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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  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 
 ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة المجمعة ككل وفي تشكیل رأینا حولھا، ونحن ال نقدم رأیاً منفصالً حول تلك األمور.

 
 
 

  



 

 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 الرئیسي أمور 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 و ۸٬۰۰۱ما 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.

 
  



 

 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.

 
  



 

 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 الخطأ حتیالوفقاً 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.
 

  



 

 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

 
 

 





۸ 
 

 

 بنك مسقط ش.م.ع.ع

 قائمة الدخل الشامل المجمعة
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹    ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
 إیضاحات   باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

  ٤۲۰٬۰۳۷   ٤٥۲٬۰۱۷ ۲۹ إیرادات الفوائد   ۱٬۱۷٤٬۰۷۲  ۱٬۰۹۱٬۰۰٦

 ۳۰ مصروف الفوائد  (٤۱۸٬٥۳۸)   (۳۷۲٬۲۲۹)
 

(۱٦۱٬۱۳۷)   )۱٤۳٬۳۰۸(  
  ۲۷٦٬۷۲۹   ۲۹۰٬۸۸۰   صافي إیرادات الفوائد   ۷٥٥٬٥۳٤  ۷۱۸٬۷۷۷
  ٥۸٬٦۰۸   ٦٦٬۰۸۱ ۲۹  إیرادات من التمویل اإلسالمي / االستثمارات   ۱۷۱٬٦۳۹  ۱٥۲٬۲۲۹
)۳۱٬۰٤۸(   (۳۹٬۹۸۹)  ۳۰  توزیعات على المودعین  (۱۰۳٬۸٦۸)   (۸۰٬٦٤٤)  
  ۲۷٬٥٦۰   ۲٦٬۰۹۲   صافي اإلیرادات من التمویل اإلسالمي   ٦۷٬۷۷۱  ۷۱٬٥۸٥

  ۳۰٤٬۲۸۹   ۳۱٦٬۹۷۲   صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي   ۸۲۳٬۳۰٥  ۷۹۰٬۳٦۲
  ۹٦٬٤۷۰   ۱۰۲٬۲۸٤ ۳۱ إیرادات عموالت ورسوم (بالصافي)   ۲٦٥٬٦۷۳  ۲٥۰٬٥۷۱
  ٤٥٬۹۷۷   ٥۲٬۹۱٥ ۳۲ إیرادات التشغیل األخرى   ۱۳۷٬٤٤۱  ۱۱۹٬٤۲۱

  ٤٤٦٬۷۳٦   ٤۷۲٬۱۷۱   إیرادات التشغیل   ۱٬۲۲٦٬٤۱۹  ۱٬۱٦۰٬۳٥٤
       مصروفات التشغیل    

 ۳۳ مصروفات التشغیل األخرى  (٤٥٥٬۲۲٥)   (٤٥۹٬٦۹۸)
 

(۱۷٥٬۲٦۲)   )۱۷٦٬۹۸٤(  
)۱۳٬۳٥۹(  (۲۰٬٦٦۹)  ۱۱ استھالك  (٥۳٬٦۸٦)   (۳٤٬٦۹۹)  

(٤۹٤٬۳۹۷)   (٥۰۸٬۹۱۱)      
 

(۱۹٥٬۹۳۱)  )۱۹۰٬۳٤۳(  
)٤۳٬۲٤۲(  (٥٦٬۱۲۷)  ٤۲  صافي خسائر انخفاض القیمة على األصول المالیة  (۱٤٥٬۷۸٤)   (۱۱۲٬۳۱۷)  
(٦۰٦٬۷۱٤)  (٦٥٤٬٦۹٥)      (۲٥۲٬۰٥۸)  )۲۳۳٬٥۸٥(  
  ۲۱۳٬۱٥۱   ۲۲۰٬۱۱۳   الربح قبل الضریبة   ٥۷۱٬۷۲٤  ٥٥۳٬٦٤۰
)۳۳٬٥۱۸(  (۳٤٬٥٦۳)  ۲۰ مصروفات الضریبة  (۸۹٬۷۷٤)   (۸۷٬۰٦۰)  
  ۱۷۹٬٦۳۳   ۱۸٥٬٥٥۰   ربح العام   ٤۸۱٬۹٥۰  ٤٦٦٬٥۸۰

        (المصروف)/ الدخل الشامل اآلخر    

    
صافي الدخل (المصروف) الشامل اآلخر الذي سیعاد 

       تصنیفھ إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة

(۱٬۹۳٥)  (٥۹۲)             
تحویل عمالت أجنبیة لصافي االستثمارات في عملیات 

)۷٤٥(   (۲۲۸)   أجنبیة  

(٤٬۳۲۲)  ۱۲٬۱٥٤  
التغیر في القیمة العادلة للدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

)۱٬٦٦٤(  ٤٬٦۷۹ ۲۰  الشامل اآلخر  
  ٦۲۳  (٤۷۱)  ۲۰ التغیر في القیمة العادلة لتغطیة التدفقات النقدیة  (۱٬۲۲۳)  ۱٬٦۱۸

(٤٬٦۳۹)  ۱۰٬۳۳۹       ۳٬۹۸۰    )۱٬۷۸٦(  

    
صافي الدخل (المصروف) الشامل اآلخر الذي لن یعاد 

       تصنیفھ إلى ربح او خسارة في فترات الحقة

(۲۲٬۷۱۹)   (۷۳)  
التغیر في القیمة العادلة لحقوق المساھمین بالقیمة العادلة من 

)۸٬۷٤۷(    (۲۸) ۲۰  خالل الدخل الشامل اآلخر  

(۸۰٥)   (۸٬۹۱۷)  
على حقوق المساھمین بالقیمة العادلة من خسارة محققة 

)۳۱۰(   (۳٬٤۳۳)  ۲۰  خالل الدخل الشامل اآلخر  
 -  (۸٦٦)  ۱۱ أثر الضریبة على احتیاطي إعادة التقییم  (۲٬۲٤۹)   -

)۱۰٬۸٤۳(   (۳٤۷)    المصروف الشامل االّخر للعام  (۹۰۰)  (۲۸٬۱٦۳)  
  ۱٦۸٬۷۹۰   ۱۸٥٬۲۰۳   إجمالي الدخل الشامل للعام   ٤۸۱٬۰٥۰  ٤۳۸٬٤۱۷

       اجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى:    
  ۱٦۸٬۷۹۰   ۱۸٥٬۲۰۳   مساھمي الشركة األم   ٤۸۱٬۰٥۰  ٤۳۸٬٤۱۷

       الربح المنسوب إلى:    
  ۱۷۹٬٦۳۳   ۱۸٥٬٥٥۰   مساھمي الشركة األم   ٤۸۱٬۹٥۰  ٤٦٦٬٥۸۰

       ربحیة السھم الواحد:    
دوالر  ۰٫۱٥

  أمریكي
۰٫۱٦ دوالر 

 ۳٥ األساسیة والمعدّلة  أمریكي
۰٫۰٦۰ لایر 

  عماني
۰٫۰٥۹ لایر 

 عماني
 

 .۲۰الشامل اآلخر مفصح عنھا في إیضاح رقم البنود في الدخل الشامل اآلخر مفصح عنھا بعد خصم الضرائب. ضریبة الدخل المتعلقة بكل بند من الدخل 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المجمعة. ۱۲٦إلى  ۱۲تشكل اإلیضاحات والمعلومات التفسیریة األخرى المدرجة بالصفحات من 
 .٦ - ۱الصفحات  -تقریر مراقب الحسابات المستقل 

 



۹ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
  قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المجمعة

 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 

 
 

 
 )۱۲ع على صفحة رقم (یتب

  جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المجمعة. ۱۲٦إلى  ۱۲تشكل اإلیضاحات والمعلومات التفسیریة األخرى المدرجة بالصفحات من 

   المنسوبة إلى مساھمي الشركة األم  

 احتیاطي عام عالوة إصدار رأس المال إیضاحات ۲۰۱۹
احتیاطي 
 قانوني

احتیاطي إعادة 
 التقییم

احتیاطي 
القرض 
 الثانوي

احتیاطي 
تغطیة 

التدفقات 
 النقدیة

تغیرات متراكمة 
 في القیمة العادلة

احتیاطي تحویل 
 العملة األجنبیة

احتیاطي انخفاض 
القیمة / احتیاطي 
القروض المعاد 

 اإلجمالي أرباح محتجزة ھیكلتھا

أوراق رأسمالیة 
دائمة من الفئة 

 اإلجمالي ۱
لایر عماني   

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 لایر عماني باآلالف باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف

)٥٬۰۲۳(   ٤۳۷  ۱۳٬۰۹۰  ٥٬۷۷۰  ۹۸٬۲٤۷  ۳۷۰٬۹۸۸  ٥۳۱٬٥۳٥  ۲۹٤٬۷٤۱  ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في   
       

(۲٬۰٦۸) 
              

٤٬٦۲۳  ٤۸٥٬٤۰۲  ۱٬۷۹۷٬۷٤۲  ۱۳۰٬۰۰۰  ۱٬۹۲۷٬۷٤۲  

 - - - -  ربح العام
                  

   - - - - - 
                    

   - ۱۸٥٬٥٥۰  ۱۸٥٬٥٥۰  - ۱۸٥٬٥٥۰  
محول من احتیاطي القروض المعاد ھیكلتھا إلى األرباح 

 -   المحتجزة
                   

- - - 
                  

   - - - - - 
             
(۲٬۰۱۷) 

                  
۲٬۰۱۷  - - - 

استبعاد أدوات حقوق تحویل ضمن حقوق المساھمین عند 
المساھمین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

 - ۲۰ الشامل اآلخر
                   

- - - 
                  

   - - - ۳٬٤۳۳  - 
                    

   - 
                

(۳٬٤۳۳) - - - 

 -  (المصروف) الدخل الشامل اآلخر
                   

- - - 
              

(۸٦٦) - 
            

(٤۷۱) ۱٬۲۱۸  
          
(۲۲۸) 

                    
   - - 

                   
)۳٤۷(  - 

                         
)۳٤۷(  

)٤۷۱(  - (۸٦٦)  - - - -   إجمالي الدخل الشامل  ٤٬٦٥۱  
          
(۲۲۸) 

             
(۲٬۰۱۷) ۱۸٤٬۱۳٤  ۱۸٥٬۲۰۳  - ۱۸٥٬۲۰۳  

 - - - - ۲٦ توزیعات أرباح مدفوعة
                  

   - - - - - 
                    

   -  (۱۰۳٬۱٥۹) 
 

)۱۰۳٬۱٥۹(  -  )۱۰۳٬۱٥۹(  

 - - -  ۱٤٬۷۳۷ ۲٦ إصدار أسھم مجانیة
                  

   - - - - - 
                    

   - (۱٤٬۷۳۷) - - - 

  ٤٬۹۱۳ - - - ۲٤ احتیاطي قانونيتحویل إلى 
                  

   - - - - - 
                    

   -  (٤٬۹۱۳) - - - 

 ۲٤ محول من احتیاطي قرض ثانوي
                    

- -  ۱۳٬۰۹۰ - 
                  

   -  (۱۳٬۰۹۰) - - - 
                    

   -    - - - - 

 ۲٤ احتیاطي قرض ثانويتحویل إلى 
                    

- 
                   

-  - - 
                  

   - 
           

۱۳٬۰۹۰  - - - 
                    

   -  (۱۳٬۰۹۰) - - - 

 ۲٥ ۱فوائد على أوراق رأسمالیة دائمة من الفئة 
                    

- 
                   

- - - 
                  

   - 
                  

   - - - - 
                    

   -  (۷٬۱٥۰) 
                

)۷٬۱٥۰(  - 
                      

)۷٬۱٥۰(  

  ۳۰۹٬٤۷۸  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
         

٥۳۱٬٥۳٥  
       

۳۸٤٬۰۷۸  
          

۱۰۳٬۱٦۰  
            
٤٬۹۰٤  

           
۱۳٬۰۹۰  

             
)۳٤(  

           
)۳۷۲(  

       
(۲٬۲۹٦) 

              
۲٬٦۰٥  ٦۲٦٬٤۸۷  

          
۱٬۸۷۲٬٦۳٦  

         
۱۳۰٬۰۰۰  

                
۲٬۰۰۲٬٦۳٦  

)۸۸(  ۳٤٬۰۰۰  ۱۲٬۷۳۸  ۲٦۷٬۹٤۸   ۹۹۷٬٦۰٥   ۱٬۳۸۰٬٦۱  ۸۰۳٬۸۳۹  (دوالر أمریكي باآلالف) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في    )۹٦٦(   )٥٬۹٦٤(  ٦٬۷٦۹  ۱٬۳٦۷٬٤۹  
          

٤٬۸٦۳٬۹۹۰  
         

۳۳۷٬٦٦۲  
                

٥٬۲۰۱٬٦٥۲  



 
  ۱۰ 

 بنك مسقط ش.م.ع.ع
  المجمعةقائمة التغیرات في حقوق المساھمین 

 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

   المنسوبة إلى مساھمي الشركة األم  

 إیضاحات ۲۰۱۸
 رأس

 المال
عالوة إصدار 

 احتیاطي عام األسھم
احتیاطي 

 قانوني
احتیاطي إعادة 

 التقییم

احتیاطي 
القرض 
 الثانوي

احتیاطي 
تغطیة 

التدفقات 
 النقدیة

تغیرات 
 متراكمة في
 القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل العملة 
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 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
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)۱۸٦(   ۸۲٬۰۹۰  ٥٬۷۷۰  ۹۰٬۳۱۲  ۲۸۸٬۸۹۸  ٥۰۹٬۳۷۷   ۲۷۰٬۹۳٦  ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في   ۱٦٬۸۱۳  )۱٬۳۲۳(  ٥٬۱۰۰   ٤۲۰٬٥٤٦  
 

۱٬٦۸۸٬۳۳۳   ۱۳۰٬۰۰۰  ۱٬۸۱۸٬۳۳۳  
 ۱في  ۹تأثیر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

)۱۱٬٤۲٥(  - - - - - - -   ۲۰۱۸ینایر   - - ۸٬۰٥۹   )۳٬۳٦٦(  - )۳٬۳٦٦(  

)۱۸٦(   ۸۲٬۰۹۰  ٥٬۷۷۰  ۹۰٬۳۱۲  ۲۸۸٬۸۹۸  ٥۰۹٬۳۷۷   ۲۷۰٬۹۳٦  ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید الُمعاد بیانھ كما في   ٥٬۳۸۸  )۱٬۳۲۳(  ٥٬۱۰۰   ٤۲۸٬٦۰٥  
 

۱٬٦۸٤٬۹٦۷   ۱۳۰٬۰۰۰  ۱٬۸۱٤٬۹٦۷  

  ۱۷۹٬٦۳۳  -  ۱۷۹٬٦۳۳  ۱۷۹٬٦۳۳  - -  -  - - -  -  -  -  -  ربح العام
محول من احتیاطي القروض المعاد ھیكلتھا لألرباح 

)٤۷۷( - - - - - - - - -   المحتجزة   ٤۷۷  - - - 
تحویل ضمن حقوق المساھمین عند استبعاد أدوات حقوق 

المساھمین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
)۳۱۰(  - -  ۳۱۰ - - - - - - - ۲۰ الشامل اآلخر  - - - 

)۱۰٬۷۲۱(   ٦۲۳  - - - - -  -   (المصروف) الدخل الشامل اآلخر  )۷٤٥(  - -  )۱۰٬۸٤۳(  -  )۱۰٬۸٤۳(  

)۱۰٬٤۱۱(   ٦۲۳  - -  -   -   -  -    إجمالي الدخل الشامل  )۷٤٥(  )٤۷۷(   ۱۷۹٬۸۰۰   ۱٦۸٬۷۹۰   -   ۱٦۸٬۷۹۰  

)۸۱٬۲۸۱( - - - - - - - - - - ۲٦ توزیعات أرباح مدفوعة  )۸۱٬۲۸۱(  - )۸۱٬۲۸۱(  

)۱۳٬٥٤۷( - - -  - - -  -   -   -  ۱۳٬٥٤۷  إصدار أسھم مجانیة  -  - - 

)۷٬۹۳٥( - - -  - - -  ۷٬۹۳٥  -  -  - ۲٤ تحویل إلى احتیاطي قانوني  -  - - 

 ً   ۳۲٬٤۱٦  -  ۳۲٬٤۱٦  - - - -  - - -  -   -   ۲۲٬۱٥۸   ۱۰٬۲٥۸ ۱۸ تحویل سندات قابلة للتحویل إلزامیا

)۸۲٬۰۹۰( -  -   ۸۲٬۰۹۰   -  -  ۲٤ محول من احتیاطي قرض ثانوي  -  - - - - -  - - 

)۱۳٬۰۹۰( - - -  -  ۱۳٬۰۹۰ -  -   -   -  -  ۲٤ تحویل إلى احتیاطي قرض ثانوي  - - - 

)۷٬۱٥۰( - - -  - - -  -   -   -  -  ۲٥ ۱فوائد على أوراق رأسمالیة دائمة من الفئة    )۷٬۱٥۰(  - )۷٬۱٥۰(  

)٥٬۰۲۳( ٤۳۷ ۱۳٬۰۹۰ ٥٬۷۷۰ ۹۸٬۲٤۷ ۳۷۰٬۹۸۸ ٥۳۱٬٥۳٥ ۲۹٤٬۷٤۱  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في   )۲٬۰٦۸(  ٤٬٦۲۳ ٤۸٥٬٤۰۲ ۱٬۷۹۷٬۷٤۲ ۱۳۰٬۰۰۰ ۱٬۹۲۷٬۷٤۲ 

)۱۳٬۰٤۷( ۱٬۱۳٥ ۳٤٬۰۰۰ ۱٤٬۹۸۷ ۲٥٥٬۱۸۷ ۹٦۳٬٦۰٥ ۱٬۳۸۰٬٦۱۰ ۷٦٥٬٥٦۱  (دوالر أمریكي باآلالف) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في   )٥٬۳۷۱(  ۱۲٬۰۰۸ ۱٬۲٦۰٬۷۸٤٬٦٦ ٤۹٬٤٥۹ ۳۳۷٬٦٦۲ ٥٬۰۰۷٬۱۲۱ 

                
 
 

  جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المجمعة. ۱۲٦إلى  ۱۲تشكل اإلیضاحات والمعلومات التفسیریة األخرى المدرجة بالصفحات من 
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                                                                                 ۱۱        بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

 قائمة التدفقات النقدیة المجمعة
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إیضاح  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

   باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
     التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل    

        

  ۲۱۳٬۱٥۱   ۲۲۰٬۱۱۳  ربح العام قبل الضرائب  ٥۷۱٬۷۲٤   ٥٥۳٬٦٤۰
      تسویات لـ:    

  ۱۳٬۳٥۹   ۲۰٬٦٦۹ ۱۱ استھالك  ٥۳٬٦۸٦   ۳٤٬٦۹۹
  ٤۳٬۲٤۲   ٥٦٬۱۲۷ ٤۲ صافي انخفاض قیمة األصول المالیة  ۱٤٥٬۷۸٤   ۱۱۲٬۳۱۷

 -   ۲٥ ۱۱ خسارة بیع ممتلكات ومعدات  ٦٥  -   
  ۲٬۰۹۰  (۲٬۹٥٥) ۳۲ أرباح (خسائر) من بیع استثمارات (۷٬٦۷٥)    ٥٬٤۲۹

 (۷٬۰۰۳)  (٦٬٥۷۹) ۳۲ إیرادات توزیعات أرباح (۱۷٬۰۸۸)   (۱۸٬۱۹۰) 
  ۲٦٤٬۸۳۹   ۲۸۷٬٤۰۰  ربح التشغیل قبل تغیرات رأس المال العامل  ۷٤٦٬٤۹٦   ٦۸۷٬۸۹٥
 (٦٬۷۸۱)   (٤۷٬۷۱۷)  مستحق من البنوك (۱۲۳٬۹٤۰)   (۱۷٬٦۱۳)

 (٤۷۳٬۸۱٦)   ۹۰٬۱۷۰  قروض وسلف  ۲۳٤٬۲۰۸  (۱٬۲۳۰٬٦۹۱)
 (۱٤۳٬٦۸۹)  (٥۹٬۹۰۸)  مدیونیات تمویل إسالمي (۱٥٥٬٦۰٥)   (۳۷۳٬۲۱۸)

 (۳۲٬۳۲۸)  (۱۱٬۸۹۱)  أصول أخرى (۳۰٬۸۸۷)  (۸۳٬۹۷۰)
 (۷۰٬۹۷۹)  (۱۰٬۳٥۹)  ودائع من البنوك (۲٦٬۹۰٦)  (۱۸٤٬۳٦۱)

  ۱٬۰٤٤٬۸۰۹  (٤۹۲٬۹٥۳)  ودائع العمالء (۱٬۲۸۰٬۳۹۸)   ۲٬۷۱۳٬۷۹۰
 (۱٬٤۳٦)   ۷۳٬۹۳٤  ودائع العمالء اإلسالمیة  ۱۹۲٬۰۳٦  (۳٬۷۳۰)

 -   ٤٥٬٥۹۷  صكوك  ۱۱۸٬٤۳٤  -   
  ۲۲٬٦۹٥   ٤۰٬۱٦٥  التزامات أخرى  ۱۰٤٬۳۲٤   ٥۸٬۹٤۷

  ٦۰۳٬۳۱٤  (۸٥٬٥٦۲)  النقد (المستخدم في) من التشغیل (۲۲۲٬۲۳۸)   ۱٬٥٦۷٬۰٤۹
 (۳٤٬۲۳۸)  (۳۰٬۹۲٦)  ضرائب دخل مدفوعة (۸۰٬۳۲۷)  (۸۸٬۹۳۰)

۱٬٤۷۸٬۱۱۹    (۳۰۲٬٥٦٥) 
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة 

  ٥٦۹٬۰۷٦  (۱۱٦٬٤۸۸)  التشغیل
          
     التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار    

  ۷٬۰۰۳   ٦٬٥۷۹  إیرادات توزیعات أرباح  ۱۷٬۰۸۸   ۱۸٬۱۹۰
 (۱٥۷٬۷٦۹)  (۲۳۸٬۱٥٦)  شراء استثمارات (٦۱۸٬٥۸۸)  (٤۰۹٬۷۸۹)

  ۲۱٬۲۳۳   ۳٥٬۲۷۱  متحصالت من بیع استثمارات  ۹۱٬٦۱۲   ٥٥٬۱٥۱
 (۱۰٬۷۳۹)  (۸٬٤۸۷) ۱۱ ومعداتشراء ممتلكات  (۲۲٬۰٤٤)  (۲۷٬۸۹٤)

 -   ۲۲ ۱۱ متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات  ٥۷  -   
 (۱٤۰٬۲۷۲)  (۲۰٤٬۷۷۱)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار (٥۳۱٬۸۷٥)  (۳٦٤٬۳٤۲)

          
     التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل    

 (۸۱٬۲۸۱)  (۱۰۳٬۱٥۹)  مدفوعةتوزیعات أرباح  (۲٦۷٬۹٤٥)  (۲۱۱٬۱۱۹)
 (۷٬۱٥۰)  (۷٬۱٥۰)   ۱فوائد على أوراق رأسمالیة دائمة من الفئة  (۱۸٬٥۷۱)  (۱۸٬٥۷۱)

 (۸۲٬۰۹۰)  (۱۳٬۰۹۰)  قرض ثانوي مسدد (۳٤٬۰۰۰)  (۲۱۳٬۲۲۱)
 (۱۷۰٬٥۲۱)  (۱۲۳٬۳۹۹)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل (۳۲۰٬٥۱٦)  (٤٤۲٬۹۱۱)

          
      صافي التغیر في النقد    

٦۷۰٬۸٦٦   
۱٬۱٥٤٬۹٥)

  ۲٥۸٬۲۸۳  (٤٤٤٬٦٥۸)  وما یماثل النقد ٦)
  ۱٬۱٦۸٬٥٦۰   ۱٬٤۲٦٬۸٤۳  ینایر ۱النقد وما یماثل النقد في   ۳٬۷۰٦٬۰۸٦   ۳٬۰۳٥٬۲۲۰

  ۱٬٤۲٦٬۸٤۳   ۹۸۲٬۱۸٥ ۳٤  دیسمبر ۳۱النقد وما یماثل النقد في   ۲٬٥٥۱٬۱۳۰   ۳٬۷۰٦٬۰۸٦
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    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱
 

ة ریبنك مسقط ش.م.ع.ع (البنك أو الشركة األم) ھو شركة مساھمة ُعمانیة عامة مؤسسة في سلطنة ُعمان وتُزاول أنشطة الخدمات المصرفیة التجا
ً ( ۱٦۹واالستثماریة من خالل شبكة فروع قوامھا  فرعا) داخل سلطنة ُعمان وفرع واحد في الریاض بالمملكة العربیة  ۱٦۹: ۲۰۱۸فرعاً محلیا

نك شركة بالسعودیة وفرع واحد في الكویت. ویوجد للبنك مكاتب تمثیلیة في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة وسنغافورة وإیران. یملك ال
رخیص صادر عن البنك المركزي العُماني وھو مشمول بنظامھ لتأمین الودائع تابعة في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة. ویعمل البنك بموجب ت

  المصرفیة. اإلدراج الرئیسي للبنك ھو في سوق مسقط لألوراق المالیة.
 

: ۲۰۱۸( ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱موظفاً كما في  ۳٬۸۱۸دول) وبلغ عدد موظفیھا  ٦ - ۲۰۱۸دول ( ٦یعمل البنك وشركتھ التابعة (معاً، "المجموعة") في 
 موظفاً). ۳٬۷۷۹

 

، افتتحت الشركة األم "نافذة میثاق للصیرفة اإلسالمیة" (نافذة میثاق) في سلطنة ُعمان لتنفیذ األنشطة المصرفیة والمالیة األخرى ۲۰۱۳خالل عام 
ینایر  ۱۳نك المركزي العماني بتاریخ وفقاً لقواعد وأنظمة الشریعة اإلسالمیة. تعمل نافذة میثاق بموجب ترخیص صیرفة إسالمیة ممنوح من قبل الب

ضمن ت. وتقع على عاتق مجلس الرقابة الشرعیة التابع لنافذة میثاق ضمان التزام النافذة بقواعد الشریعة ومبادئھا في معامالتھا وأنشطتھا. ت۲۰۱۳
ة اء على مختلف الطرق المتوافقة مع أحكام الشریعاألنشطة الرئیسیة للنافذة قبول ودائع العمالء وتقدیم تمویل متوافق مع الشریعة اإلسالمیة بن

مركزي العماني لاإلسالمیة والقیام باألنشطة االستثماریة المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة والتي تسمح بھا لوائح الخدمات المصرفیة اإلسالمیة للبنك ا
 فرعاً) في سلطنة ُعمان. ۲۰ - ۲۰۱۸فرعاً ( ۲۰اق ، كان لدى نافذة میث۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما ھي محددة في إطار الترخیص. كما في 

 
  أساس اإلعداد ۲

 

 بیان االلتزام ۲-۱
 

بات قانون ومتطل تم إعداد القوائم المالیة المجمعة وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة وما ینطبق من األنظمة الصادرة عن البنك المركزي العماني
 التھ ومتطلبات اإلفصاح التي أصدرتھا الھیئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان.وتعدی ۱۹۷٤الشركات التجاریة لعام 

 
لمالیة ا تستخدم عملیات النافذة اإلسالمیة للشركة األم "نافذة میثاق" معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات

المالیة. یتم تضمین المعلومات المالیة لنافذة میثاق في نتائج البنك، بعد تعدیل فروقات التقاریر المالیة، اإلسالمیة إلعداد ورفع تقاریر عن معلوماتھا 
 إن وجدت، بین ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ومعاییر التقاریر المالیة الدولیة.

 
 أساس اإلعداد ۲-۲

 

 ً لمبدأ التكلفة التاریخیة المعدل لیتضمن تطبیق قیاس القیمة العادلة كما تتطلبھ أو تسمح بھ المعاییر المحاسبیة ذات  تم إعداد القوائم المالیة المجمعة طبقا
ة أخرى سیتم یالصلة. یتم تعدیل القیم الدفتریة لألصول وااللتزامات المدرجة والتي یتم تصنیفھا كبنود تغطیة في تغطیات القیمة العادلة التي من ناح

 بالتكلفة المھلكة لتسجیل التغیرات في القیم العادلة المنسوبة إلى المخاطر التي یتم تغطیتھا في عالقات تغطیة فعَّالة.إدراجھا 
 

 تعرض قائمة المركز المالي المجمعة بترتیب تنازلي للسیولة حیث أن ذلك أكثر مالءمة لعملیات المجموعة.
 

ذات الصلة بنافذة میثاق بشكل منفصل في ھذه القوائم المالیة المجمعة حیثما ینطبق ذلك. وقد بغرض التسھیل على المستخدمین، یتم عرض األرصدة 
یة اإلسالمیة المالتم إدراج مجموعة كاملة من القوائم المالیة المشتقة لنافذة میثاق والتي تم إعدادھا بموجب معاییر ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

 في التقریر السنوي للمجموعة.
 

عمود  فيتشترط الھیئة العامة لسوق المال (الھیئة) في سلطنة عمان من جمیع الشركات المساھمة العامة اإلفصاح عن القوائم المالیة للشركة األم 
مسقط  . لدى المجموعة شركة تابعة واحدة، وھي شركة۲۰۰۷ینایر  ۲۱وتاریخ  ۲۰۰۷/ ۲منفصل في القوائم المالیة المجمعة وفقا للتعمیم رقم خ/

 تفاصیل الشركة التابعة. ۱۰. ویبین اإلیضاح رقم ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة، والتي تم تجمیعھا للسنتین المنتھیة في 
 

ائم المالیة وقإن حجم وعملیات الشركة والقوائم المالیة للشركة التابعة لیست جوھریة بالنسبة للقوائم المالیة للمجموعة. وبالتالي، لم یتم تقدیم ال
 للشركة األم في عمود منفصل في القوائم المالیة المجمعة.

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض ۲-۳

 
ً تسھیال للقارئ. تم ت ل المبالغ حویتم عرض ھذه القوائم المالیة المجمعة بالریال العُماني وھو العملة الوظیفیة للمجموعة وبالدوالر األمریكي أیضا

لایر ُعماني.  ۰٫۳۸٥دوالر أمریكي =  ۱المعروضة في ھذه القوائم المالیة المجمعة من المبالغ بالریال العُماني بسعر صرف یعادل بالدوالر األمریكي 
  تم تقریب جمیع المعلومات المالیة المعروضة بالریال العُماني والدوالر األمریكي إلى أقرب ألف، ما لم یُنص على غیر ذلك.



    ۱۳                                                                                                                                  بنك مسقط ش.م.ع.ع
     

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد (تابع) ۲
 

 والتعدیالت على المعاییر الحالیة المطبقةالمعاییر الجدیدة والمعاییر  ٤-۲
 

 المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ذات الصلة بالمجموعة (أ)
 

الجدیدة والمعدلة الصادرة عن مجلس المعاییر ، قامت المجموعة بتطبیق كافة المعاییر والتفسیرات ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بالنسبة للسنة المنتھیة في 
التي دخلت حیز و المحاسبیة الدولیة (المجلس) ولجنة تفسیرات معاییر التقاریر المالیة الدولیة (اللجنة) التابعة للمجلس والتي تتعلق بعملیات المجموعة

 .۲۰۱۹ینایر  ۱التطبیق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 
 

 :۲۰۱۹ینایر  ۱لجدیدة التالیة أصبحت ساریة المفعول كما في المعاییر والتعدیالت ا
 

 "عقود اإلیجار" ۱٦معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  •
 ۹تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  -خصائص المبالغ المدفوعة مقدماً مع التعویض السالب  •
 ۲۸تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -حصص طویلة األجل في شركات شقیقة ومشاریع مشتركة  •
 ۲۰۱۷-۲۰۱٥التحسینات السنویة على دورة معاییر التقاریر المالیة الدولیة  •
 ۱۹تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا  •
 ن معالجة ضریبة الدخل، عدم التأكد م۲۳تفسیر لجنة تفسیر معاییر التقاریر المالیة الدولیة رقم  •
 ۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -تعریف األھمیة النسبیة  •

 
 اختارت المجموعة تطبیق التعدیالت التالیة مبكراً:

 ۷الدولي رقم ومعیار التقاریر المالیة  ۹تعدیل إصالح معدل الفائدة المرجعي بمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم  •
 

. وقد اختارت المجموعة تطبیق القواعد الجدیدة بأثر ۱٦كان على المجموعة تغییر سیاساتھا المحاسبیة بعد تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
یكن للتعدیالت األخرى المذكورة  . لم۱۸-۳. وقد تم اإلفصاح عن ذلك باإلیضاح رقم ۲۰۱۸رجعي ولم تقم بتعدیل األرقام المقارنة لفترة التقریر لعام 

 أعاله أي تأثیر على المبالغ المعترف بھا في فترات سابقة، ولیس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوھري على الفترات الحالیة أو المستقبلیة.
 

 "عقود اإلیجار" ۱٦معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
 

، لكنھا لم تقم بتعدیل األرقام المقارنة بالنسبة لفترة ۲۰۱۹ینایر  ۱بأثر رجعي اعتباًرا من  ۱٦رقم تبنت المجموعة المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، وفقًا لما تسمح بھ األحكام االنتقالیة المحددة في المعیار. لذلك، یتم إدراج إعادة التصنیف والتعدیالت الناشئة عن قواعد اإلیجار ۲۰۱۸التقریر لعام 

 .۱۸-۳. وتم اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة الجدیدة باإلیضاح ۲۰۱۹ینایر  ۱ركز المالي االفتتاحي في الجدیدة في قائمة الم
 

التحول  لبالنسبة لإلیجارات المصنفة سابقًا على أنھا إیجار تمویلي، أدرجت المجموعة القیمة الدفتریة ألصل اإلیجار والتزام اإلیجار مباشرة قب
ألصل حق االستخدام والتزام اإلیجار في تاریخ التطبیق المبدئي. ال یتم تطبیق مبادئ القیاس في معیار التقاریر المالیة الدولي باعتبارھا القیمة الدفتریة 

 إال بعد ھذا التاریخ. ۱٦رقم 
 

  ۱٦تعدیالت مدرجة عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
 

، أدرجت المجموعة التزامات اإلیجار المتعلقة بعقود اإلیجار التي سبق تصنیفھا على أنھا "عقود ۱٦عند اعتماد معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
"عقود اإلیجار". تم قیاس ھذه االلتزامات بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة،  ۱۷إیجار تشغیلیة" بموجب مبادئ معیار المحاسبة الدولي رقم 

. بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق ۲۰۱۹ینایر  ۱اض اإلضافي للمستأجر كما في مخصومة باستخدام معدل االقتر
 .%٥٫۰ما نسبتھ  ۲۰۱۹ینایر  ۱على التزامات اإلیجار في 

 
 الوسائل العملیة المطبقة )۱(
 

 ئل العملیة التالیة المسموح بھا:ألول مرة، استخدمت المجموعة الوسا ۱٦عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
 تطبیق معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإلیجار ذات الخصائص المتشابھة إلى حد معقول. -
كعقود إیجار قصیرة  ۲۰۱۹ینایر  ۱شھراً اعتباراً من  ۱۲المحاسبة عن عقود اإلیجار التشغیلیة التي تبلغ فترة اإلیجار المتبقیة لھا أقل من  -

 األجل.
 كالیف المباشرة المبدئیة من قیاس أصول حق االستخدام في تاریخ التطبیق المبدئي.استبعاد الت -

 
نسبة للعقود لاختارت المجموعة أیضاً عدم إعادة تقییم ما إذا كان العقد یشكل أو یتضمن إیجاراً في تاریخ تقدیم التطبیق المبدئي. وبدال من ذلك، با

"تحدید ما إذا كان الترتیب  ٤والتفسیر رقم  ۱۷على تقییمھا الذي تم بتطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم  المبرمة قبل تاریخ التحول، اعتمدت المجموعة
 یحتوي على إیجار".

 
  



                                                                                 ۱٤      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد (تابع) ۲
 

 المعاییر الجدیدة والمعاییر المطبقة والتعدیالت على المعاییر الحالیة (تابع) ٤-۲
 

 والمعدلة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ذات الصلة بالمجموعة (تابع)المعاییر والتفسیرات الجدیدة  (أ)
 

 (تابع) ۱٦تعدیالت مدرجة عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
 

 قیاس التزامات عقد اإلیجار )۲(
 

 لایر عماني باآلالف 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
  ٤٦٬۷٦۹ ۱۸٬۰۰٦ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ارتباطات اإلیجار التشغیلي كما في 

 (۸٬٥۷٤)  (۳٬۳۰۱) (یطرح): عقود إیجار قصیرة األجل لم یتم إدراجھا كالتزام
  ۳۸٬۱۹٥ ۱٤٬۷۰٥ ۲۰۱۹ینایر  ۱إجمالي التزام اإلیجار كما في 

  ۳٤٬۰۷۳ ۱۳٬۱۱۸ ۲۰۱۹ینایر  ۱التزام اإلیجار المخصوم كما في 
 (۸٬۰۸۱)  (۳٬۱۱۱) یطرح: مبالغ مدفوعة مقدما

  ۲٥٬۹۹۲ ۱۰٬۰۰۷ اإلیجار المخصوم (بعد خصم المبالغ المدفوعة مقدما)التزام 
   ومنھا:

  ٦٬٦٥۷  ۲٬٥٦۳ التزامات اإلیجار المتداولة
  ۱۹٬۳۳٥  ۷٬٤٤٤ التزامات اإلیجار غیر المتداولة

 
 قیاس أصول حق االستخدام )۳(
 

یساوي التزام اإلیجار، وتم تعدیلھا وفقا لمبلغ أي مدفوعات إیجار مدفوعة تم قیاس أصول حق االستخدام ذات الصلة بعقود إیجار الممتلكات بمبلغ 
. لم تكن ھناك عقود إیجار مثقلة بااللتزامات والتي قد ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱مسبقًا أو مستحقة تتعلق بعقد إیجار مدرج في قائمة المركز المالي كما في 

 طبیق المبدئي.تتطلب إجراء تعدیل على أصول حق االستخدام في تاریخ الت
 
 ۲۰۱۹ینایر  ۱التعدیالت المدرجة في المیزانیة العمومیة في  )٤(
 

 :۲۰۱۹ینایر  ۱أثر التغییر في السیاسة المحاسبیة على العناصر التالیة في قائمة المركز المالي في 
 

 ألف لایر عماني ٤٤٬۹۹٦زیادة بمبلغ  -أصول حق االستخدام  •
o  ألف لایر عماني ۱۳٬۱۱۸تشغیلیة بمبلغ إیجارات مصنفة مسبقاً كإیجارات 
o  ألف لایر عماني یعاد تصنیفھا عند التحول من الممتلكات  ۳۱٬۸۷۸إیجارات مصنفة مسبقاً كإیجارات تمویلیة بمبلغ

 والمعدات والبرامج.
 ألف لایر عماني ٥۱٬٦٤۱زیادة بمبلغ  -التزامات اإلیجار  •

o  ألف لایر عماني ۱۳٬۱۱۸إیجارات مصنفة مسبقاً كإیجارات تشغیلیة بمبلغ 
o  ألف لایر عماني یعاد تصنیفھا عند التحول من التزامات  ۳۸٬٥۲۳إیجارات مصنفة مسبقاً كإیجارات تمویلیة بمبلغ

 اإلیجار التمویلي.
  لم یكن ھناك تأثیر على األرباح المحتجزة االفتتاحیة. •

 ۷ومعیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ۹الدولي رقم تعدیل إصالح معدل الفائدة المرجعي بمعیار التقاریر المالیة 
 

، أعلنت ھیئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، التي تنظم سعر الفائدة بین البنوك في لندن (اللیبور)، أن معدل الفائدة المرجعي ۲۰۱۷في یولیو 
خاطر الحالیة وربما المحاسبة لبعض األدوات المالیة. وھناك حالیا . ومن المتوقع أن یؤثر ذلك على استراتیجیة إدارة الم۲۰۲۱سیتوقف بعد عام 

 حالة من عدم الیقین حول توقیت ھذه التغییرات وطبیعتھا الدقیقة.
 

ملیون لایر عماني  ۹٥۳ملیون لایر عماني ومبالغ مستحقة للبنوك بقیمة  ۲٬۰۳۱لدى المجموعة قروض وسلف ومبالغ مستحقة من البنوك بقیمة 
 ملیون لایر عماني والتي تتعرض لتأثیر اللیبور. ۲۲۹ملیون لایر عماني ومقایضات معدل الفائدة بقیمة  ۲٦ت ثانویة بقیمة والتزاما

 
 ۷ومعیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ۹تبنت المجموعة في وقت مبكر تعدیل إصالح معدل الفائدة المرجعي بمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

. تم اعتماد التعدیالت بأثر رجعي على عالقات التغطیة التي كانت موجودة في بدایة فترة التقریر أو التي تم تحدیدھا بعد ۲۰۱۹سبتمبر الصادر في 
 لتغطیةاذلك، والمبلغ المتراكم في احتیاطي تغطیة التدفقات النقدیة في ذلك التاریخ. توفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة من تطبیق متطلبات محاسبة 

دة ئالمحددة على عالقات التغطیة التي تتأثر مباشرة بإصالح معدل الفائدة المعروض بین البنوك. واإلعفاءات لھا تأثیر بأن إصالح معدل الفا
ائمة ق المعروض بین البنوك یجب أال یتسبب عموًما في إنھاء محاسبة التغطیة. ومع ذلك، ال یزال یتم تسجیل أي حاالت من عدم فعالیة التغطیة في
ة دالدخل. عالوة على ذلك، حددت التعدیالت محفزات لتاریخ انتھاء اإلعفاءات، والتي تشمل عدم التأكد الناشئ عن إصالح القیاسي معدل الفائ

 المرجعي الذي لم یعد موجودًا. أما اإلعفاءات التي توفرھا ھذه التعدیالت وتنطبق على المجموعة فھي:
  



                                                                                 ۱٥      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد (تابع) ۲
 

 المعاییر الجدیدة والمعاییر المطبقة والتعدیالت على المعاییر الحالیة (تابع) ٤-۲
 

 المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ذات الصلة بالمجموعة (تابع) (أ)
 

 (تابع) ۷التقاریر المالیة الدولي رقم ومعیار  ۹تعدیل إصالح معدل الفائدة المرجعي بمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
 عند النظر في شرط "محتمل بدرجة عالیة"، افترضت المجموعة أن معدل فائدة لیبور بالدوالر األمریكي الذي تستند إلیھ الدیون المغطاة ال •

 یتغیر نتیجة لإلصالح.
النقدیة  بالدوالر األمریكي الذي على أساسھ تم تغطیة التدفقاتعند تقییم فعالیة التغطیة على أساس تطلعي، فقد افترضت أن معدل فائدة لیبور  •

 لألصول / االلتزامات المغطاة ومقایضة معدل الفائدة لم یتغیر بفعل اإلصالح.
 المطلوب. %۱۲٥-۸۰لن تتوقف عن محاسبة التغطیة خالل فترة عدم التأكد فقط ألن الفعالیة بأثر رجعي تقع خارج نطاق  •
 احتیاطي تغطیة التدفقات النقدیة المرتبط بالفترة التي من المتوقع أن تدخل فیھا اإلصالحات حیز التنفیذ. لم تقم بإعادة تدویر •

مبینة في  قإن االفصاحات المتعلقة بالمشتقات المحتفظ بھا ألغراض التغطیة وقیمتھا الدفتریة والمبلغ النظري والمبالغ االسمیة حسب فترة االستحقا
 .۳۸اإلیضاح رقم 

 
 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات للمعاییر الحالیة التي لم تدخل حیز التطبیق بعد ولم تطبقھا المجموعة بصورة مبكرة: (ب)

، ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لقد تم نشر بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي لیست إلزامیة بالنسبة للقوائم المالیة عن فترات التقریر المنتھیة في 
لمجموعة لم تقم بتطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات مبكرا. ولیس من المتوقع أن یكون لھذه المعاییر تأثیر جوھري على المجموعة في فترات لكن ا

 التقریر الحالیة أو المستقبلیة وعلى معامالتھا المستقبلیة المتوقعة.
 

 التجمیع ٥-۲
 

 أساس التجمیع (أ)
 

. تسیطر المجموعة على منشأة ما ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بالقوائم المالیة للمجموعة والقوائم المالیة لشركتھا التابعة كما في تتمثل القوائم المالیة المجمعة 
لقدرة على اعندما تكون المجموعة معّرضة لعوائد متغیرة أو لدیھا حقوق في عوائد متغیرة نتیجة مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا كما یكون لدیھا 

ى ھذه العوائد من خالل النفوذ الذي تمارسھ على الشركة المستثمر فیھا. وتسیطر المجموعة على وجھ التحدید على الشركة المستثمر فیھا التأثیر عل
 فقط في حال استوفت المجموعة الشروط التالیة:

 
التي طة ذات الصلة بالشركة المستثمر فیھا والسیطرة على الشركة المستثمر فیھا (مثالً حقوق قائمة تعطیھا القدرة الحالیة على توجیھ األنش •

 تؤثر جوھریاً على عائداتھا).
 التعرض لعوائد متغیرة أو امتالك حقوق في عوائد متغیرة نتیجة ارتباطھا بالشركة المستثمر فیھا. •
 القدرة على استخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھا. •
 

ة أقل من أغلبیة حقوق التصویت أو ما یشابھھا بالشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة باالعتبار جمیع الحقائق والظروف عندما یكون لدى المجموع
 ذات الصلة عند تقییم ما إذا كانت تملك سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، بما في ذلك:

 
 مر فیھا.الترتیب التعاقدي مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستث •
 الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى. •
 حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة. •
 

حد أو أكثر اتقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر الشركة المستثمر فیھا أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن ھناك تغیرات في و
یبدأ تجمیع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف التجمیع عندما تخسر  من عناصر السیطرة الثالثة.

ئمة االمجموعة تلك السیطرة. یتم إدراج أصول والتزامات وإیرادات ومصروفات الشركة التابعة التي تمت حیازتھا أو استبعادھا خالل العام في ق
 حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ توقف المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.الدخل الشامل من تاریخ 

 
 زینسب الربح أو الخسارة وكل مكون من الدخل الشامل اآلخر إلى مساھمي الشركة األم للمجموعة وللحقوق غیر المسیطرة، حتى وإن نتج عنھ عج

تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لكى تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع السیاسات في أرصدة ھذه الحقوق. وعند الضرورة، یتم إجراء 
داخلي لالمحاسبیة للمجموعة. یتم استبعاد جمیع األصول وااللتزامات وحقوق المساھمین واإلیرادات والمصروفات والتدفقات النقدیة على المستوى ا

 المجموعة بشكل كامل عند التجمیع. للمجموعة المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء
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    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد (تابع)        ۲
 

 التجمیع (تابع) ٥-۲
 

 أساس التجمیع (تابع) (أ)
 

 یتم احتساب التغیر في حصة ملكیة شركة تابعة، دون خسارة السیطرة، كمعاملة حقوق مساھمین. إذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة،
 فإنھا:

 
 بإلغاء إدراج أصول (بما في ذلك الشھرة) والتزامات الشركة التابعةتقوم  •
 تقوم بإلغاء إدراج القیمة الدفتریة ألي حقوق غیر مسیطرة •
 تقوم بإلغاء إدراج فروقات الترجمة المتراكمة المسجلة في حقوق المساھمین •
 تقوم بإدراج القیمة العادلة للمقابل المستلم •
 ألي استثمارات محتجزةتقوم بإدراج القیمة العادلة  •
 تقوم بإدراج أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة •
 تقوم بإعادة تصنیف حصة الشركة األم في العناصر المدرجة سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر •
 عاد األصول وااللتزاماتإلى الربح أو الخسارة أو األرباح المحتجزة، حسب ما ھو مالئم، كما سیكون مطلوبا إذا قامت المجموعة مباشرة باستب •

 ذات الصلة.
 

 معامالت مع حقوق غیر مسیطرة (ب)
 

تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غیر المسیطرة كمعامالت مع مساھمي المجموعة. یتم احتساب حیازة حصة ملكیة في شركة تابعة دون 
ً لمعیار التقاریر الم . أي فائض أو عجز في المقابل المدفوع عن القیمة ۱۰الیة الدولي رقم حدوث تغیر في السیطرة كمعاملة حقوق مساھمین وفقا

عھا یالدفتریة للحقوق غیر المسیطرة یتم إدراجھ ضمن حقوق مساھمي المجموعة في المعامالت التي یتم بموجبھا حیازة الحقوق غیر المسیطرة أو ب
 دون خسارة سیطرة.

 
ي، یتم إعادة قیاس أي حقوق محتفظ بھا في المنشأة إلى قیمتھا العادلة مع إدراج التغیّر في القیمة عندما تفقد المجموعة السیطرة أو النفوذ الجوھر

ھا كشركة شقیقة ب الدفترّیة ضمن قائمة الربح أو الخسارة. وتكون القیمة العادلة ھي القیمة الدفتریّة المبدئیّة ألغراض اإلدراج الالحق للحقوق المحتفظ
مالي. باإلضافة إلى ذلك، یتم إدراج أي مبالغ كانت مدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بذلك الكیان كما لو  أو مشروع مشترك أو أصل

اآلخر  لشاملكانت المجموعة قد قامت باستبعاد األصول أو االلتزامات المتعلقة مباشرةً. ویمكن أن یعني ذلك أّن المبالغ المدرجة سابقاً في الدخل ا
 تصنیفھا إلى قائمة الربح أو الخسارة. یُعاد

 
لدخل ا إذا انخفضت حصة الملكیة في شركة شقیقة ولكن تم االحتفاظ بنفوذ جوھري، یتم إعادة تصنیف حصة نسبیة فقط من المبالغ المدرجة سابقاً في

 الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة حسبما یكون مناسباً.
 

 االستثمار في شركة شقیقة (ج)
 
لتشغیلیة اشركة الشقیقة ھـي الجھة التي تملك علیھا المجموعة نفوذ جوھري. النفوذ الجوھري ھو القدرة على المشاركة في قرارات السیاسة المالیة وال

 للشركة المستثمر فیھا، ولكن بدون السیطرة أو السیطرة المشتركة على ھذه السیاسات.
 

النفوذ الجوھري أو السیطرة المشتركة مشابھة لتلك الالزمة لتحدید السیطرة على الشركات التابعة. یتم إن االعتبارات التي تم أخذھا في سبیل تحدید 
 احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الشقیقة باستخدام حقوق المساھمین.

 
غیرات في حصة القیمة الدفتریة لالستثمار إلدراج الت طبقا لطریقة حقوق المساھمین، تدرج االستثمارات في الشركة التابعة مبدئیاً بالتكلفة. یتم تعدیل

مار وال ثالمجموعة من صافي أصول الشركة التابعة منذ تاریخ االستحواذ. یتم إدراج الشھرة المرتبطة بالشركة الشقیقة ضمن القیمة الدفتریة لالست
 یتم إھالكھا أو إجراء اختبار انخفاض القیمة علیھا.

 
الخسارة حصة المجموعة من نتائج عملیات الشركة الشقیقة. ویتم عرض أي تغییر في الدخل الشامل اآلخر لھذه الشركات تعكس قائمة الربح أو 

شقیقة، لالمستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. إضافة إلى ذلك، عندما یكون ھناك تغیر مدرج مباشرة في حقوق المساھمین للشركة ا
راج حصتھا من أي تغییر، إذا كان ذلك مناسباً، في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین. أما األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة تقوم المجموعة بإد

 من معامالت بین المجموعة والشركة الشقیقة فیتم استبعادھا في حدود حصة المجموعة في الشركة الشقیقة.
 

 خسارة الشركة الشقیقة في قائمة الدخل الشامل.یتم عرض إجمالي حصة المجموعة من ربح أو 
 

یة مع تلك بیتم إعداد القوائم المالیة للشركة الشقیقة لنفس فترة التقریر للمجموعة. عند الضرورة یتم إجراء تعدیالت لكي تتماشى السیاسات المحاس
 المستخدمة للمجموعة.
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    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد (تابع) ۲
 

 التجمیع (تابع) ٥-۲
 

 ر في شركة شقیقة (تابع)استثما (ز)
 

یخ ربعد تطبیق طریقة حقوق المساھمین، تحدد المجموعة مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القیمة في استثماراتھا في شركتھا الشقیقة. عند كل تا
ة مبلغ لیل، تحتسب المجموعتقریر، تحدد المجموعة وجود دلیل موضوعي یثبت انخفاض قیمة االستثمار في الشركة الشقیقة. في حال وجود ھذا الد

 االنخفاض عن طریق استخالص الفرق بین المبالغ القابلة لالسترداد لدى الشركة الشقیقة والقیمة الدفتریة لھا.
 

القیمة  نعند فقدان النفوذ الجوھري على شركة شقیقة، تقوم المجموعة بقیاس وإدراج أي استثمارات محتجزة بقیمتھا العادلة. ویتم إدراج أي فرق بی
 الدفتریة للشركة الشقیقة عند فقدان النفوذ الجوھري والقیمة العادلة لالستثمار المحتجز ضمن الربح أو الخسارة.

 
 يعندما تكون حصة المجموعة من خسائر االستثمار المحتسب بطریقة حقوق المساھمین مساویة لحصتھا في المنشأة أو زائدة عنھا، بما في ذلك أ

طویلة األجل وغیر مضمونة، فإن المجموعة ال تدرج أي خسائر أخرى، إال إذا كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت دفعات بالنیابة مدیونیات أخرى 
 عن المنشأة األخرى.

 
 یتم إدراج توزیعات األرباح المقبوضة أو مستحقة القبض من شركات شقیقة باعتبارھا تخفیضا في القیمة الدفتریة لالستثمار.

 
  سات المحاسبیة الجوھریةالسیا ۳
 

 تطبیق السیاسات المحاسبیة ۳-۱
 

، قامت المجموعة بتطبیق السیاسات المحاسبیة بشكل منتظم كما ھو موضح أدناه على جمیع الفترات المعروضة في ھذه ۱۸-۳باستثناء اإلیضاح 
 القوائم المالیة المجمعة.

 
 اإلیرادات من العقود مع العمالء ۳-۲
 

دئ ااإلیرادات بالمبلغ الذي یعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة أن یكون من حقھا في مقابل نقل البضائع أو الخدمات إلى العمیل. تُوفِّر مبیتم إدراج 
ً لقیاس وإدراج اإلیرادات. على وجھ التحدید، یقدم المعیار نھًجا من  ۱٥معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ً أكثر تنظیما إلدراج خطوات  ٥نھجا

 اإلیرادات:
 

 : تحدید العقد مع العمیل.۱الخطوة 

 : تحدید التزامات األداء في العقد.۲الخطوة 

 : تحدید سعر المعاملة.۳الخطوة 

 : تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد.٤الخطوة 

 : إدراج اإلیرادات عند وفاء المنشأة بالتزامات األداء.٥الخطوة 

مع طبیعتھا وتوقیت الوفاء التام بالتزامات األداء وشروط السداد  ۱٥وخدمات المجموعة المغطاة بموجب معیار التقاریر المالیة رقم  فیما یلي منتجات
 الجوھریة:

 
 إدراج اإلیرادات طبیعة وتوقیت الوفاء التام بالتزامات األداء وشروط السداد الجوھریة المنتجات والخدمات

 
 خدمات المعامالت

الخدمات فتح وإغالق والمحافظة على حسابات الودائع وإصدار الشیكات تتضمن 
ومعامالت المقاصة واإلیداع والسداد والحواالت المالیة وخزنات الودائع اآلمنة. كما 
تتضمن أیضاً خدمات البطاقات والقنوات اإللكترونیة مثل خدمات التبادل والخدمات 

 خدامھا.التجاریة الناتجة من إصدار البطاقات واست
 یتم تحمیل رسوم المعامالت على حساب العمیل عند إجراء المعاملة.

تُدرج المجموعة اإلیرادات عند 
استكمال الخدمة أو على أساس 

نسبة اكتمالھا أو عند الوفاء التام 
 بالتزام األداء وفقاً لشروط العقد.

  



                                                                                 ۱۸      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع) ۳
 

 العقود مع العمالء (تابع)اإلیرادات من  ۳-۲
 

المنتجات والخدمات 
 (تابع)

 إدراج اإلیرادات طبیعة وتوقیت الوفاء التام بالتزامات األداء وشروط السداد الجوھریة

تغطي ھذه الخدمات إصدار االعتمادات المستندیة أو خطابات الضمان والمفاوضات  خدمات المتاجرة
 ومعامالت المتاجرة األخرى.

رسوم خدمات المتاجرة على حساب العمیل عند تقدیم الخدمات أو على یتم تحمیل 
 فترة العقد وفقاً لشروط وأحكام العقد.

تُدرج اإلیرادات على أساس 
استكمال الخدمة أو على أساس 
متناسب زمنیاً على مدى فترة 

 العقد.
القروض المشتركة 
والخدمات األخرى 
 المتعلقة بالقروض

معالجة االئتمان وتحدید السقوف االئتمانیة والتوثیق وخدمات تتضمن ھذه الخدمات 
  األم والوكالة والمدفوعات المقدمة واإلغالق للتسھیالت االئتمانیة.

یتم تحمیل تكالیف خدمات القروض المشتركة والخدمات األخرى المتعلقة بالقروض 
ام لشروط وأحكعلى حساب العمیل عند تقدیم الخدمات أو على مدى فترة العقد وفقاً 

 العقد.

تُدرج المجموعة اإلیرادات على 
أساس استكمال الخدمة أو على 

 أساس متناسب زمنیاً.

خدمات االستشارة 
 وإدارة األصول

تتضمن خدمات االستشارة تقدیم االستشارات لقروض الدین المشتركة وجمع التمویل 
ھیكلة األعمال مثل تقدیم والھیكلة المالیة وغیرھا. كما تتضمن أیضاً خدمات إعادة 

االستشارات حول الدمج والحیازة والمشاریع المشتركة وعملیات المزایدة وما إلى 
 ذلك.

یتم تحمیل رسوم االستشارات على حساب العمیل على أساس نسبة استكمال الخدمة 
 أو على مدى فترة العقد وفقاً لشروط وأحكام العقد.

 تغطي خدمات إدارة األصول ما یلي:  
خدمات إدارة المحافظ بما یتضمن إدارة المحافظ االستثماریة بشكل  )أ

رئیسي لعمالء المؤسسات لالستثمار في األسھم المدرجة على المستوى 
المحلي واإلقلیمي والدولي، واألوراق المالیة المدرة لدخل ثابت، والسلع، 

  والعمالت، والمشتقات، والمنتجات المھیكلة.
ھیكلة واإلنشاء واإلدارة المستمرة للصندوق یتضمن إدارة الصندوق ال )ب

واستثماراتھ إما في سلطنة ُعمان أو في أي مناطق أخرى وفقاً لمتطلبات 
 األعمال واألنشطة.

الخدمات المساعدة بما في ذلك خدمات الحفظ وتنفیذ الشؤون التجاریة  )ج
 وغیرھا

 رة استثماراتھا.تغطي أعمال األسھم الخاصة ھیكلة الصنادیق وتجمیع رأس مالھا وإدا
یتم تحمیل رسوم خدمات إدارة األصول وخدمات األسھم الخاصة على حساب العمیل 

 عند تقدیم الخدمات أو على مدى فترة العقد وفقاً لشروط وأحكام العقد.

تُدرج إیرادات االستشارات عند 
الوفاء التام بالتزام األداء عند نقطة 
معینة أو على مدى فترة من الزمن 

إنجاز المراحل المتفق  أو عند
  علیھا وفقاً للعقد.

تُدرج إیرادات إدارة األصول على 
أساس متناسب زمنیاً أو عند 

استكمال التزام األداء وفقاً لشروط 
 العقد.

 

 
 تحویل العملة األجنبیة ۳-۳
 
 تاریخ المعاملة.یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى الریال العُماني بسعر الصرف السائد في  )۱(
 
أرباح  .یتم تحویل األصول وااللتزامات النقدیة المقومة بالعمالت األجنبیة إلى الریال العُماني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر )۲(

ویتھا بمعدل الفائدة فترة والتي تتم تسأو خسائر العمالت األجنبیة في البنود النقدیة ھي الفرق بین التكالیف المھلكة بالریال العُماني في بدایة ال
الفعلي والدفعات خالل الفترة والتكالیف المھلكة بالعمالت األجنبیة المحولة بسعر الصرف في نھایة الفترة. تدرج أرباح وخسائر صرف 

دة في نھایة العام لألصول العمالت األجنبیة الناتجة من تسویة ھذه المعامالت وتلك الناتجة من تحویل العمالت بمعدالت الصرف السائ
دفقات توااللتزامات النقدیة المقومة بالعمالت األجنبیة في قائمة الدخل الشامل، باستثناء عندما یتم تأجیلھا في دخل شامل آخر كأدوات تغطیة 

 نقدیة مؤھلة وأدوات تغطیة صافي االستثمار.
  



                                                                                 ۱۹      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع) ۳
 

 ألجنبیة (تابع)تحویل العملة ا ۳-۳
 
اریخ ت یتم تحویل األصول وااللتزامات غیر النقدیة والمقومة بالعمالت األجنبیة والمقاسة بالقیمة العادلة إلى الریال العماني بسعر الصرف في )۳(

لعادلة من حتفظ بھا بالقیمة اتحدید القیمة العادلة. تدرج الفروق الناشئة من تحویل األصول وااللتزامات غیر النقدیة مثل حقوق المساھمین الم
 خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة كجزء من ربح أو خسارة القیمة العادلة. تدرج فروق تحویل األصول المالیة غیر النقدیة مثل

 األسھم المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في دخل شامل آخر.
 
األصول وااللتزامات للعملیات األجنبیة إلى الریال العماني بأسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر، وبنود قائمة  عند التجمیع، یتم تحویل )٤(

 لالدخل یتم تحویلھا بأسعار الصرف السائدة في تاریخ المعامالت. یتم إدراج فروق أسعار الصرف الناتجة عن التحویل ألجل التجمیع في الدخ
كیان أجنبي، یتم إدراج المبلغ المتراكم المؤجل المدرج في حقوق المساھمین المتعلق بتلك العملیة األجنبیة في قائمة  الشامل اآلخر. عند بیع

الربح أو الخسارة تحت مصروفات التشغیل األخرى أو إیرادات التشغیل األخرى. إن أي شھرة ناتجة عن حیازة عملیة أجنبیة وتعدیالت 
یة لألصول وااللتزامات الناتجة عن عملیة االستحواذ یتم معاملتھا كأصول والتزامات للعملیات األجنبیة ویتم تحویلھا القیمة العادلة للقیم الدفتر

 بسعر اإلقفال.
 

 إدراج اإلیرادات والمصروفات ٤-۳
 

قیمة اإلیرادات بشكٍل موثوق بھ مع یتم إدراج اإلیرادات عندما یكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادیة ویكون باإلمكان قیاس 
 الوفاء بالمعاییر المحددة التالیة قبل إدراج اإلیرادات.

 
  الفوائد ۱-٤-۳

 
فائدة الفعلیة  معدّل ال

 
بدقة  خصمیتُدرج إیرادات ومصروفات الفوائد في الربح أو الخسارة باستخدام طریقة معدّل الفائدة الفعلیة. معدل الفائدة الفعلیة ھو المعدل الذي 

 المقبوضات أو المدفوعات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة إلى:
 
 إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي، أو 
 .التكلفة المھلكة لاللتزام المالي 

عتبارھا ئتمانیة، تقدر المجموعة التدفقات النقدیة آخذةً في اعند حساب معدل الفائدة الفعلیة لألدوات المالیة باستثناء األصول التي انخفضت قیمتھا اال
حتسب معدل الفائدة جمیع الشروط التعاقدیة لألداة المالیة باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة. وبالنسبة إلى األصول التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة، یُ 

 ة المستقبلیة المقدرة بما في ذلك الخسائر االئتمانیة المتوقعة.الفعلیة بقیمة ائتمانیة معدلة باستخدام التدفقات النقدی
 

ة. وتتضمن ییتضمن حساب معدل الفائدة الفعلیة تكالیف المعامالت والرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة، والتي تشكل جزءاً من معدل الفائدة الفعل
 یازة أو إصدار األصل المالي أو االلتزام الماليتكالیف المعامالت التكالیف المتزایدة والمنسوبة مباشرة إلى ح

 
 التكلفة المھلكة وإجمالي القیمة الدفتریة

 
ھ أو مخصوماً لی"التكلفة المھلكة" ھي المبلغ الذي یتم بھ قیاس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج المبدئي ناقصاً المدفوعات الرئیسیة ومضافاً إ

باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ألي فرق بین المبلغ المبدئي المدرج والمبلغ المستحق ولألصول المالیة المعدلة بأي مخصص منھ اإلھالك المتراكم 
 خسارة ائتمانیة متوقعة أو مخصص انخفاض القیمة.

