣٥ ٦٣,٥٩٠ ٢٧,٥١٥المستقبلية للفائدة

الفجوة )إجمالي األصول - 
 ١٧,٧٧٢ ٣,٥٩٥,٧٧٦        (٣,٨٠٧,٥٤٧)      (١,٩٧١,٣٦٦)       (٣٥٦,٩٠٦)          ٢,٥٥٧,٨١٥       إجمالي االلتزامات(
 ١٧,٧٧٢(٣,٥٧٨,٠٠٤)  ٢٢٩,٥٤٣ ٢,٢٠٠,٩٠٩ ٢,٥٥٧,٨١٥الفجوة المتراكمة



203

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 
عند الطلب أو 
خالل شهر واحد

شهرين إلى         
٣ أشهر

من ٤ أشهر       
إلى ١٢ شهرًا

سنة واحدة إلى 
خمس سنوات

أكثر من                 
اإلجمالي٥ سنوات

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

نقدية وأرصدة لدى بنوك 
 ١,٣٠٦,٧٥٦  ٤٣,٢١٩  ١٠٠,٣٣٠  ٥٥,٥٢٨  ٢٢,٤٨٥  ١,٠٨٥,١٩٤ مركزية

 ٤٧٦,٠٤٣  -  ٣٧,٣٨٠  ١٧٤,٨٦٢  ١٢٨,٠٠٥  ١٣٥,٧٩٦ مستحق من البنوك
 ٨,٩٣٨,٩١٥  ٣,٩٧٩,٨٧٠  ٢,١٨٤,٦٦٧  ٨٦٢,٨٣٢  ٥١٤,٢٦٨  ١,٣٩٧,٢٧٨ قروض وسلف

 ١,٢٦٩,٥٨٢  ٣٢٠,٥٧٧  ٣٦٧,٠٤٥  ٢٧,٨٣٣  ١٠٠,٣٣١  ٤٥٣,٧٩٦ استثمارات
ممتلكات ومعدات 

 ٢٩٦,٧٤٣  ٧٢,١٤٤  ٢,٢٧٧  ٥٩,٩٠٧  ٨١,٤٣٠  ٨٠,٩٨٥ وأصول أخرى
إجمالي األصول داخل 

 ١٢,٢٨٨,٠٣٩  ٤,٤١٥,٨١٠  ٢,٦٩١,٦٩٩  ١,١٨٠,٩٦٢  ٨٤٦,٥١٩  ٣,١٥٣,٠٤٩ الميزانية العمومية
ارتباطات منح التسهيالت 

االئتمانية غير القابلة 
 ٥٦١,٩٣٠  ٢٢٤,٩٣٢  ٣٣٦,٩٩٨  -  -  - لإللغاء

 ١,٧٧٦,٥٥٧  -  ١١٨,٨٨٣  ٥٢٨,٨٣٣  ٣٨٣,٦٢٢  ٧٤٥,٢١٩ مشتقات 
إجمالي األصول خارج 

 ٢,٣٣٨,٤٨٧  ٢٢٤,٩٣٢  ٤٥٥,٨٨١  ٥٢٨,٨٣٣  ٣٨٣,٦٢٢  ٧٤٥,٢١٩ الميزانية العمومية
 ١٤,٦٢٦,٥٢٦  ٤,٦٤٠,٧٤٢  ٣,١٤٧,٥٨٠  ١,٧٠٩,٧٩٥  ١,٢٣٠,١٤١  ٣,٨٩٨,٢٦٨ إجمالي األصول

التدفقات النقدية الواردة 
 ٢,٤٤٧,٧٤٨  ٨٤٠,٠٩٧  ١,١٦٤,١٤٨  ٣٢٦,٥٧١  ٧٩,٥٩٠  ٣٧,٣٤٢ المستقبلية للفائدة

 ٩٥١,٨٧٨  -  ٢٤٤,٠٦٦  ٦٨,٩٢١  ٢٤٩,١١٨  ٣٨٩,٧٧٣ ودائع من البنوك
 ٨,٤٦٢,٦٨٥  ١,٣٦٨,٩٥٤  ٣,٢٣٢,٢٦١  ١,٧٨٩,٠٢٩  ٧١٦,٠٣٥  ١,٣٥٦,٤٠٦ ودائع العمالء 

سندات يورو متوسطة 
 ٤٢٩,٦٠٨  -  ٤٢٩,٦٠٨  - - - األجل

 ٤٧٦,٨٥٦  ٩٨٢  ٢,٣٠٣  ١٨٣,٣٠٥  ١٠٣,٦٢١  ١٨٦,٦٤٥ التزامات أخرى وضريبة
 ٣٩,٢٧٠  -  ٣٩,٢٧٠  -  -  - التزامات ثانوية

 ١,٩٢٧,٧٤٢  ١,٩٢٧,٧٤٢  -  -  -  - أموال المساهمين
إجمالي االلتزامات وحقوق 

 ١٢,٢٨٨,٠٣٩  ٣,٢٩٧,٦٧٨  ٣,٩٤٧,٥٠٨  ٢,٠٤١,٢٥٥  ١,٠٦٨,٧٧٤  ١,٩٣٢,٨٢٤ المساهمين
ارتباطات منح التسهيالت 

االئتمانية غير القابلة 
 ٥٦١,٩٣٠  -  ١٣٨,٢٩٨  ٢٤٦,٧٠٨  ٩٤,٥٣٣  ٨٢,٣٩١ لإللغاء

 ١,٧٧٣,٥٢٩  -  ١٣٩,١١٠  ٥٢٤,٧٢٣  ٣٨٥,١٠٢  ٧٢٤,٥٩٤ مشتقات 
إجمالي االلتزامات خارج 

 ٢,٣٣٥,٤٥٩  -  ٢٧٧,٤٠٨  ٧٧١,٤٣١  ٤٧٩,٦٣٥  ٨٠٦,٩٨٥ الميزانية العمومية
 ١٤,٦٢٣,٤٩٨  ٣,٢٩٧,٦٧٨  ٤,٢٢٤,٩١٦  ٢,٨١٢,٦٨٦  ١,٥٤٨,٤٠٩  ٢,٧٣٩,٨٠٩ إجمالي االلتزامات

التدفقات النقدية الصادرة 
 ٤٢٨,٤٤١  ٥١,١٢٩  ٢٦٩,٣٩١  ٧١,٢٠٥  ٢٤,٠٨٦  ١٢,٦٣٠ المستقبلية للفائدة

الفجوة )إجمالي األصول - 
١,٣٤٣,٠٦٤٣,٠٢٨)١,٠٧٧,٣٣٦()١,١٠٢,٨٩١()٣١٨,٢٦٨(١,١٥٨,٤٥٩إجمالي االلتزامات(

٣,٠٢٨)١,٣٤٠,٠٣٦(١,١٥٨,٤٥٩٨٤٠,١٩١٢٦٢,٧٠٠الفجوة التراكمية
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كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 
عند الطلب أو 

خالل شهر واحد
شهرين إلى         

٣ أشهر
من ٤ أشهر       

إلى ١٢ شهرًا
سنة واحدة إلى 

خمس سنوات
أكثر من                 

اإلجمالي٥ سنوات
دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

نقدية وأرصدة لدى بنوك 
 ٣,٣٩٤,١٧٢  ١١٢,٢٥٧ ٢٦٠,٥٩٧ ٥٨,٤٠٣١٤٤,٢٢٩ ٢,٨١٨,٦٨٦ مركزية

 ١,٢٣٦,٤٧٥  -  ٩٧,٠٩١ ٣٣٢,٤٨١٤٥٤,١٨٧  ٣٥٢,٧١٦مستحق من البنوك
 ٢٣,٢١٧,٩٦٠ ١٠,٣٣٧,٣٢٥ ٥,٦٧٤,٤٦٠ ١,٣٣٥,٧٦٠٢,٢٤١,١٢٢ ٣,٦٢٩,٢٩٣قروض وسلف

 ٣,٢٩٧,٦١٥  ٨٣٢,٦٦٨ ٩٥٣,٣٦٤ ٢٦٠,٥٩٩٧٢,٢٩٤  ١,١٧٨,٦٩٠استثمارات
ممتلكات ومعدات 

٧٧٠,٧٦١ ١٨٧,٣٨٧ ٥,٩١٤ ١٥٥,٦٠٣ ٢١١,٥٠٦ ٢١٠,٣٥١ وأصول أخرى
إجمالي األصول داخل 

 ٣١,٩١٦,٩٨٣  ١١,٤٦٩,٦٣٧  ٦,٩٩١,٤٢٦  ٣,٠٦٧,٤٣٥  ٢,١٩٨,٧٤٩ ٨,١٨٩,٧٣٦ الميزانية العمومية
ارتباطات منح التسهيالت 

االئتمانية غير القابلة 
 ١,٤٥٩,٥٥٨  ٥٨٤,٢٣٩ ٨٧٥,٣١٩ -  -  - لإللغاء

٤,٦١٤,٤٣٤  - ٣٠٨,٧٨٧ ١,٣٧٣,٥٩٢ ٩٩٦,٤٢١ ١,٩٣٥,٦٣٤ مشتقات 
إجمالي األصول خارج 

 ٦,٠٧٣,٩٩٢ ٥٨٤,٢٣٩  ١,١٨٤,١٠٦  ١,٣٧٣,٥٩٢ ٩٩٦,٤٢١  ١,٩٣٥,٦٣٤ الميزانية العمومية
 ٣٧,٩٩٠,٩٧٥  ١٢,٠٥٣,٨٧٦  ٨,١٧٥,٥٣٢  ٤,٤٤١,٠٢٧  ٣,١٩٥,١٧٠  ١٠,١٢٥,٣٧٠ إجمالي األصول

التدفقات النقدية الواردة 
 ٦,٣٥٧,٧٨٦  ٢,١٨٢,٠٧٠  ٣,٠٢٣,٧٦١ ٨٤٨,٢٣٦ ٢٠٦,٧٢٧ ٩٦,٩٩٢ المستقبلية للفائدة

 ٢,٤٧٢,٤١١  -  ٦٣٣,٩٣٨ ١٧٩,٠١٦ ٦٤٧,٠٦٠ ١,٠١٢,٣٩٧ودائع من البنوك
 ٢١,٩٨١,٠٠٠  ٣,٥٥٥,٧٢٥  ٨,٣٩٥,٤٨٣  ٤,٦٤٦,٨٢٩  ١,٨٥٩,٨٣١  ٣,٥٢٣,١٣٢ودائع العمالء 

سندات يورو متوسطة 
 ١,١١٥,٨٦٥  -  ١,١١٥,٨٦٥  -  -  - األجل

 ١,٢٣٨,٥٨٦  ٢,٥٥١ ٥,٩٨٢ ٤٧٦,١١٧ ٢٦٩,١٤٥ ٤٨٤,٧٩١التزامات أخرى وضرائب
 ١٠٢,٠٠٠ -  ١٠٢,٠٠٠ -  -  - التزامات ثانوية

 ٥,٠٠٧,١٢١  ٥,٠٠٧,١٢١  -  -  -  - أموال المساهمين
إجمالي االلتزامات وحقوق 

 ٣١,٩١٦,٩٨٣  ٨,٥٦٥,٣٩٧  ١٠,٢٥٣,٢٦٨  ٥,٣٠١,٩٦٢  ٢,٧٧٦,٠٣٦ ٥,٠٢٠,٣٢٠ المساهمين
ارتباطات منح التسهيالت 

االئتمانية غير القابلة 
 ١,٤٥٩,٥٥٩  -  ٣٥٩,٢١٦ ٦٤٠,٨٠٠ ٢٤٥,٥٤٠ ٢١٤,٠٠٣لإللغاء

 ٤,٦٠٦,٥٦٩  - ٣٦١,٣٢٥  ١,٣٦٢,٩١٧ ١,٠٠٠,٢٦٥ ١,٨٨٢,٠٦٢ مشتقات
إجمالي االلتزامات خارج 

 ٦,٠٦٦,١٢٨  - ٧٢٠,٥٤١  ٢,٠٠٣,٧١٧  ١,٢٤٥,٨٠٥ ٢,٠٩٦,٠٦٥ الميزانية العمومية
 ٣٧,٩٨٣,١١١  ٨,٥٦٥,٣٩٧  ١٠,٩٧٣,٨٠٩  ٧,٣٠٥,٦٧٩  ٤,٠٢١,٨٤١  ٧,١١٦,٣٨٥إجمالي االلتزامات

التدفقات النقدية الصادرة 
 ١,١١٢,٨٣٤ ١٣٢,٨٠٣ ٦٩٩,٧١٧ ١٨٤,٩٤٨ ٦٢,٥٦١ ٣٢,٨٠٥ المستقبلية للفائدة

الفجوة )إجمالي األصول - 
٧,٨٦٤  ٣,٤٨٨,٤٧٩ )٢,٧٩٨,٢٧٧()٢,٨٦٤,٦٥٢()٨٢٦,٦٧١(٣,٠٠٨,٩٨٥ إجمالي االلتزامات(

٧,٨٦٤ )٣,٤٨٠,٦١٥()٦٨٢,٣٣٨(٢,١٨٢,٣١٤ ٣,٠٠٨,٩٨٥ الفجوة التراكمية

تمثــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية للفائــدة المبينــة فــي الجــداول أعــاله التدفقــات الــواردة والصــادرة حتــى االســتحقاق التعاقــدي لألصــول وااللتزامــات 
ــة أطــول مــن االســتحقاق التعاقــدي لاللتزامــات  ــد ألن االســتحقاق التعاقــدي لألصــول المالي ــة للفوائ ــات النقدي ــق فــي التدفق ــدم التطاب ــة. ينشــأ ع المالي
الماليــة. تــدرج االلتزامــات الماليــة التاريخيــة ضمــن االســتحقاق التعاقــدي والــذي ال يتــم اخــذه باالعتبــار عنــد حســاب التدفقــات النقديــة المســتقبلية. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، ال تأخــذ التدفقــات النقديــة للفائــدة باالعتبــار الطبيعــة المســتقرة لالســتحقاق غيــر المحــدد لاللتزامــات الماليــة مثــل الودائــع تحــت الطلــب و ودائــع 

التوفيــر.

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، تمثــل الودائــع مــن الــوزارات والهيئــات الحكوميــة األخــرى ٣١.٧% مــن إجمالــي ودائــع العمــالء/ ودائــع اإلســالمية للعمــالء )٢٠١٨م : 
.)%٣١.٩



205

٤.٤٢   مخاطر السوق

١.٤.٤٢   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. ويتــم 

التقيــد الصــارم بــكل الحــدود والتوجيهــات الداخليــة والخارجيــة، ويتــم التقريــر عــن أي انحرافــات أن وجــدت فــورًا ويتــم اتخــاذ اإلجــراء الالزمــة.

وفيما يلي أهم أنواع مخاطر السوق التي تواجهها المجموعة:

 مخاطر صرف العمالت األجنبية	 
 مخاطر أسعار االستثمارات	 
 مخاطر معدل الفائدة	 
 مخاطر أسعار السلع	 

مخاطر صرف العمالت األجنبية   ٢.٤.٤٢
مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر الخسارة بسبب تذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية. يتم التأكد من إدارة مخاطر صرف العمالت األجنبية 

بالمجموعة عن طريق قياس ومراقبة مراكز صرف العمالت األجنبية المفتوحة بانتظام مقارنة بالحدود المعتمدة. معظم معامالت صرف العمالت األجنبية 
التي يجريها القسم هي باإلنابة عن العمالء من الشركات وكلها على أساس تغطية المعاملة بمعاملة أخرى. يتأكد قسم الخزينة من تغطية المراكز مع 

العمالء في سوق التعامل بين البنوك.

وتقيد المجموعة بصرامة مركز العملة المفتوح التابع لها بأقل من ٣٥% من صافي أصول المجموعة مقابل الحد التنظيمي البالغ ٤٠% من صافي األصول.

كما في تاريخ التقرير، نفذت المجموعة صافي التعرضات بالعمالت األجنبية:

٢٠١٨٢٠١٩
 

٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

١٨,٦٧٩٣,٩٠١ درهم إماراتي٤٨,٥١٧  ١٠,١٣٢ 
 ٧٧,٤٠٢٧٩,١٩١ دوالر أمريكي٢٠١,٠٤٤  ٢٠٥,٦٩١ 
 ٣١,٨٦١١٣,١٥٢ ريال سعودي٨٢,٧٥٦  ٣٤,١٦١ 
 ٣,٧٧٢٣,٢٤١ ريال قطري٩,٧٩٧  ٨,٤١٨ 
 ٢,٢٩٣٢,٥٢٣ روبية باكستانية٥,٩٥٦  ٦,٥٥٣ 
 ٢,٤٥٣٢,٧٦٨ روبية هندية ٦,٣٧١  ٧,١٩٠ 

 ٦,٢٧٧١٩,٧٥٢ دينار كويتي١٦,٣٠٤  ٥١,٣٠٤ 
 ٣٣,٥١٦٣٢,٢٧٤ دينار بحريني٨٧,٠٥٥  ٨٣,٨٢٩ 
١٧,١٠٦  ١,٠٣٢أخرى ٤٤,٤٣١٢,٦٨١ 
١٧٣,٩٠٨  ١٧٧,٢٨٥ ٤٦٠,٤٨١      ٤٥١,٧٠٩ 

تتم 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 ٦٠ مليــون ريــال ُعمانــي )٢٠١٨م : ٧٣ مليــون ريــال ُعمانــي(، وهــذا التعــرض معفــى مــن الحــد النظامــي علــى مخاطــر العملــة 

األجنبيــة.

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.

تحليل التعرض والحساسّية
يشــير الجــدول أدنــاه إلــى تحليــل حساســية مخاطــر صــرف العملــة األجنبيــة للمجموعــة مــع التغييــرات فــي أســعار العمــالت األجنبيــة غيــر المتماثلــة كمــا فــي ٣١ 

ديســمبر مــع إبقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة.

صافي أصول العمالت األجنبية غير المتماثلة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

نسبة التغير في 
سعر العملة 

)-/+(

نسبة التغير في 
الربح وحقوق 
المساهمين 

)-/+(
ريال عماني 

باآلالف

نسبة التغير في 
سعر العملة )+/-(

نسبة التغير في 
الربح وحقوق 
المساهمين  

)-/+(
ريال عماني 

باآلالف
١٠٢٧٧%٢٤٥ ١٠%روبية هندية

١٠٢٥٢%٢٢٩ ١٠% روبية باكستانية
١٠١,٩٧٥%٦٢٨ ١٠% دينار كويتي

١٠١,٧١١%١٠٣ ١٠% أخرى
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٣.٤.٤٢   مخاطر أسعار االستثمارات
ــة.  مخاطــر أســعار االســتثمارات هــي مخاطــر االنخفــاض فــي القيمــة الســوقية لمحفظــة المجموعــة نتيجــة انخفــاض القيمــة الســوقية لالســتثمارات الفردي
وتحكــم اســتثمارات المجموعــة سياســة االســتثمارات وسياســة المخاطــر المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة وتخضــع االســتثمارات لفحــص صــارم نافــي للجهالــة. 
يتــم تحديــد حــدود االســتثمار مثــل حــدود المراكــز وحــدود المخاطــر وحــدود وقــف الخســائر والحــدود القطاعيــة ضمــن السياســات المختلفــة والتــي تمكــن مــن 
إدارة مالئمــة لمخاطــر اســتثمارات المجموعــة. وتقــوم لجنــة االســتثمار بالمجموعــة بمراقبــة االســتثمارات. تتــم مراقبــة التصنيــف والتكلفــة مقابــل الســعر 
الســوقي لــأدوات علــى أســاس يومــي وتتخــذ اإلجــراءات الضروريــة لتقليــل التعــرض للمخاطــر. ويتــم إعــادة تقييــم محفظــة المتاجــرة بشــكل يومــي والباقــي 
يتــم إعــادة تقييمهــم علــى فتــرات منتظمــة للتأكــد مــن أن الخســائر غيــر المحققــة، إن وجــدت، بســبب انخفــاض القيمــة الســوقية لالســتثمار 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 ٣٠. أ. 

بالنسبة لمحفظة األسهم العالمية المدرجة، استنادا إلى تحركات سعر السوق لألوراق المالية فرديًا. ب. 

تتأثر مخاطر السوق للمجموعة بشكل رئيسي بالتغييرات على سعر السوق الفعلي لأصول المالية. ويتعلق األداء الفعلي لمحفظة أسهم المجموعة بأداء 
مؤشر سوق مسقط ٣٠.

عامل بيتا لمحفظة األسهم المدرجة المحلية للمجموعة مقابل مؤشر سوق مسقط لأوراق المالية ٣٠ لعام ٢٠١٩م كان ١.١١ )٢٠١٨م : ١.٠٩(. وبالتالي، 
فإن تغيير بمعدل +/- ٥% في مؤشر سوق مسقط لأوراق المالية ٣٠ قد ينتج عنه تغيير بمعدل ٥.٥٥% )٢٠١٨م : ٥.٤٦%( في قيمة محفظة األسهم 

المدرجة المحلية للمجموعة بما قيمته ١.٨٢٨ مليون ريال ُعماني )٢٠١٨م : ٢.٥٧٣ مليون ريال ُعماني( كتغير في الربح غير المحقق المدرج في إيرادات 
االستثمار/ قائمة الدخل الشامل للعام بناء على تصنيف المحفظة.

تتمثل محفظة األسهم المدرجة الدولية للمجموعة من أسهم مدرجة في أسواق األسهم بدول مجلس التعاون الخليجي وأسواق األسهم الهندية 
وأسواق دولية أخرى. إن تغيير بمعدل +/- ٥% في سعر السوق ألوراق مالية معينة قد ينتج عنه تغيير في قيمة المحفظة بمبلغ ٣.٧٩ مليون ريال ُعماني 

)٢٠١٨م : ٣.٧٠ مليون ريال ُعماني(، وبالتالي زيادة أو انخفاض في الربح غير المحقق المدرج في إيرادات االستثمار/ قائمة الدخل الشامل بناء على تصنيف 
المحفظة.
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٤.٤.٤٢   إدارة مخاطر معدل الفائدة
مخاطــر معــدل الفائــدة هــي مخاطــر األثــر العكســي علــى المركــز المالــي للمجموعــة نتيجــة لتغيــر معــدالت الفائــدة فــي الســوق. وفــي حيــن 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 معــدل الفائــدة عــن طريــق دراســة األثــر علــى صافــي إيــرادات الفائــدة للمجموعــة بينمــا يقــاس األثــر طويــل المــدى 
ــة الشــركة األم تحــت  ــق قســم خزين ــى عات ــدة عل ــة لألســهم. وتقــع مســؤولية إدارة مخاطــر معــدالت الفائ ــى القيمــة االقتصادي ــر عل ــق دراســة األث عــن طري
إشــراف لجنــة إدارة األصــول وااللتزامــات بالمجموعــة. يعتمــد مركــز حساســية األصــول وااللتزامــات بالمجموعــة لمعــدل الفائــدة علــى إعــادة التســعير أو تواريــخ 

االســتحقاق المتعاقــد عليهــا، أي هــذه التواريــخ يحــل أواًل، وهــي كالتالــي:

 كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٩

معّدل الفائدة 
الفعلية 
السنوي 
معدل ٪

خالل شهر 
٤ إلى ١٢ ٢ إلى ٣ شهرواحد

شهرًا
١ إلى ٥ 
سنوات

أكثر من ٥ 
سنوات

غير حساسة 
لمعدل 
الفائدة

اإلجمالي

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

نقد وأرصدة لدى 
٧٨١,٧٥٥ ٦٤٧,٥٧٦ -- ٢,٥١١ ٢,٥٢٦ ١٢٩,١٤٢  ٠-٠.٥ البنوك المركزية

مستحق من 
٨٦٩,٨٠٤ ١,٥٠٨ ٢٥,٠٠٠ ٣٠,٨٢٤ ٢٠٤,٠١٨ ٣٥٩,٠٩٤ ٢٤٩,٣٦٠ ٢.٥٨ البنوك

٨,٨٧٨,٠٤١ ٤,٨٢٧ ٢,٣٠٢,٦١٠ ٢,٨٧٤,٣٩٢ ١,١٤٤,٨٢٠ ١,٢٥٨,٥٩٨ ١,٢٩٢,٧٩٤ ٥.٠٩ قروض وسلف
١,٤٤٤,٨٣٢ ١٠٢,٠٠٠ ٤١٦,٦٩٧ ٢٨٨,٠٥٦ ١٨٩,٠٣٩ ١٣١,٦٥٦ ٣١٧,٣٨٤ ٢.٦٣ إستثمارات
ممتلكات 

ومعدات وأصول 
 ٣١٦,١٧٦ ٣١٦,١٧٦- - --- ال يوجد أخرى

١٢,٢٩٠,٦٠٨ ١,٠٧٢,٠٨٧ ٢,٧٤٤,٣٠٧ ٣,١٩٣,٢٧٢ ١,٥٤٠,٣٨٨ ١,٧٥١,٨٧٤ ١,٩٨٨,٦٨٠ اإلجمالي 
 ٢,٩٣٧,٧٩٣ - ١٦٧,٤٧٦ ٦٦٤,٩٣٦ ٦٧٢,٧١٢ ٥٥٩,٩٩٥ ٨٧٢,٦٧٤المشتقات

 ١٥,٢٢٨,٤٠١ ١,٠٧٢,٠٨٧ ٢,٩١١,٧٨٣ ٣,٨٥٨,٢٠٨ ٢,٢١٣,١٠٠ ٢,٣١١,٨٦٩ ٢,٨٦١,٣٥٤إجمالي األصول
١,١٧٣,٤٧٩ ٣,٠٥٨ -٢٣٨,٧٠٠ ٦٣,٩٢٨ ٣٨٨,٧٣١ ٤٧٩,٠٦٢ ٣.٠٣ ودائع من البنوك

٨,٠٤٣,٦٦٦ ١,٣٢٥,٦٤٤ ١٢٠,٨٤٧ ١,٧٤٢,٢٠٧ ٤,١٢٨,٥٨٣ ٤٥٩,٨٤٢ ٢٦٦,٥٤٣ ١.٨٠ودائع العمالء
سندات / صكوك 

يورو متوسطة 
٤٧٥,٦١٥ - -٤٧٥,٦١٥ ---٤.٧٢ األجل

التزامات أخرى 
٥٦٩,٠٣٢ ٥٦٩,٠٣٢ ----- ال يوجد وضريبة

٢٦,١٨٠ - --٢٦,١٨٠ --٦.٣١ التزامات ثانوية
أوراق رأسمالية 

١٣٠,٠٠٠ - -١٣٠,٠٠٠ ---٥.٥٠ دائمة من الفئة ١
أموال 

 ١,٨٧٢,٦٣٦ ١,٨٧٢,٦٣٦-----ال يوجدالمساهمين
١٢,٢٩٠,٦٠٨ ٣,٧٧٠,٣٧٠ ١٢٠,٨٤٧ ٢,٥٨٦,٥٢٢ ٤,٢١٨,٦٩١ ٨٤٨,٥٧٣ ٧٤٥,٦٠٥ اإلجمالي 

 ٢,٩٣٠,٩٥١ -  ١٧٠,٩٠٣ ٤٤٤,١٩٦ ٨٨٥,٨١٠ ٥٤٩,٠٠١ ٨٨١,٠٤١المشتقات
 ١٥,٢٢١,٥٥٩ ٣,٧٧٠,٣٧٠ ٢٩١,٧٥٠ ٣,٠٣٠,٧١٨ ٥,١٠٤,٥٠١ ١,٣٩٧,٥٧٤ ١,٦٢٦,٦٤٦ إجمالي االلتزامات

إجمالي فجوة 
حساسية معدل 

 ٦,٨٤٢(٢,٦٩٨,٢٨٣)  ٢,٦٢٠,٠٣٣ ٨٢٧,٤٩٠(٢,٨٩١,٤٠١) ٩١٤,٢٩٥ ١,٢٣٤,٧٠٨الفائدة
الفجوة التراكمية 
لحساسية معّدل 

 ٦,٨٤٢ ٢,٧٠٥,١٢٥ ٨٥,٠٩٢(٧٤٢,٣٩٨)  ٢,١٤٩,٠٠٣ ١,٢٣٤,٧٠٨الفائدة
)دوالر أمريكي 

 ١٧,٧٧٢ ٧,٠٢٦,٢٩٩ ٢٢١,٠١٨(١,٩٢٨,٣٠٦) ٥,٥٨١,٨٢٦ ٣,٢٠٧,٠٣٤باآلالف(
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 كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٨

معّدل الفائدة 
الفعلية 
السنوي 
معدل ٪

خالل شهر 
٤ إلى ١٢ ٢ إلى ٣ شهرواحد

شهرًا
١ إلى ٥ 
سنوات

أكثر من ٥ 
سنوات

غير حساسة 
لمعدل 
الفائدة

اإلجمالي

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

نقد وأرصدة لدى 
١,٣٠٦,٧٥٦ ٥٣٣,٢٧٤ --٣,١٣٧ ٣,١٥٨ ٧٦٧,١٨٧  ٠-٠.٥ البنوك المركزية

مستحق من 
٤٧٦,٠٤٣ ٤,٠٧١ -٣٧,٧٣٠   ١٧١,٧٨٢ ١٢٨,٠٠٤ ١٣٤,٤٥٦ ٢.٣٥ البنوك

٨,٩٣٨,٩١٥ ١٠,٥٥٦  ٢,٢٣٨,٩٣١ ٢,٨٣٤,٣١٨   ١,٢٢٦,٦٥٣ ١,٠٥٥,١٠٢ ١,٥٧٣,٣٥٥ ٤.٨٦ قروض وسلف
١,٢٦٩,٥٨٢ ١١٣,٨٤٧ ٢٨٨,٨٠٠ ٣٦٤,٠٤٦ ٣٩,٢٧٦ ٩٨,٠٠٠ ٣٦٥,٦١٣ ٢.٥٠ إستثمارات
ممتلكات 

ومعدات وأصول 
 ٢٩٦,٧٤٣ ٢٩٦,٧٤٣ -  - ---ال يوجدأخرى

 ١٢,٢٨٨,٠٣٩ ٩٥٨,٤٩١  ٢,٥٢٧,٧٣١ ٣,٢٣٦,٠٩٤   ١,٤٤٠,٨٤٨ ١,٢٨٤,٢٦٤ ٢,٨٤٠,٦١١ اإلجمالي 
٢,٥٤٧,٣٨٢ -١٨٤,٣٥٢ ٥١٧,٨٠٤   ٣٩٦,٠١٦ ٥٣٨,٠٤٨ ٩١١,١٦٢ المشتقات

 ١٤,٨٣٥,٤٢١  ٩٥٨,٤٩١ ٢,٧١٢,٠٨٣  ٣,٧٥٣,٨٩٨ ١,٨٣٦,٨٦٤   ١,٨٢٢,٣١٢ ٣,٧٥١,٧٧٣إجمالي األصول
 ٩٥١,٨٧٨   ١٣,٤١٦ -٢٤٤,٠٦٦   ٦٨,٩٢١ ٢٤٩,١١٩ ٣٧٦,٣٥٦  ٢.٧٤ ودائع من البنوك

٨,٤٦٢,٦٨٥   ١,٢٤٨,٠٩٧ ١٢٤,٤٦٦ ١,٦٤٥,٩١٣   ٤,١٨٠,١٧٦ ٣٠٠,٩٢٨ ٩٦٣,١٠٥ ١.٥٣ودائع العمالء
سندات / صكوك 

يورو متوسطة 
 ٤٢٩,٦٠٨ --٤٢٩,٦٠٨ --- ٤.٨٦ األجل

التزامات أخرى 
 ٤٧٦,٨٥٦ ٤٧٦,٨٥٦ -----ال يوجدوضريبة

التزامات ثانوية 
وسندات قابلة 
٣٩,٢٧٠ ---٣٩,٢٧٠ -- ٥.٨٤ للتحويل إلزاميًا

أوراق رأسمالية 
 ١٣٠,٠٠٠ --١٣٠,٠٠٠ --- ٥.٥٠ دائمة من الفئة ١

أموال 
١,٧٩٧,٧٤٢   ١,٧٩٧,٧٤٢ -  ----ال يوجدالمساهمين

 ١٢,٢٨٨,٠٣٩ ٣,٥٣٦,١١١ ١٢٤,٤٦٦ ٢,٤٤٩,٥٨٧   ٤,٢٨٨,٣٦٧ ٥٥٠,٠٤٧ ١,٣٣٩,٤٦١ اإلجمالي 
٢,٥٤٤,٣٥٤ -١٨٤,٣٥٢ ٥٤٥,٥٦٥ ٣٥٤,٧٣٤ ٥٣٩,٥٢٨ ٩٢٠,١٧٥ المشتقات

 ١٤,٨٣٢,٣٩٣  ٣,٥٣٦,١١١ ٣٠٨,٨١٨ ٢,٩٩٥,١٥٢ ٤,٦٤٣,١٠١   ١,٠٨٩,٥٧٥ ٢,٢٥٩,٦٣٦إجمالي االلتزامات
إجمالي فجوة 

حساسية معدل 
  ٣,٠٢٨ )٢,٥٧٧,٦٢٠( ٢,٤٠٣,٢٦٥ ٧٥٨,٧٤٦ )٢,٨٠٦,٢٣٧(٧٣٢,٧٣٧ ١,٤٩٢,١٣٧ الفائدة

الفجوة التراكمية 
لحساسية معّدل 

 ٣,٠٢٨  ٢,٥٨٠,٦٤٨ ١٧٧,٣٨٣ )٥٨١,٣٦٣(٢,٢٢٤,٨٧٤ ١,٤٩٢,١٣٧ الفائدة
)دوالر أمريكي 

 ٧,٨٦٥  ٦,٧٠٢,٩٨٢ ٤٦٠,٧٣٥ )١,٥١٠,٠٣٤(٥,٧٧٨,٨٩٤ ٣,٨٧٥,٦٨١ باآلالف(

)١(  يعتمد بيان إعادة تسعير الفائدة على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة تسعير الفائدة التالي.

)٢(  ينشــأ أصــل أو مركــز فجــوة )إيجابــي( حينمــا يتــم إعــادة تســعير الفائــدة بصــورة أســرع أو بنســبة أكبــر لألصــول عنهــا لاللتزامــات خــالل فتــرة محــددة 
ممــا يــؤدي إلــى اســتفادة صافــي إيــرادات الفوائــد فــي بيئــة يرتفــع فيهــا ســعر الفائــدة. يوجــد التــزام أو مركــز فجــوة )ســلبي( حينمــا تتــم إعــادة تســعير 
االلتــزام بصــورة أســرع أو بنســبة أكبــر لاللتزامــات 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 وااللتزامــات ذات الحساســية ألســعار الفائــدة موزعــة علــى شــرائح فتــرات االســتحقاق بنــاًء علــى األيــام 
الباقيــة حتــى االســتحقاق أو إعــادة التســعير. تســتخدم الشــركة األم فجــوات إعــادة تســعير موحــدة حســب العملــة للتحديــد الكمــي لبيــان التعــرض لمخاطــر 
معــدل الفائــدة علــى اســتحقاقات محــددة وتحليــل التغيــرات فــي حجــم المحافــظ الضروريــة لتعديــل بيــان المخاطــر القائمــة. إن توزيــع األصــول وااللتزامــات 
علــى الفتــرات الزمنيــة يتــم بنــاًء علــى جــداول إعــادة التســعير الفعليــة. وتســتخدم الجــداول كإرشــادات لتقييــم حساســية مخاطــر معــدل الفائــدة والتركيــز علــى 

مجهــودات تقليــل عــدم التناســق فــي نمــط إعــادة تســعير األصــول وااللتزامــات.

تســتخدم الشــركة األم تقاريــر المحــاكاة كأداة فاعلــة لفهــم التعــرض للمخاطــر تحــت مختلــف ســيناريوهات معــدالت الفائــدة. هــذه التقاريــر تســاعد لجنــة 
األصــول وااللتزامــات علــى فهــم اتجــاه مخاطــر معــدل الفائــدة بالشــركة االم واتخــاذ القــرار باالســتراتيجية المالئمــة وآليــة التغطيــة إلدارة تلــك المخاطــر. يتــم 
تقييــم تعرضــات الشــركة األم الحاليــة داخــل وخــارج الميزانيــة العموميــة فــي بيئــة ثابتــة لتحديــد حجــم األثــر المتوقــع للصدمــات الخارجيــة لمعــدالت الفائــدة 



209

علــى اإليــرادات والقيمــة االقتصاديــة لألســهم المعرضــة للمخاطــر باســتخدام افتراضــات عــن اتجاهــات معــدالت الفائــدة المســتقبلية والتغيــر فــي بيــان نشــاط 
الشــركة األم. 

القيمــة االقتصاديــة لحقــوق المســاهمين هــي القيمــة الحاليــة لكافــة التدفقــات النقديــة لألصــول مخصومــة مــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 
لاللتزامــات. وبحســاب القيمــة االقتصاديــة لحقــوق المســاهمين، تكــون المجموعــة قــادرة علــى عــرض أثــر تغيــرات معــدل الفائــدة المختلفــة فــي إجمالــي رأس 
مالهــا. تعــد هــذه القيمــة أداة رئيســية تمكــن المجموعــة مــن اإلعــداد فيمــا يتعلــق بمعــدل الفائــدة المتغيــر بشــكل ثابــت. وتتــم مراقبــة أثــر تغيــرات معــدالت 
الفائــدة علــى القيمــة االقتصاديــة لألســهم بــإدراج التغيــرات فــي قيمــة االصــول وااللتزامــات لتغيــر معيــن فــي معــدل الفائــدة بالســوق. يتــم تســهيل إدارة 
مخاطــر معــدل الفائــدة بحــدود بمعــدل ٥% ألثــر صافــي إيــرادات الفوائــد و٢٠% ألثــر القيمــة االقتصاديــة لألســهم لصدمــة تغيــر بمقــدار ٢٠٠ نقطــة أساســية.

تحليل حساسية المجموعة الرتفاع أو انخفاض معدالت الفائدة بالسوق كالتالي:

+٢٠٠ نقطة  التأثير على صافي إيرادات الفوائد
أساسية

-٢٠٠ نقطة 
أساسية

+١٠٠ نقطة 
أساسية

-١٠٠ نقطة 
أساسية

+٥٠ نقطة 
أساسية

-٥٠ نقطة 
أساسية

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف٢٠١٩

٢,٣٦٧ ٥,٥٧٦         )٣,٥٠٤(         ١٠,٣٨٧         )١٢,٧٥٠(١٨,٧٠٠ كما في ٣١ ديسمبر
٨٥٨ ٥,٨١٢         )٤,٦٥٩(         ١١,٢٣٨         )١٧,٤١٧(١٨,٣٦٨ المتوسط للفترة

٢,٣٦٧ ٦,٥١٤         )٦,٣٣٠(         ١٢,٧٤٧         )٢٠,٧٨٢(٢٢,٧١٢ الحد األقصى للفترة
 )١,٤٢٩(٥,٠٩٧         )٢,٥٨٢(           ٩,٧١٥         )١٢,٧٥٠(١٣,٥٦٠ الحد األدنى للفترة

٢٠١٨
٥,٩٥٧١,٦٠٥(٥,٢٦٨)١٠,٩٩٤(١٨,٢٣٨)١٩,٧٣٩كما في ٣١ ديسمبر

٦,٩٩٩١,٣٤٨(٥,٥٢١)١٢,٠٠٠(١٨,٠٥٣)٢٠,٣٨٧ المتوسط للفترة
٢١,٤٩٠٢,٢٧٠(٦,٦٢٠)٢٧,٢٣١(٢٠,٣١٠)٣٧,١٩١ الحد األقصى للفترة

(٣٦٥)٤,٦٨٢(٤,٧٥٢)٨,٦١٧(١٣,٩٣١)١٤,٧٦٩ الحد األدنى للفترة

+٢٠٠ نقطة  التأثير على القيمة االقتصادية
أساسية

-٢٠٠ نقطة 
أساسية

+١٠٠ نقطة 
أساسية

-١٠٠ نقطة 
أساسية

+٥٠ نقطة 
أساسية

-٥٠ نقطة 
أساسية

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف٢٠١٩

١٠٦,٩٠٥  )١٠٤,٠٧٠(     ١٠٦,٠٣٦        )٨٧,٤١٣(       ٣٥٠,٥٨٠ )٢٣٧,٠٠٠(كما في ٣١ ديسمبر
٦٤,٨٥٢  )٩٩,٠٥٧(     ١٠٦,٣١١        )٨٠,٤١٦(       ٣٤٣,٨٧٨  )٢٢٤,٨٦٦( المتوسط للفترة

١٠٦,٩٠٥  )١٠٤,٠٧٠(     ١٢٢,٢٧٧        )٨٧,٨٢٣(       ٣٦٨,٩١١  )٢٣٧,٧٤٤( الحد األقصى للفترة
 )٣,٣٢٩( )٩٤,٩٢٠(       ٩٤,٦٦٩        )٧٢,٧٧٥(       ٣١٧,٩٤٦  )٢١١,٥٧٦( الحد األدنى للفترة

٢٠١٨
٩٨,٤٨٧(٩٣,٨١٩)١٣٦,٣٢٤(٩٢,٢٠٧)٣٦٨,١٣٩(٢١٦,٢١٦)كما في ٣١ ديسمبر

١٠٠,٥٢٥(٩٠,٣٨٤)١٣٥,٣٣٤(٨٥,٦٨٦)٣٥٨,٩٥٨(٢٠٥,٦٥٥) المتوسط للفترة
١٠٥,٥٢٢(٩٥,٨٧٠)١٣٩,٣٩٠(٩٦,٢٤١)٣٦٨,١٣٩(٢٢٤,٥٨٥) الحد األقصى للفترة

٨١,٣٢٥(٨٤,٦٨٩)١٣٠,١٧١(٧٤,٨٣٣)٣٤٥,٦٢١(١٨٣,٩١٤) الحد األدنى للفترة

+٢٠٠ نقطة  التأثير على صافي إيرادات الفوائد
أساسية

-٢٠٠ نقطة 
أساسية

+١٠٠ نقطة 
أساسية

-١٠٠ نقطة 
أساسية

+٥٠ نقطة 
أساسية

-٥٠ نقطة 
أساسية

دوالر أمريكي ٢٠١٩
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

٦,١٤٧ ١٤,٤٨٣         )٩,١٠٢(         ٢٦,٩٨٠         )٣٣,١١٨(٤٨,٥٧٢ كما في ٣١ ديسمبر
٢,٢٢٩ ١٥,٠٩٦       )١٢,١٠٢(         ٢٩,١٨٩         )٤٥,٢٤٠(٤٧,٧١٠  المتوسط للفترة

٦,١٤٧ ١٦,٩١٩       )١٦,٤٤١(         ٣٣,١٠٩         )٥٣,٩٧٨(٥٨,٩٩٢  الحد األقصى للفترة
 )٣,٧١٣(١٣,٢٣٩         )٦,٧٠٧(         ٢٥,٢٣٣         )٣٣,١١٨(٣٥,٢٢٢  الحد األدنى للفترة

٢٠١٨
١٥,٤٧٢٤,١٦٨(١٣,٦٨٣)٢٨,٥٥٦(٤٧,٣٧١)٥١,٢٧١كما في ٣١ ديسمبر

١٨,١٧٩٣,٥٠١(١٤,٣٣٩)٣١,١٦٩(٤٦,٨٩١)٥٢,٩٥٣ المتوسط للفترة
٥٥,٨١٨٥,٨٩٧(١٧,١٩٤)٧٠,٧٣١(٥٢,٧٥٣)٩٦,٦٠١ الحد األقصى للفترة

(٩٤٨)١٢,١٦٢(١٢,٣٤٣)٢٢,٣٨١(٣٦,١٨٦)٣٨,٣٦٢ الحد األدنى للفترة
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+٢٠٠ نقطة  التأثير على القيمة االقتصادية
أساسية

-٢٠٠ نقطة 
أساسية

+١٠٠ نقطة 
أساسية

-١٠٠ نقطة 
أساسية

+٥٠ نقطة 
أساسية

-٥٠ نقطة 
أساسية

دوالر أمريكي ٢٠١٩
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢٧٧,٦٧٤  )٢٧٠,٣١٢(     ٢٧٥,٤١٨      )٢٢٧,٠٤٨(       ٩١٠,٥٩٧ )٦١٥,٥٨٥(كما في ٣١ ديسمبر
١٦٨,٤٤٦  )٢٥٧,٢٩١(     ٢٧٦,١٣٢      )٢٠٨,٨٧٢(       ٨٩٣,١٨٩ )٥٨٤,٠٦٨( المتوسط للفترة

٢٧٧,٦٧٤  )٢٧٠,٣١٢(     ٣١٧,٦٠٣      )٢٢٨,١١٣(       ٩٥٨,٢١٠  )٦١٧,٥١٦( الحد األقصى للفترة
 )٨,٦٤٦( )٢٤٦,٥٤٤(     ٢٤٥,٨٩٣      )١٨٩,٠٢٦(       ٨٢٥,٨٣٣  )٥٤٩,٥٤٨( الحد األدنى للفترة

٢٠١٨
٢٥٥,٨١٠(٢٤٣,٦٨٦)٣٥٤,٠٨٩(٢٣٩,٤٩٨)٩٥٦,٢٠٥(٥٦١,٦٠١)كما في ٣١ ديسمبر

٢٦١,١٠٤(٢٣٤,٧٦٣)٣٥١,٥١٧(٢٢٢,٥٦١)٩٣٢,٣٦٠(٥٣٤,١٧٠) المتوسط للفترة
٢٧٤,٠٨٢(٢٤٩,٠١٤)٣٦٢,٠٥٣(٢٤٩,٩٧٦)٩٥٦,٢٠٥(٥٨٣,٣٣٩) الحد األقصى للفترة

٢١١,٢٣٣(٢١٩,٩٧٢)٣٣٨,١٠٧(١٩٤,٣٧١)٨٩٧,٧١٦(٤٧٧,٧٠٠) الحد األدنى للفترة

٥.٤٢   مخاطر أسعار السلع
كجــزء مــن عمليــات الخزينــة، تعــرض المجموعــة تســهيل تغطيــة البضائــع لعمائهــا. عمــاء المجموعــة الذيــن يتعاملــون ببضائــع كالنحــاس واأللمنيــوم والنفــط 

والجواهــر المتأثــرة بأســعار الذهــب يغطــون مخاطــر ســلعهم مــن خــال المجموعــة. تغطــي المجموعــة كافــة مخاطــر الســلع بدعــم مقابــل فــي الســوق.

تعمــل المجموعــة فــي ســوق الســلع فقــط كمقــدم تســهيات تغطيــة وال تتاجــر فــي الســلع والســبائك أو تحتفــظ بمراكــز بالســلع. ُيمنــح عمــاء المجموعــة 
حــد لحجــم المعاملــة بنــاء علــى معــدل الــدوران / الطلبيــات، كمــا يتــم تطبيــق حــد هامــش التبايــن للتخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان ذات الصلــة فــي الســوق. إن 
حــد حجــم المعاملــة يحــد مــن القيمــة االجماليــة 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 العمــاء نــداءات هاِمشــية مــن أجــل الضمــان اإلضافــي 

أو الودائــع النقديــة لتجــاوز حــد هامــش التبايــن. يقــوم مكتــب الخزانــة األوســط بمراقبــة مراكــز العمــاء ومؤشــر الســوق بشــكل يومــي.

٦.٤٢   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.

ــع أقســام ووحــدات  ــد وتقييــم ورصــد مخاطــر التشــغيل واإلبــاغ عنهــا بطريقــة متســقة وشــاملة فــي جمي توفــر سياســة المخاطــر بالمجموعــة إطــارًا لتحدي
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 خــال 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 خــال 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 .	 

توفيــر التدريــب علــى مخاطــر التشــغيل للموظفيــن الجــدد إلــى جانــب التدريــب المنتظــم المقــدم للموظفيــن المختصيــن للتوعيــة بأحــدث مســتجدات 	 
المخاطــر.

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

تتحمــل وحــدات األعمــال المســؤولية األساســية نحــو فهــم وتحديــد وإدارة مخاطــر التشــغيل المتأصلــة فــي المنتجــات واألنشــطة والعمليــات والنظــم ذات 
الصلــة. يتــم التحكــم فــي مخاطــر التشــغيل مــن خــال الضوابــط الداخليــة القويــة وأعمــال المراجعــة، والفصــل الجيــد والواضــح بيــن الواجبــات، وخطــوط اإلبــاغ، 
وأدلــة التشــغيل التفصيليــة، والمعاييــر. تقــوم دائــرة التدقيــق الداخلــي بمراجعــة مســتقلة لفعاليــة الضوابــط الداخليــة للمجموعــة ومــدى قدرتهــا علــى خفــض 

تأثيــر مخاطــر التشــغيل.

لجنــة المخاطــر التابعــة لــإدارة هــي الجهــة الرقابيــة األساســية علــى مخاطــر التشــغيل. وتضــم اللجنــة مختلــف وحــدات األعمــال والرقابــة وتتحمــل 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 لإطــار 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 رفيعــة المســتوى لملتقــى لجنــة بــازل المشــترك حــول اســتمرارية 
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األعمــال ومعاييــر اســتمرار األعمــال العالميــة. وتعمــل المجموعــة بشــكل مســتمر علــى تعزيــز الخطــط الحاليــة لديهــا مــن خــال تنفيــذ إطــار متيــن الســتمرارية 
األعمــال لاســتعداد دائــم لتلبيــة متطلبــات "التأهــب لحــاالت الطــوارئ". وتوفــر المجموعــة تدريبــًا لموظفيهــا الجــدد والموظفيــن الحالييــن مــن خــال 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 خطــط فعالــة الســتمرارية األعمــال بالمجموعــة. وتقــوم اللجنــة بشــكل مســتمر بمراجعــة اســتراتيجية اســتمرارية األعمــال 
والموافقــة عليهــا. وتقــع كذلــك علــى عاتــق اللجنــة مســؤولية ضمــان توزيــع مســؤوليات التخطيــط والصيانــة وفهمهــا وتنفيذهــا فــي جميــع أقســام األعمــال 
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.

٧.٤٢   إدارة رأس المال
١.٧.٤٢   رأس المال النظامي

يضع البنك المركزي الُعماني كجهة منظمة للشركة األم ويشرف على متطلبات رأس مال الشركة األم ككل. ولتطبيق متطلب رأس المال كما ورد في 
بازل ٣، يتطلب البنك المركزي الُعماني من الشركة األم االحتفاظ بنسبة ١٤.٥% من مجموع رأس المال إلى مجموع األصول المرجحة بالمخاطر كحد أدنى. 

يمكن تحليل رأس مال المجموعة النظامي حسب بازل ٣ إلى الفئات التالية:

الفئــة األولــى مــن رأس المــال وتشــمل األســهم العاديــة وعــاوة اإلصــدار واالحتياطيــات القابلــة وغيــر القابلــة للتوزيــع واألربــاح المحتجــزة )بالصافــي 	 
مــن توزيعــات األربــاح المقترحــة( بعــد خصــم الشــهرة وخمســين فــي المئــة مــن القيمــة الدفتريــة لاســتثمار فــي الشــركات الشــقيقة وفقــا للتعديــات 

التنظيميــة المدرجــة فــي حقــوق المســاهمين، ولكــن تــم التعامــل معهــا بشــكل مختلــف ألغــراض كفايــة رأس المــال.

الفئــة الثانيــة مــن رأس المــال وتشــمل االلتزامــات الثانويــة المؤهلــة وانخفــاض قيمــة خســائر القــروض العامــة /مخصــص الخســائر االئتمانيــة 	 
المتوقعــة )المرحلــة األولــى والثانيــة( وعنصــر احتياطــي القيمــة العادلــة المتعلــق بالمكاســب غيــر المحققــة مــن أدوات حقــوق المســاهمين المصنفــة 
كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر بعــد خصــم خمســين فــي المئــة مــن القيمــة الدفتريــة لاســتثمارات فــي الشــركات 

الشــقيقة.

تم تطبيق حدود مختلفة على عناصر قاعدة رأس المال. إن رأس المال المؤهل من الفئة الثانية والفئة الثالثة ال يمكن أن يتعدى رأس المال من الفئة 
األولى، كما ال يمكن أن تزيد االلتزامات الثانوية المؤهلة عن نسبة ٥٠% من رأس المال من الفئة األولى، فيما تم تحديد مبلغ مخصصات انخفاض القيمة 

الجماعية التي يمكن قيدها كجزء من الفئة الثانية لرأس المال عند ١.٢٥% من إجمالي األصول المرجحة لمخاطر اإلئتمان.

٢.٧.٤٢   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 وثقــة المســاهمين والدائنيــن. 
وتســعى المجموعــة إلــى تعظيــم القيمــة للمســاهمين مــن خــال هيــكل أمثــل لــرأس المــال يحمــي مصالــح 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 رأس مالهــا 
بحاجــة للخدمــة وأن هنالــك حاجــة لتوفيــر معــدل 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 المجموعــة للتعــرض لمســتويات أعلــى مــن المخاطــر. وبالتالــي، عنــد 
االحتفــاظ بــرأس المــال، تخضــع سياســة المجموعــة لمــدى الحاجــة لوضــع مخصــص مناســب للمخاطــر ذات الصلــة وخدمــة رأس المــال المحتفــظ بــه. وتســتخدم 
المجموعــة رأس المــال اإلضافــي الفئــة ١ والديــن الثانــوي )رأس المــال الفئــة ٢( ورفــع رأس المــال عنــد الحاجــة. توفــر القاعــدة القويــة والمتنوعــة لمســاهمي 

المجموعــة الثقــة الازمــة 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 
تــم وضــع خارطــة طريــق لــكل منطقــة رئيســية مــن المخاطــر مثــل االئتمــان والســوق والتشــغيل. وقــد تــم إحــراز تقــدم وفقــا لخارطــة الطريــق وتتــم مراقبتهــا 

علــى أســاس مســتمر واإلبــاغ عنهــا.
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التقارير التنظيمية بازل ٣

ــر. تبقــى  ــداد التقاري ــر إع ــة فــي معايي ــات المرحل ــد مــع ترتيب ــد رأس المــال الجدي ــق قواع ــة مــن أجــل تطبي ــي اإلرشــادات النهائي ــك المركــزي العمان أصــدر البن
ــة. ــة االنتقالي ــات المرحل ــرأس المــال تمشــيًا مــع ترتيب ــة فــي وضــع قــوي ل المجموع

يبين الجدول التالي مركز كفاية رأس المال للمجموعة

٢٠١٨٢٠١٩
 

٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

رأس المال األساسي من الفئة ١: األدوات واالحتياطيات
٣٠٩,٤٧٨٢٩٤,٧٤١ رأس المال ٧٦٥,٥٦١٨٠٣,٨٣٩

٥٣١,٥٣٥٥٣١,٥٣٥ عالوة إصدار ١,٣٨٠,٦١٠١,٣٨٠,٦١٠
١٠٣,١٦٠٩٨,٢٤٧ احتياطي قانوني ٢٥٥,١٨٧٢٦٧,٩٤٨
٣٨٤,٠٧٨٣٧٠,٩٨٨ احتياطي عام ٩٦٣,٦٠٥٩٩٧,٦٠٥
١٣,٠٩٠١٣,٠٩٠ احتياطي قرض ثانوي ٣٤,٠٠٠٣٤,٠٠٠

٤١٨,١٧٠٣٨٢,٢٤٣ أرباح محتجزة )بعد توزيعات األرباح المقترحة(٩٩٢,٨٤٠١,٠٨٦,١٥٦
١,٧٥٩,٥١١١,٦٩٠,٨٤٤ اإلجمالي ٤,٣٩١,٨٠٣٤,٥٧٠,١٥٨

 يطرح: التعديالت النظامية 
)١٢,١٣٩)(٩,٩٥٢) خسارة غير محققة من القيمة العادلة (٢٥,٨٤٩))٣١,٥٣١)

-(٣٤) خسارة متراكمة على تحوط التدفقات النقدية (٨٨)-
)٧,٧٣٣)(٥,١٥٧) أصول ضريبة مؤجلة (١٣,٣٩٥))٢٠,٠٨٦)
)٢,٠٦٨)(٢,٢٩٦) احتياطي تحويل العملة األجنبية (٥,٩٦٤))٥,٣٧١)

((٨٨,٥١٢))٨٦,٤٩١
 استثمارات جوهرية في األسهم المشتركة لمؤسسات مصرفية 

)٣٣,٢٩٩)(٣٤,٠٧٧)ومالية وتأمين 
)٥٥,٢٣٩)(٥١,٥١٦) إجمالي التعديالت النظامية على رأس المال األساسي الفئة ١ (١٣٣,٨٠٨))١٤٣,٤٧٩)
١,٧٠٧,٩٩٥١,٦٣٥,٦٠٥ إجمالي رأس المال األساسي الفئة ١ ٤,٢٤٨,٣٢٤٤,٤٣٦,٣٥٠

١٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠ رأس المال اإلضافي الفئة ١ ٣٣٧,٦٦٢٣٣٧,٦٦٢

٤,٥٨٥,٩٨٦٤,٧٧٤,٠١٢
إجمالي رأس مال الفئة ١ )الفئة ١= رأس المال األساسي الفئة ١ + 

١,٨٣٧,٩٩٥١,٧٦٥,٦٠٥رأس المال اإلضافي الفئة ١)
رأس المال الفئة ٢: األدوات والمخصصات

٨١١٥٣٨ التغير المتراكم في القيمة العادلة )٤٥%( ١,٣٩٨٢,١٠٦
٨٦,٧٤٧١١٠,٦٦٤ انخفاض قيمة خسارة قرض عام ٢٨٧,٤٣٨٢٢٥,٣١٧
٣,٩٢٧١٠,٤٧٢ التزامات ثانوية )صافية من االحتياطيات( ٢٧,٢٠٠١٠,٢٠٠

-- سندات قابلة للتحويل إلزاميًا --
٩١,٤٨٥١٢١,٦٧٤ رأس المال الفئة ٢ قبل التعديالت النظامية  ٣١٦,٠٣٦٢٣٧,٦٢٣

 يطرح: التعديالت النظامية 

--
 استثمارات جوهرية في األسهم العامة لمؤسسات مصرفية ومالية 

--وتأمين 
-- اجمالي التعديالت على رأس المال الفئة ٢ --

٩١,٤٨٥١٢١,٦٧٤ رأس مال الفئة ٢ ٣١٦,٠٣٦٢٣٧,٦٢٣

٤,٩٠٢,٠٢٢٥,٠١١,٦٣٥
 إجمالي رأس المال النظامي )إجمالي رأس المال= الفئة ١ +    

١,٩٢٩,٤٨٠١,٨٨٧,٢٧٩الفئة ٢( 
٩,٧٨٤,٨٤٥٩,٨١٨,٠١٩ إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر ٢٥,٥٠١,٣٤٨٢٥,٤١٥,١٨٢
٨,٧٩٦,٥٢٥٨,٨٥٣,٠٨٤ األصول المرجحة بمخاطر االئتمان ٢٢,٩٩٥,٠٢٣٢٢,٨٤٨,١١٧

١٥١,٥٤١١٦٥,٤٠٧ األصول المرجحة بمخاطر السوق ٤٢٩,٦٢٩٣٩٣,٦١٣
٨٣٦,٧٧٩٧٩٩,٥٢٨ األصول المرجحة بمخاطر التشغيل ٢,٠٧٦,٦٩٦٢,١٧٣,٤٥٢

نسبة رأس المال:                                                                         
)مبينة كنسبة من إجمالي األصول المرجحة بحسب المخاطر(

١٦.٦٦%١٧.٤٦%رأس المال األساسي الفئة ١٧.٤٦١%١٦.٦٦%
١٧.٩٨%١٨.٧٨%الفئة ١  ١٨.٧٨%١٧.٩٨%
١٩.٢٢%١٩.٧٢%إجمالي رأس المال١٩.٧٢%١٩.٢٢%

ــاح المقترحــة  ــار توزيعــات األرب ــة رأس المــال النظامــي وقدرهــا ١٩.٧٢% )٢٠١٨م : ١٩.٢٢%( بعــد األخــذ فــي عيــن االعتب ــم التوصــل إلــى إجمالــي نســبة كفاي ت
بمقــدار ٣٥% نقــدًا و٥% أســهم )٢٠١٨م : ٣٥% نقــدًا و٥% أســهم(. ويكــون إجمالــي نســبة كفايــة رأس المــال قبــل األخــذ فــي االعتبــار توزيعــات األربــاح مــا نســبته 

٢٠.٨٣% )٢٠١٨م : ٢٠.٢٧%(.
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كفاية رأس المال وفقًا لبازل ٢ التقرير ألغراض الرقابة:
يحدد الجدول التالي مركز كفاية رأس المال وفقًا إلرشادات بازل ٢ الصادرة من البنك المركزي العماني للمجموعة ألغراض الرقابة:

٢٠١٨٢٠١٩
 

٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

١,٨٥٥,٠٣٣١,٧٨٢,٢٥٤رأس المال الفئة ٤,٦٢٩,٢٣١٤,٨١٨,٢٦٧١
١٢٠,٧٣٢ ٨٣,٦٠٩رأس المال الفئة ٢ ٣١٣,٥٩٠٢١٧,١٦٦

١,٩٣٨,٦٤٢١,٩٠٢,٩٨٦إجمالي رأس المال النظامي٤,٩٤٢,٨٢١٥,٠٣٥,٤٣٣
إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر:

٨,٨٥٣,٠٨٤ ٨,٧٩٦,٥٢٥ مخاطر االئتمان٢٢,٨٤٨,١١٧ ٢٢,٩٩٥,٠٢٣
١٥١,٥٤١١٦٥,٤٠٧ مخاطر السوق٣٩٣,٦١٣ ٤٢٩,٦٢٩

٧٩٩,٥٢٨ ٨٣٦,٧٧٩مخاطر التشغيل ٢,٠٧٦,٦٩٦٢,١٧٣,٤٥٢
٩,٨١٨,٠١٩ ٩,٧٨٤,٨٤٥إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر ٢٥,٥٠١,٣٤٨٢٥,٤١٥,١٨٢

نسب رأس المال

%١٩.٨١%١٩.٣٨
إجمالي رأس المال النظامي المبين كنسبة مئوية من إجمالي 

١٩.٣٨%١٩.٨١%األصول المرجحة بالمخاطر

%١٨.٩٦%١٨.١٥
إجمالي رأس مال الفئة ١ المبين كنسبة مئوية من إجمالي األصول 

١٨.١٥%١٨.٩٦%المرجحة بالمخاطر

ــاح المقترحــة  ــار توزيعــات األرب ــة رأس المــال النظامــي وقدرهــا ١٩.٨١% )٢٠١٨م : ١٩.٣٨%( بعــد األخــذ فــي عيــن االعتب ــم التوصــل إلــى إجمالــي نســبة كفاي ت
بمقــدار ٣٥% نقــدًا و٥% أســهم )٢٠١٨م : ٣٥% نقــدًا و٥% أســهم(. ويكــون إجمالــي نســبة كفايــة رأس المــال قبــل األخــذ فــي االعتبــار توزيعــات األربــاح مــا نســبته 

٢٠.٩٢% )٢٠١٨م : ٢٠.٤٣%(.