 
 االئتمانیة المتوقعة.إن "إجمالي القیمة الدفتریة ألي أصل مالي" ھي التكلفة المھلكة ألي أصل مالي قبل تعدیل مخصص الخسائر 

 
 احتساب إیرادات ومصروفات الفوائد

 
اض في فعند احتساب إیرادات ومصروفات الفوائد، یُطبق معدّل الفائدة الفعلیة على إجمالي القیمة الدفتریة لألصل (عندما ال یتعرض األصل لالنخ

 قیمتھ االئتمانیة) أو على التكلفة المھلكة لاللتزام.
 

لمالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة بعد اإلدراج المبدئي، یتم احتساب إیرادات الفوائد من خالل تطبیق معدل الفائدة الفعلیة على وبالنسبة لألصول ا
 .التكلفة لألصل المالي. وإذا لم یعد األصل منخفض القیمة ائتمانیاً، عندئذ یتم الرجوع إلى احتساب إیرادات الفوائد على أساس اإلجمالي

  



                                                                                 ۲۰      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 لسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)ا۳
 

 إدراج اإلیرادات والمصروفات (تابع) ٤-۳
 

 الفوائد (تابع) ۱-٤-۳
 

فائدة الفعلیة لبالنسبة إلى األصول المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة عند اإلدراج المبدئي، یتم احتساب إیرادات الفوائد عن طریق تطبیق معدل ا
 على التكلفة المھلكة لألصل. وال یعود احتساب إیرادات الفوائد إلى أساس اإلجمالي، حتى لو قلت المخاطر االئتمانیة لألصل. بقیمة ائتمانیة معدلة

 
 لمزید من المعلومات حول الوقت الذي تنخفض في القیمة االئتمانیة لألصول المالیة. ٦-۳انظر اإلیضاح 

 
 العرض

 
 ة في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر ما یلي:تتضمن إیرادات ومصروفات الفوائد المدرج

 .الفائدة على األصول المالیة وااللتزامات المالیة المقاسة بالتكلفة المھلكة المحتسبة على أساس الفائدة الفعلیة 
 س الفائدة الفعلیة.الفائدة على أدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المحتسبة على أسا 
 یة للفائدة دالجزء الفعال لتغیرات القیمة العادلة في مشتقات التغطیة المؤھلة، والمصنفة ضمن تغطیات التدفقات النقدیة لمتغیرات في التدفقات النق

 في نفس الفترة التي تؤثر فیھا التدفقات النقدیة المغطاة على إیرادات/مصروفات الفوائد.
  لتغیرات القیمة العادلة في مشتقات التغطیة المؤھلة، والمصنفة ضمن تغطیات القیمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة.الجزء الفعال 

افي صیتم عرض إیرادات الفوائد والمصروفات على األصول المالیة األخرى وااللتزامات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 
 مالیة األخرى بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.الدخل من األدوات ال

 
 األتعاب والعموالت ۲-٤-۳

 

مر األداة عیتم تضمین األتعاب التي تشكل جزءاً ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي في عملیة حساب معدل الفائدة الفعلي، كما یتم إدراجھا على مدى 
جزءاً ال یتجزأ من إنشاء األدوات المالیة (األتعاب التي تم استالمھا أو دفعھا من قبل المنشأة فیما یتعلق بإنشاء المالیة. ویشمل ذلك األتعاب التي تشكل 

یع ب أو حیازة أصل مالي أو إصدار التزام مالي) ورسوم االرتباطات (إذا كان من المحتمل دخول المجموعة في ترتیب إقراض معین وال یتوقع منھا
فترة قصیرة بعد عملیة اإلنشاء). ال تصنف المجموعة ارتباطات القروض كالتزامات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو القرض الناتج خالل 

 الخسارة.
 

ملة ابشكل عام، یتم تسجیل كافة األتعاب األخرى والعموالت وبنود اإلیرادات والمصروفات األخرى على أساس االستحقاق بالرجوع إلى اتمام المع
كة رحددة التي تم تقییمھا على أساس نسبة الخدمة الفعلیة المقدمة إلى إجمالي الخدمات التي یتعین تقدیمھا. ویتم إدراج رسوم القروض المشتالم

فعلي لاكإیرادات عند إتمام القرض المشترك، وعندما ال تحتفظ المجموعة بأي جزء من القرض لنفسھا أو عندما تحتفظ بجزء منھ بنفس معدل الفائدة 
 للمشاركین اآلخرین.

 

 العموالت واألتعاب الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض حول معاملة لصالح طرف ثالث كحیازة قروض أو أسھم أو أوراق مالیة أخرى
ظ وأتعاب ت. ویتم إدراج رسوم المحافأو شراء شركات أو بیعھا والتي یتم اكتسابھا من تنفیذ المعامالت الرئیسیة، یتم تسجیلھا عند اكتمال ھذه المعامال

ق حاالستشارات اإلداریة ورسوم الخدمات على أساس عقود الخدمات المطبقة، وغالباً ما تكون على أساس طریقة التناسب الزمني أو على أساس ال
علقة قابلة. كما یتم تسجیل أتعاب إدارة األصول المتباالستالم. یتم إدراج األتعاب أو أجزاء من األتعاب المرتبطة بأداء معین بعد استیفاء المعاییر الم

اق ربصنادیق االستثمار بشكل تقدیري على مدى فترة تقدیم الخدمات. وینطبق نفس المبدأ على خدمات إدارة الثروات والتخطیط المالي وحفظ األو
 المالیة التي یتم تقدیمھا باستمرار على مدى فترات زمنیة طویلة.

 
 األرباحتوزیعات  ۳-٤-۳
 

 یتم إدراج إیرادات توزیعات األرباح في قائمة الدخل الشامل المجمعة تحت "إیرادات تشغیل أخرى" عندما ینشأ حق المجموعة في استالمھا.
 
  



                                                                                 ۲۱      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع) ۳

 المخصصات ٤-٤-۳
 

قانوني أو داللي حالي یمكن تقدیره بصورة موثوقة ویكون من المحتمل یتم إدراج مخصص ما عندما یترتب على المجموعة نتیجة لحدث سابق التزام 
تخدام معدل قبل سأن یتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للمنافع االقتصادیة لسداد االلتزام. یتم تحدید المخصصات بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة با

 نیة للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام.الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزم
 

 األصول وااللتزامات المالیة ٥-۳
 

 اإلدراج والقیاس۱-٥-۳
 

یع متقوم المجموعة بشكل مبدئي بإدراج القروض والسلف والودائع وسندات الدین الصادرة وااللتزامات الثانویة في تاریخ نشأتھا. یتم إدراج ج
ذلك المشتریات والمبیعات العادیة لألصول المالیة) في تاریخ المتاجرة، حینما تصبح المجموعة طرفاً في الشروط األدوات المالیة األخرى (بما في 

 التعاقدیة لألداة.
  

سارة، تكالیف خبح أو الیُقاس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئیاً بالقیمة العادلة زائداً، بالنسبة إلى أي بند غیر مقاس بالقیمة العادلة من خالل الر
 المعامالت المنسوبة بشكل مباشر إلى حیازتھ أو إصداره.

 
بح أو لرویتم إدراج تكالیف المعامالت لألصول المالیة وااللتزامات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروفات في ا

 الخسارة.
 

 التصنیف ۲-٥-۳
 

 ضمن فئات القیاس التالیة:تصنف المجموعة أصولھا المالیة 
 .القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 .القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 التكلفة المھلكة 

 یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المھلكة إذا استوفى الشرطین التالیین ولم یتم تصنیفھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
  االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة.إن یتم 
 لغ اأن تؤدي الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة إلى نشوء التدفقات النقدیة التي تكون دفعات لمبالغ أساسیة وفوائد على المب

 األساسیة القائمة.

ح أو بأداة الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت الشرطین التالیین ولم یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل الریتم قیاس 
 الخسارة:

 
 .أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع األصول المالیة 
 ي الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة إلى نشوء التدفقات النقدیة التي تكون دفعات لمبالغ أساسیة وفوائد على المبالغ أن تؤد

 األساسیة القائمة.

قیمة العادلة قة في العند اإلدراج المبدئي ألي استثمارات أسھم ال یُحتفظ بھا للمتاجرة، یجوز للمجموعة أن تختار بشكل نھائي عرض التغیرات الالح
من خالل الدخل الشامل اآلخر. ویجري ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حدة. وتُصنف جمیع األصول المالیة األخرى على أنھا مقاسة 

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

ھ لمالي الذي یستوفي المتطلبات األخرى بشكل غیر قابل لإللغاء لیتم قیاسباإلضافة لذلك، عند اإلدراج المبدئي، قد تقوم المجموعة بتصنیف األصل ا
شكل كبیر یخفض ببالتكلفة المھلكة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أنھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك یلغي أو 

 عدم التطابق المحاسبي الذي یمكن أن ینشأ.
 
  



                                                                                 ۲۲      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع) ۳

 األصول وااللتزامات المالیة (تابع) ٥-۳
 

 التصنیف (تابع) ۲-٥-۳
 

 تقییم نموذج األعمال
 

ھا بتقوم المجموعة بتقییم ھدف نموذج األعمال الذي یتم فیھ االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة، ویعكس نموذج األعمال الطریقة التي تدار 
 وتقدم بھا المعلومات لإلدارة. وتشمل المعلومات التي تم النظر فیھا ما یلي:األعمال 

 
  السیاسات واألھداف المعلنة للمحفظة وتشغیل تلك السیاسات عملیا. على وجھ الخصوص، ما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على كسب

مدة األصول المالیة مع مدة االلتزامات التي تمول ھذه األصول أو تحقق  إیرادات الفائدة التعاقدیة، واالحتفاظ بمعدل فائدة معین، ومطابقة
 التدفقات النقدیة من خالل بیع األصول.

 .كیفیة تقییم أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة 
  كیفیة إدارة تلك المخاطر.المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (واألصول المالیة المحتجزة ضمن نموذج األعمال ذلك) باإلضافة إلى 
 اقدیة التي عكیفیة تعویض مدیري األعمال، على سبیل المثال ما إذا كان التعویض یستند إلى القیمة العادلة لألصول المدارة أو التدفقات النقدیة الت

 تم تحصیلھا.
 م النظر المبیعات في المستقبل. ومع ذلك، ال یت تكرار وحجم وتوقیت المبیعات في فترات سابقة، وأسباب ھذه المبیعات وتوقعاتھا بشأن نشاط

یة ففي المعلومات عن نشاط المبیعات على حدة، ولكن كجزء من تقییم شامل لكیفیة تحقیق الھدف المعلن للمجموعة في إدارة األصول المالیة وكی
 تحقیق التدفقات النقدیة.

لتي یتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم قیاس األصول المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة أو المدارة وا
 .ةوذلك ألن سبب االحتفاظ بھا ال یكمن في تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وال تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع األصول المالی

 
 دیة ھي فقط دفعات للمبلغ األساسي والفائدةتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاق

 
لى أنھا مبلغ عألغراض ھذا التقییم، یتم تعریف "المبلغ األساسي" على أنھ القیمة العادلة لألصل المالي عند اإلدراج المبدئي. ویتم تعریف "الفائدة" 

ترة معینة من الزمن ومخاطر اإلقراض األساسیة األخرى والتكالیف القیمة الزمنیة للمال ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األساسي القائم خالل ف
 (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة) باإلضافة إلى ھامش الربح.

 
اة. ویشمل ذلك لألد ةعند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط التعاقدی

شرط. وعند لتقییم ما إذا كان األصل المالي یحتوي على شرط تعاقدي یمكن أن یغیر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة بحیث ال یستوفي ھذا ا
 إجراء التقییم، تأخذ المجموعة ما یلي باالعتبار:

 
 النقدیة. األحداث الطارئة التي من شأنھا أن تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات 
 .خصائص االقتراض  
 .شروط المدفوعات مقدماً والتمدید 
 .(مثال: ترتیبات األصول بدون حق الرجوع) الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدیة من أصول محددة 
  الفائدة).الخصائص التي تعدل مبلغ القیمة الزمنیة للمال (على سبیل المثال، إعادة التسعیر الدوریة ألسعار 

 
  القروض والسلفیات )أ(
 

 یتضمن بند "القروض والسلفیات" في قائمة المركز المالي ما یلي:
  ُاس الحقاً بتكلفتھا قالقروض والسلفیات المقاسة بالتكلفة المھلك؛ تُقاس مبدئیاً بالقیمة العادلة باإلضافة إلى تكالیف المعاملة المباشرة والمتزایدة، وت

 طریقة الفائدة الفعلیّة.المھلكة باستخدام 
 ؛ وھي ةالقروض والسلفیات المقاسة إلزامیاً بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسار

 المقاسة بالقیمة العادلة مع التغیرات المدرجة مباشرةً في األرباح أو الخسائر.
 مدیونیات اإلیجار التمویلي. 

 خعندما تشتري المجموعة أصل مالي وتبرم في الوقت نفسھ اتفاقیة إلعادة بیع األصل (أو أي أصل مشابھ إلى حد كبیر) بسعر ثابت في أي تاری
الیة ملالحق (عكس إعادة الشركة أو قرض األسھم)، یتم احتساب الترتیب على أنھ قرض أو دفعة مقدمة، وال یتم إدراج األصل األساسي في القوائم ا

 للمجموعة.
  



                                                                                 ۲۳      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع) ۳

 األصول وااللتزامات المالیة (تابع) ٥-۳
 

 التصنیف (تابع) ۲-٥-۳
 
 استثمارات في أوراق مالیة )ب(
 

 یتضمن بند "األوراق المالیة" في قائمة المركز المالي ما یلي:
 
  المھلكة؛ تُقاس مبدئیاً بالقیمة العادلة باإلضافة إلى تكالیف المعاملة المباشرة والمتزایدة، وتُقاس األوراق المالیة الستثمارات الدین المقاسة بالتكلفة

 الحقاً بتكلفتھا المھلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیّة.
 ح لمصنفة بالقیمة العادلة من خالل الرباألوراق المالیة الستثمارات الدین واألسھم المقاسة إلزامیاً بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ا

 أو الخسارة؛ وھي المقاسة بالقیمة العادلة مع التغیرات المدرجة مباشرةً في الربح أو الخسارة.
 .األوراق المالیة للدیون المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 لة من خالل الدخل الشامل اآلخر.األوراق المالیة الستثمارات األسھم المصنفة بالقیمة العاد 

ناء ما یلي، استثبالنسبة ألوراق الدیون المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم إدراج األرباح والخسائر في الدخل الشامل اآلخر، ب
 تكلفة المھلكة:والتي یتم إدراجھ في الربح أو الخسارة بنفس الطریقة المتبعة لألصول المالیة المقاسة بال

 
 .إیرادات الفوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیّة 
 .الخسائر االئتمانیة المتوقعة والعكوسات وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة 

أو الخسارة المتراكم المدرج عند إلغاء إدراج أي أوراق مالیة للدیون مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنھ یُعاد تصنیف الربح 
 سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق المساھمین إلى الربح أو الخسارة.

 
حتفاظ تختار المجموعة أن تعرض في تغیرات الدخل الشامل اآلخر في القیمة العادلة الستثمارات معینة في أدوات حقوق المساھمین التي ال یتم اال

 تیار على أساس كل أداة عند اإلدراج المبدئي وھي غیر قابلة لإللغاء.   بھا للمتاجرة. یجري ھذا االخ
 

ح أو بال تتم إعادة تصنیف األرباح والخسائر على أدوات حقوق المساھمین تلك ضمن الربح والخسارة، وال یتم إدراج أي انخفاض في القیمة في الر
ما لم تمثل بشكل صریح أي استرداد ألي جزء من تكلفة االستثمار، وفي تلك الحالة یتم الخسارة. ویتم إدراج توزیعات األرباح في الربح أو الخسارة 

ي عاد أإدراجھم في الدخل الشامل اآلخر. یتم نقل األرباح والخسائر التراكمیة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة عند استب
 استثمار.

 
 إعادة التصنیف

 
 ل المالیة بعد اإلدراج المبدئي لھا، إال خالل الفترة التي تغیر بعدھا المجموعة نموذج أعمالھا إلدارة األصول المالیة.ال یُعاد تصنیف األصو

 
 األدوات المالیة المشتقة وأنشطة التغطیة ۳-٥-۳
 

قیمھا العادلة. األداة المالیة المشتقة ویعاد قیاسھا الحقاً بتدرج األدوات المالیة المشتقة بشكل مبدئي بالقیمة العادلة بالتاریخ الذي یتم فیھ االرتباط بعقد 
ى. تصنف لمغطیعتمد أسلوب إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة حول ما إذا كانت األدوات المشتقة مصنفة كأداة تغطیة، وإذا كانت كذلك، طبیعة البند ا

 المجموعة بعض األدوات المالیة المشتقة على أنھا:
 
 لقیمة العادلة لألصول أو االلتزامات المدرجة أو ارتباط مؤكد (تغطیات القیمة العادلة). أوتغطیات ا )۱(
 
 تغطیات ضد مخاطر محددة مرتبطة بأصل أو التزام مدرج أو بمعاملة متوقعة تتزاید فرص إبرامھا (تغطیات التدفقات النقدیة). )۲(
 
 افي االستثمار).تغطیات صافي االستثمار في عملیة أجنبیة (تغطیات ص )۳(
 

الت متستخدم المجموعة األدوات المشتقة إلدارة التعرض لمخاطر معدل الفائدة ومخاطر العملة األجنبیة، وذلك یشمل التعرضات الناتجة من المعا
لى التغطیة المحاسبیة عالمتوقعة التي تتزاید فرص إبرامھا واالرتباطات المؤكدة. وتقوم المجموعة بإدارة مخاطر معینة من خالل تطبیق محاسبة 

ة من ھذا قمعامالت تلبي معاییر محددة. بعض األدوات المشتقة غیر مؤھلة لمحاسبة التغطیة. ویتم إدراج التغیرات في القیمة العادلة ألي أدوات مشت
 النوع مباشرة في قائمة الدخل الشامل ضمن "إیرادات تشغیل أخرى".
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    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع) ۳

 األصول وااللتزامات المالیة (تابع) ٥-۳
 

 األدوات المالیة المشتقة وأنشطة التغطیة (تابع) ۳-٥-۳
 

 وثائق التغطیة وتقییم فعالیتھا وإیقافھا )أ(

 
الھدف من وعند البدء بالتغطیة، تقوم المجموعة بشكل رسمي بتصنیف وتوثیقي عالقة التغطیة التي ترغب المجموعة بتطبیق محاسبة التغطیة علیھا، 

ا، وكیف ھإدارة المخاطر واستراتیجیتھا في التغطیة. وتتضمن عملیة التوثیق تلك التعریف بأداة التغطیة والبند المغطى وطبیعة المخاطر المغطى ضد
كیفیة تحدیدھا لمعدل لتغطیة وسوف تقیم المنشأة فیما إذا كانت عالقة التغطیة تلبي متطلبات فعالیة التغطیة (بما في ذلك تحلیلھا لمصادر عدم فعالیة ا

استمرار في كل بالتغطیة). ومن المتوقع أن تكون ھذه التغطیات فعالة بشكل كبیر في مقاصة التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة، وتقییمھا 
التوقعات یھما یحصل أوالً. ویتعلق التقییم بتاریخ تقریر أو عند حصول أي تغییر جوھري في الظروف التي تؤثر على متطلبات فعالیة التغطیة، أ

  حول فعالیة التغطیة، لذلك فھو یتعلق بالمستقبل فقط.
 

 ة، فإن أي أرباحعندما یتم بیع أداة أو أدوات التغطیة أو إنھاؤھا أو أو إذا لم تعد عالقة التغطیة بالھدف من إدارة المخاطر أو معاییر محاسبة التغطی
ة ضمن الدخل الشامل اآلخر في ذلك الوقت تظل كما ھي في الدخل الشامل اآلخر وتدرج عند اإلدراج النھائي للمعاملة أو خسائر متراكمة مدرج

ت ضمن ي سجلالمتوقعة المغطاة في الربح أو الخسارة. وفي حال لم یعد من المحتمل إجراء المعاملة المتوقعة، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة الت
 آلخر یتم تحویلھا مباشرةً إلى الربح أو الخسارة.الدخل الشامل ا

 
 اإلدراج ٤-٥-۳

 
 ً إدراج  تقوم المجموعة بشكل مبدئي بإدراج القروض والسلف والودائع وسندات الدین الصادرة وااللتزامات الثانویة في تاریخ نشأتھا. ویتم مبدئیا

 تكون المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدیة لألدوات. جمیع األصول وااللتزامات المالیة األخرى بتاریخ المتاجرة حینما
 

 إلغاء اإلدراج ٥-٥-۳
 
 األصول المالیة )۱(
 

 یتم إلغاء إدراج األصل المالي (أو حیثما ینطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالیة مشابھة) عندما:
 

 تنتھي حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل. •
المجموعة بتحویل حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو أن تتحمل التزامات بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى تقوم  •

 أي طرف آخر دون أي تأخیر ملموس بناًء على ترتیب "تمریر المدفوعات".
 
 تقوم المجموعة بتحویل جوھري لكافة المخاطر ومنافع ملكیة األصل. -
تقوم المجموعة بالتحویل أو االحتفاظ جوھریاً بكافة المخاطر ومنافع ملكیة األصل ولكن قامت بتحویل الرقابة والسیطرة على ال  -

 األصل.

م تحتفظ خالل، ولم تقم بالتحویل كما ل –عندما تقوم المجموعة بتحویل حقوقھا الستالم التدفقات النقدیة من األصل أو قد أبرمت ترتیبات تمریر من 
موعة ججوھریاً بكافة المخاطر ومنافع ملكیة األصل كما لم تقم بتحویل الرقابة والسیطرة على األصل، فإن األصل یتم إدراجھ إلى حد مشاركة الم

  المستمرة في
وااللتزامات  تعكس الحقوق األصل. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أیضاً بإدراج التزام مرتبط. ویتم قیاس األصل المحول أو االلتزام المرتبط بصورة

و أكبر أالتي تحتفظ بھا المجموعة. إن المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحّول یتم قیاسھا بالقیمة الدفتریة األصلیة لألصل 
 مقابل مالي یمكن أن تلتزم المجموعة بدفعھ، أیھما أقل.

 
امل اآلخر فیما یتعلق باالستثمار في أوراق حقوق المساھمین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل أي ربح/ خسارة متراكمة تم إدراجھا في الدخل الش

اء تتأھل إللغالدخل الشامل اآلخر في الربح أو الخسارة عند الغاء إدراج ھذه األوراق المالیة. یتم إدراج أي حصة في األصول المالیة المحولة والتي 
 الحتفاظ بھا من جانب المجموعة كأصل أو التزام مالي منفصل.إدراجھا والتي یتم إنشاؤھا أو ا

 
 االلتزامات المالیة )۲(
 

نفس المقرض  التزام آخر منیتم إلغاء إدراج االلتزام المالي عندما یتم الوفاء بااللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو انتھاء مدتھ. عندما یتم استبدال التزام مالي ب
بشروط االلتزام الحالي ویتم تعدیلھ جوھریاً، یتم معاملة ذلك االستبدال أو التعدیل كإلغاء لاللتزام األصلي وإدراج االلتزام بشروط مختلفة جوھریاً، أو 

 الجدید. یتم إدراج الفرق بین القیمة الدفتریة لاللتزام المالي األصلي والمقابل المدفوع في األرباح أو الخسائر.
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    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الجوھریة ۳

 تعدیالت األصول المالیة وااللتزامات المالیة٦-٥-۳
 

لمالي. وفي ا إذا كانت التدفقات النقدیة لألصل المعدل المدرج بالتكلفة المھلكة ال تختلف بشكل كبیر، عندئذ ال یؤدي التعدیل إلى أي استبعاد لألصل
ة لألصل المالي، وتدرج القیمة الناتجة عن تعدیل إجمالي القیمة الدفتریة كربح أو ھذه الحالة تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القیمة الدفتری

ئر اخسارة معدلة في الربح أو الخسارة. وفي حال إدراج ذلك التعدیل بسبب أي صعوبات مالیة للمقترض، عندئذ یتم عرض الربح أو الخسارة مع خس
 ادات فوائد.االنخفاض في القیمة. وفي حاالت أخرى، یتم عرضھا كإیر

 
ذلك، عندئذ كفي حال تعدیل فترات أي أصل مالي، تقوم المجموعة بتقییم فیما إذا كانت التدفقات النقدیة لألصل المعدل مختلفة بشكل كبیر، وإذا كانت 

لي، وإدراج اد األصل المالي األصتعد الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من األصل المالي األصلي منتھیة الصالحیة. وفي ھذه الحالة، یتم استبع
 أصل مالي جدید بالقیمة العادلة.

 
لفائدة ا إذا تم تعدیل فترات األصل المالي بسبب صعوبات مالیة للمقترض، وعدم استبعاد األصل، عندئذ یتم قیاس انخفاض قیمة األصل باستخدام معدل

 قبل التعدیل.
 

 المقاصة ۷-٥-۳
 

المالیة وااللتزامات المالیة واإلفصاح عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما یوجد حق قانوني إلزامي یوجب یتم إجراء مقاصة بین األصول 
الوقت.  سإجراء المقاصة بین المبالغ المدرجة وكذا نیة لدى المجموعة للسداد على أساس الصافي، أو عندما یتم تحقق األصل وتسویة االلتزام في نف

دات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تسمح المعاییر المحاسبیة بذلك أو بالنسبة للمكاسب والخسائر التي تنشأ من یتم عرض اإلیرا
 مجموعة معامالت مماثلة.

 
 قیاس التكلفة المھلكة ۸-٥-۳
 

ً المدفوعات الرئیسیةالتكلفة المھلكة لألصل أو االلتزام المالي ھي المبلغ الذي یتم بھ قیاس األصل أو االلتزام المالي   عند اإلدراج المبدئي ناقصا
حق ناقصاً أي ستومضافاً إلیھ أو مخصوماً منھ اإلھالك المتراكم باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعال ألي فرق بین المبلغ المبدئي المدرج والمبلغ الم

 خصومات لالنخفاض في القیمة.
 

 قیاس القیمة العادلة ۹-٥-۳
 

سیاسات المحاسبیة وإفصاحات المجموعة تحدید القیمة العادلة لألصول وااللتزامات المالیة وغیر المالیة. تم تحدید القیمة العادلة یتطلب عدد من ال
 ألغراض القیاس و/أو اإلفصاح استناداً إلى عدد من السیاسات واألسالیب المحاسبیة. وحیثما ینطبق، تم اإلفصاح عن معلومات حول افتراضات

 .٤۳تحدید القیم العادلة ضمن اإلیضاحات المعنیة بذلك األصل أو االلتزام تحدیداً. والتفاصیل مبینة في اإلیضاح رقم  أجریت عند
 

اس. ویستند یالقیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة اعتیادیة بین مشاركین في السوق في تاریخ الق
 یمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام تحدث إما:قیاس الق

 في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو •
 في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام. •

 ئدة.یجب أن تكون المجوعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئیسي أو السوق األكثر فا
 

على افتراض  ،یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد یستخدمھا المشاركین في السوق عند تسعیر األصل أو االلتزام
 أن المشاركین یتصرفون حسب مصلحتھم االقتصادیة.

 
المشاركین في السوق على تولید منافع اقتصادیة باستخدام األصول في أعلى إن قیاس القیمة العادلة لألصول غیر المالیة یأخذ بعین االعتبار قدرة 

 وأفضل استخدام لھا أو عن طریق بیعھا إلى مشارك آخر في السوق من شأنھ استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لھا .
 

لة القابلة اس القیمة العادلة، مع زیادة استخدام المدخالت ذات الصیستخدم المجموعة تقنیات تقییم تتناسب مع الظروف والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقی
 للمالحة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.
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 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع) ۳

 األصول وااللتزامات المالیة (تابع) ٥-۳
 

 قیاس القیمة العادلة (تابع) ۹-٥-۳
 

وااللتزامات التي یتم قیاس القیمة العادلة لھا واإلفصاح عنھا في القوائم المالیة المجمعة ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، وتصنف جمیع األصول 
 والموضحة أدناه بناء على مدخالت المستوى األدنى التي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل:

 
 دلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتشابھة.المستوى األول: أسعار السوق المدرجة (غیر المع •
أو  رالمستوى الثاني: تقنیات التقییم التي لھا أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة قابل للمالحظة بشكل مباش •

 غیر مباشر.
 ت التي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة غیر قابل للمالحظة.المستوى الثالث: تقنیات التقییم التي لھا أدنى مستوى من المدخال •

یات وبالنسبة لألصول وااللتزامات المدرجة بالقوائم المالیة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كانت التحویالت قد حدثت بن مست
ن المدخالت التي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل التسلسل الھرمي من خالل إعادة تقییم التصنیف (بناء على أدنى مستوى م

 فترة تقریر.
 

یاسات سفي تاریخ كل تقریر، تقوم المجموعة بتحلیل الحركات في قیم األصول وااللتزامات الضروریة لیتم إعادة قیاسھا أو إعادة تقییمھا وفقا لل
قوم المجموعة بالتحقق من المدخالت األساسیة المطبقة في آخر تقییم من خالل مطابقة المعلومات المحاسبیة للمجموعة. وبالنسبة لھذا التحلیل، ت

 الواردة في حساب التقییم إلى العقود والوثائق األخرى ذات العالقة.
 

صلة لتحدید ما إذا كان التغیر وتقوم المجموعة أیضا بمقارنة كل من التغیرات في القیمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخارجیة ذات ال
 معقول.

 
لغرض إفصاحات القیمة العادلة ، حددت المجموعة فئات األصول وااللتزامات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى 

 التسلسل الھرمي للقیمة العادلة حسبما تم إیضاحھ أعاله.
 

 االستثمار في حقوق المساھمین وسندات الدین
 

راق المالیة في ویتم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات التي تتم المتاجرة بھا في األسواق المالیة المنتظمة بالرجوع إلى األسعار المدرجة في سوق األ
 نھایة یوم العمل بتاریخ التقریر.

 
ر باستعمال معدالت الفائدة لبنود لھا شروط وخصائص مخاط یتم تقدیر القیمة العادلة للبنود المحملة بفوائد بناًء على التدفقات النقدیة المخصومة

 مشابھة.
 

دیة المتوقعة قبالنسبة لالستثمارات غیر المدرجة، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة السوقیة الستثمار مماثل أو تستند إلى التدفقات الن
 المخصومة.

 
 قیاس القیمة العادلة للمشتقات

 
 مة العادلة للعقود اآلجلة/عقود الخیارات على أساس المدخالت التي یمكن مالحظتھا من السوق لھذه العقود كما في تاریخ التقریر.یتم تقدیر القی

 
 لى شروط كلعیتم احتساب القیمة العادلة لمقایضات معدل الفائدة/مقایضات العمالت المتبادلة عبر خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة بناء 

 عقد واستحقاقھ وباعتماد طریقة معدل فائدة السوق ألداة مماثلة في تاریخ القیاس.
 

 یتم تحدید القیمة العادلة لعقود الخیارات بناء على القیم الجوھریة وفترة االستحقاق والتقلبات الضمنیة.
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 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع) ۳
 

 المالیةتحدید وقیاس انخفاض قیمة األصول  ٦-۳
 

 ح أو الخسارة:بیتم إدراج مخصص الخسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الر
 

 .األصول المالیة التي ھي أدوات دین 
 .عقود الضمانات المالیة الصادرة 
 .ارتباطات القروض الصادرة 

خسارة لالنخفاض في القیمة على االستثمارات في حقوق المساھمین. ویتم قیاس مخصص الخسارة بأي قیمة تساوي الخسارة ال یتم إدراج أي 
 شھراً: ۱۲االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر باستثناء ما یلي والتي یتم قیاسھا كخسارة ائتمانیة متوقعة على مدى 

 
  على أنھا تحمل مخاطر ائتمان منخفضة في تاریخ التقریر.األوراق المالیة الستثمارات الدین المحددة 
 ئي.داألدوات المالیة األخرى (باستثناء ذمم اإلیجار التمویلي المدینة) والتي لم تزداد مخاطرھا االئتمانیة زیادة كبیرة منذ إدراجھا المب 

 قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة
 

 تقییم مرجح للخسائر االئتمانیة، وتقاس كما یلي:الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي عبارة عن 
 

 :ن بالقیمة العادلة لجمیع أنواع العجز النقدي (أي الفرق بی األصل المالي الذي لم یتعرض النخفاض القیمة االئتمانیة في تاریخ التقریر
 التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة تلقیھا).

 لحالیة للتدفقات النقدیة ة ا: بالفرق بین إجمالي القیمة الدفتریة والقیماألصل المالي الذي تعرض النخفاض القیمة االئتمانیة في تاریخ التقریر
 المستقبلیة المقدرة.

 بالقیمة الحالیة للفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة في حال سحب االرتباط ارتباطات القروض غیر المسحوبة :
 والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا.

 لتعویض المالك ناقصاً أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادھا.: الدفعات المتوقعة عقود الضمانات المالیة 

 مخاطر االئتمان. ۲-٤۲انظر أیضاً اإلیضاح 
 

 األصول المالیة المعاد ھیكلتھا
 

قترض، لملفي حالة إعادة التفاوض على شروط األصل المالي أو تعدیلھا أو استبدال أحد األصول المالیة الحالیة بأصل جدید بسبب الصعوبات المالیة 
 تم إجراء تقییم ما إذا كان یجب إلغاء إدراج األصل المالي وقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على النحو التالي.

 
  لمالي األصل اعن الناشئة لمتوقعة النقدیة ت التدفقاالحالي، فیتم إدراج اباألصل اف العترء الغاإلى إلمتوقعة الھیكلة دة اعاد إلم تؤإذا

 األصل الحالي.من ي لنقدالعجز ب افي حسال لمعدا
 دي قإذا أدت إعادة الھیكلة المتوقعة إلى إلغاء االعتراف باألصل الحالي، فتتم معاملة القیمة العادلة المتوقعة لألصل الجدید كالتدفق الن

م األصل المالي الحالي الذي ت النھائي من األصل المالي الحالي عند إلغاء االعتراف بھ. یتم إدراج ھذا المبلغ في حساب العجز النقدي من
 خصمھ من التاریخ المتوقع إللغاء االعتراف إلى تاریخ التقریر باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي.

 انخفاض القیمة االئتمانیة لألصول المالیة
 

رجة بالتكلفة المھلكة واألصول المالیة للدیون المدرجة بالقیمة العادلة في تاریخ كل تقریر، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت األصول المالیة المد
وع قمن خالل الدخل الشامل اآلخر قد تعرضت لالنخفاض في قیمتھا االئتمانیة. یعتبر األصل المالي تعرض لالنخفاض في قیمتھ االئتمانیة عند و

 مقدرة لألصل المالي.حدث أو أكثر لھ تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة ال
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 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع) ۳
 

 تحدید وقیاس انخفاض قیمة األصول المالیة (تابع) ٦-۳
 

 یشمل الدلیل على أن األصل المالي تعرض لالنخفاض في قیمتھ االئتمانیة البیانات التالیة التي یمكن مالحظتھا:
 
 .صعوبة مالیة كبیرة للمقترض أو المصدر 
 .مخالفة العقد مثل العجز أو التأخر عن السداد 
 .إعادة ھیكلة قرض أو دفعة مقدمة من قبل المجموعة وفقا لشروط ال تنظر المجموعة بغیرھا 
 .أن یصبح من المحتمل أن یدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى 
 .اختفاء سوق نشط لألوراق المالیة بسبب صعوبات مالیة 

 
لى عدة ما یعتبر القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأنھ بسبب تدھور حالة المقترض تعرض لالنخفاض في القیمة االئتمانیة ما لم یكن ھناك دلیل عا

بر تعأن مخاطر عدم استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة قد انخفضت بشكل جوھري وال توجد مؤشرات أخرى على انخفاض القیمة. وإضافة إلى ذلك، ی
 یوًما أو أكثر تعرض لالنخفاض في القیمة. ۹۰أي قرض متأخر السداد لمدة 

 
  عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي

 
 یتم عرض مخصصات خسارة الخسائر االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي كما یلي:

 
  :كخصم من إجمالي القیمة الدفتریة لألصول.األصول المالیة المقاسة بالتكلفة المھلكة 
 .ارتباطات القروض وعقود الضمانات المالیة: بشكل عام، كمخصص ضمن االلتزامات األخرى 
  عندما تتضمن األداة المالیة على عنصر مسحوب وآخر غیر مسحوب، وال یمكن للمجموعة تحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة لعنصر التزام

ن العنصرین. یتم عرض المبلغ المجمع كخصم من مل لکرك مشترة خسامخصص عة ولمجمدم اتقالعنصر المسحوب: القرض بمعزل عن 
 إجمالي القیمة الدفتریة للعنصر المسحوب. یتم عرض أي زیادة في مخصص الخسارة عن إجمالي المبلغ للعنصر المسحوب كمخصص.

 لشامل اآلخر: ال یتم إدراج مخصص الخسارة في قائمة المركز المالي ألن القیمة الدفتریة أدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل ا
 لھذه األصول ھي قیمتھا العادلة. ومع ذلك، یتم اإلفصاح عن مخصص الخسارة وإدراجھ في احتیاطي القیمة العادلة.

 شطب
 
 وجود إمكانیة واقعیة لتحصیلھا. یكون ذلك بشكل عام عندما تحدد  یتم شطب القروض وسندات الدین (إما جزئیا أو بالكامل) عندما یتبین عدم

المجموعة أن المقترض لیس لدیھ أصول أو مصادر دخل یمكن أن تولد تدفقات نقدیة كافیة لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، قد تبقى 
ابات التذكیریة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات بعض األصول المالیة المشطوبة من الناحیة الفنیة والمحتفظ بھا من خالل الحس

 المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

 النقد وما یماثل النقد ۳-۷
 

اریخ ت یتكون النقد وما یماثل النقد من نقد في الصندوق وأرصدة بنكیة وسندات خزانة وإیداعات بأسواق النقد وودائع تستحق خالل ثالثة أشھر من
 تملكھا. یتم إدراج النقد وما یماثل النقد بالقیمة المھلكة في قائمة المركز المالي.

 
 مستحق من بنوك ۳-۸
 

سقط میُدرج المستحق من البنوك بالتكلفة المھلكة ناقصاً أي مبالغ مشطوبة ومخصصات االنخفاض في القیمة. المستحق من البنوك یشمل أرصدة بنك 
 والقروض للبنوك.لدى البنوك واإلیداعات 

 
  



                                                                                 ۲۹      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع) ۳
 

  ممتلكات ومعدات وبرامج ۳-۹
 

بة بصفة ویتم قیاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة. وتتضمن التكلفة المصروفات المنس
ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجّیة مختلفة، یتم احتسابھا كبنود منفصلة (مكونات رئیسیّة) مباشرة إلى اقتناء األصل. عندما یكون 

 للممتلكات والمعدات.
 

 تدرج تكالیف برامج الحاسب اآللي المرتبطة مباشرة بمنتجات البرامج المعروفة والفریدة التي تقع تحت سیطرة المجموعة وتنطوي على منافع
محتملة تتجاوز تكالیف السنة الواحدة كأصول غیر ملموسة. تھلك تكالیف برامج الحاسب اآللي المدرجة كأصل باستخدام باستخدام طریقة  اقتصادیة

 أعوام. تتم إعادة تقییم األراضي والمباني بالملكیة الحرة كل خمس سنوات وفقاً ألسعار ۱۰-٥القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المقدر بفترة 
ل شامل آخر خالسوق المفتوح على أساس االستخدام الحالي من قبل مثمن مستقل. یتم قید الزیادات في القیمة الدفتریة الناشئة من إعادة التقییم إلى د

تخصم وویدرج كاحتیاطي إعادة التقییم في حقوق المساھمین. تحمل االنخفاضات التي تخصم الزیادات السابقة لنفس األصل في دخل شامل آخر 
 ضمقابل احتیاطیات أخرى في حقوق المساھمین مباشرة. تحمل كافة االنخفاضات األخرى في قائمة الدخل الشامل. عند االستبعاد یتم تحویل فائ

لدخل الشامل. مة اإعادة التقییم ذو الصلة مباشرة إلى األرباح المحتجزة. التحویالت من فائض إعادة التقییم إلى األرباح المحتجزة ال تتم من خالل قائ
ا المتبقیة ھال یتم استھالك األرض. یحتسب االستھالك لألصول األخرى باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصیص تكلفتھا أو مبالغ إعادة التقییم إلى قیم

 على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة على النحو اآلتي:
 األعوام 

 ٥۰ - ۲۰ مبانٍ 
 ۱۰ - ٥ أثاث وتركیبات ومعدات

 ٥ - ۳ مركبات
 

 تتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة لألصول، وتعدل عندما یكون ذلك مالئماً، بنھایة كل فترة تقریر.
 

 المقدرة. دتُخفض القیمة الدفتریة لألصل مباشرة إلى قیمتھ القابلة لالسترداد إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل أكبر من القیمة القابلة لالستردا
 

 لشامل.ا تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت من البیع مع القیمة الدفتریة وتدرج تحت بند "إیرادات تشغیل أخرى" في قائمة الدخل
 

افع المستقبلیة ید من المنیتم تحمیل اإلصالحات والتجدیدات في قائمة الدخل الشامل عند تكبد المصروف. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تز
 المضمنة في بند الممتلكات والمعدات. یتم إدراج جمیع المصروفات األخرى في قائمة الدخل الشامل كمصروف عند تكبدھا.

 
 ضمان قید البیع ۳-۱۰
 

ات الصلة القائم للقروض والسلف ذتقتني المجموعة في بعض األحیان عقارات كسداد لبعض القروض والسلف. یتم إدراج العقارات على أساس المبلغ 
تقییم في إعادة الأو القیمة العادلة للضمانات المحتفظ بھا، أیھما أقل. یتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة من االستبعاد والخسائر غیر المحققة من 

 قائمة الدخل الشامل.
 

 تجمیع األعمال والشھرة ۳-۱۱
 

طریقة الحیازة المحاسبیة. ویتم قیاس تكلفة االستحواذ وفقا إلجمالي المقابل المحول المقاس بالقیمة العادلة بتاریخ یتم احتساب تجمیع األعمال باستخدام 
یر غاالستحواذ ومبلغ أي حقوق غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. ولكل عملیة تجمیع أعمال، تقوم المجموعة باالختیار بین قیاس الحقوق 

المستحوذ علیھا بالقیمة العادلة أو الحصة المناسبة لصافي أصول الشركة المستحوذ علیھا القابلة للتحدید. ویتم إدراج التكالیف  المسیطرة في الشركة
 المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدھا ویتم إدراجھا ضمن المصروفات اإلداریة.

 
ییم األصول وااللتزامات المالیة المفترضة لتقوم بتصنیفھا بشكل مناسب وفقا للشروط عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على األعمال، فإنھا تقوم بتق

بل ق التعاقدیة، والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما في تاریخ االستحواذ. وھذا یشتمل فصل المشتقات الضمنیة في العقود األساسیة من
 الشركة المستحوذ علیھا.

  



                                                                                 ۳۰      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 جوھریة (تابع)السیاسات المحاسبیة ال ۳
 

 تجمیع األعمال والشھرة (تابع) ۳-۱۱
 

ي ربح أو أ في حال تم تجمیع األعمال على مراحل، یتم إعادة قیاس حصة أسھم محتفظ بھا سابقا بقیمتھا العادلة في تاریخ االستحواذ ویتم إدراج ناتج
  خسارة في الربح أو الخسارة.

 
تحویلھا من قبل الشركة المستحوذة بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. ویتم قیاس االلتزامات العرضیة سوف یتم إدراج أي التزامات عرضیة یتم 

األدوات المالیّة، بالقیمة العادلة مع إدراج التغیرات في  ۹المصنفة كأصل أو التزام، والتي تعتبر أداة مالیة في نطاق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
قم رة إما بالربح أو الخسارة أو كتغیر في الدخل الشامل اآلخر. إذا لم تكن االلتزامات العرضیة ضمن نطاق معیار التقاریر المالیة الدولي القیمة العادل

ساب التسویة ت، یتم قیاسھا وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي المناسب. وال یتم إعادة قیاس االلتزامات العرضیة المصنفة كحقوق مساھمین ویتم اح۹
 الالحقة ضمن حقوق المساھمین.

 
 ودائع ۳-۱۲
 

ة إلى تكلفة ضافالودائع من البنوك والعمالء وسندات الدین وااللتزامات الثانویة ھي مصادر تمویل المجموعة، ویتم قیاسھا مبدئیاً بالقیمة العادلة باإل
 دل الفائدة الفعلي.المعاملة، ویتم قیاسھا الحقا بالتكلفة المھلكة باستخدام طریقة مع

 
 ضریبة الدخل ۳-۱۳
 

یشتمل مصروف ضریبة الدخل على الضرائب الجاریة والمؤجلة. یتم تكوین مخصص لمصروف ضریبة الدخل وفقاً لألنظمة المالیة المعمول بھا 
 في سلطنة ُعمان.

 
نحو  باستخدام المعدالت الضریبیة المطبقة أو التي تطبق علىتمثّل الضریبة الجاریة الضریبة المتوقعة مستحقة الدفع على الدخل الضریبي للعام 

 واسع في تاریخ التقریر وأي تسویات للضریبة مستحقة الدفع عن سنوات سابقة.
 

ا في اجھریتم إدراج ضریبة الدخل في الربح أو الخسارة باستثناء ما یتعلق منھا بعناصر مدرجة مباشرة في حقوق المساھمین، ففي ھذه الحالة یتم إد
 حقوق المساھمین.

 
ألغراض  تتحتسب أصول/التزامات الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة المیزانیة العمومیة على الفروق المؤقتة بین القیم الدفتریة لألصول وااللتزاما

ة أو تسویة القیمة وقعة لتحقیق الضریبالتقاریر المالیة والمبالغ المستخدمة ألغراض الضریبة. تستند قیمة مخصص الضریبة المؤجلة على الطریقة المت
 الدفتریة لألصول وااللتزامات باستخدام المعدالت الضریبیة المطبقة أو التي ستطبق فعلیاً في تاریخ التقریر.

 
فّر أرباح ضریبیّة توتُراَجع القیمة الدفتریّة ألصول ضریبة الدخل المؤّجلة بتاریخ كل تقریر وتُخفض إلى الحد الذي یصبح فیھ من غیر المحتمل أن ت

لة.  كافیة للسماح باستغالل كل أو جزء من أصل ضریبة الدخل المؤجَّ
 

 أصول ائتمانیة ۳-۱٤
 

وعة توفر المجموعة خدمات األمانة وإدارة الشركات وإدارة االستثمارات وخدمات استشاریة ألطراف أخرى. وتنطوي ھذه الخدمات على اتخاذ المجم
والبیع فیما یتعلق بنطاق واسع من األدوات المالیة. ال تدرج ھذه األصول التي یحتفظ بھا بصفة أمانة في ھذه القوائم قرارات التخصیص والشراء 

 المالیة المجمعة.
 

 أوراق قبول ۳-۱٥
 

رى. في االلتزامات األخیتم اإلفصاح عن أوراق القبول في قائمة المركز المالي المجمعة تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام المقابل لھا 
 لذا ال توجد ھناك ارتباطات خارج المیزانیة العمومیة بالنسبة ألوراق القبول.

 
 عقود إعادة الشراء وإعادة البیع ۳-۱٦
 

یھا الحق المحول إلیتم إعادة تصنیف األوراق المالیة المبیعة الخاضعة التفاقیات إعادة الشراء في القوائم المالیة كأصول مرھونة عندما یكون للجھة 
الئماً. ما كان مبموجب العقد أو العرف في بیع أو إعادة رھن الضمان. ویُضّمن التزام الطرف المقابل في الودائع من البنوك أو الودائع من العمالء، أیھ

عر ھما كان مالئماً. یعامل الفرق بین ستسجل األوراق المالیة المشتراة بموجب اتفاقیات إعادة البیع كقروض وسلف لبنوك أخرى أو عمالء آخرین، أی
م إقراضھا ت البیع وسعر إعادة الشراء كفائدة وتستحق على مدى تاریخ االتفاقیة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یحتفظ باألوراق المالیة التي

 للجھات المقابلة في القوائم المالیة المجمعة.
  



                                                                                 ۳۱      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع) ۳
 

 المحاسبة حسب تاریخ المتاجرة والتسویة ۳-۱۷
 

ألصل. ا یتم إدراج جمیع المشتریات والمبیعات "العادیة" لألصول المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي ترتبط فیھ الجھة المعنیة بشراء
قوانین األصول خالل اإلطار الزمني المنصوص علیھ عامةً في ال المشتریات والمبیعات العادیة ھي تلك التي تتعلق باألصول المالیة التي تتطلب تسلیم

 أو حسب األعراف السائدة في السوق.
 

 عقود اإلیجار ۳-۱۸
 

 ۲۰۱۹ینایر  ۱السیاسات المطبقة اعتبارا من 
 

 البنك مستأجراً.أعاله، غیر البنك سیاستھ المحاسبیة المتعلقة بعقود اإلیجار، التي یكون فیھا  ٤-۲و ۳كما ھو مبین باإلیضاحان 
 
 األنشطة اإلیجاریة للمجموعة وكیفیة حسابھا )۱(
 

 ٥إلى  دیستأجر البنك العدید من المكاتب ومرافق التخزین ومساحات التجزئة لفروعھ. وعادة ما یتم إبرام عقود اإلیجار لفترات محددة من عام واح
 أعوام.

 
المجموعة المقابل المالي في العقد للعناصر اإلیجاریة وغیر اإلیجاریة بناء على أسعارھا قد تتضمن العقود عناصر إیجاریة وغیر إیجاریة. وتخصص 

اإلیجاریة،  رالنسبیة المستقلة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إیجار العقارات التي یكون البنك مستأجًرا لھا، فقد اختار عدم فصل العناصر اإلیجاریة وغی
 ر كعنصر إیجار واحد.وبدالً من ذلك یقوم بحساب ھذه العناص

 
 یتم التفاوض على مدد عقود اإلیجار على أساس فردي وتتضمن مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة.

 
مدفوعات لیتم قیاس األصول وااللتزامات الناشئة عن عقد اإلیجار مبدئیا على أساس القیمة الحالیة. تشمل التزامات اإلیجار صافي القیمة الحالیة 

 جار الثابتة (بما في ذلك دفعات ثابتة في جوھرھا)، ناقصا أي مدیونیات لحوافز اإلیجار.اإلی
 

د. ات التمدییتم إدراج مدفوعات اإلیجار في قیاس االلتزام إذا كان لدى المجموعة حقوق واجبة النفاذ وإذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خیار
ل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وھو السعر الذي یتعین على المستأجر دفعھ القتراض األموال الالزمة یتم خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام معد

 للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.
 

 ن ومدة اإلیجار والضمانات الخاصة بھ إن وجدت.تستخدم المجموعة المعدل الذي یقارب المعدل الخالي من المخاطر الذي تم تعدیلھ لمخاطر االئتما
 

خرى یتم تخصیص كل دفعة إیجار بین المبلغ األساسي وتكلفة التمویل. ویتم تحمیل تكلفة التمویل على الربح أو الخسارة في مصاریف التشغیل األ
  بت على الرصید المتبقي لاللتزام بكل فترة."كمصروفات تمویل على اإلیجار" على مدار فترة اإلیجار وذلك لتحقیق معدل فائدة دوري ثا

 
 یتم قیاس أصول حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل ما یلي:

 .مبلغ القیاس المبدئي اللتزام اإلیجار 
 أي دفعات إیجاریة سددت في أو قبل تاریخ البدء ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة  
 أي تكالیف مباشرة أولیة، و 
 .تكالیف صیانة الموقع 

 ل.یتم استھالك أصول حق االستخدام على مدى مدة اإلیجار على أساس القسط الثابت، إال إذا كانت مدة اإلیجار أعلى من العمر اإلنتاجي لألص
 

 یتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار األصول منخفضة القیمة على أساس القسط الثابت كمصروف في قائمة
شھرا أو أقل. ال یوجد لدى المجموعة أي أصول منخفضة القیمة  ۱۲لدخل الشامل. وتعرف عقود اإلیجار قصیرة األجل بأنھا عقود إیجار مدتھا ا

 جوھریة اعتباًرا من تاریخ التقریر.
  
  



                                                                                 ۳۲      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع) ۳
 

 عقود اإلیجار (تابع) ۳-۱۸
 
 خیارات تمدید وفسخ العقود )۲(

 والمؤجرتوجد خیارات التمدید واإلنھاء في عدد من عقود اإلیجار عبر المجموعة. ویتم ممارسة غالبیة خیارات التمدید واإلنھاء من قبل المجموعة 
ر االعتبافي جموعة المعني. ال یتم إدراج خیارات التمدید في مدة عقد اإلیجار إال إذا كان اإلیجار مضموناً إلى حد معقول (أو لم یتم إنھاؤه). تضع الم

 (ب). ٤عدة عوامل لتحدید مدة اإلیجار كما ھو مذكور في اإلیضاح 
 

 ۲۰۱۹ینایر  ۱السیاسة المطبقة قبل 
 

، تم تصنیف عقود إیجار الممتلكات كعقود إیجار تشغیلیة. المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة (بالصافي من أي ۲۰۱۸حتى عام 
 المؤجر) تم تحمیلھا في الربح أو الخسارة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.حوافز مستلمة من 

 
ن تاریخ مإن عقود اإلیجار التمویلي، التي تنقل فیھا إلى المجموعة بشكل جوھري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة أصل مؤجر، تتم رسملتھا 

أو، إذا كان أقل، بالقیمة الحالیة للحد األدنى من مدفوعات اإلیجار. یتم تقسیم المدفوعات اإلیجاریة بین  بدایة العقد بالقیمة العادلة لألصل المؤجر
 مصروفات التمویل وتخفیض االلتزام اإلیجاري بحیث یتحقق معدل ثابت من الفائدة على الرصید المتبقي من االلتزام. تحمل مصروفات التمویل

 مباشرة مقابل الدخل.
 

 ك األصول اإلیجاریة المرسملة على الفترة األقصر ما بین األعمار اإلنتاجیة المقدرة لألصل أو فترة عقد اإلیجار.یتم استھال
 

لمؤجر. ایتم تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغیلیة حینما یتحمل المؤجر فعلیاً وبشكل جوھري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة األصل 
 عات اإلیجارات التشغیلیة كمصروف ضمن قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت وعلى مدى فترة اإلیجار.ویتم إدراج مدفو

 
 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ۳-۱۹
 

ً لقانون التأمینات االجتماعیة كمصروف في قائ ة الدخل متدرج المساھمات في خطة تقاعد ذات مساھمات محددة بالنسبة للموظفین العُمانیین وفقا
 الشامل عند تكبدھا.

 
منفعة ار الإن التزام المجموعة فیما یتعلق بمكافآت نھایة الخدمة للموظفین غیر العُمانیین، وھو یمثل خطة غیر ممولة لمنافع تقاعد محددة، ھو مقد

 المستقبلیة التي جناھا ھؤالء الموظفون في مقابل خدمتھم في الفترات الحالیة والسابقة.
 

 یة السھم الواحدربح ۳-۲۰
 

لحملة  ةتقوم المجموعة بعرض ربحیة السھم األساسیة والمعدلة ألسھمھا العادیة. تُحتسب ربحیة السھم األساسیة بتقسیم الربح أو الخسارة المنسوب
المعدلة فتحتسب بتعدیل الربح أو األسھم العادیة لدى المجموعة على المتوسط المرّجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. أما ربحیة السھم 

ي تشتمل حتملة، والتالخسارة المنسوبة لحملة األسھم العادیة والمتوسط المرّجح لعدد األسھم العادیة القائمة لبیان آثار كافة األسھم العادیة المعدلة الم
 على أوراق قابلة للتحویل.

 
  رأس المال ۳-۲۱

 
أرباح اختیاریة واألسھم / األدوات المؤھلة األخرى كحقوق مساھمین. وتُعَرض التكالیف اإلضافیّة المنسوبة تُصنف األسھم العادیة التي لھا توزیعات 

لمقبوض ا مباشرةً إلى إصدار أسھم جدیدة بحقوق المساھمین كاقتطاع من المتحصالت، بالصافي من الضریبة. ویتم تسجیل فائض القیمة العادلة للمقابل
 ھم المصدرة كعالوة إصدار في حقوق المساھمین.على القیمة االسمیة لألس
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 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع) ۳
 

 اقتراضات ۳-۲۲
 

ملة المتكبدة. اتدرج االقتراضات مبدئیاً بالقیمة العادلة، وتمثل متحصالت إصدار القروض (أي القیمة العادلة للمقابل المقبوض)، صافیة من تكالیف المع
لشامل ااالقتراضات الحقاً بالتكلفة المھلكة؛ ویتم إدراج أي فرق بین المتحصالت صافیة من تكالیف المعاملة والقیمة المستردة في قائمة الدخل یتم بیان 

 على مدى فترة االقتراضات باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.
 

للقرض إذا أصبح سحب بعض أو كل التسھیالت أمراً محتمالً. في ھذه الحالة،  تُدرج الرسوم المدفوعة على إنشاء تسھیالت التمویل كتكالیف معامالت
ل الرسوم حتى یحدث السحب. وعندما ال یكون ھناك دلیٌل على أّن سحب بعض أو كل التسھیالت أمر محتمل، تتم رسملة الرسوم كدفعات مس قة بتؤجَّ

 لخدمات السیولة وتھلك على مدى فترة التسھیالت المتعلقة بھا.
 

 توزیعات األرباح من األسھم العادیة ۳-۲۳
 

 تدرج توزیعات األرباح من األسھم العادیة كالتزامات وتخصم من حقوق المساھمین عند اعتمادھا من مساھمي الشركة األم. ویتم خصم توزیعات
  األرباح المرحلیة من حقوق المساھمین عند دفعھا.

 
 تمادھا بعد تاریخ التقریر كحدث بعد تاریخ المیزانیة العمومیة.وتُعاَمل توزیعات أرباح العام التي یتم اع

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ۳-۲٤
 

ن. اتستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ضمن السقف المقرر من قبل الھیئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات التجاریة في سلطنة ُعم
 في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.ویتم تسجیل ھذه التكالیف كمصروفات 

 
 التقدیرات واالجتھادات المحاسبیّة الجوھریة ٤

 
ر على تطبیق ثیتطلب عرض القوائم المالیة المجمعة بما یتوافق مع معاییر التقاریر المالیة الدولیة من اإلدارة القیام بإعداد تقدیرات وافتراضات تؤ

لألصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات. تستند ھذه التقدیرات واالفتراضات المصاحبة لھا على الخبرة السیاسات المحاسبیة والمبالغ الظاھرة 
ً لبناء التقدیرات حول القیم الدفتری ً للظروف، والتي تشكل نتائجھا أساسا لألصول  ةالسابقة وعوامل أخرى متعددة والتي یعتقد بأنھا معقولة وفقا

 بسھولة من مصادر أخرى. النتائج الفعلیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات. وااللتزامات التي ال تتضح
 

عدیل تیتم فحص التقدیرات واالفتراضات التي تستند علیھا على أساس مستمر. وتدرج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة بالفترة التي یتم فیھا 
تقبلیة. ترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كان التعدیل یؤثر على الفترات الحالیة والمسالتقدیرات إذا كانت التعدیالت تؤثر فقط على الفترة أو خالل ف

للقوائم  ةتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبیرة من التقدیر أو التعقید أو المجاالت التي تكون فیھا االفتراضات والتقدیرات جوھری
 .  ٤۳تم اإلفصاح عن تقدیرات محددة للقیمة العادلة في اإلیضاح رقم  المالیة المجمعة في ھذا اإلیضاح، كما

 
  التقدیرات المحاسبیة الجوھریة للمجموعة ھي:

 
  قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )أ(

 
استخدام  الدخل الشامل اآلخریتطلب قیاس مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة المقاسة بالتكلفة المھلكة وبالقیمة العادلة من خالل 

ر لخسائء عن السداد والعمالز احتمالیة عجل المثال االئتماني (علی سبیوك السلوالمستقبلیة ول الظروف االقتصادیة احنماذج معقدة وافتراضات ھامة 
 لناتجة).ا
 

ى یة المتوقعة أعاله في ھذه القوائم المالیة. یرجتم شرح تفاصیل المدخالت واالفتراضات وأسالیب التقدیر المستخدمة في قیاس الخسارة االئتمان
 .۸-۲-٤۲الرجوع إلى إیضاح 

 
 یجب استخدام بعض االجتھادات الھامة عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة متل:

 تحدید معاییر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان. •
 المناسبة لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة.اختیار النماذج واالفتراضات  •
 تحدید العدد والحجم النسبي للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من المنتجات / األسواق المرتبطة بالخسارة االئتمانیة المتوقعة.  •
 إنشاء مجموعات من األصول المالیة المماثلة ألغراض قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة. •
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 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 رات واالجتھادات المحاسبیة الھامة (تابع)التقدی ٤
 

) بموجب معیار ۲و ۱یوضح الجدول التالي مقارنة بین مخصصات البنك لخسائر االئتمان على األصول المالیة غیر منخفضة القیمة (المرحلتان 
وھات مع مخصصات خسائر االئتمان الناتجة بناء على ترجیح االحتماالت لثالث سیناری ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  ۹التقاریر المالیة الدولي رقم 

 .%۱۰۰عن محاكاة كل سیناریو مرجح بنسبة 
 

۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في    

 حساسیة تقدیرات انخفاض القیمة
 

الخسائر االئتمانیة 
 المتوقعة

 لایر عماني باآلالف

األثر على 
الخسارة 
االئتمانیة 
 المتوقعة

لایر عماني 
 باآلالف

 الخسائر
االئتمانیة 
 المتوقعة

لایر عماني 
 باآلالف

األثر على 
الخسارة 
االئتمانیة 
 المتوقعة

لایر عماني 
 باآلالف

الخسارة االئتمانیة المتوقعة على القروض التي انخفضت 
 ۹قیمتھا بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

۱۲۸٬۷۰۳   ۱٥۷٬۲٥۲   

 
 محاكاة

 
   

)۱٦٬۲٦٥(  ۱۱۲٬٤۳۸ %۱۰۰بنسبة  مرجحة -الحالة التصاعدیة   ۱۳۹٬۱۰۳  )۱۸٬۱٤۹(  
)۱۳٤(  ۱۲۸٬٥٦۹ %۱۰۰مرجحة بنسبة  -حالة القاعدة   ۱٥۸٬۱۱٦  ۸٦٤  

 ۱٦٬۹۹٦  ۱۷٤٬۲٤۸ ۱٦٬٤٤۳  ۱٤٥٬۱٤٦ %۱۰۰مرجح بنسبة  -السیناریو التنازلي 
 

 ٤۰حالة القاعدة والحالة التصاعدیة والحالة التنازلیة بنسبة ترجیح  والحتساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة، تعتبر المجموعة ثالثة سیناریوھات، وھي
 .۸-۲-٤۲على التوالي. للمزید من المعلومات حول المؤشرات الرئیسیة، انظر اإلیضاح رقم  ٪ ۳۰و ٪ ۳۰و  ٪
 

  القیمة العادلة لألدوات المشتقة وغیرھا من األدوات المالیة (ب)
 

یات التقییم. تستخدم نیتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال تتم المتاجرة بھا في سوق نشطة (مثل األدوات المشتقة غیر المتداولة) باستخدام تق
رة تقریر. ة كل فتالمجموعة تقدیراتھا الختیار مجموعة طرق متنوعة والقیام بافتراضات تعتمد بشكل رئیسي على ظروف السوق القائمة في نھای

 تستخدم المجموعة تحلیل التدفقات النقدیة المتوقعة ألصول مالیة متنوعة التي لم یتاجر بھا في سوق نشطة.  
 

 ، معلومات القیمة العادلة.٤۳تحلیل الحساسیة للقیمة العادلة للمشتقات واألدوات المالیة األخرى مبین في اإلیضاح رقم 
 

  الضرائب (ج)
 

عدم الیقین فیما یتعلق بتفسیر القوانین الضریبیة وكمیة وتوقیت الدخل الخاضع للضریبة في المستقبل. بالنظر إلى مجموعة واسعة من توجد أوجھ 
ھذه  تقبل لمثلسالعالقات التجاریة وطبیعة االتفاقات التعاقدیة القائمة، والخالفات التي تنشأ بین النتائج الفعلیة واالفتراضات أو التغییرات في الم

 االفتراضات، قد یحتم إجراء التعدیالت في المستقبل لحساب ضریبة الدخل والتي سجلت بالفعل. تقوم المجموعة بتكوین مخصصات، استنادا إلى
ثل م تقدیرات معقولة عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات النھائیة للربوط الضریبیة للمجموعة. مقدار تلك المخصصات یستند على عوامل مختلفة،

 الخبرة في ربوط ضریبیة سابقة وتفسیرات مختلفة من األنظمة الضریبیة من قبل الكیان الخاضع للضریبة ودائرة الضرائب المسؤولة.
 