٣.٧.٤٢   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 يتــم مــن خــالل هــذه العمليــة فحــص نمــوذج العمــل الحالــي للمجموعــة وربمــا يــؤدي ذلــك إلــى تعديــالت إذا كانــت المخاطــر الكامنــة 
تتجــاوز قــدرة المجموعــة علــى التحّمــل. وســيتم 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. ويتــم 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.

٤.٧.٤٢   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.
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٤٣.  معلومات القيمة العادلة
بنــاًء علــى منهجيــة التقييــم الموضحــة أدنــاه اعتبــر كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة أن القيــم العادلــة لكافــة األدوات الماليــة داخــل وخــارج الميزانيــة العموميــة 

كمــا فــي تاريــخ التقريــر ال تختلــف جوهريــًا عــن قيمهــا الدفتريــة:

إيضاحاتكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

مصنف بالقيمة 
العادلة من 

خالل األرباح أو 
الخسائر

مصنف بالقيمة 
العادلة من 
خالل الدخل 
الشامر اآلخر

التكلفة 
المهلكة

إجمالي القيمة 
القيمة العادلةالدفترية

المستوى

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

نقدية وأرصدة لدى البنك 
٧٨١,٧٥٥٧٨١,٧٥٥٧٨١,٧٥٥٣--٥المركزي

٦٤٨,٧٥٥١٥,٣٢٨٨٠٥,٧٢١٨٦٩,٨٠٤٨٨٠,٢٢٣٢,٣مستحق من البنوك

مديونيات قروض وسلف 
٨,٨٧٨,٠٤١٨,٨٧٨,٠٤١٩,٠٢٨,٤٥٠٣--٧وتمويل إسالمي

٩٢٥,٩٣٤١٤٤,٢٠٢١,٢٧٤,٦٩٦١,٤٤٤,٨٣٢١,٤٦٩,٩٥٨١,٢,٣استثمارات في أوراق مالية
القيمة العادلة اإليجابية 

٢٢,٢٧٤٢٢,٢٧٤٢--٣٨٢٢,٢٧٤للمشتقات
٩٦,٩٦٣١٥٩,٥٣٠١١,٧٤٠,٢١٣١١,٩٩٦,٧٠٦١٢,١٨٢,٦٦٠

١,١٧٣,٤٧٩١,١٧٣,٤٧٩١,١٨٠,٢٦١٣--١٤ودائع من البنوك
ودائع العمالء بما في ذلك 

٨,٠٤٣,٦٦٦٨,٠٤٣,٦٦٦٨,٠٦٨,٧١٦٣--١٥الودائع اإلسالمية للعمالء
٩٠,٢٠٥٩٠,٢٠٥٨٩,٦٧٠١--١٦صكوك

٣٨٥,٤١٠٣٨٥,٤١٠٣٩٧,٠٨١١--١٧سندات يورو متوسطة األجل
٢٦,١٨٠٢٦,١٨٠٢٦,١٨٠٣--٢١التزامات ثانوية

القيمة العادلة السالبة 
١٨,٦٧٥١٨,٦٧٥٢--٣٨١٨,٦٧٥للمشتقات

٩,٧١٨,٩٤٠٩,٧٣٧,٦١٥٩,٧٨٠,٥٨٣-١٨,٦٧٥

إيضاحاتكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

مصنف بالقيمة 
العادلة من 

خالل األرباح أو 
الخسائر

مصنف بالقيمة 
العادلة من 
خالل الدخل 
الشامر اآلخر

التكلفة 
المهلكة

إجمالي القيمة 
القيمة العادلةالدفترية

المستوى

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

نقدية وأرصدة لدى البنك 
١,٣٠٦,٧٥٦١,٣٠٦,٧٥٦١,٣٠٦,٧٥٦٣--٥المركزي

٦١٩,٢١٣١١,٥٨١٤٤٥,٢٤٩٤٧٦,٠٤٣٤٧٩,٦٨٣٢,٣مستحق من البنوك

مديونيات قروض وسلف 
٨,٩٣٨,٩١٥٨,٩٣٨,٩١٥٩,٠٣٧,٤٢٦٣--٧وتمويل إسالمي

٩٣٠,١١٩١٥٤,٤٥٦١,٠٨٥,٠٠٧١,٢٦٩,٥٨٢١,٢٨٣,٣٤٧١,٢,٣استثمارات في أوراق مالية
القيمة العادلة اإليجابية 

١٨,٤٣١١٨,٤٣١٢--٣٨١٨,٤٣١للمشتقات
٦٧,٧٦٣١٦٦,٠٣٧١١,٧٧٥,٩٢٧١٢,٠٠٩,٧٢٧١٢,١٢٥,٦٤٣

٩٥١,٨٧٨٩٥١,٨٧٨٩٥٩,٥٧٢٣--١٤ودائع من البنوك
ودائع العمالء و ودائع العمالء 

٣ ٨,٤٦٢,٦٨٥٨,٤٦٢,٦٨٥٨,٥٢٠,٢٥٩--١٥اإلسالمية
٤٤,٦٠٨٤٤,٦٠٨٤٠,١٤٧١--١٦صكوك

٣٨٥,٠٠٠٣٨٥,٠٠٠٣٩٥,٨٧٧١--١٧سندات يورو متوسطة األجل
٣٩,٢٧٠٣٩,٢٧٠٣٩,٢٧٠٣--٢١التزامات ثانوية

القيمة العادلة السالبة 
١٩,٤٥٦١٩,٤٥٦٢--٣٨١٩,٤٥٦للمشتقات

٩,٨٨٣,٤٤١٩,٩٠٢,٨٩٧٩,٩٧٤,٥٨١-١٩,٤٥٦
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تبنــت المجموعــة اعتبــارًا مــن ١ ينايــر ٢٠١٠ التعديــل علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٧ لــأدوات الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة فــي قائمــة 
المركــز المالــي. يقتضــي هــذا التعديــل اإلفصــاح عــن أســاليب قيــاس القيمــة العادلــة حســب مســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا يلي:

المستوى ١: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لأصول وااللتزامات المتماثلة.

المســتوى ٢: مدخــالت، بخــالف األســعار المدرجــة المضمنــة فــي المســتوى ١، يمكــن مالحظتهــا لأصــل أو االلتــزام إمــا بشــكل مباشــر )مثــل األســعار( أو غيــر 
مباشــر )مثــل مشــتق مــن األســعار(.

المســتوى ٣: قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن أســاليب التقييــم متضمنــة مدخــالت األصــول وااللتزامــات التــي ال تســتند إلــى بيانــات الســوق الملحوظــة 
)مدخالت غير ملحوظة(.  

يعرض الجدول التالي أصول المجموعة والتزاماتها المقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ ٣١ ديسمبر:

٢٠١٩
اإلجماليالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

األصول
 ٢٢,٢٧٤ - ٢٢,٢٧٤ - مشتقات

 ٢٥,٩٣٤ ٨,٧٩٤  - ١٧,١٤٠ حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ٨٤,٧٢٤  ٣,٥٢٧ - ٨١,١٩٧ حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ٥٩,٤٧٨  ٤,٣٦٩ - ٥٥,١٠٩الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ١٩٢,٤١٠  ١٦,٦٩٠ ٢٢,٢٧٤ ١٥٣,٤٤٦إجمالي األصول

االلتزامات
 ١٨,٦٧٥  - ١٨,٦٧٥ -مشتقات

٢٠١٨
اإلجماليالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

األصول
١٨,٤٣١ -  ١٨,٤٣١  - مشتقات

٣٠,١١٩  ٨,٨١٢ - ٢١,٣٠٧ حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٩٢,٥٠٩ ١٠,٧٦٢ - ٨١,٧٤٧ حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ٦١,٩٤٧  ٧,٩٣٧  -    ٥٤,٠١٠ الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ٢٠٣,٠٠٦  ٢٧,٥١١  ١٨,٤٣١  ١٥٧,٠٦٤إجمالي األصول

االلتزامات
 ١٩,٤٥٦ - ١٩,٤٥٦  - مشتقات

ليس هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل العامين ٢٠١٩م و٢٠١٨م .

فيما يلي تأثير التغير في التقديرات بنسبة ٥% من أصول والتزامات المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة في ٣١ ديسمبر على قائمة الدخل الشامل اآلخر:

٢٠١٩
اإلجماليالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

األصول
١,١١٤ -١,١١٤ -مشتقات

١,٢٩٧ ٤٤٠ -٨٥٧ حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٤,٢٣٦ ١٧٦ -٤,٠٦٠ الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ٢,٩٧٣ ٢١٨- ٢,٧٥٥حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ٩,٦٢٠ ٨٣٤ ١,١١٤ ٧,٦٧٢إجمالي األصول

االلتزامات
 ٩٣٤   - ٩٣٤-مشتقات
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٢٠١٨
اإلجماليالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

األصول
٩٢٢ -  ٩٢٢  - مشتقات

١,٥٠٦ ٤٤١ - ١,٠٦٥ حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٤,٦٢٥ ٥٣٨ - ٤,٠٨٧ الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٣٩٧٣,٠٩٨- ٢,٧٠١ حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ١٠,١٥١  ١,٣٧٦  ٩٢٢  ٧,٨٥٣ إجمالي األصول

االلتزامات
 ٩٧٣ - ٩٧٣  - مشتقات

ــًا بالنســبة للقوائــم الماليــة. ويوضــح الجــدول التالــي حركــة  تأثيــر التغيــر فــي التقديــرات المســتخدمة فــي قيــاس القيمــة العادلــة للمســتوى ٣ ال يعــد جوهري
اســتثمارات المســتوى ٣ 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 باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

١٠,٧٦٢٧,٩٣٧٨,٨١٢٢٧,٥١١في ١ يناير ٢٠١٩
٢١٨٢١٨--أرباح محققة عند البيع 

٥٤٦)١١٩(٢٩١٣٧٤ربح/ )خسارة( من التغير في القيمة العادلة
١,٠٤٤١,٠٤٤--إضافات

)١٢,٢٨٠()١,١٥٤()٣,٦٠٠()٧,٥٢٦(استبعادات ومستردات 
)٣٤٢(-)٣٤٢(-انخفاض قيمة االستثمارات
)٧()٧(--فروق صرف العملة األجنبية

٣,٥٢٧٤,٣٦٩٨,٧٩٤١٦,٦٩٠في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

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 باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٢٠,٦٤٧١٢,٢٢٠٤٢٥٣٣,٢٩٢في ١ يناير ٢٠١٨
)٢,١٠٩(٨,٣٩٠)١,٩٢٥()٨,٥٧٤(تعديالت التحول وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٩

)١٤()١٤(--عكس االنخفاض في قيمة االستثمارات
)١,٧٠٦()٤٢٠(٨٠)١,٣٦٦(ربح/ )خسارة( من التغير في القيمة العادلة

١,٠٥٦١,١١٩-٦٣إضافات
)٣,١٤١()٦٢٩()٢,٥٠٤()٨(استبعادات ومستردات 

٦٦-٦٦-عكس االنخفاض في قيمة االستثمارات
٤٤--فروق صرف العملة

١٠,٧٦٢٧,٩٣٧٨,٨١٢٢٧,٥١١في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

اعتبــاًرا مــن ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، تــم تقييــم ٧٩% )٢٠١٨م : ٨٦%( مــن أســهم حقــوق المســاهمين مــن المســتوى ٣ علــى أســاس التقييــم العــادل الــذي تــم 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 باســتخدام أفضــل المعلومــات المتاحــة فــي هــذه الظــروف. وهــذه قــد 

تتضمــن البيانــات الخاصــة بالبنــوك وتراعــي جميــع المعلومــات حــول افتراضــات المشــاركين فــي الســوق والمتوفــرة بشــكل معقــول.

كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م، تــم تقييــم ٢١% )٢٠١٨م: ١٤%( مــن أســهم حقــوق المســاهمين مــن المســتوى ٣ علــى أســاس أحــدث قوائــم حســابات رأس المــال 
المتاحــة للشــركات المســتثمر فيهــا والمســتلمة مــن مــدراء الصناديــق المســتقلين فــي ٣٠ ســبتمبر ٢٠١٩م أو فــي تاريــخ الحــق وتــم تعديلهــا وفقــا للتدفقــات 
النقديــة الالحقــة حتــى ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م أو علــى أســاس صافــي قيــم األصــول المســتلمة مــن مــدراء الصناديــق المســتقلين فــي ٣٠ ســبتمبر ٢٠١٩م أو فــي 

تاريــخ الحــق. 
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ــار  تــم تقييــم اســتثمارات الديــون علــى أســاس القيمــة العادلــة. يســتند التقييــم إلــى معــدل )العائــد( للخصــم المعــدل وفقــا للمخاطــر مــع األخــذ فــي االعتب
ــة فــي  ــادة جوهري ــة مــع زي ــى انخفــاض القيمــة العادل ــؤدي إل ــودة االئتمــان أن ي ــرات. مــن شــأن االنخفــاض الجوهــري فــي ج ــة مــن التقدي ــة معقول مجموع
الهامــش أعلــى مــن المعــدل الخالــي مــن المخاطــر والعكــس بالعكــس. تحتفــظ المجموعــة بمخصصــات كافيــة علــى االســتثمارات المذكــورة أعــاه اعتبــاًرا مــن 

تاريخ التقرير. 

١.٤٣  تقدير القيم العادلة
يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيم العادلة لألصول وااللتزامات:

قروض وسلف  ١.١.٤٣
تــم حســاب القيمــة العادلــة باالســتناد إلــى التدفقــات النقديــة المخصومــة لألصــل والفوائــد المســتقبلية المتوقعــة المخصومــة. يتــم افتــراض حــدوث ســداد 
ــي تخضــع لمخاطــر الدفعــات  ــك الت ــرات ســداد محــددة أو تل ــي ليــس لهــا فت ــق. بالنســبة للقــروض الت ــة، حيثمــا ينطب ــخ الســداد التعاقدي القــروض فــي تواري
المقدمــة يتــم تقديــر الســداد علــى أســاس الخبــرة فــي الفتــرات الســابقة عندمــا كانــت معــدالت الفائــدة بمســتويات مماثلــة للمســتويات الحاليــة، بعــد تعديلهــا 
بــأي فــروق فــي منظــور معــدل الفائــدة. يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بوضــع مخاطــر االئتمــان وأي مؤشــر علــى االنخفــاض فــي القيمــة 
فــي االعتبــار. يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة ألي تصنيفــات قــروض متجانســة علــى أســاس المحفظــة ويتــم خصمهــا بالمعــدالت الحاليــة 
المقدمــة للقــروض المماثلــة للمقترضيــن الجــدد ذوي مامــح االئتمــان المماثلــة. تعكــس القيــم العادلــة المقــدرة للقــروض التغيــرات فــي مركــز االئتمــان منــذ 

تاريــخ تقديــم القــروض كمــا تعكــس التغيــرات فــي معــدالت الفائــدة فــي حالــة القــروض ذات معــدالت الفائــدة الثابتــة.

االستثمارات المدرجة بالتكلفة والمشتقات  ٢.١.٤٣
تســتند القيمــة العادلــة علــى األســعار المدرجــة بالســوق فــي تاريــخ التقريــر بــدون أي خصــم لتكاليــف المعاملــة. فــي حالــة عــدم وجــود ســعر مــدرج بالســوق يتــم 

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 معــدل الخصــم 
هــو معــدل يتعلــق بالســوق بالنســبة ألداة ماليــة مماثلــة بتاريــخ التقريــر.

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ٣.١.٤٣
تســتند القيــم العادلــة لاســتثمارات المدرجــة إلــى أســعار الشــراء المدرجــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر. ويتــم تقييــم االســتثمارات غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة 
ــم حســابات  ــر قوائ ــى أســاس آخ ــا أو عل ــج منه ــف أو مزي ــرادات أو الســوق أو التكالي ــى طــرق اإلي ــاء عل ــم المائمــة بن ــًا ألســاليب التقيي ــم قياســها وفق ويت
رأســمالية متاحــة أو صافــي قيــم األصــول للشــركات المســتثمر فيهــا الــواردة مــن مديــري الصناديــق المســتقلة والمعدلــة للتدفقــات النقديــة الاحقــة حتــى 

تاريــخ التقريــر.

الودائع البنكية و ودائع العمالء  ٤.١.٤٣
ــد  ــغ المســتحق الســداد عن ــة هــي المبل ــار أن القيمــة العادل ــم اعتب ــرات اســتحقاق معلومــة، يت ــس لهــا فت ــي لي ــع الت ــب والودائ ــع تحــت الطل بالنســبة للودائ
الطلــب فــي تاريــخ التقريــر. تســتند القيمــة العادلــة المقــدرة للودائــع ذات فتــرات االســتحقاق الثابتــة، بمــا فــي ذلــك شــهادات اإليــداع، علــى التدفقــات النقديــة 
المخصومــة باســتخدام معــدالت الفائــدة المعروضــة حاليــًا للودائــع ذات فتــرات االســتحقاق الباقيــة المماثلــة. ال يتــم أخــذ قيمــة العاقــات طويلــة األجــل مــع 

المودعيــن فــي االعتبــار عنــد تقديــر القيــم العادلــة.

أدوات مالية خارج الميزانية العمومية  ٥.١.٤٣
ال يتــم إجــراء تســويات للقيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة خــارج الميزانيــة العموميــة المتعلقــة باالئتمــان، والتــي تتضمــن االرتباطــات لتقديــم االئتمــان 
واالعتمــادات المســتندية وخطابــات الضمانــات ســارية المفعــول ألن االيــرادات المســتقبلية المرتبطــة بهــا تعكــس جوهريــًا األتعــاب والعمــوالت التعاقديــة 

ــن.  ــات ذات ائتمــان واســتحقاق مماثلي ــر التفاقي ــخ التقري ــة بالفعــل فــي تاري المحُمل

ــة لألصــول  ــم الدفتري ــك العقــود فــي القي ــم الســوقية لتل ــات القي ــم إدراج تعدي ــى أســعار الســوق. ت ــة اســتنادًا إل ــم عقــود صــرف العمــات األجنبي ــم تقيي يت
وااللتزامــات األخــرى.

٤٤.  أرقام المقارنة
لم يتم إعادة تصنيف أي أرقام مقابلة جوهرية لعام ٢٠١٨م مدرجة ألغراض المقارنة.
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 تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى المساھمین في بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 قوائم الدخل الشامل المشتقة تقریر حول 
 

 ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱راجعنا قائمة المركز المالي المشتقة المرفقة لنافذة میثاق للصیرفة اإلسالمیة )"النافذة"( لبنك مسقط ش.م.ع.ع )"البنك"( كما في  
الصندوق الخیري للسنة وقوائم الدخل الشامل المشتقة والتدفقات النقدیة المشتقة والتغیرات في حقوق المالك المشتقة ومصادر واستخدامات أموال 

ثل مسؤولیتنا في المنتهیة. إن ھذه القوائم المالیة وتعهد النافذة بالعمل وفقاً لقواعد ومبادئ الشریعة اإلسالمیة ھي مسؤولیة مجلس إدارة البنك. وتتم
 التعبیر عن الرأي المهني بشأن تلك القوائم المالیة استناداً إلى المراجعة التي نجریها.

 
ا مراجعتنا وفقاً لمعاییر المراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. وقد أجرین

 جوھریة.وتتطلب تلك المعاییر أن نخطط ونجري المراجعة من أجل الحصول على تأكیدات معقولة فیما إذا كانت القوائم المالیة خالیة من األخطاء ال
أیضاً  وتتضمن المراجعة فحصاً، على أساس االختبار، لألدلة المعززة للمبالغ واإلفصاحات المدرجة في القوائم المالیة. وتتضمن عملیة المراجعة

صورة عامة. تقییم المبادئ المحاسبیة المستخدمة والتقدیرات الجوھریة التي أجراھا مجلس إدارة البنك باإلضافة إلى تقییم عرض القوائم المالیة ب
 ونرى أن المراجعة التي أجریناھا توفر أساساً لرأي المراجعة الخاص بنا.

 
 الرأي 

 
، ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱في رأینا، فإن القوائم المالیة المشتقة تعبر بصورة عادلة، من كافة جوانبها الجوھریة، عن المركز المالي المشتق للنافذة، كما في  

ادئ الشریعة االسالمیة وفقاً لقواعد و مب وعن نتائج عملیاتها المشتقة وتدفقاتها النقدیة والتغیرات في حقوق المالك للفترة المنتهیة في ذلك التاریخ
 فقاً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة.و و لنافذة البنك التي تحددھا ھیئة الرقابة الشرعیة

 
 متطلبات قانونیة وتنظیمیة أخرى

 
بعنوان "المعاییر المحاسبیة وتقریر مراقب الحسابات" لإلطار التنظیمي والرقابي للصیرفة اإلسالمیة   ۳من المادة    ۳-٤-۱كما ھو مطلوب وفقاً للبند  

 فإننا نقر بأننا:
 استلمنا كافة المعلومات والشروحات المطلوبة إلعداد التقریر. (أ

 العماني.أجرینا أیة إجراءات أخرى تعتبر ضروریة كما ھو مطلوب من قبل الهیئة والبنك المركزي  (ب
 

 تأكید على أمر
 

، ال تشكل النافذة التابعة للبنك كیاناً قانونیاً منفصال. وتبعاً لذلك، فإن ھذه القوائم المالیة ۱نلفت االنتباه إلى حقیقة أنه، كما تم شرحه في اإلیضاح 
 ً  .بدون التحفظ برأیناو ذلك  .قانونیاً مستقالً قائماً بذاته المشتقة تمثل أعمال نافذة میثاق للصیرفة اإلسالمیة كنافذة للصیرفة اإلسالمیة ولیس كیانا

 

 

 برایس وترھاوس كوبرز ش.م.م
 ۲۰۲۰مارس  ٥

 مسقط، سلطنة عمان
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٢٠١٨٢٠١٩
إيضاحات

٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

األصول
٢,٧٥١ ٣,٣٢١ التدفقات النقدية ٨,٦٢٧ ٧,١٤٥ 

١٥٨,٣٧٧ ٨٥,٥٢٢ أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني ٢٢٢,١٣٦ ٤١١,٣٦٩ 
٢٠,٨٣٢ ٤٣,٠٣٢ ٤مستحق من البنوك١١١,٧٧١ ٥٤,١٠٩ 

٥٤,٦٠٢ ٧٤,٨٨٨ ٥مرابحة ومديونيات أخرى١٩٤,٥١٤ ١٤١,٨٢٤ 
٨٥٩,٧٥٤ ٩٠٧,٦٣٤ ٦مشاركة٢,٣٥٧,٤٩١ ٢,٢٣٣,١٢٨ 

١١٢,٩٣٤ ١٠١,٠١٩ ٧إجارة منتهية بالتمليك٢٦٢,٣٨٧ ٢٩٣,٣٣٦ 
٨٣,١٤٠ ٨٢,٣٠٧ ٨وكالة باالستثمار٢١٣,٧٨٤ ٢١٥,٩٤٨ 
٧٢,٣٤٩ ١٣١,٣٦٦ ٩استثمارات٣٤١,٢١٠ ١٨٧,٩١٩ 

٢,٥٨٠ ٢,٥١١ ١٠ممتلكات ومعدات٦,٥٢٢ ٦,٧٠١ 
٨,٣١٣ ٩,٩٥٣ ١١أصول أخرى٢٥,٨٥٢ ٢١,٥٩٢ 

١,٤٤١,٥٥٣١,٣٧٥,٦٣٢إجمالي األصول٣,٧٤٤,٢٩٤ ٣,٥٧٣,٠٧١
االلتزامات وحقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار وحقوق المالك

االلتزامات
١٩٦,٣٥٠ ١٦١,١٥٠ مستحق إلى البنوك ٤١٨,٥٧١ ٥١٠,٠٠٠ 
١٧٥,٤٤٣ ١٣٥,٠١٩ حسابات جارية٣٥٠,٦٩٩ ٤٥٥,٦٩٦ 
٤٤,٦٠٨ ٩٠,٢٠٥ ١٢صكوك٢٣٤,٢٩٩ ١١٥,٨٦٥ 
٥٧,٠٧٦ ٢٧,٧١٥ ١٣التزامات أخرى٧١,٩٨٧ ١٤٨,٢٤٩ 

٤٧٣,٤٧٧ ٤١٤,٠٨٩إجمالي االلتزامات١,٢٢٩,٨١٠١,٠٧٥,٥٥٦

١٤٨٩٩,٨٨١٧٨٥,٠٣٦حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار٢,٣٣٧,٣٥٣ ٢,٠٣٩,٠٥٦

حقوق المالك
٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ١٥رأس المال المخصص١٨١,٨١٨ ١٨١,٨١٨ 
٤٨,٥٤٦ ٥٩,٢٤٤ أرباح محتجزة١٥٣,٨٨١ ١٢٦,٠٩٤ 

٧٦٥     ٣٨٥ احتياطي انخفاض القيمة / احتياطي إعادة هيكلة التمويل١,٠٠٠ ١,٩٨٧ 
 )٢,١٩٢()٢,٠٤٦(  احتياطي القيمة العادلة لالستثمار )٥,٣١٤( )٥,٦٩٤(
١٢٧,٥٨٣١١٧,١١٩ إجمالي حقوق المالك٣٠٤,٢٠٥٣٣١,٣٨٥

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية لحملة حسابات  ٣,٥٧٣,٠٧١٣,٧٤٤,٢٩٤
      ١,٤٤١,٥٥٣١,٣٧٥,٦٣٢ االستثمار وحقوق المالك

٣١,٢٧٩٦٠,٩٩٢ ١٦خطابات اعتماد و ضمانات٨١,٢٤٤ ١٥٨,٤٢٠

تم اعتماد إصدار القوائم المالية في ٥ مارس ٢٠٢٠م بموجب قرار أعضاء مجلس اإلدارة.