لة لكافّة الخسائر الضریبّیة غیر المستخدمة إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل توفّر ربح ضریبي یمكن ا تخدام ستُدَرج أصول الضریبة المؤجَّ
لة التي یمكن إدراجھا، وذل اً ك استنادالخسائر مقابلھا. ومن الضرورّي استخدام اجتھاد اإلدارة الجوھرّي من أجل تحدید قیمة أصول الضریبة المؤجَّ

 إلى التوقیت المحتمل ومستوى األرباح الضریبیّة المستقبلّیة، باإلضافة إلى استراتیجّیات التخطیط الضریبي المستقبلیّة.
 

 الجدول التالي أثر التغیر في الضریبة:یظھر 
 

۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في    

 حساسیة االفتراضات المستخدمة في احتساب الضریبة
نسبة التغیر 

/+)-( )-التغیر (+/   
نسبة التغیر 

/+)-( )-التغیر (+/   
لایر عماني   

 باآلالف
 لایر عماني باآلالف 

%٥ التغیر في مصروف الضریبة  ۱٬۷۲۸ ٥%  ۱٬٦۷٦ 
 

 :%٥وعلیھ، یظھر الجدول التالي أثر التغیر في الضریبة المؤجلة بنسبة 
 

۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في    

 أصل / التزام الضریبة المؤجلة (بالصافي)
 نسبة التغیر

 /+)-( )-التغیر (+/   
نسبة التغیر 

/+)-( )-التغیر (+/   
لایر عماني   

 باآلالف
عماني باآلالفلایر    

%٥ أثر التغیر بنسبة  ۲٥۸ ٥%  ۳۸۷ 
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 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 التقدیرات واالجتھادات المحاسبیة الھامة (تابع) ٤
  

 تحدید فترة عقد اإلیجار (د)
 

دة اإلیجار م عند تحدید مدة اإلیجار، فإن المجموعة تنظر في كافة الوقائع والظروف. یتم تضمین خیارات التمدید (أو الفترات بعد خیارات اإلنھاء) في
ً إلى حد معقول (أو لم یتم إنھاؤه). وتنظر المجموعة في طبیعة وقابلیة تنفیذ شرط التمدید في اتفاقیة اإل جار وقیمة یفقط إذا كان اإلیجار مضمونا

اإلیجار.  كعوامل لتحدید مدة التحسینات على عقار مستأجر والغرامات عند اإلنھاء والتكالیف وتعطیل األعمال المطلوبة الستبدال المباني المستأجرة
ل العوامل یقد تحتوي اتفاقیات إیجار المباني التي تشغلھا المجموعة على خیار التمدید، حیث ال تضع المجموعة في االعتبار خیارات التمدید بعد تحل

 المذكورة أعاله.
 

أو یصبح البنك ملزماً بممارستھ (أو عدم ممارستھ). ال یتم مراجعة تتم إعادة تقییم مدة اإلیجار في حالة ممارسة خیار ما (أو عدم ممارستھ) بالفعل 
المالیة،  ةالتقییم إال في حال وقوع حدث مھم أو تغییر كبیر في الظروف التي تؤثر على ھذا التقییم والتي تقع في إطار سیطرة المجموعة. خالل السن

 أحداث أو تغییرات مھمة.لم تقم المجموعة بمراجعة تقییمھا لمدة اإلیجار لعدم وقوع أي 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة ٥
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

  ۱٥٦٬۱٦٦   ۱٦٦٬۱۲۷ التدفقات النقدیة  ٤۳۱٬٤۹۹   ٤۰٥٬٦۲٦
 ٥۰۰   ٥۰۰ المال لدى البنوك المركزیةودیعة رأس   ۱٬۲۹۹   ۱٬۲۹۹

  ۷۷۳٬٤۸۲   ۱۳٤٬۱۷۹ شھادات إیداع لدى البنوك المركزیة  ۳٤۸٬٥۱۷   ۲٬۰۰۹٬۰٤٤
  ۳۷٦٬٦۰۸   ٤۸۰٬۹٤۹ أرصدة أخرى لدى البنوك المركزیة  ۱٬۲٤۹٬۲۱۸   ۹۷۸٬۲۰۳

۳٬۳۹٤٬۱۷۲   ۲٬۰۳۰٬٥۳۳   ۷۸۱٬۷٥٥   ۱٬۳۰٦٬۷٥٦  
       

، بلغ متوسط الحد األدنى للرصید الذي تم ۲۰۱۹رأس المال لدى البنوك المركزیة بدون موافقة البنوك المركزیة المعنیة. خالل ال یمكن سحب ودیعة 
 ملیون لایر عماني). ۲٥٦٫۰: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ۲۷۲٫۱االحتفاظ بھ كاحتیاطیات قانونیة 

 
 مستحق من بنوك ٦
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
بالتكلفة المھلكة/ بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل    

  اآلخر
  

  ۱۱۳٬٤۹۸    ۱۱٦٬۱۲۳ أرصدة لدى بنوك أخرى ۳۰۱٬٦۱۸   ۲۹٤٬۸۰۰ 
 ۲۸٤٬۱۱۷   ٦۰۸٬۳۲۲ إیداعات بین البنوك  ۱٬٥۸۰٬۰٥۷  ۷۳۷٬۹٦٦
 ٥۹٬۸۲٦   ۹۷٬۳۷۰ قروض لبنوك  ۲٥۲٬۹۰۹  ۱٥٥٬۳۹۲

 ۱٬۱۸۸٬۱٥۸   ۲٬۱۳٤٬٥۸٤   ۸۲۱٬۸۱٤٥    ٥۷٬٤٤۱  
)٦٤۸(   (۷٦٦)  یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة (۱٫۹۹۰)   (۱٬٦۸۳)   

 ۱٬۱۸٦٬٤۷٥   ۲٬۱۳۲٬٥۹٤   ۸۲۱٬۰٤۹    ٤٥٦٬۷۹۳  
    بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   

 ۱۹٬۲٥۰   ٤۸٬۷٥٥ إیداعات بین البنوك  ۱۲٦٬٦۳٦  ٥۰٬۰۰۰
۱٬۲۳٦٬٤۷٥  ۲٬۲٥۹٬۲۳۰   ۸٦۹٬۸۰٤   ٤۷٦٬۰٤۳ 

       
 
  



                                                                                 ۳٦      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 مستحق من بنوك (تابع) ٦
 

 فیما یلي تحلیل لحركة مخصص خسارة انخفاض القیمة:
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
باآلالف لایر عماني  دوالر أمریكي باآلالف  دوالر أمریكي باآلالف  لایر عماني باآلالف  
       

 ۲٬٥٥۰   ٦٤۸ ینایر ۱في   ۱٬٦۸۳   ٦٬٦۲۲
 ۲۳۹  - ۹إعادة القیاس عند التحول لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم   -   ٦۲۲

 ۲٬۷۸۹   ٦٤۸ ینایر (عقب التحول) ۱في   ۱٬٦۸۳  ۷٬۲٤٤
 )٥٬٥٦۱( )۲٫۱٤۱(   ۱۱۷ مكون (معكوس) خالل السنة  ۳۰٤    

 -  ۱ أخرى ۳  -
 ٦٤۸   ۷٦٦ دیسمبر ۳۱في   ۱٬۹۹۰   ۱٬٦۸۳

       
 قروض وسلف / مدیونیات تمویل إسالمي۷

 تقلیدیة -قروض وسلف 
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  دوالر أمریكي باآلالف  دوالر أمریكي باآلالف
       

  ۷٬۲۳۰٬۷٤۹   ۷٬۰۸۱٬٦٦۲ قروض  ۱۸٬۳۹۳٬۹۲۷   ۱۸٬۷۸۱٬۱٦۷
  ۲۷۹٬٦۳۲   ۳۱۲٬۰٦۹ السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان  ۸۱۰٬٥٦۹   ۷۲٦٬۳۱۷
  ۲۱۹٬٥۱٦   ۱۸٦٬۰۳٦ قروض مقابل إیصاالت أمانة  ٤۸۳٬۲۱۰   ٥۷۰٬۱۷۱
  ٦۲٬۷۰۷   ۹۳٬۳۱۱ كمبیاالت شراء وخصم  ۲٤۲٬۳٦٦   ۱٦۲٬۸۷٥
  ۳٤۳٬٦۱۳   ۳۲۷٬۸۱۷ سلف أخرى  ۸٥۱٬٤۷۳   ۸۹۲٬٥۰۱

۲۱٬۱۳۳٬۰۳۱   ۲۰٬۷۸۱٬٥٤٥   ۸٬۰۰۰٬۸۹٥   ۸٬۱۳٦٬۲۱۷  
)۷۹۹٬۳۰٤( )۳۰۷٬۷۳۲(   (۲۸۸٬۷۰۲) یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة (۷٤۹٫۸۷٥)    

۲۰٬۳۳۳٬۷۲۷   ۲۰٬۰۳۱٬٦۷۰   ۷٬۷۱۲٬۱۹۳   ۷٬۸۲۸٬٤۸٥  
       

 مدیونیات تمویل إسالمي
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  دوالر أمریكي باآلالف  دوالر أمریكي باآلالف
       

 ٤۸٤٬۷۰٥   ٤۹۰٬۰٤۱ تمویل اإلسكان  ۱٬۲۷۲٬۸۳٤  ۱٬۲٥۸٬۹۷٤
 ٤۳٬۷۰۰   ٤٤٬٤٥۳ تمویل األفراد  ۱۱٥٬٤٦۲  ۱۱۳٬٥۰٦

 ٦۰۳٬٤۰٤   ٦٥۷٬٤۳۸ تمویل الشركات  ۱٬۷۰۷٬٦۳۱  ۱٬٥٦۷٬۲۸۳
۲٬۹۳۹٬۷٦۳  ۳٬۰۹٥٬۹۲۷   ۱٬۱۹۱٬۹۳۲   ۱٬۱۳۱٬۸۰۹ 

)٥٥٬٥۳۰( )۲۱٬۳۷۹(   (۲٦٬۰۸٤) یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة  (٦۷٫۷٥۱)    
۲٬۸۸٤٬۲۳۳  ۳٬۰۲۸٬۱۷٦  ۱٬۱٦٥٬۸٤۸  ۱٬۱۱۰٬٤۳۰ 

 
 فیما یلي تحلیل حركة مخصص خسارة انخفاض القیمة:

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹   ۲۰۱۸ 
باآلالف دوالر أمریكي  لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  دوالر أمریكي باآلالف  

          

  ۳۲۷٬۷۸٤    ۳۲۹٬۱۱۱ ینایر ۱في   ۸٥٤٬۸۳٤   ۸٥۱٬۳۸۷

)۸٥٬۳۱۷(   
إعادة القیاس على التحول إلى معیار التقاریر  -

)۳۲٬۸٤۷(    - ۹المالیة الدولي رقم   
 ۲۹٤٬۹۳۷   ۳۲۹٬۱۱۱ ینایر (عقب التحول) ۱في   ۸٥٤٬۸۳٤  ۷٦٦٬۰۷۰
 ۷۸٬۸٦٤    ٦۷٬۸۲۹ انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة  ۱۷٦٬۱۷۹  ۲۰٤٬۸٤۲

  ۱۰٬۰٦۰    ۱٥٬۸٤۲ الفائدة المجنبة خالل العام  ٤۱٬۱٤۸   ۲٦٬۱۳۰

 )۹٥٬۳٤۰(    (۹۳٬۳٦٦) 
مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر 

 االئتمانیة
 

 (۳٥٬۹٤٦)   )۳٦٫۷۰٦(  
 )۱٤٬٤۸۱( )٥٬٥۷٥(    (٤٬۹۱٤)  خالل العاماحتیاطي الفائدة المغطى  (۱۲٬۷٦٤)     
 )۱۹٬۷۷۸( )۷٬٦۱٤(    (۲٬٤۲۳)  مشطوب خالل العام (٦٬۲۹۳)     
 )۱۲٬۱۷۱( )٤٬٦۸٦(    (٥٤٬۷۰۰)  محول إلى المحفظة التذكیریة (۱٤۲٬۰۷۸)     

 )۷٥( )۲۹(     ۸ فروق تحویل عمالت أجنبیة  ۲۱    
 )٤۹( )۱۹(    - تحویل إلى ضمانات قید البیع -    

 )۳۱٤( )۱۲۱(   (۲۱)  حركات أخرى (٥٥)     
 ۳۲۹٬۱۱۱    ۳۱٤٬۷۸٦ دیسمبر ۳۱في   ۸۱۷٬٦۲٦  ۸٥٤٬۸۳٤

 
: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ۲۹۸٫٥، بلغت القروض والسلف التي لم یتم تحصیل فوائد تعاقدیة عنھا أو لم یتم إدراجھا ما قیمتھ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

ائمة الدخل قملیون لایر عماني). تظھر الفوائد التعاقدیة المجنبة واستردادھا بالتالي في صافي دخل الفوائد وإیرادات التمویل اإلسالمي في  ۲۸٦٫۸
   الشامل.



                                                                                 ۳۷      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 أصول أخرى ۸
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

  ۱۰۷٬٤۸۸  ۱۲۳٬٤٦۲ )۱۹أوراق قبول (إیضاح  ۳۲۰٬٦۸۱  ۲۷۹٬۱۹۰
 )۲۳٦( )۹۱(    (۱٤٥) یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة (۳۷۷)     

 ۱۰۷٬۳۹۷  ۱۲۳٬۳۱۷ صافي أوراق القبول ۳۲۰٬۳۰٤  ۲۷۸٬۹٥٤
۹۷٬٤۲٥  ۱۱٥٬۷٤۷  ً   ۳۷٬٥۰۹  ٤٤٬٥٦۳ مدیونیات أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما
  ۱۸٬٤۳۱  ۲۲٬۲۷٤ )۳۸القیمة العادلة الموجبة للمشتقات (إیضاح  ٥۷٬۸٥٥  ٤۷٬۸۷۳
  ۳٤٬۰۳۹  ۳٦٬۳۰۲ فوائد مستحقة ۹٤٬۲۹۱  ۸۸٬٤۱۳
  ۷٬۷۳۳  ٦٬۰۲۳ )۲۰أصل الضریبة المؤجلة (إیضاح  ۱٥٬٦٤٤  ۲۰٬۰۸٦
  ۲۰٬۳۲۳  ۲٬٤۰٥ أخرى ٦٬۲٤۷  ٥۲٬۷۸۷

  ۱٬۸۱۰  ۱٬۸۱۰ ضمان مقید بالبیع (بالصافي) ٤٬۷۰۱  ٤٬۷۰۱
٥۹۰٬۲۳۹  ٦۱٤٬۷۸۹  ۲۳٦٬٦۹٤  ۲۲۷٬۲٤۲  

 
ملیون لایر  ٥٫٥۹: ۲۰۱۸یتم استبعاد أي ضمانات خالل العام (، لم تحصل الشركة األم على أي ضمانات عن تسویة القرض. ولم ۲۰۱۹خالل 

 ٤٫۸٤: ۲۰۱۸ملیون لایر ُعماني ( ٤٫۸٤عماني). ووفقاً لمتطلبات البنك المركزي العماني، فقد احتفظ البنك بمخصص انخفاض القیمة القائم بقیمة 
 ملیون لایر عماني) حتى یتم استبعاد جمیع الممتلكات.

 
 أوراق مالیةاستثمارات في  ۹

  

القیمة العادلة من 
خالل الربح أو 

  الخسارة
القیمة العادلة من خالل 

 المجموع   التكلفة المھلكة   الدخل الشامل اآلخر

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  
لایر عماني 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  باآلالف
               أسھم مدرجة:

 ۷۳٬۲۷۹  -   ٦٥٬۷٦۱  ۷٬٥۱۸ أوراق مالیة أجنبیة
 ۷٬٦۱٦  -   ۷٬٦۱٦  - قطاع الخدمات األخرى

 ۹٬۰۱٤  -  -  ۹٬۰۱٤ وحدات صنادیق استثماریة
 ۷٬۰٥۹  -   ٦٬٤٥۱  ٦۰۸ قطاع الخدمات المالیة

 ۱٬۳٦۹  -   ۱٬۳٦۹  - قطاع الصناعة
         

        أسھم غیر مدرجة:
 ۲٬٥٤۲  -   ۱٬٦۷۲  ۸۷۰ أجنبیةأوراق مالیة 

 ۹٬۳۸۸  -   ۱٬۸٥٥  ۷٬٥۳۳ أوراق مالیة محلیة
 ۳۹۱  -   -  ۳۹۱ وحدات صنادیق استثماریة

 ۱۱۰٬٦٥۸  -   ۸٤٬۷۲٤   ۲٥٬۹۳٤ استثمارات حقوق الملكیّة
        

        دین مدرج:
  ۷۰۲٬٦٥۲  ۷۰۲٬٦٥۲  -  - سندات حكومیة

  ۳۷٬۸۲۳  ٥٬۰۱۲   ۳۲٬۸۱۱  - سندات أجنبیة
  ۱۱۳٬۹۱۸  ۹۱٬٤۱٥   ۲۲٬٥۰۳  - سندات محلیة

         
        دین غیر مدرج:
  ٤٦۱٬۸۱۹  ٤٦۱٬۸۱۹  -  - أذون الخزانة
  ۱۹٬٥۷٥  ۱٤٬۱۰۰   ٥٬٤۷٥  - سندات محلیة

  ۱٬۳۳٥٬۷۸۷  ۱٬۲۷٤٬۹۹۸   ٦۰٬۷۸۹  - إجمالي استثمارات الدیون
 (۱٬٦۱۳)   (۳۰۲)  (۱٬۳۱۱)   - یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة

  ۱٬۳۳٤٬۱۷٤  ۱٬۲۷٤٬٦۹٦   ٥۹٬٤۷۸  - استثمارات الدین
         

  ۱٬٤٤٤٬۸۳۲  ۱٬۲۷٤٬٦۹٦   ۱٤٤٬۲۰۲   ۲٥٬۹۳٤ ات أوراق مالیةاستثمار
  ۳٬۷٥۲٬۸۱۱  ۳٬۳۱۰٬۸۹۹   ۳۷٤٬٥٥۱   ٦۷٬۳٦۱ دوالر أمریكي باآلالف

 
ظ اقامت المجموعة بتصنیف بعض االستثمارات في استثمارات في أسھم بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حیث تخطط المجموعة االحتف

 بھذه االستثمارات على المدى الطویل ألسباب استراتیجیة.  
 
 
 
 



                                                                                 ۳۸      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 استثمارات في أوراق مالیة (تابع)۹
 

  

العادلة من القیمة 
خالل الربح أو 

  الخسارة
القیمة العادلة من خالل 

 المجموع   التكلفة المھلكة   الدخل الشامل اآلخر

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  
لایر عماني 

   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
               أسھم مدرجة:

  ۷۱٬۳۲٤   -    ٦۱٬۹۷۷    ۹٬۳٤۷ أوراق مالیة أجنبیة
  ۱۰٬۲۹۳   -    ۱۰٬۲۹۳   -  قطاع الخدمات األخرى

  ۱۱٬۳٥۰   -   -     ۱۱٬۳٥۰ وحدات صنادیق استثماریة
  ۸٬۰۱۸   -    ۷٬٤۰۸    ٦۱۰ قطاع الخدمات المالیة

  ۲٬۰٦۹   -    ۲٬۰٦۹    - قطاع الصناعة
               

              أسھم غیر مدرجة:
  ۲٬۷۷۰   -    ۱٬٦۱٥    ۱٬۱٥٥ أوراق مالیة أجنبیة
  ۱٦٬۳۷۹   -    ۹٬۱٤۷    ۷٬۲۳۲ أوراق مالیة محلیة

 ٤۲٥   -   -   ٤۲٥ وحدات صنادیق استثماریة
  ۱۲۲٬٦۲۸   -    ۹۲٬٥۰۹    ۳۰٬۱۱۹ استثمارات حقوق الملكیّة

        
               دین مدرج:

  ٥۰۱٬۲٤۱    ٥۰۱٬۲٤۱   -   - سندات حكومیة
  ۳٦٬۰٥٤    ۲٬۰۱۸    ۳٤٬۰۳٦   - سندات أجنبیة
  ۹۲٬۰۳۹    ۷۱٬۸۹٦    ۲۰٬۱٤۳    - سندات محلیة

                
               دین غیر مدرج:
  ٤۹٥٬٦۷۷    ٤۹٥٬٦۷۷   -    - أذون الخزانة
  ۲۳٬۰٥٦    ۱٤٬۳٥٦    ۸٬۷۰۰    - سندات محلیة

  ۱٬۱٤۸٬۰٦۷    ۱٬۰۸٥٬۱۸۸    ٦۲٬۸۷۹   - إجمالي استثمارات الدیون

)۱٬۱۱۳(    (۱۸۱)    (۹۳۲)    - یطرح: مخصص خسارة انخفاض القیمة  
  ۱٬۱٤٦٬۹٥٤    ۱٬۰۸٥٬۰۰۷    ٦۱٬۹٤۷   - استثمارات الدیون

                
  ۱٬۲٦۹٬٥۸۲    ۱٬۰۸٥٬۰۰۷    ۱٥٤٬٤٥٦    ۳۰٬۱۱۹ ات أوراق مالیةاستثمار

  ۳٬۲۹۷٬٦۱٥    ۲٬۸۱۸٬۲۰۰    ٤۰۱٬۱۸٤    ۷۸٬۲۳۱ دوالر أمریكي باآلالف
 

 ملخص الحركة في انخفاض االستثمارات في األوراق المالیة كالتالي:
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  باآلالف
            

  ۱٤٬۹۷۳   ۱٬۱۱۳ ینایر ۱في   ۲٬۸۹۱   ۳۸٬۸۹۱

(۳٤٬٤۰۸)  - 
إعادة التصنیف عند التحول لمعیار التقاریر المالیة 

 (۱۳٬۲٤۷)   - ۹الدولي رقم 
 ۱٬۷۲٦   ۱٬۱۱۳ ینایر (عقب التحول) ۱في   ۲٬۸۹۱  ٤٬٤۸۳

 (٦۱۳)    ٥۰۰ مكون/ (معكوس) خالل السنة  ۱٬۲۹۹  (۱٬٥۹۲) 
  ۱٬۱۱۳  ۱٬٦۱۳ دیسمبر ۳۱في  ٤٬۱۹۰   ۲٬۸۹۱

 
  



                                                                                 ۳۹      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 استثمارات في أوراق مالیة (تابع) ۹
 

 فیما یلي ملخص الحركة في استثمار األوراق المالیة:
 

  

أدوات الدین القیمة 
العادلة من خالل 

  الدخل الشامل اآلخر 

استثمارات حقوق 
الملكیّة بالقیمة 
العادلة من خالل 

  التكلفة المھلكة  الدخل الشامل اآلخر

القیمة العادلة من 
الربح أو خالل 

   الخسارة

  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  
لایر عماني 

     باآلالف
                    

     ۳۰٬۱۱۹   ۱٬۰۸٥٬۰۰۷   ۹۲٬٥۰۹   ٦۱٬۹٤۷  ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
    (۷)    ۳٬٤۱۳  (۲۳٤)    ٤۰ فروق صرف العملة

     ۱٬۸۳۹   ۳٬۹۳٦٬۸٤۳   ۸٬۹٤۲   ٤٬٥۸۷ إضافات
   (۸٬۹۷۲)   (۳٬۷٤۹٬۸۲۰)  (۱٤٬۹۳۸)   (۱۱٬۳٦۱)   استبعادات ومستردات

     ۱٬٥۸۹   -   ۱٬۸۷۹   ٤٬۷۷۹ ربح من التغیر في القیمة العادلة
   -  (۱۲۱)   -  (۳۷۹)  مخصص خسائر انخفاض القیمة 

                       -  (٦۲٦)                        -  (۱۱۸)  إھالك خصم / عالوة اإلصدار
     ۱٬۳٦٦   -  (۳٬٤۳٤)   (۱۷)  أرباح/ (خسائر) محققة عند البیع

     ۲٥٬۹۳٤   ۱٬۲۷٤٬٦۹٦   ۸٤٬۷۲٤   ٥۹٬٤۷۸ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
     ٦۷٬۳٦۱   ۳٬۳۱۰٬۸۹۹   ۲۲۰٬۰٦۲   ۱٥٤٬٤۸۹ دوالر أمریكي باآلالف

 

  

أدوات الدین بالقیمة 
العادلة من خالل 

  الدخل الشامل اآلخر

استثمارات حقوق 
الملكیّة بالقیمة العادلة 

من خالل الدخل 
  التكلفة المھلكة  الشامل اآلخر

القیمة العادلة من 
خالل الربح أو 

   الخسارة
     لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  
                    

      ٥۰٬۹۹٥    ٦۰۷٬۹٥٥    ۱۱٤٬۸۲۲    ۲٥۳٬٤۰٤ ۲۰۱۸ینایر  ۱في 
إعادة التصنیف على التحول إلى معیار 

    (۲۳٬۱٤۹)     ۲٥٦٬۸۳۸   (۲۸٬۸۳٦)    (۲۰۷٬۷۳٤) ۹التقاریر المالیة الدولي رقم 
   ۲۷٬۸٤٦  ۸٦٤٬۷۹۳  ۸٥٬۹۸٦  ٤٥٬٦۷۰  ینایر ۱في 

    (۳٦)   (٦٬۳٦۷)   (۷۲۷)    (۱) فروق صرف العملة
      ۱٦٬٦۱٥    ۳٬۳٦۱٬٤۹٤    ۱۸٬۱۳۷    ۲٦٬۹۸۷ إضافات

    (۱۲٬۲۱٦)   (۳٬۱۳٥٬۱۲۸)   (۳۳۲)   (۸٬٦۸٥)  استبعادات ومستردات
    (۲٬۱٥۹)   -   (۱۰٬۲٤٥)   (۲٬۱٤۳) خسارة من التغیر في القیمة العادلة

     -    ٤٥۱   -    ۱٦۲ عكس خسائر انخفاض القیمة

   (٤۳)  إھالك خصم / عالوة
-  

   (۲۳٦)   -    
     ٦۹   -    (۳۱۰)    - أرباح/ (خسائر) محققة عند البیع

      ۳۰٬۱۱۹    ۱٬۰۸٥٬۰۰۷    ۹۲٬٥۰۹    ٦۱٬۹٤۷ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
      ۷۸٬۲۳۱    ۲٬۸۱۸٬۲۰۰    ۲٤۰٬۲۸۳    ۱٦۰٬۹۰۱ دوالر أمریكي باآلالف

 
 استثمار في شركة تابعة ۱۰

 التفاصیل ذات الصلة باستثمارات الشركة األم في شركة تابعة جوھریة مبینة فیما یلي:
 نسبة الملكیة بلد التأسیس اسم الشركة

  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
%۱۰۰ ۱۰۰% المملكة العربیة السعودیة شركة مسقط المالیة  

 

 وفیما یلي بنود المیزانیة العمومیة الرئیسیة وقائمة الدخل للشركة التابعة:
۲۰۱۸ ۲۰۱۹  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

دوالر أمریكي 
 لایر عماني باآلالف  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

  ۱۱٬۸٥۷ ۱۱٬۷۳۷ إجمالي األصول  ۳۰٬٤۸٦  ۳۰٬۷۹۷
  ٤٬۱۳۹ ۳٬٤۹٤ إجمالي االلتزامات  ۹٬۰۷٥  ۱۰٬۷٥۱
  ٦٬۱٦۰  ٦٬۱٦۰ رأس المال المصرح بھ والمصدر  ۱٦٬۰۰۰  ۱٦٬۰۰۰

  ۲٬٥٤٤  ۲٬۰۳۲ إیرادات التشغیل  ٥٬۲۷۸  ٦٬٦۰۸
  ۱٬۹۲٥  ۱٬٥۳۸ إجمالي المصروفات  ۳٬۹۹٥  ٥٬۰۰۰
  ٦۱۹  ٤۹٤ صافي الربح بعد الضریبة  ۱٬۲۸۳  ۱٬٦۰۸

 
 
 
 



                                                                                 ٤۰      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

  ممتلكات ومعدات وبرامج ۱۱

 
ممتلكات ومعدات 

  وبرامج
 أصول حق االستخدام

)۱۲(إیضاح   اإلجمالي  
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 

      ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 ۲۲۸٬۷۰۱   ٦۰٬۳۸۷  ۱٦۸٬۳۱٤ إجمالي القیمة الدفتریة

 (۱٤۹٬۲۱۹)  (۱٤٬٤۰۷)  (۱۳٤٬۸۱۲) االستھالك المتراكم
 ۷۹٬٤۸۲  ٤٥٬۹۸۰  ۳۳٬٥۰۲ صافي القیمة الدفتریة

 ۲۰٦٬٤٤۷   ۱۱۹٬٤۲۹  ۸۷٬۰۱۸ صافي القیمة الدفتریة (دوالر أمریكي باآلالف)
 ۲۰٬٦٦۹   ۸٬۱۰۸  ۱۲٬٥٦۱ االستھالك المحمل للعام

 

 
 ممتلكات ومعدات وبرامج

     أثاث   
   مركبات  وتركیبات و  أراٍض و 

 اإلجمالي    معدات  مبان 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 

         التكلفة أو التقییم:
  ۲۰۱٬۰۱۹   ۱٬۱۹٤   ۱٤۹٬۳۷۰   ٥۰٬٤٥٥ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

إعادة التصنیف عند التحول لمعیار التقاریر المالیة 
 (۳۸٬۱۷۷)   -  -  (۳۸٬۱۷۷)  ۱٦الدولي رقم 

 -  -   ٥٤۹  (٥٤۹)  تحویل
  ۸٬٤۸۷   ٥۰   ۸٬٤۰۹   ۲۸ إضافات خالل العام

 (۳٬۰۱٦)   -  (۲٬۰٥۲)   (۹٦٤)  استبعادات
  ۱  -   ۱  - تعدیالت تحویل العمالت

  ۱٦۸٬۳۱٤   ۱٬۲٤٤   ۱٥٦٬۲۷۷   ۱۰٬۷۹۳ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
         

        االستھالك المتراكم:
  ۱۳۱٬٥۱۸   ۹٥۲   ۱۱۷٬۷۹۰   ۱۲٬۷۷٦ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

إعادة التصنیف عند التحول لمعیار التقاریر المالیة 
 (٦٬۲۹۹)   -  -  (٦٬۲۹۹) ۱٦الدولي رقم 

 -  -   ٥۱۷  (٥۱۷)  تحویل
  ۱۲٬٥٦۱   ۱۲۰   ۱۲٬٤۲۰   ۲۱ المحّمل للسنة

 (۲٬۹٦۹)   -     (۲٬۰۲۰)   (۹٤۹)  متعلق باالستبعادات
  ۱  -      ۱  -    تعدیالت تحویل العمالت

  ۱۳٤٬۸۱۲   ۱٬۰۷۲   ۱۲۸٬۷۰۸   ٥٬۰۳۲ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 

       

        صافي القیمة الدفتریة:
  ۳۳٬٥۰۲   ۱۷۲   ۲۷٬٥٦۹   ٥٬۷٦۱ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
  ۸۷٬۰۱۸   ٤٤۷   ۷۱٬٦۰۸   ۱٤٬۹٦۳ (دوالر أمریكي باآلالف) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

        

     أثاث   
   مركبات  وتركیبات و  أراٍض و 

 اإلجمالي    معدات  مبان 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 

         التكلفة أو التقییم:
  ۱۹۰٬٤۲۷   ۱٬۱۷۳    ۱۳۸٬۸۰۲   ٥۰٬٤٥۲ ۲۰۱۸ینایر  ۱في 

  ۱۰٬۷۳۹   ۲۱   ۱۰٬۷۱٤   ٤ إضافات خالل العام
 (۱٤۲)   -  (۱٤۲)   - استبعادات

 (٥)   -  (٤)   (۱)  تعدیالت تحویل العمالت
  ۲۰۱٬۰۱۹   ۱٬۱۹٤   ۱٤۹٬۳۷۰   ٥۰٬٤٥٥ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

         

        االستھالك المتراكم:
  ۱۱۸٬۳۰۸   ۸۱۸    ۱۰٥٬٤۹۸   ۱۱٬۹۹۲ ۲۰۱۸ینایر  ۱في 

  ۱۳٬۳٥۹   ۱۳٤   ۱۲٬٤٤۰   ۷۸٥ المحّمل للعام
 (۱٤۲)   -     (۱٤۲)   -    متعلق باالستبعادات

 (۷)   -     (٦)   (۱)  تعدیالت تحویل العمالت
  ۱۳۱٬٥۱۸   ۹٥۲   ۱۱۷٬۷۹۰   ۱۲٬۷۷٦ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

    
  

   

         صافي القیمة الدفتریة:
  ٦۹٬٥۰۱    ۲٤۲    ۳۱٬٥۸۰   ۳۷٬٦۷۹ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
  ۱۸۰٬٥۲۲    ٦۲۹    ۸۲٬۰۲٦   ۹۷٬۸٦۷ (دوالر أمریكي باآلالف) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 



                                                                                 ٤۱      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 
 ممتلكات ومعدات وبرامج (تابع)       ۱۱

 
ملیون لایر  ٥٦٫٦٦٦: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ٦۱٫۲٦٤تتضمن تكلفة األثاث والتركیبات والمعدات أعاله برامج تم االستحواذ علیھا بقیمة 

  ملیون لایر عماني). ۳۷٫۹٤۸: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ٤٤٫۳۲۲عماني)، وبلغ استھالكھا المتراكم 
 

المباني المملوكة و لدى البنك سیاسة إلعادة تقییم األراضي والمباني المملوكة لھ في نھایة كل خمس أعوام. ووفقًا لسیاسة البنك، تمت إعادة تقییم األراضي
ً منھا من قبل مقیمین مھنیین مستقلین على أساس السوق المفتوح. وفیما لو تم إدراج ملكیة  ۲۰۱۷خالل عام  األراضي والمباني بالتكلفة مطروحا

ملیون لایر عماني). واحتیاطي إعادة التقییم غیر متاح للتوزیع  ۲٫۸۹۱: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ۲٫۸٦۲االستھالك، لبلغت القیمة الدفتریة ما قیمتھ 
 ریثما یتم استبعاد األصل ذي الصلة.

 
ملیون لایر عماني  ۰٫۸٦٦الضریبة المؤجلة المتراكمة على الرصید القائم الحتیاطي إعادة التقییم بمبلغ ، قامت الشركة األم بإدراج التزام ۲۰۱۹في 

 في الدخل الشامل اآلخر.
 

 أصول حق االستخدام ۱۲
   

     أثاث  
   مركبات  وتركیبات و  أراٍض و 

 اإلجمالي    معدات  مبان 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 

        التكلفة أو التقییم:
 -  -  -  - ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

  ۱۳٬۱۱۸   ۳۸۸   ۳٬۷۲۲   ۹٬۰۰۸ ۱٦أثر التحول لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
إعادة التصنیف عند التحول لمعیار التقاریر المالیة 

  ۳۸٬۱۷۷  -  -   ۳۸٬۱۷۷ ۱٦الدولي رقم 
  ۹٬۰۹۲   ۱٬۱۲۰   ۳۲۲   ۷٬٦٥۰ إضافات خالل العام

  ٦۰٬۳۸۷   ۱٬٥۰۸  ٤٬۰٤٤   ٥٤٬۸۳٥ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
        

        االستھالك المتراكم:
 -  -  -  - ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

 -  -  -  - ۱٦أثر التحول لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
التحول لمعیار التقاریر المالیة إعادة التصنیف عند 

  ٦٬۲۹۹  -  -   ٦٬۲۹۹ ۱٦الدولي رقم 
  ۸٬۱۰۸   ٤۹۷   ۱٬۰۷۰   ٦٬٥٤۱ المحّمل للعام

  ۱٤٬٤۰۷   ٤۹۷   ۱٬۰۷۰   ۱۲٬۸٤۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
        

        صافي القیمة الدفتریة:
  ٤٥٬۹۸۰   ۱٬۰۱۱   ۲٬۹۷٤   ٤۱٬۹۹٥ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
  ۱۱۹٬٤۲۹   ۲٬٦۲٦   ۷٬۷۲٥   ۱۰۹٬۰۷۸ (دوالر أمریكي باآلالف) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 
 التزامات اإلیجار۱۳

 
 ، یتم عرض التزامات اإلیجار على النحو التالي:۱٦عند التحّول إلى معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

 ۲۰۱۹ 
 لایر عماني باآلالف 

  ۱۳٬۱۱۸ ۱٦الدولي رقم  أثر التحول لمعیار التقاریر المالیة
  ۳۸٬٥۲۳ ۲۰۱۹ینایر  ۱في  ۱٦إعادة التصنیف من التزامات أخرى عند التحول لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

 ۸٬۹۸۱ إضافات خالل العام
  ۳٬٦٥۱ )۳۳مصروفات تمویل على اإلیجار (إیضاح 

 (۱۰٬٤۹۱)  دفعات اإلیجار
  ٥۳٬۷۸۲ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 (۳٬۳۷۷)  مصروفات مدفوعة مقدما یطرح:
  ٥۰٬٤۰٥ )۱۹التزامات اإلیجار (اإلیضاح 

  
  التزامات اإلیجار

  ۳٬۲۹٦ جاٍریة  
  ٤۷٬۱۰۹ غیر متداولة  

 ٥۰٬٤۰٥  
  ۸۳۷ مصروف مرتبط بعقود إیجار قصیرة األجل 

 
 

 
 



                                                                                 ٤۲      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 االیجار  (تابع)التزامات ۱۳
 

 التزامات اإلیجار:یبین الجدول التالي تحلیل استحقاق 
 

 
 أقل من

  سنة واحدة
من سنة إلى 

  سنتین
من سنتین إلى 
  خمس سنوات

 أكثر من
  خمس سنوات

 
 اإلجمالي

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

          ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
  ۱٤۸٬٦۰۱    ۱۱۹٬٦٦٥    ۱۲٬۰٦٤    ٦٬۸٥٥    ۱۰٬۰۱۷  األدنى لمدفوعات اإلیجارإجمالي الحد 

 (۹٤٬۸۱۹)   (۷۹٬۷۲۷)   (۸٬٦٦۱)   (۳٬۰۸۷)   (۳٬۳٤٤)  یطرح: المبالغ التي تمثل مصروفات التمویل
  ٥۳٬۷۸۲    ۳۹٬۹۳۸    ۳٬٤۰۳    ۳٬۷٦۸    ٦٬٦۷۳  التزامات اإلیجار

  ۱۳۹٬٦۹۳    ۱۰۳٬۷۳٥    ۸٬۸۳۹    ۹٬۷۸۷    ۱۷٬۳۳۲  دوالر أمریكي باآلالف
 

 )۲۰۱۸(ساري حتى  التزامات اإلیجار التمویلي
 

ة عأبرمت المجموعة اتفاقیة عقد إیجار مع طرف ثالث (ھیئة شبھ حكومیة) الستئجار مبنى تم إنشاؤه ألغراض المكتب الرئیسي والستخدام المجمو
سنة األولى  ۲٥عاماً. قیمة مدفوعات استئجار المبنى السنویة لمدة الـ  ٥۰وتبلغ مدة إیجار المبنى  ۲۰۰۹في  الحصري. تم االنتھاء من إنشاء المبنى

 ۳٦ملیون لایر عماني. وبدءا من السنة  ۳٫٤لیصل إلى  % ۲٥سنوات، سیرتفع  اإلیجار السنوي بنسبة  ۱۰ملیون لایر عماني. الحقاً وبعد  ۲٫۷تبلغ 
سنة  ۲٥ملیون لایر عماني. ونتیجة لذلك، فإن الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار في الـ  ۳٫۷إضافیة لیصل إلى  %۱۰بنسبة  فما بعد، سیرتفع اإلیجار

 األولى أقل من مصروفات التمویل المستحقة الدفع لكل عام.
 

 على النحو التالي: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱مستقبلیة كما في الحد األدنى من دفعات اإلیجار وإجمالي االلتزام فیما یتعلق بتلك اإلیجارات المتعلقة بفترات 
 

۲۰۱۸    ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

    باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
     

          )۱٤۸( )٥۷(  جاریة    
    ۱۰۰٬۲۰۸  ۳۸٬٥۸۰  غیر جاریة   
    ۱۰۰٬۰٦۰  ۳۸٬٥۲۳  )۱۹اإلجمالي (إیضاح    

      
   ممثال في:   

    ۳٤۹٬۹٦۱  ۱۳٤٬۷۳٥  إجمالي مدفوعات اإلیجار التمویلي المستحقة   
   )۲٤۹٬۹۰۱( )۹٦٬۲۱۲(  یطرح: مصروفات تمویل مستقبلیة    

    ۱۰۰٬۰٦۰  ۳۸٬٥۲۳  صافي التزامات اإلیجار/القیمة الحالیة لإلیجار والمدرجة كممتلكات   
 

 الجدول التالي یبین تحلیل استحقاق اإلیجار التمویلي مستحق الدفع:

 
 أقل من

  سنة واحدة
من سنة إلى 

  سنتین
من سنتین إلى 
  خمس سنوات

 أكثر من
  خمس سنوات

 
 اإلجمالي

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

          ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
      ۱۳٤٬۷۳٥    ۱۲۱٬۲٥۰            ۸٬۰۹۱              ۲٬٦۹۷    ۲٬٦۹۷ اإلیجارإجمالي الحد األدنى لمدفوعات 

     (۹٦٬۲۱۲)   (۸۲٬۳۹۷)           (۸٬۳۰۳)           (۲٬۷٥۸)   (۲٬۷٥٤)  یطرح: المبالغ التي تمثل مصروفات التمویل
 التزام اإلیجار التمویلي

 (٥۷)   
             

(٦۱)   (۲۱۲)             ۳۸٬۸٥۳    ۳۸٬٥۲۳        
 ۱۰۰٬۰٦۰  ۱۰۰٬۹۱۷  (٥٥۰)  (۱٥۹)  (۱٤۸) دوالر أمریكي باآلالف

 
 ودائع من البنوك ۱٤

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

       
  ٦۳۷٬۱٤۲   ۸۸٦٬۰۸٦ اقتراضات بین البنوك  ۲٬۳۰۱٬٥۲۲   ۱٬٦٥٤٬۹۱٥

  ۱۱۲٬٦۱۱   ۷۷٬٥٦۸ أرصدة لدى بنوك أخرى  ۲۰۱٬٤۷٥   ۲۹۲٬٤۹٦
  ۲۰۲٬۱۲٥   ۲۰۹٬۸۲٥ ودائع أخرى بسوق النقد  ٥٤٥٬۰۰۰   ٥۲٥٬۰۰۰

۲٬٤۷۲٬٤۱۱   ۳٬۰٤۷٬۹۹۷   ۱٬۱۷۳٬٤۷۹   ۹٥۱٬۸۷۸  
 

  



                                                                                 ٤۳      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 ودائع العمالء ۱٥
 

 تقلیدیة -ودائع العمالء 
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

  ۳٬۰۸۲٬۰٦۱   ۲٬۳۹۳٬۲۳٥ حسابات ودائع  ٦٬۲۱٦٬۱۹٥   ۸٬۰۰٥٬۳٥۲
  ۲٬٤۳٤٬۰۰٦   ۲٬٥۸۰٬٤۹۳ حسابات ادخار  ٦٬۷۰۲٬٥۷۹   ٦٬۳۲۲٬۰۹٤
  ۱٬٦٥۰٬٤۰۱   ۱٬٦٦٥٬٦۹۹ حسابات جاریة  ٤٬۳۲٦٬٤۹۱   ٤٬۲۸٦٬۷٥٦

  ۲۸۲٬۰٤٥   ۳۱٤٬۲۰۰ حسابات تحت الطلب  ۸۱٦٬۱۰٤   ۷۳۲٬٥۸٤
  ٥٥٬۷۰٦   ٥۷٬٦۳۹ حسابات ھامشیة  ۱٤۹٬۷۱۲   ۱٤٤٬٦۹۱

۱۹٬٤۹۱٬٤۷۷   ۱۸٬۲۱۱٬۰۸۱   ۷٬۰۱۱٬۲٦٦   ۷٬٥۰٤٬۲۱۹  
 

 اسالمیة  -ودائع العمالء 
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

  ٥۹۰٬۷۳٥   ٦۲۸٬۲٤۲ حسابات ودائع  ۱٬٦۳۱٬۷۹۷   ۱٬٥۳٤٬۳۷۷
  ۱٤٥٬٤۳٦   ۲۱٥٬٦۳۸ حسابات ادخار  ٥٦۰٬۰۹۹   ۳۷۷٬۷٥٦
  ۹۹٬٦٦۳   ۱۱۱٬٤۷۸ حسابات جاریة  ۲۸۹٬٥٥۳   ۲٥۸٬۸٦٥

 -   ۳۷ حسابات تحت الطلب  ۹٦  -
  ۱۲۲٬٦۳۲   ۷۷٬۰۰٥ حسابات ھامشیة  ۲۰۰٬۰۱۳  ۳۱۸٬٥۲٥

۲٬٤۸۹٬٥۲۳   ۲٬٦۸۱٬٥٥۸  ۱٬۰۳۲٬٤۰۰  ۹٥۸٬٤٦٦  
 

 صكوك۱٦
 

، أصدرت الشركة األم شھادات صكوك المشاركة. وتم تأسیس منشأة خاصة لھذا الغرض (وھي شركة میثاق صكوك ش.م.م) وھي ۲۰۱۷في یونیو 
  المصدر والحارس األمین لبرنامج صكوك. 

 
لایر عماني لكل  ۱٫۰۰۰االسمیة  ملیون لایر عماني (القیمة ٤٤٫٦بقیمة  ۲۰۱۷كجزء من البرنامج، تم إصدار أول سلسلة من الشھادات في یونیو 

 ۲۰۱۹ایو مشھادة) ویمتد لفترة خمسة أعوام من خالل ترتیب تمویل متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. تم إصدار السلسلة الثانیة من الشھادات في 
وام. یتم دفع األرباح على الصكوك كل عامین لایر عماني لكل شھادة) وتمتد لفترة خمسة أع ۱٫۰۰۰ملیون لایر عماني (القیمة االسمیة  ٤٥٫٦بمبلغ 

 ویتم إدراجھا في سوق مسقط لألوراق المالیة.
 

 فیما یلي تفاصیل إصدار الصكوك:
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ االستحقاق معدل الربح السنوي المتوقع البنود
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف   

  ٤٤٬٦۰۸   ٤٤٬٦۰۸ ۲۰۲۲-یونیو   %٥٫۰۰ اإلصدار األول
 -   ٤٥٬٥۹۷ ۲۰۲٤-مایو   %٥٫٥۰ اإلصدار الثاني

   ۹۰٬۲۰٤٤٬٦   ٥۰۸  
(دوالر أمریكي 

 ۱۱٥٬۸٦٥  ۲۳٤٬۲۹۹   باآلالف)
 

 سندات یورو متوسطة األجل ۱۷
 

األمریكي. ھذه األدوات تقوم الشركة األم بإصدار سندات یورو متوسطة األجل تحت برنامج سندات الیورو متوسطة األجل، وھي مقومة بالدوالر 
ملیون لایر عماني، كما استحقت  ۱۹۲٫٥، تم إصدار سندات بقیمة ۲۰۱۸غیر قابلة للتحویل وبدون ضمان ومدرجة في بورصة إیرلندا. وخالل عام 

لتغطیة طیة للقیمة العادلة، لملیون لایر عماني. لقد أبرمت الشركة األم عقد مقایضات معدل الفائدة، الذي تم تصنیفھ بمثابة تغ ۱۹۲٫٥سندات بقیمة 
لمغطى) ا من مخاطر معدالت الفائدة على سندات الیورو متوسطة األجل. إن التغیر المتراكم في القیمة العادلة لسندات الیورو متوسطة األجل (البند

لمالي. یتم لتالي یتم عرضھ في قائمة المركز االمنسوبة إلى مخاطر التغطیة یتم تسجیلھ كجزء من القیمة الدفتریة لسندات الیورو المتوسطة األجل وبا
 على التوالي. ٤-٤-٤۲و ۲-۳-٤۲اإلفصاح عن بیان استحقاق السندات ذات األسعار العائمة وأسعار الفائدة الخاصة بھا في اإلیضاحین 

 
  



                                                                                 ٤٤      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 سندات قابلة للتحویل إلزامیاً  ۱۸
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
 دوالر أمریكي

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

  ۳۲٬٤۱٦  - ینایر ۱في  -      ۸٤٬۱۹۸
 (۳۲٬٤۱٦)   - تحویل خالل العام -  (۸٤٬۱۹۸) 

 -  - دیسمبر ۳۱في  -  -
 

إلى رأس المال وفقا لشروط السندات  ۲۰۱٥، قام البنك بتحویل جزء من سنداتھ القابلة للتحویل إلزامیا والصادرة في ۲۰۱۸خالل شھر مارس 
ملیون لایر  ۱۰٫۲٥۸ملیون لایر عماني قد تم قیده في رأس المال وعالوة اإلصدار بقیمة  ۳۲٫٤۱٦القابلة للتحویل إلزامیا. إن التحویل البالغ قدره 

 ملیون لایر عماني، على التوالي. ۲۱٫۲۹۱عماني و
 

لمتوسط سعر إقفال السوق على  %۲۰لایر عماني الذي یمثل خصم بنسبة  ۰٫۳۱٦التحویل بمقدار بناء على شروط نشرة اإلصدار، تم احتساب سعر 
 ۱۰۲٬٥۸۲٬۷۸۹. أصدر البنك ۲۰۱۸یوماً السابقة لتاریخ التحویل بعد تعدیل أثر األسھم المجانیة الصادرة في الربع األول من عام  ۹۰مدى فترة 

  سھماً على حساب التحویل.
 

 التزامات أخرى ۱۹
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

  ۱۳۷٬٦۷۰   ۱٦۳٬۳۱٤ التزامات ومصروفات مستحقة أخرى  ٤۲٤٬۱۹۲   ۳٥۷٬٥۸۳
  ۱۰۷٬٤۸۸   ۱۲۳٬٤٦۲ )۸أوراق قبول (إیضاح   ۳۲۰٬٦۸۱   ۲۷۹٬۱۹۰

 ۲۹٬۸۲۰   ٥٤٬۱٤۲ انخفاض في قیمة الضمانات المالیة  ۱٤۰٬٦۲۹  ۷۷٬٤٥٥

۲٦٬٥٤۳   ۲۷٬۹۰۹  
انخفاض قیمة االلتزامات غیر المسحوبة والحدود غیر 

  ۱۰٬۲۱۹   ۱۰٬۷٤٥ المستخدمة
  ۷۳٬۹٦۱   ۸٤٬٤۹۳ فوائد مستحقة  ۲۱۹٬٤٦۲   ۱۹۲٬۱۰٥
  ۳۸٬٥۲۳  - )۱۳إیجار تمویلي (إیضاح  -   ۱۰۰٬۰٦۰

 -  ٥۰٬٤۰٥ )۱۳التزامات اإلیجار (اإلیضاح   ۱۳۰٬۹۲۲  -
  ۱۹٬٤٥٦   ۱۸٬٦۷٥ )۳۸القیمة العادلة السالبة للمشتقات (إیضاح   ٤۸٬٥۰٦   ٥۰٬٥۳٥
  ۹٬٦۳٦   ۸٬۷٥٦ خصم وفائدة غیر مكتسبة  ۲۲٬۷٤۳   ۲٥٬۰۲۹
  ٦٬٥۷٦   ۷٬۰۰٦ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  ۱۸٬۱۹۷   ۱۷٬۰۸۱

 -   ۸٦٦ )۲۰التزام ضریبة مؤجلة (إیضاح   ۲٬۲٤۹  -
۱٬۱۲٥٬٥۸۱  ۱٬۳٥٥٬٤۹۰   ٥۲۱٬۸٤   ٦٤۳۳٬۳٤۹ 

 
ملیون لایر عماني)  ۱٫۰٥۸: ۲۰۱۸ملیون لایر ُعماني ( ۱٫۱۲۰كان المحمل للعام والمبالغ المدفوعة فیما یتعلق بمكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

 ملیون لایر عماني) على التوالي. ۰٫٤۷۰: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ۰٫٦۹۰ومبلغ 
 

 فیما یلي تحلیل الحركات في مخصص خسارة االنخفاض في القیمة للضمانات المالیة / االلتزامات غیر المسحوبة والحدود غیر المستخدمة:
 

 االنخفاض في قیمة الضمانات المالیة
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي  

   باآلالف
دوالر أمریكي   

   باآلالف
لایر عماني  

  باآلالف
لایر عماني   

  باآلالف
 -   ۲۹٬۸۲۰ ینایر ۱في   ۷۷٬٤٥٥  -

٥۲٬٤٥۰   - 
إعادة القیاس عند التحول لمعیار التقاریر المالیة  

  ۲۰٬۱۹۳  - ۹الدولي رقم 
  ۲۰٬۱۹۳   ۲۹٬۸۲۰  ینایر (عقب التحول) ۱في    ۷۷٬٤٥٥   ٥۲٬٤٥۰
  ۹٬٦۲۹   ۲٤٬۳۱۸  مخصص خالل العام   ٦۳٬۱٦٤   ۲٥٬۰۱۰

 (۲)    ٤  فروق صرف العملة   ۱۰  (٥) 
  ۲۹٬۸۲۰   ٥٤٬۱٤۲  دیسمبر ۳۱في    ۱٤۰٬٦۲۹   ۷۷٬٤٥٥

 
  



                                                                                 ٤٥      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 التزامات أخرى (تابع) ۱۹
 

 ارتباطات غیر مسحوبة وحدود غیر مستغلة
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي  

   باآلالف
دوالر أمریكي   

   باآلالف
لایر عماني  

  باآلالف
لایر عماني   

  باآلالف
 -   ۱۰٬۲۱۹ ینایر ۱في   ۲٦٬٥٤۳  -

۳۳٬۳٤۳   - 
 التقاریر المالیة الدوليإعادة القیاس عند التحول لمعیار  

  ۱۲٬۸۳۷  - ۹رقم 
  ۱۲٬۸۳۷   ۱۰٬۲۱۹  ینایر (عقب التحول) ۱في    ۲٦٬٥٤۳   ۳۳٬۳٤۳
 (۲٬٦۱۸)    ٥۲٦  مكون/ (معكوس) خالل السنة   ۱٬۳٦٦  (٦٬۸۰۰)
  ۱۰٬۲۱۹   ۱۰٬۷٤٥  دیسمبر ۳۱في    ۲۷٬۹۰۹   ۲٦٬٥٤۳

 
 الضرائب ۲۰

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

    االلتزامات الجاریة:   
 ۳٥٬۰٤٦  ۳٤٬٦۷۸ العام الحالي ۹۰٬۰۷۳  ۹۱٬۰۲۸
 ۸٬٤٦۱  ۱۲٬٤۹۰ أعوام سابقة ۳۲٬٤٤۱  ۲۱٬۹۷۷

۱۱۳٬۰۰٥  ۱۲۲٬٥۱٤  ٤۷٬۱٦۸  ٤۳٬٥۰۷ 
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

    قائمة الدخل الشامل المجمعة:    
 ۳٥٬۰٤٦  ۳٤٬٦۷۸ العام الحالي  ۹۰٬۰۷۳  ۹۱٬۰۲۹

)۱٬۰۲۳(  (۳۹٤)  -  أعوام سابقة  -  
۹۰٬۰۰٦  ۹۰٬۰۷۳  ۳٤٬٦۷۸  ۳٤٬٦٥۲ 

       

)۲٬۹٤٦(   (۲۹۹) 
 المتعلق بتكوین وعكس الفروق المؤقتة   
   (۱۱٥)  (۱٬۱۳٤) 

۸۷٬۰٦۰  ۸۹٬۷۷٤   ۳٤٬٥٦۳   ۳۳٬٥۱۸ 
 
). لقد تم تعدیل الربح المحاسبي ألغراض تحدید مصروف الضریبة للعام. %۱٥: ۲۰۱۸( %۱٥المعدل الضریبي المطبق للشركة األم ھو  )۱(

د ما ئتتضمن التعدیالت المعدة ألغراض الضریبة بنود كٍل من اإلیرادات والمصروفات. وبعد تطبیق تلك التعدیالت، بلغ متوسط معدل الضریبة السا
 ).%۱٥٫۷۳: ۲۰۱۸( %۱٥٫۷۰نسبتھ 

 
) نتیجة األثر %۱٥٫۷۳: ۲۰۱۸( % ۱٥٫۷۰) ومعدل الضریبة الفعلي بنسبة %۱٥: ۲۰۱۸( %۱٥ینشأ الفرق بین معدل الضریبة المطبق بنسبة 

لحالي لقوانین ا الضریبي على الدخل الذي ال یعتبر خاضعاً للضریبة والمصروفات التي ال تعتبر قابلة للخصم الضریبي. وتتم تلك التعدیالت طبقاً للمفھوم
 ضریبة الدخل واللوائح وكذلك الممارسات المتعارف علیھا.

 
ملیون لایر ُعماني)  ۲۱۳٫۱٥۱: ۲۰۱۸ملیون لایر ُعماني ( ۲۲۰٫۱۱۳المحاسبیة قبل الضرائب عن العام البالغة تسویة الضرائب على األرباح  )۲(

 والضرائب المحملة بالقوائم المالیة المجمعة كما یلي:
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

 ۸۳٬۰٤۷   ۸٥٬۷٥۸  
) على الربح %۱٥: ۲۰۱۸( %۱٥الضریبة المحملة بنسبة 

  ۳۱٬۹۷۳    ۳۳٬۰۱۷ المحاسبي قبل الضریبة
    یضاف األثر الضریبي لـ:   

 (۱۹۷)   (٥۳۰) دخل غیر خاضع للضریبة    (۱٬۳۷٦)  (٥۱۱) 
  ۳٬۰۲۲    ۱٬۹۹۲ مصروفات غیر مقتطعة أو مؤجلة  ٥٬۱۷٤   ۷٬۸٤۹

  ۱۹۸    ۹۱ ضرائب أجنبیة على دخل من مصدر أجنبي  ۲۳٦   ٥۱٤
  ٥۰    ۱۰۸ ضریبة تتعلق بشركة تابعة  ۲۸۱   ۱۳۰

 المتعلق بتكوین وعكس الفروق المؤقتة (۲۹۹)  (۲٬۹٤٦) 
                 

(۱۱٥)   (۱٬۱۳٤) 
 (۳۹٤)   - عكس مخصص متعلق بأعوام سابقة -   (۱٬۰۲۳) 
 ۳۳٬٥۱۸   ۳٤٬٥٦۳  الضریبة المحملة وفقا لقائمة الدخل الشامل المجمعة  ۸۹٬۷۷٤   ۸۷٬۰٦۰ 

  



                                                                                 ٤٦      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 الضرائب (تابع) ۲۰
 
 ).%۱٥ - ۲۰۱۸( %۱٥تم إدراج أصل / التزام الضریبة المؤجلة وفقاً لمعدل الضریبة الفعلي بنسبة  )۳(
 

والضریبة المؤجلة المستردة/(المحملة) في قائمة الدخل الشامل باألثر الضریبي  یتعلق أصل (التزام) الضریبة المؤجلة في قائمة المركز المالي
القیمة  ةللمخصصات والتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستھالك المعجل والتغیرات في تغطی

 العادلة.
 

 أصل ضریبة مؤجلة

 في
۲۰۱۹ینایر  ۱   

/ (محمل) في  معكوس
قائمة الدخل الشامل 

  المجمعة

معكوس / (محمل) في 
قائمة الدخل الشامل اآلخر 

  المجمعة
دیسمبر ۳۱  

۲۰۱۹ 

 
لایر عماني 

 لایر عماني باآلالف  باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
        أصول:

  ۲٬۸۹۱   -  (۲۱٤)   ۳٬۱۰٥ األثر الضریبي للمخصصات
 ۱٤۲  -  ۱٤۲   - أثر ضریبة أصول حق االستخدام

  ٤٬۳۰٦  (۱٬۹۰۷)   -   ٦٬۲۱۳  التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات
  ٦    ۸۳   -  (۷۷)  التغیر في القیمة العادلة للتحوط

        

     -   االلتزام:
األثر الضریبي لالستھالك الضریبي 

 (۱٬۳۲۲)   -   ۱۸٦  (۱٬٥۰۸)  المعّجل
 ۷٬۷۳۳   ۱۱٤    (۱٬۸۲٤)   ٦٬۰۲۳  

 

 أصل ضریبة مؤجلة

 في
۲۰۱۸ینایر  ۱   

معكوس/ (محمل) في قائمة 
  الدخل الشامل المجمعة

معكوس/ (محمل) في قائمة 
الدخل الشامل اآلخر 

  المجمعة
دیسمبر ۳۱  

۲۰۱۸ 
عماني باآلالفلایر   لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف   

        أصول:
  ۳٬۱۰٥   -       ۱٬۳۹۲   ۱٬۷۱۳ األثر الضریبي للمخصصات

  ٦٬۲۱۳    ٦۰۰   -      ٥٬٦۱۳ التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات
 (۷۷)   (۱۰۹)   -      ۳۲ التغیر في القیمة العادلة للتحوط

        االلتزام:
یبي الضراألثر الضریبي لالستھالك 

 (۱٬٥۰۸)   -      (۲٥۸)   (۱٬۲٥۰) المعّجل
 ٦٬۱۰۸   ۱٬۱۳٤    ٤۹۱    ۷٬۷۳۳  

 
ملیون  ۱٫۱۳٤: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ۰٫۰۲۸خالل العام، قامت المجموعة بقید أصل الضریبة المؤجلة من خالل الدخل الشامل بمبلغ وقدره 

 االستخدام واإلھالك. یتم اإلفصاح عن (رسوم)/ عكس الضریبة المؤجلة تحت بند الدخل الشامل.لایر عماني) فیما یتعلق بالمخصصات وأصول حق 
 

ملیون  ۰٫٤۹۱: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ۱٫۸۲٤خالل العام، قامت المجموعة بقید أصل الضریبة المؤجلة من خالل الدخل الشامل بمبلغ وقدره 
ة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتغیرات في القیمة العادلة للتغطیة. وتم لایر عماني) فیما یتعلق بتغیرات القیمة العادل

 اإلفصاح عن رسوم/ (عكس) الضریبة المؤجلة تحت بند الدخل الشامل اآلخر.
 

 التزام ضریبة مؤجلة
ینایر  ۱

۲۰۱۹  

 الضریبة
 (المحملة)/
   المستردة

دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۹  

 
۲۰۱۸ینایر  ۱   

 الضریبة
 (المحملة)/
   المستردة

دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
              

 احتیاطي إعادة التقییم
                       

-     
              

۸٦٦    
                 

۸٦٦   -  -   - 

 -   (۱٬۳٤٥)  ۱٬۳٤٥        التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات

 
                       

-     
              

۸٦٦    
                 

۸٦٦   ۱٬۳٤٥  (۱٬۳٤٥)   - 
 

  



                                                                                 ٤۷      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 الضرائب (تابع) ۲۰

۲۰۱۹ینایر  ۱ التزام ضریبة مؤجلة   

 الضریبة
 (المحملة)/

   المستردة
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۹  
 

۲۰۱۸ینایر  ۱   

 الضریبة
 (المحملة)/
   المستردة

دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 

 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

   باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

   باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
              

 احتیاطي إعادة التقییم
                       

   -  
              

۲٬۲٤۹    
                 

۲٬۲٤۹   -  -   - 

 -   (۳٬٤۹٤)  ۳٬٤۹٤        التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات

 
                       

   -  
           
۲٬۲٤۹    

              
۲٬۲٤۹   ۳٬٤۹٤  (۳٬٤۹٤)   - 

 
ملیون لایر عماني إیراد الضریبة) یتعلق  ۱٫۳٤٥: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ۰٫۸٦٦قامت المجموعة خالل العام بتحمیل التزام ضریبة مؤجلة بقیمة 

 ر.اإلفصاح عنھا تحت بند الدخل الشامل اآلخباحتیاطي إعادة التقییم، والذي یمكن أن یخضع للضریبة في المستقبل. رسوم الضریبة المؤجلة یتم 
 

 یوضح التالي مبلغ الضریبة (المحمل)/ المسترد المرتبط بعناصر الدخل الشامل اآلخر:
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱   

 
 قبل

   الضریبة

 الضریبة
 (المحملة)/
  المستردة

 بعد
  الضریبة

 قبل
   الضریبة

 الضریبة
 (المحملة)/
  المستردة

 بعد
 الضریبة

 
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
 (۷٤٥)  -   (۷٤٥)  (۲۲۸)    -   (۲۲۸) تحویل عمالت أجنبیة لصافي االستثمارات في عملیات أجنبیة

  ٦۲۳   (۱۰۹)     ۷۳۲   (٤۷۱)    ۸۳   (٥٥٤)  التغیر في القیمة العادلة للتحوط
 (۱۰٬٤۱۱)   (٤۳٥)    (۹٬۹۷٦)    ٤٬٦٥۱   (۱٬۹۰۷)     ٦٬٥٥۸   التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات

 -   -    -   (۸٦٦)   (۸٦٦)    -  أثر احتیاطي إعادة التقییم
الربح او الخسارة المحققة من استثمارات حقوق المساھمین 

  (۳٬٤۳۳)  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

 -   (۳٬٤۳۳)   (۳۱۰)       -   (۳۱۰) 
 (۱۰٬۸٤۳)   (٥٤٤)    (۱۰٬۲۹۹)   (۳٤۷)   (۲٬٦۹۰)     ۲٬۳٤۳  اإلجمالي

 
۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱    

 
 قبل

   الضریبة

 الضریبة
 (المحملة)/
   المستردة

 بعد
  الضریبة

 قبل
   الضریبة

 الضریبة
 (المحملة)/
  المستردة

 
 بعد

 الضریبة

 
دوالر أمریكي 

   باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
أمریكي دوالر 

   باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
 (۱٬۹۳٥)  -   (۱٬۹۳٥)  (٥۹۲)    -   (٥۹۲) تحویل عمالت أجنبیة لصافي االستثمارات في عملیات أجنبیة

  ۱٬٦۱۸   (۲۸۳)     ۱٬۹۰۱   (۱٬۲۲۳)   ۲۱٦   (۱٬٤۳۹)  التغیر في القیمة العادلة للتحوط
 (۲۷٬۰٤۱)   (۱٬۱۳۰)    (۲٥٬۹۱۱)    ۱۲٬۰۸۱   (٤٬۹٥۳)     ۱۷٬۰۳٤   القیمة العادلة لالستثماراتالتغیر في 

  -    -     -   (۲٬۲٤۹)   (۲٬۲٤۹)     -  أثر احتیاطي إعادة التقییم
الربح او الخسارة المحققة من استثمارات حقوق المساھمین 

  (۸۰٥)   (۸٬۹۱۷)    -    (۸٬۹۱۷)  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

 -    (۸۰٥) 
 (۲۸٬۱٦۳)   (۱٬٤۱۳)    (۲٦٬۷٥۰)   (۹۰۰)   (٦٬۹۸٦)     ٦٬۰۸٦  اإلجمالي

 
 .۲۰۱٤إن الربـوط الضریبیة للمجموعة قد تم االنتھاء منھا من قبل السلطات الضریبیة حتى العام الضریبي 

 
 التزامات ثانویة ۲۱

 
) BISمن بنك التسویات الدولیة (طبقا للوائح البنك المركزي العُماني، یتم إدراج القروض الثانویة عند احتساب رأس المال التكمیلي كما ھو محدد 

  ألغراض احتساب كفایة رأس المال.
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  دوالر أمریكي باآلالف  دوالر أمریكي باآلالف

       
  ۱۲۱٬۳٦۰    ۳۹٬۲۷۰  ینایر ۱في   ۱۰۲٬۰۰۰    ۳۱٥٬۲۲۱ 

 )۲۱۳٬۲۲۱( )۸۲٬۰۹۰(   (۱۳٬۰۹۰)  یطرح: المستحق خالل العام (۳٤٬۰۰۰)     
۱۰۲٬۰۰۰  ٦۸٬۰۰۰  ۲٦٬۱۸۰  ۳۹٬۲۷۰ 

 
 ۲-۳-٤۲ین حیتم سداد القروض الثانویة بالقیمة االسمیة عند االستحقاق. تم اإلفصاح عن فترات االستحقاق ومعدل فائدة االلتزامات الثانویة باإلیضا

 على التوالي. ٤-٤-٤۲و
 

  



                                                                                 ٤۸      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 رأس المال ۲۲
 

 رأس المال
 

سھم وقیمة  ۳٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰: ۲۰۱۸لایر عماني ( ۰٫۱۰۰سھم وقیمة كل سھم  ۳٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰یتكون رأس مال الشركة األم المرخص من 
ً بقیمة  ۳٬۰۹٤٬۷۸۳٬۳۷۱، تم إصدار ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لایر عماني). في  ۰٫۱۰۰كل سھم  : ۲۰۱۸لایر عماني للسھم الواحد ( ۰٫۱۰۰سھما

لایر عماني للسھم الواحد) وتم دفعھا بالكامل. أسھم البنك مدرجة بسوق مسقط لألوراق المالیة وبورصة  ۰٫۱۰۰سھماً بقیمة  ۲٬۹٤۷٬٤۱۲٬۷۳٥
 البحرین وبورصة لندن. تم االدراج في بورصة لندن بواسطة سندات إیداع دولیة یصدرھا البنك.

 
 ).۱۸إلى أسھم (انظر اإلیضاح  ۲۰۱٥یل إلزامیاً والصادرة في سنة ، قام البنك بتحویل سنداتھ القابلة للتحو۲۰۱۸خالل شھر مارس 

 
 المساھمون الرئیسیون

 
 أو أكثر من رأس مال الشركة األم سواًء بصفة شخصیة أو مع شركات المجموعة األخرى كالتالي: %۱۰كان المساھمون الذین یملكون نسبة 

 
۲۰۱۸   ۲۰۱۹ 

 عدد األسھم
نسبة التملك 

% 
 

 عدد األسھم 
نسبة التملك 

% 
      

%۲۳٫٦۳    ۷۳۱٬۱٦۰٬۲۲۳ شؤون البالط السلطاني  %۲۳٫٦۳ ٦۹٦٬۳٤۳٬۰۷۰  
%۱۱٫۷۷    ۳٦٤٬۱٤۸٬۰۲۰  مجموعة دبي المالیة  %۱۱٫۷۷ ۳٤٦٬۸۰۷٬٦۳۹  

 
 عالوة اإلصدار ۲۳

 
إلى أسھم (انظر اإلیضاح  ۲۰۱٥والصادرة في سنة ، قام البنك بتحویل الجزء المتبقي من سنداتھ القابلة للتحویل إلزامیاً ۲۰۱۸خالل شھر مارس 

 ۲۱٫۲۹۱ملیون لایر عماني و ۱۰٫۲٥۸ملیون لایر عماني قد تم قیده في رأس المال وعالوة اإلصدار بقیمة  ۳۲٫٤۱٦). إن التحویل البالغ قدره ۱۸
 ملیون لایر عماني، على التوالي.

 
 احتیاطیات قانونیة وعامة ۲٤

 
 احتیاطي قانوني )۱(
 

من صافي ربح العام إلى االحتیاطي القانوني إلى  %۱۰، ینبغي على الشركة األم تحویل ۱۹۷٤وفقا ألحكام قانون الشركات التجاریة العُماني لعام 
 عماني ملیون لایر ٤٫۹۱۳أن یبلغ الرصید المتراكم لالحتیاطي القانوني ثلث رأس المال المدفوع للشركة األم. وخالل العام، تم تحویل مبلغ قدره 

 ملیون لایر عماني) من األرباح إلى االحتیاطي القانوني. بعد ھذا التحویل، بلغ االحتیاطي القانوني للشركة األم ثلث رأس مالھا. ۷٫۹۳٥: ۲۰۱۸(
 
 احتیاطي عام )۲(
 

  تم تكوین االحتیاطي العام لدعم عملیات المجموعة وھیكل رأس مالھا.
 
 احتیاطي القروض معاد ھیكلتھاانخفاض قیمة احتیاطي/  )۳(
 

  أ) احتیاطي انخفاض القیمة:
 

، وفي سنة التطبیق، إذا كان مخصص انخفاض القیمة المكون وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي  ۱۱٤۹وفقاً لتعمیم البنك المركزي العماني رقم ب م 
أقل من مخصص انخفاض القیمة المكون وفقا للمبادئ التوجیھیة التنظیمیة، یجب تحویل الفائض كنسبة من صافي الربح بعد الضرائب إلى  ۹رقم 

من حقوق المساھمین للشركة األم. في السنوات الالحقة، إذا كان مخصص انخفاض القیمة المكون احتیاطي تنظیمي "احتیاطي انخفاض القیمة" ض
(أي المحمل إلى الربح والخسارة) أقل من مخصص انخفاض القیمة المكون وفقا للمبادئ التوجیھیة  ۹وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

  الربح بعد الضرائب إلى احتیاطي انخفاض القیمة المذكور.التنظیمیة، یجب تحویل الفائض كنسبة من صافي 
 

ي طال یمكن أن یستخدم البنك احتیاطي انخفاض القیمة التنظیمي لحساب كفایة رأس المال أو لإلعالن عن أي توزیعات أرباح. إن استخدام احتیا
 عماني.انخفاض القیمة الذي تم إنشاؤه أعاله یتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي ال

 
 ب) احتیاطي القروض المعاد ھیكلتھا:

 
لعاملة ا قامت الشركة األم بإنشاء احتیاطي لحسابات معاد ھیكلتھا طبقاً للوائح البنك المركزي العُماني. ویمثل ھذا االحتیاطي مخصصات الحسابات

. وسوف یتم تحویل ھذا االحتیاطي إلى األرباح المحتجزة عند المعاد ھیكلتھا. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح لرأس المال النظامي أو توزیعات األرباح
 أداء ھذه الحسابات بشكل مرضي وفقاً للمبادئ التوجیھیة التنظیمیة.

  



                                                                                 ٤۹      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 احتیاطیات قانونیة وعامة (تابع) ۲٤
 
 احتیاطي القرض الثانوي )٤(
 

متھ المركزي العماني. خالل العام، قامت الشركة األم بتحویل مبلغ قی تم تكوین احتیاطي القرض الثانوي وفقاً إلرشادات بنك التسویات الدولیة والبنك
 ملیون لایر عماني) الحتیاطي القرض الثانوي من األرباح المحتجزة. ۱۳٫۰۹۰: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ۱۳٫۰۹۰

 
اریخ االستحقاق، فإن االحتیاطي الذي یبلغ لایر عماني). وبت ۸۲٫۰۹۰: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني خالل العام ( ۱۳٫۰۹۰تم تسدید قرض ثانوي قیمتھ 

  لایر عماني) والمتعلق بھذا القرض تم تحویلھ إلى االحتیاطي العام. ۸۲٫۰۹۰: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ۱۳٫۰۹۰
 

 ۱أوراق رأسمالیة دائمة من الفئة  ۲٥
 

ملیون لایر ُعماني. ویتألف رأس المال اإلضافي  ۱۳۰قیمة ب ۱، أصدر البنك ودیعة رأسمالیة ضمن رأس المال اإلضافي الفئة ۲۰۱۷في شھر أبریل 
من التزامات مباشرة وغیر مشروطة وثانویة وغیر مضمونة على البنك ویتم تصنیفھا كحقوق مساھمین وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱الفئة 

ترداد ثابت أو نھائي. یمكن للبنك في البدایة طلب رأس المال بعد تاریخ اس ۱التصنیف. ولیس لدى رأس المال اإلضافي الفئة  -: األدوات المالیة ۳۲
 .خمس سنوات على األقل من تاریخ األداة، وبعدھا یكون وفقاً ألحكام وشروط االتفاقیة وخاضعاً للموافقة المسبقة للبنك المركزي العُماني

 
. ومن ثم یتم إعادة %٥٫٥ار إلى تاریخ الطلب األول بمعدل سنوي ثابت یبلغ فائدة بالقیمة االسمیة من تاریخ اإلصد ۱یحمل رأس المال اإلضافي الفئة 

ن حقوق متحدید معدل الفائدة وفقاً ألحكام وشروط االتفاقیة. ویتم سداد الفائدة على فترات نصف سنویة في نھایة المدة ویتم التعامل معھا كخصم 
ة للتوزیع في البنك، ولن تكون تراكمیة، وأي فائدة لم یتم دفعھا لن تتراكم أو تتضاعف. المساھمین. وسوف یتم دفع الفوائد حصرا من األرباح القابل

ذا األداة ھولن یكون للمودع أي حق في الحصول على ھذا المبلغ غیر المدفوع في المستقبل، حتى ولو دفعت الفائدة فیما یتعلق بأي فترة الحقة. تلبي 
 كما ھو منصوص علیھ في معاییر بازل والبنك المركزي العماني. ۱لفئة جمیع متطلبات إصدار رأس المال اإلضافي ا

 
 توزیعات األرباح المقترحة ۲٦

 
على شكل أسھم مجانیة. بالتالي  %٥على شكل توزیعات نقدیة و %۳٥منھا  %٤۰، اقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح بمعدل ۲۰۱۹بالنسبة لعام 

 ۱۰۸٫۳۱۷لایر ُعماني بإجمالي مبلغ  ۰٫۱۰۰لایر ُعماني للسھم العادي البالغ قیمتھ  ۰٫۰۳٥دیة بواقع سیحصل المساھمون على توزیعات أرباح نق
سھماً عادیاً مجموعھا  ۲۰ملیون لایر ُعماني على رأس المال القائم للبنك. باإلضافة إلى ذلك، سیحصلون على أسھم مجانیة بنسبة سھم واحد لكل 

ملیون لایر عماني. توزیعات األرباح النقدیة المقترحة وإصدار األسھم  ۱٥٫٤۷٤ عماني لكل سھم بمقدار لایر ۰٫۱۰۰سھماً بقیمة  ۱٥٤٫۷۳۹٫۱٦۸
 المجانیة خاضعة لالعتماد الرسمي من قبل الجمعیة العامة للمساھمین والسلطات التنظیمیة.

 
على شكل أسھم مجانیة وھو ما تم اعتماده  %٥توزیعات نقدیة وعلى شكل  %۳٥منھا  %٤۰بمعدل  ۲۰۱۸اقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح لعام 

. وبالتالي حصل المساھمون على توزیعات أرباح نقدیة بواقع ۲۰۱۹مارس  ۲٥من مساھمي الشركة األم في اجتماعھم السنوي العام المنعقد في 
ملیون لایر ُعماني على رأس المال القائم للبنك. باإلضافة  ۱۰۳٫۱٥۹لایر ُعماني بإجمالي مبلغ  ۰٫۱۰۰لایر ُعماني للسھم العادي البالغ قیمتھ  ۰٫۰۳٥

لایر عماني لكل  ۰٫۱۰۰سھماً بقیمة  ۱٤۷٬۳۷۰٬٦۳٦سھماً عادیاً مجموعھا  ۲۰إلى ذلك، حصل المساھمون على أسھم مجانیة بنسبة سھم واحد لكل 
 ملیون لایر عماني. ۱٤٫۷۳۷سھم بمقدار 

 
 صافي األصول للسھم الواحد ۲۷

 
 ۱٬۸۷۲٫٦۳٦المنسوبة إلى حملة األسھم العادیة بمبلغ  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یستند احتساب صافي األصول للسھم الواحد إلى صافي األصول كما في 

سھماً عادیاً) وھي عدد  ۲٬۹٤۷٬٤۱۲٬۷۳٥: ۲۰۱۸سھماً عادیاً ( ۳٬۰۹٤٬۷۸۳٬۳۷۱لایر عماني) وإلى  ۱٬۷۹۷٫۷٤۲: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني (
 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ائمة كما في األسھم الق

 
 التزامات عرضیة وارتباطات ۲۸

 
 دعاوى قضائیة (أ)

 

 . وترى اإلدارة أن ھذه الدعاوى لیست محتملة أو جوھریة.۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كان ھناك عدد من الدعاوى القضائیة القائمة ضد الشركة األم في 
 

 ارتباطات متعلقة بالتسھیالت االئتمانیة (ب)
 

غرض باالرتباطات المتعلقة بالتسھیالت االئتمانیة االرتباطات الخاصة بتقدیم التسھیالت االئتمانیة واالعتمادات المستندیة وخطابات الضمان تتضمن 
 تلبیة احتیاجات عمالء الشركة األم.

 
الحیة محددة ع االرتباطات عموًما بتواریخ انتھاء صتتمثل ارتباطات تقدیم االئتمان في ارتباطات تعاقدیة لتقدیم القروض واالئتمانات المتجددة. وتتمت

  أو شروط أخرى للفسخ وتتطلب دفع الرسوم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 ٥۰      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 
 التزامات عرضیة وارتباطات (تابع) ۲۸

 
  بما أن االرتباطات یمكن أن تنتھي دون سحبھا فإنھ لیس من الضروري أن یمثل إجمالي مبالغ العقود التزامات نقدیة مستقبلیة.

 
  العقد. داالعتمادات المستندیة والضمانات القائمة إلى ارتباط الشركة األم بالدفع بالنیابة عن عمالء في حالة عجز العمیل عن األداء بموجب بنوتؤدي 

 
  یون لایر ُعماني).مل ٥٦۱٫۹: ۲۰۱۸ملیون لایر ُعماني ( ۳۲۳٫۲بلغت قیمة ارتباطات منح التسھیالت االئتمانیة غیر القابلة لإللغاء في تاریخ التقریر 

 
 بتاریخ التقریر، بلغت االرتباطات بالنیابة عن العمالء التي لھا مقابل من التزامات العمالء كاآلتي:

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

       
  ۳۹۸٬٥٤۹   ۳٤۳٬۷۷۳ اعتمادات مستندیة  ۸۹۲٬۹۱۷   ۱٬۰۳٥٬۱۹۳
  ۲٬۲۷۷٬۸۸٦   ۱٬۹۷۹٬۱۸٤ ضمانات  ٥٬۱٤۰٬۷۳۸   ٥٬۹۱٦٬٥۸۷
٦٬۹٥۱٬۷۸۰   ٦٬۰۳۳٬٦٥٥   ۲٬۳۲۲٬۹٥۷   ۲٬٦۷٦٬٤۳٥  

 
 ارتباطات رأسمالیة (ج)

 
 كما في تاریخ التقریر، االرتباطات الرأسمالیة ھي كما یلي:

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

 دوالر أمریكي
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

       
 ۹٦۲  ۱٬۰۳۱ شراء ممتلكات ومعدات  ۲٬٦۷۸  ۲٬٤۹۹

 
 : ال توجد أصول مرھونة)۲۰۱۸في تاریخ التقریر، لم تقم المجموعة برھن أي من أصولھا كضمان ( (د)

 
 ۱٫۸: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ۳٫۸المستحق الدفع عن األسھم المدفوعة جزئیاً التي تحتفظ بھا المجموعة في تاریخ التقریر، كان المبلغ  (ھـ)

  ملیون لایر عماني).
 

 إیرادات الفوائد/ إیرادات من التمویالت/ االستثمارات اإلسالمیة ۲۹
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
عماني لایر 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

  ۳۷٥٬٦۸۳   ٤۰۱٬٦۷۹ قروض وسلف  ۱٬۰٤۳٬۳۲۳  ۹۷٥٬۸۰۱
  ۱۹٬۳۲۲   ۱۹٬۹۷۹ مستحق من البنوك  ٥۱٬۸۹٤  ٥۰٬۱۸۷
  ۲٥٬۰۳۲   ۳۰٬۳٥۹ االستثمارات  ۷۸٬۸٥٥  ٦٥٬۰۱۸

۱٬۰۹۱٬۰۰٦  ۱٬۱۷٤٬۰۷۲   ٤٥۲٬۰۱۷   ٤۲۰٬۰۳۷  
  ٥٥٬۱٤٤  ٦۱٬۹۷٦ مدیونیات تمویل إسالمي ۱٦۰٬۹۷۷  ۱٤۳٬۲۳۱

  ۸٦۳   ۱٬۲۹۳ مستحقات إسالمیة من بنوك  ۳٬۳٥۸  ۲٬۲٤۲
  ۲٬٦۰۱   ۲٬۸۱۲  استثمار إسالمي  ۷٬۳۰٤  ٦٬۷٥٦

۱٥۲٬۲۲۹  ۱۷۱٬٦۳۹   ٦٦٬۰۸۱   ٥۸٬٦۰۸  
۱٬۲٤۳٬۲۳٥  ۱٬۳٤٥٬۷۱۱   ٥۱۸٬۰۹۸   ٤۷۸٬٦٤٥  

 
 .٤-٤-٤۲المنتجة مدرج باإلیضاح رقم المعدل السنوي الفعال على األصول 

 
  



                                                                                 ٥۱      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 مصروفات الفوائد/ توزیعات على المودعین ۳۰
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

  ۹٥٬۳۲۹   ۱۱۷٬۱٦۱ ودائع العمالء  ۳۰٤٬۳۱٥  ۲٤۷٬٦۰۹
  ٦٬٦۷۳   ۱٬۸۷۱  التزامات ثانویة  ٤٬۸٦۰  ۱۷٬۳۳۲
  ۲۲٬۳٤۲   ۲٤٬۲٥۹ اقتراضات بنكیّة  ٦۳٬۰۱۰  ٥۸٬۰۳۱
  ۱۸٬۹٦٤   ۱۷٬۸٤٦ سندات یورو متوسطة األجل  ٤٦٬۳٥۳  ٤۹٬۲٥۷

۳۷۲٬۲۲۹  ٤۱۸٬٥۳۸   ۱٦۱٬۱۳۷   ۱٤۳٬۳۰۸  
       

  ۲٥٬۳۰۸   ۲۹٬٥۳۱ ودائع العمالء اإلسالمیة  ۷٦٬۷۰٤  ٦٥٬۷۳٥
  ۲٬۳۱۷   ۳٬۸۹۳ صكوك  ۱۰٬۱۱۲  ٦٬۰۱۸
  ۳٬٤۲۳   ٦٬٥٦٥ اقتراضات البنك اإلسالمیة  ۱۷٬۰٥۲  ۸٬۸۹۱

۸۰٬٦٤٤  ۱۰۳٬۸٦۸   ۳۹٬۹۸۹   ۳۱٬۰٤۸  
٤٥۲٬۸۷۳  ٥۲۲٬٤۰٦   ۲۰۱٬۱۲٦   ۱۷٤٬۳٥٦  

 
ملیون لایر عماني) التي یقدمھا  ۱۰: ۲۰۱۸( ملیون لایر عماني ۱۰یشمل مصروف الفوائد على ودائع العمالء مستحقات مقابل خطط الجوائز بقیمة 

 البنك إلى أصحاب ودائع التوفیر.
 

 .٤-٤-٤۲المعدل السنوي الفعلي على االلتزامات المحملة بفوائد مدرج بإیضاح رقم 
 

 إیرادات عموالت ورسوم (بالصافي) ۳۱
 

ملیون لایر  ۱٫۱۱۳من العموالت والرسوم المدفوعة والتي تبلغ إیرادات العموالت والرسوم المدرجة بقائمة الدخل الشامل المجمعة ھي بالصافي 
 ملیون لایر عماني). ۱٫۲۷۷: ۲۰۱۸عماني (

 
 إیرادات تشغیل أخرى ۳۲

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹   ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 
 

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

        
  ۳٥٬۹٤٦   ۳۹٬۷۳٤ صرف عمالت أجنبیة   ۱۰۳٬۲۰٥   ۹۳٬۳٦٦ 

)٥٬٦۰۸( )۲٬۱٥۹(   ۱٬٥۸۹  التغیر في القیمة العادلة لألصول المالیة   ٤٬۱۲۷    
 ٦۹   ۱٬۳٦٦ صافي الربح المحقق من بیع استثمارات بالقیمة العادلة   ۳٬٥٤۸  ۱۷۹

  ۷٬۰۰۳   ٦٬٥۷۹  إیرادات توزیعات أرباح   ۱۷٬۰۸۸   ۱۸٬۱۹۰ 
  ٥٬۱۱۸   ۳٬٦٤۷ إیرادات أخرى   ۹٬٤۷۳   ۱۳٬۲۹٤ 

 ۱۱۹٬٤۲۱   ۱۳۷٬٤٤۱    ٥۲٬۹۱٤٥٬   ٥۹۷۷  
 

ما  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بلغت إیرادات توزیعات األرباح المدرجة على استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة المنتھیة في 
ألف لایر عماني) تتعلق باالستثمارات  ۱۷: ۲۰۱۸ألف لایر عماني ( ٦۸۸ملیون لایر عماني) ، منھا  ٥٫۸٤٥: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ٥٫۳٤۱قیمتھ 

 المباعة خالل العام.
 

 مصروفات تشغیل أخرى ۳۳
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

 ٦۷٬۳۱۳   ٦۸٬۱٤۸ رواتب الموظفین  ۱۷۷٬۰۰۸  ۱۷٤٬۸۳۸
  ۲۹٬۹۷٥   ۲۹٬۹۹۸ تكالیف أخرى للموظفین  ۷۷٬۹۱۷  ۷۷٬۸٥۷
  ٥٬٤٤۸   ٥٬٥۸۲ مساھمات في برنامج التأمینات االجتماعیة  ۱٤٬٤۹۹  ۱٤٬۱٥۱

  ۱٬۰٥۸   ۱٬۱۲۰ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  ۲٬۹۰۹  ۲٬۷٤۸
۲٦۹٬٥۹٤  ۲۷۲٬۳۳۳   ۱۰٤٬۸٤۸  ۱۰۳٬۷۹٤  
  ٥٥٬٦۹٤   ٥۹٬۷۳٤ مصروفات إداریة  ۱٥٥٬۱٥۲  ۱٤٤٬٦٦۰

  ۱۷٬۲۹٦   ٦٬۸۲۹ تكالیف إشغال  ۱۷٬۷۳۸  ٤٤٬۹۲٥
 -   ۳٬٦٥۱ )۱۳مصروفات تمویل على اإلیجار (إیضاح   ۹٬٤۸۳  -

  ۲۰۰   ۲۰۰ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  ٥۱۹  ٥۱۹
٤٥۹٬٦۹۸  ٤٥٥٬۲۲٥   ۱۷٥٬۲٦۲   ۱۷٦٬۹۸٤  

 
  



                                                                                 ٥۲      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 النقد وما یماثل النقد ۳٤
 

 یشتمل النقد وما یماثل النقد المدرج في قائمة التدفقات النقدیّة على المبالغ التالیة:
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  باآلالف
       

  ۲٦۳٬۸۰۱   ٦۰۹٬۹٦۲ البنوكمستحق من   ۱٬٥۸٤٬۳۱۷  ٦۸٥٬۱۹۷
  ۱٬۳۰٦٬۲٥٦   ۷۸۱٬۲٥٥ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة  ۲٬۰۲۹٬۲۳٤  ۳٬۳۹۲٬۸۷۳
  ٤۹٥٬٦۷۷   ٤٦۱٬۸۱۹ أذون الخزانة  ۱٬۱۹۹٬٥۳۰  ۱٬۲۸۷٬٤۷۳

)۱٬٦٥۹٬٤٥۷( )٦۳۸٬۸۹۱(   (۸۷۰٬۸٥۱)  ودائع من البنوك (۲٬۲٦۱٬۹٥۱)    
۳٬۷۰٦٬۰۸٦  ۲٬٥٥۱٬۱۳۰   ۹۸۲٬۱۸٥   ۱٬٤۲٦٬۸٤۳  

 
 ربحیة السھم الواحد ۳٥

 
 تحتسب ربحیة السھم الواحد األساسیة بقسمة ربح العام على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل العام على النحو التالي:

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
ُعماني الربح المنسوب إلى حاملي األسھم العادیة للشركة األم لربحیة السھم الواحد األساسیة (لایر 

 باآلالف)
             

۱۸٥٬٥٥۰   ۱۷۹٬٦۳۳  
  ۲۰٦  - فوائد على سندات قابلة للتحویل، بعد خصم الضریبة (لایر عماني باآلالف)

 ۱۸٥٬٥٥۰   ۱۷۹٬۸۳۹  

 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المعدلة ألثر التعدیل (ألف سھم)
          

۳٬۰۹٤٬۷۸٤   ۳٬۰۷۲٬٥۸۱  
    

 ۰٫۰٥۹  ۰٫۰٦۰ ربحیة السھم الواحد األساسیة (لایر ُعماني)
    

 ۰٫۱٥  ۰٫۱٦ ربحیة السھم الواحد األساسیة (دوالر أمریكي)
 

 ال یوجد ھناك أي أدوات أخرى معدّلة بطبیعتھا، وبالتالي فإن ربحیة السھم األساسیة والمعدلة ھي نفسھا لكلتا السنتین.
 

 لعدد األسھم العادیة (باآلالف) على النحو التالي:تم احتساب المتوسط المرجح 
 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

  ۲٬۷۰۹٬۳٦۲   ۲٬۹٤۷٬٤۱۳ ینایر ۱في 
  ۸۰٬۳۸۰  - تأثیر األسھم المصدرة عند تحویل سندات قابلة للتحویل

 ۱٤۷٬۳۷۱   ۱٤۷٬۳۷۱ ۲۰۱۹تأثیر األسھم المجانیة المصدرة خالل 
  ۱۳٥٬٤٦۸  - ۲۰۱۸خالل تأثیر األسھم المجانیة المصدرة 

 ۳٬۰۷۲٬٥۸۱   ۳٬۰۹٤٬۷۸٤  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة ۳٦
 

 في سیاق األعمال العادیة، تجري المجموعة معامالت مع بعض من أعضاء مجلس اإلدارة بھا ومساھمیھا واإلدارة العلیا والشركات التي لدیھا
فیھا. تعمل المجموعة في معامالت مع أطراف ذات عالقة فقط وفقًا ألسس تجاریة بحتة والقوانین واللوائح ذات الصلة. یتم اعتماد مصلحة جوھریة 

لمجمعة شروط ھذه المعامالت من قبل مجلس إدارة البنك وإدارتھ. إن األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي ا
 تاریخ التقریر ھي كما یلي: كما في

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

    أ) أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة الرئیسیون   
  ۲٬٥٥۷   ۲٬۷٦۳ قروض وسلف  ۷٬۱۷۷   ٦٬٦٤۲
  ۱٬٦۸٤   ۹۷٤ جاریة وودائع وحسابات أخرىحسابات   ۲٬٥۳۰   ٤٬۳۷٤

         
     ب) المساھمون الرئیسیون وآخرون    

  ٦٦٬۰۲٤   ۷۷٬۳٤۸ قروض وسلف  ۲۰۰٬۹۰٤   ۱۷۱٬٤۹۱
  ٥٦٬۷٤٦   ۲۷٬۲۳٥ حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى  ۷۰٬۷٤۰   ۱٤۷٬۳۹۲

             
۱۸٬۲۷۸   ۱۹٬۹٦۱ 

اعتمادات مستندیة وخطابات ضمان  التزامات العمالء بموجب
 ۷٬٦۸٥ وارتباطات أخرى

 
۷٬۰۳۷  

 
  



                                                                                 ٥۳      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 معامالت أطراف ذات عالقة (تابع) ۳٦
 

 فیما یلي اإلیرادات والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن القوائم المالیة المجمعة:
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
أمریكي دوالر 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  باآلالف
    أ) أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة الرئیسیون   

  ۱٤۹   ۱۳۰  إیرادات الفوائد  ۳۳۸   ۳۸۷
  ۲۰   ٤۳ مصروف الفوائد  ۱۱۲   ٥۲

 ۱۱٥   ۱۲۲ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة    ۳۱۷  ۲۹۹
  ۸٥   ۷۸  جلسات مجلس اإلدارةأتعاب حضور   ۲۰۳   ۲۲۱

    ب) المساھمون الرئیسیون وآخرون   
  ۲٬۷۳۸   ۳٬۳۳٦  إیرادات الفوائد  ۸٬٦٦٥   ۷٬۱۱۲
  ۱٬۷۱۲   ۱٬۰۰۸  مصروفات فوائد  ۲٬٦۱۸   ٤٬٤٤۷

 
ة العالقة أو من المساھمین الذین یملكون نسبفیما یلي تحلیل القروض أو السلف أو المدیونیات والتعرضات غیر الممولة المستحقة من األطراف ذات 

 أو أكثر من أسھم البنك أو أفراد أسرھم، ناقصاً كافة المخصصات والمبالغ المشطوبة: ۱۰%
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹   ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ۳۹٬٤٥۲   ٤۲٬۰۱۱ شؤون البالط السلطاني   ۱۰۹٬۱۲۰   ۱۰۲٬٤۷۳

۸۷٬٤۰۳  
 

۱۱۲٬۱۳٥  
  معالي الشیخ مستھیل أحمد المعشني 

  ٤۳٬۱۷۲ شركات المجموعة  
 

۳۳٬٦٥۰ 
 ۲٬٥۱٦   ۲٬٦۱۳ أخرى   ٦٬۷۸۷   ٦٬٥۳٥

۱۹٦٬٤۱۱   ۲۲۸٬۰٤۲    ۸۷٬۷۹٦   ۷٥٬٦۱۸ 
        
 

 ۳۱تسویة مع طرفھا ذي العالقة، مجموعة دبي ذ.م.م ("المقترض")، حول رصید مع البنك. كما في  ، أبرمت المجموعة اتفاقیة۲۰۱۷خالل عام 
ملیون لایر عماني كتسویة  ۲٫٥۲۰تجاه ھذا الرصید. وبموجب ھذه االتفاقیة، تم استالم مبلغ  ٪۱۰۰، تحمل المجموعة مخصص بنسبة ۲۰۱۷دیسمبر 

لایر ُعماني. وقد تمت الموافقة على التسویة وشطب الرصید من قبل مجلس  ۸٫۷٥٥ل رصید بقیمة مقاب ۲۰۱۸كاملة ونھائیة من المقترض في مارس 
 ٦٫۲۳٥ملیون لایر ُعماني وتم شطب مبلغ  ۲٫٥۲۰مبلغ  ۲۰۱۸اإلدارة والحصول على الموافقة التنظیمیة الالزمة. وعلیھ، استردت المجموعة في 

 ملیون لایر ُعماني في سجالت الحسابات.
 

 ت الفوائد المتكبدة على الودائع:مصروفا
 

 أو أكثر من أسھم البنك أو أفراد عائالتھم خالل العام: %۱۰فیما یلي تحلیل بنود المصروفات المدفوعة إلى األطراف ذات العالقة أو من یملكون 
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  باآلالف
       

  ۱٬۰۹۳   ٤۱۲ شؤون البالط السلطاني  ۱٬۰۷۰   ۲٬۸۳۹
  ٦۱۹   ٦۰٦ معالي الشیخ مستھیل أحمد المعشني ومجموعة شركاتھ  ۱٬٥۷٤   ۱٬٦۰۸

  ۲۰   ۳۳ أخرى  ۸٦   ٥۲
٤٬٤۹۹   ۲٬۷۳۰   ۱٬۰٥۱   ۱٬۷۳۲  

 
 تعویضات لإلدارة العلیا

 
. یعتبر البنك أن أعضاء اللجنة التنفیذیة لإلدارة ھم من ۲۰۱۹أعضاء) باللجنة التنفیذیة لإلدارة في عام  ٥: ۲۰۱۸أعضاء ( ۷ تتألف اإلدارة العلیا من

 .۲٤موظفي اإلدارة العلیا ألغراض االفصاح عن معیار المحاسبة الدولي رقم 
 

اإلدارة الرئیسیین لدیھا وبعض الشركات التي یكون لھم فیھا مصالح في سیاق أعمالھا االعتیادیة، أبرمت المجموعة معامالت مع بعض موظفي 
 ھامة. وقد تم إدراج األرصدة المتعلقة بھذه األطراف ذات العالقة في قائمة المركز المالي المجمعة كما في تاریخ التقریر، كما یلي:

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

       

  ۱٬۰٤٥   ۱٬۲٤۳ قروض وسلف  ۳٬۲۲۹   ۲٬۷۱٤
  ۱٬۲٥٥   ۹٤۹ حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى  ۲٬٤٦٥   ۳٬۲٦۰
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    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 معامالت أطراف ذات عالقة (تابع) ۳٦
 

 والمدرجة ضمن القوائم المالیة المجمعة:فیما یلي اإلیرادات والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  باآلالف

       

  ۹۰    ٥۲ إیرادات الفوائد  ۱۳٥   ۲۳٤ 
  ۱۷    ٤۳ مصروفات فوائد  ۱۱۲   ٤٤ 

  ٥٬۷۹۲    ۳٬۸۹٥  ومنافع أخرى قصیرة األجلرواتب   ۱۰٬۱۱۷    ۱٥٬۰٤٤ 
 ٥٥      ٥۸  منافع ما بعد التوظیف  ۱٥۱   ۱٤۳ 

 
ا. بعض یإن المبالغ المبینة في الجدول أعاله ھي مبالغ متكبدة / مدفوعة تم إدراجھا كمصروف خالل فترة التقریر وھي تتعلق بموظفي اإلدارة العل

على أساس التأجیل ویتم اإلفصاح عنھا وفقاً لذلك. بالتالي فقد تم تعدیل أرقام السنة السابقة بعد األخذ في عین مكونات تعویضات اإلدارة العلیا ھي 
 الفعلي. االعتبار الدفع

 
 أنشطة ائتمانیة ۳۷

 
ي ثمار وأفراد. إجمالتحتوي أنشطة المجموعة االئتمانیة على أنشطة إدارة االستثمار حیث تزاولھا بصفتھا حارس أمین ومدیر لعدة صنادیق است

 األموال التي تدیرھا المجموعة ولم یتم إدراجھا ضمن قائمة المركز المالي كما یلي:
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  باآلالف
       

 ۱٬۱۱٥٬٤٥٥   ۱٬۱۸۳٬۷٥۷ أموال مدارة  ۳٬۰۷٤٬٦۹٤  ۲٬۸۹۷٬۲۸٦
 

 المشاركة مع المنشآت المھیكلة غیر المجمعة
 

 تتألف األنشطة االئتمانیة للمجموعة من أنشطة إدارة االستثمار التي تتم كأمین للحفظ ومدیر لعدد من صنادیق االستثمار واألفراد.
 

 بدمجھا ولكن لدیھا حصة فیھا.یصف الجدول التالي أنواع المنشآت المھیكلة التي ال تقوم المجموعة 
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  دوالر أمریكي باآلالف  باآلالف
  ۱۲۹٬۰۲٦   ۱٥٥٬۰۲٦ أموال مدارة  ٤۰۲٬٦٦٥   ۳۳٥٬۱۳۲

 
 المجموعة في منشآت مھیكلة غیر مجمعة. والحد األقصى للتعرض للخسارة ھویوضح الجدول التالي تحلیًال للقیم الدفتریة للحصص التي تحتفظ بھا 

 القیمة الدفتریة لألصول المحتفظ بھا.
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  دوالر أمریكي باآلالف  باآلالف
  ۱۳٬۷۲۳   ۱۱٬٥۱٥ المحتفظ بھاالقیمة الدفتریة لألموال   ۲۹٬۹۰۹   ۳٥٬٦٤٤

 
ة التي ترعاھا لتعتبر المجموعة نفسھا راعیة لمنشأة مھیكلة عندما تسھل إنشاء ھذه المنشأة. ویوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالمنشآت المھیك

 المجموعة، والتي ال تملك المجموعة أي حصة فیھا.
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  دوالر أمریكي باآلالف  باآلالف
  ۱۸۱٬٦۲۳   ۱٤٥٬٤۲۳ أموال مدارة  ۳۷۷٬۷۲۲   ٤۷۱٬۷٤۸

  ٥۹۰   ٥٦۹ عموالت وأتعاب  ۱٬٤۷۸   ۱٬٥۳۲
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    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 المشتقات ۳۸
 

أدوات مالیة مشتقة. األداة المالیة المشتقة ھي عقد مالي بین  في سیاق األعمال العادیة، ترتبط المجموعة بالعدید من أنواع المعامالت التي تتضمن
لمشتقة ت اطرفین تعتمد فیھ المدفوعات على التحركات في سعر واحد أو أكثر من األدوات المالیة أو المعدل االستداللي أو المؤشر. تدرج ھذه األدوا

بح أو الخسارة غیر المدرجین من المقارنة مع السوق بالنسبة لألداة المشتقة باستخدام بالقیمة العادلة. القیمة العادلة لألداة المشتقة ھي ما یساوي الر
تستخدم و األسعار السائدة بالسوق أو أسالیب التسعیر الداخلیة. تدرج األرباح والخسائر غیر المحققة في الربح والخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.

 المجموعة األدوات المالیة المشتقة التالیة:
  

 أنواع منتجات المشتقات
 

لمستقبل. االعقود اآلجلة والمستقبلیة اآلجلة ھي اتفاقیات تعاقدیة إما لشراء أو بیع عمالت أو سلع أو أدوات مالیة بسعر محدد في تاریخ محدد في 
مستقبلیة ألسعار الفائدة مصممة حسب العقود اآلجلة مصممة للتعامل بھا في السوق الفوري. كما أن اتفاقیات أسعار الفائدة اآلجلة ھي أدوات 

 ل.باالحتیاجات بحیث تعمل على تثبیت أسعار الفائدة اآلجلة لقروض اعتباریة لفترة محددة من الزمن متفق علیھا تبدأ بتاریخ محدد في المستق
 

ة في العادة قدیري محدد. تتبادل األطراف المتقابلعقود مقایضات أسعار الفائدة ھي اتفاقیات تعاقدیة بین طرفین لمقایضة الفائدة استناداً إلى مبلغ ت
 معدالت الفائدة الثابتة والمتغیرة استناداً إلى قیمة تقدیریة بعملة واحدة.

 
حدد بسعر م الیةالخیارات ھي اتفاقیات تعاقدیة تنقل الحق ولیس االلتزام إما في شراء أو بیع مقدار معین من السلع أو العمالت األجنبیة أو األداة الم

 إما في تاریخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنیة محددة.  
 

 المشتقات المحتفظ بھا أو المصدرة ألغراض التغطیة
 

الت مكجزء من إدارة أصولھا والتزاماتھا تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالیة المشتقة في أغراض التغطیة بغرض تخفیض تعرضھا لمخاطر الع
 الفائدة. تحقق تلك التغطیة أدوات مالیة محددة ومعامالت متوقعة إضافة إلى التغطیة االستراتیجیة ضد جمیع مخاطر المركز المالي.ومعدالت 

 
تستخدم المجموعة عقود صرف عملة أجنبیة آجلة ومقایضات للتغطیة ضد مخاطر عملة محددة على وجھ الخصوص. باإلضافة إلى ذلك، تستخدم 

 قایضات معدالت الفائدة للتغطیة ضد التغییرات في التدفقات النقدیة الناشئة من بعض القروض والودائع ذات معدالت الفائدة الثابتة.المجموعة عقود م
 

 ةبالنسبة لمخاطر معدالت الفائدة، یتم إجراء تغطیة استراتیجیة عن طریق رصد إعادة تسعیر األصول وااللتزامات المالیة والدخول في مقایض
ة یفائدة لتغطیة حصة من مخاطر معدالت الفائدة. وحیث أن التغطیة االستراتیجیة ال تؤھل لمحاسبة التغطیة، تتم المحاسبة عن األدوات المال معدالت

 المشتقة ذات الصلة على أنھا معامالت مشتقة منتظمة.  
 

یات القیمة العادلة للتغطیة من حركة مخاطر معدالت الفائدة على أبرمت الشركة األم عقود مقایضات معدالت الفائدة التي یتم تصنیفھا على أنھا تغط
ھا فسندات یورو متوسطة األجل وبعض ودائع عمالئھا. وباإلضافة إلى ذلك، أبرمت المجموعة أیضاً عقود مقایضات معدالت الفائدة التي یتم تصنی

لعادلة لنقدیة عن التزاماتھا الثانویة. یتم تسجیل التغیر المتراكم في القیمة اعلى أنھا تغطیات التدفقات النقدیة للتغطیة من مخاطر تقلبات التدفقات ا
 لاللتزامات المغطاة المنسوبة إلى مخاطر التغطیة كجزء من قیمھا الدفتریة، وبالتالي یتم عرضھا في قائمة المركز المالي.

 
یل لألدوات المالیة المشتقة، والتي تكون مساویة لقیم السوق، إضافة إلى تحل یوضح الجدول المبین في الصفحة التالیة القیم العادلة الموجبة والسالبة

یتم بموجبھ  الذيالقیم االسمیة وفقاً لفترة االستحقاق. وتعادل القیم االسمیة القیم األساسیة لألداة المشتقة والمعدل المرجعي أو المؤشر وھو األساس 
 قیاس التغیرات في قیمة المشتقات.  

 
  



                                                                                 ٥٦      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 المشتقات (تابع) ۳۸
 

              ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 الموجبة 

 
 القیمة التقد     االسمیة  السالبة

 القیمة العادلة 
 

 القیمة
أشھر ۳خالل   إجمالي القیمة  العادلة            

)۸(إیضاح    
 

)۱۹(إیضاح           
            

       ۹٬۸۳۳   ۲۰۲٬۳۳۳   ۱٦   ٤۱۰ تغطیات القیمة العادلة
      -   ۲٦٬۱۸۰  ٤۰  - تغطیات التدفقات النقدیة

       -   ۸٤۰٬٤۲۸   ۹٬۷۷۳   ۹٬۹۰۷ مقایضات معدالت الفائدة
         ۷۰٬۲٦۱   ۱۱۹٬٤۲۷   ۱٬٦۰٥   ٤٬٦۹٥ عقود شراء السلع
        ۷۰٬۲٦۰   ۱۱۹٬٤۲٦   ٤٬٥٦۹   ۱٬٦۹٤ عقود بیع السلع

        ۹٤٥٬۷۹۹   ۱٬۷٤۹٬٤۲٥   ۱٬۱٤٤   ۸٤۸ عقود شراء آجلة
        ۹٤۳٬۹۱۲   ۱٬۷٤۲٬٥۸٤   ۱٬٥۲۸   ٤٬۷۲۰ عقود بیع آجلة

        ۲٬۰٤۰٬۰٦٥   ٤٬۷۹۹٬۸۰۳   ۱۸٬٦۷٥   ۲۲٬۲۷٤ اإلجمالي
        ٥٬۲۹۸٬۸۷۰   ۱۲٬٤٦۷٬۰۲۱   ٤۸٬٥۰٦   ٥۷٬۸٥٥ اإلجمالي دوالر أمریكي باآلالف

 
 

       
لایر عماني                                                              

 باآلالف
التقدیریة حسب فترة االستحقاقالقیمة   االسمیة  السالبة  الموجبة   

  القیمة العادلة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 القیمة

  العادلة 
  الدفتریة
أشھر ۳خالل   اإلجمالي شھرا ۱۲-٤   شھراً  ۱۲أكثر من     

)۸(إیضاح   )۱۹(إیضاح             
            

  ۲۹٬٦۳۷      -      -    ۲۹٬٦۳۷    ۳۰۱   - تغطیات القیمة العادلة
  ۳۹٬۲۷۰   -         -    ۳۹٬۲۷۰   -    ٥۱٤ تغطیات التدفقات النقدیة
  ٦۹۲٬۸۳۰   -       ۸٬۷٦۷    ۷۰۱٬٥۹۷   ٦٬٥۳۳    ٦٬٥٥۳ مقایضات أسعار الفائدة

    -      -    ۳۲۱    ۳۲۱      -    ۳ خیارات عمالت مشتراه
    -   -       ۳۲۱    ۳۲۱    ۳      - خیارات عمالت مبیعة

  ٤٬٤٤٥    ٤٥٬۹۰٥    ٦٤٬۹٦٥    ۱۱٥٬۳۱٥    ٥٬۱۸۷    ۷٥۸ عقود شراء السلع

 عقود بیع السلع
      

٥٬۳۳۳    ۷۳۸    
        

۱۱٥٬۳۱٦٤٬    ٥۹٤٥٬    ٦٥۹۰٥    
            

٤٬٤٤٥  

    ۱٬۸۳۰    ٤۳٤ عقود شراء آجلة
     

۱٬٦٦۱٬۲٤۲    ۱٬۰٥۸٬٥۲٤    ٥۹۱٬۳۱۹    
        

۱۱۱٬۳۹۸  
  ۱۱۰٬٥۰۸    ٤۸۷٬۲۰۰    ۱٬۰٦۰٬٥۰٦    ۱٬٦٥۸٬۲۱٤    ٤٬۸٦٤    ٤٬۸۳٦ عقود بیع آجلة

  ۹۹۲٬٥۳۳    ۱٬۰۷۰٬۳۲۹    ۲٬۲٥۸٬۳۷۰    ٤٬۳۲۱٬۲۳۲    ۱۹٬٤٥٦    ۱۸٬٤۳۱ اإلجمالي
  ۲٬٥۷۸٬۰۰۸    ۲٬۷۸۰٬۰۷٥    ٥٬۸٦٥٬۸۹٦    ۱۱٬۲۲۳٬۹۷۹    ٥۰٬٥۳٥    ٤۷٬۸۷۳ اإلجمالي دوالر أمریكي باآلالف

 
 اتفاقیات إعادة الشراء ۳۹

 

 : ال شيء).۲۰۱۸ال یوجد لدى المجموعة أي معامالت عقود إعادة شراء قائمة في تاریخ التقریر (
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    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 التوزیع الجغرافي لألصول وااللتزامات ٤۰
 

 فیما یلي التوزیع الجغرافي لألصول وااللتزامات كالتالي:
 

  سلطنة غمان ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

  أوروبا  األخرى
الوالیات المتحدة 

 اإلجمالي  أخرى  األمریكیة
لایر عماني  

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
عماني لایر 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
            نقد وأرصدة لدى
 ۷۸۱٬۷٥٥   -   -  -  ۱٤۲٬٤۱٤   ٦۳۹٬۳٤۱ البنوك المركزیة

 ۸٦۹٬۸۰٤   ۱۱۳٬۷۷۰   ٦۰٬٥۳۸   ۳۹٬۷۷٤  ٥٦۹٬۳۹۹   ۸٦٬۳۲۳ مستحق من البنوك
 ۸٬۸۷۸٬۰٤۱   ٥۳٬٦۰۰   -       ۱۰۳    ۲٦۳٬۰٦۱    ۸٬٥٦۱٬۲۷۷  قروض وسلف

 ۱٬٤٤٤٬۸۳۲   ۳٦٥٬٦۸٥  ٤۱٥   ۱٬٥۰۲  ۱۱۱٬۷۱۳   ۹٦٥٬٥۱۷ االستثمارات
 ۳۱٦٬۱۷٦  -  -  -  ۲٥٬۸۳۲   ۲۹۰٬۳٤٤ ممتلكات ومعدات وأصول أخرى

  ۱۲٬۲۹۰٬٦۰۸   ٥۳۳٬۰٥٥    ٦۰٬۹٥۳    ٤۱٬۳۷۹    ۱٬۱۱۲٬٤۱۹    ۱۰٬٥٤۲٬۸۰۲  إجمالي األصول
            

  ۱٬۱۷۳٬٤۷۹   ۲٥۳٬٥٥۸   ۳٬۸٥۰   ۲٤٤٬۳٥۱   ٦۱۱٬۰۹۰   ٦۰٬٦۳۰ ودائع من البنوك
  ۸٬۰٤۳٬٦٦٦   ۳۲٬۰۹۱   ۹٥٥  ۱٬۹٤٤   ٤۸٤٬۰۷٥   ۷٬٥۲٤٬٦۰۱ ودائع العمالء

سندات/ صكوك یورو متوسطة 
  ٤۷٥٬٦۱٥  -   -      ۳۸٥٬٤۱۰  -      ۹۰٬۲۰٥ األجل

  ٥٦۹٬۰۳۲   ۱٦  -      ۱۰   ٥۱٬۲۰۰   ٥۱۷٬۸۰٦ التزامات أخرى وضریبة
  ۲٦٬۱۸۰  -    ۲٦٬۱۸۰  -  -     -    التزامات ثانویة

  ۲٬۰۰۲٬٦۳٦  -   -     -  -      ۲٬۰۰۲٬٦۳٦ أموال المساھمین
إجمالي االلتزامات وحقوق 

  ۱۲٬۲۹۰٬٦۰۸   ۲۸٥٬٦٦٥   ۳۰٬۹۸٥   ٦۳۱٬۷۱٥   ۱٬۱٤٦٬۳٦٥   ۱۰٬۱۹٥٬۸۷۸ المساھمین
 
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

  سلطنة غمان

دول مجلس 
التعاون 
الخلیجي 
  أوروبا  األخرى

الوالیات 
المتحدة 
 اإلجمالي  أخرى  األمریكیة

دوالر أمریكي  
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
 باآلالف

  ۲٬۰۳۰٬٥۳۳  -  -  -    ۳٦۹٬۹۰٦   ۱٬٦٦۰٬٦۲۷ نقدیة وأرصدة لدى البنوك المركزیة
  ۲٬۲٥۹٬۲۳۰   ۲۹٥٬٥۰٦   ۱٥۷٬۲٤۲   ۱۰۳٬۳۰۹   ۱٬٤۷۸٬۹٥۸   ۲۲٤٬۲۱٥  إیداعات لدى بنوك

  ۲۳٬۰٥۹٬۸٤٦   ۱۳۹٬۲۲۱   -     ۲٦۸    ٦۸۳٬۲۷٤    ۲۲٬۲۳۷٬۰۸۳  قروض وسلف
  ۳٬۷٥۲٬۸۱۱   ۹٤۹٬۸۳۱   ۱٬۰۷۸   ۳٬۹۰۱   ۲۹۰٬۱٦٤   ۲٬٥۰۷٬۸۳۷ استثمارات

  ۸۲۱٬۲۳٦  -  -  -   ٦۷٬۰۹٦   ۷٥٤٬۱٤۰ ممتلكات ومعدات وأصول أخرى
  ۳۱٬۹۲۳٬٦٥٦   ۱٬۳۸٤٬٥٥۸    ۱٥۸٬۳۲۰    ۱۰۷٬٤۷۸    ۲٬۸۸۹٬۳۹۸    ۲۷٬۳۸۳٬۹۰۲  إجمالي األصول

            
  ۳٬۰٤۷٬۹۹۷   ٦٥۸٬٥۹۲   ۱۰٬۰۰۰   ٦۳٤٬٦۷۸   ۱٬٥۸۷٬۲٤۷   ۱٥۷٬٤۸۰ ودائع من البنوك

  ۲۰٬۸۹۲٬٦۳۹   ۸۳٬۳٥۳   ۲٬٤۸۱  ٥٬۰٤۹   ۱٬۲٥۷٬۳۳۸  ۱۹٬٥٤٤٬٤۱۸ ودائع العمالء
سندات وصكوك یورو متوسطة 

   -   ۲۳٤٬۲۹۹ األجل
  

۱٬۰۰۱٬۰٦٥   -  -   ۱٬۲۳٥٬۳٦٤  
  ۱٬٤۷۸٬۰۰٤   ٤۲  -   ۲٦   ۱۳۲٬۹۸۷   ۱٬۳٤٤٬۹٤۹ التزامات أخرى وضریبة

  ٦۸٬۰۰۰   -   ٦۸٬۰۰۰  -   -  -  التزامات ثانویة
  ٥٬۲۰۱٬٦٥۲   -  -  -   -   ٥٬۲۰۱٬٦٥۲ أموال المساھمین

إجمالي االلتزامات وحقوق 
   ۲٬۹۷۷٬٥۷۲   ۲٦٬٤۸۲٬۷۹۸ المساھمین

  
۱٬٦٤۰٬۸۱۸  ۸۰٬٤۸۱   ۷٤۱٬۹۸۷   ۳۱٬۹۲۳٬٦٥٦   

 
  



                                                                                 ٥۸      بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 التوزیع الجغرافي لألصول وااللتزامات (تابع) ٤۰
 

  سلطنة عمان ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

  أوروبا  األخرى
الوالیات المتحدة 

 اإلجمالي  أخرى  األمریكیة
 

  لایر عماني باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 لایر عماني باآلالف  باآلالف
            نقد وأرصدة لدى
  ۱٬۳۰٦٬۷٥٦    -    -    -    ۹۹٬۲۸۳    ۱٬۲۰۷٬٤۷۳  البنوك المركزیة

  ٤۷٦٬۰٤۳    ۱۳٤٬٤۲٤    ٥۷٬۷٤۲    ۱۲٤٬۲٤۰    ۱٥٤٬۱٤۰    ٥٬٤۹۷  مستحق من البنوك
  ۸٬۹۳۸٬۹۱٥    ٤۸٬٥٦۰    -    ۲٬۷۰۱    ٤۰۳٬٦۱۹    ۸٬٤۸٤٬۰۳٥  قروض وسلف

  ۱٬۲٦۹٬٥۸۲    ۲٦۷٬۱۳۸    -    ۱۱٤٬۱۳۹    ۱۲۸٬۸۲۷    ۷٥۹٬٤۷۸  استثمارات
 ممتلكات ومعدات وأصول أخرى

 ۲۸۷٬٤۰۱    ۹٬۳٤۲    -    -    -    ۲۹٦٬۷٤۳  
  ۱۲٬۲۸۸٬۰۳۹    ٤٥۰٬۱۲۲    ٥۷٬۷٤۲    ۲٤۱٬۰۸۰    ۷۹٥٬۲۱۱    ۱۰٬۷٤۳٬۸۸٤  إجمالي األصول

                       
  ۹٥۱٬۸۷۸    ۳۹۸٬۳٤۰    ۷    ٤۸٬٦۰۸    ٤۸٥٬٥۰۲    ۱۹٬٤۲۱  ودائع من البنوك

  ۸٬٤٦۲٬٦۸٥    ۲٥٬٤٤۱    ۹۷۱   ۱٬۸۸۸   ٥٤۹٬۹۸٥    ۷٬۸۸٤٬٤۰۰  ودائع العمالء
سندات / صكوك یورو متوسطة 

  ٤۲۹٬٦۰۸    -    -    ۳۸٥٬۰۰۰    -    ٤٤٬٦۰۸  األجل
 التزامات أخرى وضریبة

 ٤٥٥٬۲۰۱    ۲۱٬٥۷۸    -    -    ۷۷    ٤۷٦٬۸٥٦  
  ۳۹٬۲۷۰    -    ۳۹٬۲۷۰    -    -    -  التزامات ثانویة

  ۱٬۹۲۷٬۷٤۲      -      -      -      -    ۱٬۹۲۷٬۷٤۲  أموال المساھمین
إجمالي االلتزامات وحقوق 

  ۱۲٬۲۸۸٬۰۳۹    ٤۲۳٬۸٥۸    ٤۰٬۲٤۸   ٤۳٥٬٤۹٦   ۱٬۰٥۷٬۰٦٥    ۱۰٬۳۳۱٬۳۷۲  المساھمین
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

  سلطنة عمان

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

  أوروبا  األخرى
الوالیات المتحدة 

 اإلجمالي  أخرى  األمریكیة
دوالر أمریكي  

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
 نقدیة وأرصدة لدى البنوك المركزیة

۳٬۱۳٦٬۲۹٤    ۲٥۷٬۸۷۸    -    -   -     ۳٬۳۹٤٬۱۷۲  
  ۱٬۲۳٦٬٤۷٥     ۳٤۹٬۱٥۳    ۱٤۹٬۹۷۹    ۳۲۲٬۷۰۱    ٤۰۰٬۳٦٤    ۱٤٬۲۷۸  مستحق من البنوك

  ۲۳٬۲۱۷٬۹٦۰     ۱۲٦٬۱۳۰   -    ۷٬۰۱٦    ۱٬۰٤۸٬۳٦۰   ۲۲٬۰۳٦٬٤٥٤ قروض وسلف
  ۳٬۲۹۷٬٦۱٥     ٦۹۳٬۸٦٥   -    ۲۹٦٬٤٦٥    ۳۳٤٬٦۱٦    ۱٬۹۷۲٬٦٦۹ استثمارات

 ممتلكات ومعدات وأصول أخرى
۷٤٦٬٤۹٦   ۲٤٬۲٦٥    -    -   -    ۷۷۰٬۷٦۱ 

 ۳۱٬۹۱٦٬۹۸۳    ۱٬۱٦۹٬۱٤۸    ۱٤۹٬۹۷۹    ٦۲٦٬۱۸۲    ۲٬۰٦٥٬٤۸۳    ۲۷٬۹۰٦٬۱۹۱ إجمالي األصول
                       

  ۲٬٤۷۲٬٤۱۱    ۱٬۰۳٤٬٦٤۹    ۱۸    ۱۲٦٬۲٥٥    ۱٬۲٦۱٬۰٤٤    ٥۰٬٤٤٥ ودائع من البنوك
  ۲۱٬۹۸۱٬۰۰۰     ٦٦٬۰۸۱    ۲٬٥۲۲   ٤٬۹۰٤    ۱٬٤۲۸٬٥۳۲    ۲۰٬٤۷۸٬۹٦۱  ودائع العمالء

سندات / صكوك یورو متوسطة 
  ۱٬۱۱٥٬۸٦٥   -   -    ۱٬۰۰۰٬۰۰۰    -    ۱۱٥٬۸٦٥ األجل

 التزامات أخرى وضریبة
۱٬۱۸۲٬۳۳۹    ٥٦٬۰٤۷    -    -   ۲۰۰    ۱٬۲۳۸٬٥۸٦ 

  ۱۰۲٬۰۰۰   -    ۱۰۲٬۰۰۰    -   -    - التزامات ثانویة
  ٥٬۰۰۷٬۱۲۱   -   -    -   -   ٥٬۰۰۷٬۱۲۱ أموال المساھمین

إجمالي االلتزامات وحقوق 
    ۲٬۷٤٥٬٦۲۳   ۲٦٬۸۳٤٬۷۳۱ المساھمین

  
۱٬۱۳۱٬۱٥۹    ۱۰٤٬٥٤۰    ۱٬۱۰۰٬۹۳۰    ۳۱٬۹۱٦٬۹۸۳ 

 



٥۹ 

    بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 معلومات قطاعّیة ٤۱
 

أخذ اتیجیة. وتأخذ اللجنة باالعتبار األعمال من منظورین جغرافي وانتاجي. جغرافیاً، تحددت اإلدارة قطاعات التشغیل على أساس التقاریر التي تمت مراجعتھا من قبل اللجنة التنفیذیة التي یتم استخدامھا التخاذ قرارات استر
رفیة اإلسالمیة حیث أن جمیع ھذه االعمال موجودة في سلطنة عمان. التحلیل القطاعي باالعتبار أداء البنك ككل في ُعمان واألسواق العالمیة. ویتم تقسیم السوق العماني إلى خدمات مصرفیة للشركات ولألفراد والخدمات المص

 وفقاً للمواقع الجغرافیة كما یلي:
 

 :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

  اإلجمالي    دولي    سلطنة ُعمان    سلطنة ُعمان    دولي    اإلجمالي

    لایر عماني باآلالف    دوالر أمریكي باآلالف    دوالر أمریكي باآلالف    دوالر أمریكي باآلالف 
لایر عماني  

  لایر عماني باآلالف     باآلالف
           

  ٤٥۲٬۰۱۷   ۱۸٬۸۷۰   ٤۳۳٬۱٤۷ إیرادات الفوائد  ۱٬۱۲٥٬۰٥۹   ٤۹٬۰۱۳   ۱٬۱۷٤٬۰۷۲
 (۱٦۱٬۱۳۷)   (۱۰٬۳۹۱)   (۱٥۰٬۷٤٦)  مصروف الفوائد (۳۹۱٬٥٤۸)  (۲٦٬۹۹۰)  (٤۱۸٬٥۳۸)
  ٦٦٬۰۸۱  -   ٦٦٬۰۸۱ إیرادات من التمویل اإلسالمي / االستثمارات  ۱۷۱٬٦۳۹  -   ۱۷۱٬٦۳۹

 (۳۹٬۹۸۹)  -  (۳۹٬۹۸۹)   على المودعینتوزیعات  (۱۰۳٬۸٦۸)  -  (۱۰۳٬۸٦۸)
  ۱۰۲٬۲۸٤   ٤٬۸۷٦   ۹۷٬٤۰۸ إیرادات عموالت ورسوم (بالصافي)  ۲٥۳٬۰۰۸   ۱۲٬٦٦٥   ۲٦٥٬٦۷۳
  ٥۲٬۹۱٥   ۱٬۹۱۷   ٥۰٬۹۹۸ إیرادات التشغیل األخرى  ۱۳۲٬٤٦۲   ٤٬۹۷۹   ۱۳۷٬٤٤۱

  ٤۷۲٬۱۷۱   ۱٥٬۲۷۲   ٤٥٦٬۸۹۹ إیرادات التشغیل  ۱٬۱۸٦٬۷٥۲   ۳۹٬٦٦۷   ۱٬۲۲٦٬٤۱۹
           

 (۱۷٥٬۲٦۲)   (٦٬٥٦۳)   (۱٦۸٬٦۹۹)  مصروفات التشغیل األخرى (٤۳۸٬۱۷۷)   (۱۷٬۰٤۸)   (٤٥٥٬۲۲٥) 
 (۲۰٬٦٦۹)  (٥۰٥)   (۲۰٬۱٦٤) استھالك (٥۲٬۳۷٥)   (۱٬۳۱۱)  (٥۳٬٦۸٦)

(۱٤٥٬۷۸٤)  (٥٥٬۱٥۳)  (۹۰٬٦۳۱) 
صافي خسائر انخفاض القیمة على األصول 

 (٥٦٬۱۲۷)  (۲۱٬۲۳٤)  (۳٤٬۸۹۳) المالیة
 (۳٤٬٥٦۳)  (۱۹۹)  (۳٤٬۳٦٤) مصروفات الضریبة (۸۹٬۲٥٦)  (٥۱۸)  (۸۹٬۷۷٤)

 (۲۸٦٬٦۲۱)  (۲۸٬٥۰۱)  (۲٥۸٬۱۲۰) اإلجمالي (٦۷۰٬٤۳۹)  (۷٤٬۰۳۰)  (۷٤٤٬٤٦۹)
  ۱۸٥٬٥٥۰  (۱۳٬۲۲۹)    ۱۹۸٬۷۷۹ ربح/ (خسارة) العام  ٥۱٦٬۳۱۳  (۳٤٬۳٦۳)    ٤۸۱٬۹٥۰

           
  ۱۲٬۲۹۰٬٦۰۸   ٤۸٤٬۹٤۲   ۱۱٬۸۰٥٬٦٦٦ إجمالي األصول  ۳۰٬٦٦٤٬۰٦٦   ۱٬۲٥۹٬٥۹۰   ۳۱٬۹۲۳٬٦٥٦

  ۸٬٤۸۷   ۲۳۸   ۸٬۲٤۹ مصروفات رأسمالیة  ۲۱٬٤۲٦   ٦۱۸   ۲۲٬۰٤٤

           
 
 



٦۰ 

    بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 

 معلومات قطاعیة (تابع) ٤۱
 

 :۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

ُعمانسلطنة   سلطنة ُعمان  دولي  المجموع  اإلجمالي  دولي  

 دوالر أمریكي باآلالف  دوالر أمریكي باآلالف  دوالر أمریكي باآلالف
 

  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
           

 ٤۲۰٬۰۳۷  ۱۹٬۸۹۰  ٤۰۰٬۱٤۷ إیرادات الفوائد  ۱٬۰۳۹٬۳٤٤    ٥۱٬٦٦۲   ۱٬۰۹۱٬۰۰٦
(۳۷۲٬۲۲۹)  )۲۹٬۳٦٦( )۱٤۳٬۳۰۸(  (۱۱٬۳۰٦)  (۱۳۲٬۰۰۲) مصروف الفوائد (۳٤۲٬۸٦۳)    
 ٥۸٬٦۰۸  -  ٥۸٬٦۰۸ إیرادات من التمویل اإلسالمي  ۱٥۲٬۲۲۹  -   ۱٥۲٬۲۲۹
)۳۱٬۰٤۸(  -  (۳۱٬۰٤۸) توزیعات على المودعین (۸۰٬٦٤٤)   -  (۸۰٬٦٤٤)   
 ۹٦٬٤۷۰  ٦٬٤۲۷  ۹۰٬۰٤۳ إیرادات عموالت ورسوم (بالصافي)  ۲۳۳٬۸۷۷   ۱٦٬٦۹٤   ۲٥۰٬٥۷۱
 ٤٥٬۹۷۷  ۳٬۱۹٦  ٤۲٬۷۸۱ إیرادات التشغیل األخرى  ۱۱۱٬۱۲۰   ۸٬۳۰۱   ۱۱۹٬٤۲۱

۱٬۱٦۰٬۳٤   ٥٤۷٬۲۹۱   ۱٬۱۱۳٬۰٦۳   ٤۲۸٬٥۲۹  ۱۸٬۲۰۷  ٤٤٦٬۷۳٦ 
           

 (٤٥۹٬٦۹۸)   )۲۱٬۳۷۲( )۱۷٦٬۹۸٤(  (۸٬۲۲۸)  (۱٦۸٬۷٥٦) مصروفات التشغیل األخرى (٤۳۸٬۳۲٦)    
 (۳٤٬٦۹۹)   )٦٥٦( )۱۳٬۳٥۹(  (۲٥۳)  (۱۳٬۱۰٦) استھالك (۳٤٬۰٤۳)     

 (۱۱۲٬۳۱۷)   )٤٤٬٥۳۸( )٤۳٬۲٤۲(  (۱۷٬۱٤۷)  (۲٦٬۰۹٥) صافي خسائر انخفاض القیمة على األصول المالیّة (٦۷٬۷۷۹)     
 (۸۷٬۰٦۰)   )۱۳۱( )۳۳٬٥۱۸(  (٥۰)  (۳۳٬٤٦۸) مصروفات ضریبیّة (۸٦٬۹۲۹)     

 (٦۹۳٬۷۷٤)   )٦٦٬٦۹۷(    (٦۲۷٬۰۷۷)  (۲٤۱٬٤۲٥)  (۲٥٬٦۷۸)  )۲٦۷٬۱۰۳(  
     

 

     

٤٦٦٬٥۸۰    )۱۹٬٤۰٦(  ۱۷۹٬٦۳۳  (۷٬٤۷۱)  ۱۸۷٬۱۰٤ ربح/ (خسارة) العام  ٤۸٥٬۹۸٦  
           

 ۱۲٬۲۸۸٬۰۳۹  ٥٥۰٬۱۰۹  ۱۱٬۷۳۷٬۹۳۰  إجمالي األصول  ۳۰٬٤۸۸٬۱۲۸    ۱٬٤۲۸٬۸٥٥    ۳۱٬۹۱٦٬۹۸۳ 
           

 ۱۰٬۷۳۹  ۱٤۰  ۱۰٬٥۹۹ مصروفات رأسمالیة  ۲۷٬٥۳۰   ۳٦٤   ۲۷٬۸۹٤
 
 



٦۱ 

    بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 

 معلومات قطاعیة (تابع) ٤۱
 

ات المصرفیة الدولیة والخدم القطاعیة حسب قطاعات األعمال التالیة، الخدمات المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة للمستھلكین والخدمات المصرفیة للشركات والخدماتتصدر المجموعة تقاریرھا حول المعلومات 
 عمال:المصرفیة اإلسالمیة. یبین الجدول التالي توزیع إیرادات التشغیل للمجموعة والربح وإجمالي األصول حسب قطاع األ

 
دائع والتمویل التجاري والصرف األجنبي والمعامالت المصرفیة وإدارة النقد توفر الخدمات المصرفیة للشركات عرًضا شامالً للمنتجات والخدمات للعمالء من رجال األعمال والشركات، بما في ذلك اإلقراض واستالم الو• 

 والخدمات األخرى ذات الصلة.