   ________________                                            ________________                                             _________________                      

رئيس مجلس اإلدارة                                               عضو مجلس اإلدارة                                               الرئيس التنفيذي

تعتبر اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 224 إلى 260 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

ميثاق
البيانات المالية

بنك مسقط ش.م.ع.ع - ميثاق
قائمة المركز المالي المجمعة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
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تعتبر اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 224 إلى 260 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

٢٠١٨٢٠١٩ 
إيضاحات

٢٠١٨ ٢٠١٩ 
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

اإليرادات
٥٨,٤٩٢ ٦٥,٩٤٦  ١٧إيرادات من التمويالت واالستثمارات اإلسالمية ١٥١,٩٢٧١٧١,٢٨٨

العائد على حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار قبل  )٨٧,٩٦١()٨٦,٣٢٥(
)٣٣,٢٣٥()٣٣,٨٦٥(حصة ميثاق كمضارب

٧,٩٢٧ ٤,٣٣٤ حصة ميثاق كمضارب ١١,٢٥٧    ٢٠,٥٩٠ 
)٢٥,٣٠٨()٢٩,٥٣١(العائد على حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار)٧٦,٧٠٤( )٦٥,٧٣٥(

٣٣,١٨٤  ٣٦,٤١٥ حصة ميثاق من اإليرادات كمضارب وكرب مال٩٤,٥٨٤ ٨٦,١٩٢ 
)٢,٣١٧()٣,٨٩٣(أرباح مدفوعة على الصكوك )١٠,١١٢()٦,٠١٨(
)٢,٥٦٠()٥,٧٥٢(صافي الربح على المستحق للبنوك بموجب الوكالة)١٤,٩٤٠( )٦,٦٤٩(
 ٢٨,٣٠٧  ٢٦,٧٧٠ ٦٩,٥٣٢ ٧٣,٥٢٥
٢,٠٦٥ ٣,١٥٨ ١٨إيرادات أخرى ٥,٣٦٤٨,٢٠٣ 

٣٠,٣٧٢ ٢٩,٩٢٨  صافي إيرادات التشغيل  ٧٨,٨٨٩٧٧,٧٣٥ 

مصروفات التشغيل
)٦,٣١٥()٥,٩٥٢(مصروفات الموظفين )١٥,٤٦٠()١٦,٤٠٣(
)١,٥٥٥()١,٣٧٩(تكاليف إشغال )٣,٥٨٢()٤,٠٣٩(
)١,٢١٦()١,٢٢٢(١٠استهالك )٣,١٧٤()٣,١٥٨(

)٤,٤٥٢()٤,٥٦٦(مصروفات إدارية)١١,٨٦٠( )١١,٥٦٤(
)١٣,٥٣٨()١٣,١١٩( )٣٤,٠٧٦( )٣٥,١٦٤(

١٦,٨٣٤  ١٦,٨٠٩ صافي الدخل قبل المخصصات والضريبة٤٣,٦٥٩ ٤٣,٧٢٥ 
)٧,٣٤١()٧,٤٨٩(١٩انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية )١٩,٤٥٢()١٩,٠٦٨(

)٢٨()٨٥(٩انخفاض قيمة االستثمارات )٢٢١()٧٣(
٣,٣٢٥ ٣,٠٨٢ ١٩مبالغ مستردة من مخصصات انخفاض القيمة  ٨,٦٣٦٨,٠٠٥

١٢,٧٩٠  ١٢,٣١٧ صافي الدخل قبل الضريبة  ٣١,٩٩١ ٣٣,٢٢٠ 
)٢,٠٤٦()١,٤٧١(الضريبة )٣,٨٢١(     )٥,٣١٤(
١٠,٧٤٤ ١٠,٨٤٦  صافي الدخل للعام  ٢٨,١٧٠    ٢٧,٩٠٦ 

الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للعام
٣٨٠٢١٠ محول من احتياطي إعادة هيكلة التمويل٩٨٧ ٥٤٥

خسارة محققة على أوراق مالية مقاسة من خالل حقوق )١,٣٧١()٧٨٤(
)٣٠٢()٥٢٨(الملكية

تغيرات في القيمة العادلة ألوراق مالية مقاسة من خالل  ٣٧٩)٣,٧٥٦(
)١,٤٤٦( ١٤٦حقوق الملكية

)١,٥٣٨()٢(الخسارة الشاملة األخرى للعام)٥(  )٣,٩٩٥(
٩,٢٠٦ ١٠,٨٤٤  إجمالي الدخل الشامل للعام ٢٨,١٦٥ ٢٣,٩١١

بنك مسقط ش.م.ع.ع - ميثاق
قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
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٢٠١٨٢٠١٩
إيضاحات

٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

أنشطة التشغيل

١٢,٣١٧١٢,٧٩٠صافي الدخل قبل الضريبة٣٣,٢٢١٣١,٩٩١
تسويات لـ:

١٠١,٢٢٢١,٢١٦استهالك٣,١٥٨٣,١٧٤
٩٨٥٢٨انخفاض قيمة االستثمارات٧٣٢٢١

١٩٧,٤٨٩٧,٣٤١انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية١٩,٠٦٨١٩,٤٥٢
)٣,٣٢٥()٣,٠٨٢(١٩مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية)٨,٠٠٥()٨,٦٣٦(

)٥()٣٤(ربح من بيع استثمارات)٨٨()١٣(
)٧٤٢()٦٤٩(توزيعات أرباح مستلمة)١,٦٨٦()١,٩٢٧(

١٤٤١٨٧٨٩احتياطي معادلة األرباح٢,٠٤٩١,٠٨٦
١٤٦٩١٠٠احتياطي مخاطر االستثمار٢٦٠١٧٩

١٧,٨٣٥١٨,١٩٢أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل٤٧,٢٥٣٤٦,٣٢٤
:صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

٣,٣٤٨)٢٠,٠٦٨(مرابحة ومديونيات أخرى)٥٢,١٢٥(٨,٦٩٦
)٨٨,٧٩٢()٥٢,٥٦٢(مشاركة)١٣٦,٥٢٥()٢٣٠,٦٣٠(
)٢٦,٣٩٩(١٢,٠١٠إجارة منتهية بالتمليك٣١,١٩٥)٦٨,٥٦٩(
)٣٢,٠١٦(٧٩٥وكالة باالستثمار٢,٠٦٥)٨٣,١٥٨(
)٣,٨٠٦()١,٦٣٩(أصول أخرى)٤,٢٥٧()٩,٨٨٦(

)٣١,٣٩٦()٤٠,٤٢٤(حسابات جارية)١٠٤,٩٩٧()٨١,٥٤٨(
-١١٥,٥٠٠مستحق لبنوك بموجب الوكالة٣٠٠,٠٠٠-

٢٣,٤٤٠)٣٠,٨٣٢(التزامات أخرى)٨٠,٠٨٣(٦٠,٨٨٣
)١٣٧,٤٢٩(٦١٥صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( أنشطة التشغيل١,٥٩٧)٣٥٦,٩٥٩(

أنشطة االستثمار

٦٤٩٧٤٢توزيعات أرباح مستلمة١,٩٢٧١,٦٨٦
)١٢,٦٩٥()٥٩,٧٦٩(شراء استثمارات)١٥٥,٢٤٤()٣٢,٩٧٤(

٣٢٠٦,١٠٩متحصالت من بيع استثمارات١٥,٨٦٨٨٣١
)٨١٧()١,١٥٣(١٠إضافة إلى الممتلكات والمعدات)٢,٩٩٥()٢,١٢٢(

)٦,٦٦١()٥٩,٩٥٣(صافي النقد )المستخدم( في أنشطة االستثمار)١٥٥,٧٢٢()١٧,٣٠١(
أنشطة التمويل

٥,٠٠٠-رأس المال المخصص المستلم-١٢,٩٨٧
-٤٥,٥٩٧صكوك مصدرة خالل العام١١٨,٤٣٥-

١١٤,٣٥٦٢٩,٩٦٠حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار٧٧,٨١٨٢٩٧,٠٢٩
١٥٩,٩٥٣٣٤,٩٦٠صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل٩٠,٨٠٥٤١٥,٤٦٤

)١٠٩,١٣٠(١٠٠,٦١٥صافي التغير في النقد وما يماثل النقد٢٦١,٣٣٩)٢٨٣,٤٥٥(
٩٤,٧٤٠)١٤,٣٩٠(النقد وما يماثل النقد في بداية العام)٣٧,٣٧٦(٢٤٦,٠٧٩
)١٤,٣٩٠(٨٦,٢٢٥النقد وما يماثل النقد في نهاية العام٢٢٣,٩٦٣)٣٧,٣٧٦(

يشتمل النقد وما يماثل النقد على:

٣,٣٢١٢,٧٥١التدفقات النقدية٧,١٤٥٨,٦٢٧
٨٥,٥٢٢١٥٨,٣٧٧أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني٤١١,٣٧٠٢٢٢,١٣٦
٤٣,٠٣٢٢٠,٨٣٢مستحق من البنوك٥٤,١٠٩١١١,٧٧١

)١٩٦,٣٥٠()٤٥,٦٥٠(مستحق لبنوك بموجب الوكالة)١١٨,٥٧١()٥١٠,٠٠٠(
)١٤,٣٩٠(٢٢٣,٩٦٣٨٦,٢٢٥)٣٧,٣٧٦(

بنك مسقط ش.م.ع.ع - ميثاق
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

تعتبر اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 224 إلى 260 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رأس المال 
احتياطي إعادة أرباح محتجزةالمخصص

هيكلة التمويل

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمار
اإلجمالي

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

١١٧,١١٩)٢,١٩٢(٧٠,٠٠٠٤٨,٥٤٦٧٦٥الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩
١٠,٨٤٦--١٠,٨٤٦-صافي الدخل للعام

--)٣٨٠(٣٨٠-محول من احتياطي إعادة هيكلة التمويل
)٣٨٢()٣٨٢(---تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

-٥٢٨-)٥٢٨(-خسارة محققة من استثمارات حقوق الملكية
١٢٧,٥٨٣)٢,٠٤٦(٧٠,٠٠٠٥٩,٢٤٤٣٨٥الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )ريال عماني باآلالف(

٣٣١,٣٨٥)٥,٣١٤(١٨١,٨١٨١٥٣,٨٨١١,٠٠٠الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )دوالر أمريكي باآلالف(

رأس المال 
احتياطي خاصأرباح محتجزةالمخصص

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمار
 اإلجمالي

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٦٥,٠٠٠٣٥,٩٥٨٩٧٥٨٦٦١٠٢,٧٩٩الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨
تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ في ١ 

٣٢٤)١,٦١٢(-١,٩٣٦-يناير ٢٠١٨

٥,٠٠٠---٥,٠٠٠رأس المال المخصص من قبل المركز الرئيسي
١٠,٧٤٤--١٠,٧٤٤-صافي الدخل للعام

--)٢١٠(٢١٠-محول إلى / من احتياطي انخفاض القيمة 
)١,٧٤٨()١,٧٤٨(---تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

-٣٠٢-)٣٠٢(-أرباح / )خسائر( محققة من استثمارات حقوق الملكية
١١٧,١١٩)٢,١٩٢(٧٠,٠٠٠٤٨,٥٤٦٧٦٥الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )ريال عماني باآلالف(

٣٠٤,٢٠٥)٥,٦٩٤(١٨١,٨١٨١٢٦,٠٩٤١,٩٨٧الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )دوالر أمريكي باآلالف(

بنك مسقط ش.م.ع.ع - ميثاق
قائمة التغيرات في حقوق المالكين

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

تعتبر اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 224 إلى 260 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفإيضاحاتدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

مصادر أموال الصندوق الخيري
٢١١٨أموال الصندوق الخيري في بداية العام٤٦٥٤
٣٤١٩متحصالت من أموال خيرية ملتزم بها٤٩٨٨
١٥٦تصفية توزيعات أرباح١٦٣٩

٧٠٤٣إجمالي مصادر أموال الصندوق الخيري خالل العام١١١١٨١

استخدامات أموال الصندوق الخيري
٢٧٢٢الموزع إلى منظمات خيرية٥٧٧٠
٢٧٢٢إجمالي استخدامات األموال خالل العام٥٧٧٠
١٣٤٣٢١أموال الصندوق الخيري غير الموزعة كما في نهاية العام٥٤١١١

بنك مسقط ش.م.ع.ع - ميثاق
قائمة مصادر واستخدامات أموال الصندوق الخيري

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

تعتبر اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 224 إلى 260 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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١.  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
أســس بنــك مســقط ش.م.ع.ع )"البنــك" أو "المركــز الرئيســي"( "نافــذة ميثــاق للصيرفــة اإلســامية" )"ميثــاق"( فــي ســلطنة عمان لتنفيذ األنشــطة المصرفية 
والماليــة األخــرى وفقــًا لقواعــد وأنظمــة الشــريعة اإلســامية. تعمــل ميثــاق بموجــب ترخيــص مصرفــي إســامي تــم منحــه مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي 

بتاريــخ ١٣ ينايــر ٢٠١٣. يعهــد مجلــس الرقابــة الشــرعية فــي نافــذة ميثــاق ضمــان التــزام ميثــاق بقواعــد ومبــادئ الشــريعة فــي معاماتهــا وأنشــطتها.

تقــدم ميثــاق مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة اإلســامية. تشــمل األنشــطة الرئيســية لميثــاق: قبــول ودائــع العمــاء المتوافقــة مــع 
أحــكام الشــريعة اإلســامية وتوفيــر التمويــل المتوافــق مــع الشــريعة اإلســامية علــى أســاس مختلــف الطــرق المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية 
والقيــام باألنشــطة االســتثمارية وتقديــم الخدمــات المصرفيــة التجاريــة وأنشــطة االســتثمارات األخــرى المســموح بهــا بموجــب لوائــح الخدمــات المصرفيــة 
اإلســامية للبنــك المركــزي العمانــي كمــا هــي محــددة فــي إطــار الترخيــص. كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م، كان لــدى ميثــاق ٢٠ فرعــًا عامــًا فــي ســلطنة عمــان 
)٢٠١٨م : ٢٠ فرعــًا عامــًا( وعنوانهــا المســجل هــو ص. ب. ١٣٤، روي، ص. ب. ١١٢، ســلطنة عمــان. لــدى ميثــاق ٢٢٦ موظفــًا كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م 

ــًا(. )٢٠١٨م : ٢٦١ موظف

ال تعــد النافــذة منشــأة قانونيــة منفصلــًة وتــم إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة لميثــاق لالتــزام بمتطلبــات البنــود مــن ١-٥-١-٢ إلــى ١-٥-١-٤ مــن البــاب 
الثانــي "االلتزامــات العامــة والحوكمــة" لإلطــار التنظيمــي والرقابــي لألعمــال المصرفيــة اإلســامية الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي.

٢.  أساس اإلعداد

١.٢  بيان االلتزام
وفقــًا لمتطلبــات القســم ١-٢ مــن المــادة ٣ مــن اإلطــار التنظيمــي للمصــارف اإلســامية الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي، فقــد تــم إعــداد القوائــم الماليــة 
وفقــُا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية وقواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســامية كمــا تــم 
تحديدهــا مــن قبــل الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية لنافــذة الخدمــات المصرفيــة اإلســامية ميثــاق والمتطلبــات المنطبقــة األخــرى المعمــول بهــا فــي البنــك 
المركــزي العمانــي. وفقــًا لمتطلبــات هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية، فــإن األمــور التــي تغطيهــا هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
للمؤسســات الماليــة اإلســامية والتوجيهــات األخــرى تســتخدم نافــذة الصيرفــة اإلســامية معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ذات الصلــة الصــادرة عــن مجلــس 

المعاييــر المحاســبية الدوليــة.

٢.٢  أساس القياس
تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة المعــدل لكــي يشــمل تطبيــق قيــاس القيمــة العادلــة المطلــوب أو المســموح بموجــب المعاييــر 

المحاســبية ذات العاقــة.  

٣.٢  العملة الوظيفية وعملة العرض
تــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة بالريــال الُعمانــي وهــي العملــة الوظيفيــة لميثــاق وبالــدوالر األمريكــي أيضــًا تســهيًا علــى القــارئ. تــم تحويــل المبالــغ بالــدوالر 
األمريكــي المعروضــة فــي هــذه القوائــم الماليــة مــن المبالــغ بالريــال الُعمانــي بســعر صــرف يعــادل ١ دوالر أمريكــي = ٠.٣٨٥ ريــال ُعمانــي. تــم تقريــب جميــع 

المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال الُعمانــي والــدوالر األمريكــي إلــى أقــرب ألــف، مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك. 

٤.٢  المعايير الجديدة والمعايير المطبقة والتعديالت على المعايير الحالية

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ذات الصلة بميثاق: ) أ( 

أصبح المعيار الجديد التالي ساري المفعول اعتباًرا من ١ يناير ٢٠١٩م:

ــة  ــي رقــم ٢٨ "المرابح ــار المحاســبة المال ــة اإلســامية معي ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي ــي رقــم ٢٨ - أصــدرت هيئ ــار المحاســبة المال معي
ومبيعــات الدفــع اآلجــل األخــرى" فــي ٢٠١٧م. يحــل معيــار المحاســبة المالــي رقــم ٢٨ محــل معيــار المحاســبة المالــي رقــم ٢ "المرابحــة والمضاربــة لآلمــر 
بالشــراء" ومعيــار المحاســبة المالــي رقــم ٢٠ "مبيعــات الدفــع اآلجــل". الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو تحديــد مبــادئ المحاســبة وإعــداد التقاريــر المناســبة 
لــإلدراج والقيــاس واإلفصاحــات فيمــا يتعلــق بالمرابحــة وغيرهــا مــن معامــات مبيعــات الدفــع اآلجــل للبائعيــن والمشــترين، لمثــل هــذه المعامــات. يدخــل 

هــذا المعيــار حيــز التطبيــق علــى الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد ١ ينايــر ٢٠١٩م مــع الســماح بتطبيقــه بشــكل أبكــر. 

طبقت ميثاق المعيار من تاريخ اعتماده اإللزامي، ويعتبر تأثيره غير جوهري على المعلومات المالّية لميثاق.

بنك مسقط ش.م.ع.ع - ميثاق
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
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المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي لم تدخل حيز التطبيق بعد ولم تطبقها ميثاق بصورة مبكرة:  ) ب( 

معيــار المحاســبة المالــي رقــم ٣٠ - انخفــاض القيمــة وخســائر االئتمــان وااللتزامــات الشــاقة: يوفــر هــذا المعيــار مبــادئ للمحاســبة وإعــداد التقاريــر الماليــة 
حــول انخفــاض القيمــة وخســائر االئتمــان لمختلــف أصــول التمويــل واالســتثمار اإلســالمي وغيرهــا مــن األصــول للمؤسســات الماليــة الدوليــة والمراجعــات 
ذات الصلــة لاللتزامــات الشــاقة. كمــا يحــدد المعيــار كيفيــة إدراج انخفــاض القيمــة وخســائر االئتمــان وتوقيــت وكيفيــة عكســهما )معيــار التقاريــر الماليــة 

الدولــي المقابــل هــو معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ الــذي طبقتــه ميثــاق فــي اعتبــاًرا مــن ١ ينايــر ٢٠١٨م (.

نظــًرا ألن ميثــاق قــد طبقــت بالفعــل معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ النخفــاض القيمــة وخســائر االئتمــان، تــرى اإلدارة أن تطبيــق معيــار المحاســبة 
المالــي رقــم ٣٠ فــي عــام ٢٠٢٠م لــن يســفر عــن أي آثــار ماليــة جوهريــة. 

معيــار المحاســبة المالــي رقــم ٣١ - أصــدرت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية معيــار المحاســبة المالــي رقــم ٣١ "وكالــة 
االســتثمار" )الوكالــة باالســتثمار( فــي ٢٠١٨م . والهــدف مــن هــذا المعيــار هــو وضــع مبــادئ المحاســبة وإعــداد التقاريــر الماليــة ألدوات وكالــة االســتثمار 
ــة االلتزامــات  ــار معامل ــب المعي ــل. يتطل ــة مــن وجهــة نظــر كل مــن المــوكل )المســتثمر( والوكي ــة باالســتثمار( واألصــول وااللتزامــات ذات الصل )الوكال
بموجــب عقــود الوكالــة علــى أنهــا خــارج الميزانيــة العموميــة للوكيــل. وســيدخل المعيــار حيــز التطبيــق اعتبــاًرا مــن الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي ١ ينايــر 

ــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة. ــار تأثي ــخ مــع الســماح بتطبيقــه بشــكل أبكــر. ليــس مــن المتوقــع أن يكــون للمعي ٢٠٢٠م أو بعــد ذلــك التاري

ــي رقــم ٣٣ "االســتثمار  ــار المحاســبة المال ــة اإلســالمية معي ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي ــي رقــم ٣٣ - أصــدرت هيئ ــار المحاســبة المال معي
ــي رقــم ٢٥ "االســتثمار  ــار المحاســبة المال ــي رقــم ٣٣ محــل معي ــار المحاســبة المال ــة" فــي ٢٠١٩م. يحــل معي فــي الصكــوك واألســهم واألدوات المماثل
ــاس والعــرض واإلفصــاح عــن  ــادئ محســنة للتصنيــف واإلدراج والقي ــار وضــع مب ــة". والهــدف مــن هــذا المعي فــي الصكــوك واألســهم واألدوات المماثل
ــواع الرئيســية ألدوات االســتثمار المتواقــة مــع  ــف األن ــار بتعري االســتثمارات فــي الصكــوك واألســهم وغيرهــا مــن أدوات االســتثمار. ويقــوم هــذا المعي
أحــكام الشــريعة اإلســالمية وتعريــف المعالجــات المحاســبية األساســية التــي تتناســب مــع خصائــص ونمــوذج أعمــال المؤسســة التــي مــن خاللهــا يتــم إجــراء 
االســتثمارات وإدارتهــا واالحتفــاظ بهــا. وســيدخل هــذا المعيــار حيــز التطبيــق للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد ١ ينايــر ٢٠٢٠م مــع الســماح بتطبيقــه 

بشــكل أبكــر. ليــس مــن المتوقــع أن يكــون للمعيــار تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة. 

ــادئ المحاســبة  ــار هــو وضــع مب ــة لحاملــي الصكــوك" فــي ٢٠١٩م. والهــدف مــن هــذا المعي ــر المالي ــار المحاســبة المالــي رقــم ٣٤ "التقاري ــم إصــدار معي ت
والتقاريــر الماليــة لألصــول واألعمــال المتعلقــة بالصكــوك لضمــان تقاريــر شــفافة وعادلــة لجميــع أصحــاب المصلحــة وباألخــص حاملــي الصكــوك. ســيدخل 
هــذا المعيــار حيــز التطبيــق للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد ١ ينايــر ٢٠٢٠م مــع الســماح بتطبيقــه بشــكل أبكــر. ليــس مــن المتوقــع أن يكــون للمعيــار 

أثــر جوهــري علــى القوائــم المالّيــة.

ــار المحاســبة المالــي رقــم ٣٥ "احتياطيــات المخاطــر". والهــدف مــن هــذا  كمــا أصــدرت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية معي
ــر الماليــة الحتياطيــات المخاطــر المرصــودة للتخفيــف مــن المخاطــر المختلفــة التــي يواجههــا أصحــاب  المعيــار هــو وضــع مبــادئ المحاســبة وإعــداد التقاري
المصلحــة، وخاصــة المســتثمرين بالربــح والخســارة، لــدى المؤسســات الماليــة اإلســالمية )المؤسســات الماليــة اإلســالمية / المؤسســات(. للفتــرات الماليــة 
ــار المحاســبة المالــي رقــم ٣٠ "االنخفــاض فــي القيمــة  ــم اعتمــاد معي ــر ٢٠٢١ مــع الســماح بتطبيقــه بشــكل أبكــر فقــط إذا ت ــدأ فــي أو بعــد ١ يناي التــي تب

وخســائر االئتمــان واالرتباطــات الشــاقة" مــن قبــل المنشــأة. تقــوم ميثــاق حاليــًا بتقييــم تأثيــر هــذا المعيــار.

معيــار المحاســبة المالــي رقــم ٣٢ - الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو وضــع المبــادئ المحــددة لتصنيــف معامــالت اإلجــارة وإدراجهــا وقياســها وعرضهــا واإلفصاح 
عنهــا، بمــا فــي ذلــك مختلــف أشــكالها التــي تبرمهــا المؤسســات الماليــة اإلســالمية بصفــة كل مــن المؤجــر والمســتأجر. ويــؤدي هــذا المعيــار إلــى تحــول 
جوهــري فــي النهــج المحاســبي لمعامــالت اإلجــارة، وخاصــًة فــي يــد المســتأجر علــى عكــس النهــج الســابق للمحاســبة خــارج الميزانيــة العموميــة لإلجــارة. 
وســيدخل هــذا المعيــار حيــز التطبيــق اعتبــارًا مــن الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد ١ ينايــر ٢٠٢١ مــع الســماح بتطبيقــه بشــكل أبكــر. تقــوم ميثــاق حالًيــا 

بتقييــم تأثيــر هــذا المعيــار.

٣.  السياسات المحاسبية 

١.٣  ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية 
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية مبينة أدناه. 

١.١.٣  النقد وما يماثل النقد 
يتكــون 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. 

٢.١.٣  مستحق من البنوك 
يمثــل المســتحق مــن البنــوك مديونيــات بموجــب عقــود الوكالــة وأرصــدة لــدى بنــوك أخــرى. يتــم إدراج عقــود الوكالــة بالقيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع 
ناقصــًا المبالــغ المســددة، إن وجــدت. يتــم اســتالم األربــاح مــن أرصــدة الوكالــة وفقــًا لالتفاقيــة المعنيــة. األرصــدة لــدى بنــوك أخــرى هــي الحســابات الجاريــة 

لميثــاق لــدى مؤسســات ماليــة أخــرى. 

٣.١.٣  مديونيات المرابحة 
تدرج مديونيات المرابحة بعد خصم األرباح المؤجلة والمبالغ المشطوبة ومخصص انخفاض 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. يتــم ســداد ســعر البيــع )التكلفــة مضافــًا إليهــا هامــش الربح(علــى 

أقســاط مــن قبــل المرابــح خــالل الفتــرة المتفــق عليهــا. الوعــد فــي المرابحــة لآلمــر بالشــراء ليــس ملزمــًا للعمــالء. 
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4.1.3  المشاركة 
تمثــل عقــود المشــاركة شــراكًة بيــن ميثــاق والعميــل حيــث يســاهم كل طــرف بــرأس مــال مســاٍو أو بنســبة مختلفــة لتطويــر أصــل جديــد أو حصــة فــي أصــل 
ــة  ــدرج هــذه العقــود بالقيمــة العادل ــاح أو الخســائر. ت ــرأس المــال علــى أســاس دائــم أو متناقــص ولــه حصــة مــن األرب ــكًا ل حالــي بحيــث يصبــح كل طــرف مال
للمقابــل المدفــوع، ناقصــًا أي مبالــغ مشــطوبة أو مخصــص النخفــاض القيمــة، إن وجــد. فــي حالــة المعامــالت المبنيــة علــى المشــاركة المتناقصــة، ترتبــط 
ميثــاق بمشــاركة مبنيــة علــى شــراكة الملــك لتمويــل حصــة متفــق عليهــا لأصــول الثابتــة )مثــل المنــزل أو األرض أو المصنــع أو اآلالت( مــع عمالئهــا وترتبــط 
باتفاقيــة دفــع أربــاح الســتغالل حصــة مشــاركة ميثــاق مــن قبــل العميــل. علــى مــدى الفتــرة، اســتثمار شــريك واحــد فــي الشــراكة ينخفــض علــى حســاب زيــادة 

الشــريك اآلخــر فــي االســتثمار فــي الشــراكة مــن خــالل ســداد حصــة الشــريك الســابق. 

5.1.3  اإلجارة المنتهية بالتمليك 
تــدرج أصــول اإلجــارة )اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك( بالتكلفــة ناقــص االســتهالك المتراكــم وأي انخفــاض فــي القيمــة. بموجــب شــروط عقــد اإليجــار، الملكيــة 
القانونيــة لأصــول تنتقــل فــي نهايــة فتــرة اإليجــار، شــريطة أن يتــم ســداد جميــع أقســاط اإليجــار. يتــم 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. يتــم قيــاس خســائر انخفــاض القيمــة علــى أنهــا الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لأصــول )بمــا فــي ذلــك مديونيــات عقــود 

اإليجــار( والقيمــة المتوقــع اســتردادها. خســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت، يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل.

6.1.3  الوكالة باالستثمار
وهــي اتفاقيــة بيــن طرفيــن يكــون بموجبهــا أحــد الطرفيــن مالــكًا للمــال )"المــوكل"( ويقــدم مبلغــًا معينــا مــن المــال )"رأس مــال الوكالــة"( لوكيــل )"الوكيــل"( 

الــذي يقــوم باســتثمار رأس مــال الوكالــة بطريقــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لدراســة جــدوى/ خطــة اســتثمار يقدمهــا المــوكل للوكيــل.

7.1.3  صكوك
الصكــوك هــي شــهادات ائتمــان مدعومــة باألصــول ومتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. صكــوك المشــاركة هــي شــهادات ذات قيمــة متســاوية 
تمثــل ملكيــة األصــل. يتــم إدراج الصكــوك بمبلــغ المتحصــالت ناقصــا تكلفــة اإلصــدار المحصلــة مــن المســتثمرين. ويتــم إدراج األربــاح بشــكل دوري حتــى تاريــخ 

االســتحقاق وفقــا لشــروط وأحــكام إصــدار الوثائــق. 