رفیة لك الودائع االدخاریة والصرف األجنبي والخدمات المصلكین توفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لألفراد، بما في ذلك القروض االستھالكیة وبطاقات االئتمان وحسابات الودائع بما في ذالخدمات المصرفیة للمستھ• 
 اإللكترونیة والتحویالت والتأمین المصرفي والخدمات األخرى ذات الصلة بالفروع.

 الخدمات المصرفیة للشركات تشمل الخزینة والمؤسسات المالیة واالستثمارات واالستشارات وإدارة األصول والخدمات المصرفیة الخاصة.• 

ملیات خدمات المصرفیة الدولیة العملیات الخارجیة ومخصصات تكلفة من عتتضمن التشمل الخدمات المصرفیة الدولیة أنشطة الفروع الخارجیة والمكاتب التمثیلیة واالستثمارات الفرعیة واالستراتیجیة خارج سلطنة ُعمان. و• 
 سلطنة ُعمان.

 
 الخدمات المصرفیة اإلسالمیة تمثل األنشطة المصرفیة للنافذة اإلسالمیة للبنك في سلطنة ُعمان.• 

   -----------------------------------------الصیرفة التقلیدیة -------------------------------------------  

 
المصرفیة ت الخدما

  للشركات
الخدمات المصرفیة 

  للمستھلكین
الخدمات المصرفیة 

  للشركات
الخدمات 

   المصرفیة الدولیة
 اإلجمالي 
  الفرعي

أعمال الصیرفة 
 اإلجمالي  اإلسالمیة

 
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
                                

  ۲۹۰٬۸۸۰  -      ۲۹۰٬۸۸۰   ۸٬٥۹۷   ۲٤٬۳٦۳   ۱۳٤٬۲۰٦   ۱۲۳٬۷۱٤ صافي إیرادات الفوائد
  ۲٦٬۰۹۲   ۲٦٬۰۹۲  -   -  -  -  - صافي اإلیرادات من التمویل اإلسالمي

  ۱٥٥٬۱۹۹   ۳٬۸۳٦   ۱٥۱٬۳٦۳   ٦٬۸٦٤   ٥۰٬۰۱٥   ۷۳٬۲۱٤   ۲۱٬۲۷۰ إیرادات عموالت ورسوم وإیرادات أخرى (بالصافي)
  ٤۷۲٬۱۷۱   ۲۹٬۹۲۸   ٤٤۲٬۲٤۳   ۱٥٬٤٦۱   ۷٤٬۳۷۸   ۲۰۷٬٤۲۰   ۱٤٤٬۹۸٤ إیرادات التشغیل

                  
 (۱۹٥٬۹۳۱)   (۱۳٬۱٥۱)   (۱۸۲٬۷۸۰)   (۸٬۹۰۲)   (۱۸٬۲۰٥)   (۱۲٤٬۷٦٦)   (۳۰٬۹۰۷)  مصروفات التشغیل (بما في ذلك االستھالك)

 (٥٦٬۱۲۷)   (٤٬٤۹۲)  (٥۱٬٦۳٥)  (۲۱٬۲۳٤)   (٥۱۹)   (۸٬۹۳۳)   (۲۰٬۹٤۹)  صافي خسائر انخفاض القیمة على األصول المالیة
 (۳٤٬٥٦۳)  (۱٬٤٦٦)   (۳۳٬۰۹۷)   (۱۲۲)  (۸٬۰۱۰)   (۱۱٬۰٤۱)   (۱۳٬۹۲٤)  مصروفات الضریبة

  (٦٥٬۷۸۰)   (۱٤٤٬۷٤۰)   (۲٦٬۷۳٤)  (۳۰٬۲٥۸)   (۲٦۷٬٥۱۲)   (۱۹٬۱۰۹)  (۲۸٦٬٦۲۱) 
  ۱۸٥٬٥٥۰   ۱۰٬۸۱۹   ۱۷٤٬۷۳۱  (۱٤٬۷۹۷)   ٤۷٬٦٤٤   ٦۲٬٦۸۰   ۷۹٬۲۰٤ ربح (خسارة) العام

  
 

 
 

 
 

          
  ۱۲٬۲۹۰٬٦۰۸   ۱٬٤٤۱٬۸۹۳   ۱۰٬۸٤۸٬۷۱٥   ٥۱۸٬٦٤٤   ۲٬٥٦۳٬۱٦۹   ۳٬٤٤۲٬٤۰۱   ٤٬۳۲٤٬٥۰۱ إجمالي األصول

   
 

 
 

 
 

          
  ۱٬۲۲٦٬٤۱۹   ۷۷٬۷۳٥   ۱٬۱٤۸٬٦۸٤   ٤۰٬۱٥۸   ۱۹۳٬۱۹۰   ٥۳۸٬۷٥۳   ۳۷٦٬٥۸۳ إیرادات التشغیل (دوالر أمریكي باآلالف)

  ٤۸۱٬۹٥۰   ۲۸٬۱۰۱   ٤٥۳٬۸٤۹  (۳۸٬٤۳٤)    ۱۲۳٬۷٥۱   ۱٦۲٬۸۰٦   ۲۰٥٬۷۲٦ آلالف)ربح (خسارة) العام (دوالر أمریكي با
  ۳۱٬۹۲۳٬٦٥٦   ۳٬۷٤٥٬۱۷۷   ۲۸٬۱۷۸٬٤۷۹   ۱٬۳٤۷٬۱۲۷   ٦٬٦٥۷٬٥۸۲   ۸٬۹٤۱٬۳۰۱   ۱۱٬۲۳۲٬٤٦۹ ف)إجمالي األصول (دوالر أمریكي باآلال



٦۲ 

    بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 

 
 

 معلومات قطاعیة (تابع) ٤۱
 

     -------------------------------------------الصیرفة التقلیدیة  ------------------------------------------- 
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
الخدمات المصرفیة 

  للشركات
الخدمات المصرفیة 

  للمستھلكین
الخدمات المصرفیة 

  للشركات
الخدمات المصرفیة 

   الدولیة
 

  اإلجمالي الفرعي
أعمال الصیرفة 

 اإلجمالي  اإلسالمیة
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
              

  ۲۷٦٬۷۲۹    -    ۲۷٦٬۷۲۹    ۸٬٦٦۷    ۲٥٬٥۲۰    ۱۲٤٬۷۰۹    ۱۱۷٬۸۳۳ صافي إیرادات الفوائد
  ۲۷٬٥٦۰    ۲۷٬٥٦۰   -   -   -   -   - صافي اإلیرادات من التمویل اإلسالمي

  ۱٤۲٬٤٤۷    ۲٬۸۱۲    ۱۳۹٬٦۳٥    ۹٬٦۸۳    ٤۰٬۷٤۷    ٦۳٬٥۸۹    ۲٥٬٦۱٦ إیرادات عموالت ورسوم وإیرادات أخرى (بالصافي)
  ٤٤٦٬۷۳٦    ۳۰٬۳۷۲    ٤۱٦٬۳٦٤    ۱۸٬۳٥۰    ٦٦٬۲٦۷    ۱۸۸٬۲۹۸    ۱٤۳٬٤٤۹ یرادات التشغیلإ

              

)۲۹٬۹۷٤( صروفات التشغیل (بما في ذلك االستھالك)م    )۱۱۸٬۹۹۲(    )۱۷٬٤۲۸(     )۱۰٬٤۱۱(    )۱۷٦٬۸۰٥(    )۱۳٬٥۳۸(    )۱۹۰٬۳٤۳(  
)۱۹٬۹۲٥( صافي خسائر انخفاض القیمة على األصول المالیّة    )٤٬۸۹۸(    ۲٬۷۷۱    )۱۷٬۱٤۷(    )۳۹٬۱۹۹(    )٤٬۰٤۳(    )٤۳٬۲٤۲(  

)۱٤٬۰۹۹( مصروفات ضریبیّة    )۹٬۷۰۲(    )۷٬٥٥۱(    )۱۲۰(    )۳۱٬٤۷۲(    )۲٬۰٤٦(    )۳۳٬٥۱۸(  
 )٦۳٬۹۹۸(     )۱۳۳٬٥۹۲(    )۲۲٬۲۰۸(     )۲۷٬٦۷۸(    )۲٤۷٬٤۷٦(    )۱۹٬٦۲۷(    )۲٦۷٬۱۰۳(  
              

)۹٬۳۲۸(     ٤٤٬۰٥۹    ٥٤٬۷۰٦    ۷۹٬٤٥۱ ربح/ (خسارة) العام    ۱٦۸٬۸۸۸    ۱۰٬۷٤٥    ۱۷۹٬٦۳۳  
              

  ۱۲٬۲۸۸٬۰۳۹    ۱٬۳۷٥٬٥۸٤    ۱۰٬۹۱۲٬٤٥٥    ٥۸٤٬۰۹۸    ۲٬٥۷۰٬۹٤۷    ۳٬۲۹۲٬۸۰۸    ٤٬٤٦٤٬٦۰۲ جمالي األصولإ
              

  ۱٬۱٦۰٬۳٥٤    ۷۸٬۸۸۸    ۱٬۰۸۱٬٤٦٦    ٤۷٬٦٦۲    ۱۷۲٬۱۲۲    ٤۸۹٬۰۸٦    ۳۷۲٬٥۹٦ یرادات التشغیل (دوالر أمریكي باآلالف)إ
              

)۲٤٬۲۲۹(    ۱۱٤٬٤۳۹    ۱٤۲٬۰۹٤    ۲۰٦٬۳٦۷ بح / (خسارة) العام (دوالر أمریكي باآلالف)ر    ٤۳۸٬٦۷۱    ۲۷٬۹۰۹    ٤٦٦٬٥۸۰  
              

  ۳۱٬۹۱٦٬۹۸۳    ۳٬٥۷۲٬۹٤٥    ۲۸٬۳٤٤٬۰۳۸    ۱٬٥۱۷٬۱۳۸    ٦٬٦۷۷٬۷۸٤    ۸٬٥٥۲٬۷٤۸    ۱۱٬٥۹٦٬۳٦۸ جمالي األصول (دوالر أمریكي باآلالف)إ
 

 
  



٦۳ 

    بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 

 معلومات قطاعیة (تابع) ٤۱
 

 ۲۰۱۹إیرادات منفصلة 
 

وإیرادات التشغیل الرسوم (بالصافي) اإلفصاح عن اإلیرادات المنفصلة من العقود مع العمالء لخطوط المنتجات/ الخدمات الرئیسیة. یوفر الجدول أدناه فصل إیرادات العموالت و ۱٥یتطلب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
 ر بناًء على المنتجات والخدمات:األخرى في إیرادات العقود واإلیرادات غیر المتعاقدة داخل قطاعات المجموعة التي یتم اإلبالغ عنھا. یتم فصل إیرادات العقود بشكل أكب

 

  إیرادات عموالت ورسوم (بالصافي) و
الخدمات المصرفیة 

  للشركات
الخدمات المصرفیة 

  للمستھلكین
الخدمات المصرفیة 

  للشركات
الخدمات المصرفیة 

    الدولیة
أعمال الصیرفة 

 اإلجمالي  اإلسالمیة
الفرعي جمالياإل          إیرادات التشغیل األخرى       

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
               إیرادات العقود

  ۱٬۱۸۱    ٦۱٬۸۲٦    ۲٬٥۹۱  إیرادات من المعامالت
 

 ۱۷٤  
 

 ٦٥٬۷۷۲  
 

 ۱٬٤۱٦  
 

 ٦۷٬۱۸۸  
  ٤٬٥۷٦    ٤۹۸    ۹٬۳۲۱  إیرادات التداول

 
 ۲٬٤۲۷  

 
 ۱٦٬۸۲۲  

 
 ۲۷۰  

 
 ۱۷٬۰۹۲  

  ۹٬۸۹۹    ۳۷۷    ۹٬٥۲۲    ٥۲۱    ۱٬۲۳٤    ۱٬۱۹۰    ٦٬٥۷۷  واإلیرادات األخرى ذات الصلة بالقروضإیرادات القروض المشتركة 
اإلیرادات المتعلقة بالخدمات االستشاریة وإدارة األصول والخدمات 

  ۱۱٬۲٦۹    ۱۳٤    ۱۱٬۱۳٥    ۱٬۸٦۹    ۸٬۹۹۹    ۲۱۳       ٥٤  المتعلقة بحقوق المساھمین
  ۱۰٥٬٤٤۸    ۲٬۱۹۷    ۱۰۳٬۲٥۱    ٤٬۹۹۱    ۱٥٬۹۹۰    ٦۳٬۷۲۷    ۱۸٬٥٤۳  إجمالي إیرادات العقد
  ۱٬۸۷۳    ۳٤٬۰۲٥    ۹٬٤۸۷    ۲٬۷۲۷  إیرادات غیر تعاقدیة 

 
 ٤۸٬۱۱۲  

 
 ۱٬٦۳۹  

 
 ٤۹٬۷٥۱  

  ۲۱٬۲۷۰   اإلجمالي
 

 ۷۳٬۲۱٥    ٤۰٬۰۱٦٬    ٥۸٦٤  
 

 ۱٥۱٬۳٦۳  
 

 ۳٬۸۳٦  
 

 ۱٥٥٬۱۹۹  
  ٥٥٬۲٤٦  (دوالر أمریكي باآلالف)

 
 ۱۹۰٬۱٦٦  

 
 ۱۲۹٬۹۰۹  

 
 ۱۷٬۸۲۹  

 
 ۳۹۳٬۱٥۰  

 
 ۹٬۹٦٤  

 
 ٤۰۳٬۱۱٤  

 
  إیرادات عموالت ورسوم (بالصافي) و

  إیرادات التشغیل األخرى
الخدمات المصرفیة  

  للشركات
الخدمات المصرفیة 

  للمستھلكین
الخدمات المصرفیة 

  للشركات
الخدمات المصرفیة 

  الدولیة
 

  اإلجمالي الفرعي
أعمال الصیرفة 

 اإلجمالي  اإلسالمیة
عماني باآلالفلایر   لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  

               إیرادات العقود
۱۱۳                   ۱٬۰٤۸    ٥٤٬۱۹۰    ٤٬۱٤۲  إیرادات من المعامالت     ٥۹٬٤۹۳    ۸۷٦    ٥۰٬۳٦۸  

۳٬۲٦٤                ۳٬۷٥٤      -    ۱۱٬٥۱۸  إیرادات تجاریة     ۱۸٬٥۳٤    ٦۳۹    ۱۸٬۹۷٥  
٦٤٤                   ۱٬۲۳۷    ۱٬۱۷۲    ۸٬۱۰٤  المشتركة اإلیرادات األخرى المتعلقة بالقروض القروض     ۱۱٬۱٥۷    ۳٦۸    ۱۱٬٥۲٥  

ارة وإدارة األصول وخدمات األسھم الخاصة المتعلقة االستش
 باإلیرادات

 
٤    ۱۰۷    ۸٬۳۹۰               ۲٬٤٥٤     ۱۰٬۹٤٤    ٥٥    ۱۰٬۹۹۹  

٦٬٤۷٥               ۱٤٬٤۲۹   ٥٥٬٤٦۹    ۲۳٬۷٦۸  إیرادات العقود  إجمالي     ۱۰۰٬۱٤۱    ۱٬۷۲٦    ۱۰۱٬۸٦۷  
۳٬۲۰۸               ۲٦٬۳۱۸    ۸٬۱۲۰    ۱٬۸٤۸  إیرادات غیر تعاقدیة     ۳۹٬٤۹٤    ۱٬۰۸٤    ٦۰٬٥۸۰  

۹٬٦۸۳               ٤۰٬۷٤۷    ٦۳٬٥۸۹    ۲٥٬٦۱٦   اإلجمالي     ۱۳۹٬٦۳٥    ۲٬۸۱۲    ۱٤۲٬٤٤۷  
۲٥٬۱٥۱             ۱۰٥٬۸۳٦    ۱٦٥٬۱٦٦    ٦٦٬٥۳٥  (دوالر أمریكي باآلالف)     ۳٦۲٬٦۸۸    ۷٬۳۰٤    ۳٦۹٬۹۹۲  

 

 ملیون لایر عماني) على التوالي.   ٤٫٤۳۰: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ۳٫۷۲۱ملیون لایر عماني) و ٤٫۲۱۳: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ٤٫۱۸۷لدى المجموعة أصول والتزامات تعاقدیة بقیمة 
 

  ود مكون مالي جوھري.لم یتم االعتراف بأي خسائر النخفاض القیمة فیما یتعلق بأصول العقود. وأیضاً، ال یوجد في العق
 

: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ۱٫۱۸۹. تم إدراج مبلغ ۲-۳ر فترة زمنیة كما ھو مذكور في اإلیضاح تتعلق التزامات العقد في المقام األول بالرسوم غیر القابلة لالسترداد التي یتم تلقیھا من العمالء حیث یتم إدراج اإلیرادات على مدا
) من إیرادات التزامات األداء المتبقیة كل عام على %۲۲: ۲۰۱۸( %۲٦. تتوقع اإلدارة أن یتم احتساب ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱والمدرج في االلتزامات التعاقدیة في بدایة الفترة كإیرادات للفترة المنتھیة في  ملیون لایر عماني) ۱٫۱۹۳

 مدار السنوات الثالث القادمة.
 رادات المدرجة من التزامات األداء المستوفاة في الفترات السابقة.ال تشمل اإلیرادات من العقود مع العمالء اإلی
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 إدارة المخاطر المالیة ٤۲
  

 مقدمة ونظرة عامة ٤۲-۱
 

وثابتة لقیاس المخاطر، واختیار  إدارة المخاطر ھي عملیة تقوم المجموعة من خاللھا بتحدید المخاطر الرئیسیة عن طریق تطبیق تدابیر واضحة
ة مالمخاطر التي یمكن أن یقبلھا أو یرفضھا أو یحد منھا بواسطة الوسائل التي یحددھا، مع وضع اإلجراءات الالزمة لرصد مواضع الخطر الناج

  والتبلیغ عنھا بھدف اتخاذ التدابیر الالزمة.
 

تعمل ضمن مستویات الرغبة في المخاطرة التي یحددھا مجلس اإلدارة تزامنا مع قیام وحدات إن الھدف من إدارة المخاطر ھو التأكد من أن المجموعة 
تیجة غیر نالعمل المختلفة بتحقیق ھدفھا المتمثل في تعظیم العوائد المعدلة بالمخاطر. وفي المجموعة تُعرف المخاطر بأنھا احتمال حدوث خسارة أو 

ة، وكفایة رأس المال أو السیولة، بما یؤدي إلى تقلبات في األرباح. ویتعرض البنك للمخاطر الرئیسیة مرغوب فیھا في ما یتعلق باألرباح المتوقع
 التالیة:

 
 مخاطر االئتمان •
 مخاطر السیولة •
 مخاطر السوق •
 مخاطر التشغیل •
 

مجلس. یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة إدارة المخاطر ھي المسؤولیة العامة لمجلس إدارة المجموعة وتدار من خالل لجنة المخاطر المنبثقة عن ال
یجیة تاستراتیجیة إدارة المخاطر والموافقة علیھا، ویحدد مدى قدرة المجموعة على الرغبة في المخاطرة. ولتسھیل عملیة تحقیق األھداف االسترا

رة المخاطر. وتقدم لجنة إدارة المخاطر للمجموعة ضمن مستوى الرغبة في المخاطرة المعتمد من مجلس اإلدارة، قامت المجموعة بإنشاء لجنة إلدا
 ةتوصیات إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس حول استراتیجیة المخاطر مقابل العوائد ومستوى الرغبة في المخاطر

ء دائرة إدارة مخاطر مستقلة تعمل بشكل وسیاسات وإطار عمل إدارة المخاطر المختلفة. ولغرض اإلدارة الیومیة للمخاطر، قامت المجموعة بإنشا
ً لمقاییس المخاطر التي وضعھا مجلس اإلدارة. وتعمل دائرة إدارة  موضوعي على مراجعة والتأكد من أن مختلف عملیات المجموعة تعمل وفقا

 المخاطر بشكل مستقل عن األعمال وترفع التقاریر مباشرة إلى مجلس اإلدارة.
 

ي المخاطرة في مجاالت األعمال المختلفة ویعمم من خالل سیاسة محكمة للمخاطر على مستوى المؤسسة. وتتم إدارة یتم تحدید مستوى الرغبة ف
اطر لمخالمخاطر على مستوى المؤسسة بھدف تعظیم العوائد المعدلة بالمخاطر من خالل إطار إدارة المخاطر المحدد بعنایة. تعمل سیاسة المجموعة ل

رة على تحلیل وتحدید حدود / سقوف مخاطر االئتمان والسوق والسیولة والتشغیل، وغیرھا من المخاطر. یتم قیاس مستویات المعتمدة من مجلس اإلدا
لحكیمة ا المخاطر لكل فئة من ھذه الفئات ومراقبتھا باستمرار مع اإلبالغ عن مدى االمتثال لمستویات المخاطر على أساس منتظم، مما یضمن اإلدارة

تتحملھا المجموعة في سیاق عملھ العادي. یتم تحدیث سیاسة المخاطر بانتظام، وعلى أساس التغیرات في األھداف للمخاطر التي 
 ا المجموعة.ھاالستراتیجیة/التنظیمیة، اإلرشادات التنظیمیة في المجموعة، وتحلیل التوجھات االقتصادیة والبیئة التشغیلیة في البلدان التي تعمل فی

 
إدارة المخاطر بالمجموعة فعالیتھا على مدار العام، وھي ال تزال مدعومة بشكل جید بثقافة مخاطر قویة. ویظل مجلس إدارة  وقد أثبتت عملیات

اسبة نالمجموعة على صلة وثیقة بمبادرات إدارة المخاطر الرئیسیة، بما یضمن إدارة المخاطر في المجموعة على نحو فعال والحفاظ على مستویات م
 رأس مال كاف یتماشى مع المتطلبات المتغیرة.من السیولة و

 
اسي. ستدرك المجموعة أن عملیة إدارة المخاطر ھي أمر أساسي لتحقیق ھدفھ المتمثل في تعزیز قیمة المساھمین، كما أنھا تمثل مجال اختصاصھ األ

 خطط النمو مع إدارة المخاطر الكامنة بطریقة فاعلة.وتواصل المجموعة االستثمار في تعزیز قدرات إدارة المخاطر وذلك لضمان قدرتھ على تحقیق 
 

 مخاطر االئتمان ٤۲-۲
 

 إدارة مخاطر االئتمان٤۲-۲-۱
 

قا للشروط وفمخاطر االئتمان ھي الخسارة المتوقعة التي تنتج عن عدم قدرة المقترض أو الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماتھ المالیة أو التعاقدیة 
  األنواع التالیة: المتفق علیھا. وتشمل

 
 المخاطر السیادیة/ القطریة •
 مخاطر الطرف المقابل •
 مخاطر التسویة •
 

 دوظیفة إدارة مخاطر االئتمان ھي تعظیم معدل العائد الموزون بالمخاطر للمجموعة من خالل الحفاظ على التعرض لمخاطر االئتمان ضمن الحدو
  عرض المجموعة للمخاطر.المقبولة. وتشكل مخاطر االئتمان الجزء األكبر من ت
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲

 
 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲

 
 إدارة مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲-۱

 
 سیاسات مراقبة وتخفیف حدود المخاطر

 
 المختلفة لمخاطر االئتمان بما في ذلك مخاطر تركیزتبدأ عملیة إدارة مخاطر االئتمان بالمجموعة بسیاسة المخاطر التي تحدد مؤشرات لمعالجة األبعاد 

 االئتمان، سقف المقترض الواحد، إلخ. لكل مؤشر، قد وضعت المجموعة لنفسھا حدوداً واضحة ومحددة بشكل جید. یتم مراقبة االمتثال لمختلف
 اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة. المؤشرات واإلبالغ عنھا على أساس منتظم ویتم اإلبالغ عن أي حاالت استثنائیة للتمكن من

 
واالعتماد والصرف واإلدارة والتصنیف والسداد والشطب عن طریق دلیل االئتمان بالمجموعة الذي یراجعھ  -یتم تنظیم كل عملیات االئتمان  •

ھام وسلطة التخویل قسم إدارة المخاطر وتعتمده جھات االعتماد المناسبة. وتنص سیاسة االئتمان على إرشادات واضحة لكل من ھذه الم
 باإلقراض لمختلف المستویات كما تم بیانھ في "حدود سلطات اإلقراض" المناسبة.

 
یتم إرسال كل مقترحات اإلقراض لمقترض أو مجموعة من المقترضین عندما تتعدى مستویات اإلقراض المقترحة حدود االئتمان العتمادھا  •

 مستقل من قبل قسم إدارة االئتمان والذي بدوره یدرج مالحظاتھ ضمن المقترح. / تجدیدھا إلى السلطات المناسبة بعد إجراء فحص
 

یتم فحص جمیع حسابات قروض الشركات مرة واحدة سنویاً على األقل، كما یتم فحص محفظة قروض العمالء األفراد بما في ذلك بطاقات  •
 واحدة سنویاً على األقل.االئتمان ومحفظة الرھن على أساس المحفظة وعلى مستوى المنتج مرة 

 
یتم التحكم في تركز المخاطر من أطراف مقابلة وفي مناطق جغرافیة وقطاعات محددة وضبطھا وفقاً لالشتراطات المنظمة والحدود الموضوعة  •

 في سیاسة المجموعة للمخاطر.
 

بتحدیث محفظة العمیل ومراقبة وإدارة المخاطر یتم تحلیل كبار العمالء على مستوى المجموعات على أساس منتظم. ویقوم قسم اإلقراض  •
ذات الصلة على أساس مستمر. ویتم إجراء تحلیل على الصناعة والقطاع وإعداد تقاریر عن المؤشر كجزء من عملیة إدارة مخاطر االئتمان 

 لفھم التوجھات في الصناعة.

لیل المحفظة على أساس درجات المخاطر ودرجة نقل المخاطر تعرضات االئتمان ھي مخاطر مصنفة لدعم اتخاذ قرارات االئتمان. یتم تح •
 للتركیز على إدارة مخاطر االئتمان السائدة.

 
 یتم تصنیف محفظة الخدمات المصرفیة لألفراد باستخدام بطاقة درجات التطبیقات. •
 

ة ائتمان قویة تضمن االمتثال لشروط الموافقة یوجد ھناك نظام صارم إلدارة الضمانات لتخفیف من أي مخاطر ائتمان. لدى المجموعة عملیة إدار
ألوراق اوالتوثیق والفحص المستمر لضمان جودة االئتمان والضمانات. في حین أن األوراق المالیة مثل األسھم المدرجة یتم تقییمھا بانتظام، فإن 

 ۳ي على العقارات سیتم تقییمھا مرة واحدة على األقل في المالیة الرسمیة بمقتضى سیاسة االئتمان التي تم الحصول علیھا عن طریق الرھن القانون
 سنوات أو أكثر في كثیر من األحیان في حال تطلب الوضع ذلك.

 
لتخفیف من اتنفذ المجموعة دعم االئتمان المرفق مع عقود المقایضات الدولیة ووثیقة جمعیة المشتقات المبرمة مع البنوك المقابلة الرئیسیة من أجل 

تمان الناشئة عن التغیر في القیمة المتضمنة بمخاطر المشتقات. یتعھد المكتب األوسط للخزانة بإجراء التقییم الیومي لجمیع المعامالت مخاطر االئ
 المشتقة ویرفع نداءات الھامش المناسبة.

 
ى ذلك لألفراد في العادة مضموناً. وباإلضافة إلیتم في العادة ضمان التمویل واإلقراض طویل األجل للشركات بینما ال یكون تدویر تسھیالت االئتمان 

ومن أجل تقلیل خسارة االئتمان، تسعى المجموعة للحصول على ضمان إضافي من الطرف المقابل حالما تتم مالحظة مؤشرات انخفاض بالقیمة 
ات سلف حسب طبیعة األداة. سندات الدین وسندللقروض والسلف لألفراد. یتم تحدید الضمانة المحتفظ بھا كتأمین لألصول المالیة عدا القروض وال

 الخزانة والسندات األخرى المؤھلة غیر مضمونة في العادة.
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲
 

 تحلیل جودة االئتمان ٤۲-۲-۲
 

السداد المحددة. یتم تصنیف ھذه القروض والسلف إلى أحد أنواع تصنیفات تتم متابعة كافة قروض وسلف المجموعة بانتظام للتأكد من االلتزام بشروط 
 المخاطر الخمس وھي: معیاریة وقائمة خاصة ودون المعیاریة ومشكوك في تحصیلھا وخسارة كما حددتھ نظم وتوجیھات البنك المركزي العُماني.

 ة المختصة بالنشاط.وتقع مسؤولیة تحدید الحسابات ذات المشاكل وتصنیفھا على عاتق الدائر
 

جودة للم تتغیر سیاسات المجموعة فیما یتعلق بالحصول على الضمانات بشكل كبیر خالل الفترة المشمولة بالتقریر ولم یحدث أي تغییر جوھري في ا
  اإلجمالیة للضمانات التي تحتفظ بھا المجموعة منذ الفترة السابقة.

 
، تصنف المجموعة أصولھا المالیة في المرحلة األولى والمرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة، كما ھو موضح ۹بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

 أدناه:
 
 ذ منن الئتمام تتعرض النخفاض في قیمتھا االئتمانیة ولم تشھد زیادة جوھریة في مخاطر التي لالمالیة دوات األتصنف فیھا الی: وألاحلة رلما

یتم إدراج تسھیل ائتماني ألول مرة، تدرج المجموعة مخصص خسارة على أساس الخسارة االئتمانیة المتوقعة لفترة اإلدراج المبدئي. وعندما 
 شھراً. ۱۲

 
  :قیمتھا). وعندما یشھد (إن لم تنخفض منذ النشوء في مخاطر االئتمان جوھریة زیادة تشھد األدوات المالیة التي تصنف فیھا المرحلة الثانیة

ي زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ نشأتھ، تدرج المجموعة مخصص خسارة على أساس الخسارة االئتمانیة المتوقعة على التسھیل االئتمان
 مدار العمر.

 
  المرحلة الثالثة: تصنف فیھا جمیع التسھیالت االئتمانیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة إما عند النشوء أو في تاریخ التقریر (على

ل في مرحلة العجز عن السداد)، أي عند وجود دلیل موضوعي على العجز عن السداد/ انخفاض القیمة االئتمانیة. إن سبیل المثا
التسھیالت االئتمانیة التي تعتبر منخفضة القیمة االئتمانیة ھي تلك التسھیالت التي یكون فیھا المبلغ األصلي أو الربح متأخر السداد 

ذلك یتم تطبیق معاییر كمیة ونوعیة لتحدید التسھیالت المدرجة في المرحلة الثالثة. وفي مثل ھذه  یوماً. وإلى جانب ۸۹ألكثر من 
 الحاالت، تدرج المجموعة مخصص خسارة على أساس الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدار العمر المتبقي.

 
التكلفة المھلكة واستثمارات الدیون المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل یوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لألصول المالیة المقاسة ب

تباطات القروض رالشامل اآلخر. وما لم یتم تحدید األصول المالیة بشكل خاص، فإن المبالغ المبینة في الجدول تمثل إجمالي القیم الدفتریة. وبالنسبة ال
 الجدول المبالغ الملتزم بھا أو المضمونة، على التوالي. وعقود الضمان المالي، تمثل المبالغ المبینة في

 
 
 
 
 
 
 
 
  



٦۷ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲
 تحلیل جودة االئتمان (تابع) ٤۲-۲-۲

 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 

        إجمالي التعرض
  ۱۳٤٬۱۷۹  -  -   ۱۳٤٬۱۷۹ أرصدة لدى البنك المركزي

  ۸۲۱٬۸۱٥  -   ۳۸۷   ۸۲۱٬٤۲۸ مبالغ مستحقة من البنوك
 ۹٬۱۹۲٬۸۲۷  ۲۹۸٬٥٤۷  ۱٬۸۷٦٬٥٤۸  ۷٬۰۱۷٬۷۳۲ قروض وسلف

مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل استثمارات في أوراق 
  ٦۰٬۷۸۹  -   ۸٬۳۰۳   ٥۲٬٤۸٦ اآلخر

  ۱٬۲۷٤٬۹۹۸  -  ۸٬۰۲۹  ۱٬۲٦٦٬۹٦۹ استثمارات مدرجة بالتكلفة المھلكة
  ۱۱٬٤۸٤٬٦۰۸   ۲۹۸٬٥٤۷   ۱٬۸۹۳٬۲٦۷   ۹٬۲۹۲٬۷۹٤  اإلجمالي

        

  ۲٬۳۲۲٬۹٥۷   ٤۸٬٥٤۷   ۸٥۹٬۹۳۷   ۱٬٤۱٤٬٤۷۳ عقود الضمانات المالیة
  ۱۲۳٬٤٦۲   ۲۱   ٤٥٬۹۸٤   ۷۷٬٤٥۷ أوراق قبول

  ۲٬۰٤٦٬۱۳۳  -   ٦۹۸٬٦٤۰   ۱٬۳٤۷٬٤۹۳ ارتباط القرض/ حدود غیر مستغلة
  ٤٬٤۹۲٬٥٥۲   ٤۸٬٥٦۸   ۱٬٦۰٤٬٥٦۱   ۲٬۸۳۹٬٤۲۳  اإلجمالي

  ۱٥٬۹۷۷٬۱٦۰   ۳٤۷٬۱۱٥   ۳٬٤۹۷٬۸۲۸    ۱۲٬۱۳۲٬۲۱۷  إجمالي مجموع التعرض
  ٤۱٬٤۹۹٬۱۱۷   ۹۰۱٬٥۹۷   ۹٬۰۸٥٬۲٦۸    ۳۱٬٥۱۲٬۲٥۲  دوالر أمریكي باآلالف

        

        انخفاض القیمة
 -  -  -   - أرصدة لدى البنك المركزي

  ۷٦٦  -   ۱٥   ۷٥۱ مستحق من بنوك
  ۳۱٤٬۷۸٦   ۲۱۸٬۸۳۲   ۷۷٬۷٥۱   ۱۸٬۲۰۳ قروض وسلف

  ۱٬۳۱۱  -   ۱٬۱۷۱   ۱٤۰ مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات في أوراق 
  ۳۰۲  -   ۳٥   ۲٦۷ استثمارات في أوراق مالیة بالتكلفة المھلكة

  ۳۱۷٬۱٦٥   ۲۱۸٬۸۳۲   ۷۸٬۹۷۲   ۱۹٬۳٦۱  اإلجمالي
        

  ٥٤٬۱٤۲   ۳٤٬٦٦۲   ۱۷٬٥۳۳   ۱٬۹٤۷ عقود الضمانات المالیة
  ۱٤٥  -   ۱۰۰   ٤٥ قبولأوراق 

  ۱۰٬۷٤٥  -   ۸٬۲۸٥   ۲٬٤٦۰ ارتباط القرض/ حدود غیر مستغلة
  ٦٥٬۰۳۲   ۳٤٬٦٦۲   ۲٥٬۹۱۸   ٤٬٤٥۲  اإلجمالي

  ۳۸۲٬۱۹۷   ۲٥۳٬٤۹٤   ۱۰٤٬۸۹۰   ۲۳٬۸۱۳ إجمالي االنخفاض في القیمة
  ۹۹۲٬۷۲۰   ٦٥۸٬٤۲٦   ۲۷۲٬٤٤۲   ٦۱٬۸٥۲ دوالر أمریكي باآلالف

        

        صافي التعرض
  ۱۳٤٬۱۷۹  -  -   ۱۳٤٬۱۷۹ أرصدة لدى البنك المركزي

  ۸۲۱٬۰٤۹  -   ۳۷۲   ۸۲۰٬٦۷۷ مبالغ مستحقة من البنوك
  ۸٬۸۷۸٬۰٤۱   ۷۹٬۷۱٥  ۱٬۷۹۸٬۷۹۷  ٦٬۹۹۹٬٥۲۹ قروض وسلف

  ٥۹٬٤۷۸  -   ۷٬۱۳۲   ٥۲٬۳٤٦ استثمارات في أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ۱٬۲۷٤٬٦۹٦  -  ۷٬۹۹٤  ۱٬۲٦٦٬۷۰۲ استثمارات في أوراق مالیة بالتكلفة المھلكة

  ۱۱٬۱٦۷٬٤٤۳   ۷۹٬۷۱٥  ۱٬۸۱٤٬۲۹٥  ۹٬۲۷۳٬٤۳۳  اإلجمالي
        

  ۲٬۲٦۸٬۸۱٥   ۱۳٬۸۸٥   ۸٤۲٬٤۰٤   ۱٬٤۱۲٬٥۲٦ عقود الضمانات المالیة
  ۱۲۳٬۳۱۷   ۲۱   ٤٥٬۸۸٤   ۷۷٬٤۱۲ أوراق قبول

  ۲٬۰۳٥٬۳۸۸  -   ٦۹۰٬۳٥٥   ۱٬۳٤٥٬۰۳۳ ارتباط القرض/ حدود غیر مستغلة
  ٤٬٤۲۷٬٥۲۰   ۱۳٬۹۰٦   ۱٬٥۷۸٬٦٤۳   ۲٬۸۳٤٬۹۷۱  اإلجمالي

  ۱٥٬٥۹٤٬۹٦۳   ۹۳٬٦۲۱   ۳٬۳۹۲٬۹۳۸    ۱۲٬۱۰۸٬٤۰٤  إجمالي صافي التعرض
  ٤۰٬٥۰٦٬۳۹۷   ۲٤۳٬۱۷۱   ۸٬۸۱۲٬۸۲٦    ۳۱٬٤٥۰٬٤۰۰  دوالر أمریكي باآلالف

 

 من إجمالي التعرض یقع في المرحلة األولى ولم یشھد زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ النشوء. %۷٥٫۹المرحلة األولى: 

المحرك الرئیسي  من إجمالي التعرض في المرحلة الثانیة وشھدت زیادة في مخاطر االئتمان منذ نشأتھا. ھذه األصول ھي %۲۱٫۹المرحلة الثانیة: 
 .۹لزیادة مخصصات انخفاض القیمة بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

من إجمالي التعرض یقع في المرحلة الثالثة وتعرضت األصول النخفاض في قیمتھا االئتمانیة بما في ذلك األصول المتعثرة  %۲٫۲المرحلة الثالثة: 
 وبعض أصول اإلمھال.



٦۸ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 المخاطر المالیة (تابع)إدارة  ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲
 تحلیل جودة االئتمان (تابع) ٤۲-۲-۲

 
      المرحلة الثالثة    المرحلة الثانیة    المرحلة األولى  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

     لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
        التعرض إجمالي

      -    -    ۷۷۳٬٤۸۲  أرصدة لدى البنك المركزي
      -    ۳۳٥    ٤٥۷٬۱۰٦  مستحق من البنوك

      ۲۸٦٬۷۸٤    ۲٬۳۸٥٬۸۲۹    ٦٬٥۹٥٬٤۱۳  قروض وسلف
      -    ۱۱٬٤۳۹    ٥۱٬٤٤۰  استثمارات أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

      -    ۸٬۹۱۰    ۱٬۰۷٦٬۲۷۸  استثمارات في أوراق مالیة بالتكلفة المھلكة
     ۲۸٦٬۷۸٤    ۲٬٤۰٦٬٥۱۳    ۸٬۹٥۳٬۷۱۹   اإلجمالي

      ۱٥٬۱۳۲    ۹٦۷٬۰۰۹    ۱٬٦۹٤٬۲۹٤  عقود الضمانات المالیة
      ٥٦    ٦٤٬٥٦۱    ٤۲٬۸۷۱  أوراق قبول

      -    ۱٬۰۸۸٬٤۳۷    ۱٬۲۱۲٬۳۸٤  التزامات قروض / حدود غیر مستخدمة
      ۱٥٬۱۸۸    ۲٬۱۲۰٬۰۰۷    ۲٬۹٤۹٬٥٤۹   اإلجمالي
     ۳۰۱٬۹۷۲    ٤٬٥۲٦٬٥۲۰    ۱۱٬۹۰۳٬۲٦۸  مجموع التعرضإجمالي 

     ۷۸٤٬۳٤۳   ۱۱٬۷٥۷٬۱۹٥   ۳۰٬۹۱۷٬٥۷۹ (دوالر أمریكي باآلالف)
        

        انخفاض القیمة
   -  -  - أرصدة لدى البنك المركزي

     -    ۳    ٦٤٥ مستحق من بنوك
      ۲۰٦٬٤۹۰    ۱۰۷٬٦۷۹    ۱٤٬۹٤۲ قروض وسلف

     -    ۸٤۸    ۸٤ استثمارات أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
     -    ۹۲    ۸۹ استثمارات في أوراق مالیة بالتكلفة المھلكة

      ۲۰٦٬٤۹۰    ۱۰۸٬٦۲۲    ۱٥٬۷٦۰  اإلجمالي
      ۷٬۲۳۳    ۲۱٬۲٥۷    ۱٬۳۳۰ عقود الضمانات المالیة

      ۲۷    ٤۸    ۱٦ أوراق قبول
      -    ۷٬۹۷۳    ۲٬۲٤٦ التزامات قروض / حدود غیر مستخدمة

      ۷٬۲٦۰    ۲۹٬۲۷۸    ۳٬٥۹۲  اإلجمالي
      ۲۱۳٬۷٥۰    ۱۳۷٬۹۰۰    ۱۹٬۳٥۲ إجمالي انخفاض القیمة
     ٥٥٥٬۱۹٥   ۳٥۸٬۱۸۲   ٥۰٬۲٦٥ (دوالر أمریكي باآلالف)

        
        صافي التعرض

  ۷۷۳٬٤۸۲   -      -       ۷۷۳٬٤۸۲  أرصدة لدى البنك المركزي
  ٤٥٦٬۷۹۳   -       ۳۳۲    ٤٥٦٬٤٦۱  مستحق من بنوك

  ۸٬۹۳۸٬۹۱٥    ۸۰٬۲۹٤    ۲٬۲۷۸٬۱٥۰    ٦٬٥۸۰٬٤۷۱  قروض وسلف
  ٦۱٬۹٤۷   -       ۱۰٬٥۹۱    ٥۱٬۳٥٦  اآلخراستثمارات أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

  ۱٬۰۸٥٬۰۰۷   -       ۸٬۸۱۸    ۱٬۰۷٦٬۱۸۹  استثمارات في أوراق مالیة بالتكلفة المھلكة
  ۱۱٬۳۱٦٬۱٤٤    ۸۰٬۲۹٤    ۲٬۲۹۷٬۸۹۱    ۸٬۹۳۷٬۹٥۹   اإلجمالي

  ۲٬٦٤٦٬٦۱٥    ۷٬۸۹۹    ۹٤٥٬۷٥۲    ۱٬٦۹۲٬۹٦٤  عقود الضمانات المالیة
  ۱۰۷٬۳۹۷    ۲۹    ٦٤٬٥۱۳    ٤۲٬۸٥٥  أوراق قبول

  ۲٬۲۹۰٬٦۰۲   -       ۱٬۰۸۰٬٤٦٤    ۱٬۲۱۰٬۱۳۸  التزامات قروض / حدود غیر مستخدمة
  ٥٬۰٤٤٬٦۱٤    ۷٬۹۲۸    ۲٬۰۹۰٬۷۲۹    ۲٬۹٤٥٬۹٥۷   اإلجمالي

  إجمالي صافي التعرض
۱۱٬۸۸۳٬۹۱٤٬    ٦۳۸۸٬٦۲۰    ۸۸٬۲۲۲    ۱٦٬۳٦۰٬۷٥۸  

  ٤۲٬٤۹٥٬٤۷٥   ۲۲۹٬۱٤۸   ۱۱٬۳۹۹٬۰۱۳   ۳۰٬۸٦۷٬۳۱٤ (دوالر أمریكي باآلالف)
 

یقع في المرحلة األولى ولم یشھد زیادة جوھریة في  ۹من إجمالي التعرض في نطاق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  %۷۱٫۱المرحلة األولى: 
 مخاطر االئتمان منذ النشوء.

من إجمالي التعرض یقع في المرحلة الثانیة وشھد زیادة في مخاطر االئتمان منذ النشوء. وھذه األصول ھي المحرك الرئیسي  %۲۷٫۱المرحلة الثانیة: 
 .۹للزیادة في مخصصات انخفاض القیمة بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

ة وتعرضت األصول النخفاض في قیمتھا االئتمانیة بما في ذلك األصول المتعثرة من إجمالي التعرض یقع في المرحلة الثالث %۱٫۸المرحلة الثالثة: 
 وبعض أصول اإلمھال.

 

 



٦۹ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲

 
 تحلیل جودة االئتمان (تابع) ٤۲-۲-۲

 
 صافي خسائر انخفاض القیمة على األصول المالیّة

 

 خسائر انخفاض القیمة على األصول المالیّة المحّملة في قائمة الدخل: فیما یلي تفاصیل صافي

۲۰۱۸   ۲۰۱۹   ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي  

 لایر عم   لایر عماني باآلالف   دوالر أمریكي باآلالف   باآلالف
     (االنخفاض في القیمة) / عكس االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیّة:     

    (۱۱۷) مستحق من البنوك     (۳۰٤)    ٥٬٥٦۱
 (  (٦۷٬۸۲۹) قروض وسلفیات للعمالء     (۱۷٦٬۱۷۹)  (۲۰٤٬۸٤۲)

 (  (۲٤٬۳۱۸) ضمانات مالیة     (٦۳٬۱٦٤)  (۲٥٬۰۱۰)
 (  (٥٤) أوراق قبول     (۱٤۰)  (۷۳)

    (٥۲٦) ارتباطات القرض/ حدود غیر مستغلة     (۱٬۳٦٦)   ٦٬۸۰۰
    (٥۰۰) استثمارات     (۱٬۲۹۹)    ۱٬٥۹۲

(۲۱٥٬۹۷۲)  (۲٤۲٬٤٥۲)    (۹۳٬۳٤٤)  ) 
          

     ۳٥٬۹٤٦ مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة   ۹۳٬۳٦۷   ۹٥٬۳٤۱
۸٬۳۱٤   ۳٬۳۰۱    ً      ۱٬۲۷۱  مبالغ مستردة من قروض مشطوبة سابقا

۱۰۳٬٦٥٥   ۹٦٬٦٦۸    ۳۷٬۲۱۷     
 (۱۱۲٬۳۱۷)  (۱٤٥٬۷۸٤)    (٥٦٬۱۲۷)   ) 

 
 

القیمة  يالحد األقصى لمخاطر االئتمان قبل الضمانة المحتفظ بھا أو تحسینات االئتمان األخرى لكافة األصول بالمیزانیة العمومیة یرتكز على صاف
 النقدیة كما أدرجت بقائمة المركز المالي.

 
 كما یلي: ۲العمومیة المحتسبة حسب إرشادات بازل الحد األقصى لمعادالت مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالبنود خارج المیزانیة 

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

       

  ٤٤٥٬۰۷٦   ۳۸٦٬۹۸۲ ضمانات مالیة  ۱٬۰۰٥٬۱٤۸   ۱٬۱٥٦٬۰٤۱
  ۱٬۰٥۷٬۲۷۲   ۹۲۷٬۰۲٤ متعلقة باالئتمانالتزامات أخرى   ۲٬٤۰۷٬۸٥٤   ۲٬۷٤٦٬۱٦۲

  ۱٤۸٬۹۰٦   ۹۰٬۰٥٤ ارتباطات قروض  ۲۳۳٬۹۰۷   ۳۸٦٬۷٦۹
٤٬۲۸۸٬۹۷۲   ۳٬٦٤٦٬۹۰۹   ۱٬٤۰٤٬۰٦۰   ۱٬٦٥۱٬۲٥٤  

 

ُمحتفظ بھا أو ، دون األخذ في االعتبار أي ضمانات ۲۰۱۸و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یمثل الجدول أعاله أسوأ احتمال للتعرض لمخاطر االئتمان كما في 
 تعزیزات ائتمانیة أخرى مرفقة.

 

  



۷۰ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲
 

 القروض واألوراق المالیة التي تعرضت لالنخفاض في القیمة ٤۲-۲-۳
 

المجموعة أنھ من المحتمل أال یكون ھناك قدرة على تتمثل القروض واألوراق المالیة التي انخفضت قیمتھا في القروض واألوراق المالیة التي قررت 
لفئات اتحصیل كل المبلغ األساسي إضافة إلى الفائدة المستحقة حسب شروط اتفاقات منح القرض وعقود األوراق المالیة. یتم تصنیف ھذه القروض في 

وكما في المرحلة الثالثة بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي  دون المعیاریة أو المشكوك في تحصیلھا أو الخسارة في نظام مخاطر االئتمان الداخلي
 .۹رقم 

 
 قروض تجاوزت موعد استحقاقھا ولكنھا لم تتعرض لالنخفاض في القیمة ٤-٤۲-۲

 
فاض في رى أن االنخھي القروض واألوراق المالیة التي تتجاوز فیھا مدفوعات الفائدة التعاقدیة أو المبلغ األصلي موعد استحقاقھا ولكن المجموعة ت

 القیمة غیر مناسب على أساس تحصیل المبالغ المستحقة للمجموعة.
 

 مخصصات انخفاض القیمة ٥-٤۲-۲
 

 ۸-۲-٤۲انظر إیضاح  
 

 سیاسة الشطب  ٦-٤۲-۲
 

ل إلى یتم التوصیقوم البنك بشطب القرض أو الضمان وأي مخصصات ذات صلة عندما تحدد المجموعة أن القرض أو الضمان غیر قابل للتحصیل. 
زام تھذا التحدید بعد دراسة معلومات مثل حدوث تغیرات ھامة في المركز المالي للمقترض بالصورة التي یصبح من غیر الممكن للمقترض دفع أي ال

صدة الصغیرة لقیاسیة ذات األرأو أن تكون حصیلة الضمانة غیر كافیة لسداد التعرض الكامل أو اإلجراءات القانونیة السترداد القیمة. بالنسبة للقروض ا
 تستند قرارات الشطب عموماً على حالة المبالغ المتأخرة فیما یتعلق بأحد المنتجات وقدرة المقترض على سداد القرض.

 
 تحلیل انخفاض القیمة والضمانات٤۲-۲-۷

 
 األصول المالیة موضحة فیما یلي:تقدیر القیمة العادلة للضمانة اإلضافیة وتحسینات الضمانة األخرى المحتفظ بھا مقابل  )أ(

 

 قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء  قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

    مقابل التي تعرضت النخفاض فردي في القیمة   
  ۲۰۰٬٥٤٥    ۲۲۰٬٥۰٥  ممتلكات ٥۷۲٬۷٤۰   ٥۲۰٬۸۹٦ 

  ۳۳    ٦٬٦۸۲  أسھم ۱۷٬۳٥٦   ۸٦ 
  ٤۰٤   ۳٬۳۷۱  أخرى  ۸٬۷٥٦   ۱٬۰٤۹ 

 ٥۲۲٬۰۳۱   ٥۹۸٬۸٥۲   ۲۳۰٬٥٥۸   ۲۰۰٬۹۸۲  
       
    مقابل التي تجاوزت موعد استحقاقھا ولم تنخفض قیمتھا   

  ۲۸۰٬۰۷۲    ٥۰۰٬۷٥٦  ممتلكات ۱٬۳۰۰٬٦٦٥   ۷۲۷٬٤٦۰ 
  ۱۰٥٬۰٥٥    ۲۷٬٥۷۱  أسھم ۷۱٬٦۱۳   ۲۷۲٬۸۷۰ 

  ۲٦٬۳۱٤   ۱٦٬۷۹۳  أخرى ٤۳٬٦۱۸   ٦۸٬۳٤۸ 
 ۱٬۰٦۸٬٦۷۸   ۱٬٤۱٥٬۸۹٥٤٥٬   ٦۱۲۰   ٤۱۱٬٤٤۱  

       
    مقابل التي لم تتجاوز موعد استحقاقھا ولم تنخفض قیمتھا   

  ٤٬۲۱۹٬٤٦۱    ٤٬٥۷۸٬٥۷۱  ممتلكات  ۱۱٬۸۹۲٬۳۹۲   ۱۰٬۹٥۹٬٦۳۹ 
  ۷٤۱٬٥۸۰    ٥۹۹٬۲۸۷  أسھم  ۱٬٥٥٦٬٥۹۰   ۱٬۹۲٦٬۱۸۲ 

  ۲۰۹٬۸۳۹    ۱۹۱٬۱۲٥  أخرى  ٤۹٦٬٤۲۹   ٥٤٥٬۰۳٦ 
 ۱۳٬٤۳۰٬۸٥۷   ۱۳٬۹٤٥٬٤۱۱   ٥٬۳٦۸٬۹۸۳    ٥٬۱۷۰٬۸۸۰  

       
 ٥٬۷۸۳٬۳۰۳   ٦٬۱٤٤٬٦٦۱ اإلجمالي  ۱٥٬۹٦۰٬۱٥۹  ۱٥٬۰۲۱٬٥٦٦

  



۷۱ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 المخاطر المالیة (تابع)إدارة  ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲
 

 تحلیل انخفاض القیمة والضمانات (تابع)٤۲-۲-۷
 
 ضمانات ُمعاد تملكھا )ب(
 

كما  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱تحصل المجموعة على أصول عن طریق امتالك ضمانة محتفظ بھا كتأمین. القیمة الدفتریة للضمانة المحتفظ بھا للبیع كما في 
 یلي:

 القیمة الدفتریة 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
لایر عماني  

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    طبیعة األصول

 ۱٬۸۱۰  ۱٬۸۱۰ عقارات سكنیة / تجاریة
 ٤٬۷۰۱  ٤٬۷۰۱ دوالر أمریكي باآلالف

 
ائمة المعلقة. تصنف العقارات المعاد امتالكھا في قیتم بیع العقارات المعاد امتالكھا عندما یكون ذلك عملیاً مع استخدام المتحصالت لتقلیل المدیونیة 

 المركز المالي ضمن أصول أخرى.
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة ٤۲-۲-۸
 

 المدخالت واالفتراضات واألسالیب المستخدمة في تقدیر انخفاض القیمة
 

 ٦-۳انظر السیاسات المحاسبیة في اإلیضاح 
 

 الجوھریة في مخاطر االئتمانالزیادة 
 

لمعقولة عند تحدید ما إذا كانت مخاطر العجز عن السداد على أداة مالیة قد ازدادت بشكل جوھري منذ اإلدراج المبدئي، یتم النظر في المعلومات ا
رة یة والنوعیة على حد سواء، استناداً إلى الخبوالمدعومة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھ. ویشمل ذلك المعلومات والتحلیالت الكم

 التاریخیة وتقییم ائتمان الخبیر، بما في ذلك المعلومات المستقبلیة.
 

 یھدف التقییم إلى تحدید ما إذا كانت الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان حدثت بسبب تعرض من خالل مقارنة:
 

 ي تاریخ التقریر؛ معالعمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد كما ف •
العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد لھذا الوقت من الزمن عندما تّم تقدیره عند اإلدراج المبدئي للتعرض (یتم تعدیلھ حیثما كان  •

  مناسبا للتغیرات في توقعات الدفعات).

 درجات مخاطر االئتمان
 

بناًء على مجموعة من البیانات المحددة لتنبؤ مخاطر العجز عن السداد وتطبیق الحكم  یتم تخصیص كل تعرض لمقیاس تصنیف لتقییم المخاطر الفردیة
ھو  ھاالئتماني الخبیر. وأیضاً، یتم تطبیق مقیاس رئیسي على جمیع مقاییس التصنیف المختلفة المستخدمة من قبل المجموعة. والغرض الرئیسي من

 اعات أو المنتجات.جعل تقییم المخاطر قابالً للمقارنة في مختلف القط
 

یة النسبالمقیاس الرئیسي ھو مقیاس لدرجات مخاطر االئتمان المقومة عادةً بمزیج من األرقام أو الحروف أو كلیھما، والتي تمثل مخاطر االئتمان 
 المخصصة لكل فئة أو درجة. كما یتكون عادة من مكون كمي ونوعي یشیر إلى خطر العجز عن السداد.

 
رة درجات مخاطر االئتمان بحیث تزید مخاطر العجز عن السداد بشكل كبیر حیث تتدھور مخاطر االئتمان، على سبیل المثال، الفرق یتم تحدید ومعای

 .۳و ۲أصغر من الفرق بین درجتي مخاطر االئتمان  ۲و ۱في مخاطر العجز عن السداد بین درجتي مخاطر االئتمان 
 

عند اإلدراج المبدئي بناء على المعلومات المتاحة حول المقترض. تخضع التعرضات للمراقبة یتم تخصیص كل تعرض لدرجة مخاطر االئتمان 
وضع مالء والمستمرة، مما یؤدي إلى انتقال أحد التعرضات إلى درجات مخاطر االئتمان مختلفة. وعادة ما تضم المراقبة المراجعة الدوریة لملفات الع

یة والظروف االقتصادیة والتغیرات في التصنیفات االئتمانیة الخارجیة وغیرھا من المعلومات الداخلیة المجال الذي یعملون فیھ والمقاالت الصحف
 والخارجیة األخرى.

  



۷۲ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 الفترة الحتمال العجز عن السدادإیجاد ھیكل 
 

ت العجز عن ماومعلداء وألل اتحلیوجمع م یتدرجات مخاطر االئتمان ھي مدخالت أولیة لتحدید ھیكل الفترة الحتمال العجز عن السداد للتعرضات. 
طر مخاف لی تصنیإإلضافة باوالمقترض ولمنتج وع انب حسوقة طلمنأو القضائي ص االختصال اخالن من الئتماطر المخارض لتعول احالسداد 

النماذج  من. بالنسبة لبعض المحافظ، یتم أیًضا استخدام المعلومات التي یتم شراؤھا من الوكاالت المرجعیة االئتمانیة الخارجیة. كما یتم استخداالئتماا
 جة لمرور الوقت.للتعرضات وكیفیة التنبؤ بھا نتی اإلحصائیة لتحلیل البیانات التي یتم جمعھا وتكوین تقدیرات العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد

 
، وأیضاً ةیشمل ھذا التحلیل تحلیل ومعایرة العالقات بین التغیرات في معدالت العجز عن السداد والتغیرات في العوامل االقتصادیة الكلیة الرئیسی

ز عن السداد. وفي غالبیة التعرضات، تضم المؤشرات االقتصادیة التحلیل العمیق ألثر بعض العوامل األخرى (مثل تجربة اإلمھال) على مخاطر العج
طق محددة، االكلیة الرئیسیة الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت البطالة وأسعار النفط ومؤشر األسھم وغیرھا. أما بالنسبة للتعرضات لمجاالت و/أو من

 فقد یمتد التحلیل لیشمل أسعار السلع و/أو العقارات ذات الصلة.
 