8.1.3  استثمارات 
تشــتمل االســتثمارات علــى أدوات حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة أو قائمــة الدخــل وأدوات الديــن المدرجــة بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة أو بالتكلفــة المهلكــة. 

ــة  ــازة المصاحبــة لالســتثمار، باســتثناء فــي حال ــة للمقابــل المدفــوع متضمنــة تكاليــف الحي ــًا بالتكلفــة كونهــا القيمــة العادل ــدرج جميــع االســتثمارات مبدئي ت
االســتثمار المــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل، إن وجــد. 

أدوات حقوق الملكية / الدين بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
الحقــًا للحيــازة، تتــم إعــادة قيــاس االســتثمارات المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــع األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة 
المدرجــة بالنســبة والتناســب فــي حقــوق المالــك وحقــوق حملــة حســابات االســتثمار حتــى يتــم إلغــاء إدراج االســتثمار أو تحديــد انخفــاض قيمتــه عندمــا يتــم 
إدراج األربــاح أو الخســائر المتراكمــة المســجلة ســابقًا فــي حقــوق المالــك أو حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار فــي قائمــة الدخــل. وعندمــا ال يوجــد قيــاس 
موثــوق للقيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة، يتــم قياســها بالتكلفــة. إن خســائر انخفــاض القيمــة فــي األدوات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق 

الملكيــة ال يتــم عكســها مــن خــالل قائمــة الدخــل. 

أدوات حقوق الملكية / الدين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
ــر  الحقــًا للحيــازة، تتــم إعــادة قيــاس االســتثمارات المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل بالقيمــة العادلــة وتــدرج جميــع األربــاح أو الخســائر غي

ــاح أو الخســائر األخــرى الناشــئة مــن هــذه االســتثمارات أيضــًا فــي قائمــة الدخــل. المحققــة فــي قائمــة الدخــل. يتــم إدراج كافــة األرب

أدوات الدين بالتكلفة المهلكة 
ــن مدرجــة  ــخ االســتحقاق كأدوات دي ــى تاري ــة والقــدرة لالحتفــاظ بهــا حت ــاق الني ــدى ميث ــد، ول ــة للتحدي ــة أو قابل ــي لهــا دفعــات ثابت ــف االســتثمارات الت تصن
بالتكلفــة المهلكــة. تــدرج هــذه االســتثمارات بالتكلفــة المهلكــة، بعــد خصــم مخصــص انخفــاض القيمــة. يتــم حســاب التكلفــة المهلكــة مــع األخــذ فــي االعتبــار 

أي عــالوات أو خصومــات عنــد الحيــازة. يتــم إدراج أيــة أربــاح أو خســائر لهــذه األدوات فــي قائمــة الدخــل عنــد إلغــاء إدراج األدوات أو انخفــاض قيمتهــا. 

9.1.3  األدوات المالية المشتقة 
تملــك ميثــاق أدوات ماليــة مشــتقة )قائمــة علــى الوعــد( للتحــوط مــن مخاطــر العمــالت األجنبيــة. ومــع ذلــك، فإنهــا ال تطبــق محاســبة التحــوط. بالتالــي، يتــم 
إعــادة تقييــم مراكــز تــداول العمــالت األجنبيــة، بمــا فــي ذلــك العقــود الفوريــة واآلجلــة، بأســعار الســوق الســائدة فــي تاريــخ التقريــر ويتــم إدراج األربــاح والخســائر 

الناتجــة للســنة الماليــة فــي قائمــة الدخــل. 
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10.1.3  ممتلكات ومعدات 
تــدرج الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة مخصومــًا منهــا االســتهالك المتراكــم. تتــم رســملة تكلفــة االضافــات والتحســينات الرئيســية. يتــم تحميــل الصيانــة 
واإلصالحــات علــى قائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا. وتــدرج األربــاح أو الخســائر مــن االســتبعاد فــي إيــرادات التشــغيل األخــرى. يتــم احتســاب 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

تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة لأصــول، ويتــم تعديلهــا إذا كان ذلــك مالئمــًا، فــي نهايــة فتــرة كل تقريــر. وعندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة 
لأصــل أكبــر مــن القيمــة المقــدر اســتردادها عــن ذلــك األصــل، تخفــض قيمتــه الدفترّيــة فــورًا إلــى القيمــة المتوقــع اســتردادها.

1.1.3  مستحق لبنوك بموجب الوكالة 
يشــمل المســتحق لبنــوك ومؤسســات ماليــة دائنيــات بموجــب عقــود وكالــة. يتــم إدراجهــا بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم ناقصــًا المبالــغ المســددة، إن 

وجــدت. األربــاح علــى هــذه الحســابات يتــم دفعهــا بموجــب االتفاقيــة المعنيــة. 

12.1.3  حسابات جارية 
الحســابات الجاريــة هــي األمــوال التــي يتــم اســتالمها بموجــب القــرض حيــث يتــم ضمــان المبلــغ األصلــي ليتــم ســداده مــن قبــل ميثــاق. ال يحــق لهــذه األمــوال 

أي ربــح وال تحمــل أي خســائر. تــدرج الحســابات الجاريــة بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم ناقصــًا المبالــغ المســددة، إن وجــدت. 

13.1.3  حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار 
تشــمل حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار علــى ودائــع تــم الحصــول عليهــا علــى أســاس المضاربــة والتــي يتــم اســتثمارها فــي األصــول اإلســالمية. 
ــة حســابات االســتثمار بالقيمــة  ــة لحمل ــاس حقــوق الملكي ــم قي ــة حســابات االســتثمار. يت ــة لحمل ــاق الســتخدام حقــوق الملكي ــى ميث ــود عل ــاك قي ليــس هن

ــغ المســددة.  ــل المســتلم ناقصــًا المبال ــة للمقاب العادل

14.1.3  احتياطي مخاطر االستثمار 
ــص حصــة المضــارب، تحســبًا للخســائر  ــة حســابات االســتثمار، بعــد تخصي ــرادات حمل ــم تخصيصهــا مــن إي ــغ ت ــارة عــن مبال احتياطــي مخاطــر االســتثمار هــو عب

المســتقبلية لحقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار. 

15.1.3  احتياطي معادلة األرباح 
تقــوم ميثــاق بتخصيــص بعــض المبالــغ الفائضــة عــن األربــاح التــي ســيتم توزيعهــا علــى حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار بعــد أخــذ حصــة المضــارب مــن 

اإليــرادات فــي االعتبــار. تســتخدم هــذه للمحافظــة علــى مســتوى عائــد معيــن مــن االســتثمارات لحقــوق الملكيــة لحملــة حســاب االســتثمار. 

16.1.3  إدراج اإليرادات 

مديونيات المرابحة 

يتــم إدراج الربــح مــن مديونيــات المرابحــة عندمــا تكــون اإليــرادات قابلــة للتحديــد تعاقديــًا وقابلــة للقيــاس عنــد بــدء المعاملــة. يتــم إدراج مثــل هــذه اإليــرادات 
مــن خــالل تخصيــص األربــاح المنســوبة بشــكل تناســبي علــى مــدى الفتــرة المؤجلــة بحيــث تحمــل كل فتــرة ماليــة حصتهــا مــن األربــاح بغــض النظــر عــن اســتالم 

األمــوال النقديــة، بعــد خصــم األربــاح المعلقــة. 

المشاركة 
يتم إدراج إيرادات المشاركة عندما ينشأ الحق في استالم الدفعات أو عند التوزيع، بعد خصم األرباح المعلقة. 

اإلجارة المنتهية بالتمليك 
يتــم إدراج إيــرادات أصــول اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك علــى أســاس طريقــة التناســب الزمنــي علــى مــدى فتــرة اإليجــار، بعــد خصــم االســتهالك. يتــم اســتثناء 

اإليــرادات المتعلقــة بأصــول اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك المتعثــرة مــن قائمــة الدخــل. 

الوكالة باالستثمار
يتــم احتســاب أربــاح الوكالــة المقــدرة بشــكل يعتمــد عليــه علــى أســاس متناســب زمنيــًا علــى مــدار فتــرة الوكالــة بنــاًء علــى رأس مــال الوكالــة القائــم. يتحمــل 
الوكيــل الخســارة فــي حــال عجــزه عــن الســداد أو إهمالــه أو انتهاكــه ألي مــن أحــكام وشــروط اتفاقيــة الوكالــة، أمــا بخــالف ذلــك، فيتحمــل المــوكل الخســارة.

األرباح المعلقة 
يتم استبعاد األرباح المستحقة القبض المشكوك في تحصيلها من األرباح المدرجة حتى يتم استالمها نقدًا.
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حصة ميثاق من إيرادات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )رب المال والمضارب( 
تخصــص اإليــرادات بالتناســب بيــن حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار والمســاهمين علــى أســاس اســتثماراتهم 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. 

تــدرج رســوم هيكلــة وترتيــب عمليــات التمويــل لصالــح وبالنيابــة عــن األطــراف األخــرى عندمــا تقــوم نافــذة الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية بالوفــاء بجميــع 
التزاماتهــا فيمــا يتعلــق بالمعاملــة ذات الصلــة، أو يتــم إهالكهــا علــى مــدار الفتــرة لمعاملــة التمويــل المعنيــة.  

إيرادات استثمار 
يتــم إدراج إيــرادات االســتثمارات بالتكلفــة المهلكــة بشــكل متناســب زمنيــًا بنــاء علــى معــدل العائــد الضمنــي. تــدرج إيــرادات توزيعــات األربــاح عندمــا ينشــأ حــق 

ميثــاق باســتالم الدفعــات. 

17.1.3  العائد على حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار 
يتــم 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 المضــارب مــن اإليــرادات" مــن حصــة إيــرادات المســتثمرين قبــل توزيــع هــذه اإليــرادات. 

18.1.3  الضرائب 
يتــم احتســاب الضرائــب وتدفــع مــن قبــل المركــز الرئيســي علــى أســاس شــامل. يمثــل مصــروف الضرائــب فــي القوائــم الماليــة تخصيــص تلــك الضرائــب إلــى 

ميثــاق. يتــم إدراج أصــول والتزامــات الضريبــة المؤجلــة فقــط علــى مســتوى المركــز الرئيســي. 

19.1.3  المخصصات 
يتــم 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. 

20.1.3  إلغاء إدراج األصول وااللتزامات المالية 
يتم إلغاء إدراج األصل المالي )أو، حيثما ينطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة( عندما: 

ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من األصل.  )١(

ــل التــزام دفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل  قيــام ميثــاق باالحتفــاظ بحقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل، ولكنهــا تتحمَّ  )٢(
دون أي تأخيــر جوهــري إلــى طــرف ثالــث بمقتضــى ترتيبــات "تمريــر المدفوعــات".

تقــوم ميثــاق بتحويــل حقوقهــا الســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل وإمــا )أ( أنهــا قامــت بتحويــل جوهــري لكافــة مخاطــر وعوائــد األصــل، أو )ب(   )3(
أنهــا لــم تقــم بالتحويــل وال االحتفــاظ بصــورة جوهريــة بكافــة مخاطــر وعوائــد األصــل ولكنهــا قامــت بتحويــل الرقابــة علــى األصــل. 

يتم إلغاء االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو تنتهي صالحيته.

21.1.3  تحديد وقياس األصول منخفضة القيمة
تدرج مخصصات الخسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التالية:

األصول المالية المصنفة كأدوات دين	 

عقود الضمانات المالية الصادرة	 

ارتباطات القروض الصادرة	 

ال يتــم إدراج خســارة عــن انخفــاض قيمــة اســتثمارات حقــوق الملكيــة. وتقــاس مخصصــات الخســائر بمبلــغ يســاوي الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 
العمــر، باســتثناء البنــود التاليــة التــي يتــم قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لهــا علــى مــدى ١٢ شــهرًا:

سندات الدين االستثمارية التي ُحددت على أن لها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير.	 

أدوات مالية أخرى )بخالف مستحقات اإليجار( التي لم تحدث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان المتعلقة بها منذ إدراجها المبدئي.	 

السياسة مبينة بالتفصيل في اإليضاح 3-6 من القوائم المالية لبنك مسقط.

22.1.3  أرباح محظورة بموجب الشريعة اإلسالمية 
تلتــزم ميثــاق بتجنــب إدراج أي إيــرادات ناتجــة مــن مصــادر غيــر إســالمية. وتبعــًا لذلــك، تضــاف اإليــرادات غيــر اإلســالمية، إن وجــت، فــي حســاب صنــدوق خيــري 

تســتخدم ميثــاق أموالــه ألغــراض اجتماعيــة خيريــة. 
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23.1.3  العمالت األجنبية 
يتــم تحويــل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي بأســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــالت. يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات النقديــة 
المنفــذة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. تــدرج أربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة مــن تســوية 
هــذه المعامــالت وتلــك الناتجــة مــن تحويــل العمــالت بمعــدالت الصــرف الســائدة فــي نهايــة العــام لأصــول وااللتزامــات النقديــة المنفــذة بالعمــالت األجنبيــة 

فــي قائمــة الدخــل. 

يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــالت األوليــة. يتــم 
تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. يتــم التعامــل مــع 
الربــح أو الخســارة الناشــئة مــن تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة وذلــك تماشــيًا مــع االعتــراف بالربــح أو الخســارة الناتجــة عــن 

التغيــر فــي القيمــة العادلــة للبنــد. 

24.1.3  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
تــدرج المســاهمات فــي خطــة تقاعــد ذات مســاهمات محــددة للموظفيــن العمانييــن وفقــًا لخطــة التأمينــات االجتماعيــة المعمــول بهــا فــي ســلطنة ُعمــان، 
يتــم 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. يتــم تكويــن مخصــص 

لهــذا المبلــغ ويتــم إدراجــه كمصــروف فــي قائمــة الدخــل. 

25.1.3  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". 

26.1.3  الزكاة 
ليس مطلوب من ميثاق دفع الزكاة نيابًة عن المساهمين وحملة حسابات االستثمار.  

تقع مسؤولية دفع الزكاة على عاتق المساهمين وحملة حسابات االستثمار. 

27.1.3  المقاصة 
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول الماليــة وااللتزامــات 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. 

28.1.3  اختالط األموال 
ال تختلط أموال نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية مع أموال العمليات التقليدية للبنك. 

29.1.3  القيمة العادلة 
يتم تحديد القيمة العادلة لكل أصل مالي بشكل فردي وفقًا لسياسات التقييم المبينة فيما يلي: 

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات التــي تتــم المتاجــرة بهــا فــي األســواق الماليــة المنتظمــة بالرجــوع إلــى أســعار الشــراء المدرجــة الســائدة فــي   -
تاريــخ قائمــة المركــز المالــي. 

بالنســبة لالســتثمارات غيــر المدرجــة، يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى معاملــة شــراء أو بيــع كبيــرة حديثــة مــع أطــراف ثالثــة والتــي إمــا تــم   -
إكمالهــا أو أنهــا قيــد التنفيــذ. حيــث أنــه ال يوجــد هنــاك أيــة معامــالت كبيــرة حديثــة قــد تمــت أو أنهــا قيــد التنفيــذ، فيتــم تحديــد القيمــة العادلــة 
ــة  ــة إلــى صافــي القيمــة الحالي ــة. بالنســبة لالســتثمارات األخــرى، تســتند القيمــة العادل ــة الســتثمارات مماثل ــى القيمــة الســوقية الحالي بالرجــوع إل

ــة.  ــم األخــرى ذات الصل ــة المســتقبلية المقــدرة، أو طــرق التقيي للتدفقــات النقدي

بالنســبة لالســتثمارات 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 معــدالت الربحيــة الحاليــة لالســتثمارات ذات شــروط وخصائص 

مخاطــر مماثلــة. 

إن االســتثمارات التــي ال يمكــن إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة باســتخدام أي مــن األســاليب المذكــورة أعــاله يتــم إدراجهــا بســعر التكلفــة، ناقصــًا   -
خســارة انخفــاض القيمــة، إن وجــدت. 

2.3  التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة 
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة لميثــاق مــن اإلدارة وضــع أحــكام و تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ المقــرر عنهــا فــي القوائــم الماليــة. تمثل االســتخدام 

الجوهــري لالجتهــادات والتقديــرات فيمــا يلي:

)أ(  تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية
ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر  ــة المقاســة بالتكلفــة المهلكــة وبالقيمــة العادل ــة المتوقعــة لأصــول المالي يتطلــب قيــاس مخصــص الخســارة االئتماني
اســتخدام نمــاذج معقــدة وافتراضــات هامــة حــول الظــروف االقتصاديــة المســتقبلية والســلوك االئتمانــي )علــى ســبيل المثــال احتماليــة عجــز العمــالء عــن 

الســداد والخســائر الناتجــة(. 
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يجب استخدام بعض االجتهادات الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة متل:

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.	 

يوضــح الجــدول التالــي مقارنــة بيــن مخصصــات ميثــاق لخســائر االئتمــان علــى األصــول الماليــة غيــر ذات القيمــة المنخفضــة )المرحلتــان األولــى والثانيــة( بموجــب 
معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م بنــاء علــى ترجيــح االحتمــاالت لثــاث ســيناريوهات مــع مخصصــات خســائر االئتمــان الناتجــة 

عــن محــاكاة كل ســيناريو مرجــح بنســبة ١٠٠%.

حساسية تقديرات انخفاض القيمة

خسائر االئتمان 
المتوقعة

خسائر االئتمان 
المتوقعة

تاثير خسائر 
االئتمان المتوقعة

تاثير خسائر االئتمان 
المتوقعة

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨

خسائر االئتمان المتوقعة على التمويل غير منخفض القيمة وفقًا 
--١٨,١١٦١٦,٨١٥لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٩

المحاكاة
)١,٩٨٦()١,٣٩٩(١٤,٨٢٩ ١٦,٧١٧ الحالة التصاعدية - مرجحة بنسبة ١٠٠%
١٧,١٨٥٥٠١٣٦٩ ١٨,٦١٨ الحالة األساسية - مرجحة بنسبة ١٠٠%
١٨,٣١٠٧٣١١,٤٩٤ ١٨,٨٤٧ السيناريو التنازلي - مرجح بنسبة ١٠٠%

)ب( السيولة 
تديــر ميثــاق الســيولة الخاصــة بهــا مــن خــال أخــذ فتــرات اســتحقاق أصولهــا والتزاماتهــا وحســابات االســتثمار الموضحــة فــي إفصاحــات مخاطــر الســيولة فــي 

االعتبــار. ويتطلــب هــذا القيــام باجتهــاد عنــد تحديــد فتــرات اســتحقاق األصــول وااللتزامــات وحســابات االســتثمار بــدون فتــرات اســتحقاق معينــة.

)ج( تصنيف االستثمارات 
تقرر اإلدارة عند الحيازة:

بالنسبة لألصول المالية من حقوق الملكية، ما إذا كان ينبغي إدراجها بالقيمة العادلة من خال حقوق الملكية أو من خال قائمة الدخل. 	 

بالنسبة لألصول المالية من الديون، ما إذا كان ينبغي إدراجها بالتكلفة المهلكة أو القيمة العادلة من خال قائمة الدخل.	 

٤. مستحق من البنوك

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨٢٠١٩ 
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

٣٦,٠٢٥١٧,٣٢٥ مستحق من بنوك بموجب الوكالة٩٣,٥٧١ ٤٥,٠٠٠ 
٧,٠٣٤٣,٥١٤ حسابات جارية لدى بنوك أخرى١٨,٢٧٠ ٩,١٢٧ 

)٧()٢٧(يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة)٧٠()١٨(
 ٤٣,٠٣٢٢٠,٨٣٢ ١١١,٧٧١ ٥٤,١٠٩

٥. مرابحة ومديونيات أخرى

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨٢٠١٩ 
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

٧٩,٢٥٧٥٩,٥١٥ مديونيات المرابحة - تمويل مشترك ٢٠٥,٨٦٢ ١٥٤,٥٨٥ 
)٥,٣١٩()٥,٧٠٠(أرباح مؤجلة )إيضاح ٥-١()١٤,٨٠٥()١٣,٨١٦(  
)١,٣٠١()٨٢٠(يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة)٢,١٣٠()٣,٣٧٩(   
٧٢,٧٣٧٥٢,٨٩٥صافي مديونيات المرابحة١٨٨,٩٢٧ ١٣٧,٣٩٠ 

٢,١٥١١,٧٠٧ مديونيات بموجب اإلجارة ٥,٥٨٧ ٤,٤٣٤ 
 ٧٤,٨٨٨٥٤,٦٠٢ ١٩٤,٥١٤ ١٤١,٨٢٤

تشمل مديونيات المرابحة ١٧.٢ مليون ريال عماني )٢٠١٨م : ٢.٣ مليون ريال عماني( لمديني المرابحة غير المضمونين.
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١.٥  الحركة في األرباح المؤجلة

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨٢٠١٩ 
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

)٤,٨٧٩()٥,٣١٩( الرصيد االفتتاحي لألرباح المؤجلة)١٣,٨١٦( )١٢,٦٧٣(
)٥١,٩١٣()٦٣,٣٨٧( مبيعات مرابحة خالل العام)١٦٤,٦٤١()١٣٤,٨٣٩(

٦٠,٣٥٥٤٩,٢٨٠تكلفة مبيعات المرابحة١٢٨,٠٠٠١٥٦,٧٦٦
٢,٦٥١٢,١٩٣أرباح مؤجلة محولة إلى أرباح مكتسبة٥,٦٩٦٦,٨٨٦

)٥,٣١٩()٥,٧٠٠( )١٤,٨٠٥( )١٣,٨١٦(

٦. المشاركة

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨٢٠١٩ 

دوالر أمريكي دوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
ريال عماني باآلالفباآلالف

٩٢٨,٩٧٨٨٧٥,٨٥٥  مشاركة- تمويل مشترك٢,٢٧٤,٩٤٩٢,٤١٢,٩٣٠ 
)١٦,١٠١()٢١,٣٤٤(يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة)٥٥,٤٣٩()٤١,٨٢١(

٩٠٧,٦٣٤٨٥٩,٧٥٤ ٢,٢٣٣,١٢٨٢,٣٥٧,٤٩١

٧. اإلجارة المنتهية بالتمليك

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٨ 
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

١٠٤,٧٢٥١١٦,٧٣٥ التكلفة، بالصافي من االستهالك المتراكم- تمويل مشترك٢٧٢,٠١٣ ٣٠٣,٢٠٩ 
)٣,٨٠١()٣,٧٠٦(يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة)٩,٦٢٦()٩,٨٧٣(

١٠١,٠١٩١١٢,٩٣٤ ٢٩٣,٣٣٦٢٦٢,٣٨٧

٨. الوكالة باالستثمار

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٨ 
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

٨٢,٥٢١٨٣,٣١٦ الوكالة باالستثمار - تمويل مشترك٢١٤,٣٤٠ ٢١٦,٤٠٥ 
)١٧٦()٢١٤(يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة)٥٥٦()٤٥٧(

 ٨٢,٣٠٧٨٣,١٤٠ ٢١٣,٧٨٤ ٢١٥,٩٤٨
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٩. استثمارات

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٨ 

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

 استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق
الملكية

٧,٨٧٨٨,٧٨٤ األسهم - تمويل مشترك٢٠,٤٦٢ ٢٢,٨١٦
 استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٧٩٨٥٠٧ األسهم - تمويل مشترك٢,٠٧٣ ١,٣١٧
استثمارات الديون بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

١,٢٠٦ ١,٤١٠الصكوك - تمويل مشترك ٣,١٣٢٣,٦٦٢
استثمارات الديون بالتكلفة المهلكة

١٢١,٤٣٣٦١,٩٢٠ الصكوك - تمويل مشترك٣١٥,٤١٠ ١٦٠,٨٣١
 ١٣١,٥١٩٧٢,٤١٧ ٣٤١,٦٠٧ ١٨٨,٠٩٦

)٦٨()١٥٣(انخفاض قيمة االستثمارات)٣٩٧()١٧٧(
١٣١,٣٦٦٧٢,٣٤٩ االستثمارات )بالصافي(٣٤١,٢١٠ ١٨٧,٩١٩ 

ملخص الحركة في االستثمارات في األوراق المالية كما يلي:

٢٠١٩
استثمارات 

األسهم
استثمارات 

اإلجماليالديون

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٧٢,٣٤٩ ٦٣,٠٥٨ ٩,٢٩١ في ١ يناير ٢٠١٩
٥٩,٧٦٩ ٥٩,٦٧٧ ٩٢ إضافات

)٣٢٠(- )٣٢٠(االستبعاد واالسترداد
١٨٠ -١٨٠ ربح/ )خسارة( من التغير في القيمة العادلة

)٨٥()٤٥()٤٠(خسائر انخفاض القيمة
)٥٢٧(-)٥٢٧(خسارة محققة

١٣١,٣٦٦ ٨,٦٧٦١٢٢,٦٩٠ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )ريال عماني باآلالف(
٣٤١,٢١٠ ٣١٨,٦٧٥ ٢٢,٥٣٥ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠١٨
استثمارات 

اإلجمالياستثمارات الديوناألسهم

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٨,٢٦٢٥٩,٢٧٣٦٧,٥٣٥في ١ يناير ٢٠١٨
١,٧٥٥)٤٠(١,٧٩٥أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩

-)١,٠٠٠(١٠٠٠تحويالت
٢,٦٩٧١٠,٠٠٠١٢,٦٩٧إضافات

)٦,١٠٩()٥,٠٠٠()١,١٠٩(االستبعاد واالسترداد
)٣,٤٩٦()١٤٥()٣,٣٥١(خسارة من التغير في القيمة العادلة

)٢٨()٢٨(-خسائر انخفاض القيمة
)٢()٢(-إهالك خصم / عالوة

)٣(-)٣(خسارة محققة
٩,٢٩١٦٣,٠٥٨٧٢,٣٤٩في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )ريال عماني باآلالف(

٢٤,١٣٢١٦٣,٧٨٧١٨٧,٩١٩في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )دوالر أمريكي باآلالف(
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ملخص الحركة في انخفاض قيمة االستثمارات في األوراق المالية كما يلي:

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٨ 

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٦٨١,٧٩٥  في ١ يناير١٧٧ ٤,٦٦٢ 
)١,٧٥٥(- أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩- )٤,٥٥٨( 

 ٨٥٢٨ مخصص خالل العام٢٢١ ٧٣
١٥٣٦٨ في ٣١ ديسمبر٣٩٨ ١٧٧ 

يتــم إدراج اســتثمارات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة وتتضمــن الخســارة بســعر الســوق بقيمــة ٢.٠٦ مليــون ريــال 
عمانــي )٢٠١٨م : خســارة بقيمــة ٢.١٩٢ مليــون ريــال عمانــي(.

١٠.  ممتلكات ومعدات

٢٠١٩
اإلجماليأجهزة وبرمجياتمعداتأثاث وتجهيزات

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

التكلفة:
٦,٩٢٩ ٣,٣١١ ٧٨٩ ٢,٨٢٩ في ١ يناير ٢٠١٩

 ١,١٥٣ ١,٠٩١ ٢٦ ٣٦إضافات
٨,٠٨٢ ٤,٤٠٢ ٨١٥ ٢,٨٦٥ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

االستهالك المتراكم:
٤,٣٤٩ ١,٨٦٢ ٥٨٨ ١,٨٩٩ في ١ يناير ٢٠١٩

 ١,٢٢٢ ٦٦٨ ١١٥ ٤٣٩مخصص خالل العام
٥,٥٧١ ٢,٥٣٠ ٧٠٣ ٢,٣٣٨ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

صافي القيم الدفترية:
٢,٥١١ ١,٨٧٢ ١١٢ ٥٢٧ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )ريال عماني باآلالف(

٦,٥٢٢ ٤,٨٦٢ ٢٩١ ١,٣٦٩ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )دوالر أمريكي باآلالف(

٢٠١٨
اإلجماليأجهزة وبرمجياتمعداتأثاث وتجهيزات
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
التكلفة:

٦,١١٢ ٢,٧١٥ ٧٤١ ٢,٦٥٦ في ١ يناير ٢٠١٨
٨١٧ ٥٩٦ ٤٨ ١٧٣ إضافات

- -- - استبعادات
٦,٩٢٩ ٣,٣١١ ٧٨٩ ٢,٨٢٩ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

االستهالك المتراكم:
٣,١٣٣ ١,٣١٠ ٤٣٥ ١,٣٨٨ في ١ يناير ٢٠١٨

١,٢١٦ ٥٥٢ ١٥٣ ٥١١ مكّون خالل العام
- ---استبعادات

٤,٣٤٩ ١,٨٦٢ ٥٨٨ ١,٨٩٩ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

صافي القيم الدفترية:
٢,٥٨٠ ١,٤٤٩ ٢٠١ ٩٣٠ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )ريال عماني باآلالف(

٦,٧٠١ ٣,٧٦٤ ٥٢٢ ٢,٤١٥ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )دوالر أمريكي باآلالف(
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١١.  أصول أخرى

٢٠١٩٢٠١٨ ٢٠١٨٢٠١٩

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٧,٦٩٧٦,٨٦٥ أرباح مستحقة القبض١٩,٩٩٣ ١٧,٨٣١ 
١,٨٣٠٨٤١ مدفوعات مقدما٤,٧٥٣ ٢,١٨٤ 
٤٢٦٦٠٧ أخرى١,١٠٦ ١,٥٧٧ 

 ٩,٩٥٣٨,٣١٣ ٢٥,٨٥٢ ٢١,٥٩٢

١٢. صكوك
بــدأت نافــذة ميثــاق للصيرفــة اإلســامية لبنــك مســقط ش.م.ع.ع )ميثــاق( برنامــج شــهادات صكــوك المشــاركة فــي يونيــو ٢٠١٧م. وتــم تأســيس منشــأة 
خاصــة لهــذا الغــرض )وهــي شــركة ميثــاق صكــوك ش.م.م( وهــي المصــدر والحــارس األميــن لبرنامــج صكــوك. كجــزء مــن البرنامــج، تــم إصــدار أول سلســلة 
مــن الشــهادات فــي يونيــو ٢٠١٧م بقيمــة ٤٤.٦ مليــون ريــال عمانــي )القيمــة االســمية ١.٠٠٠ ريــال عمانــي لــكل شــهادة( ويمتــد لفتــرة خمســة أعــوام مــن 
خــال ترتيــب تمويــل متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية. تــم إصــدار السلســلة الثانيــة مــن الشــهادات فــي مايــو ٢٠١٩م بمبلــغ ٤٥.٦ مليــون ريــال عمانــي 
ــم إدراجهــا فــي ســوق  ــن ويت ــاح علــى الصكــوك كل عامي ــرة خمســة أعــوام. يتــم دفــع األرب ــد لفت ــكل شــهادة( وتمت ــي ل ــال عمان )القيمــة االســمية ١.٠٠٠ ري

مســقط لــأوراق الماليــة.

معدل الربح السنوي الصكوك المدرجة - سوق مسقط لألوراق المالية
االستحقاقالمتوقع

٢٠١٩٢٠١٨

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٤٤,٦٠٨ ٤٤,٦٠٨ يونيو -٥.٠٠٢٠٢٢%صكوك صادرة عن ميثاق )اإلصدار األول(
-٤٥,٥٩٧ مايو -٥.٥٠٢٠٢٤%صكوك صادرة عن ميثاق )اإلصدار الثاني(

 ٤٤,٦٠٨ ٩٠,٢٠٥

١٣. التزامات أخرى

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

١٤,٥٣٨١٤,٤٨٥أرباح مستحقة الدفع٣٧,٧٦٢ ٣٧,٦٢٣ 
١,٩٧١٤,٨٣٧مخصص ضرائب٥,١١٩ ١٢,٥٦٤ 
١١,٢٠٦٣٧,٧٥٤أخرى٢٩,١٠٦ ٩٨,٠٦٢ 
١٤٨,٢٤٩٧١,٩٨٧٢٧,٧١٥٥٧,٠٧٦

يتضمن بند "أخرى" األموال الخيرية مستحقة الدفع بقيمة ٤٣ ألف ريال عماني )٢٠١٨م : ٢١ ألف ريال عماني( التي تراكمت خال العام. 

ال تعــد ميثــاق كيانــًا منفصــًا خاضعــًا للضريبــة. وتحتســب الضريبــة وتدفــع علــى أســاس شــامل مــن قبــل المركــز الرئيســي. وبنــاًء علــى معــدل الضريبــة الفعلــي، 
خصــص المركــز الرئيســي مخصــص ضريبــة لميثــاق. خــال الســنة، تــم دفــع ٤.٣ مليــون ريــال عمانــي للمركــز الرئيســي لدفــع مبالــغ الضريبــة المســتحقة للســنوات 

الســابقة )٢٠١٨: ال شــيء(.
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١٤. حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار
يتــم مــزج حقــوق الملكيــة حملــة حســابات االســتثمار مــع أمــوال ميثــاق ويتــم اســتخدامها فــي األعمــال التجاريــة لميثــاق وفقــًا ألوزان كل نــوع مــن األمــوال. 
ــع المصروفــات  ــي تشــمل جمي ــى المحفظــة الت ــل مصروفــات المضــارب عل ــم تحمي ــة كل شــهر. يت ــاق فــي بداي ــل ميث ــم اإلعــان عــن هــذه األوزان مــن قب يت
المباشــرة التــي تكبدتهــا ميثــاق، بمــا فــي ذلــك مخصصــات انخفــاض القيمــة. بلغــت حصــة ميثــاق الفعليــة فــي األربــاح كمضــارب للفتــرة ١٢.٨٠% )٢٠١٨م : 
٢٣.٨٥%(. يتــم اإلفصــاح عــن معــدل العائــد لــكل نــوع مــن حســاب االســتثمار مــن قبــل ميثــاق علــى أســاس شــهري. فيمــا يلــي تحليــل حقــوق الملكيــة لحملــة 

حســابات االســتثمار كمــا فــي ٣١ ديســمبر:

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨٢٠١٩

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٢١٥,٦٤٥١٤٥,٤٣٦حسابات ادخار٣٧٧,٧٥٦٥٦٠,١١٧
٦٢٨,٢٤٢٥٩٠,٧٣٥حسابات ألجل ثابتة١,٥٣٤,٣٧٧١,٦٣١,٧٩٧

٥٣,٤٩٤٤٦,٨٥٢ودائع أخرى١٢١,٦٩٤١٣٨,٩٤٥
٨٩٧,٣٨١٧٨٣,٠٢٣اإلجمالي٢,٠٣٣,٨٢٧٢,٣٣٠,٨٥٩

٢,١٧٧١,٧٥٩احتياطي معادلة األرباح )إيضاح ١٤-١(٤,٥٦٩٥,٦٥٥
٣٢٣٢٥٤احتياطي مخاطر االستثمار )إيضاح ١٤-٢(٦٦٠٨٣٩

٢,٠٣٩,٠٥٦٢,٣٣٧,٣٥٣٨٩٩,٨٨١٧٨٥,٠٣٦

١.١٤ الحركة في احتياطي معادلة األرباح

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨٢٠١٩

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

١,٧٥٩٩٧٠ الرصيد كما في ١ يناير٤,٥٦٩ ٢,٥١٩ 
٤١٨٧٨٩ مخصص خال العام١,٠٨٦ ٢,٠٤٩ 

-  -المبلغ المستخدم خال العام -- 
٢,١٧٧١,٧٥٩ الرصيد في ٣١ ديسمبر٥,٦٥٥ ٤,٥٦٨ 

٢.١٤ الحركة في احتياطي مخاطر االستثمار

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨٢٠١٩

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٢٥٤١٥٤ الرصيد كما في ١ يناير٦٦٠ ٤٠٠ 
٦٩١٠٠ مخصص خال العام١٧٩ ٢٦٠ 

- -المبلغ المستخدم خال العام -- 
٣٢٣٢٥٤ الرصيد في ٣١ ديسمبر٨٣٩ ٦٦٠ 

١٥. رأس المال المخصص
في عام ٢٠١٩م، لم يتم ضخ رأس مال إضافي من قبل المكتب الرئيسي )٢٠١٨م - ٥ مليون ريال عماني(.

١٦. التزامات عرضّية وارتباطات

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨٢٠١٩

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٧,٠١٥٢٢,٠٩٣ضمانات١٨,٢٢١ ٥٧,٣٨٤
٢٤,٢٦٤٣٨,٨٩٩ خطابات االعتمادات٦٣,٠٢٣ ١٠١,٠٣٦
٨١,٢٤٤٣١,٢٧٩٦٠,٩٩٢ ١٥٨,٤٢٠
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١٧. إيرادات من التمويل واالستثمارات اإلسالمية

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨٢٠١٩

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٢,٦٥١٢,١٩٣مديونيات المرابحة٥,٦٩٦٦,٨٨٦
٥٠,٠٩٢٤٥,٨٥٠مشاركة١١٩,٠٩١١٣٠,١٠٩
٦,٣٤٣٥,١٥٣إجارة منتهية بالتمليك١٣,٣٨٤١٦,٤٧٥
٣,٣٤٦١,٩٤٨وكالة باالستثمار٥,٠٦٠٨,٦٩١

-١٩االستصناع٤٩-
٣,٤٩٥٣,٣٤٨استثمارات٨,٦٩٦٩,٠٧٨

١٥١,٩٢٧١٧١,٢٨٨٦٥,٩٤٦٥٨,٤٩٢

١٨. إيرادات أخرى

٢٠١٩٢٠١٨ ٢٠١٨٢٠١٩

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

١,٠٢٠٩٩١أتعاب وعموالت٢,٦٤٩ ٢,٥٧٤ 
٩٦١٣٣٨أرباح صرف العملة األجنبية - بالصافي٢,٤٩٦ ٨٧٨ 

٤٠٦٣٩٥عمولة تعامل١,٠٥٥ ١,٠٢٦ 
٧٧١٣٤١رسوم خدمات وأخرى٢,٠٠٣ ٨٨٦ 

 ٨,٢٠٣٣,١٥٨٢,٠٦٥ ٥,٣٦٤

١٩. مخصص انخفاض القيمة
فيما يلي تحليل الحركة في مخصص انخفاض قيمة التمويل اإلسالمي:

٢٠١٩٢٠١٨ ٢٠١٨٢٠١٩

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٢١,٣٧٩١٧,٨٠٨في ١ يناير٤٦,٢٥٤٥٥,٥٣٠
)٤٩٦(-تأثير إعادة القياس على التحول إلى معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩-)١,٢٨٨(
٧,٥٧٢٧,١٩٣انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية١٨,٦٨٣١٩,٦٦٨
)٣,٣٢٥()٣,٠٨٢(مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية)٨,٠٠٥()٨,٦٣٦(

٢١٥١٩٩محول من المحفظة التذكيرية٥١٧٥٥٨
٢٦,٠٨٤٢١,٣٧٩في ٣١ ديسمبر٥٥,٥٣٠٦٧,٧٥١

فيما يلي تفاصيل انخفاض القيمة االئتمانية المحملة في قائمة الدخل:

٢٠١٩٢٠١٨ ٢٠١٨٢٠١٩

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٧,٥٧٢٧,١٩٣انخفاض قيمة التمويل اإلسالمي١٨,٦٨٤١٩,٦٦٨
١٤٨)١٠٣(  انخفاض القيمة )العكس( للتعرض غير الممول)٢٦٨(٣٨٤

-٢٠انخفاض قيمة المستحق من البنوك٥٢-
١٩,٠٦٨١٩,٤٥٢٧,٤٨٩٧,٣٤١
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٢٠. المعلومات القطاعّية
تتــم أنشــطة ميثــاق علــى أســاس متكامــل. وعليــه، فــإن أي تقســيم لإليــرادات التشــغيلية والمصروفــات واألصــول وااللتزامــات يعتبــر غيــر مناســب. عــاوًة علــى 

ذلــك، تعمــل ميثــاق فــي ســلطنة ُعمــان فقــط، وعليــه، لــم يتــم تقديــم أيــة معلومــات عــن القطاعــات الجغرافيــة.

٢١. معامالت مع أطراف ذات عالقة 
تمثــل األطــراف ذات العاقــة بالمركــز الرئيســي وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا لميثــاق والمركــز الرئيســي واألعضــاء المقربيــن مــن أســرهم، 
وكيانــات مســيطر عليهــا أو تحــت الســيطرة المشــتركة أو يتــم 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 العاقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م:

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨٢٠١٩

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

قائمة المركز المالي
٣٦,٠٢٥١٣٨,٠٩٣ مستحق إلى البنوك - شركات زميلة٩٣,٥٧١ ٣٥٨,٦٨٣
١,٩٧١٤,٨٣٧ التزامات أخرى٥,١١٩ ١٢,٥٦٤

٣٧,٩٩٦١٤٢,٩٣٠ ٩٨,٦٩٠ ٣٧١,٢٤٧

فيما يلي المعامات مع األطراف ذات العاقة المدرجة في قائمة الدخل للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و٢٠١٨م :

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨٢٠١٩

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

قائمة الدخل
٣,٠٤٤١,٠٣٦ الربح من المستحق إلى البنوك٧,٩٠٦ ٢,٦٩١

٢٣٦ ٢٣٦
مكافآت وتعويضات مصروفات مجلس الرقابة مجلس الرقابة 

٩١٩١ الشرعية
٣,١٣٥١,١٢٧ ٨,١٤٢ ٢,٩٢٧

٢٢. األدوات المالية المشتقة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

القيمة االسمية حسب فترة االستحقاقإجمالي القيمةالقيمة العادلة القيمة العادلة 
أكثر من ١٢ شهرًا٤-١٢ شهرًاخالل ٣ أشهراالسميةالسالبةالموجبة

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

-٣٩٨,٢٧٣٨٢,٧٧٥١٥,٤٩٨-عقود شراء آجلة
-٩٨,١٧٦٨٢,٧٧٦١٥,٤٠٠--عقود بيع آجلة

-٣١٩٦,٤٤٩١٦٥,٥٥١٣٠,٨٩٨-اإلجمالي
-٩٥١٠,٢٥٨٤٣٠,٠٠٣٨٠,٢٥٥-اإلجمالي بالدوالر األمريكي

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
-٨٨٧٠,٣٤٧٤١,٢٥١٢٩,٠٩٦-عقود شراء آجلة

-٧٠,١٠٠٤١,٢٢٥٢٨,٨٧٥-١٢٥عقود بيع آجلة
-١٢٥٨٨١٤٠,٤٤٧٨٢,٤٧٦٥٧,٩٧١اإلجمالي

-٣٢٥٢٢٩٣٦٤,٧٩٧٢١٤,٢٢٣١٥٠,٥٧٤اإلجمالي بالدوالر األمريكي
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٢٣. 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 المتمثــل فــي تعظيــم العوائــد المعدلــة للمخاطــر. يتــم اإلفصــاح عــن فلســفة إدارة المخاطــر الكليــة للبنــك فــي القوائــم الماليــة 

المجمعــة للبنــك. فيمــا يلــي إفصاحــات محــددة تتعلــق بالمخاطــر التاليــة التــي تتعــرض لهــا ميثــاق:

)أ(  مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة ميثــاق علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي الســداد عنــد اســتحقاقها فــي ظــل الظــروف العاديــة والمشــددة. تديــر اللجنــة 
الفرعيــة لألصــول وااللتزامــات فــي البنــك مركــز الســيولة لميثــاق. لضمــان وفــاء ميثــاق بالتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها، تتــم مراقبــة مراكــز التدفقــات 

النقديــة عــن كثــب. إذا لــزم األمــر، تحصــل ميثــاق، كونهــا نافــذة لعمليــات البنــك، علــى تمويــل مــن المركــز الرئيســي. 

ــرات المتوقعــة  ــاًء علــى الفت ــان اســتحقاق األصــول وااللتزامــات وحســابات اســتثمارات ميثــاق كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م بن يلخــص الجــدول فيمــا يلــي بي
للتحويــل النقــدي مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

عند الطلب أو 
خالل ٣ أشهر

٤ أشهر إلى ١٢ 
شهرًا

سنة إلى ٥ 
سنوات

أكثر من ٥ 
اإلجماليسنوات

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

األصول
٥٨,٩٩٤٨,٥٤٠١٣,٨٧٦٧,٤٣٣٨٨,٨٤٣نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

٤٣,٠٣٢---٤٣,٠٣٢مستحق من البنوك
١٤,٣٩٨٣٢,٠٥١٢٤,١١٠٤,٣٢٩٧٤,٨٨٨مرابحة ومديونيات أخرى

٦٥,٤٥٢٤٧,٨١٤٢٩١,٣٩٠٥٠٢,٩٧٨٩٠٧,٦٣٤مشاركة
١,٠٣١٣,٠٩٣٥٧,٨٣٨٣٩,٠٥٧١٠١,٠١٩إجارة منتهية بالتمليك

٢,٤٧٨٥٣,٢٩٤٨,٧٠٩١٧,٨٢٦٨٢,٣٠٧وكالة باالستثمار
٥,٧٣٠٥٠,٠٠٠٣٣,٣٧٨٤٢,٢٥٨١٣١,٣٦٦استثمارات

٢,٥١١٢,٥١١---ممتلكات ومعدات
٩,٩٥٣---٩,٩٥٣أصول أخرى

٢٠١,٠٦٨١٩٤,٧٩٢٤٢٩,٣٠١٦١٦,٣٩٢١,٤٤١,٥٥٣إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق الملكية لحملة حسابات 
االستثمار وحقوق المالك

١٦١,١٥٠-١١٥,٥٠٠-٤٥,٦٥٠مستحق لبنوك بموجب الوكالة
٣٣,٧٦٦١٣٥,٠١٩-٥٣,٩٨١٤٧,٢٧٢حسابات جارية

٩٠,٢٠٥-٩٠,٢٠٥--صكوك
٢٧,٧١٥--٢٢,٢٣٦٥,٤٧٩التزامات أخرى

١٢١,٨٦٧٥٢,٧٥١٢٠٥,٧٠٥٣٣,٧٦٦٤١٤,٠٨٩إجمالي االلتزامات
٩٣,١٤٤٢٠٦,٧١١٤١٢,٦٧٧١٨٧,٣٤٩٨٩٩,٨٨١حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

١٢٧,٥٨٣١٢٧,٥٨٣---إجمالي حقوق المالك
إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية لحملة 

٢١٥,٠١١٢٥٩,٤٦٢٦١٨,٣٨٢٣٤٨,٦٩٨١,٤٤١,٥٥٣حسابات االستثمار وحقوق المالك

-٢٦٧,٦٩٤)١٨٩,٠٨١()٦٤,٦٧٠()١٣,٩٤٣(صافي الفجوة
--)٢٦٧,٦٩٤()٧٨,٦١٣()١٣,٩٤٣(صافي الفجوة التراكمّية
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٣١ ديسمبر ٢٠١٩
عند الطلب أو 

خالل ٣ أشهر
٤ أشهر إلى ١٢ 

شهرًا
سنة إلى ٥ 

سنوات
أكثر من ٥ 

اإلجماليسنوات

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

األصول
١٥٣,٢٣٣٢٢,١٨٢٣٦,٠٤٢١٩,٣٠٦٢٣٠,٧٦٣نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

١١١,٧٧١---١١١,٧٧١مستحق من البنوك
٣٧,٣٩٨٨٣,٢٤٩٦٢,٦٢٣١١,٢٤٤١٩٤,٥١٤مرابحة ومديونيات أخرى

١٧٠,٠٠٦١٢٤,١٩٢٧٥٦,٨٥٧١,٣٠٦,٤٣٦٢,٣٥٧,٤٩١مشاركة
٢,٦٧٧٨,٠٣٤١٥٠,٢٢٩١٠١,٤٤٧٢٦٢,٣٨٧إجارة منتهية بالتمليك

٦,٤٣٦١٣٨,٤٢٦٢٢,٦٢١٤٦,٣٠١٢١٣,٧٨٤وكالة باالستثمار
١٤,٨٨٣١٢٩,٨٧٠٨٦,٦٩٦١٠٩,٧٦١٣٤١,٢١٠استثمارات

٦,٥٢٢٦,٥٢٢---ممتلكات ومعدات
٢٥,٨٥٢---٢٥,٨٥٢أصول أخرى

٥٢٢,٢٥٦٥٠٥,٩٥٣١,١١٥,٠٦٨١,٦٠١,٠١٧٣,٧٤٤,٢٩٤إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق الملكية لحملة حسابات 
االستثمار وحقوق المالكين

٤١٨,٥٧١-٣٠٠,٠٠٠-١١٨,٥٧١مستحق لبنوك بموجب الوكالة
٨٧,٧٠٣٣٥٠,٦٩٩-١٤٠,٢١١١٢٢,٧٨٥حسابات جارية

٢٣٤,٢٩٩-٢٣٤,٢٩٩--صكوك
٧١,٩٨٧--٥٧,٧٥٦١٤,٢٣١التزامات أخرى

٣١٦,٥٣٨١٣٧,٠١٦٥٣٤,٢٩٩٨٧,٧٠٣١,٠٧٥,٥٥٦إجمالي االلتزامات
٢٤١,٩٣٢٥٣٦,٩١٢١,٠٧١,٨٨٨٤٨٦,٦٢١٢,٣٣٧,٣٥٣حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

٣٣١,٣٨٥٣٣١,٣٨٥---إجمالي حقوق المالكين
إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية لحملة 

٥٥٨,٤٧٠٦٧٣,٩٢٨١,٦٠٦,١٨٧٩٠٥,٧٠٩٣,٧٤٤,٢٩٤حسابات االستثمار وحقوق المالكين
-٦٩٥,٣٠٨)٤٩١,١١٩()١٦٧,٩٧٥()٣٦,٢١٤(صافي الفجوة

--)٦٩٥,٣٠٨()٢٠٤,١٨٩()٣٦,٢١٤(صافي الفجوة التراكمّية

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

عند الطلب أو 
خالل ٣ أشهر

٤ أشهر إلى ١٢ 
شهرًا

سنة إلى ٥ 
اإلجماليأكثر من ٥ سنواتسنوات

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

األصول
١٣٣,١٢٠٨,٨٠٠١٢,٨٣٤٦,٣٧٤١٦١,١٢٨نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

٢٠,٨٣٢---٢٠,٨٣٢مستحق من البنوك
٦,٩١٧١٨,٩٦٠١٤,٦٢٦١٤,٠٩٩٥٤,٦٠٢مرابحة ومديونيات أخرى

٣٥,٦٧٣٤٥,٧١١٣٠١,٢١٠٤٧٧,١٦٠٨٥٩,٧٥٤مشاركة
١,٦٣٦٨,٣٤٦٧٤,٦١٩٢٨,٣٣٣١١٢,٩٣٤إجارة منتهية بالتمليك

٥٥,٥٣٠٨٨٥٥,٧٦٨٢٠,٩٥٧٨٣,١٤٠وكالة باالستثمار
٦٤,٨٠٣١,٣٤٨٧٢,٣٤٩-٦,١٩٨استثمارات

٢,٥٨٠٢,٥٨٠---ممتلكات ومعدات
٨,٣١٣---٨,٣١٣أصول أخرى

٢٦٨,٢١٩٨٢,٧٠٢٤٧٣,٨٦٠٥٥٠,٨٥١١,٣٧٥,٦٣٢إجمالي األصول

 االلتزامات وحقوق الملكية لحملة حسابات
االستثمار وحقوق المالك

١٩٦,٣٥٠---١٩٦,٣٥٠مستحق لبنوك بموجب الوكالة
٤٣,٨٦١١٧٥,٤٤٣-٧٠,١٧٧٦١,٤٠٥حسابات جارية

٤٤,٦٠٨-٤٤,٦٠٨--صكوك
٥٧,٠٧٦--٤٨,٥٠٢٨,٥٧٤التزامات أخرى
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٣١٥,٠٢٩٦٩,٩٧٩٤٤,٦٠٨٤٣,٨٦١٤٧٣,٤٧٧إجمالي االلتزامات
٧٥,٧٧٩١٩٤,٤٩١٣٧٣,٢١٠١٤١,٥٥٦٧٨٥,٠٣٦حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

١١٧,١١٩١١٧,١١٩---إجمالي حقوق المالك
 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية لحملة

٣٩٠,٨٠٨٢٦٤,٤٧٠٤١٧,٨١٨٣٠٢,٥٣٦١,٣٧٥,٦٣٢حسابات االستثمار وحقوق المالك

-٥٦,٠٤٢٢٤٨,٣١٥)١٨١,٧٦٨()١٢٢,٥٨٩(صافي الفجوة
--)٢٤٨,٣١٥()٣٠٤,٣٥٧()١٢٢,٥٨٩(صافي الفجوة التراكمّية

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
عند الطلب أو 
خالل ٣ أشهر

٤ أشهر إلى ١٢ 
شهرًا

سنة إلى ٥ 
اإلجماليأكثر من ٥ سنواتسنوات

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

األصول
٣٤٥,٧٦٦٢٢,٨٥٧٣٣,٣٣٥١٦,٥٥٦٤١٨,٥١٤نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

٥٤,١٠٩---٥٤,١٠٩مستحق من البنوك
١٧,٩٦٦٤٩,٢٤٧٣٧,٩٩٠٣٦,٦٢١١٤١,٨٢٤مرابحة ومديونيات أخرى

٩٢,٦٥٧١١٨,٧٣٠٧٨٢,٣٦٤١,٢٣٩,٣٧٧٢,٢٣٣,١٢٨مشاركة
٤,٢٥٠٢١,٦٧٨١٩٣,٨١٦٧٣,٥٩٢٢٩٣,٣٣٦إجارة منتهية بالتمليك

١٤٤,٢٣٣٢,٢٩٩١٤,٩٨٢٥٤,٤٣٤٢١٥,٩٤٨وكالة باالستثمار
١٦٨,٣١٩٣,٥٠١١٨٧,٩١٩-١٦,٠٩٩استثمارات

٦,٧٠١٦,٧٠١---ممتلكات ومعدات
٢١,٥٩٢---٢١,٥٩٢أصول أخرى

٦٩٦,٦٧٢٢١٤,٨١١١,٢٣٠,٨٠٦١,٤٣٠,٧٨٢٣,٥٧٣,٠٧١إجمالي األصول
 االلتزامات وحقوق الملكية لحملة حسابات

االستثمار وحقوق المالك
٥١٠,٠٠٠---٥١٠,٠٠٠مستحق لبنوك بموجب الوكالة

١١٣,٩٢٥٤٥٥,٦٩٦-١٨٢,٢٧٨١٥٩,٤٩٣حسابات جارية
١١٥,٨٦٥-١١٥,٨٦٥--صكوك

١٤٨,٢٤٩--١٢٥,٩٧٩٢٢,٢٧٠التزامات أخرى
٨١٨,٢٥٧١٨١,٧٦٣١١٥,٨٦٥١١٣,٩٢٥١,٢٢٩,٨١٠إجمالي االلتزامات

١٩٦,٨٢٩٥٠٥,١٧٢٩٦٩,٣٧٧٣٦٧,٦٧٨٢,٠٣٩,٠٥٦حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار
٣٠٤,٢٠٥٣٠٤,٢٠٥---إجمالي حقوق المالك

 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية لحملة
١,٠١٥,٠٨٦٦٨٦,٩٣٥١,٠٨٥,٢٤٢٧٨٥,٨٠٨٣,٥٧٣,٠٧١حسابات االستثمار وحقوق المالك

-١٤٥,٥٦٤٦٤٤,٩٧٤)٤٧٢,١٢٤()٣١٨,٤١٤(صافي الفجوة
--)٦٤٤,٩٧٤()٧٩٠,٥٣٨()٣١٨,٤١٤(صافي الفجوة التراكمّية

)ب(  مخاطر السوق

تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في معدل الربح وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية.

مخاطر معدل الربح
مخاطر معدل الربح هي المخاطر التي تؤدي إلى تكبد ميثاق خسارة مالية نتيجة لعدم تطابق معدل الربح مع أصول والتزامات ميثاق. 

يســتند توزيــع األربــاح علــى حملــة حســابات االســتثمار علــى اتفاقيــات تقاســم األربــاح. وبالتالــي، فــإن ميثــاق ال تخضــع ألي مخاطــر كبيــرة لمعــدل 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 احتياطــي معادلــة األربــاح كمــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي اإليضــاح ١٤ . 

مخاطر أسعار األسهم 
مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة ألســهم حقــوق الملكيــة نتيجــة للتغيــرات فــي مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة كل ســهم 
علــى حــده. إن تغييــرًا بنســبة ١٠% فــي مؤشــرات األســهم ســيكون لــه تأثيــر بمقــدار ٠.٧٩ مليــون ريــال عمانــي علــى أســهم ميثــاق )٢٠١٨م - ٠.٨٨ مليــون ريــال 

عمانــي(.
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ــاح كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م  ــة حســابات االســتثمار المــدرة لألرب ــة لحمل ــى األصــول وااللتزامــات وحقــوق الملكي ــي عل ــح الفعل ــي معــدالت الرب فيمــا يل
: و٢٠١٨م 

٢٠١٩٢٠١٨
األصول:
٥.١٠%٥.٢٣%التمويل

١.٠١%١.١١%مستحق من البنوك
٣.٩٩%٤.٠٣%استثمارات

االلتزامات:
٢.٥١%٣.٣٩%مستحق لبنوك بموجب الوكالة

٥.٠٠%٥.٣٧%صكوك ميثاق
٢.٦٣%٢.٩٧%حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مخاطر صرف العمالت األجنبية
تنشــأ مخاطــر صــرف العمــات األجنبيــة عــن حركــة ســعر الصــرف علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن. تتــم مراقبــة المراكــز علــى أســاس منتظــم للتأكــد مــن بقائهــا ضمــن 

الحــدود المعتمــدة المعمــول بهــا. يلخــص الجــدول التالــي مخاطــر صــرف العملــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م. 

٢٠١٩
الصافيااللتزاماتاألصول

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٢٢٨,٩٠٠٢٢٤,٣٥٣٤,٥٤٦دوالر أمريكي
٢٠٩٤٧١٦٢يورو

٥٠-٥٠جنيه إسترليني
١٧٧١٤٧٣٠درهم إماراتي

٤٥٢-٤٥٢أخرى

٢٠١٨
الصافيااللتزاماتاألصول

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٣٢٠,٧٠٤٢٩٤,٦٣٢٢٦,٠٧٢دوالر أمريكي
)٥٢(١,٨٣٥١,٨٨٧يورو

١٤-١٤جنيه إسترليني
)٢٤(١٣٩١٦٣درهم إماراتي

١٠٢-١٠٢أخرى

تحليل حساسية مخاطر العملة األجنبية
إن تغييــرًا بنســبة ٥% فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة، مــع بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة، ســوف يؤثــر بمقــدار ٠.٢٦ مليــون ريــال عمانــي علــى بيــان 

دخــل ميثــاق )٢٠١٨م : ١.٣ مليــون ريــال عمانــي(. 