 حدید ما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوھريت

  معاییر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان
 

، تتألف المرحلة الثانیة من تسھیالت شھدت زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي ۹وبموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
  العمر.  ى(ما لم تكن مصنفة ضمن مخاطر المتدنیة في تاریخ التقریر). وبالنسبة لھذه التعرضات، یتم إدراج الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مد

 
 محفظة غیر تجاریة

 
 نوعیةالمعاییر ال

  مقترض. ۲۰تقییم فردي ألي تعرض غیر تجاري ینتمى إلى قائمة أفضل  •
الحسابات الخاصة والعقود التي یكون لھا مخصص محدد وال تقع ضمن المرحلة الثالثة، والعقود التي لھا فوائد مجنبة ولیست في المرحلة  •

 الثالثة.
  .۲۰۱۷أبریل  ۱۳بتاریخ  ۱۱٤۹النوعیة كما ھي موضحة بموجب تعمیم البنك المركزي العماني رقم ب م المعاییر  •

 المعاییر الكمیة
درجات تصنیف على األقل، أما التدھور  ٤تدھور التصنیف: یتطلب االنخفاض في التصنیف الذي یبقى ضمن درجة االستثمار انخفاضاً في  •

لى درجة استثمار فرعي من درجة استثمار أو التدھور في درجة االستثمار الفرعي فھو یتطلب انخفاضاً في التصنیف الذي ینقل التصنیف إ
درجات لتؤدي إلى الزیادة الجوھریة في مخاطر  ٤في درجة تصنیف واحدة على األقل. كما تتطلب أعلى درجات تصنیف المخاطر أقل من 

 االئتمان.
 یوماً والحسابات المعاد ھیكلتھا إلى المرحلة الثانیة. ۳۰تأخر موعد استحقاقھ ألكثر من أیام تأخر السداد: یتم تخصیص أي تسھیل  •

 
 محفظة غیر تجاریة

 
 یوماً والحسابات المعاد ھیكلتھا إلى المرحلة الثانیة. ۳۰یتم تخصیص أي تسھیل تأخر موعد استحقاقھ ألكثر من 

 
 األصول المالیة المعّدلة

 
التعاقدیة للقرض لعدد من األسباب، بما في ذلك تغییر ظروف السوق واالحتفاظ بالعمالء وعوامل أخرى ال تتعلق بتدھور االئتمان یمكن تعدیل الشروط 

رض المعاد التفاوض بشأنھ كقرض جدید بالقیمة العادلة لقء إدراج قرض قائم من الممكن تعدیل شروطھ وإدراج الغام إیتد قالحالي أو المحتمل للعمیل. 
 اً للسیاسة المحاسبیة.وفق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۷۳ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲

 
 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲

 
 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸

 
االئتمان لألصل قد ازدادت بشكل جوھري عند تعدیل شروط أصل مالي وال ینتج عن ھذا التعدیل إلغاء لإلدراج، فإن تحدید فیما إذا كانت مخاطر 

 تعكس مقارنة:
 العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد الخاصة بھا عند تاریخ التقریر استناداً إلى الشروط المعدّلة؛ •
 یة.العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد المقدر استناداً إلى البیانات عند اإلدراج المبدئي والشروط التعاقدیة األصل •

یتم إعادة التفاوض على القروض المقدمة للعمالء الذین یواجھون صعوبات مالیة لزیادة فرص التحصیل إلى أقصى حد وتقلیل مخاطر العجز عن 
ھناك و د،السداد. یُمنح تعدیل القرض على أساس اختیاري، إذا كان المدین في حالة عجز عن سداد دیونھ، أو إذا كان ھناك خطر كبیر للعجز عن السدا
الشروط ب دلیل على أن المدین بذل جمیع الجھود المعقولة للدفع بموجب الشروط التعاقدیة األصلیة ومن المتوقع أن یكون المدین قادراً على الوفاء

 المعدلة.
 

حافظ تنطبق السیاسة على م وعادةً ما تشمل الشروط المعدّلة تمدید فترة االستحقاق وتغییر أوقات دفعات الفوائد وتعدیل شروط تعھدات القروض.
  األفراد والشركات. تقوم لجنة التدقیق بشكل منتظم بمراجعة تقاریر أنشطة التعدیل.

 
لقدرة على ابالنسبة لألصول المالیة المعدّلة كجزء من السیاسة، یعكس تقدیر احتمال العجز عن السداد فیما إذا أدى التعدیل إلى تحسین أو استعادة 

ئدة أو أصل القرض والخبرة السابقة للمجموعة إلجراءات التعدیل المشابھة. وكجزء من ھذه العملیة، یتم تقییم أداء سداد المقترض تحصیل دفعات الفا
 مقابل شروط تعاقدیة معدّلة ویتم اعتبار مؤشرات سلوكیة متعددة.

 
یمثل توقع التعدیل دلیالً على أن التعرض ھو انخفاض قیمة  وبشكل عام، یعد التعدیل مؤشراً نوعیاً على زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان، وقد

تمانیا/ ئاالئتمان/ العجز عن السداد. یحتاج العمیل إلى إظھار سلوك جید للدفع على مدار فترة من الزمن قبل أن یصبح التعرض غیر منخفض القیمة ا
یعود قیاس مخصص الخسارة بمبلغ یعادل خسارة ائتمانیة متوقعة لفترة في حالة العجز عن السداد أو أن احتمال العجز عن السداد قد انخفض بحیث 

 شھراً. ۱۲
 

 تعریف العجز عن السداد
 

 یكون األصل المالي في حالة عجز عن السداد عندما:
بل األمن من قمن غیر المرجح أن یقوم المقترض بدفع التزاماتھ االئتمانیة إلى المجموعة بشكل كامل دون اللجوء إلى إجراءات كتحقیق  •

 المجموعة (في حال االحتفاظ بأي منھا)؛ أو
یوماً ألي التزام ائتماني جوھري للمجموعة. یعتبر السحب على المكشوف متجاوزا موعد  ۸۹تجاوز المقترض موعد استحقاقھ ألكثر من  •

 تحق.استحقاقھ عندما یخالف العمیل الحد المسموح بھ أو أّن الحد المسموح بھ أقل من المبلغ المس

 عند تقییم ما إذا كان المقترض في حالة عجز عن السداد، یتم أخذ المؤشرات التالیة في الحسبان:
 مثال، انتھاكات التعھدات -نوعي  •
 مثال، حالة التأخر وعدم الدفع اللتزام آخر من قبل نفس المصدّر، و -كمي  •
 ارجیة.استناداً إلى بیانات موضوعة داخلیا وتّم الحصول علیھا من مصادر خ •

 مدخالت التقییم حول ما إذا كانت األداة المالیة في حالة عجز عن السداد وأھمیتھا قد تختلف مع مرور الوقت لتعكس تغیرات في الظروف.
 

 یتوافق تعریف العجز عن السداد بشكل كبیر مع ما یتم تطبیقھ لألغراض الرأسمالیة التنظیمیة.
 

 دمج المعلومات المستقبلیة
 

ً منذ اإلدراج المبدئي ولقیاس الخساریتم دمج الم  ةعلومات المستقبلیة في كل من التقییم فیما إذا كانت المخاطر االئتمانیة ألداة قد ازدادت جوھریا
ة من یلیثاالئتمانیة المتوقعة. یتم صیاغة سیناریو "حالة القاعدة" لالتجاه المستقبلي للمتغیرات االقتصادیة ذات الصلة باإلضافة إلى مجموعة تم

 سیناریوھات متوقعة محتملة أخرى. تتضمن ھذه العملیة وضع سیناریوھات اقتصادیة إضافیة والنظر في االحتماالت النسبیة لكل نتیجة. تتضمن
وعة والمنظمات مالمعلومات الخارجیة البیانات االقتصادیة والتوقعات التي تنشرھا الھیئات الحكومیة والسلطات النقدیة في البلدان التي تعمل فیھا المج

 التي تتجاوز الحدود الوطنیة ومجموعة مختارة من خبراء القطاع الخاص واألكادیمیین.
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
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محتملة الحدوث بشكل كبیر وتتوافق مع المعلومات المستخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى كالتخطیط االستراتیجي تمثل حالة القاعدة نتیجة 
دمات أشد صووضع المیزانیة. بینما تمثل السیناریوھات األخرى نتائج أكثر تفاؤال وتشاؤما. كما تقوم المجموعة بشكل دوري بإجراء اختبار التحّمل ل

  ھذه السیناریوھات التمثیلیة األخرى.لمعایرة تحدیدھا ل
 

یانات بقامت المجموعة بتحدید وتوثیق الدوافع الرئیسیة لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالیة، وباستخدام تحلیل ال
بر االئتمان. لحساب خسارة االئتمان المتوقعة، تعتالتاریخیة، قامت بتقدیر العالقات بین المتغیرات االقتصادیة الكلیة ومخاطر االئتمان وخسائر 

على التوالي. تتضمن  ٪ ۳۰و ٪ ۳۰و ٪ ٤۰المجموعة ثالثة سیناریوھات، وھي الحالة األساسیة والحالة التصاعدیة والحالة التنازلیة بترجیح بنسبة 
 دیة والكویت.السیناریوھات االقتصادیة النطاقات التالیة للمؤشرات الرئیسیة لسلطنة عمان والسعو

 
    

 وحدات القیاس
     

      ۲۰۲۰   ۲۰۲۱ 
             ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

(دوالر أمریكي لكل    سعر نفط برنت الخام
bb1)   ٦٥٫۲٦٦٫  ٤۲۱ 

 ۳٫۱۷  ۳٫۱۷   (%)   معدل البطالة
 ۱۱٫۷٥  ۱۱٫٦۳   (ملیار لایر ُعماني)   نفقات االستھالك الخاص

 ۱٫٤۱  ۱٫٤۱   (%)   اإلقراض بین البنوك للیلة واحدةمعدل 
 ۳۱٫۳۳  ۳۱٫۰۰   (ملیار لایر ُعماني)   إجمالي الناتج المحلي العماني

 ۷۱٫۱٥  ٦٥٫۰٥   المؤشر   مؤشر سعر السھم العماني
 ۲٬۷٦۲٫٦٤  ۲٬۷۱۲٫۹۸   (ملیار لایر سعودي)   الناتج المحلي اإلجمالي للسعودیة

 ۹٬٦۰۷٫٦٦  ۸٬۷۷۷٫۸۹   المؤشر   السعوديمؤشر سعر السھم 
 ۹۳٫٥۹  ۹۰٫٥٦   المؤشر   مؤشر سعر السھم الكویتي

 
    

 وحدات القیاس
     

      ۲۰۱۹   ۲۰۲۰ 
             ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

(دوالر أمریكي لكل    سعر نفط خام برنت
bb1)   

٦۷٫۷٤ 
 

٦٤٫۰۹ 

 ۱٦٫٤٦   (%)   معدل البطالة
 

۱٦٫۳۳ 
 ۹٫۳۷   (ملیار لایر ُعماني)   نفقات االستھالك الخاص

 
۹٫٥۳ 

 ۳٫۱۳   (%)   معدل اإلقراض بین البنوك للیلة واحدة
 

۲٫۹۹ 
 ۳۰٫۳٥   (ملیار لایر ُعماني)   إجمالي الناتج المحلي العُماني

 
۳۰٫۷۲ 

 ۱۷۲٫۳۷   المؤشر   مؤشر سعر السھم العماني
 

۱۷۳٫۹۸ 
 ۲٬٦۷۲٫۲۳   (ملیار لایر سعودي)   المحلي السعوديإجمالي الناتج 

 
۲٬۷۲۷٫٥۳ 

 ۸٬۱۳۳٫۳٥   المؤشر   مؤشر سعر السھم السعودي
 

۹٬۱٥٦٫۰٥ 
 ۹۷٫۸۷   المؤشر   مؤشر سعر السھم الكویتي

 
۹۹٫۰۳ 

 
 النطاقمعدل البطالة ومؤشر أسعار األسھم العمانیة ال یمكن مقارنتھا مع السنة السابقة بسبب التغییر في 

 
لى تحلیل إ تم وضع العالقات المتوقعة بین المؤشرات الرئیسیة والعجز عن السداد ومعدالت الخسارة على المحافظ المختلفة لألصول المالیّة استناداً 

 البیانات التاریخیة على مدى السنوات العشر السابقة.
 

 قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة
 

 لخسارة االئتمانیة المتوقعة تشكل ھیكل المصطلحات للمتغیرات التالیة:المدخالت الرئیسیة في قیاس ا
 احتمال العجز عن السداد؛ •
 الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد؛ •
 التعرض الناتج عن العجز عن السداد. •

تعدیلھا لتعكس معلومات المستقبلیة كما ھو موضح تستمد ھذه النماذج عموًما من النماذج اإلحصائیة المطورة داخلیًا والبیانات التاریخیة األخرى. یتم 
 أعاله.

 
تخدام أدوات سإن تقدیرات احتمال العجز عن السداد ھي تقدیرات في تاریخ معین والتي یتم حسابھا على أساس نماذج التقییم اإلحصائیة، ویتم تقییمھا با

ت. تستند ھذه النماذج اإلحصائیة إلى البیانات المجمعة داخلیًا والتي تشتمل تصنیف مصممة وفقًا للفئات المختلفة من األطراف ذات العالقة والتعرضا
مال العجز تعلى العوامل الكمیة والنوعیة. إذا قام الطرف المقابل أو التعرض بالترحیل بین فئات التصنیف، فإن ھذا سیؤدي إلى تغییر في تقدیرات اح

 جز عن السداد بالنظر في آجال االستحقاق التعاقدي للتعرض والمعدالت المقدرة للدفع المسبق.عن السداد المصاحبة. یتم تقدیر تقدیرات احتمال الع
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على تاریخ  نسبة الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد ھي حجم الخسارة المحتملة في حال العجز عن السداد. یتم تقدیر مقاییس العجز عن السداد بناءً 
بة میة المطالمعدالت استرداد المطالبات ضد األطراف المقابلة المتعثرة. تأخذ نماذج العجز عن السداد في عین االعتبار الھیكل والضمانات وأقد

خصومة موصناعة الطرف المقابل وتكالیف استرداد أي ضمانات تعتبر جزًءا ال یتجزأ من األصل المالي. ویتم حسابھا على أساس التدفقات النقدیة ال
 باستخدام معدل السعر الفعلي كعامل خصم. 

 
لسداد. یستمد مستوى التعرض عند العجز من التعرض الحالي یمثل مستوى التعرض عند العجز عن السداد التعرض المتوقع في حالة العجز عن ا

إجمالي  يللطرف اآلخر و التغیرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح بھ بموجب العقد بما في ذلك اإلھالك. یمثل مستوى التعرض عند العجز ألصل مال
لمستقبلیة أبوظبي على المبلغ المسحوب، باإلضافة إلى المبالغ ا -ل ھیئة البیئة القیمة الدفتریة لھ. بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالیة، تشتم

  المحتملة التي یمكن سحبھا بموجب العقد، والتي یتم تقدیرھا بناًء على المالحظات التاریخیة والتوقعات المستقبلیة.
 

التي لم ترتفع فیھا مخاطر االئتمان بشكل كبیر أن تخضع الستخدام  وفقًا لما تم وصفھ أعاله، یشترط في احتمال العجز عن السداد لألصول المالیة
 شھراً، یتم قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة مع األخذ في عین االعتبار مخاطر العجز عن السداد خالل أقصى فترة تعاقدیة (بما في ذلك ۱۲أقصاه 

فترة أطول ألغراض إدارة المخاطر. تمتد المدة التعاقدیة القصوى إلى التاریخ  خیارات تمدید المقترض) المعرضة لمخاطر ائتمانیة حتى لو تم أخذ
 الذي یحق للمجموعة المطالبة بسداد سلفة أو إنھاء التزام قرض أو ضمان.

 
، یتم قیاس وبومع ذلك، بالنسبة لعملیات السحب على المكشوف وتسھیالت بطاقات االئتمان التي تشمل كال من القرض ومكون االلتزام غیر المسح

تعاقدیة إذا كانت لالخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدار فترة زمنیة استنادًا إلى النمط السلوكي للمحفظة والذي قد یكون أطول من الحد األقصى للفترة ا
ئتمان لفترة اإلشعار التعاقدي. ھذه قدرة المجموعة التعاقدیة على طلب السداد وإلغاء االلتزام غیر المسحوب ال یحد من تعرض المجموعة لخسائر اال

م ال یتدي لتعاقق الحن ھذا الکؤه فوراً، ولغاإعة وللمجمن یمکالتسھیالت لیس لدیھا ھیكل محدد المدة أو محدد السداد ویتم إدارتھا على أساس جماعي. 
طول ألرة الفتر ایدتقم یتة. لمنشأوى اعلی مستن الئتماا طرفي مخام بزیادة عة علی علولمجماما تصبح دعنط فقن لکوم، ویة للیدلعادارة اإلابیقھ في طت

ن. وتشمل ھذه التخفیضات الئتمااقیمة ن مدم التخفیف لتي تخواا ذھتخااعة ولمجماقع ولتي تتاالئتمانیة طر المخاراءات إدارة اجخذ بعین اإلعتبار إألامع 
 ثابتة. في الحد، وإلغاء المنشأة و/أو تحویل الرصید القائم إلى قرض بشروط سداد

 
 عندما یتم وضع نموذج للمقاییس على أساس جماعي، یتم تجمیع األدوات المالیة على أساس خصائص المخاطر المشتركة والتي تشمل:

 
 نوع االستثمار؛ •
 تصنیف مخاطر االئتمان؛ •
 نوع الضمان؛ •
 نسب القروض إلى قیم الرھون العقاریة المجزئة •
 تاریخ اإلدراج المبدئي؛ •
 المتبقیة؛فترة االستحقاق  •
 الصناعة؛ و •
 الموقع الجغرافي للمقترض. •

  تخضع المجموعات للمراجعة المنتظمة للتأكد من أن التعرضات داخل مجموعة معینة تبقى متجانسة بشكل مناسب.
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 منھجیة حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 

و أعمار الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ۱شھر لجمیع الحسابات في المرحلة  ۱۲توفیر خسارة ائتمانیة متوقعة لمدة  ۹یتطلب التقاریر المالیة الدولي رقم 
  لجمیع الحسابات األخرى.

 
  شھر ۱۲االئتمانیة المتوقعة لمدة  الخسائر

 
شھر من  ۱۲شھر إلى الجزء من الخسارة االئتمانیة المتوقعة الناتجة عن األحداث االفتراضیة المحتملة في غضون  ۱۲تشیر خسارة االئتمان لمدة 

  تاریخ التقریر.
 

 أعمار الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 

عن جمیع أعمار حاالت العجز المحتملة المتوقع لألداة المالیة بعد تاریخ التقریر. یشیر العمر إلى حیازة القرض تنتج أعمار الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 لألداة المالیة.

 
 حساب خسائر االئتمان المتوقعة ھي عملیة متعددة الخطوات. إن العملیة المتبعة في التعرضات غیر التجاریة والتجاریة مذكورة أدناه:

 
 التجاریة: التعرضات غیر

 
 فیما یلي المنھجیة العامة المتبعة لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتعرضات غیر التجاریة:

 
الدولة  ي. تتضمن المدخالت في حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة الشروط التعاقدیة، والتدفقات النقدیة، معدل الفائدة الفعلي، وعوامل الخطر ف۱

 ط بالمخاطر النظامیة وما یعادلھا من مودیز خالل تصنیفات الدورة في تاریخ النشأة وتاریخ التقریر.والصناعة، واالرتبا
 

عجز ل. یتم تحویل تصنیف دورة مودیز إلى نقطة زمنیة معینة إلى ھیكل احتمالیة العجز عن السداد غیر المشروطة باستخدام نموذج مودیز وتیرة ا۲
 وعوامل الصناعة.المتوقعة الذي یتضمن البلد 

 
مع محفظة المجموعة غیر التجاریة لحساب احتمال العجز عن السداد غیر المشروطة للخسارة الناتجة عن  RiskCalc. تم تعدیل نموذج مودیز ۳

 العجز.
 

والحالة التنازلیة) والوزن لكل سیناریوھات لالقتصاد الكلي (الحالة األساسیة والحالة التصاعدیة  ۳، تم تحدید GCorr. باستخدام نموذج مودیز ٤
للحالة األساسیة والحالة التصاعدیة والحالة التنازلیة على التوالي. المتغیرات الكلیة المستخدمة لبنك  ٪۳۰و ٪۳۰و ٪٤۰سیناریو. األوزان المعینة ھي 

 لمحلي للمملكة العربیة السعودیة.مسقط ھي أسعار النفط واألسھم العمانیة واألسھم السعودیة واألسھم الكویتیة وإجمالي الناتج ا
 

شھرا، و یتم تحویل النقطة الزمنة المشروطة الحتمالیة أعمار العجز  ۱۲. یتم تحویل النقطة الزمنیة غیر المشروطة الحتمال العجز عن السداد إلى ٥
منیة المشروطة الحتمال العجز عن السداد باستخدام عن السداد والنقطة الزمنیة غیر المشروطة للخسارة الناتجة عن العجز عن السداد إلى النقطة الز

 لكل سیناریو مذكور أعاله. GCorr Macroنموذج 
 

 عاله.ذكورة ألمھات ایورلسیناام أوزان اباستخدالنقطة الزمنیة المشروطة الحتمال العجز عن السداد یو رلمرجح لسیناالمتوسط ب ا. یتم حسا٦
ة الزمنیة المشروطة الحتمال العجز عن السداد ویتم تحویلھا بعد ذلك إلى تصنیف ائتماني مكافئ باستخدام النقطیو رلمرجح لسیناالمتوسط ب ایتم حسا

 عملیة تصنیف مودیز الضمنیة.
 

جز. الع ن. تستخدم الشروط التعاقدیة على مستوى األدوات لتولید التدفقات النقدیة التي یتم خصمھا بالسعر التعاقدي للحصول على التعرض الناتج ع۷
 بعض األدوات المالیة لھا تدفقات نقدیة غیر منتظمة، وبالتالي فإن التدفقات النقدیة المخصصة ھي مدخالت مباشرة إلى األداة.

 
 احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة

التعرض لمخاطر  Xعن العجز عن السداد الخسارة الناتجة  Xشھراً  ۱۲شھراً = احتمال العجز عن السداد لمدة  ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة 
 العجز المخصومة

 التعرض لمخاطر العجز المخصومة Xالخسارة الناتجة عن العجز عن السداد  Xأعمار خسائر االئتمان المتوقعة = أعمار احتمال العجز عن السداد 
 

 . الخسائر االئتمانیة المتوقعة النھائیة۹
شھراً محسوبة كما ھو مبین  ۱۲تساوت الخسائر االئتمانیة المتوقعة النھائیة مع الخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة بالنسبة لجمیع أجھزة المرحلة األولى، 

 أعاله
قعة على مدى المتوبالنسبة لجمیع أدوات المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة، تساوت الخسارة االئتمانیة المتوقعة النھائیة مع أعمار الخسارة االئتمانیة 

 العمر المحسوبة كما ھو مبین أعاله



۷۷ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 التعرضات التجاریة:
 

 للتعرضات تجاریة:فیما یلي المنھجیة المتبعة من قبل المجلس لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 

 . یتم استخدام الخصائص الفردیة والقروض لتطویر نماذج احتمالیة العجز عن السداد لكل محفظة تجزئة.۱
 

 . تستخدم معلومات شطب المحفظة التاریخیة لبناء نماذج الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد لكل محفظة تجاریة.۲
 

لتعرض لخطر العجز عن السداد. في حالة عدم توفر جداول زمنیة مفصلة للدفع، یتم استخدام اإلھالك . تستخدم جداول الدفع المفصلة لحساب ا۳
 الخطي لتاریخ االستحقاق لحساب التعرض في تاریخ توقعات محدد.

 
 . احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة٤

التعرض  Xالخسارة الناتجة عن العجز عن السداد  Xشھراً  ۱۲مدة شھراً = احتمال العجز عن السداد ل ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة 
 لمخاطر العجز المخصومة

 التعرض لمخاطر العجز المخصومة Xالخسارة الناتجة عن العجز عن السداد  Xأعمار خسائر االئتمان المتوقعة = أعمار احتمال العجز عن السداد 
 

 . الخسائر االئتمانیة المتوقعة النھائیة٥
شھراً محسوبة كما ھو  ۱۲بالنسبة لجمیع أدوات المرحلة األولى، تساوت الخسارة االئتمانیة المتوقعة النھائیة مع الخسارة االئتمانیة المتوقعة لفترة 

 مبین أعاله.
ى العمر رة االئتمانیة المتوقعة على مدبالنسبة لجمیع أدوات المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة، تساوت الخسارة االئتمانیة المتوقعة النھائیة مع الخسا

 المحسوبة كما ھو مبین أعاله.
 

وأعمار الخسائر االئتمانیة  ۱شھر لجمیع الحسابات في المرحلة  ۱۲توفیر خسارة ائتمانیة متوقعة لمدة  ۹یتطلب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
 المتوقعة لجمیع الحسابات األخرى.

 
المقبلة من نظام احتمال العجز عن السداد المخصص  ۱۲شھراً المبلغ المخفض على مدى األشھر الـ  ۱۲نیة المتوقعة التي مدتھا تساوي الخسائر االئتما

لحیاة ا شھریًا مضروبًا في الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد والتعرض لخطر العجز عن السداد. یتم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة مدى
المبلغ المخصوم من احتمال العجز عن السداد الشھریة على مدى العمر المتبقي الكامل مضروبة من قبل الخسارة الناتجة عن العجز عن  باستخدام

  السداد والتعرض لخطر العجز عن السداد.
 

ھذه  دتستنلحالة التصاعدیة والحالة التنازلیة) وسیناریوھات (حالة القاعدة واثالثة ر العتبااعة في ولمجمذ اتأخر الخسائر االئتمانیة المتوقعة، یدتقد عن
 ۱۲ن احتمال العجز عن السداد والخسارة الناتجة عن العجز عن السداد. كل من مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي مدتھا یج مزلی مالسیناریوھات إ

ة خسائر االئتمانیة المتوقعة المحتسبة باستخدام السیناریوھات االقتصادیشھراً و أعمار الخسائر االئتمانیة المتوقعة سیكون المتوسط المرجح لمبالغ ال
 الكلیة الثالثة.

 
شھراً والعمر الحتمال العجز عن السداد في الوقت المحدد للتخلف عن السداد على مدى االثني عشر شھراً  ۱۲إن احتمالیة العجز عن السداد لمدة 

لى التوالي، على أساس الظروف القائمة في تاریخ التقریر والظروف االقتصادیة المستقبلیة التي تؤثر على القادمة والعمر المتبقي لألداة المالیة، ع
  مخاطر االئتمان.

 
  احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 التعرض لمخاطر العجز عن السداد المخصومة Xشھراً  ۱۲شھراً = احتمال العجز عن السداد لمدة  ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة 
التعرض لمخاطر العجز عن السداد  Xالخسارة الناتجة عن العجز عن السداد  Xأعمار خسائر االئتمان المتوقعة = أعمار احتمال العجز عن السداد 

 المخصومة
  



۷۸ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
دیسمبر  ۳۱ینایر إلى  ۱دیسمبر والتغیرات في أرصدة التعرض اإلجمالي من  ۳۱تبین الجداول التالیة تحلیل الجودة االئتمانیة للمخاطر اإلجمالیة في 

 حسب فئة األصول المالیة:

 لقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمستحق من البنوك بالتكلفة المھلكة/ با

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۹
 لایر عماني باآلال   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  

        

  ٥۹۲٬۹٦۹   ۱۳      -  ۹۲٬۹۸۲ )Baa3إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٥٥٬۰۰۱  -     -   Ba2( ۱٥٥٬۰۰۱إلى  Ba1درجة معیاریة (
  ۷۳٬۸۳۲  -      Caa3( ۷۳٬٤٥۸   ۳۷٤إلى  Ba3درجة مقبولة (

  ۲۱٬۸۱٥  -      ۳۸۷   ۸۲۱٬٤۲۸ اإلجمالي
  ۳٤٬٥۸٤  -      ۱٬۰۰٥   ۲٬۱۳۳٬٥۷۹ اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۹ 

  لایر عماني باآلالف  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 لایر عماني باآلالف  باآلالف
            

 ٤٥۷٬٤٤۱  -   ۳۳٥   ٤٥۷٬۱۰٦ ینایر ۱في  الرصید
         التحویل بین المراحل 

 -  -  (۲۸)    ۲۸ التحویل إلى المرحلة األولى -
 -  -   ۱٤۷  (۱٤۷)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -

  ٤٬۱٦۱  -  (٦۷)    ٤٬۲۲۸ إعادة قیاس األرصدة القائمة
  ۷۰٦٬۱۳۱  -  -   ۷۰٦٬۱۳۱  أصول مالیة منشأة خالل الفترة

  (۳٤٥٬۹۱۸)  -  -   (۳٤٥٬۹۱۸) أصول مالیة مستحقة خالل الفترة
  ۸۲۱٬۸۱٥   -    ۳۸۷    ۸۲۱٬٤۲۸  دیسمبر ۳۱الرصید في 

 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  
لایر عماني 

   باآلالف

لایر عماني 
   باآلالف

لایر عماني 
   باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

        

  Baa3(  ۳٦۲٬۸٦۷     ۲۸     -     ۳٦۲٬۸۹٥إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٤۹٬۸۲۱     -     -     ٤۹٬۸۲۱  )Ba2إلى  Ba1درجة معیاریة (
  ٤٤٬۷۲٥     -     ٤٤٬٤۱۸     ۳۰۷  )Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة (

  ٤٥۷٬٤٤۱     -     ۳۳٥     ٤٥۷٬۱۰٦  اإلجمالي
   ۱٬۱۸۷٬۲۸۸ اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

۸۷۰   -   

۱٬۱۸۸٬۱٥۸  
 
 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
            

  ٥۹٤٬٥۷٦   -   ٦۹    ٥۹٤٬٥۰۷  ینایر ۱الرصید في 
         التحویل بین المراحل

  -    -    -    -  األولىالتحویل إلى المرحلة  -
  -    -    ۲۳٦   (۲۳٦)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -

 (۳٦٬۰۱۹)    -    ۳۰   (۳٦٬۰٤۹)  إعادة قیاس األرصدة القائمة
  ۳٥٥٬۹٥۰    -    -    ۳٥٥٬۹٥۰   أصول مالیة منشأة خالل الفترة

 (٤٥۷٬۰٦٦)    -    -   (٤٥۷٬۰٦٦)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة
  ٤٥۷٬٤٤۱   -       ۳۳٥    ٤٥۷٬۱۰٦  دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
  



۷۹ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 قروض وسلفیات / مدیونیات تمویل إسالمي بالتكلفة المھلكة
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۹ 

  
عماني لایر 

  باآلالف
لایر عماني 

  لایر عماني باآلالف  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  Baa3(  ۲٬۸۲٤٬۱٥۱    ۲۹۰٬۳۲۱    -   ۳٬۱۱٤٬٤۷۲إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٤٬٥۲٤٬۰۱٤   -    Ba2(  ۳٬۷٤۸٬٦۸۳    ۷۷٥٬۳۳۱إلى  Ba1درجة معیاریة (
  ۱٬۲٥٥٬۷۹٤   -    ٤٤٤٬۸۹۸    ۸۱۰٬۸۹٦  )Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة (
  ۳۸٬٤٤۷    ۳۸٬٤٤۷   -   - دون المعیاري

  ٤۹٬٤۲٤    ٤۹٬٤۲٤   -   - المشكوك في تحصیلھا
  ۲۱۰٬٦۷٦    ۲۱۰٬٦۷٦   -   - خسارة

  ۹٬۱۹۲٬۸۲۷    ۲۹۸٬٥٤۷    ۱٬۸۷٦٬٥٤۸     ۷٬۰۱۷٬۷۳۲  اإلجمالي
  ۲۳٬۸۷۷٬٤۷۲    ۷۷٥٬٤٤٦    ٤٬۸۷٤٬۱٥۱     ۱۸٬۲۲۷٬۸۷٥  اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۹ 

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
            

  ۹٬۲٦۸٬۰۲٦    ۲۸٦٬۷۸٤   ۲٬۳۸٥٬۸۲۹    ٦٬٥۹٥٬٤۱۳ ینایر ۱الرصید في 
        بین المراحلالتحویل 

 -   (۹٬۱٤۷)   (۱٤۲٬۲۹٥)    ۱٥۱٬٤٤۲  التحویل إلى المرحلة األولى -
 -   (٥٬۲٥۳)    ۱٬۲۰٤٬٦۲٤   (۱٬۱۹۹٬۳۷۱)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 -    ۱۰۷٬۳۹۲   (٤۱٬٦۹۲)   (٦٥٬۷۰۰)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -

 (٥٦٦٬۰۲٤)    ۱٤٬۳۹۱   (۱۷۱٬۲۰۳)   (٤۰۹٬۲۱۲)  إعادة قیاس األرصدة القائمة
  ٤٬۰٤٤٬۹۸۳   -      -    ٤٬۰٤٤٬۹۸۳   أصول مالیة منشأة خالل الفترة

  (۲٬۰۹۹٬۸۲۳)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة
 

(۱٬۳٥۸٬۷۱٥)   (۳۸٬٤۹۷)  
 

(۳٬٤۹۷٬۰۳٥) 
 (۲٬٤۲۳)   (۲٬٤۲۳)   -   -  شطب

 (٥٤٬۷۰۰)   (٥٤٬۷۰۰)   -   -  التذكیریةمحول من/ (إلى) المحفظة 
  ۹٬۱۹۲٬۸۲۷    ۲۹۸٬٥٤۷    ۱٬۸۷٦٬٥٤۸    ۷٬۰۱۷٬۷۳۲  دیسمبر ۳۱الرصید في 

 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ٥۹۳٬۹٦۳    -      ۳٬٤۰۸٬۷۹۷    Baa3(  ۲٬۸۱٤٬۸۳٤إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٤٬۳۰٤٬۰۹۹      -    ۱٬۰۸۳٬۲٥٤    Ba2(  ۳٬۲۲۰٬۸٤٥إلى  Ba1معیاریة (درجة 

  ۷۰۸٬٦۱۲    -      ۱٬۲٦۸٬۳٤٦    ٥٥۹٬۷۳٤  )Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة (
  ۳٦٬۲۲٤    ۳٦٬۲۲٤      -      -  دون المعیاري

  ٤۸٬۰۷۰    ٤۸٬۰۷۰      -      -  مشكوك في تحصیلھ
  ۲۰۲٬٤۹۰    ۲۰۲٬٤۹۰      -      -  خسارة

  ۹٬۲٦۸٬۰۲٦    ۲۸٦٬۷۸٤    ۲٬۳۸٥٬۸۲۹    ٦٬٥۹٥٬٤۱۳  اإلجمالي
  ۲٤٬۰۷۲٬۷۹٤   ۷٤٤٬۸۹۳   ٦٬۱۹٦٬۹٥۸   ۱۷٬۱۳۰٬۹٤۳ اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
            

  ۸٬٦٥٦٬٥۰۰   ۲٥۹٬٤٦٦   ۱٬۷۳۸٬۷۳۳   ٦٬٦٥۸٬۳۰۱ ینایر ۱الرصید في 
        التحویل بین المراحل

 -   (۱۰٬۰٥۸)   (۳۷۹٬۸٥۲)    ۳۸۹٬۹۱۰  التحویل إلى المرحلة األولى -
 -   (۳٬۸۲۳)    ۱٬۸٥۰٬۱۳۸   (۱٬۸٤٦٬۳۱٥)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -
  -    ۸۸٬٥۹٥   (۳۲٬٦۳۷)   (٥٥٬۹٥۸)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -

 (٤۸۸٬٥۲٤)    ۱۱٬۱٥۷   (۱٥٤٬۹٤٦)   (۳٤٤٬۷۳٥)  إعادة قیاس األرصدة القائمة
  ۳٬۹٤۲٬٦۲۳   -   -    ۳٬۹٤۲٬٦۲۳   أصول مالیة منشأة خالل الفترة

  (٤٦٬۲٥۳)   (٦۳٥٬٦۰۷)   (۲٬۱٤۸٬٤۱۳)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة
 

(۲٬۸۳۰٬۲۷۳) 
 (۷٬٦۱٤)   (۷٬٦۱٤)    -   -  شطب

 (٤٬٦۸٦)   (٤٬٦۸٦)   -   -  محول من/ (إلى) المحفظة التذكیریة
  ۹٬۲٦۸٬۰۲٦   ۲۸٦٬۷۸٤   ۲٬۳۸٥٬۸۲۹   ٦٬٥۹٥٬٤۱۳ دیسمبر ۳۱الرصید في 



۸۰ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 قروض التجزئة والسلف/ ومدیونیات التمویل اإلسالمي بالتكلفة المھلكة*

الثانیةالمرحلة   المرحلة األولى ۲۰۱۹  اإلجمالي  المرحلة الثالثة  

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف

  Baa3( ۱٬۱۱۸٬۱٤۲    ۱٦۰    -      ۱٬۱۱۸٬۳۰۲إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  Ba2( ۲٬۳۷٥٬٦۳۸    ۸۸۹    -      ۲٬۳۷٦٬٥۲۷إلى  Ba1درجة معیاریة (
  Caa3( ۲۲٥٬۸٤۸    ۲۷٬۸۲۹    -      ۲٥۳٬٦۷۷إلى  Ba3درجة مقبولة (
  ۹٬٥۲۸    ۹٬٥۲۸      -      - دون المعیاري

  ۱۳٬٦۷۱    ۱۳٬٦۷۱      -      - المشكوك في تحصیلھا
  ٦۰٬۳۲٥    ٦۰٬۳۲٥      -      - خسارة

  ۳٬۸۳۲٬۰۳۰    ۸۳٬٥۲٤    ۲۸٬۸۷۸    ۳٬۷۱۹٬٦۲۸ اإلجمالي
  ۹٬۹٥۳٬۳۲٤    ۲۱٦٬۹٤٥    ۷٥٬۰۰۸    ۹٬٦٦۱٬۳۷۱ اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

 *تتضمن قروض اإلسكان والقروض الشخصیة وبطاقات االئتمان والسحب البنكي على المكشوف للتجزئة

    المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۹ 
 لایر     لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  

  ٬۹۸٤   ۷٤٬۹۹٥   ۳۰٬٦٥۳   ۳٬٥۹٤٬۳۳٦ ینایر ۱الرصید في 
         التحویل بین المراحل

 -      (۷٬۹۷۰)   (۱٤٬٥۷۸)    ۲۲٬٥٤۸  التحویل إلى المرحلة األولى -
 -      (۱٬٤۰۸)    ۲٥٬۲۷۲   (۲۳٬۸٦٤)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 -       ۳٤٬۱۳٦   (٦٬۸٦۱)   (۲۷٬۲۷٥)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -

 (٬۳۷٤    ٥٦٦   (۱٬۹۰۹)   (۲۷۹٬۰۳۱)  إعادة قیاس األرصدة القائمة
  ٬۸۲۹   -      -       ۹۰٥٬۸۲۹   أصول مالیة منشأة خالل الفترة

 (٬۸۷٦   (۱۷٬۲٦۲)   (۳٬٦۹۹)   (٤۷۲٬۹۱٥)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة
 (٦۸۸)   (٦۸۸)   -      -     شطب

  ٬۱٥٥    ۱٬۱٥٥   -      -     محول من/ (إلى) المحفظة التذكیریة
  ٬۰۳۰   ۸۳٬٥۲٤   ۲۸٬۸۷۸   ۳٬۷۱۹٬٦۲۸ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۸

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف

  Baa3(  ۱٬۱٥۰٬۸۰٦إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
 

 ۷۹۰  
 

 -    
 

 ۱٬۱٥۱٬٥۹٦  
  Ba2(  ۲٬۲۲۱٬۱۰٥إلى  Ba1درجة معیاریة (

 
 ۱٬۷۷٥  

 
 -    

 
 ۲٬۲۲۲٬۸۸۰  

  Caa3(  ۲۲۲٬٤۲٥إلى  Ba3درجة مقبولة (
 

 ۲۸٬۰۸۸  
 

 -    
 

 ۲٥۰٬٥۱۳  
  ۱۰٬۳۹٦    ۱۰٬۳۹٦      -      -  دون المعیاري

  ۱٤٬۱۳۰    ۱٤٬۱۳۰      -      -  مشكوك في تحصیلھ
  ٥۰٬٤٦۹    ٥۰٬٤٦۹      -      -  خسارة

  ۳٬٥۹٤٬۳۳٦  اإلجمالي
 

 ۳۰٬٦٥۳  
 

 ۷٤٬۹۹٥  
 

 ۳٬٦۹۹٬۹۸٤  
  ۹٬٦۱۰٬۳٤۸    ۱۹٤٬۷۹۲    ۷۹٬٦۱۸    ۹٬۳۳٥٬۹۳۸  اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

 
 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
  ۳٬٤٥۲٬٦۸٤  ینایر ۱الرصید في 

 
 ۲۹٬۰۸۰  

 
 ٦٥٬۷٥۹  

 
 ۳٬٥٤۷٬٥۲۳  

         التحویل بین المراحل
  ۲۱٬۳۱٤  التحویل إلى المرحلة األولى -

 
 (۱۲٬۷٥۲) 

 
 (۸٬٥٦۲) 

 
    - 

 (۲٥٬٦٦٤)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 

 ۲۸٬۰٦۹  
 

 (۲٬٤۰٥) 
 

    - 
 (۲۷٬۹۷۰)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -

 
 (۷٬۳٤۲) 

 
 ۳٥٬۳۱۲  

 
    - 

 (۲٤۳٬۱۲٥)  إعادة قیاس األرصدة القائمة
 

 (۲٬۲۳۲) 
 

 ۲۹۹  
 

 (۲٤٥٬۰٥۸) 
  ۸٥٤٬۰۲۰   أصول مالیة منشأة خالل الفترة

 
    - 

 
    - 

 
 ۸٥٤٬۰۲۰  

 (٤۳٦٬۹۲۳)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة
 

 (٤٬۱۷۰) 
 

 (۱٦٬٥۸۸) 
 

 (٤٥۷٬٦۸۱) 
 (۷۰۹)   (۷۰۹)   -      -     شطب

  ۱٬۸۸۹    ۱٬۸۸۹   -      -     محول من/ (إلى) المحفظة التذكیریة
  ۳٬٥۹٤٬۳۳٦  دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
 ۳۰٬٦٥۳  

 
 ۷٤٬۹۹٥  

 
 ۳٬٦۹۹٬۹۸٤  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲



۸۱ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 
 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲

 
 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸

 قروض الشركات وقروض أخرى وسلف/ ومدیونیات التمویل اإلسالمي بالتكلفة المھلكة
 

الثانیةالمرحلة   المرحلة األولى ۲۰۱۹  اإلجمالي  المرحلة الثالثة  

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف
  Baa3( ۱٬۷۰٦٬۰۰۹    ۲۹۰٬۱٦۱    -      ۱٬۹۹٦٬۱۷۰إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ۷۷٤٬٤٤۲    -      ۲٬۱٤۷٬٤۸۷    Ba2( ۱٬۳۷۳٬۰٤٥إلى  Ba1درجة معیاریة (
  Caa3(  ۲۱۹٬۰٥۰    ۷۸۳٬۰٦۷    -      ۱٬۰۰۲٬۱۱۷إلى  Ba3درجة مقبولة (
  ۲۸٬۹۱۹    ۲۸٬۹۱۹      -      - دون المعیاري

  ۳٥٬۷٥۳    ۳٥٬۷٥۳      -      - المشكوك في تحصیلھا
  ۱٥۰٬۳٥۱    ۱٥۰٬۳٥۱      -      - خسارة

  ٥٬۳٦۰٬۷۹۷    ۲۱٥٬۰۲۳    ۱٬۸٤۷٬٦۷۰    ۳٬۲۹۸٬۱۰٤  اإلجمالي
  ۱۳٬۹۲٤٬۱٤۸    ٥٥۸٬٥۰۱    ٤٬۷۹۹٬۱٤۳    ۸٬٥٦٦٬٥۰٤  اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۹ 

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
               

  ٥٬٥٦۸٬۰٤۲   ۲۱۱٬۷۸۹   ۲٬۳٥٥٬۱۷٦   ۳٬۰۰۱٬۰۷۷ ینایر ۱الرصید في 
         التحویل بین المراحل

 -     (۱٬۱۷۷)   (۱۲۷٬۷۱۷)    ۱۲۸٬۸۹٤ التحویل إلى المرحلة األولى -
 -     (۳٬۸٤٥)    ۱٬۱۷۹٬۳٥۲   (۱٬۱۷٥٬٥۰۷)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 -      ۷۳٬۲٥٦   (۳٤٬۸۳۱)   (۳۸٬٤۲٥)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -

 (۲۸٥٬٦٥۰)    ۱۳٬۸۲٥  (۱٦۹٬۲۹٤)   (۱۳۰٬۱۸۱)  إعادة قیاس األرصدة القائمة
  ۳٬۱۳۹٬۱٥٤  -      -       ۳٬۱۳۹٬۱٥٤   أصول مالیة منشأة خالل الفترة

   (۱٬٦۲٦٬۹۰۸)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة
(۱٬۳٥٥٬۰۱٦)   (۲۱٬۲۳٥)   

(۳٬۰۰۳٬۱٥۹) 
 (۱٬۷۳٥)   (۱٬۷۳٥)   -     -    شطب

 (٥٥٬۸٥٥)   (٥٥٬۸٥٥)   -     -    محول من/ (إلى) المحفظة التذكیریة
  ٥٬۳٦۰٬۷۹۷   ۲۱٥٬۰۲۳    ۱٬۸٤۷٬٦۷۰    ۳٬۲۹۸٬۱۰٤  دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
 
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۸

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف
  Baa3(  ۱٬٦٦٤٬۰۲۸إلى  Aaaدرجة مرتفعة (

 
 ٥۹۳٬۱۷۳  

 
 -    

 
 ۲٬۲٥۷٬۲۰۱  

  Ba2(  ۹۹۹٬۷٤۰إلى  Ba1معیاریة (درجة 
 

 ۱٬۰۸۱٬٤۷۹  
 

 -    
 

 ۲٬۰۸۱٬۲۱۹  
  Caa3(  ۳۳۷٬۳۰۹إلى  Ba3درجة مقبولة (

 
 ٦۸۰٬٥۲٤  

 
 -    

 
 ۱٬۰۱۷٬۸۳۳  

  ۲٥٬۸۲۸    ۲٥٬۸۲۸      -      -  دون المعیاري 
  ۳۳٬۹٤۰    ۳۳٬۹٤۰      -      -  مشكوك في تحصیلھ

  ۱٥۲٬۰۲۱    ۱٥۲٬۰۲۱      -      -  خسارة
  ۳٬۰۰۱٬۰۷۷  اإلجمالي

 
 ۲٬۳٥٥٬۱۷٦  

 
 ۲۱۱٬۷۸۹  

 
 ٥٬٥٦۸٬۰٤۲  

  ۱٤٬٤٦۲٬٤٤٦    ٥٥۰٬۱۰۱    ٦٬۱۱۷٬۳٤۰    ۷٬۷۹٥٬۰۰٥  اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)
 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
               

  ٥٬۱۰۸٬۹۷۷    ۱۹۳٬۷۰۷    ۱٬۷۰۹٬٦٥۳    ۳٬۲۰٥٬٦۱۷  ینایر ۱الرصید في 
         التحویل بین المراحل

 -      (۱٬٤۹٦)   (۳٦۷٬۱۰۰)    ۳٦۸٬٥۹٦  التحویل إلى المرحلة األولى -
 -      (۱٬٤۱۸)    ۱٬۸۲۲٬۰٦۹   (۱٬۸۲۰٬٦٥۱)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 -       ٥۳٬۲۸۳   (۲٥٬۲۹٥)   (۲۷٬۹۸۸)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -

 (۲٤۳٬٤٦٦)    ۱۰٬۸٥۸   (۱٥۲٬۷۱٤)   (۱۰۱٬٦۱۰)  إعادة قیاس األرصدة القائمة
  ۳٬۰۸۸٬٦۰۳   -      -       ۳٬۰۸۸٬٦۰۳   أصول مالیة منشأة خالل الفترة

 (۲٬۳۷۲٬٥۹۲)   (۲۹٬٦٦٥)   (٦۳۱٬٤۳۷)   (۱٬۷۱۱٬٤۹۰)  الفترةأصول مالیة مستحقة خالل 
 (٦٬۹۰٥)   (٦٬۹۰٥)   -      -     شطب

 (٦٬٥۷٥)   (٦٬٥۷٥)   -      -     محول من/ (إلى) المحفظة التذكیریة
  ٥٬٥٦۸٬۰٤۲    ۲۱۱٬۷۸۹    ۲٬۳٥٥٬۱۷٦    ۳٬۰۰۱٬۰۷۷  دیسمبر ۳۱الرصید في 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲



۸۲ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 استثمار في أوراق الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۹

  لایر عماني باآلالف 
 لایر عماني باآلالف

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف
  ٤۳٬۱۱۱      -   -    ٤۳٬۱۱۱ )Baa3إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٦٬٦۷۳      -    ٤٬۸۷۹    ۱٬۷۹٤ )Ba2إلى  Ba1درجة معیاریة (
  ٦٬٥۰۹    -      ۱۱٬۰۰٥    ٤٬٤۹٦ )Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة (

  ٦۰٬۷۸۹      -    ۸٬۳۰۳    ٥۲٬٤۸٦ اإلجمالي
  ۱٥۷٬۸۹۳      -    ۲۱٬٥٦٦    ۱۳٦٬۳۲۷ اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

 
 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۹ 

   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  
لایر عماني 

 لایر عماني باآلالف   باآلالف

  ٦۲٬۸۷۹  -      ۱۱٬٤۳۹   ٥۱٬٤٤۰ ینایر ۱الرصید في 
         التحویل بین المراحل

 -     -     (۱٬۰٤٥)    ۱٬۰٤٥ التحویل إلى المرحلة األولى -
 -     -      ۹۸۱  (۹۸۱)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 -     -     -                          -    التحویل إلى المرحلة الثالثة -

 (٦۲۰)   -      ۱٦۲  (۷۸۲)  إعادة قیاس األرصدة القائمة
  ۱٬٥۱٤  -     -      ۱٬٥۱٤  منشأة خالل الفترةأصول مالیة 

 (۷٬۸۰۳)   -     (۳٬۲۳٤)   (٤٬٥٦۹)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة
  ٤۰  -     -      ٤۰ الحركة في صرف العمالت األجنبیة

  ٤٬۷۷۹  -     -      ٤٬۷۷۹ ربح من التغیر في القیمة العادلة
  ٦۰٬۷۸۹  -      ۸٬۳۰۳   ٥۲٬٤۸٦ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  لایر عماني باآلالف 
 لایر عماني باآلالف

 
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني باآلالف

        

  ٤٤٬٦۸۳      -    ٤۳٬٦٦۳    ۱٬۰۲۰  )Baa3إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٦٬۰٥۱      -    Ba2(  ۲٬۷۳۷    ۳٬۳۱٤إلى  Ba1درجة معیاریة (
  ۱۲٬۱٤٥      -    ٥٬۰٤۰    ۷٬۱۰٥  )Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة (

  ٦۲٬۸۷۹      -    ۱۱٬٤۳۹    ٥۱٬٤٤۰  اإلجمالي
  ۱٦۳٬۳۲۲   -   ۲۹٬۷۱۲   ۱۳۳٬٦۱۰ اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

 
 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
  ٤٥٬٦۷۰   -    ۱٥٬۹۳۷    ۲۹٬۷۳۳ ینایر ۱الرصید في 

         التحویل بین المراحل
  ۱٬۹۸۲  التحویل إلى المرحلة األولى -

 
 (۱٬۹۸۲) 

 
 -  

 
 -  

 (۳۲)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 

 ۳۲  
 

 -  
 

 -  
  -    -    -    -  التحویل إلى المرحلة الثالثة -

 (۱٬۲۹۷)  قیاس األرصدة القائمةإعادة 
 

 (٥۳٤) 
 

 -  
 

 (۱٬۸۳۱) 
  ۲۹٬۸۸۹   أصول مالیة منشأة خالل الفترة

 
 -  

 
 -  

 
 ۲۹٬۸۸۹  

 (٦٬٦۹۱)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة
 

 (۲٬۰۱٤) 
 

 -  
 

 (۸٬۷۰٥) 
 (۱)    -    -   (۱)  الحركة في صرف العمالت األجنبیة

 (۲٬۱٤۳)    -    -   (۲٬۱٤۳)  القیمة العادلةخسارة من التغیر في 
  ٦۲٬۸۷۹   -    ۱۱٬٤۳۹    ٥۱٬٤٤۰ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
 
 
 

  



۸۳ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 استثمارات في أوراق الدین بالتكلفة المھلكة

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۹

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف
  ٤۲۰٬۸۸۲      -      -    ٤۲۰٬۸۸۲ )Baa3إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ۸٬۰۲۸    -      ۳٤۷٬٤٥٤    Ba2( ۳۳۹٬٤۲٦إلى  Ba1درجة معیاریة (
  ٥۰٦٬٦٦۲      -    ٥۰٦٬٦٦۱    ۱  )Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة (

  ۱٬۲۷٤٬۹۹۸      -    ۸٬۰۲۹    ۱٬۲٦٦٬۹٦۹  اإلجمالي
  ۳٬۳۱۱٬٦۸٤      -    ۲۰٬۸٥٥    ۳٬۲۹۰٬۸۲۹  دوالر أمریكي باآلالف)اإلجمالي (

 
 اإلجمالي   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۹ 

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني  

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
              

  ۱٬۰۸٥٬۱۸۸  -      ۸٬۹۱۰   ۱٬۰۷٦٬۲۷۸ ینایر ۱الرصید في 
         التحویل بین المراحل

 -     -     (۱٬۱۲۸)    ۱٬۱۲۸ التحویل إلى المرحلة األولى -

                      التحویل إلى المرحلة الثانیة -
   -     -     -     - 

                      التحویل إلى المرحلة الثالثة -
   -     -     -     - 

 (٤٬۷۲۷)   -       ۲٤۷   (٤٬۹۷٤)  إعادة قیاس األرصدة القائمة
  ٦۷٦٬٦٥۳   -      -       ٦۷٦٬٦٥۳   أصول مالیة منشأة خالل الفترة

)٤۸٥٬٥۲۹(   -      -      (٤۸٥٬٥۲۹)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة  
  ۳٬٤۱۳   -      -       ۳٬٤۱۳  العمالت األجنبیة وحركات أخرىالحركة في صرف 

  ۱٬۲۷٤٬۹۹۸   -       ۸٬۰۲۹    ۱٬۲٦٦٬۹٦۹  دیسمبر ۳۱الرصید في 
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۸

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف
  Baa3(  ۱٬۰۲۱٬۱۱۳    -      -      ۱٬۰۲۱٬۱۱۳إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٤٦٬۲۹۳      -    ۱٬۱۲۸    ٤٥٬۱٦٥  )Ba2إلى  Ba1درجة معیاریة (
  Caa3(  ۱۰٬۰۰۰    ۷٬۷۸۲    -      ۱۷٬۷۸۲إلى  Ba3درجة مقبولة (

  ۱٬۰۸٥٬۱۸۸      -    ۸٬۹۱۰    ۱٬۰۷٦٬۲۷۸  اإلجمالي
  ۲٬۷۹٥٬٥۲۷ مالي (دوالر أمریكي باآلالف)اإلج

 
۲۳٬۱٤۳  

 
-  

 
۲٬۸۱۸٬٦۷۰  

 
 اإلجمالي   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني  

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
              

  ۸٦٤٬۷۹۳   -   ۲۷۳٬۲۹۳    ٥۹۱٬٥۰۰ ینایر ۱الرصید في 
         التحویل بین المراحل

  ۲٦۲٬۱٤٤  التحویل إلى المرحلة األولى -
 

 (۲٦۲٬۱٤٤)      - 
 

    - 
 -     التحویل إلى المرحلة الثانیة -

 
    -      - 

 
    - 

 -      -      -      -     التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 (۱٬٦٥۲)  إعادة قیاس األرصدة القائمة

 
 (۲٬۲۳۹)      - 

 
 (۳٬۸۹۱) 

  ٥٦٥٬٤٤۰   أصول مالیة منشأة خالل الفترة
 

    -      - 
 

 ٥٦٥٬٤٤۰  
 (۳۳٤٬۷۸۷)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة

 
    -      - 

 
 )۳۳٤٬۷۸۷(  

 (٦٬۳٦۷)    -    -   (٦٬۳٦۷)  صرف العمالت األجنبیة وحركات أخرى الحركة في
  ۱٬۰۸٥٬۱۸۸   -   ۸٬۹۱۰    ۱٬۰۷٦٬۲۷۸ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
  



۸٤ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 عقود الضمانات المالیة بالتكلفة المھلكة

 

 المرحلة األولى ۲۰۱۹
 

المرحلة 
  الثانیة

 المرحلة الثالثة
 

 اإلجمالي

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  Baa3( ۸٦۱٬۰٦۱    ۱۰۰٬۳۷۹    -    ۹٦۱٬٤٤۰إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٤۳۳٬۹٤۷    -    ۸۸۸٬٥٥٤    ٤٥٤٬٦۰۷ )Ba2إلى  Ba1درجة معیاریة (
  ٤۲٤٬٤۱٦    -    ۳۲٥٬٦۱۱    Caa3( ۹۸٬۸۰٥إلى  Ba3درجة مقبولة (
  ۱۲٬۰۱٦    ۱۲٬۰۱٦    -    - دون المعیاري

  ۱۸٬٥۳۰    ۱۸٬٥۳۰    -    - المشكوك في تحصیلھا
  ۱۸٬۰۰۱    ۱۸٬۰۰۱    -    - خسارة

  ۲٬۳۲۲٬۹٥۷    ٤۸٬٥٤۷    ۸٥۹٬۹۳۷    ۱٬٤۱٤٬٤۷۳ اإلجمالي
  ٦٬۰۳۳٬٦٥٥    ۱۲٦٬۰۹٦    ۲٬۲۳۳٬٦۰۳    ۳٬٦۷۳٬۹٥٦ اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

 
    المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۹ 

   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  
لایر عماني 

  لایر    باآلالف
               

  ۷٦٬٤۳٥   ۱٥٬۱۳۲   ۹٦۷٬۰۰۹   ۱٬٦۹٤٬۲۹٤  ینایر ۱الرصید في 
         التحویل بین المراحل

 -      (۳۲٦)   (۱٥۹٬۰۱٦)    ۱٥۹٬۳٤۲  التحویل إلى المرحلة األولى -
 -      (۳٤۰)    ٥٤۹٬۲۹۹   (٥٤۸٬۹٥۹)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 -       ٤٥٬۸۷۱   (۳۷٬۲٦۱)   (۸٬٦۱۰)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -

 (۷٤٬۷۸۳   (٤٬۳۰۳)   (۱٤۷٬٤۱۷)   (۱۲۳٬۰٦۳)  إعادة قیاس األرصدة القائمة
  ۸٥۰٬۳۸۱   -      -       ۸٥۰٬۳۸۱   أصول مالیة منشأة خالل الفترة

 (۲۹٬۰۷٦   (۷٬٤۸۷)   (۳۱۲٬٦۷۷)   (٦۰۸٬۹۱۲)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة
  ۲۲٬۹٥۷   ٤۸٬٥٤۷   ۸٥۹٬۹۳۷   ۱٬٤۱٤٬٤۷۳ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 

 المرحلة األولى ۲۰۱۸
 

المرحلة 
  الثانیة

 المرحلة الثالثة
 

 اإلجمالي

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ۱٥٥٬٦٦۱    -      ۱٬۰٤٤٬۱۲٥    Baa3(  ۸۸۸٬٤٦٤إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٥٥٥٬۰۸۳    -      ۱٬۱۸٥٬۰۰٤    ٦۲۹٬۹۲۱  )Ba2إلى  Ba1درجة معیاریة (
  ٤۳۲٬۱۷٤      -    Caa3(  ۱۷٥٬۹۰۹    ۲٥٦٬۲٦٥إلى  Ba3درجة مقبولة (
  ۷٬۹۷٤    ۷٬۹۷٤      -      -  دون المعیاري 

  ٤٬۰۷۲    ٤٬۰۷۲      -      -  مشكوك في تحصیلھ
  ۳٬۰۸٦    ۳٬۰۸٦      -      -  خسارة

  ۲٬٦۷٦٬٤۳٥    ۱٥٬۱۳۲    ۹٦۷٬۰۰۹    ۱٬٦۹٤٬۲۹٤  اإلجمالي
  ٦٬۹٥۱٬۷۸۰   ۳۹٬۳۰٤   ۲٬٥۱۱٬۷۱۲   ٤٬٤۰۰٬۷٦٤ اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

 
 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
               

  ۲٬۸٦۰٬۰۷۰    ۱۲٬۰۹٥    ٦۰۷٬۸٤٦    ۲٬۲٤۰٬۱۲۹ ینایر ۱الرصید في 
         التحویل بین المراحل

  ۱۰۸٬۱۸٥  التحویل إلى المرحلة األولى -
 

 (۱۰۸٬۱٦۳) 
 

 (۲۲) 
 

 -  
 (۷۸٤٬٦۲۸)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -

 
 ۷۸٤٬۷۱۸  

 
 (۹۰) 

 
 -  

 (٥٬۸۷۲)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 

 (٥۳۲) 
 

 ٦٬٤۰٤  
 

 -  
 (۲٦٥٬۳۰۹)  إعادة قیاس األرصدة القائمة

 
 (۹۹٬٦٥۱) 

 
 (٦۷) 

 
 (۳٦٥٬۰۲۷) 

  ۱٬۱۳۱٬۷٤۸   أصول مالیة منشأة خالل الفترة
 

 -  
 

 -  
 

 ۱٬۱۳۱٬۷٤۸  
 (۷۲۹٬۹٥۹)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة

 
 (۲۱۷٬۲۰۹) 

 
 (۳٬۱۸۸) 

 
 (۹٥۰٬۳٥٦) 

  ۲٬٦۷٦٬٤۳٥    ۱٥٬۱۳۲    ۹٦۷٬۰۰۹    ۱٬٦۹٤٬۲۹٤ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲



۸٥ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 
 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲

 
 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸

 أوراق قبول بالتكلفة المھلكة

 المرحلة األولى ۲۰۱۹
 

 المرحلة الثانیة
 

المرحلة 
  الثالثة

 اإلجمالي

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف
  ٤۰٬٤٤۳    -    ٤٬۳۱٤    Baa3( ۳٦٬۱۲۹إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ۳٤٬۷٥۲    -    ۷٥٬۹٥۸    ٤۱٬۲۰٦ )Ba2إلى  Ba1درجة معیاریة (
  ٦٬۹۱۸    -    ۷٬۰٤۰    Caa3( ۱۲۲إلى  Ba3درجة مقبولة (
  ۲۱    ۲۱    -    - دون المعیاري

  ۱۲۳٬٤٦۲    ۲۱    ٤٥٬۹۸٤    ۷۷٬٤٥۷ اإلجمالي
  ۳۲۰٬٦۸۱    ٥٥    ۱۱۹٬٤۳۹    ۲۰۱٬۱۸۷ اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

 

 المرحلة األولى ۲۰۱۹ 
 

 المرحلة الثانیة
 

المرحلة 
  الثالثة

 اإلجمالي

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ۱۰۷٬٤۸۸   ٥٦   ٦٤٬٥٦۱    ٤۲٬۸۷۱ ینایر ۱الرصید في 
          التحویل بین المراحل

 -  -  -   - التحویل إلى المرحلة األولى -
)٤٥٬۹۸٤( التحویل إلى المرحلة الثانیة -     ٤٥٬۹۸٤  -  - 
)۲۱( التحویل إلى المرحلة الثالثة -    -  ۲۱  - 

 -  -  -   - األرصدة القائمةإعادة قیاس 
  ۱۲۳٬٤٤۱  -   -   ۱۲۳٬٤٤۱  أصول مالیة منشأة خالل الفترة

)٤۲٬۸٥۰(  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة    )٦٤٬٥٦۱(    )٥٦(    )۱۰۷٬٤٦۷(  
  ۱۲۳٬٤٦۲   ۲۱   ٤٥٬۹۸٤   ۷۷٬٤٥۷ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 

  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۸
المرحلة 

 اإلجمالي  الثالثة

لایر عماني  
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
         باآلالف

  ٥٥٬٤٥۷      -    ۱۸٬۹۹۲    Baa3(  ۳٦٬٤٦٥إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٤۷٬۸۷٥      -    ٤۱٬۹٥۹    ٥٬۹۱٦  )Ba2إلى  Ba1درجة معیاریة (
  ٤٬۱۰۰      -    ٤۹۰    ۳٬٦۱۰  )Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة (
  ٥٦    ٥٦      -      -  دون المعیاري 

  ۱۰۷٬٤۸۸    ٥٦    ٦٤٬٥٦۱    ٤۲٬۸۷۱  اإلجمالي
  ۲۷۹٬۱۹۰   ۱٤٥   ۱٦۷٬٦۹۱   ۱۱۱٬۳٥٤ اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

 

  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۸ 
المرحلة 

 اإلجمالي  الثالثة

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
            

  ۸۷٬۸٦۱   ۲۷   ۳٤٬۸۷٥   ٥۲٬۹٥۹ ینایر ۱الرصید في 
         التحویل بین المراحل

 -      -      (۸٥)    ۸٥  التحویل إلى المرحلة األولى -
 -      -       ٦٤٬۳۸٦   (٦٤٬۳۸٦)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 -       ٥٦   -      (٥٦)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -

 (٦۰)   -      (۱۰)   (٥۰)  إعادة قیاس األرصدة القائمة
  ۱۰٥٬۸٤٥   -      -       ۱۰٥٬۸٤٥   أصول مالیة منشأة خالل الفترة

 (۸٦٬۱٥۸)   (۲۷)   (۳٤٬٦۰٥)   (٥۱٬٥۲٦)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة
  ۱۰۷٬٤۸۸   ٥٦   ٦٤٬٥٦۱   ٤۲٬۸۷۱ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 

  



۸٦ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 ارتباطات القرض/ حدود غیر مستغلة بالتكلفة المھلكة

الثالثةالمرحلة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى   اإلجمالي  

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف
  Baa3( ۷٥٥٬۸۹۰    ۲٤۳٬۷۹۷    -      ۹۹۹٬٦۸۷إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٤۰۳٬٥۲۹    -      ۹٦۸٬۸۳۸    ٥٦٥٬۳۰۹ )Ba2إلى  Ba1درجة معیاریة (
  ۷۷٬٦۰۸      -    ٥۱٬۳۱٤    Caa3( ۲٦٬۲۹٤إلى  Ba3درجة مقبولة (