)ج(  مخاطر االئتمان
ــدار مخاطــر  ــة. ت ــر لخســارة مالي ــد الطــرف اآلخ ــا يتســبب فــي تكب ــاء بالتزامــه مم ــي فــي الوف ــد المال ــد أطــراف العق مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر فشــل أح
ائتمــان ميثــاق مــن خــال مراقبــة المخاطــر االئتمانيــة، والتقييــم المســتمر للقــدرة االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة، وإبــرام اتفاقيــات ضمانــات فــي شــكل الرهــن 

ــات الشــخصية. العقــاري، ورهــن األصــول والضمان

تصنف ميثاق أصولها المالية في المرحلة األولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة على النحو التالي:

المرحلــة األولــى: تصنــف فيهــا األدوات الماليــة التــي لــم تتعــرض النخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة ولــم تشــهد زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان 	 
منــذ اإلدراج المبدئــي. وعندمــا يتــم إدراج تســهيل ائتمانــي ألول مــرة، تــدرج ميثــاق مخصــص خســارة علــى أســاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة 

١٢ شــهرًا.

المرحلــة الثانيــة: تصنــف فيهــا األدوات الماليــة التــي تشــهد زيــادة جوهريــة في مخاطــر االئتمــان منــذ النشــوء )إن لــم تنخفــض قيمتهــا(. وعندمــا 	 
يشــهد التســهيل االئتمانــي زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ نشــأته، تــدرج ميثــاق مخصــص خســارة علــى أســاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعة 

علــى مــدار العمــر المتبقــي.
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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 / انخفــاض القيمــة االئتمانيــة. إن التســهيالت االئتمانيــة التــي 
تعتبــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة هــي تلــك التســهيالت التــي يكــون فيهــا المبلــغ األصلــي أو الربــح متأخــر الســداد ألكثــر مــن ٩٠ يومــًا. وإلــى جانــب 
ذلــك يتــم 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.

يوضــح الجــدول التالــي معلومــات حــول جــودة االئتمــان لألصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المهلكــة واســتثمارات الديــون المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. ومــا لــم يتــم تحديــد األصــول الماليــة علــى وجــه خــاص، فــإن المبالــغ المبينــة فــي الجــدول تمثــل إجمالــي القيــم الدفتريــة. وبالنســبة 

الرتباطــات التمويــل وعقــود الضمــان المالــي، تمثــل المبالــغ المبينــة فــي الجــدول المبالــغ الملتــزم بهــا أو المضمونــة، علــى التوالــي.

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى٣١ ديسمبر ٢٠١٩

 ريال عمانيإجمالي التعرض
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

٤٣,٠٥٩-٤٢,٥٢٥٥٣٤مستحق من البنوك
٨٤٨,٤٣١٣٢٨,٥٨٣١٤,٩١٨١,١٩١,٩٣٢التمويل اإلسالمي

١٢٢,٨٤٣-١٢١,٨٦٥٩٧٨استثمارات
١,٠١٢,٨٢١٣٣٠,٠٩٥١٤,٩١٨١,٣٥٧,٨٣٤مجموع إجمالي التعرض الممول

٣١,٢٧٩-٢٣,٧٣٤٧,٥٤٥اعتمادات مستندية / ضمانات
٦٥,٦١١-٤,٤٢٩٦١,١٨٢ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

١,٠٤٠,٩٨٤٣٩٨,٨٢٢١٤,٩١٨١,٤٥٤,٧٢٤مجموع إجمالي التعرض
انخفاض القيمة

٢٧-٢٦١مستحق من البنوك
٢,٤٩٢١٥,٦٢٤٧,٩٦٨٢٦,٠٨٤التمويل اإلسالمي

١٥٣-١١٥٣٨استثمارات
٢,٦٣٣١٥,٦٦٣٧,٩٦٨٢٦,٢٦٤إجمالي انخفاض القيمة الممول

٢١-١٤٧اعتمادات مستندية / ضمانات
١٨٩-١٢١٧٧ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

٢,٦٥٩١٥,٨٤٧٧,٩٦٨٢٦,٤٧٤إجمالي انخفاض القيمة
صافي التعرض

٤٣,٠٣٢-٤٢,٤٩٩٥٣٣مستحق من البنوك
٨٤٥,٩٣٩٣١٢,٩٥٩٦,٩٥٠١,١٦٥,٨٤٨التمويل اإلسالمي

١٢٢,٦٩٠-١٢١,٧٥٠٩٤٠استثمارات
١,٠١٠,١٨٨٣١٤,٤٣٢٦,٩٥٠١,٣٣١,٥٧٠إجمالي صافي التعرض الممول

٣١,٢٥٨-٢٣,٧٢٠٧,٥٣٨اعتمادات مستندية / ضمانات
٦٥,٤٢٢-٤,٤١٧٦١,٠٠٥ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

١,٠٣٨,٣٢٥٣٨٢,٩٧٥٦,٩٥٠١,٤٢٨,٢٥٠إجمالي صافي التعرض
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اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى٣١ ديسمبر ٢٠١٨

 ريال عمانيإجمالي التعرض
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

١٠٣,٩٥٠--١٠٣,٩٥٠أرصدة لدى البنك المركزي
٢٠,٨٣٩-٢٠,٢٧٢٥٦٧مستحق من البنوك

٨٥٥,٧٣٨٢٦٥,٢٥٦١٠,٨١٥١,١٣١,٨٠٩التمويل اإلسالمي
٦٣,١٢٦-٦٢,٢٥٥٨٧١استثمارات

١,٠٤٢,٢١٥٢٦٦,٦٩٤١٠,٨١٥١,٣١٩,٧٢٤مجموع إجمالي التعرض الممول
٢٨,٨٧٧٣١,٠٨٣١,٠٣٢٦٠,٩٩٢اعتمادات مستندية / ضمانات

٥٠,٣٧٣-٢,٩٠٨٤٧,٤٦٥ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة
١,٠٧٤,٠٠٠٣٤٥,٢٤٢١١,٨٤٧١,٤٣١,٠٨٩مجموع إجمالي التعرض

انخفاض القيمة
----أرصدة لدى البنك المركزي

٧-٥٢مستحق من البنوك
٢,١٩٧١٤,٢٧٥٤,٩٠٧٢١,٣٧٩التمويل اإلسالمي

٦٨--٦٨استثمارات
٢,٢٧٠١٤,٢٧٧٤,٩٠٧٢١,٤٥٤إجمالي انخفاض القيمة الممول

٨٤٢٤٥٩٥اعتمادات مستندية / ضمانات
٢١٨-٨٢١٠ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

٢,٢٨٦١٤,٥٢٩٤,٩٥٢٢١,٧٦٧إجمالي انخفاض القيمة
صافي التعرض

١٠٣,٩٥٠--١٠٣,٩٥٠أرصدة لدى البنك المركزي
٢٠,٨٣٢-٢٠,٢٦٧٥٦٥مستحق من البنوك

٨٥٣,٥٤١٢٥٠,٩٨١٥,٩٠٨١,١١٠,٤٣٠التمويل اإلسالمي
٦٣,٠٥٨-٦٢,١٨٧٨٧١استثمارات

١,٠٣٩,٩٤٥٢٥٢,٤١٧٥,٩٠٨١,٢٩٨,٢٧٠إجمالي صافي التعرض الممول
٢٨,٨٦٩٣١,٠٤١٩٨٧٦٠,٨٩٧اعتمادات مستندية / ضمانات

٥٠,١٥٥-٢,٩٠٠٤٧,٢٥٥ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة
١,٠٧١,٧١٤٣٣٠,٧١٣٦,٨٩٥١,٤٠٩,٣٢٢إجمالي صافي التعرض

المرحلــة األولــى: ٧٣% مــن إجمالــي التعــرض فــي نطــاق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ يقــع فــي المرحلــة األولــى ولــم يشــهد زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر 
االئتمــان منــذ النشــوء )٢٠١٨م - ٧٥%(.

المرحلــة الثانيــة: ٢٦% مــن إجمالــي التعــرض يقــع فــي المرحلــة الثانيــة وشــهد زيــادة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ النشــوء. وهــذه األصــول هــي المحــرك الرئيســي 
للزيــادة فــي مخصصــات انخفــاض القيمــة بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ )٢٠١٨م - ٢٤%(.

المرحلــة الثالثــة: ١% مــن إجمالــي التعــرض يقــع فــي المرحلــة الثالثــة وتعرضــت األصــول النخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة بمــا فــي ذلــك األصــول المتعثــرة 
وبعــض أصــول اإلمهــال )٢٠١٨م - ١%(.

المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانية المتوقعة

فيمــا يلــي إجمالــي التعــرض لألصــول الماليــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م وكذلــك التســويات بيــن األرصــدة االفتتاحيــة والختاميــة مــن حيــث فئــة األدوات 
الماليــة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
مستحق من البنوك

٤٣,٠٥٩-٤٢,٨٨٦١٧٣الدرجة المرتفعة
٤٣,٠٥٩-٤٢,٨٨٦١٧٣
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اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
مستحق من البنوك

٢٠,٨٣٩ --   ٢٠,٨٣٩ الرصيد االفتتاحي
التحويالت بين المراحل:

----      - التحويل إلى المرحلة األولى
--١١٤)١١٤(     - التحويل إلى المرحلة الثانية
----     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)١١٤)١١٤   --
٣,٧٢٨-٣,٦٦٩٥٩إعادة قياس المبالغ المستحقة
٣٦,٣٨٥--٣٦,٣٨٥أصول مالية منشأة خالل السنة

)١٧,٨٩٣(--)١٧,٨٩٣(أصول مالية مستحقة خالل السنة
٢٢,٢٢٠   -٢٢,١٦١٥٩

٤٠,٠٥٩    -٤٢,٨٨٦١٧٣الرصيد الختامي

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
مستحق من البنوك

٢٠,٧٢٥--٢٠,٧٢٥الدرجة المرتفعة
١١٤--١١٤

٢٠,٨٣٩--٢٠,٨٣٩
مستحق من البنوك

٢٧,٠٨٥--٢٧,٠٨٥الرصيد االفتتاحي
التحويالت بين المراحل:

----     - التحويل إلى المرحلة األولى
----     - التحويل إلى المرحلة الثانية
----     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

----
١,٥٥٤--١,٥٥٤إعادة قياس المبالغ المستحقة
١٥,٣٠٠-١٤,٧٣٣٥٦٧أصول مالية منشأة خالل السنة

)٢٣,١٠٠(--)٢٣,١٠٠(أصول مالية مستحقة خالل السنة
)٦,٢٤٦(-٥٦٧)٦,٨١٣(

٢٠,٨٣٩-٢٠,٢٧٢٥٦٧الرصيد الختامي

٣١ ديسمبر ٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
إجمالي التمويل اإلسالمي

٤١٥,٧٦٧-٣٨٠,٧٩٩٣٤,٩٦٨الدرجة المرتفعة
٤٧٤,٨٧٨-٣٢٤,٢٠٠١٥٠,٦٧٨الدرجة المعيارية
٢٨٦,٣٦٩-١٤٣,٤٣٢١٤٢,٩٣٧الدرجة المقبولة

١,١٧٧,٠١٤-٨٤٨,٤٣١٣٢٨,٥٨٣المنتظمة السداد
٥,٨١٠٥,٨١٠--دون المعيارية

٥,٣٦٩٥,٣٦٩--مشكوك في تحصيله
٣,٧٣٩٣,٧٣٩--الخسارة

١٤,٩١٨١٤,٩١٨--المتعثرة
٨٤٨,٤٣١٣٢٨,٥٨٣١٤,٩١٨١,١٩١,٩٣٢
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إجمالي التمويل اإلسالمي
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
٨٥٥,٧٣٨٢٦٥,٢٥٦١٠,٨١٥١,١٣١,٨٠٩الرصيد االفتتاحي

التحويالت بين المراحل:
-)٤٤٦()٤,٨٤٦(٥,٢٩٢     - التحويل إلى المرحلة األولى
-)١,٢٣١(١٦٧,١٠٥)١٦٥,٨٧٣(     - التحويل إلى المرحلة الثانية
-٩,٥٢٦)١,١١٠()٨,٤١٦(     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)١٦١,١٤٩٧,٨٤٩)١٦٨,٩٩٧-
)٦٧,٤٧٢()١,٠٦٥()٢٨,٣٨٥()٣٨,٠٢٢(إعادة قياس المبالغ المستحقة
٣٤١,٢٩٩--٣٤١,٢٩٩أصول مالية منشأة خالل السنة

)٢١٣,٧٠٥()٢,٦٨١()٦٩,٤٣٧()١٤١,٥٨٧(أصول مالية مستحقة خالل السنة
٦٠,١٢٢)٣,٧٤٦()٩٧,٨٢٢(١٦١,٦٩٠

٨٤٨,٤٣١٣٢٨,٥٨٣١٤,٩١٨١,١٩١,٩٣٢الرصيد الختامي

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
إجمالي التمويل اإلسالمي

٤٤٦,٠٩١-٤٠٦,٦٩٢٣٩,٣٩٩الدرجة المرتفعة
٣٨٦,٠٤٦-٢٤٣,٢٩٩١٤٢,٧٤٧الدرجة المعيارية
٢٨٨,٨٥٧-٢٠٥,٧٤٧٨٣,١١٠الدرجة المقبولة

١,١٢٠,٩٩٤-٨٥٥,٧٣٨٢٦٥,٢٥٦المنتظمة السداد
٦,٧٨١٦,٧٨١--دون المعيارية

١,٨٠٥١,٨٠٥--مشكوك في تحصيله
٢,٢٢٩٢,٢٢٩--الخسارة
١٠,٨١٥١٠,٨١٥--المتعثرة

٨٥٥,٧٣٨٢٦٥,٢٥٦١٠,٨١٥١,١٣١,٨٠٩

إجمالي التمويل اإلسالمي
٨٣٦,١٢٦١٤٥,٨١٠٦,٠٥٧٩٨٧,٩٩٣الرصيد االفتتاحي

التحويالت بين المراحل:
-)٦٤٤()٦,٨٢٧(٧,٤٧١- التحويل إلى المرحلة األولى
-)٩٧٥(٤٨,٦٠٤)٤٧,٦٢٩(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-٦,٧٨١)٣,٩٠٤()٢,٨٧٧(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)٣٧,٨٧٣٥,١٦٢)٤٣,٠٣٥-
)٣٠,٢١٥()٩٧٩(٦,٢٢٠)٣٥,٤٥٦(إعادة قياس المبالغ المستحقة
١٦٢,٣٧٥٨٧,١٣٧١,٤٩٦٢٥١,٠٠٨أصول مالية منشأة خالل السنة

)٧٦,٩٧٧()٩٢١()١١,٧٨٤()٦٤,٢٧٢(أصول مالية مستحقة خالل السنة
١٤٣,٨١٦)٤٠٤(٦٢,٦٤٧٨١,٥٧٣

٨٥٥,٧٣٨٢٦٥,٢٥٦١٠,٨١٥١,١٣١,٨٠٩الرصيد الختامي
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٣١ ديسمبر ٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
تمويل األفراد
٢٨٨,٢٥٣-٢٨٨,٢٢٩٢٤الدرجة المرتفعة
٢٠٣,٨١٤-٢٠٣,٥٧٦٢٣٨الدرجة المعيارية
٣٨,٥٦٧-٣٦,٧٧٣١,٧٩٤الدرجة المقبولة

٥٣٠,٦٣٤-٥٢٨,٥٧٨٢,٠٥٦المنتظمة السداد
٥٣٠٥٣٠--دون المعيارية

٩١٨٩١٨--مشكوك في تحصيله
٢,٤١١٢,٤١١--الخسارة

٣,٨٥٩٣,٨٥٩--المتعثرة
٥٢٨,٥٧٨٢,٠٥٦٣,٨٥٩٥٣٤,٤٩٣

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
تمويل األفراد

٥٢٢,٦٣٣٢,٧٦٩٣,٠٠١٥٢٨,٤٠٣الرصيد االفتتاحي
التحويالت بين المراحل:

-)٢٧٢()١,١٩٣(١,٤٦٥     - التحويل إلى المرحلة األولى
--١,٤٥٥)١,٤٥٦(     - التحويل إلى المرحلة الثانية
-١,٨١٢)٦١٧()١,١٩٥(     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)١,٥٤٠)٣٥٥()١,١٨٦-
)٢٧,١٨٠()٣٧٨()١٠٢()٢٦,٧٠٠(إعادة قياس المبالغ المستحقة
٦٠,٢٧١--٦٠,٢٧١أصول مالية منشأة خالل السنة

)٢٧,٠٠١()٣٠٤()٢٥٧()٢٦,٤٤٠(أصول مالية مستحقة خالل السنة
٦,٠٩٠)٦٨٢()٣٥٩(٧,١٣١

٥٢٨,٥٧٨٢,٠٥٦٣,٨٥٩٥٣٤,٤٩٣الرصيد الختامي
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٣١ ديسمبر ٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
تمويل األفراد
٣١٦,٩١٠-٣١٦,٨٨٥٢٥الدرجة المرتفعة
١٧٥,١٥٨-١٧٤,٥٩٣٥٦٥الدرجة المعيارية
٣٣,٣٣٤-٣١,١٥٥٢,١٧٩الدرجة المقبولة

٥٢٥,٤٠٢-٥٢٢,٦٣٣٢,٧٦٩المنتظمة السداد
٥٠٣٥٠٣--دون المعيارية

١,٢٢٢١,٢٢٢--مشكوك في تحصيله
١,٢٧٦١,٢٧٦--الخسارة
٣,٠٠١٣,٠٠١--المتعثرة

٥٢٢,٦٣٣٢,٧٦٩٣,٠٠١٥٢٨,٤٠٣
تمويل األفراد
٤٩٧,٥٥٨٢,١٩٢١,٤٢٥٥٠١,١٧٥الرصيد االفتتاحي

التحويالت بين المراحل:
-(٢٠٤)(٩٤٣)١,١٤٧     - التحويل إلى المرحلة األولى
-(٣٠٤)٢,٢٤٢(١,٩٣٨)     - التحويل إلى المرحلة الثانية
-١,٣٠٩(٥٤٤)(٧٦٥)     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

(١,٥٥٦)٧٥٥٨٠١-
(١٨,٩٥١)(٦٢)(٣١٤)(١٨,٥٧٥)إعادة قياس المبالغ المستحقة
٧٢,٧١٠٢٢٢٩٣٢٧٣,٨٦٤أصول مالية منشأة خالل السنة

(٢٧,٦٨٥)(٩٥)(٨٦)(٢٧,٥٠٤)أصول مالية مستحقة خالل السنة
٧٧٥٢٧,٢٢٨(١٧٨)٢٦,٦٣١

٥٢٢,٦٣٣٢,٧٦٩٣,٠٠١٥٢٨,٤٠٣الرصيد الختامي

٣١ ديسمبر ٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
تمويل الشركات

١٢٧,٥١٤-٩٢,٥٧٠٣٤,٩٤٤الدرجة المرتفعة
٢٧١,٠٦٤-١٢٠,٦٢٤١٥٠,٤٤٠الدرجة المعيارية
٢٤٧,٨٠٢-١٠٦,٦٥٩١٤١,١٤٣الدرجة المقبولة

٦٤٦,٣٨٠-٣١٩,٨٥٣٣٢٦,٥٢٧المنتظمة السداد
٥,٢٨٠٥,٢٨٠--دون المعيارية

٤,٤٥١٤,٤٥١--مشكوك في تحصيله
١,٣٢٨١,٣٢٨--الخسارة

١١,٠٥٩١١,٠٥٩--المتعثرة
٣١٩,٨٥٣٣٢٦,٥٢٧١١,٠٥٩٦٥٧,٤٣٩
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٣١ ديسمبر ٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
تمويل الشركات

٣٣٣,١٠٥٢٦٢,٤٨٧٧,٨١٤٦٠٣,٤٠٦الرصيد االفتتاحي
التحويالت بين المراحل:

-)١٧٤()٣,٦٥٣(٣,٨٢٧     - التحويل إلى المرحلة األولى
-)١,٢٣٢(١٦٥,٦٤٩)١٦٤,٤١٧(     - التحويل إلى المرحلة الثانية
-٧,٧١٤)٤٩٣()٧,٢٢١(     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)١٦١,٥٠٣٦,٣٠٨)١٦٧,٨١١-
)٤٠,٢٩١()٦٨٦()٢٨,٢٨٣()١١,٣٢٢(إعادة قياس المبالغ المستحقة
٢٨١,٠٢٨--٢٨١,٠٢٨أصول مالية منشأة خالل السنة

)١٨٦,٧٠٤()٢,٣٧٧()٦٩,١٨٠()١١٥,١٤٧(أصول مالية مستحقة خالل السنة
٥٤,٠٣٣)٣,٠٦٣()٩٧,٤٦٣(١٥٤,٥٥٩

٣١٩,٨٥٣٣٢٦,٥٢٧١١,٠٥٩٦٥٧,٤٣٩الرصيد الختامي

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
تمويل الشركات

١٢٩,١٨١-٨٩,٨٠٧٣٩,٣٧٤الدرجة المرتفعة
٢١٠,٨٨٨-٦٨,٧٠٦١٤٢,١٨٢الدرجة المعيارية
٢٥٥,٥٢٣-١٧٤,٥٩٢٨٠,٩٣١الدرجة المقبولة

٥٩٥,٥٩٢-٣٣٣,١٠٥٢٦٢,٤٨٧المنتظمة السداد
٦,٢٧٨٦,٢٧٨--دون المعيارية

٥٨٣٥٨٣--مشكوك في تحصيله
٩٥٣٩٥٣--الخسارة
٧,٨١٤٧,٨١٤--المتعثرة

٣٣٣,١٠٥٢٦٢,٤٨٧٧,٨١٤٦٠٣,٤٠٦
تمويل الشركات

٣٣٨,٥٦٨١٤٣,٦١٨٤,٦٣٢٤٨٦,٨١٨الرصيد االفتتاحي
التحويالت بين المراحل:

-(٤٤٠)(٥,٨٨٤)٦,٣٢٤     - التحويل إلى المرحلة األولى
-(٦٧١)٤٦,٣٦٢(٤٥,٦٩١)     - التحويل إلى المرحلة الثانية
-٥,٤٧٢(٣,٣٦٠)(٢,١١٢)     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

(٤١,٤٧٩)٣٧,١١٨٤,٣٦١-
(١١,٢٦٤)(٩١٧)٦,٥٣٤(١٦,٨٨١)إعادة قياس المبالغ المستحقة
٨٩,٦٦٥٨٦,٩١٥٥٦٤١٧٧,١٤٤أصول مالية منشأة خالل السنة

(٤٩,٢٩٢)(٨٢٦)(١١,٦٩٨)(٣٦,٧٦٨)أصول مالية مستحقة خالل السنة
١١٦,٥٨٨(١,١٧٩)٣٦,٠١٦٨١,٧٥١

٣٣٣,١٠٥٢٦٢,٤٨٧٧,٨١٤٦٠٣,٤٠٦الرصيد الختامي
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٣١ ديسمبر ٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
االستثمارات
٩٧٨-٩٧٨-الدرجة المرتفعة
٥٦,٩٢٠--٥٦,٩٢٠الدرجة المعيارية
٦٤,٩٤٥--٦٤,٩٤٥الدرجة المقبولة

١٢٢,٨٤٣-١٢١,٨٦٥٩٧٨المنتظمة السداد
١٢٢,٨٤٣-١٢١,٨٦٥٩٧٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
االستثمارات

٦٣,١٢٦-٦٢,٢٥٥٨٧١الرصيد االفتتاحي
التحويالت بين المراحل:

----     - التحويل إلى المرحلة األولى
----     - التحويل إلى المرحلة الثانية
----     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

١٦٣-٥٦١٠٧إعادة قياس المبالغ المستحقة
٥٩,٥٥٤--٥٩,٥٥٤أصول مالية منشأة خالل السنة

---أصول مالية مستحقة خالل السنة
٥٩,٧١٧-٥٩,٦١٠١٠٧

١٢٢,٨٤٣-١٢١,٨٦٥٩٧٨الرصيد الختامي

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
االستثمارات

٥٠,٨٦٦-٤٩,٩٩٥٨٧١الدرجة المرتفعة
١,٩٢٥--١,٩٢٥الدرجة المعيارية
١٠,٣٣٥--١٠,٣٣٥الدرجة المقبولة

٦٣,١٢٦-٦٢,٢٥٥٨٧١
االستثمارات

٥٨,٢٧٢-٥٧,٣٠٨٩٦٤الرصيد االفتتاحي
التحويالت بين المراحل:

----     - التحويل إلى المرحلة األولى
----     - التحويل إلى المرحلة الثانية
----     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

(١٣٩)-(٩٣)(٤٦)إعادة قياس المبالغ المستحقة
١٠,٠٠٠--١٠,٠٠٠أصول مالية منشأة خالل السنة

(٥,٠٠٧)--(٥,٠٠٧)أصول مالية مستحقة خالل السنة
٤,٨٥٤-(٩٣)٤,٩٤٧

٦٣,١٢٦-٦٢,٢٥٥٨٧١الرصيد الختامي
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٣١ ديسمبر ٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
اعتمادات مستندية / ضمانات

١٣,٤٤٩-٧,٩١١٥,٥٣٨الدرجة المرتفعة
١٥,٨٢١١,٨٦٤١٧,٦٨٥الدرجة المعيارية
١٤٥-٢١٤٣الدرجة المقبولة

٣١,٢٧٩-٢٣,٧٣٤٧,٥٤٥

٣١ ديسمبر ٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
اعتمادات مستندية / ضمانات

٢٩,٩٧١٣٠,٨٠٩٢١٢٦٠,٩٩٢الرصيد االفتتاحي
التحويالت بين المراحل:

--)٢,١٩٧(٢,١٩٧     - التحويل إلى المرحلة األولى
-)١٧(١٠,١٤٥)١٠,١٢٨(     - التحويل إلى المرحلة الثانية
----     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

)١٧(٧,٩٤٨)٧,٩٣١(-
)٢٣,٨٤٣()٣٩()١٥,٣٣٧()٨,٤٦٧(إعادة قياس المبالغ المستحقة
١٥,٨٣٩--١٥,٨٣٩أصول مالية منشأة خالل السنة

)٢١,٧٠٩()١٥٦()١٥,٨٧٥()٥,٦٧٨(أصول مالية مستحقة خالل السنة
٢٩,٧١٣()١٩٥()٣١,٢١٢(١,٦٩٤(

٣١,٢٧٩-٢٣,٧٣٤٧,٥٤٥الرصيد الختامي

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
اعتمادات مستندية / ضمانات

٣٠,٨٧٧-٩,٩٨٧٢٠٨٩٠الدرجة المرتفعة
٢٩,٧٩٠-١٩,٩٧٨٩,٨١٢الدرجة المعيارية
١١٣-٦١٠٧الدرجة المقبولة

٦٠,٧٨٠-٢٩,٩٧١٣٠,٨٠٩
----دون المعيارية

١٧٣١٧٣--مشكوك في تحصيله
٣٩٣٩--الخسارة

٢١٢٢١٢--المتعثرة
٢٩,٩٧١٣٠,٨٠٩٢١٢٦٠,٩٩٢

التحويالت بين المراحل:
--(١٤)١٤     - التحويل إلى المرحلة األولى
--٥,٤٠٦(٥,٤٠٦)     - التحويل إلى المرحلة الثانية
-١٢٩(١١)(١١٨)     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

(٥,٥١٠)٥,٣٨١١٢٩-
(٥,٢٥٩)(٢٣)(٥,٠٣٨)(١٩٨)إعادة قياس المبالغ المستحقة
٢٩,٠٦٧٢٥,٠١٤١٠٦٥٤,١٨٧أصول مالية منشأة خالل السنة

(١٢,٠٥٧)(١٨٨)(١,٤٤٢)(١٠,٤٢٧)أصول مالية مستحقة خالل السنة
٣٦,٨٧١(١٠٥)١٨,٤٤٢١٨,٥٣٤

٢٩,٩٧١٣٠,٨٠٩٢١٢٦٠,٩٩٢الرصيد الختامي
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٣١ ديسمبر ٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

٤٨,٠١٢-١,٠٧٢٤٦,٩٤٠الدرجة المرتفعة
١٣,٥١٥-٣,٣٥٧١٠,١٥٨الدرجة المعيارية
٤,٠٨٤-٤,٠٨٤-الدرجة المقبولة

٦٥,٦١١-٤,٤٢٩٦١,١٨٢

٣١ ديسمبر ٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

٥٠,٣٧٣-٢,٩٠٨٤٧,٤٦٥الرصيد االفتتاحي
التحويالت بين المراحل:

--)٣,٠٢٣(٣,٠٢٣     - التحويل إلى المرحلة األولى
--١,٧٣٤)١,٧٣٤(     - التحويل إلى المرحلة الثانية
-١٣)١٣(-     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

١٣)١,٣٠٢(١,٢٨٩-
١٥,١٩٥)١٣(١٨٩١٥,٠١٩إعادة قياس المبالغ المستحقة
٤٣--٤٣أصول مالية منشأة خالل السنة

----أصول مالية مستحقة خالل السنة
١٥,٢٣٨)١٣(٢٣٢١٥,٠١٩

٦٥,٦١١-٤,٤٢٩٦١,١٨٢الرصيد الختامي

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

١٦,٥٤٣-١٠٥١٦,٤٣٨الدرجة المرتفعة
٣٠,٥٣٤-٢,٨٠٣٢٧,٧٣١الدرجة المعيارية
٣,٢٩٦-٣,٢٩٦الدرجة المقبولة

٥٠,٣٧٣-٢,٩٠٨٤٧,٤٦٥
ارتباطات التمويل / حدود غير مستخدمة

٣٥,٩٩٢-١٧,٠٧٨١٨,٩١٤الرصيد االفتتاحي
التحويالت بين المراحل:

--(٨٢٠)٨٢٠     - التحويل إلى المرحلة األولى
--١٥,٤٤٧(١٥,٤٤٧)     - التحويل إلى المرحلة الثانية
-٣٠(٣٠)-     - التحويل إلى المرحلة الثالثة

(١٤,٦٢٧)١٤,٥٩٧٣٠-
١٣,٣١٠(٣٠)٢٤٦١٣,٠٩٤إعادة قياس المبالغ المستحقة
١,٧٦٨-٩٠٦٨٦٢أصول مالية منشأة خالل السنة

(٦٩٧)-(٢)(٦٩٥)أصول مالية مستحقة خالل السنة
١٤,٣٨١(٣٠)٤٥٧١٣,٩٥٤

٥٠,٣٧٣-٢,٩٠٨٤٧,٤٦٥الرصيد الختامي
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مخصص الخسارة

تبين الجداول التالية التسويات بين األرصدة االفتتاحية والختامية لمخصص الخسارة إلجمالي التمويل اإلسالمي:

٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

٢,١٩٧١٤,٢٧٥٤,٩٠٧٢١,٣٧٩الرصيد االفتتاحي )بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩(
 التحويالت بين المراحل:

--)٥٥(٥٥- التحويل إلى المرحلة األولى
--٦,١٤٥)٦,١٤٥(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-٤٠)٣١()٩(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)٦,٠٥٩٤٠)٦,٠٩٩-
انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

٥,٩٣١٢,٤٤١)٣,٦٧٧(١٨٧- إعادة قياس مخصصات انخفاض القيمة

٦,٦٣٣--٦,٦٣٣ - أصول مالية منشأة خالل الفترة
)١,٥٠٢(-)١,٠٧٦()٤٢٦( - أصول مالية مستحقة خالل الفترة

٥,٩٣٣٧,٥٧٢)٤,٧٥٣(٦,٣٩٤
)٣,٠٨٢()٣,٠٨٢(--مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

٤٣١٧٢٢١٥-احتياطي األرباح المحّمل على إيرادات األرباح
٢,٤٩٢١٥,٦٢٤٧,٩٦٨٢٦,٠٨٤الرصيد الختامي

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

٢,٠١٢١٢,٧٩٠٢,٥١٠١٧,٣١٢الرصيد االفتتاحي )بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩(
 التحويالت بين المراحل:

--)٥,٦٦٦(٥,٦٦٦- التحويل إلى المرحلة األولى
--٦٣٦)٦٣٦(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-٣٩٦)٣٩٥()١(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

٣٩٦)٥,٤٢٥(٥,٠٢٩-
انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

٤,٧٢٢٥,١٣٦٤,٦٠٥)٥,٢٥٣(- إعادة قياس مخصصات انخفاض القيمة

٢,٧٠٥-٤٩٥٢,٢١٠ - أصول مالية منشأة خالل الفترة
)١٢٨(-)٤٢()٨٦( - أصول مالية مستحقة خالل الفترة

)٦,٨٩٠٥,١٣٦٧,١٨٢)٤,٨٤٤
)٣,٣٢٥()٣,٣٢٥(--مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

٢٠١٩٠٢١٠-احتياطي األرباح المحّمل على إيرادات األرباح
٢,١٩٧١٤,٢٧٥٤,٩٠٧٢١,٣٧٩الرصيد الختامي
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تبين الجداول التالية التسويات بين األرصدة االفتتاحية والختامية لمخصص الخسارة للتمويل اإلسالمي للشركات:

٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

التحويالت بين المراحل:
١,٣٤١١٤,١٨٢٢,٨٦٦١٨,٣٨٩الرصيد االفتتاحي

--)٣٨(٣٨- التحويل إلى المرحلة األولى
--٦,١٢٦)٦,١٢٦(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-١٥)١١()٤(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)٦,٠٧٧١٥)٦,٠٩٢-
انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

٤,٣٥٦٨٠٩)٣,٧٢٧(١٨٠- إعادة قياس مخصصات انخفاض القيمة
٦,٤٢٦--٦,٤٢٦- أصول مالية منشأة خالل الفترة

)١,٣٩٥(-)١,٠٢٩()٣٦٦(- أصول مالية مستحقة خالل الفترة
٤,٣٥٦٥,٨٤٠)٤,٧٥٦(٦,٢٤٠

)٢,٤٢٣()٢,٤٢٣(--مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
٤٣١٣٧١٧٨-احتياطي األرباح المحّمل على إيرادات األرباح

١,٤٨٩١٥,٥٤٦٤,٩٥١٢١,٩٨٦الرصيد الختامي

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

١,٢٢١١٢,٧١٤١,٣٧٤١٥,٣٠٩الرصيد االفتتاحي )بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩(
التحويالت بين المراحل:

--)٩٠(٩٠- التحويل إلى المرحلة األولى
--١٣٤)١٣٤(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-٧١)٦٥()٦(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)٧١)٢١()٥٠-
انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

٤,٠٤٠٣,٣٨٥)٥٨٤()٧١(- إعادة قياس مخصصات انخفاض القيمة
٢,٥١١-٣١٣٢,١٩٨- أصول مالية منشأة خالل الفترة

)٢١٧(-)١٤٥()٧٢(- أصول مالية مستحقة خالل الفترة
١٧٠١,٤٦٩٤,٠٤٠٥,٦٧٩

)٢,٧٠٧()٢,٧٠٧(--مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
٢٠٨٨١٠٨-احتياطي األرباح المحّمل على إيرادات األرباح

١,٣٤١١٤,١٨٢٢,٨٦٦١٨,٣٨٩الرصيد الختامي
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تبين الجداول التالية التسويات بين األرصدة االفتتاحية والختامية لمخصص الخسارة للتمويل اإلسالمي لألفراد:

٢٠١٩
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

٨٥٦٩٣٢,٠٤١٢,٩٩٠الرصيد االفتتاحي )وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٩(
التحويالت بين المراحل:

--)١٧(١٧- التحويل إلى المرحلة األولى
--١٩)١٩(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-٢٥)٢٠()٥(- التحويل إلى المرحلة الثالثة

)٢٥)١٨()٧-
انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

٧٥٠١,٥٧٥١,٦٣٢- إعادة قياس مخصصات انخفاض القيمة
٢٠٧--٢٠٧- أصول مالية منشأة خالل الفترة

)١٠٧(-)٤٧()٦٠(- أصول مالية مستحقة خالل الفترة
١٥٤٣١,٥٧٥١,٧٣٢

)٦٥٩()٦٥٩(--مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
٣٥٣٥--احتياطي األرباح المحّمل على إيرادات األرباح

١,٠٠٣٧٨٣,٠١٧٤,٠٩٨الرصيد الختامي

٢٠١٨
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

٧٩١٧٦١,١٣٦٢,٠٠٣الرصيد االفتتاحي )بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩(
التحويالت بين المراحل:

- - )٢٧(٢٧ - التحويل إلى المرحلة األولى
-   -   ٨)٨(- التحويل إلى المرحلة الثانية
-   ٣١   )٢٦()٥( - التحويل إلى المرحلة الثالثة

٣١ )٤٥(١٤ -
انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

١,٣٩٦   ٦٨١,٣٩٠)٦٢(- إعادة قياس مخصصات انخفاض القيمة
١٧٤-١٧١٣- أصول مالية منشأة خالل الفترة

)٦٧(-)٩()٥٨(- أصول مالية مستحقة خالل الفترة
 ٥١٦٢١,٣٩٠١,٥٠٣

)٦١٨()٦١٨(-- مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
١٠٢١٠٢ - -احتياطي األرباح المحّمل على إيرادات األرباح

٨٥٦٩٣٢,٠٤١٢,٩٩٠الرصيد الختامي
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المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانية المتوقعة
٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد 

البنك المركزي 
الُعماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم ٩

إجمالي 
القيمة 
الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقًا لقواعد 
البنك 

المركزي 
الُعماني

المخصص 
المحتفظ به 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 
رقم ٩

الفرق بين المخصص 
المطلوب وفقًا 
للبنك المركزي 

الُعماني والمخصص 
المحتفظ به

صافي 
القيمة

الدفترية

األرباح 
المدرجة وفقًا 
لمعيار التقارير 

المالية 
الدولي رقم ٩

األرباح 
المجنبة 

وفقًا 
لقواعد 
البنك 

المركزي 
الُعماني

٨٩)٧(=)٣(-)٥()٦(=)٤(-)٥(١٢٣٤٥

معياري
--٨٤٥,٩٣٩)٩,٦٤٢(٨٤٨,٤٣٠١٢,١٣٣٢,٤٩١المرحلة األولى
--١٦٥,٣٠٨٣,٣٠٦٧,٤٥٩٤,١٥٣١٥٧,٨٤٩المرحلة الثانية
-------المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
--١,٠٠٣,٧٨٨)٥,٤٨٩(١,٠١٣,٧٣٨١٥,٤٣٩٩,٩٥٠ الفرعي

قائمة خاصة
------المرحلة األولى
--١٦٣,٢٧٥١,٦٣٧٨,١٦٦٦,٥٢٩١٥٥,١٠٩المرحلة الثانية
------المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
--١٦٣,٢٧٥١,٦٣٧٨,١٦٦٦,٥٢٩١٥٥,١٠٩ الفرعي

دون المعياري
-------المرحلة األولى
-------المرحلة الثانية
٤,٣٣٣٣٧٣٧-٥,٨١٠١,٤٧٧١,٤٧٧المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
٤,٣٣٣٣٧٣٧-٥,٨١٠١,٤٧٧١,٤٧٧ الفرعي

مشكوك في 
تحصيله

-------المرحلة األولى
-------المرحلة الثانية
٢,٦١٠١٤٩١٤٩-٥,٣٦٩٢,٧٥٩٢,٧٥٩المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
٢,٦١٠١٤٩١٤٩-٥,٣٦٩٢,٧٥٩٢,٧٥٩ الفرعي

خسارة
-------المرحلة األولى
-------المرحلة الثانية
٨٢٩٩٢٩٩-٣,٧٤٠٣,٧٣٢٣,٧٣٢المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
٨٢٩٩٢٩٩-٣,٧٤٠٣,٧٣٢٣,٧٣٢ الفرعي

بنود أخرى 
غير مشمولة 

في تعميم 
البنك المركزي 

العماني رقم 
ب. م. ٩٧٧ 

والتعليمات 
ذات الصلة

--١٦٧١٦٧١٩٢,٣٨٦-١٩٢,٥٥٣المرحلة األولى
--٢٢٣٢٢٣٧٠,٠١٦-٧٠,٢٣٩المرحلة الثانية

-----المرحلة الثالثة

اإلجمالي 
--٣٩٠٣٩٠٢٦٢,٤٠٢-٢٦٢,٧٩٢ الفرعي

اإلجمالي
--١,٠٣٨,٣٢٥)٩,٤٧٥(١,٠٤٠,٩٨٣١٢,١٣٣٢,٦٥٨المرحلة األولى
--٣٩٨,٨٢٢٤,٩٤٣١٥,٨٤٨١٠,٩٠٥٣٨٢,٩٧٤المرحلة الثانية
٦,٩٥١٤٨٥٤٨٥-١٤,٩١٩٧,٩٦٨٧,٩٦٨المرحلة الثالثة

 ١,٤٥٤,٧٢٤٢٥,٠٤٥٢٦,٤٧٤١,٤٢٩١,٤٢٨,٢٥٠٤٨٥٤٨٥
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مقارنة المخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ مع المخصص المطلوب وفقًا لقواعد البنك المركزي الُعماني

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م 

تصنيف األصول 
وفقًا لقواعد 

البنك المركزي 
الُعماني

تصنيف األصول 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم ٩

إجمالي القيمة 
الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقًا لقواعد 
البنك المركزي 

الُعماني

المخصص 
المحتفظ به 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 
رقم ٩

الفرق بين المخصص 
المطلوب وفقًا 
للبنك المركزي 

الُعماني والمخصص 
المحتفظ به

صافي 
القيمة

الدفترية

األرباح المدرجة 
وفقًا لمعيار 

التقارير المالية 
الدولي رقم ٩

األرباح 
المجنبة 
وفقًا 

لقواعد 
البنك 

المركزي 
الُعماني

٨٩)٧(=)٣(-)٥()٦(=)٤(-)٥(١٢٣٤٥

معياري
--٨٥٣,٥٤١)١٠,٦١٥(٨٥٥,٧٣٨١٢,٨١٢٢,١٩٧المرحلة األولى
--١٧٣,٥٦٢٢,٦٨٠١٠,٣٣٦٧,٦٥٦١٦٣,٢٢٦المرحلة الثانية
-------المرحلة الثالثة

--١,٠١٦,٧٦٧)٢,٩٥٩(١,٠٢٩,٣٠٠١٥,٤٩٢١٢,٥٣٣ اإلجمالي الفرعي

قائمة خاصة
-----المرحلة األولى
--٩١,٦٩٤٩٢٧٣,٩٣٩٣,٠١٢٨٧,٧٥٥المرحلة الثانية
-------المرحلة الثالثة

--٩١,٦٩٤٩٢٧٣,٩٣٩٣,٠١٢٨٧,٧٥٥ اإلجمالي الفرعي

دون المعياري
-------المرحلة األولى
-------المرحلة الثانية
٥,٠١٩٨٦٨٦-٦,٧٨٢١,٧٦٣١,٧٦٣المرحلة الثالثة

٥,٠١٩٨٦٨٦-٦,٧٨٢١,٧٦٣١,٧٦٣ اإلجمالي الفرعي

مشكوك في 
تحصيله

-------المرحلة األولى
-------المرحلة الثانية
٨٨٩٧٩٧٩-١,٨٠٣٩١٤٩١٤المرحلة الثالثة

٨٨٩٧٩٧٩-١,٨٠٣٩١٤٩١٤ اإلجمالي الفرعي

خسارة
-------المرحلة األولى
-------المرحلة الثانية
١٦١١٦١--٢,٢٣٠٢,٢٣٠٢,٢٣٠المرحلة الثالثة

١٦١١٦١--٢,٢٣٠٢,٢٣٠٢,٢٣٠ اإلجمالي الفرعي
بنود أخرى غير 
مشمولة في 
التعميم ب م 

٩٧٧

--٨٩٨٩٢١٨,٩٩١-٢١٩,٠٨٠المرحلة األولى
--٢٥٤٢٥٤٧٩,٧٣٣-٧٩,٩٨٧المرحلة الثانية
--٤٥٤٥١٦٨-٢١٣المرحلة الثالثة

--٣٨٨٣٨٨٢٩٨,٨٩٢-٢٩٩,٢٨٠ اإلجمالي الفرعي

اإلجمالي
--١,٠٧٢,٥٣٢)١٠,٥٢٦(١,٠٧٤,٨١٨١٢,٨١٢٢,٢٨٦المرحلة األولى
--٣٤٥,٢٤٣٣,٦٠٧١٤,٥٢٩١٠,٩٢٢٣٣٠,٧١٤المرحلة الثانية
١١,٠٢٨٤,٩٠٧٤,٩٥٢٤٥٦,٠٧٦٣٢٦٣٢٦المرحلة الثالثة

 ١,٤٣١,٠٨٩٢١,٣٢٦٢١,٧٦٧٤٤١١,٤٠٩,٣٢٢٣٢٦٣٢٦

 

وفقًا لقواعد البنك المركزي 
العماني

وفقًا لمعيار التقارير المالية 
الفرقالدولي رقم ٩

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

خسارة انخفاض القيمة المحملة على حساب 
--٤,٤٩٢٤,٠٤٤٤,٤٩٢٤,٠٤٤الربح والخسارة

المخصصات المطلوبة وفقًا لقواعد البنك 
المركزي العماني / المحتفظ بها وفقًا لمعيار 

التقارير المالية الدولي رقم ٩
٢٥,٠٤٥٢١,٣٢٦٢٦,٤٧٤٢١,٧٦٧١,٤٢٩٤٤١

--٠.٩٦%١.٢٥%٠.٩٦%١.٢٥%إجمالي معدل القروض المتعثرة
--٠.٥٢%٠.٥٨%٠.٥٢%٠.٥٨%صافي معدل القروض المتعثرة
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تركيز مخاطر االئتمان
يحلل الجدول أدناه تركيز األصول المالية حسب القطاعات المختلفة:

سندات الدينالتمويل اإلسالميمستحق من البنوك
ارتباطات التمويل والضمانات 

الصادرة
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
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 
٤٣,٠٥٩٢٠,٨٣٢١,١٩١,٩٣٢١,١٣١,٨٠٩١٢٢,٨٤٣٦٣,١٢٦٩٦,٨٩٠١١١,٣٦٥والضمانات

التركيز حسب القطاع
الشركات:

-٧,٠٧٨--١٣١,٠١٠١٣٨,٧٣٢--الخدمات
----٢٢,٩٢٣٢١,٢٨٥--التعدين والمحاجر

٤٦,٥٤١٦٠,٩٢٥--١٥٩,١٥٨٨١,١٨٦--التصنيع
١,٥١٠٢٠,٠٦١--٢٠,١١٦٢٠,٩٨١--تجارة الجملة والتجزئة

٩٣٣٢٨--٢٥٢٢٩٣--تجارة االستيراد
-٤٨------الخدمات

٤٠٠---١٤٦,١٢٠١٩٥,٦٥٢--النقل واالتصاالت
اإلنشاءات واألنشطة ذات 

٣٠,٧٠٩٣,٦١٥--١٧٧,٨٦٠١٤٥,٢٧٥--العالقة
--------الزراعة واألنشطة ذات العالقة

١٢,٤٦٥١٢,٢٦٠١٠,٠٧١٢٢,٧٥١----أخرى
السيادي:
٣,٥٨٥-١١٠,٣٧٨٥٠,٨٦٦----الحكومة

------٤٣,٠٥٩٢٠,٨٣٢المؤسسات المالية
--األفراد:

----٥٣٤,٤٩٣٥٢٨,٤٠٥--التمويل الشخصي والسكني 
٤٣,٠٥٩٢٠,٨٣٢١,١٩١,٩٣٢١,١٣١,٨٠٩١٢٢,٨٤٣٦٣,١٢٦٩٦,٨٩٠١١١,٣٦٥القيمة اإلجمالية

(٣١٣))٢١٠((٦٨))١٥٣((٢١,٣٧٩))٢٦,٠٨٤((٧))٢٧(الخسائر االئتمانية المتوقعة
٤٣,٠٣٢٢٠,٨٢٥١,١٦٥,٨٤٨١,١١٠,٤٣٠١٢٢,٦٩٠٦٣,٠٥٨٩٦,٦٨٠١١١,٠٥٢صافي القيمة الدفترية

)د(  مخاطر التشغيل 

ــى خســارة.  ــؤدي إل ــي ت ــة ال يمكــن الســيطرة عليهــا والت ــة أو أحــداث خارجي ــط الداخلي مخاطــر التشــغيل هــي أوجــه القصــور فــي نظــم المعلومــات / الضواب
ترتبــط المخاطــر باألخطــاء البشــرية أو فشــل األنظمــة أو عــدم كفايــة اإلجــراءات أو الســيطرة أو أســباب خارجيــة. وفقــا للجنــة بــازل لرقابــة التجميــع، المخاطــر 
ــة. وتشــمل المخاطــر  ــة واألفــراد واألنظمــة أو أحــداث خارجي ــات الداخلي ــة أو فشــل العملي ــة الناجمــة عــن عــدم كفاي التشــغيلية هــي مخاطــر الخســائر المالي

ــة ولكنهــا تســتثني المخاطــر االســتراتيجية ومخاطــر الســمعة.  التشــغيلية المخاطــر القانوني

كمــا أهــو الحــال بالنســبة إلدارة كافــة المخاطــر األخــرى، تــدار المخاطــر التشــغيلية لميثــاق مركزيــًا علــى مســتوى المركــز الرئيســي. ويتــم اإلفصــاح عــن نهــج إدارة 
المخاطــر التشــغيلية بالتفصيــل فــي القوائــم الماليــة المجمعــة للبنــك.

٢٤.  إدارة رأس المال
يقــوم البنــك المركــزي الُعمانــي بوضــع ومراقبــة متطلبــات رأس المــال للبنــك ككل وكذلــك بشــكل فــردي لميثــاق كونهــا تعمــل كنافــذة لعمليــات البنــك. 
علــى ميثــاق االحتفــاظ بمــا ال يقــل عــن نســبة ١١% مــن إجمالــي رأس المــال إلــى إجمالــي نســبة األصــول المرجحــة بالمخاطــر. يتــم تحليــل رأس المــال النظامــي 

لميثــاق فــي الفئــات التاليــة: 

رأس المال الفئة ١، ويتضمن رأس المال المخصص من المركز الرئيسي. 	 

ــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ 	  ــار التقاري رأس المــال الفئــة ٢، ويتضمــن المرحلــة األولــى و٦٠% مــن مخصصــات المرحلــة الثانيــة المحســوب بموجــب معي
علــى أســاس ســقف بنســبة ١.٢٥% مــن األصــول المرجحــة بمخاطــر االئتمــان، وال يتجــاوز أيًضــا مبلــغ رأس المــال الفئــة ٢ كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٧م.  
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يوضح الجدول التالي مركز كفاية رأس المال لميثاق:

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨٢٠١٩

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

١٢٧,٠٥٣١١٦,١٧٣رأس المــال الفئة ٣٠١,٧٤٧٣٣٠,٠٠٨١
٨,٣١٩٨,٣٣٩رأس المــال الفئة ٢١,٦٦٠٢١,٦٠٧٢

١٣٥,٣٧٢١٢٤,٥١٢إجمالــي رأس المال النظامي٣٢٣,٤٠٧٣٥١,٦١٥

األصــول المرجحة بالمخاطر
٨٨٠,١٩٠٨١٢,١٨٧مخاطر االئتمان٢,١٠٩,٥٧٨٢,٢٨٦,٢٠٨

١١,٦١٣٢٧,٠٦٩مخاطر السوق٧٠,٣١٠٣٠,١٦٥
٥٣,٠٦٨٥١,٦٣٣مخاطر التشغيل١٣٤,١١٠١٣٧,٨٣٨

٩٤٤,٨٧١٨٩٠,٨٨٩إجمالــي األصول المرجحة بالمخاطر٢,٣١٣,٩٩٨٢,٤٥٤,٢١١

نسب رأس المال
١٣.٩٨%١٤.٣٣%إجمالي رأس المال كنســبة من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر١٤.٣٣%١٣.٩٨%

إجمالي رأس المال الفئة ١ كنســبة من إجمالي١٣.٤٥%١٣.٠٤%
١٣.٠٤%١٣.٤٥%    األصــول المرجحــة بالمخاطر

٢٥. القيمة العادلة لألصول وااللتزامات
فيمــا يلــي لمحــة عامــة عــن القيمــة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات الماليــة التــي تحتفــظ بهــا ميثــاق كمــا فــي تاريــخ التقريــر والتــي تــرى اإلدارة أنهــا ال تختلــف 

بشــكل جوهــري عــن القيــم العادلــة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

األصول:
٤٣,٠٣٢٤٣,٠٣٢مستحق من البنوك١١١,٧٧١١١١,٧٧١
٧٤,٨٨٨٧٦,١٣١مرابحة ومديونيات أخرى١٩٤,٥١٤١٩٤,٥١٤

٩٠٧,٦٣٤٩٢٢,٧٠١مشاركة٢,٣٥٧,٤٩١٢,٣٥٧,٤٩١
١٠١,٠١٩١٠٢,٦٩٦إجارة منتهية بالتمليك٢٦٢,٣٨٧٢٦٢,٣٨٧
٨٢,٣٠٧٨٣,٦٧٣وكالة باالستثمار٢١٣,٧٨٤٢١٣,٧٨٤
١٣١,٣٦٦١٣١,٤٧٥استثمارات٣٤١,٢١٠٣٤١,٢١٠
٧,٦٩٧7,697أصول أخرى١٩,٩٩٣١٩,٩٩٣

١,٣٤٧,٩٤٣١,٣٦٧,٤٠٥اإلجمالي٣,٥٠١,١٥٠٣,٥٠١,١٥٠

االلتزامات:
١٦١,١٥٠١٦١,١٥٠مستحق إلى البنوك ٤١٨,٥٧١٤١٨,٥٧١
١٣٥,٠١٩١٣٥,٠١٩حسابات جارية٣٥٠,٦٩٩٣٥٠,٦٩٩
١٣,١٧٧١٣,١٧٧التزامات أخرى٣٤,٢٢٥٣٤,٢٢٦

٩٠,٢٠٥٨٩,٦٧٠صكوك٢٣٤,٢٩٩٢٣٤,٢٩٩
٨٩٩,٨٨١٨٩٩,٨٨١حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار٢,٣٣٧,٣٥٣٢,٣٣٧,٣٥٣
١,٢٩٩,٤٣٢١,٢٩٨,٩٨٧اإلجمالي٣,٣٧٥,١٤٧٣,٣٧٥,١٤٨
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٣١ ديسمبر ٢٠١٨م 

القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

األصول:
٢٠,٨٣٢٢٠,٨٣٢مستحق من البنوك٥٤,١٠٩٥٤,١٠٩

٥٤,٦٠٢٥٥,١٩٢مرابحة ومديونيات أخرى١٤١,٨٢٤١٤١,٨٢٤
٨٥٩,٧٥٤٨٦٩,٠٣٩مشاركة٢,٢٣٣,١٢٨٢,٢٣٣,١٢٨

١١٢,٩٣٤١١٤,١٥٤إجارة منتهية بالتمليك٢٩٣,٣٣٦٢٩٣,٣٣٦
٨٣,١٤٠٨٤,٠٣٨وكالة باالستثمار٢١٥,٩٤٨٢١٥,٩٤٨
٧٢,٣٤٩٧٢,٤١٥استثمارات١٨٧,٩١٩١٨٧,٩١٩
٦,٨٦٥٦,٨٦٥أصول أخرى١٧,٨٣١١٧,٨٣١

١,٢١٠,٤٧٦١,٢٢٢,٥٣٥اإلجمالي٣,١٤٤,٠٩٥٣,١٤٤,٠٩٥

االلتزامات:
١٩٦,٣٥٠١٩٦,٣٥٠مستحق لبنوك بموجب الوكالة٥١٠,٠٠٠٥١٠,٠٠٠
١٧٥,٤٤٣١٧٥,٤٤٣حسابات جارية٤٥٥,٦٩٦٤٥٥,٦٩٦
٤٢,٥٩١٤٢,٥٩١التزامات أخرى١١٠,٦٢٦١١٠,٦٢٦
٤٤,٦٠٨٤٠,١٤٧صكوك ١١٥,٨٦٥١١٥,٨٦٥

٧٨٥,٠٣٦٧٨٥,٠٣٦حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار٢,٠٣٩,٠٥٦٢,٠٣٩,٠٥٥
١,٢٤٤,٠٢٨١,٢٣٩,٥٦٧اإلجمالي٣,٢٣١,٢٤٣٣,٢٣١,٢٤٢

تسلسل القيمة العادلة
ــة /  ــأوراق المالي ــة / الصكــوك مــن أســعار الســوق المدرجــة فــي األســواق النشــطة، إذا كانــت متوفــرة. بالنســبة ل ــأوراق المالي ــة ل ــم العادل تشــتق القي
الصكــوك غيــر المدرجــة، يتــم تقديــر القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب التقييــم المناســبة. يمكــن أن تشــمل هــذه التقنيــات اســتخدام التعامــات 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 لأدوات المالية واإلفصاح عنها:

المستوى األول: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لأصول أو االلتزامات المتشابهة. 

المســتوى الثانــي: األســاليب األخــرى التــي تكــون جميــع بياناتهــا التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة قابلــة للماحظــة، ســواء بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر. 

المستوى الثالث: األساليب التي تكون بياناتها التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة غير قائمة على بيانات سوقية قابلة للماحظة. 

يظهــر الجــدول التالــي تحليــًا لــأدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة حســب المســتوى فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر 
٢٠١٩م:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩
اإلجماليالمستوى ٣المستوى ١
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

٧,٦١٤-٧,٦١٤أوراق مالية مدرجة
١,٦٧٢١,٦٧٢-أوراق مالية غير مدرجة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٢٥٩٢٥٩-أوراق مالية مدرجة

٥٣٩٥٣٩-أوراق مالية غير مدرجة
٧,٦١٤٢,٤٧٠١٠,٠٨٤
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٣١ ديسمبر ٢٠١٨
اإلجماليالمستوى ٣المستوى ١
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

٨,٣١٦-٨,٣١٦أوراق مالية مدرجة
١,٦٧٢١,٦٧٢-أوراق مالية غير مدرجة

-استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٥٠٧٥٠٧-أوراق مالية مدرجة

٨,٣١٦٢,١٧٩١٠,٤٩٥

خــالل الســنتين المنتهيتيــن فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م و٢٠١٨م ، لــم يتــم إجــراء تحويــالت بيــن المســتوى ١ والمســتوى ٣ لقيــاس القيمــة العادلــة، كمــا لــم يتــم 
إجــراء أي تحويــل مــن وإلــى المســتوى ٢ لقيــاس القيمــة العادلــة. 

يتم تقييم أسهم حقوق الملكية في المستوى ٣ على أساس تقييم القيمة العادلة المقدمة من قبل مديري االستثمار. 

٢٦. أنشطة ائتمانية
تتكــون هــذه األنشــطة مــن أنشــطة إدارة االســتثمار التــي تتــم بموجــب اتفاقيــات الوكالــة )غيــر االختياريــة( مــع العمــالء. وفيمــا يلــي المبالــغ اإلجماليــة 

للصناديــق المــدارة:

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨

ريال عماني دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

٢٠,٤٨٢١٤,٣٢٤أموال مدارة٣٧,٢٠٥٥٣,٢٠٠

٢٧. أرقام المقارنة 
تمــت إعــادة تصنيــف أرقــام مقارنــة معينــة لســنة ٢٠١٨م لتتوافــق مــع العــرض المعتمــد للســنة الحاليــة. ال تعتبــر عمليــات إعــادة التصنيــف جوهريــة وال تؤثــر 

علــى صافــي اإليــرادات أو حقــوق المالكيــن المســجلة ســابقًا. 
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