  ۲٬۰٤٦٬۱۳۳      -    ٦۹۸٬٦٤۰    ۱٬۳٤۷٬٤۹۳ اإلجمالي
  ٥٬۳۱٤٬٦۳۱      -    ۱٬۸۱٤٬٦٤۹    ۳٬٤۹۹٬۹۸۲ اإلجمالي (دوالر أمریكي باآلالف)

 

   المرحلة األولى  
المرحلة 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   الثانیة

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
               

  ۲٬۳۰۰٬۸۲۱  -      ۱٬۰۸۸٬٤۳۷   ۱٬۲۱۲٬۳۸٤ ینایر ۱الرصید في 
         التحویل بین المراحل

)٤۲٥٬۲۷۷(    ٤۲٥٬۲۷۷  التحویل إلى المرحلة األولى -       -      - 
 -      -       ۲۱۰٬٦۸۲   (۲۱۰٬٦۸۲)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -
)۲٬۲۸۹(   (۸۹۲)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -    ۳٬۱۸۱       - 

)٦۸٬٤٤۷(   (٥۷٬۰۱٤)  إعادة قیاس األرصدة القائمة    (۳٬۱۸۱)   )۱۲۸٬٦٤۲(  
  ۲۰۱٬۹۱۳   -      -       ۲۰۱٬۹۱۳   أصول مالیة منشأة خالل الفترة

)۱۰٤٬٤٦٦(   (۲۲۳٬٤۹۳)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة       -   )۳۲۷٬۹٥۹(  
  ۲٬۰٤٦٬۱۳۳   -       ٦۹۸٬٦٤۰    ۱٬۳٤۷٬٤۹۳  دیسمبر ۳۱الرصید في 

  
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۸

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف
  ٥٤۲٬۹۱۱    -    ۱٬۲٤٤٬۰٥٥    Baa3(  ۷۰۱٬۱٤٤إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ۸۳٤٬۱۰٥    -    ٤۸٥٬۸۲٦    Ba2(  ۳٤۸٬۲۷۹إلى  Ba1درجة معیاریة (
  ٥۹٬۷۰۰    -    ۲۲۲٬٦٦۱    Caa3(  ۱٦۲٬۹٦۱إلى  Ba3درجة مقبولة (

  ۲٬۳۰۰٬۸۲۱    -    ۱٬۰۸۸٬٤۳۷    ۱٬۲۱۲٬۳۸٤  اإلجمالي
  ۳٬۱٤۹٬۰٤۹ الي (دوالر أمریكي باآلالف)اإلجم

 
۲٬۸۲۷٬۱۰۹  

 
-  

 
٥٬۹۷٦٬۱٥۸  

 
 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
               

 ۲٬۲٦۹٬٦۹٥  -  ٤۰۸٬۲۹۷  ۱٬۸٦۱٬۳۹۸ ینایر ۱الرصید في 
         التحویل بین المراحل

  ۱۰۸٬۲۷۸  التحویل إلى المرحلة األولى -
 

 (۱۰۸٬۲۷۸) 
 

    - 
 

    - 
 (۷۲۹٬۰۳۰)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -

 
 ۷۲۹٬۰۳۰  

 
    - 

 
    - 

 (۷۲۸)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 

 (۷۱٥) 
 

 ۱٬٤٤۳  
 

    - 
 (۱٦٥٬۳٤۰)  إعادة قیاس األرصدة القائمة

 
 ۷۷٬۹۳۷  

 
 (۱٬٤٤۳) 

 
 (۸۸٬۸٤٦) 

  ۳۸٦٬۲٦۲   أصول مالیة منشأة خالل الفترة
 

    - 
 

    - 
 

 ۳۸٦٬۲٦۲  
 (۲٤۸٬٤٥٦)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة

 
 (۱۷٬۸۳٤) 

 
    - 

 
 (۲٦٦٬۲۹۰) 

 ۲٬۳۰۰٬۸۲۱  -  ۱٬۰۸۸٬٤۳۷  ۱٬۲۱۲٬۳۸٤ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 
 
 
 
 
 
 

 



۸۷ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 مخصصات خسارة انخفاض القیمة
 

 األصول المالیة.تبین الجداول التالیة تحلیل التغیرات في مخصصات انخفاض القیمة حسب فئة 
 

  مستحق من البنوك بالتكلفة المھلكة/ بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۹
 لایر عماني باآلالف 

 
لایر عماني 

 باآلالف

 
لایر عماني 

 باآلالف

 
 لایر عماني باآلالف

  ٦٤۸  -      ۳   ٦٤٥ ینایر ۱الرصید في 
 -  -     -  - التحویل إلى المرحلة األولى - 
 -  -      ۱  (۱)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 
 -  -     -  - التحویل إلى المرحلة الثالثة - 

  ۱۱۷  -      ۱۱   ۱۰٦ انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
 (۲۳)   -      ۱۱  (۳٤)   االنخفاض في القیمةإعادة قیاس مخصصات  -
 ٦۲۱  -     -   ٦۲۱  أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (٤۸۱)  -     -  (٤۸۱)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

 ۱  -  -  ۱ الحركة في صرف العمالت األجنبیة وحركات أخرى
  ۷٦٦  -      ۱٥   ۷٥۱ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ۱٬۹۹۰  -      ۳۹   ۱٬۹٥۱ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 

۲۰۱۸ 
المرحلة 
 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   األولى

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
البنوك بالتكلفة المھلكة/ بالقیمة العادلة من خالل مستحق من 

               الدخل الشامل اآلخر
  ۲٬۷۸۹    -     ۱     ۲٬۷۸۸  ینایر ۱الرصید في 

        التحویل بین المراحل:
        التحویل إلى المرحلة األولى - 

 -       ۱   (۱)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 
 

    - 

 (۲٬۱٤۱)   -       ۱   (۲٬۱٤۲)  عكس انخفاض القیمة إلى قائمة الدخل لـ: 

 (۱٬۸٥۹)   -       ۱   (۱٬۸٦۰)   إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
  ٤۸۸   -      -       ٤۸۸   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (۷۷۰)   -      -      (۷۷۰)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

  ٦٤۸    -     ۳     ٦٤٥  دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ۱٬٦۸۳   -   ۸   ۱٬٦۷٥ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 
 

  



۸۸ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 قروض وسلف/ مدیونیات التمویل اإلسالمي بالتكلفة المھلكة
 

الثالثةالمرحلة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۹  اإلجمالي  

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ۳۲۹٬۱۱۱   ۲۰٦٬٤۹۰   ۱۰۷٬٦۷۹   ۱٤٬۹٤۲ ینایر ۱الرصید في 
        التحویل بین المراحل:

  ۲٬۸۱٦  التحویل إلى المرحلة األولى - 
 

 (۲٬۸۱٦) 
 

 -  
 

 -  
 (۲۱٬۰۳۰)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 

 
 ۲۱٬۰۳۰    -  

 
 -  

 (۲۰۰)  التحویل إلى المرحلة الثالثة - 
 

 (۲۳٬۷۹۲)   ۲۳٬۹۹۲  
 

 -  
  ۲۱٬٦۷٥  انخفاض القیمة المحّمل / (المقید) على قائمة الدخل عن:

 
 (۲۲٬۱۳٤) 

 
 ٦۸٬۲۸۸  

 
 ٦۷٬۸۲۹  

  ٥۸٬۰۳۸    ٦۸٬۲۸۸   (۸٬۲٦۰)   (۱٬۹۹۰)   القیمةإعادة قیاس مخصصات االنخفاض في  -
  ۲۷٬۱۸٦    -    -    ۲۷٬۱۸٦   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (۱۷٬۳۹٥)    -   (۱۳٬۸۷٤)   (۳٬٥۲۱)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

  -  مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة
 

 -  
 

 (۳٥٬۹٤٦) 
 

 (۳٥٬۹٤٦) 
  -  احتیاطي الفائدة المحمل على إیرادات الفائدة

 
 (۲٬۲۱٦) 

 
 ۱۸٬۰٥۸  

 
 ۱٥٬۸٤۲  

  -  استرداد الفائدة المجنبة في إیرادات الفوائد
 

 -  
 

 (٤٬۹۱٤) 
 

 (٤٬۹۱٤) 
  -  شطب مخصصات االنخفاض في القیمة

 
 -  

 
 (۲٬٤۲۳) 

 
 (۲٬٤۲۳) 

  -  محول من/ (إلى) المحفظة التذكیریة
 

 -  
 

 (٥٤٬۷۰۰) 
 

 (٥٤٬۷۰۰) 
  -  الحركة في صرف العمالت األجنبیة وحركات أخرى

 
 -  

 
 (۱۳) 

 
 (۱۳) 

  ۳۱٤٬۷۸٦   ۲۱۸٬۸۳۲   ۷۷٬۷٥۱   ۱۸٬۲۰۳ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 ۸۱۷٬٦۲٦   ٥٦۸٬۳۹٥   ۲۰۱٬۹٥۱   ٤۷٬۲۸۰ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 
 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   لایر عماني باآلالف   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
  

  ۲۹٤٬۹۳۷    ۱۸٤٬۱۱٤    ۹٤٬۹۱۲    ۱٥٬۹۱۱  ینایر ۱الرصید في 
        التحویل بین المراحل:

  ۱۷٬٦٤٥  التحویل إلى المرحلة األولى - 
 

 (۱۷٬٦٤٥) 
 

    -   - 
 (۲۲٬۱٥۷)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 

 
 ۲۲٬۱٥۷  

 
    -   - 

 (۲۰۱)  التحویل إلى المرحلة الثالثة - 
 

 (٤٬۷۸۳) 
 

 ٤٬۹۸٤    - 
  ۷۸٬۸٦٤   ٦٤٬۰۷۱    ۱۱٬۰٤۹    ۳٬۷٤٤  انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

  ٦٥٬٥۸۳    ٦٤٬۰۷۱    ۱۹٬٥٥۷   (۱۸٬۰٤٥)   إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
  ۲٥٬٦۰٥    -      -       ۲٥٬٦۰٥   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (۱۲٬۳۲٤)    -      (۸٬٥۰۸)   (۳٬۸۱٦)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

 -     قیمة الخسائر االئتمانیةمبالغ مستردة من انخفاض 
 

    - 
 

 (۳٦٬۷۰٦)   (۳٦٬۷۰٦) 
 -     احتیاطي الفائدة المحمل على إیرادات الفائدة

 
 ۱٬۹۸۹  

 
 ۸٬۰۷۱    ۱۰٬۰٦۰  

 -     استرداد الفائدة المجنبة في إیرادات الفوائد
 

    - 
 

 (٥٬٥۷٥)   (٥٬٥۷٥) 
 -     شطب مخصصات االنخفاض في القیمة

 
    - 

 
 (۷٬٦۱٤)   (۷٬٦۱٤) 

 -     محول من/ (إلى) المحفظة التذكیریة
 

    - 
 

 (٤٬٦۸٦)   (٤٬٦۸٦) 
 -     الحركة في صرف العمالت األجنبیة وحركات أخرى

 
    - 

 
 (۱٦۹)   (۱٦۹) 

  ۳۲۹٬۱۱۱   ۲۰٦٬٤۹۰    ۱۰۷٬٦۷۹    ۱٤٬۹٤۲  دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ۸٥٤٬۸۳٤   ٥۳٦٬۳۳۸   ۲۷۹٬٦۸٦   ۳۸٬۸۱۰ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 
  



۸۹ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 قروض التجزئة والسلف/ ومدیونیات التمویل اإلسالمي بالتكلفة المھلكة
 

 اإلجما   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۹ 
 لایر عماني    لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  

               

  ۷٦٬۷٤۳   ٦۱٬۷۳۹   ٤٬۷۹۱   ۱۰٬۲۱۳ ینایر ۱الرصید في 
        التحویل بین المراحل:

  -    -   (۱٬٦٥۹)    ۱٬٦٥۹  التحویل إلى المرحلة األولى - 
  -    -    ۱٬۲٤۰   (۱٬۲٤۰)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 
  -    ۱٬۷۳۰   (۱٬٥٤۹)   (۱۸۱)  التحویل إلى المرحلة الثالثة - 

  ۲٤٬۹٦٦    ۲۲٬٤۷٤    ۲٬۲۸۷    ۲۰٥  انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
  ۲۳٬٥۲٥    ۲۲٬٤۷٤    ۲٬۹٤٤   (۱٬۸۹۳)   القیمةإعادة قیاس مخصصات االنخفاض في  -
  ۳٬۷۲۷    -    -    ۳٬۷۲۷   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (۲٬۲۸٦)    -   (٦٥۷)   (۱٬٦۲۹)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

 (۱۷٬۹۲۰)   (۱۷٬۹۲۰)    -    -  مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة
  ۲٬۹۹۲    ۲٬۹۹۲    -    -  احتیاطي الفائدة المحمل على إیرادات الفائدة

 (۱٬۳۲۳)   (۱٬۳۲۳)    -    -  استرداد الفائدة المجنبة في إیرادات الفوائد
 (٦۸۸)   (٦۸۸)    -    -  شطب مخصصات االنخفاض في القیمة

  ۱٬۱٥٦    ۱٬۱٥٦    -    -  محول من/ (إلى) المحفظة التذكیریة
  ۸٥٬۹۲٦    ۷۰٬۱٦۰    ٥٬۱۱۰    ۱۰٬٦٥٦  دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ۲۲۳٬۱۸۲    ۱۸۲٬۲۳۲    ۱۳٬۲۷۳    ۲۷٬٦۷۷  دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 
 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
               

  ٦۹٬۳٥۳    ٥۳٬۰۰۰    ٥٬۲۳۰    ۱۱٬۱۲۳  ینایر ۱الرصید في 
        المراحل:التحویل بین 

  ۱٬٦۳۷  التحویل إلى المرحلة األولى - 
 

 (۱٬٦۳۷) 
 

    - 
 

    - 
 (۱٬۱۲۰)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 

 
 ۱٬۱۲۰  

 
    - 

 
    - 

 (۱۸٦)  التحویل إلى المرحلة الثالثة - 
 

 (۱٬۸٥۱) 
 

 ۲٬۰۳۷  
 

    - 
  ۲۱٬۸۰۹    ۲۱٬۱۲۱    ۱٬۹۲۹   (۱٬۲٤۱)  انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

  ۲۱٬٥٤۲    ۲۱٬۱۲۱    ۲٬۹۱۰   (۲٬٤۸۹)   إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
  ۳٬۳۳۳   -      -       ۳٬۳۳۳   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (۳٬۰٦٦)   -      (۹۸۱)   (۲٬۰۸٥)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

 -     مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیةمبالغ 
 

    - 
 

 (۱۹٬۱۲۹) 
 

 (۱۹٬۱۲۹) 
 -     احتیاطي الفائدة المحمل على إیرادات الفائدة

 
    - 

 
 ٥٬۲٦۰  

 
 ٥٬۲٦۰  

 -     استرداد الفائدة المجنبة في إیرادات الفوائد
 

    - 
 

 (۱٬۷۳۰) 
 

 (۱٬۷۳۰) 
 -     القیمةشطب مخصصات االنخفاض في 

 
    - 

 
 (۷۰۹) 

 
 (۷۰۹) 

 -     محول من/ (إلى) المحفظة التذكیریة
 

    - 
 

 ۱٬۸۸۹  
 

 ۱٬۸۸۹  
  ۷٦٬۷٤۳    ٦۱٬۷۳۹    ٤٬۷۹۱    ۱۰٬۲۱۳  دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ۱۹۹٬۳۳۲   ۱٦۰٬۳٦۱   ۱۲٬٤٤٤   ۲٦٬٥۲۷ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 
  



۹۰ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 الشركات والقروض األخرى والسلف/ومدیونیات التمویل اإلسالمي بالتكلفة المھلكة قروض
 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۹ 

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ۲٥۲٬۳٦۸   ۱٤٤٬۷٥۱   ۱۰۲٬۸۸۸   ٤٬۷۲۹  ینایر ۱الرصید في 
        التحویل بین المراحل:

 -      -      (۱٬۱٥۷)    ۱٬۱٥۷  التحویل إلى المرحلة األولى - 
 -      -       ۱۹٬۷۹۰   (۱۹٬۷۹۰)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 
 -       ۲۲٬۲٦۲   (۲۲٬۲٤۳)   (۱۹)  التحویل إلى المرحلة الثالثة - 

  ٤۲٬۸٦۳    ٤٥٬۸۱٤   (۲٤٬٤۲۱)    ۲۱٬٤۷۰  انخفاض القیمة المحّمل / (المقید) على قائمة الدخل عن:
  ۳٤٬٥۱۳    ٤٥٬۸۱٤   (۱۱٬۲۰٤)   (۹۷)   إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
  ۲۳٬٤٥۹   -      -       ۲۳٬٤٥۹   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (۱٥٬۱۰۹)   -      (۱۳٬۲۱۷)   (۱٬۸۹۲)   مالیة مستحقة خالل الفترةأصول  -

 (۱۸٬۰۲٦)   (۱۸٬۰۲٦)   -      -     مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة
  ۱۲٬۸٥۰    ۱٥٬۰٦٦   (۲٬۲۱٦)   -     احتیاطي الفائدة المحمل على إیرادات الفائدة

 (۳٬٥۹۱)   (۳٬٥۹۱)   -      -     إیرادات الفوائداسترداد الفائدة المجنبة في 
 (۱٬۷۳٥)   (۱٬۷۳٥)   -      -     شطب مخصصات االنخفاض في القیمة

 (٥٥٬۸٥٦)   (٥٥٬۸٥٦)   -      -     محول من/ (إلى) المحفظة التذكیریة
 (۱۳)   (۱۳)   -      -     الحركة في صرف العمالت األجنبیة وحركات أخرى

  ۲۲۸٬۸٦۰   ۱٤۸٬٦۷۲   ۷۲٬٦٤۱   ۷٬٥٤۷ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 ٥۹٤٬٤٤٤  ۳۸٦٬۱٦۳  ۱۸۸٬٦۷۸  ۱۹٬٦۰۳ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 
 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۸ 

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ۲۲٥٬٥۸٤    ۱۳۱٬۱۱٤    ۸۹٬٦۸۲    ٤٬۷۸۸  ینایر ۱الرصید في 
        التحویل بین المراحل:

  ۱٦٬۰۰۸  التحویل إلى المرحلة األولى - 
 

 (۱٦٬۰۰۸) 
 

    - 
 

    - 
 (۲۱٬۰۳۷)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 

 
 ۲۱٬۰۳۷  

 
    - 

 
    - 

 (۱٥)  التحویل إلى المرحلة الثالثة - 
 

 (۲٬۹۳۲) 
 

 ۲٬۹٤۷  
 

    - 
  ٥۷٬۰٥٥    ٤۲٬۹٥۰    ۹٬۱۲۰    ٤٬۹۸٥  انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

 ٤٤٬۰٤۱    ٤۲٬۹٥۰    ۱٦٬٦٤۷   (۱٥٬٥٥٦)   إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
  ۲۲٬۲۷۲   -      -       ۲۲٬۲۷۲   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (۹٬۲٥۸)   -      (۷٬٥۲۷)   (۱٬۷۳۱)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

 -     انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیةمبالغ مستردة من 
 

    - 
 

 (۱۷٬٥۷۷) 
 

 (۱۷٬٥۷۷) 
 -     احتیاطي الفائدة المحمل على إیرادات الفائدة

 
 ۱٬۹۸۹  

 
 ۲٬۸۱۱  

 
 ٤٬۸۰۰  

 -     استرداد الفائدة المجنبة في إیرادات الفوائد
 

    - 
 

 (۳٬۸٤٥) 
 

 (۳٬۸٤٥) 
 -     شطب مخصصات االنخفاض في القیمة

 
    - 

 
 (٦٬۹۰٥) 

 
 (٦٬۹۰٥) 

 -     محول من / (إلى) المحفظة التذكیریة
 

    - 
 

 (٦٬٥۷٥) 
 

 (٦٬٥۷٥) 
 -     الحركة في صرف العمالت األجنبیة وحركات أخرى

 
    - 

 
 (۱٦۹) 

 
 (۱٦۹) 

  ۲٥۲٬۳٦۸    ۱٤٤٬۷٥۱    ۱۰۲٬۸۸۸    ٤٬۷۲۹ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ٦٥٥٬٥۰۲   ۳۷٥٬۹۷۷   ۲٦۷٬۲٤۲   ۱۲٬۲۸۳ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 
 
 
 

  



۹۱ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 استثمار في أوراق الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

الثانیةالمرحلة    المرحلة األولى ۲۰۱۹   اإلجمالي   المرحلة الثالثة   
 لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  

               

  ۹۳۲  -      ۸٤۸   ۸٤ ینایر ۱الرصید في 
            التحویل بین المراحل:

 -  -     (٥۱)    ٥۱ التحویل إلى المرحلة األولى - 
 -  -      ۱  (۱)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 

  ۳۷۹  -      ۳۷۳   ٦ عكس انخفاض القیمة إلى قائمة الدخل ل: 
  ۳۸۲  -      ۳۷۳   ۹  إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
  ٥  -     -      ٥  أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (۸)   -     -     (۸)   خالل الفترةأصول مالیة مستحقة  -

  ۱٬۳۱۱  -      ۱٬۱۷۱   ۱٤۰ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ۳٬٤۰٥   -       ۳٬۰٤۱    ۳٦٤  دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۸ 
 لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  

               

  ۱٬۰۹٤   -    ۹۸٥    ۱۰۹ ینایر ۱الرصید في 
        التحویل بین المراحل:

  ۹۱  التحویل إلى المرحلة األولى - 
 

 (۹۱) 
 

    - 
 

    - 
 (۱)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 

 
 ۱  

 
    - 

 
    - 

 (۱٦۲)   -      (٤۷)   (۱۱٥)  عكس انخفاض القیمة إلى قائمة الدخل لـ: 
 (۱۷۳)   -      (٤۲)   (۱۳۱)   إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
  ۲۷   -      -       ۲۷   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (۱٦)   -      (٥)   (۱۱)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

  ۹۳۲   -   ۸٤۸    ۸٤ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ۲٬٤۲۱   -   ۲٬۲۰۳   ۲۱۸ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 

 استثمارات في أوراق الدین بالتكلفة المھلكة
 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۹ 
 لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  

               

  ۱۸۱  -      ۹۲   ۸۹ ینایر ۱الرصید في 
            التحویل بین المراحل:

 -  -     (۱٦)    ۱٦ التحویل إلى المرحلة األولى - 
 -  -     -  - التحویل إلى المرحلة الثانیة - 
 -  -     -  - التحویل إلى المرحلة الثالثة - 

  ۱۲۱  -     (٤۱)    ۱٦۲ انخفاض القیمة المحّمل / (المقید) على قائمة الدخل عن:
  ۹٥  -     (٤۱)    ۱۳٦  إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
  ۳۱  -     -      ۳۱  أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (٥)   -     -     (٥)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

  ۳۰۲  -      ۳٥   ۲٦۷ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ۷۸٥  -      ۹۱   ٦۹٤ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى ۲۰۱۸ 
 لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  

               

 ٦۳۲   -    ٥٥۳   ۷۹ ینایر ۱الرصید في 
        التحویل بین المراحل:

  ٤۳  التحویل إلى المرحلة األولى - 
 

 (٤۳) 
 

 -  
 

 -  
  -  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 (٤٥۱)    -   (٤۱۸)   (۳۳)  عكس انخفاض القیمة إلى قائمة الدخل لـ: 
 (٤٤)   إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -

 
 (٤۱۸) 

 
 -  

 
 (٤٦۲) 

  ۷٥   خالل الفترةأصول مالیة منشأة  -
 

 -  
 

 -  
 

 ۷٥  
 (٦٤)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

 
 -  

 
 -  

 
 (٦٤) 

  ۱۸۱   -   ۹۲   ۸۹ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ٤۷۰   -   ۲۳۹   ۲۳۱ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 



۹۲ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 عقود الضمانات المالیة بالتكلفة المھلكة
 

 اإلجمال   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى  

 لایر عماني    لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  
               

  ۸۲۰    ۷٬۲۳۳    ۲۱٬۲٥۷    ۱٬۳۳۰ ینایر ۱الرصید في 
               التحویل بین المراحل:

 -      (۱٬۰٥۲)    ۱٬۰٥۲  التحویل إلى المرحلة األولى - 
 

    - 
 -       ۳٬۷٥٦   (۳٬۷٥٦)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 

 
    - 

  ۷٬٥۹۳   (۷٬٥۹۳)   -     التحویل إلى المرحلة الثالثة - 
 

    - 
  ۱۹٬۸۳۲    ۱٬۱٦٥    ۳٬۳۲۱  انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

 
 ٬۳۱۸  

  ٬۹۸۸    ۱۹٬۸۳۲    ۸٬٤٤٦   (۲۹۰)   إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
  ٬۹٤۹   -      -       ۳٬۹٤۹   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (٬٦۱۹   -      (۷٬۲۸۱)   (۳۳۸)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

  ٤   -      -     العمالت األجنبیة وحركات أخرىالحركة في صرف 
 

 ٤  
  ۱٤۲    ۳٤٬٦٦۲   ۱۷٬٥۳۳    ۱٬۹٤۷ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ٦۲۹    ۹۰٬۰۳۱    ٤٥٬٥٤۰    ٥٬۰٥٦ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 

 ۲۰۱۸ 
المرحلة 
 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   األولى

  
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
               

  ۲۰٬۱۹۳    ٦۱۷    ۱۷٬۸۹٥   ۱٬٦۸۱ ینایر ۱الرصید في 
        التحویل بین المراحل:

  ۷٤٤  التحویل إلى المرحلة األولى - 
 

 (۷٤٤) 
 

 -    -  
 (۳٬٤٦۰)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 

 
 ۳٬٤٦۰  

 
 -    -  

 (۲)  التحویل إلى المرحلة الثالثة - 
 

 (۱٦) 
 

 ۱۸  
 

 -  
  ۹٬٦۲۹    ٦٬٦۰۱    ٦٦۱    ۲٬۳٦۷  انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل لـ:

 (۸۰۰)   إعادة قیاس مخصصات انخفاض القیمة -
 

 ٦٬۸٦۷  
 

 ٦٬٦۰۱  
 

 ۱۲٬٦٦۸  
  ۳٬٥۲۱   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -

 
 -  

 
 -  

 
 ۳٬٥۲۱  

 (۳٥٤)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -
 

 (٦٬۲۰٦) 
 

 -  
 

 (٦٬٥٦۰) 
  ۱    -  الحركة في صرف العمالت األجنبیة وحركات أخرى

 
 (۳) 

 
 (۲) 

 ۲۹٬۸۲۰  ۷٬۲۳۳   ۲۱٬۲٥۷    ۱٬۳۳۰ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ۷۷٬٤٥٥   ۱۸٬۷۸۷   ٥٥٬۲۱۳   ۳٬٤٥٥ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 
 

  



۹۳ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 أوراق القبول بالتكلفة المھلكة
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۹ 

  
عماني لایر 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
               

  ۹۱   ۲۷   ٤۸   ۱٦ ینایر ۱الرصید في 
            التحویل بین المراحل:

 -     -  -  - التحویل إلى المرحلة األولى - 
 -     -  ۱۰۰  (۱۰۰) التحویل إلى المرحلة الثانیة - 
 -     -  -  - التحویل إلى المرحلة الثالثة - 

  ٥٤   (۲۷)   (٤۸)    ۱۲۹  انخفاض القیمة المحّمل / (المقید) على قائمة الدخل عن:
 (۲۷)   (۲۷)   -      -      إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
  ۱٤٤   -      -       ۱٤٤   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (٦۳)   -      (٤۸)   (۱٥)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

  ۱٤٥  -   ۱۰۰    ٤٥ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ۳۷۷   -    ۲٦۰    ۱۱۷ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 
مرحلة األولىال ۲۰۱۸   اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ٦۳   -    ۳۹   ۲٤ ینایر ۱الرصید في 
        التحویل بین المراحل:

 -      -      -      -     التحویل إلى المرحلة األولى - 
 (٤۷)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 

 
 ٤۷  

 
    - 

 
    - 

 -      -      -      -     التحویل إلى المرحلة الثالثة - 
  ۲۸    ۲۷   (۳۸)    ۳۹  انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل لـ:

  ۲۷    ۲۷   -      -      إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
  ٥۹   -      -       ٥۹   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (٥۸)   -      (۳۸)   (۲۰)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

 ۹۱  ۲۷   ٤۸   ۱٦ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ۲۳٦   ۷۰   ۱۲٤   ٤۲ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 



۹٤ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 ارتباطات قروض/ حدود غیر مستغلة بالتكلفة المھلكة
 

  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۹
المرحلة 

 اإلجمالي  الثالثة

  
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني باآلالف

 
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني باآلالف

               

  ۱۰٬۲۱۹  -   ۷٬۹۷۳   ۲٬۲٤٦ ینایر ۱الرصید في 
           التحویل بین المراحل:

 -      -      (۱٬٤۸٥)    ۱٬٤۸٥  التحویل إلى المرحلة األولى - 
 -      -       ٤٬۱۲۸   (٤٬۱۲۸)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 
 -       ۳۱٥   (۳۱٤)   (۱)  التحویل إلى المرحلة الثالثة - 

  ٥۲٦   (۳۱٥)   (۲٬۰۱۷)    ۲٬۸٥۸  انخفاض القیمة المحّمل / (المقید) على قائمة الدخل عن:
 (٥۹۳)   (۳۱٥)    ۱٦٤   (٤٤۲)   إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
  ٤٬۲۰٤   -      -       ٤٬۲۰٤   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 (۳٬۰۸٥)   -      (۲٬۱۸۱)   (۹۰٤)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -

  ۱۰٬۷٤٥  -   ۸٬۲۸٥   ۲٬٤٦۰ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ۲۷٬۹۰۹  -   ۲۱٬٥۱۹   ٦٬۳۹۰ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۸

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
               

  ۱۲٬۸۳۷   -    ۷٬۹۰۹    ٤٬۹۲۸ ینایر ۱الرصید في 
        التحویل بین المراحل:

  ۳٬۱٦۲  التحویل إلى المرحلة األولى - 
 

 (۳٬۱٦۲) 
 

    -   - 
 (۲٬٦۱۲)  التحویل إلى المرحلة الثانیة - 

 
 ۲٬٦۱۲  

 
    -   - 

 (۱)  التحویل إلى المرحلة الثالثة - 
 

 (۳) 
 

 ٤    - 
 (۲٬٦۱۸)   (٤)    ٦۱۷   (۳٬۲۳۱)  انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل لـ:

 (٤٬٥٤۰)   إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
 

 ۳٬۰۸۹  
 

 (٤) 
 

 (۱٬٤٥٥) 
  ۲٬۰۸٤   أصول مالیة منشأة خالل الفترة -

 
    - 

 
    - 

 
 ۲٬۰۸٤  

 (۷۷٥)   أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -
 

 (۲٬٤۷۲) 
 

    - 
 

 (۳٬۲٤۷) 
  ۱۰٬۲۱۹   -    ۷٬۹۷۳    ۲٬۲٤٦ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ۲٦٬٥٤۳   -   ۲۰٬۷۰۹   ٥٬۸۳٤ دیسمبر (دوالر أمریكي باآلالف) ۳۱الرصید في 

 
 



۹٥ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 البنك المركزي العُمانيمع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد  ۹مقارنة المخصص المحتفظ بھ وفقاً لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

۲۰۱۹               

تصنیف األصول وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العماني

تصنیف األصول وفقاً 
لمعیار التقاریر 
 ۹المالیة الدولي رقم 

  القیمة اإلجمالیة

المخصص وفقاً 
لقواعد البنك 

  المركزي العُماني

الفوائد المجنبة 
وفقاً لقواعد البنك 

العمانيالمركزي    

المخصص وفقاً لمعیار 
التقاریر المالیة الدولي 

۹رقم    الفرق  

صافي القیمة 
  الدفتریة

الفوائد المدرجة وفقاً 
لمعیار التقاریر 
۹المالیة الدولي رقم   

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف
 

باآلالفلایر عماني   لایر عماني باآلالف  
)۱( )۲( )۳(  

 
)٤(   )٥(   )٦(   )۷) = (٤)+(٦(-)٥(  

 
)۸) = (۳(-)٦(   )۹(  

               

  ۷٬۸۳۹٬۱٥۹  المرحلة األولى قیاسیة
 

 ۱۰۸٬٤۸۸  
 

-    
 

 ۱۸٬۹٥٤  
 

 ۸۹٬٥۳٤  
 

 ۷٬۸۲۰٬۲۰٥  
  

  ۱٬۱٦٦٬٥٦۷  المرحلة الثانیة 
 

 ۱۲٬۱٦٦  
 

 -  
 

 ٥۱٬۲٥۲  
 

 )۳۹٬۰۸٦(  
 

 ۱٬۱۱٥٬۳۱٥  
  

  - المرحلة الثالثة 
 

 - 
 

 -  
 

 -    
 

 -   
 

 -  
  

   ۹٬۰۰٥٬۷۲٦  
 

 ۱۲۰٬٦٥٤  
 

 -  
 

 ۷۰٬۲۰٦  
 

 ٥۰٬٤٤۸  
 

 ۸٬۹۳٥٬٥۲۰  
 

 -  
      -   -   -   -   -   - المرحلة األولى قائمة خاصة

  ۷۱۰٬۳٦۹ المرحلة الثانیة 
 

۱۲٬٤۱۹   -   ۲٦٬٥۱٥    )۱٤٬۰۹٦(  
 

٦۸۳٬۸٥٤      
  - المرحلة الثالثة 

 
-   -   -   -  

 
-      

  ۷۱۰٬۳٦۹   ۱۲٬٤۱۹   -     ۲٦٬٥۱٥    )۱٤٬۰۹٦(   ٦۸۳٬۸٥٤    -  
  - المرحلة األولى دون المعیاري

 
-   -   -   -  

 
-      

  - المرحلة الثانیة 
 

 -    -   -   -  
 

-      
      ۳۸٬۰۸۸   -   ۱۲٬۳۹٦   ۳٦۱   ۱۲٬۰۳٥   ٥۰٬٤۸٤ المرحلة الثالثة 
  ٥۰٬٤۸٤   ۱۲٬۰۳٥   ۳٦۱   ۱۲٬۳۹٦   -   ۳۸٬۰۸۸    -  

      -   -   -    -   -    - المرحلة األولى مشكوك في تحصیلھ
      -   -    -   -    -   - المرحلة الثانیة 
)۹٬٤٥٥(    ۳۹٬۷۸۰   ۱٬۷۷٥   ۲۸٬٥٥۰   ٦۷٬۹٥٤ المرحلة الثالثة    ۲۸٬۱۷٤      
  ٦۷٬۹٥٤   ۲۸٬٥٥۰   ۱٬۷۷٥   ۳۹٬۷۸۰    )۹٬٤٥٥(   ۲۸٬۱۷٤    -  

      -   -   -    -    -   - المرحلة األولى خسارة
      -   -   -   -   -   - المرحلة الثانیة 
)٥٬۸۹٦(    ۲۰۱٬۳۱۸   ۲۷٬۰٤۲   ۱٦۸٬۳۸۰   ۲۲۸٬٦۷۷ المرحلة الثالثة    ۲۷٬۳٥۹      
  ۲۲۸٬٦۷۷   ۱٦۸٬۳۸۰   ۲۷٬۰٤۲   ۲۰۱٬۳۱۸    )٥٬۸۹٦(   ۲۷٬۳٥۹    -  
بنود أخرى غیر مشمولة في تعمیم 

العماني رقم ب. م.  البنك المركزي
 والتعلیمات ذات الصلة ۹۷۷

)٤٬۸٥۹(    ٤٬۸٥۹   -   -    ٤٬۲۹۳٬۰٥۸  المرحلة األولى    ٤٬۲۸۸٬۱۹۹  
  

)۲۷٬۱۲۳(    ۲۷٬۱۲۳   -   -    ۱٬٦۲۰٬۸۹۲  المرحلة الثانیة    ۱٬٥۹۳٬۷٦۹  
  

  -  -      -   -   -    -  المرحلة الثالثة
  

   ٥٬۹۱۳٬۹٥۰    -   -   ۳۱٬۹۸۲    )۳۱٬۹۸۲(    ٥٬۸۸۱٬۹٦۸  
 

 -    
               

  ۱۲٬۱۳۲٬۲۱۷  المرحلة األولى اإلجمالي
 

 ۱۰۸٬٤۸۸  
 

 - 
 

 ۲۳٬۸۱۳  
 

 ۸٤٬٦۷٥  
 

 ۱۲٬۱۰۸٬٤۰٤      
  ۳٬٤۹۷٬۸۲۸  الثانیةالمرحلة  

 
 ۲٤٬٥۸٥  

 
 - 

 
 ۱۰٤٬۸۹۰  

 
 )۸۰٬۳۰٥(  

 
 ۳٬۳۹۲٬۹۳۸      

  ۳٤۷٬۱۱٥  المرحلة الثالثة 
 

 ۲۰۸٬۹٦٥  
 

 ۲۹٬۱۷۸  
 

 ۲٥۳٬٤۹٤  
 

 )۱٥٬۳٥۱(  
 

 ۹۳٬٦۲۱      
   ۱٥٬۹۷۷٬۱٦۰  

 
 ۳٤۲٬۰۳۸  

 
 ۲۹٬۱۷۸  

 
 ۳۸۲٬۱۹۷  

 
 )۱۰٬۹۸۱(  

 
 ۱٥٬٥۹٤٬۹٦۳    -  



۹٦ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 
 

 (تابع)إدارة المخاطر المالیة  ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
۲۰۱۸                

تصنیف األصول وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العماني

تصنیف األصول وفقاً 
لمعیار التقاریر المالیة 

 ۹الدولي رقم 
  القیمة اإلجمالیة 

المخصص وفقاً 
لقواعد البنك 

  المركزي العُماني

الفوائد المجنبة وفقاً 
لقواعد البنك 

  المركزي العماني

المخصص وفقاً 
لمعیار التقاریر 
۹المالیة الدولي رقم    الفرق  

 صافي القیمة 
  الدفتریة

الفوائد المدرجة وفقاً 
لمعیار التقاریر 
۹المالیة الدولي رقم   

عماني باآلالفلایر   لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف   
)۱( )۲(  )۳(   )٤(   )٥(   )٦(   )۷) = (٤)+(٦(-)٥(   )۸) = (۳(-)٦(   )۹(  

      ۷٬۰۳٦٬۹۳۰    ۸۷٬۷٥۰    ۱٥٬٥۸۹    -    ۱۰۳٬۳۳۹    ۷٬۰٥۲٬٥۱۹   المرحلة األولى قیاسیة
)۳۷٬۲۸۸(    ٥٤٬۷۰٤    -    ۱۷٬٤۱٦    ۱٬۷۲٦٬۱٦٥   المرحلة الثانیة     ۱٬٦۷۱٬٤٦۱      
      -    -    -    -    -    -   لثالثةالمرحلة ا 
    ۸٬۷۷۸٬٦۸٤    ۱۲۰٬۷٥٥    -    ۷۰٬۲۹۳    ٥۰٬٤٦۲    ۸٬۷۰۸٬۳۹۱    -  

      -    -    -    -    -    -   حلة األولىالمر قائمة خاصة
)۲۲٬۹٥٤(    ٥۲٬۹۷۷    -    ۳۰٬۰۲۳    ٦٦۰٬۰۲٤   لثانیةالمرحلة ا     ٦۰۷٬۰٤۷      
      -    -    -    -    -    -   لثالثةالمرحلة ا 
    ٦٦۰٬۰۲٤    ۳۰٬۰۲۳    -    ٥۲٬۹۷۷    )۲٬۹٥٤۲(    ٦۰۷٬۰٤۷    -  

      -    -    -    -    -    -   المرحلة األولى دون المعیاري
      -    -    -    -    -    -   المرحلة الثانیة 
      ۳۳٬۰٦۹    -    ۱۱٬۱۸٥    ۳۷۲    ۱۰٬۸۱۳    ٤٤٬۲٥٤   لثالثةالمرحلة ا 
    ٤٤٬۲٥٤    ۱۰٬۸۱۳    ۳۷۲    ۱۱٬۱۸٥    -    ۳۳٬۰٦۹    -  

      -    -    -    -    -    -   ألولىالمرحلة ا مشكوك في تحصیلھ
      -    -    -    -    -    -   لثانیةالمرحلة ا 
)٥٬۹۷٤(    ۲۹٬۱۲۲    ۱٬٤٤۲    ۲۱٬۷۰٦    ٥۲٬۱٤۲   لثالثةالمرحلة ا     ۲۳٬۰۲۰      
    ٥۲٬۱٤۲    ۲۱٬۷۰٦    ۱٬٤٤۲    ۲۹٬۱۲۲    )٥٬۹۷٤(    ۲۳٬۰۲۰    -  

      -    -    -    -    -    -   األولىالمرحلة  خسارة
      -    -    -    -    -    -   لثانیةالمرحلة ا 
      ۳۲٬۱۳۳    -    ۱۷۳٬٤٤۳    ۲۰٬۳۹٤    ۱٥۳٬۰٤۹    ۲۰٥٬٥۷٦   لثالثةالمرحلة ا 
    ۲۰٥٬٥۷٦    ۱٥۳٬۰٤۹    ۲۰٬۳۹٤    ۱۷۳٬٤٤۳    -    ۳۲٬۱۳۳    -  

بنود أخرى غیر مشمولة في تعمیم 
ي العماني رقم ب. م. البنك المركز

 والتعلیمات ذات الصلة ۹۷۷

  المرحلة األولى
  

٤٬۸٥۰٬۷٤۹  

 
 

 -  

 
 

 -    

 
 

 ۳٬۷٦۳  

 
 

 )۳٬۷٦۳(  

 
 

 ٤٬۸٤٦٬۹۸٦      
  ۲٬۱٤۰٬۳۳۱   مرحلة الثانیةال

 
 -  

 
 -  

 
 ۳۰٬۲۱۹  

 
 )۳۰٬۲۱۹(  

 
 ۲٬۱۱۰٬۱۱۲      

    -   المرحلة الثالثة
 

 -    
 

 -  
 

 -    
 

 -    
 

 -        
    ٦٬۹۹۱٬۰۸۰  

 
 -    

 
 -    

 
 ۳۳٬۹۸۲  

 
 )۳۳٬۹۸۲(  

 
 ٦٬۹٥۷٬۰۹۸    -  

                

  ۸۳٬۹۸۷    ۱۹٬۳٥۲    -    ۱۰۳٬۳۳۹    ۱۱٬۹۰۳٬۲٦۸   المرحلة األولى اإلجمالي
 

 ۱۱٬۸۸۳٬۹۱٦      
)۹۰٬٤٦۱(    ۱۳۷٬۹۰۰    -    ٤۷٬٤۳۹    ٤٬٥۲٦٬٥۲۰   المرحلة الثانیة   

 
 ٤٬۳۸۸٬٦۲۰      

)٥٬۹۷٤(    ۲۱۳٬۷٥۰    ۲۲٬۲۰۸    ۱۸٥٬٥٦۸    ۳۰۱٬۹۷۲   المرحلة الثالثة   
 

 ۸۸٬۲۲۲      
    ۱٦٬۷۳۱٬۷٦۰  

 
 ۳۳٦٬۳٤٦  

 
 ۲۲٬۲۰۸  

 
 ۳۷۱٬۰۰۲  

 
 )۱۲٬٤٤۸(  

 
 ۱٦٬۳٦۰٬۷٥۸    -  



۹۷ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

 القروض المعاد التفاوض بشأنھا
 

بتقدیم تنازالت عن طریق الموافقة على أحكام وشروط أكثر مالئمة للمقترض من تلك المقدمة مبدئیاً تعرف القروض المعاد التفاوض بشأنھا على أنھا القروض المعاد ھیكلتھا بسبب التدھور في المركز المالي للمقترض. والتي قامت المجموعة 
 ه بشكل مبكر أو شطبھ.من المجموعة والتي لم یكن بخالف ذلك لیتنازل عنھا. یبقى القرض مدرجاً كجزء من القروض المعاد التفاوض بشأنھا لحین استحقاقھ أو سداد

 
  ھیكلتھاحسابات معاد 

 
۲۰۱۹                

تصنیف األصول وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العماني

 
 

تصنیف األصول 
وفقاً لمعیار 

التقاریر المالیة 
 ۹الدولي رقم 

 
إجمالي القیمة 

  الدفتریة

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
  المركزي العماني

الفوائد المجنبة وفقاً 
لقواعد البنك 

 المركزي العماني

المخصصات المحتفظ  
وفقاً لمعیار  بھا

التقاریر المالیة 
۹الدولي رقم    

الفرق بین المخصص 
المطلوب وفقاً للبنك 
المركزي العُماني 

  صافي القیمة الدفتریة  والمخصص المحتفظ بھ

الفوائد المد 
وفقاً لمعیار ا 
المالیة الدول  

۹ 

 لایر عماني ب  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
)۱( )۲(  )۳(   )٤(   )٥(   )٦(   )۷)=(٤)+(٦(-)٥(  

 
)۸)=(۳(-)٦(  

 
)۹(  

   
 

 
 

    
      

  -    -    -    -   -   -   -  المرحلة األولى مصنفة على أنھا منتظمة
  -    ۱۸٦٬۸۸۲  (۷٬٤۱۹)    ۱۰٬۲۸۱   -   ۲٬۸٦۲   ۱۹۷٬۱٦۳  المرحلة الثانیة 
  -    -   -    -   -   -   -  لثالثةالمرحلة ا 
   ۱۹۷٬۱٦۳   ۲٬۸٦۲   -   ۱۰٬۲۸۱    (۷٬٤۱۹)  ۱۸٦٬۸۸۲    -  

  -    -    -    -   -   -   -  المرحلة األولى مصنفة على أنھا متعثرة
  -    -    -    -   -   -   -  لثانیةالمرحلة ا 
  -    ۲۸٬٤۷۱   -    ٦۲٬٦۱۳   ٥٬۸٥۸   ٥٦٬۷٥٥   ۹۱٬۰۸٤  لثالثةالمرحلة ا 
   ۹۱٬۰۸٥٦٬   ٤۷٥٬   ٥٥۸٥۸   ٦۲٬٦۱۳    -   ۲۸٬٤۷۱    -  

  -    -    -    -   -   -   -  المرحلة األولى اإلجمالي
  -    ۱۸٦٬۸۸۲  (۷٬٤۱۹)   ۱۰٬۲۸۱   -   ۲٬۸٦۲   ۱۹۷٬۱٦۳  لثانیةالمرحلة ا 
  -    ۲۸٬٤۷۱   -    ٦۲٬٦۱۳   ٥٬۸٥۸   ٥٦٬۷٥٥   ۹۱٬۰۸٤  لثالثةالمرحلة ا 
   ۲۸۸٬۲٤۷   ٥۹٬٦۱۷   ٥٬۸٥۸   ۷۲٬۸۹٤    (۷٬٤۱۹)  ۲۱٥٬۳٥۳    -  

 
 

  



۹۸ 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة  
  (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸
 

۲۰۱۸                

تصنیف األصول وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العماني

تصنیف األصول 
وفقاً لمعیار التقاریر 
المالیة الدولي رقم 

۹ 
 

إجمالي القیمة 
  الدفتریة

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
  المركزي العماني

الفوائد المجنبة وفقاً 
لقواعد البنك 

 المركزي العماني

المحتفظ المخصصات  
بھا وفقاً لمعیار 

التقاریر المالیة الدولي 
۹رقم    

الفرق بین المخصص 
المطلوب وفقاً للبنك 
المركزي العُماني 

  صافي القیمة الدفتریة  والمخصص المحتفظ بھ

الفوائد المدرجة و 
لمعیار التقاریر 
 المالیة الدولي رقم 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
)۱( )۲(  )۳(   )٤(   )٥(   )٦(   )۷)=(٤)+(٦(-)٥(  

 
)۸)=(۳(-)٦(  

 
)۹(  

   
 

 
 

    
      

 -   -   -   -  -   -   -  المرحلة األولى مصنفة على أنھا منتظمة

 -    ٥۱٬۹۰٤   (٤٬۳۹۷)     ۱۳٬۰٦۰  -    ۸٬٦٦۳    ٦٤٬۹٦٤  المرحلة الثانیة 

 -   -   -   -  -   -   -  المرحلة الثالثة 

   ٦٤٬۹٦٤    ۸٬٦٦۳    -  ۱۳٬۰٦۰     (٤٬۳۹۷)   ٥۱٬۹۰٤    - 

  -    -    -     -  -   -    -  المرحلة األولى مصنفة على أنھا متعثرة

 -    -    -    -  -  -    -  المرحلة الثانیة 

 -    ۱۸٬۸٤۹   (۱٬۸۷۸)     ۷۰٬۹۰۲   ٦٬۷۳٥    ٦۲٬۲۸۹    ۸۹٬۷٥۱  المرحلة الثالثة 

   ۸۹٬۷٥۱    ٦۲٬۲۸۹    ٦٬۷۳٥   ۷۰٬۹۰۲     (۱٬۸۷۸)   ۱۸٬۸٤۹    - 

 -    -    -    -  -   -   -  المرحلة األولى اإلجمالي

 -    ٥۱٬۹۰٤   (٤٬۳۹۷)     ۱۳٬۰٦۰   -    ۸٬٦٦۳    ٦٤٬۹٦٤  المرحلة الثانیة 

  -    ۱۸٬۸٤۹   (۱٬۸۷۸)     ۷۰٬۹۰۲    ٦٬۷۳٥    ٦۲٬۲۸۹    ۸۹٬۷٥۱  المرحلة الثالثة 

   ۱٥٤٬۷۱٥    ۷۰٬۹٥۲    ٦٬۷۳٥    ۸۳٬۹٦۲     (٦٬۲۷٥)   ۷۰٬۷٥۳    -  



۹۹ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 
 

 
 بع)إدارة المخاطر المالیة (تا ٤۲

 
 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲

 
 التعرضات والخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة (تابع) ٤۲-۲-۸

 
 مخصَّص انخفاض القیمة

 

۲۰۱۹ 
وفقا لقواعد البنك 
 المركزي العماني

 
 

  وفقاً 
لمعیار التقاریر 

المالیة الدولي رقم 
 الفرق  ۹

لایر عماني  
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

خسارة انخفاض القیمة المحملة على حساب الربح والخسارة (صافي المبالغ 
  ۱المستردة) 

              
٥٦٬۱۲۷   

               
٥٦٬۱۲۷   

                    
-    

مخصصات مطلوبة وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني/ المحتفظ بھا وفقاً لمعیار 
  ۱ ۹التقاریر المالیة الدولي رقم 

            
۳۷۱٬۲۱٦   

             
۳۸۲٬۱۹۷   

            
)۱۰٬۹۸۱(  

%۳٫۲٥ ۲نسبة إجمالي القروض المتعثرة    ۳٫۲٥%   ۰٫۰۰%  
%۰٫۹۸ ۲نسبة صافي معدل القروض المتعثرة    ۰٫۸۹%   ۰٫۰۹%  

 

۲۰۱۸ 
وفقا لقواعد البنك 
 المركزي العماني

 
 

  وفقاً 
لمعیار التقاریر 
۹المالیة الدولي رقم   الفرق  

لایر عماني  
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

 ٤٤٬٤٦۸   الخسارة (صافي المبالغ المستردة)خسارة انخفاض القیمة المحملة على حساب الربح و
 

 ٤٤٬٤٦۸ 
 

 -  
مخصصات مطلوبة وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني/ المحتفظ بھا وفقاً لمعیار 

  ۱ ۹التقاریر المالیة الدولي رقم 
۳٥۸٬٥٥٥  

 
۳۷۱٬۰۰۲ 

 
)۱۲٬٤٤۸(  

%۳٫۰۹ ۱إجمالي معدل القروض المتعثرة    ۳٫۰۹%   ۰٫۰۰%  
%۰٫۹۱ ۱صافي معدل القروض المتعثرة    ۰٫۸۹%   ۰٫۰۲%  

 
 یتم حساب معدالت القروض المتعثرة على أساس القروض الممولة المتعثرة والتعرضات الممولة ۱

 
 
 

 



۱۰۰ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 القوائم المالیة المجمعةإیضاحات حول 
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲
 

  تركیز مخاطر االئتمان٤۲-۲-۹
 

ھم خصائص اقتصادیة مشابھة یمكن أن تؤثر على قدرتھم على الوفاء بااللتزامات التركیزات بمخاطر االئتمان عندما یشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة عمل مشابھة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافیة أو تكون لتنشأ 
مل معین أو موقع علسیاسیة والظروف األخرى. وتشیر التركیزات بمخاطر االئتمان إلى الحساسیة النسبیة ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على مجال التعاقدیة بشكل مشابھة بسبب التغیرات في الظروف االقتصادیة وا

 جغرافي معین.
 

وب بھا للمخاطر مع األفراد أو المجموعات في موقع أو أنشطة أعمال محددة. كذلك تحصل المجموعة على تركز تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان الخاصة بھا من خالل تنویع أنشطة اإلقراض لتجنب التركیزات غیر المرغ
ستثمر فیھا یتم ع بالنسبة إلى األوراق المالیة المق بموقع المقترض. التركز وفقا للموقضمانات مناسب حسب الموقع الجغرافي للقروض والسلف، وھو ما یتم قیاسھ بناًء على موقع المجموعة التي تحتفظ باألصل الذي لھ ارتباط وثی

 قیاسھ بناًء على موقع مصدر األوراق المالیة.
 

 فیما یلي تحلیل تركیز مخاطر االئتمان كما في تاریخ التقریر:
 

حق من البنوكمست   تثمارات في سندات الدیناس  مدیونیات قروض وسلف وتمویل إسالمي    التزامات عرضیة وارتباطات  
  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  لایر عماني باآلالف باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
             القیمة الدفتریة

             التركیز حسب القطاع
  ۱٬٦٦۹٬۹٦۱   ۱٬٤٥۰٬۹٥٦   ۹۹٬٦٥۲   ۱۷٬٦۷۰  ٤٬۹٥۱٬۷۷۲ ٤٬۸۳٤٬٥٤۷  - -  شركات

  ۱۰۷٬۰٦٥   ۲٬۷٤۰   ۹٥۷٬٦۸۲   ۱٬۱٦٤٬٤۷۱  ۳۹٬٤۰۰ ٤۲٬۰٤۷  - -  جھات سیادیة
  ۸۹۹٬٤۰۹   ۸٦۹٬۲٦۱   ۹۰٬۷۳۳   ٥۳٬٦٤٦  ٥٥۱٬٦٥۲ ٤٥٥٬٦٤۸   ٤۷٦٬٦۹۱  ۸۷۰٬٥۷۰  المؤسسات المالیة

    -     -  -  -  ۳٬۷۲٥٬۲۰۲ ۳٬۸٦۰٬٥۸٥  - -  أفراد
  ۲٬٦۷٦٬٤۳٥   ۲٬۳۲۲٬۹٥۷   ۱٬۱٤۸٬۰٦۷   ۱٬۳۳٥٬۷۸۷  ۹٬۲٦۸٬۰۲٦ ۹٬۱۹۲٬۸۲۷  ٤۷٦٬٦۹۱  ۸۷۰٬٥۷۰  اإلجمالي

  ٦٬۹٥۱٬۷۸۰   ٦٬۰۳۳٬٦٥٥   ۲٬۹۸۱٬۹۹۲   ۳٬٤٦۹٬٥۷٦   ۲٤٬۰۷۲٬۷۹٤   ۲۳٬۸۷۷٬٤۷۲   ۱٬۲۳۸٬۱٥۸   ۲٬۲٦۱٬۲۲۰  دوالر أمریكي باآلالف
             

 
 
 
 
 
 

  



۱۰۱ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 القوائم المالیة المجمعةإیضاحات حول 
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲
 

 تركیز مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲-۹
 

 یحلل الجدول أدناه تركیز إجمالي التعرضات للعمالء حسب القطاعات المختلفة.
 
سندات الدیناستثمارات في   مدیونیات قروض وسلف وتمویل إسالمي  مستحق من البنوك    التزامات عرضیة وارتباطات  
  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 

  لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف 
لایر عماني 

  لایر عماني باآلالف باآلالف
لایر عماني 

  لایر عماني باآلالف باآلالف
لایر عماني 

 لایر عماني باآلالف باآلالف
             
 ۱٤٬۲٤۳  ۱۱٬٥۳۰  -    -   ۳۰٬٤۸۲  ۲٦٬٦٤٤  - -  األنشطة الزراعیة وخالفھ

 ٥۲۱٬۰۷۱  ٥۱۹٬٥۰۹  -    -   ۳٤٦٬٦۳٤  ۳۳۳٬٥٥۷  - -  اإلنشاءات
 ٦۸    -  - -   ۱٤٬۷۰۹  ۲٦٬٥۱٤  - -  تجارة التصدیر

 ۱٬۰۸۹٬۷۲٥  ۸٦۹٬۲٦۱   ۹۰٬۷۳۳   ٥۳٬٦٤٦   ٥٥۱٬٦٥۲  ٤٥٥٬٦٤۸   ٤۷٦٬٦۹۱  ۸۷۰٬٥۷۰  المؤسسات المالیة
 ٤۱٬۷۹٦  ۲٬۷٤۰   ۹٥۷٬٦۸۱   ۱٬۱٦٤٬٤۷۱   ۳۹٬٤۰۰  ٤۲٬۰٤۷  - -  الحكومة

 ۱۲۳٬۰٦۱  ۱۰۳٬٦۰٥   -     -   ۳۹٦٬۷۲٦  ۳٦۰٬۰٦۷  - -  تجارة االستیراد
 ۱۰۱٬٥۷۰  ۱۰۰٬٥۱۱   -     -   ۷۳۰٬۱۸٤  ۷۱٥٬۱۷۰  - -  الصناعة

 ۱۲٦٬٥٦۲  ۱٤۲٬۸۷۳   ۸٬۷۳۰   ۸٬٦۹۹   ٤۲۰٬٤٤۸  ٥۱۳٬٥۸٦  - -  التعدین والمحاجر
 ۸٬۱۲۰  ۸٬۱٦۲   -     -   ٤۰۷٬۳۱٥  ۳۲۸٬٥۰۹  - -  العقارات
 ٤۷۲٬٤۰۱  ٤۰٤٬۸۷٦   ٤٤٬۰۱۸   ٦۱٬۹۳۱   ۷۱۷٬۱٦۰  ۸۱۷٬۲۱٥  - -  الخدمات

 ٥٦٬۱۸۲  ٦٥٬۰۹٥   -     -   ۸٥٦٬۲۱۷  ۷٦۰٬٥۷۸  - -  المواصالت
 ۲٦٬۲۰۳  ۲۲٬۲۱۳   ٤۳٬۰۹۷   ٤۳٬۱۲۰   ٦٤۲٬۹۹۳  ٦٥۲٬۸٦۷  - -  الخدمات

 ٤۱٬۹۳۳  ۳۹٬۰۱۱   -     -   ۲۲۹٬٦۳۷  ۱۹٤٬٦۰۰  - -  تجارة الجملة والتجزئة
 ٥۳٬٥۰۰  ۳۳٬٥۷۱   ۳٬۸۰۸   ۳٬۹۲۰  ۱٥۹۲٦۷ ۱۰٥۲٤۰  - -  أخرى

-   قروض شخصیة وسكنیة  -  ۳٬۸٦۰٬٥۸٥  ۳٬۷۲٥٬۲۰۲   -  -  -  - 
 ۲٬٦۷٦٬٤۳٥  ۲٬۳۲۲٬۹٥۷   ۱٬۱٤۸٬۰٦۷   ۱٬۳۳٥٬۷۸۷   ۹٬۲٦۸٬۰۲٦  ۹٬۱۹۲٬۸۲۷   ٤۷٦٬٦۹۱   ۸۷۰٬٥۷۰  اإلجمالي

 ٦٬۹٥۱٬۷۸۰  ٦٬۰۳۳٬٦٥٥   ۲٬۹۸۱٬۹۹۱   ۳٬٤٦۹٬٥۷٦   ۲٤٬۰۷۲٬۷۹٤  ۲۳٬۸۷۷٬٤۷۲   ۱٬۲۳۸٬۱٥۸  ۲٬۲٦۱٬۲۲۰  دوالر أمریكي باآلالف
 
 
 

  



۱۰۲ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 القوائم المالیة المجمعةإیضاحات حول 
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 (تابع)مخاطر االئتمان  ٤۲-۲
 

 تركیز مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲-۹
 
 

 یخ التقریر.تراقب المجموعة تركیزات مخاطر االئتمان حسب القطاع والموقع الجغرافي. فیما یلي تحلیل تركیز مخاطر االئتمان حسب المنطقة كما في تار
 

 
الدیناستثمارات في سندات   مدیونیات قروض وسلف وتمویل إسالمي  مستحق من البنوك   التزامات عرضیة وارتباطات  
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 

 لایر عماني باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  لایر عماني باآلالف باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
            
            

            التركیز حسب الموقع
  ۱٬٥٦٤٬۹۸۸   ۱٬٤٥٦٬۱۷۱   ۱٬۰۷۲٬۹٤۳   ۱٬۲۳٥٬٤۷۲   ۸٬۷۳۸٬۲٦۲   ۸٬۸۲۸٬۷۱٥    ٥٬۱۲۷   ۱۲٥٬٦۰۹ سلطنة عمان

  ٥۲۹٬۹۸۸   ۲٦۰٬۳۷۷   ٥۷٬۹۲۰   ۳۸٬۹٦۱   ٤۷۸٬٥۱٤   ۳۰۹٬۹۰۸    ۹٤٬٦۸۳   ۲٦۹٬۸٥۱ دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى
  ۳۲۱٬٦٦٤   ۳۱۲٬۹۹۳  -    -   ۲٬۷۰۱   ٤۸٦    ۳۱٬٤٥۱   ۳۰٬۷٤۱ أوروبا

  ۲۹٬٤٥۱   ۲۸٬۲۲۷  -    -   -   -   ٥۷٬۹٦٥   ٥٥٬٥٥٦ الوالیات المتحدة األمریكیة
  ۲۳۰٬۳٤٤   ۲٦٥٬۱۸۹   ۱۷٬۲۰٤   ٦۱٬۳٥٤   ٤۸٬٥٤۹   ٥۳٬۷۱۸    ۲۸۷٬٤٦٥   ۳۸۸٬۸۱۳ أخرى

  ۲٬٦۷٦٬٤۳٥   ۲٬۳۲۲٬۹٥۷   ۱٬۱٤۸٬۰٦۷   ۱٬۳۳٥٬۷۸۷   ۹٬۲٦۸٬۰۲٦   ۹٬۱۹۲٬۸۲۷  ٤۷٦٬٦۹۱  ۸۷۰٬٥۷۰ اإلجمالي
  ٦٬۹٥۱٬۷۷۹   ٦٬۰۳۳٬٦٥٥   ۲٬۹۸۱٬۹۹۱   ۳٬٤٦۹٬٥۷٦   ۲٤٬۰۷۲٬۷۹٤   ۲۳٬۸۷۷٬٤۷۲   ۱٬۲۳۸٬۱٥۸  ۲٬۲٦۱٬۲۲۰ دوالر أمریكي باآلالف

 



۱۰۳ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٤۲-۲
 

 تركیز مخاطر االئتمان (تابع)٤۲-۲-۹
 

 مقاصة األصول وااللتزامات المالیة
 

 تشمل اإلفصاحات المبینة في الجداول التالیة األصول وااللتزامات المالیة:
 

 المدرجة كمقاصة في قائمة المركز المالي للمجموعة، أو •
ة للتنفیذ أو االتفاقیات المماثلة التي تغطي األدوات المالیة بغض النظر عما إذا كانت مدرجة الخاضعة لترتیبات التسویة الرئیسیة القابل •

 كمقاصة في قائمة المركز المالي.

وبھذا الشتقاقیة. اتشمل "االتفاقیات المماثلة" اتفاقیات المقاصة المالیة واتفاقیات إعادة الشراء الرئیسیة والرابطة الدولیة للصكوك المقایضة والصكوك 
لة. كما المعامیعني أن األوراق المالیة المستلمة/ المقدمة ھي ضمانات یمكن التعھد بھا أو بیعھا خالل فترة المعاملة ولكن یجب إعادتھا عند استحقاق 

 تمنح األحكام كل طرف الحق في إلغاء المعامالت ذات الصلة عند فشل الطرف اآلخر في تقدیم الضمانات.
 

 التسویةمخاطر  ٤۲-۲-۱۰
 

طرف لقد تؤدي أنشطة المجموعة إلى نشوء مخاطر وقت تسویة المعامالت والعملیات التجاریة. تتعلق مخاطر التسویة بالخسائر الناجمة عن إخفاق ا
 المقابل في الوفاء بالتزاماتھ بتوفیر المبالغ النقدیة أو الضمانات أو غیرھا من األصول بحسب شروط التعاقد المتفق علیھا.

 
نائیة ث قلل المجموعة من مخاطر السداد بإجراء السداد عن طریق وكیل سداد / مقاصة، مثل أنظمة مقاصة و تسویة عملیات الصرف، أو باتفاقیات سدادت

  على أساس الصافي.
 

 مخاطر السیولة ٤۲-۳
 

 اف األخرى.مخاطر السیولة ھي احتمال عدم قدرة المجموعة على الوفاء بااللتزامات عند استحقاقھا لألطر
 

 إدارة مخاطر السیولة ٤۲-۳-۱
 

ك إال بشروط ل ذلتنشأ مخاطر السیولة عندما تكون المجموعة غیر قادرة على تولید موارد نقدیة كافیة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا أو ال یمكنھا فع
اد دیونھا. قد یكون سبب توتر السیولة عن طریق سحب خطوط مجحفة مادیاً. قد تنشأ مخاطر السیولة ھذه حتى عندما تكون المؤسسة قادرة على سد

 االئتمان المقابلة أو عدم تدحرج التمویل القائم أو نتیجة الضطراب عام في األسواق أو تشغیل على ودائع مجموعة... الخ.
 

زاماتھا المالیة عند استحقاقھا، تراقب عن كثب تدیر لجنة أصول والتزامات المجموعة مركز السیولة للمجموعة. من أجل ضمان أن المجموعة ستفي بالت
یولة سمواقف التدفق النقدي. وتضمن إدارة مخاطر السیولة أن المجموعة لدیھا القدرة في ظل مستویات مختلفة من اإلجھاد على تلبیة احتیاجات ال

 اقتصادیاً وبفعالیة.
 

من الودائع الناشئة عن اإلیداعات بین البنوك وشھادات اإلیداع وودائع العمالء تعمل المجموعة بإدراك على تنویع قاعدة التمویل الخاصة بھا لتتض
ین ساھموالسندات واألرصدة متوسطة األجل من خالل سندات یورو متوسطة األجل والتزامات ثانویة. تضمن ھذه االمور جمیعھا إلى جانب قوة حقوق الم

 تنافسیة في كل األوقات.وجودة األصول بالمجموعة بأن األرصدة متوفرة بمعدالت 
 

 تتم مراقبة مصادر واستحقاقات األصول وااللتزامات عن كثب لتجنب أي تركیزات غیر مستحقة وضمان وجود إدارة فاعلة لمخاطر السیولة. تقوم
 تدابیر لتمویل ھذه الفجوات.المجموعة بالقیام بنمط ھیكلي قائم على نماذج السلوك الفعلیة للعمالء لدراسة مركز السیولة الھیكلي واقتراح 

 
ول ب األصتتعھد المجموعة بإدارة السیولة النقدیة من خالل كٍل من نھج التدفق النقدي ونھج األسھم. في إطار نھج األسھم، تدار وتراقب عن كثب نس

بقیة ألصول وااللتزامات على أساس استحقاقاتھا المتالسائلة إلى إجمالي الودائع واألصول السائلة إلى إجمالي األصول. في إطار نھج النقدیة، یتم تحلیل ا
 من أجل تحدید فجوات السیولة. تقوم لجنة األصول وااللتزامات بفحص مركز السیولة على أساس مستمر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱۰٤ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 القوائم المالیة المجمعةإیضاحات حول 
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر السیولة (تابع) ٤۲-۳
 

 إدارة مخاطر السیولة (تابع) ٤۲-۳-۱
 

 حول القوائم المالیة المجمعة. ۲-۳-٤۲المجموعة حول استحقاقات األصول وااللتزامات یتم إظھاره في اإلیضاح بیان 
 

 التعرض لمخاطر السیولة ٤۲-۳-۲
 

 جموعأھم القیاسات التي تستخدمھا المجموعة إلدارة مخاطر السیولة ھي نسبة األصول السائلة إلى مجموع الودائع، ونسبة األصول السائلة إلى م
البنوك. باألصول. ولھذا الغرض، تتضمن األصول السائلة أرصدة النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة والسندات الحكومیة وسندات الخزانة والودائع 

 ر.ة التقریویوضح الجدول أدناه نسبة األصول السائلة إلى ودائع العمالء واألصول السائلة إلى مجموع األصول في تاریخ التقریر وأثناء فتر
 

نسبة األصول السائلة إلى إجمالي  
  األصول

نسبة األصول السائلة إلى إجمالي 
 الودائع

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
        

%۱۹٫۹۸  دیسمبر ۳۱كما في    ۲۱٫۰۷%   ۲٦٫۲٦%   ۲۷٫۱۳%  
%۱۸٫۳٤ المتوسط للفترة   ۱۷٫٥٤%   ۲٤٫۰۸%   ۲۳٫٥٥%  

%۱۹٫۹۸ الحد األقصى للفترة   ۲۱٫۰۷%   ۲٦٫۲٦%   ۲۷٫۱۳%  
%۱۷٫۳۱ الحد األدنى للفترة   ۱٥٫۳۸%   ۲۲٫۳۱%   ۲۰٫٦۸%  

 
العالقة استنادا  تیحلل الجدول التالي االلتزامات المالیة غیر المشتقة للمجموعة وااللتزامات المالیة التي تمت تسویتھا بالصافي إلى فئات االستحقاق ذا

یة التعاقدي في تاریخ التقریر. یتم تضمین االلتزامات المالیة المشتقة في التحلیل اذا كانت استحقاقاتھا التعاقدإلى الفترة المتبقیة حتى تاریخ االستحقاق 
 جوھریة لفھم توقیت التدفقات النقدیة. المبالغ المفصح عنھا في الجدول ھي التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة.

  



۱۰٥ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 القوائم المالیة المجمعةإیضاحات حول 
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر السیولة (تابع) ٤۲-۳
 

 التعرض لمخاطر السیولة (تابع) ٤۲-۳-۲
 

 فیما یلي فترات استحقاق األصول وااللتزامات داخل وخارج المیزانیة العمومیة الخاصة بالمجموعة:
 

 
عند الطلب أو 

  خالل شھر واحد
 ۳شھرین إلى 

  أشھر
أشھر إلى  ٤من 
شھراً  ۱۲   

سنة واحدة إلى 
   خمس سنوات

 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 لایر عماني باآلالف  باآلالف
            ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

  ۷۸۱٬۷٥٥   ٤۸٬۲۱٤   ۱۱٤٬٤٥۰   ٥٥٬۷۰٦   ۲۸٬٦۱٦   ٥۳٤٬۷٦۹ نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة
  ۸٦۹٬۸۰٤   ۲٥٬۰۰۰   ۳۰٬۸۲٤   ۲۰٤٬۰۱۸   ۳٥۹٬۰۹٤   ۲٥۰٬۸٦۸ مستحق من البنوك

  ۸٬۸۷۸٬۰٤۱   ٤٬۰۲٤٬٤۰٦   ۲٬۱۷۲٬۹۰٦   ۸۰۳٬۰٤۲   ۷٤۳٬۹٤٤   ۱٬۱۳۳٬۷٤۳ قروض وسلف
  ۱٬٤٤٤٬۸۳۲   ٤٤۸٬۲۸۸   ۲۹۱٬٦۰۱   ۱۹۰٬۳۳۲   ۱۳۳٬۷٦۰   ۳۸۰٬۸٥۱ االستثمارات

  ۳۱٦٬۱۷٦   ۷۹٬۰۸۱   ۹٬۷۲۰   ۷۳٬٦٤۳   ٦۲٬۷۳۷   ۹۰٬۹۹٥ ممتلكات ومعدات وأصول أخرى
  ۱۲٬۲۹۰٬٦۰۸   ٤٬٦۲٤٬۹۸۹    ۲٬٦۱۹٬٥۰۱   ۱٬۳۲٦٬۷٤۱   ۱٬۳۲۸٬۱٥۱   ۲٬۳۹۱٬۲۲٦ إجمالي األصول داخل المیزانیة العمومیة

  ۳۲۳٬۱۸۰   ۱۷٥٬۷٤٦   ۱٤۷٬٤۳٤     -     -      - ارتباطات منح التسھیالت االئتمانیة غیر القابلة لإللغاء
  ۱٬۸٦۸٬۸٥۲     -   ۱۸٦٬٤۲٦   ٦٤۸٬٤۸۱   ۳۷۳٬۷۰٤   ٦٦۰٬۲٤۱  المشتقات

  ۲٬۱۹۲٬۰۳۲    ۱۷٥٬۷٤٦    ۳۳۳٬۸٦۰    ٦٤۸٬٤۸۱    ۳۷۳٬۷۰٤    ٦٦۰٬۲٤۱ إجمالي األصول خارج المیزانیة العمومیة
  ۱٤٬٤۸۲٬٦٤۰     ٤٬۸۰۰٬۷۳٥    ۲٬۹٥۳٬۳٦۱    ۱٬۹۷٥٬۲۲۲    ۱٬۷۰۱٬۸٥٥    ۳٬۰٥۱٬٤٦۷ إجمالي األصول

  ۲٬٤٤۲٬٥٤۱   ۸٥٥٬۳۳۲   ۱٬۱٤۸٬٦۳٥   ۳۲۹٬٥۳۰   ۷٥٬۹۸۷   ۳۳٬۰٥۷ التدفقات النقدیة الواردة المستقبلیة للفائدة
            

  ۱٬۱۷۳٬٤۷۹     -   ۲۳۸٬۷۰۰   ٦۳٬۹۲۸   ۳۸۸٬۷۳۱   ٤۸۲٬۱۲۰ ودائع من البنوك
  ۸٬۰٤۳٬٦٦٦   ۱٬٤۱۲٬۷۹٥   ۳٬٤۰۹٬۳۱٥   ۱٬٦۷۲٬۷۹٦   ۸٤٤٬۱٤٤   ۷۰٤٬٦۱٦  ودائع العمالء

  ٤۷٥٬٦۱٥     -   ٤۷٥٬٦۱٥     -     -     - سندات یورو متوسطة األجل
  ٥٦۹٬۰۳۲   ۹۳۰   ۱۲٬۲٤٤   ۲۱۸٬۷۰۹   ۱٤٤٬۸٦٤   ۱۹۲٬۲۸٥ التزامات أخرى وضریبة

  ۲٦٬۱۸۰     -   ۲٦٬۱۸۰     -     -     - التزامات ثانویة
  ۲٬۰۰۲٬٦۳٦   ۲٬۰۰۲٬٦۳٦     -     -     -     - أموال المساھمین

  ۱۲٬۲۹۰٬٦۰۸   ۳٬٤۱٦٬۳٦۱    ٤٬۱٦۲٬۰٥٤   ۱٬۹٥٥٬٤۳۳   ۱٬۳۷۷٬۷۳۹   ۱٬۳۷۹٬۰۲۱ إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین
            

  ۳۲۳٬۱۸۰     -   ۷۱٬۹۱۳   ۱۳۳٬۳۷٦   ۸۸٬۹۸۲    ۲۸٬۹۰۹ ارتباطات منح التسھیالت االئتمانیة غیر القابلة لإللغاء
  ۱٬۸٦۲٬۰۱۰     -   ۱۸٥٬۲۹۹   ٦٤٥٬۳۸۹   ۳۷۲٬٥٤۳   ٦٥۸٬۷۷۹  المشتقات

  ۲٬۱۸٥٬۱۹۰      -    ۲٥۷٬۲۱۲    ۷۷۸٬۷٦٥    ٤٦۱٬٥۲٥    ٦۸۷٬٦۸۸ إجمالي االلتزامات خارج المیزانیة العمومیة
  ۱٤٬٤۷٥٬۷۹۸    ۳٬٤۱٦٬۳٦۱    ٤٬٤۱۹٬۲٦٦    ۲٬۷۳٤٬۱۹۸    ۱٬۸۳۹٬۲٦٤    ۲٬۰٦٦٬۷۰۹ إجمالي االلتزامات

  ۲۹۸٬۱۲۷   ۳٬٤٦۹   ۲۰۱٬۹۷۳   ٥۷٬٦۱۰   ۲٤٬٤۸۲   ۱۰٬٥۹۳ التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة للفائدة
            

)۱۳۷٬٤۰۹(    ۹۸٤٬۷٥۸ إجمالي االلتزامات) -الفجوة (إجمالي األصول     )۷٥۸٬۹۷٦(   )۱٬٤٦٥٬۹۰٥(   ۱٬۳۸٤٬۳۷٦٬   ٤۸٤۲  
)۱٬۳۷۷٬٥۳۲(   ۸۸٬۳۷۳   ۸٤۷٬۳٤۹    ۹۸٤٬۷٥۸ الفجوة المتراكمة   ٦٬۸٤۲    

            
 
 
 
 

  



۱۰٦ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 القوائم المالیة المجمعةإیضاحات حول 
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر السیولة (تابع) ٤۲-۳
 

  التعرض لمخاطر السیولة (تابع) ٤۲-۳-۲
            

 
عند الطلب أو خالل 

  شھر واحد
 ۳شھرین إلى 

  أشھر
أشھر إلى  ٤من 
شھراً  ۱۲   

سنة واحدة إلى 
   خمس سنوات

 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
  ۲٬۰۳۰٬٥۳۳   ۱۲٥٬۲۳۱   ۲۹۷٬۲۷۳   ۱٤٤٬٦۹۱   ۷٤٬۳۲۷   ۱٬۳۸۹٬۰۱۱ المركزينقدیة وأرصدة لدى البنك 

  ۲٬۲٥۹٬۲۳۰   ٦٤٬۹۳٥   ۸۰٬۰٦۲   ٥۲۹٬۹۱۷   ۹۳۲٬۷۱۲   ٦٥۱٬٦۰٤ مستحق من البنوك
  ۲۳٬۰٥۹٬۸٤٦   ۱۰٬٤٥۳٬۰۰۳   ٥٬٦٤۳٬۹۱۲   ۲٬۰۸٥٬۸۲۳   ۱٬۹۳۲٬۳۲۱   ۲٬۹٤٤٬۷۸۷ قروض وسلف

  ۳٬۷٥۲٬۸۱۱   ۱٬۱٦٤٬۳۸٤   ۷٥۷٬٤۰٥   ٤۹٤٬۳٦۹   ۳٤۷٬٤۲۹   ۹۸۹٬۲۲٤ االستثمارات
  ۸۲۱٬۲۳٦   ۲۰٥٬٤۰٥   ۲٥٬۲٤۷   ۱۹۱٬۲۸۱   ۱٦۲٬۹٥۳   ۲۳٦٬۳٥۰ ممتلكات ومعدات وأصول أخرى
إجمالي األصول داخل المیزانیة 

   ۳٬٤٤٦٬۰۸۱   ۳٬٤٤۹٬۷٤۲   ٦٬۲۱۰٬۹۷٦ العمومیة
       

٦٬۸۰۳٬۸۹۹    ۱۲٬۰۱۲٬۹٥۸   ۳۱٬۹۲۳٬٦٥٦  
ارتباطات منح التسھیالت االئتمانیة 

      -                     غیر القابلة لإللغاء
                     

-     
                      

-     
          

۳۸۲٬۹٤٥   
           

٤٥٦٬٤۸۳   
                 

۸۳۹٬٤۲۸  

۱٬۷۱٤٬۹۱۲   المشتقات     
           

۹۷۰٬٦٦۰   
         

۱٬٦۸٤٬۳٦٦   
          

٤۸٤٬۲۲۳   
                     

-     
              

٤٬۸٥٤٬۱٦۱  
إجمالي األصول خارج المیزانیة 

۱٬۷۱٤٬۹۱۲  العمومیة     
           

۹۷۰٬٦٦۰    
         

۱٬٦۸٤٬۳٦٦    
          

۸٦۷٬۱٦۸    
           

٤٥٦٬٤۸۳    
              

٥٬٦۹۳٬٥۸۹  
  ۳۷٬٦۱۷٬۲٤٥    ۱۲٬٤٦۹٬٤٤۱    ۷٬٦۷۱٬۰٦۷    ٥٬۱۳۰٬٤٤۷    ٤٬٤۲۰٬٤۰۲    ۷٬۹۲٥٬۸۸۸ إجمالي األصول

التدفقات النقدیة الواردة المستقبلیة 
  ٦٬۳٤٤٬۲٦۳   ۲٬۲۲۱٬٦٤۲   ۲٬۹۸۳٬٤٦۷   ۸٥٥٬۹۲۲   ۱۹۷٬۳۷۰   ۸٥٬۸٦۲ للفائدة

            
            

  ۳٬۰٤۷٬۹۹۷   -   ٦۲۰٬۰۰۰   ۱٦٦٬۰٤۷   ۱٬۰۰۹٬٦۹۱   ۱٬۲٥۲٬۲٥۹ ودائع من البنوك
            ودائع العمالء

  ۲۰٬۸۹۲٬٦۳۹   ۳٬٦٦۹٬٥۹۷   ۸٬۸٥٥٬۳٦٤    ٤٬۳٤٤٬۹۲٥   ۲٬۱۹۲٬٥۸۲   ۱٬۸۳۰٬۱۷۱ وشھادات إیداع
  ۱٬۲۳٥٬۳٦٤   -   ۱٬۲۳٥٬۳٦٤    -   -   - سندات یورو متوسطة األجل

  ۱٬٤۷۸٬۰۰٤   ۲٬٤۱٦   ۳۱٬۸۰۳   ٥٦۸٬۰۷٥   ۳۷٦٬۲٦۹   ٤۹۹٬٤٤۱ التزامات أخرى وضرائب
  ٦۸٬۰۰۰   -   ٦۸٬۰۰۰   -   -   - التزامات ثانویة

  ٥٬۲۰۱٬٦٥۲   ٥٬۲۰۱٬٦٥۲   -   -   -   - أموال المساھمین
  ۳۱٬۹۲۳٬٦٥٦   ۸٬۸۷۳٬٦٦٥    ۱۰٬۸۱۰٬٥۳۱    ٥٬۰۷۹٬۰٤۷   ۳٬٥۷۸٬٥٤۲   ۳٬٥۸۱٬۸۷۱ إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین

ارتباطات منح التسھیالت االئتمانیة 
  ۸۳۹٬٤۲۸    -    ۱۸٦٬۷۸۷   ۳٤٦٬٤۳۱   ۲۳۱٬۱۲۲     ۷٥٬۰۸۸ غیر القابلة لإللغاء

  ٤٬۸۳٦٬۳۸۹   -   ٤۸۱٬۲۹٦   ۱٬٦۷٦٬۳۳٥   ۹٦۷٬٦٤٤   ۱٬۷۱۱٬۱۱٤ المشتقات
إجمالي االلتزامات خارج المیزانیة 

  ٥٬٦۷٥٬۸۱۷    -     ٦٦۸٬۰۸۳    ۲٬۰۲۲٬۷٦٦     ۱٬۱۹۸٬۷٦٦    ۱٬۷۸٦٬۲۰۲  العمومیة
  ۳۷٬٥۹۹٬٤۷۳    ۸٬۸۷۳٬٦٦٥    ۱۱٬٤۷۸٬٦۱٤    ۷٬۱۰۱٬۸۱۳    ٤٬۷۷۷٬۳۰۸    ٥٬۳٦۸٬۰۷۳ إجمالي االلتزامات

التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة 
  ۷۷٤٬۳٥۷   ۹٬۰۱۲   ٥۲٤٬٦۰٥   ۱٤۹٬٦۳٥   ٦۳٬٥۹۰   ۲۷٬٥۱٥ للفائدة

            
إجمالي  -الفجوة (إجمالي األصول 

    ۲٬٥٥۷٬۸۱٥ االلتزامات)
         

)۳٥٦٬۹۰٦(    
       

)۱٬۹۷۱٬۳٦٦(    
      

)۳٬۸۰۷٬٥٤۷(    
        

۳٬٥۹٥٬۷۷٦    
                   

۱۷٬۷۷۲  
)۳٬٥۷۸٬۰۰٤(     ۲۲۹٬٥٤۳    ۲٬۲۰۰٬۹۰۹    ۲٬٥٥۷٬۸۱٥ الفجوة المتراكمة    ۱۷٬۷۷۲    

 
 
 
 

  



۱۰۷ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 القوائم المالیة المجمعةإیضاحات حول 
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر السیولة (تابع) ٤۲-۳
 

 التعرض لمخاطر السیولة (تابع)٤۲-۳-۲

 

عند الطلب أو 
خالل شھر 

  واحد
 ۳شھرین إلى 

  أشھر
أشھر إلى  ٤من 

شھراً  ۱۲   

سنة واحدة 
إلى خمس 

   سنوات
 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
            ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

۱٬۰۸٥٬۱۹  نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي     ۲۲٬٤۸٥٥٬٥    ٥۲۸    ۱۰۰٬۳۳۰    ٤۳٬۲۱۹    ۱٬۳۰٦٬۷٥٦  
۱۳٥٬۷۹  مستحق من البنوك     ۱۲۸٬۰۰٥    ۱۷٤٬۸٦۲    ۳۷٬۳۸۰    -    ٤۷٦٬۰٤۳  

۱٬۳۹۷٬۲۷  قروض وسلف     ٥۱٤٬۲٦۸    ۸٦۲٬۸۳۲    ۲٬۱۸٤٬٦٦۷    ۳٬۹۷۹٬۸۷۰    ۸٬۹۳۸٬۹۱٥  
٤٥۳٬۷۹  استثمارات     ۱۰۰٬۳۳۱    ۲۷٬۸۳۳    ۳٦۷٬۰٤٥    ۳۲۰٬٥۷۷    ۱٬۲٦۹٬٥۸۲  

۸۰٬۹۸  ممتلكات ومعدات وأصول أخرى     ۸۱٬٤۳۰    ٥۹٬۹۰۷    ۲٬۲۷۷    ۷۲٬۱٤٤    ۲۹٦٬۷٤۳  

۳٬۱٥۳٬۰٤  ي األصول داخل المیزانیة العمومیةإجمال     ۸٤٦٬٥۱۹    ۱٬۱۸۰٬۹٦۲    ۲٬٦۹۱٬٦۹۹    ٤٬٤۱٥٬۸۱۰   
 

۱۲٬۲۸۸٬۰۳۹  
ارتباطات منح التسھیالت االئتمانیة غیر 

  ٥٦۱٬۹۳۰    ۲۲٤٬۹۳۲    ۳۳٦٬۹۹۸    -    -      القابلة لإللغاء
۷٤٥٬۲۱   تمشتقا     ۳۸۳٬٦۲۲    ٥۲۸٬۸۳۳    ۱۱۸٬۸۸۳    -    ۱٬۷۷٦٬٥٥۷  

۷٤٥٬۲۱  إجمالي األصول خارج المیزانیة العمومیة     ۳۸۳٬٦۲۲    ٥۲۸٬۸۳۳    ٤٥٥٬۸۸۱    ۲۲٤٬۹۳۲    ۲٬۳۳۸٬٤۸۷  

۳٬۸۹۸٬۲٦  إجمالي األصول     ۱٬۲۳۰٬۱٤۱    ۱٬۷۰۹٬۷۹٥    ۳٬۱٤۷٬٥۸۰    ٤٬٦٤۰٬۷٤۲   
 

۱٤٬٦۲٦٬٥۲٦  
۳۷٬۳٤  التدفقات النقدیة الواردة المستقبلیة للفائدة     ۷۹٬٥۹۰    ۳۲٦٬٥۷۱    ۱٬۱٦٤٬۱٤۸    ۸٤۰٬۰۹۷    ۲٬٤٤۷٬۷٤۸              

            
۳۸۹٬۷۷  ودائع من البنوك     ۲٤۹٬۱۱۸    ٦۸٬۹۲۱    ۲٤٤٬۰٦٦    -    ۹٥۱٬۸۷۸  

۱٬۳٥٦٬٤۰   ودائع العمالء     ۷۱٦٬۰۳٥    ۱٬۷۸۹٬۰۲۹    ۳٬۲۳۲٬۲٦۱    ۱٬۳٦۸٬۹٥٤    ۸٬٤٦۲٬٦۸٥  
  ٤۲۹٬٦۰۸    -    ٤۲۹٬٦۰۸    -        سندات یورو متوسطة األجل

۱۸٦٬٦٤  التزامات أخرى وضریبة     ۱۰۳٬٦۲۱    ۱۸۳٬۳۰٥    ۲٬۳۰۳    ۹۸۲    ٤۷٦٬۸٥٦  
  ۳۹٬۲۷۰    -    ۳۹٬۲۷۰    -    -      التزامات ثانویة

  ۱٬۹۲۷٬۷٤۲    ۱٬۹۲۷٬۷٤۲    -    -    -      أموال المساھمین

۱٬۹۳۲٬۸۲  إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین     ۱٬۰٦۸٬۷۷٤    ۲٬۰٤۱٬۲٥٥    ۳٬۹٤۷٬٥۰۸    ۳٬۲۹۷٬٦۷۸   
 

۱۲٬۲۸۸٬۰۳۹  
                      

ارتباطات منح التسھیالت االئتمانیة غیر 
۸۲٬۳۹  القابلة لإللغاء     ۹٤٬٥۳۳    ۲٤٦٬۷۰۸    ۱۳۸٬۲۹۸    -    ٥٦۱٬۹۳۰  

۷۲٤٬٥۹   مشتقات     ۳۸٥٬۱۰۲    ٥۲٤٬۷۲۳    ۱۳۹٬۱۱۰    -    ۱٬۷۷۳٬٥۲۹  
۸۰٦٬۹۸  ي االلتزامات خارج المیزانیة العمومیةإجمال     ٤۷۹٬٦۳٥    ۷۷۱٬٤۳۱    ۲۷۷٬٤۰۸    -    ۲٬۳۳٥٬٤٥۹  

۲٬۷۳۹٬۸۰  إجمالي االلتزامات     ۱٬٥٤۸٬٤۰۹    ۲٬۸۱۲٬٦۸٤٬    ٦۲۲٤٬۹۱٦    ۳٬۲۹۷٬٦۷۸   
 

۱٤٬٦۲۳٬٤۹۸  
۱۲٬٦۳  التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة للفائدة     ۲٤٬۰۸٦    ۷۱٬۲۰٥    ۲٦۹٬۳۹۱    ٥۱٬۱۲۹    ٤۲۸٬٤٤۱  

            
إجمالي  -(إجمالي األصول  الفجوة

۱٬۱٥۸٬٤٥ االلتزامات)   (۳۱۸٬۲٦۸)  (۱٬۱۰۲٬۸۹۱)  )۱٬۰۷۷٬۳۳٦(   ۱٬۳٤۳٬۰٦٤  ۳٬۰۲۸ 
۱٬۱٥۸٬٤٥ جوة التراكمیةالف   ۸٤۰٬۱۹۱  ۲٦۲٬۷۰۰  )۱٬۳٤۰٬۰۳٦(   ۳٬۰۲۸   

            
   



۱۰۸ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 القوائم المالیة المجمعةإیضاحات حول 
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر السیولة (تابع) ٤۲-۳
 

 التعرض لمخاطر السیولة (تابع)٤۲-۳-۲
  

عند الطلب أو 
خالل شھر 

 واحد

 
 ۳شھرین إلى 

 أشھر

 
أشھر إلى  ٤من 

شھراً  ۱۲  

 
سنة واحدة إلى 
 خمس سنوات

 ٥أكثر من   
 سنوات

 
 اإلجمالي

 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
  ۲٬۸۱۸٬٦۸٦  نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي

 
٥۸٬٤۰۳  

 
۱٤٤٬۲۲۹  

 
۲٦۰٬٥۹۷  

 
۱۱۲٬۲٥۷  

 
 ۳٬۳۹٤٬۱۷۲  

  ۳٥۲٬۷۱٦ مستحق من البنوك
 

۳۳۲٬٤۸۱  
 

٤٥٤٬۱۸۷  
 

۹۷٬۰۹۱  
 

 -  
 

 ۱٬۲۳٦٬٤۷٥  
 ۳٬٦۲۹٬۲۹۳ قروض وسلف

 
۱٬۳۳٥٬۷٦۰  

 
۲٬۲٤۱٬۱۲۲  

 
٥٬٦۷٤٬٤٦۰  

 
۱۰٬۳۳۷٬۳۲٥  

 
۲۳٬۲۱۷٬۹٦۰  

  ۱٬۱۷۸٬٦۹۰ استثمارات
 

۲٦۰٬٥۹۹  
 

۷۲٬۲۹٤  
 

۹٥۳٬۳٦٤  
 

۸۳۲٬٦٦۸  
 

 ۳٬۲۹۷٬٦۱٥  
  ۲۱۰٬۳٥۱ ممتلكات ومعدات وأصول أخرى

 
۲۱۱٬٥۰٦  

 
۱٥٥٬٦۰۳  

 
٥٬۹۱٤  

 
۱۸۷٬۳۸۷  

 
۷۷۰٬۷٦۱  

  ۸٬۱۸۹٬۷۳٦  إجمالي األصول داخل المیزانیة العمومیة
 

 ۲٬۱۹۸٬۷٤۹  
 

 ۳٬۰٦۷٬٤۳٥  
 

 ٦٬۹۹۱٬٤۲٦     ۱۱٬٤٦۹٬٦۳۷  
 

 ۳۱٬۹۱٦٬۹۸۳  
ارتباطات منح التسھیالت االئتمانیة غیر 

 القابلة لإللغاء
 -  

 
 -  

 
 -  

 
۸۷٥٬۳۱۹  

 
٥۸٤٬۲۳۹  

 
 ۱٬٤٥۹٬٥٥۸  

  ۱٬۹۳٥٬٦۳٤   مشتقات
 

۹۹٦٬٤۲۱  
 

 ۱٬۳۷۳٬٥۹۲  
 

۳۰۸٬۷۸۷  
 

 -  
 

 ٤٬٦۱٤٬٤۳٤  
  ۱٬۹۳٥٬٦۳٤  إجمالي األصول خارج المیزانیة العمومیة

 
۹۹٦٬٤۲۱  

 
 ۱٬۳۷۳٬٥۹۲  

 
 ۱٬۱۸٤٬۱۰٥    ٦۸٤٬۲۳۹  

 
 ٦٬۰۷۳٬۹۹۲  

  ۱۰٬۱۲٥٬۳۷۰  إجمالي األصول
 

 ۳٬۱۹٥٬۱۷۰  
 

 ٤٬٤٤۱٬۰۲۷  
 

 ۸٬۱۷٥٬٥۳۲     ۱۲٬۰٥۳٬۸۷٦  
 

 ۳۷٬۹۹۰٬۹۷٥  
  ۹٦٬۹۹۲ التدفقات النقدیة الواردة المستقبلیة للفائدة

 
۲۰٦٬۷۲۷  

 
۸٤۸٬۲۳٦  

 
 ۳٬۰۲۳٬۷٦۱  

 
 ۲٬۱۸۲٬۰۷۰  

 
 ٦٬۳٥۷٬۷۸٦                          

            
  ۱٬۰۱۲٬۳۹۷  ودائع من البنوك

 
٦٤۷٬۰٦۰  

 
۱۷۹٬۰۱٦  

 
٦۳۳٬۹۳۸  

 
 -  

 
 ۲٬٤۷۲٬٤۱۱  

            ودائع العمالء
  ۳٬٥۲۳٬۱۳۲  وشھادات إیداع

 
 ۱٬۸٥۹٬۸۳۱  

 
 ٤٬٦٤٦٬۸۲۹  

 
 ۸٬۳۹٥٬٤۸۳  

 
 ۳٬٥٥٥٬۷۲٥  

 
 ۲۱٬۹۸۱٬۰۰۰  

  -  سندات یورو متوسطة األجل
 

 -  
 

 -  
 

 ۱٬۱۱٥٬۸٦٥  
 

 -  
 

 ۱٬۱۱٥٬۸٦٥  
  ٤۸٤٬۷۹۱ التزامات أخرى وضرائب

 
۲٦۹٬۱٤٥  

 
٤۷٦٬۱۱۷  

 
٥٬۹۸۲  

 
۲٬٥٥۱  

 
 ۱٬۲۳۸٬٥۸٦  

  -  التزامات ثانویة
 

 -  
 

 -  
 

۱۰۲٬۰۰۰  
 

 -  
 

۱۰۲٬۰۰۰  
  -  أموال المساھمین

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 ٥٬۰۰۷٬۱۲۱  

 
 ٥٬۰۰۷٬۱۲۱  

  ٥٬۰۲۰٬۳۲۰  إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین
 

 ۲٬۷۷٦٬۰۳٦  
 

 ٥٬۳۰۱٬۹٦۲  
 

 ۱۰٬۲٥۳٬۲٦۸     ۸٬٥٦٥٬۳۹۷  
 

 ۳۱٬۹۱٦٬۹۸۳  
ارتباطات منح التسھیالت االئتمانیة غیر 

 القابلة لإللغاء
۲۱٤٬۰۰۳  

 
۲٤٥٬٥٤۰  

 
٦٤۰٬۸۰۰  

 
۳٥۹٬۲۱٦  

 
 -  

 
 ۱٬٤٥۹٬٥٥۹  

  ۱٬۸۸۲٬۰٦۲  مشتقات
 

 ۱٬۰۰۰٬۲٦٥  
 

 ۱٬۳٦۲٬۹۱۷  
 

۳٦۱٬۳۲٥  
 

 -  
 

 ٤٬٦۰٦٬٥٦۹  
  ۲٬۰۹٦٬۰٦٥  إجمالي االلتزامات خارج المیزانیة العمومیة

 
 ۱٬۲٤٥٬۸۰٥  

 
 ۲٬۰۰۳٬۷۱۷  

 
۷۲۰٬٥٤۱     -  

 
 ٦٬۰٦٦٬۱۲۸  

  ۷٬۱۱٦٬۳۸٥  إجمالي االلتزامات
 

 ٤٬۰۲۱٬۸٤۱  
 

 ۷٬۳۰٥٬٦۷۹  
 

 ۱۰٬۹۷۳٬۸۰۹     ۸٬٥٦٥٬۳۹۷  
 

 ۳۷٬۹۸۳٬۱۱۱  
  ۳۲٬۸۰٥ التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة للفائدة

 
٦۲٬٥٦۱  

 
۱۸٤٬۹٤۸  

 
٦۹۹٬۷۱۷  

 
۱۳۲٬۸۰۳  

 
 ۱٬۱۱۲٬۸۳٤              

            
إجمالي  -الفجوة (إجمالي األصول 

 االلتزامات)
 ۳٬۰۰۸٬۹۸٥  

 
(۸۲٦٬٦۷۱) 

 
 (۲٬۸٦٤٬٦٥۲) 

 
 (۲٬۷۹۸٬۲۷۷) 

 
 ۳٬٤۸۸٬٤۷۹  

 
۷٬۸٦٤  

  ۳٬۰۰۸٬۹۸٥  لتراكمیةالفجوة ا
 

 ۲٬۱۸۲٬۳۱٤  
 

(٦۸۲٬۳۳۸) 
 

 (۳٬٤۸۰٬٦۱٥) 
 

۷٬۸٦٤  
  

  



۱۰۹ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 القوائم المالیة المجمعةإیضاحات حول 
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر السیولة (تابع) ٤۲-۳
 

 التعرض لمخاطر السیولة (تابع) ٤۲-۳-۲
 

ة. ینشأ الواردة والصادرة حتى االستحقاق التعاقدي لألصول وااللتزامات المالیتمثل التدفقات النقدیة المستقبلیة للفائدة المبینة في الجداول أعاله التدفقات 
درج االلتزامات المالیة تعدم التطابق في التدفقات النقدیة للفوائد ألن االستحقاق التعاقدي لألصول المالیة أطول من االستحقاق التعاقدي لاللتزامات المالیة. 

الذي ال یتم اخذه باالعتبار عند حساب التدفقات النقدیة المستقبلیة. وباإلضافة إلى ذلك، ال تأخذ التدفقات النقدیة للفائدة التاریخیة ضمن االستحقاق التعاقدي و
 باالعتبار الطبیعة المستقرة لالستحقاق غیر المحدد لاللتزامات المالیة مثل الودائع تحت الطلب وودائع التوفیر.

 
: ۲۰۱۸من إجمالي ودائع العمالء/ ودائع اإلسالمیة للعمالء ( %۳۱٫۷ع من الوزارات والھیئات الحكومیة األخرى كما في تاریخ التقریر، تمثل الودائ

۳۱٫۹%.( 
 

 مخاطر السوق ٤-٤۲
 

 إدارة مخاطر السوق۱-٤-٤۲
 

المتطلبات التنظیمیة العامة التي  تضع المجموعة حدوداً لكل منتج وكل نوع من المخاطر للتأكد من إدارة المجموعة لمخاطر السوق بشكل جید في إطار
یتم التقید الصارم ووضعھا البنك المركزي العُماني واللوائح الداخلیة التي تحتویھا السیاسة المتعلقة بالمخاطر. ال تتاجر المجموعة في السلع والمشتقات. 

 وراً ویتم اتخاذ اإلجراء الالزمة.بكل الحدود والتوجیھات الداخلیة والخارجیة، ویتم التقریر عن أي انحرافات أن وجدت ف
 

 وفیما یلي أھم أنواع مخاطر السوق التي تواجھھا المجموعة:
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبیة •
 مخاطر أسعار االستثمارات •
 مخاطر معدل الفائدة •
 مخاطر أسعار السلع •

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبیة ۲-٤-٤۲

 
الخسارة بسبب تذبذب أسعار صرف العمالت األجنبیة. یتم التأكد من إدارة مخاطر صرف العمالت األجنبیة مخاطر صرف العمالت األجنبیة ھي مخاطر 

جنبیة األبالمجموعة عن طریق قیاس ومراقبة مراكز صرف العمالت األجنبیة المفتوحة بانتظام مقارنة بالحدود المعتمدة. معظم معامالت صرف العمالت 
ة عن العمالء من الشركات وكلھا على أساس تغطیة المعاملة بمعاملة أخرى. یتأكد قسم الخزینة من تغطیة المراكز مع التي یجریھا القسم ھي باإلناب

 العمالء في سوق التعامل بین البنوك.
 

من صافي  %٤۰من صافي أصول المجموعة مقابل الحد التنظیمي البالغ  %۳٥وتقید المجموعة بصرامة مركز العملة المفتوح التابع لھا بأقل من 
 األصول.



۱۱۰ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 القوائم المالیة المجمعةإیضاحات حول 
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر السوق (تابع) ٤-٤۲
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبیة (تابع)۲-٤-٤۲
 

 كما في تاریخ التقریر، نفذت المجموعة صافي التعرضات بالعمالت األجنبیة:
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

 ۳٬۹۰۱   ۱۸٬٦۷۹ درھم إماراتي  ٤۸٬٥۱۷   ۱۰٬۱۳۲ 
  ۷۹٬۱۹۱   ۷۷٬٤۰۲ دوالر أمریكي  ۲۰۱٬۰٤٤   ۲۰٥٬٦۹۱ 

  ۱۳٬۱٥۲   ۳۱٬۸٦۱ لایر سعودي  ۸۲٬۷٥٦   ۳٤٬۱٦۱ 
  ۳٬۲٤۱   ۳٬۷۷۲ لایر قطري  ۹٬۷۹۷   ۸٬٤۱۸ 
  ۲٬٥۲۳   ۲٬۲۹۳ روبیة باكستانیة  ٥٬۹٥٦   ٦٬٥٥۳ 
  ۲٬۷٦۸   ۲٬٤٥۳  روبیة ھندیة  ٦٬۳۷۱   ۷٬۱۹۰ 

  ۱۹٬۷٥۲   ٦٬۲۷۷ دینار كویتي  ۱٦٬۳۰٤   ٥۱٬۳۰٤ 
  ۳۲٬۲۷٤   ۳۳٬٥۱٦ دینار بحریني  ۸۷٬۰٥٥   ۸۳٬۸۲۹ 
 ٤٤٬٤۳۱    ۲٬٦۸۱   ۱۷٬۱۰٦   ۱٬۰۳۲ أخرى  

٤٥۱٬۷۰۹  ٤٦۰٬٤۸۱   ۱۷۷٬۲۸٥    ۱۷۳٬۹۰۸  
 

 تتم مراقبة المراكز على أساس یومي للتأكد من اإلبقاء على األوضاع ضمن الحدود المعتمدة من قبل البنك المركزي العُماني.
 

االستثمار ویتضمن صافي التعرض للمخاطر بالعمالت األجنبیة التعرض لمخاطر العملة األجنبیة من االستثمارات بالفروع الخارجیة والشركة التابعة 
ملیون لایر ُعماني)، وھذا التعرض معفى من الحد النظامي على مخاطر العملة  ۷۳: ۲۰۱۸ملیون لایر ُعماني ( ٦۰الجوھري في منشأة بما یعادل 

 األجنبیة.
 

خرى والتي لھا تعادل ثابت الجزء األكبر من مخاطر صرف العملة األجنبیة للمجموعة ھي بالدوالر األمریكي وعمالت دول مجلس التعاون الخلیجي األ
 مع الریال العُماني (باستثناء الدینار الكویتي)، ما لم یتغیر االرتباط.

 
 تحلیل التعرض والحساسیّة:

 
 ۳۱في  ایشیر الجدول أدناه إلى تحلیل حساسیة مخاطر صرف العملة األجنبیة للمجموعة مع التغییرات في أسعار العمالت األجنبیة غیر المتماثلة كم

 دیسمبر مع إبقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة.
 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
صافي أصول العمالت األجنبیة غیر 

نسبة التغیر في سعر  المتماثلة
 العملة

/+)-(  

 التغیر في
الربح وحقوق 
)-المساھمین (+/  

 لایر عماني باآلالف

 
نسبة التغیر في سعر 

 العملة
/+)-(  

 التغیر في
الربح وحقوق المساھمین 

/+)-(  
 لایر عماني باآلالف

      
%۱۰  روبیة ھندیة  ۲٤٥                  ۱۰%  ۲۷۷ 

%۱۰ روبیة باكستانیة  ۲۲۹                  ۱۰%  ۲٥۲ 
%۱۰ دینار كویتي  ٦۲۸                  ۱۰%  ۱٬۹۷٥ 

%۱۰ أخرى  ۱۰۳                  ۱۰%  ۱٬۷۱۱ 
 

  



۱۱۱ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 القوائم المالیة المجمعةإیضاحات حول 
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر السوق (تابع) ٤-٤۲
 

 مخاطر أسعار االستثمارات ۳-٤-٤۲
 

تحكم ومخاطر أسعار االستثمارات ھي مخاطر االنخفاض في القیمة السوقیة لمحفظة المجموعة نتیجة انخفاض القیمة السوقیة لالستثمارات الفردیة. 
اإلدارة وتخضع االستثمارات لفحص صارم نافي للجھالة. یتم تحدید  استثمارات المجموعة سیاسة االستثمارات وسیاسة المخاطر المعتمدة من مجلس

ئمة حدود االستثمار مثل حدود المراكز وحدود المخاطر وحدود وقف الخسائر والحدود القطاعیة ضمن السیاسات المختلفة والتي تمكن من إدارة مال
االستثمارات. تتم مراقبة التصنیف والتكلفة مقابل السعر السوقي لألدوات على  لمخاطر استثمارات المجموعة. وتقوم لجنة االستثمار بالمجموعة بمراقبة

لى فترات ع أساس یومي وتتخذ اإلجراءات الضروریة لتقلیل التعرض للمخاطر. ویتم إعادة تقییم محفظة المتاجرة بشكل یومي والباقي یتم إعادة تقییمھم
ت، بسبب انخفاض القیمة السوقیة لالستثمار عن تكلفتھا تبقى في نطاق المقاییس المقبولة المحددة منتظمة للتأكد من أن الخسائر غیر المحققة، إن وجد

 بسیاسة االستثمار للمجموعة.
 

 تحلیل التعرض والحساسیّة
 

 تحلل المجموعة حساسیة األسعار لمحفظة األسھم كما یلي:
 

 .۳۰بیتا ألداء المحفظة مقارنة بأداء مؤشر سوق مسقط بالنسبة لمحفظة األسھم المحلیة المدرجة، استنادا إلى عامل  (أ)
 

 بالنسبة لمحفظة األسھم العالمیة المدرجة، استنادا إلى تحركات سعر السوق لألوراق المالیة فردیاً. (ب)
 

مجموعة بأداء لمحفظة أسھم التتأثر مخاطر السوق للمجموعة بشكل رئیسي بالتغییرات على سعر السوق الفعلي لألصول المالیة. ویتعلق األداء الفعلي 
 .۳۰مؤشر سوق مسقط 

 
). وبالتالي، ۱٫۰۹: ۲۰۱۸( ۱٫۱۱كان  ۲۰۱۹لعام  ۳۰عامل بیتا لمحفظة األسھم المدرجة المحلیة للمجموعة مقابل مؤشر سوق مسقط لألوراق المالیة 

) في قیمة محفظة األسھم %٥٫٤٦: ۲۰۱۸( %٥٫٥٥بمعدل قد ینتج عنھ تغییر  ۳۰في مؤشر سوق مسقط لألوراق المالیة  %٥ -فإن تغییر بمعدل +/
ملیون لایر ُعماني) كتغیر في الربح غیر المحقق المدرج في إیرادات  ۲٫٥۷۳: ۲۰۱۸ملیون لایر ُعماني ( ۱٫۸۲۸المدرجة المحلیة للمجموعة بما قیمتھ 

 االستثمار/ قائمة الدخل الشامل للعام بناء على تصنیف المحفظة.
 

ألسھم المدرجة الدولیة للمجموعة من أسھم مدرجة في أسواق األسھم بدول مجلس التعاون الخلیجي وأسواق األسھم الھندیة وأسواق دولیة تتمثل محفظة ا
 ۳٫۷۰: ۲۰۱۸ملیون لایر ُعماني ( ۳٫۷۹في سعر السوق ألوراق مالیة معینة قد ینتج عنھ تغییر في قیمة المحفظة بمبلغ  %٥ -أخرى. إن تغییر بمعدل +/

 ف المحفظة.یملیون لایر ُعماني)، وبالتالي زیادة أو انخفاض في الربح غیر المحقق المدرج في إیرادات االستثمار/ قائمة الدخل الشامل بناء على تصن
 

 إدارة مخاطر معدل الفائدة ٤-٤-٤۲
 

ت الفائدة في السوق. وفي حین أن األثر على مجال مخاطر معدل الفائدة ھي مخاطر األثر العكسي على المركز المالي للمجموعة نتیجة لتغیر معدال
ادیة لألسھم. صاألنشطة التجاریة ینشأ بتغییر في قیمة المحفظة، فإن مجال األعمال المصرفیة یسبب تأثیر على صافي إیرادات الفائدة و/أو القیمة االقت

إیرادات الفائدة للمجموعة بینما یقاس األثر طویل المدى عن طریق  یقاس األثر قصیر المدى لمخاطر معدل الفائدة عن طریق دراسة األثر على صافي
دارة نة إدراسة األثر على القیمة االقتصادیة لألسھم. وتقع مسؤولیة إدارة مخاطر معدالت الفائدة على عاتق قسم خزینة الشركة األم تحت إشراف لج

تزامات بالمجموعة لمعدل الفائدة على إعادة التسعیر أو تواریخ االستحقاق المتعاقد األصول وااللتزامات بالمجموعة. یعتمد مركز حساسیة األصول واالل
 علیھا، أي ھذه التواریخ یحل أوالً، وھي كالتالي:

 



۱۱۲ 
   بنك مسقط ش.م.ع.ع

 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر السوق (تابع) ٤-٤۲
 

 إدارة مخاطر معدل الفائدة (تابع) ٤-٤-٤۲
              الفائدة معّدل 
         أكثر من    سنوات    شھراً     أشھر    خالل شھر  الفعلیة السنوي 
۳إلى  ۲    واحد  معدل %   ۱۲إلى  ٤     ٥إلى  ۱     أعوام ٥              

   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف     لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف   
   

        
               ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

               نقد وأرصدة لدى
        -  -   ۲٬٥۱۱  ۲٬٥۲٦  ۱۲۹٬۱٤۲  ۰٫٥- ۰  البنوك المركزیة

        ۲٥٬۰۰۰   ۳۰٬۸۲٤   ۲۰٤٬۰۱۸   ۳٥۹٬۰۹٤   ۲٤۹٬۳٦۰  ۲٫٥۸ مستحق من البنوك
         ٬۳۰۲٬٦۱۰   ۲٬۸۷٤٬۳۹۲   ۱٬۱٤٤٬۸۲۰   ۱٬۲٥۸٬٥۹۸   ۱٬۲۹۲٬۷۹٤  ٥٫۰۹ قروض وسلف

         ٤۱٦٬٦۹۷   ۲۸۸٬۰٥٦   ۱۸۹٬۰۳۹   ۱۳۱٬٦٥٦   ۳۱۷٬۳۸٤  ۲٫٦۳ االستثمارات
        -   -  -  -  -  ال یوجد  ممتلكات ومعدات وأصول أخرى

         ٬۷٤٤٬۳۰۷   ۳٬۱۹۳٬۲۷۲   ۱٬٥٤۰٬۳۸۸   ۱٬۷٥۱٬۸۷٤   ۱٬۹۸۸٬٦۸۰   اإلجمالي
        ۱٦۷٬٤۷٦   ٦٦٤٬۹۳٦   ٦۷۲٬۷۱۲   ٥٥۹٬۹۹٥   ۸۷۲٬٦۷٤  تقاتالمش

         ٬۹۱۱٬۷۸۳   ۳٬۸٥۸٬۲۰۸   ۲٬۲۱۳٬۱۰۰   ۲٬۳۱۱٬۸٦۹   ۲٬۸٦۱٬۳٥٤  إجمالي األصول
               

        -   ۲۳۸٬۷۰۰   ٦۳٬۹۲۸   ۳۸۸٬۷۳۱   ٤۷۹٬۰٦۲  ۳٫۰۳ ودائع من البنوك
         ۱۲۰٬۸٤۷   ۱٬۷٤۲٬۲۰۷   ٤٬۱۲۸٬٥۸۳   ٤٥۹٬۸٤۲   ۲٦٦٬٥٤۳ ۱٫۸۰ ودائع العمالء

       -   ٤۷٥٬٦۱٥  -  -  -  ٤٫۷۲ سندات / صكوك یورو متوسطة األجل
        -  -  -  -  -  ال یوجد  التزامات أخرى وضریبة

       -  -   ۲٦٬۱۸۰  -  -  ٦٫۳۱ التزامات ثانویة
      -   ۱۳۰٬۰۰۰  -  -  -  ٥٫٥۰ ۱أوراق رأسمالیة دائمة من الفئة 

        -  -  -  -  -  ال یوجد  أموال المساھمین
         ۱۲۰٬۸٤۷   ۲٬٥۸٦٬٥۲۲   ٤٬۲۱۸٬٦۹۱   ۸٤۸٬٥۷۳   ۷٤٥٬٦۰٥  اإلجمالي
         ۱۷۰٬۹۰۳   ٤٤٤٬۱۹٦   ۸۸٥٬۸۱۰   ٥٤۹٬۰۰۱   ۸۸۱٬۰٤۱  المشتقات

         ۲۹۱٬۷٥۰   ۳٬۰۳۰٬۷۱۸   ٥٬۱۰٤٬٥۰۱   ۱٬۳۹۷٬٥۷٤   ۱٬٦۲٦٬٦٤٦   إجمالي االلتزامات
               

        ٬٦۲۰٬۰۳۳   ۸۲۷٬٤۹۰  (۲٬۸۹۱٬٤۰۱)   ۹۱٤٬۲۹٥   ۱٬۲۳٤٬۷۰۸  إجمالي فجوة حساسیة معدل الفائدة
               

        ٬۷۰٥٬۱۲٥   ۸٥٬۰۹۲  (۷٤۲٬۳۹۸)    ۲٬۱٤۹٬۰۰۳   ۱٬۲۳٤٬۷۰۸ الفائدةالفجوة التراكمیة لحساسیة معّدل 
               

        ٬۰۲٦٬۲۹۹   ۲۲۱٬۰۱۸  (۱٬۹۲۸٬۳۰٦)   ٥٬٥۸۱٬۸۲٦   ۳٬۲۰۷٬۰۳٤  (دوالر أمریكي باآلالف)
 



    بنك مسقط ش.م.ع.ع
۱۱۳ 

   إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر السوق (تابع) ٤-٤۲
 

 إدارة مخاطر معدل الفائدة (تابع)٤-٤-٤۲
 

              الفائدة معدّل 
   غیر حساسة  أكثر من  سنوات  شھراً   أشھر  خالل شھر الفعلیة السنوي 
 اإلجمالي  لمعدل الفائدة  أعوام ٥  ٥إلى  ۱  ۱۲إلى  ٤  ۳إلى  ۲  واحد معدل % 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  

               ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
               نقد وأرصدة لدى
  ۱٬۳۰٦٬۷٥٦     ٥۳۳٬۲۷٤    -   -    ۳٬۱۳۷     ۳٬۱٥۸    ۷٦۷٬۱۸۷ ۰٫٥- ۰ البنوك المركزیة

  ٤۷٦٬۰٤۳    ٤٬۰۷۱     -    ۳۷٬۷۳۰    ۱۷۱٬۷۸۲      ۱۲۸٬۰۰٤    ۱۳٤٬٤٥٦ ۲٫۳٥ مستحق من البنوك
  ۸٬۹۳۸٬۹۱٥     ۱۰٬٥٥٦     ۲٬۲۳۸٬۹۳۱     ۲٬۸۳٤٬۳۱۸    ۱٬۲۲٦٬٦٥۳     ۱٬۰٥٥٬۱۰۲    ۱٬٥۷۳٬۳٥٥ ٤٫۸٦ قروض وسلف

  ۱٬۲٦۹٬٥۸۲     ۱۱۳٬۸٤۷     ۲۸۸٬۸۰۰    ۳٦٤٬۰٤٦    ۳۹٬۲۷٦     ۹۸٬۰۰۰    ۳٦٥٬٦۱۳ ۲٫٥۰ استثمارات
  ۲۹٦٬۷٤۳     ۲۹٦٬۷٤۳     -    -     -   -   - ال یوجد ممتلكات ومعدات وبرامج وأصول أخرى

  ۱۲٬۲۸۸٬۰۳۹     ۹٥۸٬٤۹۱     ۲٬٥۲۷٬۷۳۱     ۳٬۲۳٦٬۰۹٤    ۱٬٤٤۰٬۸٤۸     ۱٬۲۸٤٬۲٦٤    ۲٬۸٤۰٬٦۱۱   اإلجمالي
  ۲٬٥٤۷٬۳۸۲    -    ۱۸٤٬۳٥۲    ٥۱۷٬۸۰٤    ۳۹٦٬۰۱٦      ٥۳۸٬۰٤۸    ۹۱۱٬۱٦۲  مشتقات

                 ۱٤٬۸۳٥٬٤۲۱     ۹٥۸٬٤۹۱     ۲٬۷۱۲٬۰۸۳     ۳٬۷٥۳٬۸۹۸    ۱٬۸۳٦٬۸٦٤     ۱٬۸۲۲٬۳۱۲    ۳٬۷٥۱٬۷۷۳  إجمالي األصول
               

  ۹٥۱٬۸۷۸    ۱۳٬٤۱٦     -    ۲٤٤٬۰٦٦    ٦۸٬۹۲۱     ۲٤۹٬۱۱۹    ۳۷٦٬۳٥٦ ۲٫۷٤ ودائع من البنوك
  ۸٬٤٦۲٬٦۸٥    ۱٬۲٤۸٬۰۹۷      ۱۲٤٬٤٦٦    ۱٬٦٤٥٬۹۱۳    ٤٬۱۸۰٬۱۷٦     ۳۰۰٬۹۲۸    ۹٦۳٬۱۰٥ ۱٫٥۳ ودائع العمالء

  ٤۲۹٬٦۰۸    -   -    ٤۲۹٬٦۰۸   -  -  - ٤٫۸٦ متوسطة األجلسندات / صكوك یورو 
  ٤۷٦٬۸٥٦    ٤۷٦٬۸٥٦     -   -   -   -  - ال یوجد التزامات أخرى وضریبة

 ً   ۳۹٬۲۷۰    -    -   -    ۳۹٬۲۷۰    -  - ٥٫۸٤ التزامات ثانویة وسندات قابلة للتحویل إلزامیا
  ۱۳۰٬۰۰۰       -    ۱۳۰٬۰۰۰   -   -  - ٥٫٥۰ ۱أوراق رأسمالیة دائمة من الفئة 

  ۱٬۷۹۷٬۷٤۲    ۱٬۷۹۷٬۷٤۲      -    -    -   -  - ال یوجد أموال المساھمین
 ۱۲٬۲۸۸٬۰۳۹   ۳٬٥۳٦٬۱۱۱     ۱۲٤٬٤٦٦    ۲٬٤٤۹٬٥۸۷     ٤٬۲۸۸٬۳٦۷     ٥٥۰٬۰٤۷    ۱٬۳۳۹٬٤٦۱  اإلجمالي
  ۲٬٥٤٤٬۳٥٤    -    ۱۸٤٬۳٥۲    ٥٤٥٬٥٦٥    ۳٥٤٬۷۳٤     ٥۳۹٬٥۲۸    ۹۲۰٬۱۷٥  مشتقات

                 ۱٤٬۸۳۲٬۳۹۳    ۳٬٥۳٦٬۱۱۱     ۳۰۸٬۸۱۸    ۲٬۹۹٥٬۱٥۲     ٤٬٦٤۳٬۱۰۱     ۱٬۰۸۹٬٥۷٥    ۲٬۲٥۹٬٦۳٦  إجمالي االلتزامات
                ۳٬۰۲۸  )۲٬٥۷۷٬٦۲۰(     ۲٬٤۰۳٬۲٦٥     ۷٥۸٬۷٤٦   )۲٬۸۰٦٬۲۳۷(    ۷۳۲٬۷۳۷    ۱٬٤۹۲٬۱۳۷  إجمالي فجوة حساسیة معدل الفائدة

                   ۳٬۰۲۸      ۲٬٥۸۰٬٦٤۸     ۱۷۷٬۳۸۳   )٥۸۱٬۳٦۳(    ۲٬۲۲٤٬۸۷٤    ۱٬٤۹۲٬۱۳۷ الفجوة التراكمیة لحساسیة معدّل الفائدة
    ۷٬۸٦٥      ٦٬۷۰۲٬۹۸۲     ٤٦۰٬۷۳٥   )۱٬٥۱۰٬۰۳٤(    ٥٬۷۷۸٬۸۹٤    ۳٬۸۷٥٬٦۸۱  (دوالر أمریكي باآلالف)



 ۱۱٤ بنك مسقط ش.م.ع.ع
    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة

 (تابع) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر السوق (تابع) ٤-٤۲
 

 إدارة مخاطر معدل الفائدة (تابع) ٤-٤-٤۲
 

 التالي.یعتمد بیان إعادة تسعیر الفائدة على أساس الفترة المتبقیة حتى تاریخ إعادة تسعیر الفائدة  )۱(
 

ینشأ أصل أو مركز فجوة (إیجابي) حینما یتم إعادة تسعیر الفائدة بصورة أسرع أو بنسبة أكبر لألصول عنھا لاللتزامات خالل فترة محددة  )۲(
سعیر االلتزام تمما یؤدي إلى استفادة صافي إیرادات الفوائد في بیئة یرتفع فیھا سعر الفائدة. یوجد التزام أو مركز فجوة (سلبي) حینما تتم إعادة 

بصورة أسرع أو بنسبة أكبر لاللتزامات عنھا لألصول خالل فترة محددة مما یؤدي إلى ترجیح صافي إیرادات الفوائد في بیئة ینخفض فیھا 
 سعر الفائدة.

 
ام الباقیة ات االستحقاق بناًء على األیفجوة إعادة تسعیر الفائدة ھي الفرق بین األصول وااللتزامات ذات الحساسیة ألسعار الفائدة موزعة على شرائح فتر

لفائدة على احتى االستحقاق أو إعادة التسعیر. تستخدم الشركة األم فجوات إعادة تسعیر موحدة حسب العملة للتحدید الكمي لبیان التعرض لمخاطر معدل 
م مة. إن توزیع األصول وااللتزامات على الفترات الزمنیة یتاستحقاقات محددة وتحلیل التغیرات في حجم المحافظ الضروریة لتعدیل بیان المخاطر القائ

م التناسق في دبناًء على جداول إعادة التسعیر الفعلیة. وتستخدم الجداول كإرشادات لتقییم حساسیة مخاطر معدل الفائدة والتركیز على مجھودات تقلیل ع
 نمط إعادة تسعیر األصول وااللتزامات.

 
ر المحاكاة كأداة فاعلة لفھم التعرض للمخاطر تحت مختلف سیناریوھات معدالت الفائدة. ھذه التقاریر تساعد لجنة األصول تستخدم الشركة األم تقاری

 قییم تعرضاتطر. یتم توااللتزامات على فھم اتجاه مخاطر معدل الفائدة بالشركة االم واتخاذ القرار باالستراتیجیة المالئمة وآلیة التغطیة إلدارة تلك المخا
یرادات والقیمة اإل الشركة األم الحالیة داخل وخارج المیزانیة العمومیة في بیئة ثابتة لتحدید حجم األثر المتوقع للصدمات الخارجیة لمعدالت الفائدة على

  لشركة األم.االقتصادیة لألسھم المعرضة للمخاطر باستخدام افتراضات عن اتجاھات معدالت الفائدة المستقبلیة والتغیر في بیان نشاط ا
 

لتزامات. وبحساب الالقیمة االقتصادیة لحقوق المساھمین ھي القیمة الحالیة لكافة التدفقات النقدیة لألصول مخصومة من القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة ل
إجمالي رأس مالھا. تعد ھذه القیمة أداة القیمة االقتصادیة لحقوق المساھمین، تكون المجموعة قادرة على عرض أثر تغیرات معدل الفائدة المختلفة في 

القتصادیة لألسھم ارئیسیة تمكن المجموعة من اإلعداد فیما یتعلق بمعدل الفائدة المتغیر بشكل ثابت. وتتم مراقبة أثر تغیرات معدالت الفائدة على القیمة 
ألثر صافي  %٥ق. یتم تسھیل إدارة مخاطر معدل الفائدة بحدود بمعدل بإدراج التغیرات في قیمة االصول وااللتزامات لتغیر معین في معدل الفائدة بالسو

 نقطة أساسیة. ۲۰۰ألثر القیمة االقتصادیة لألسھم لصدمة تغیر بمقدار  %۲۰إیرادات الفوائد و
 

 تحلیل حساسیة المجموعة الرتفاع أو انخفاض معدالت الفائدة بالسوق كالتالي:
 

 التأثیر على صافي إیرادات الفوائد

 
نقطة  ۲۰۰+

  أساسیة

 
نقطة  ۲۰۰-

  أساسیة

 
نقطة  ۱۰۰+

  أساسیة

 
نقطة  ۱۰۰-

  أساسیة

 
نقطة  ٥۰+

  أساسیة

 
نقطة  ٥۰-

 أساسیة

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
۲۰۱۹            
           ۱۸٬۷۰۰ دیسمبر ۳۱كما في 

(۱۲٬۷٥۰)  ۱۰٬۳۸۷            (۳٬٥۰٤)          ٥٬٥۷٦   ۲٬۳٦۷  

           ۱۸٬۳٦۸ المتوسط للفترة
(۱۷٬٤۱۷)  ۱۱٬۲۳۸            (٤٬٦٥۹)          ٥٬۸۱۲   ۸٥۸  

           ۲۲٬۷۱۲ الحد األقصى للفترة
(۲۰٬۷۸۲)  ۱۲٬۷٤۷            (٦٬۳۳۰)          ٦٬٥۱٤   ۲٬۳٦۷  

           ۱۳٬٥٦۰ الحد األدنى للفترة
(۱۲٬۷٥۰)  ۹٬۷۱٥              (۲٬٥۸۲)          ٥٬۰۹۷    (۱٬٤۲۹) 

            
۲۰۱۸            

)۱۸٬۲۳۸(  ۱۹٬۷۳۹ دیسمبر ۳۱كما في    ۱۰٬۹۹٥٬(  ٤۲٦۸(   ٥٬۹٥۷  ۱٬٦۰٥ 
)۱۸٬۰٥۳(  ۲۰٬۳۸۷ المتوسط للفترة   ۱۲٬۰۰۰  )٥٬٥۲۱(   ٦٬۹۹۹  ۱٬۳٤۸ 

)۲۰٬۳۱۰(  ۳۷٬۱۹۱ الحد األقصى للفترة   ۲۷٬۲۳۱  )٦٬٦۲۰(   ۲۱٬٤۹۰  ۲٬۲۷۰ 
)۱۳٬۹۳۱(  ۱٤٬۷٦۹ الحد األدنى للفترة   ۸٬٦۱۷  )٤٬۷٥۲(   ٤٬٦۸۲  )۳٦٥(  

 
  



 ۱۱٥ بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

  إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر السوق (تابع) ٤-٤۲
 

 معدل الفائدة (تابع) إدارة مخاطر ٤-٤-٤۲
 

نقطة  ۲۰۰+ التأثیر على القیمة االقتصادیة
  أساسیة

نقطة  ۲۰۰-
  أساسیة

نقطة  ۱۰۰+
  أساسیة

نقطة  ۱۰۰-
  أساسیة

نقطة  ٥۰+
  أساسیة

نقطة  ٥۰-
 أساسیة

لایر عماني  
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

۲۰۱۹            
  ۱۰٦٬۹۰٥  (۱۰٤٬۰۷۰)         ۱۰٦٬۰۳٦         (۸۷٬٤۱۳)          ۳٥۰٬٥۸۰  (۲۳۷٬۰۰۰) دیسمبر ۳۱كما في 

  ٦٤٬۸٥۲  (۹۹٬۰٥۷)         ۱۰٦٬۳۱۱         (۸۰٬٤۱٦)          ۳٤۳٬۸۷۸  (۲۲٤٬۸٦٦)  المتوسط للفترة
  ۱۰٦٬۹۰٥  (۱۰٤٬۰۷۰)         ۱۲۲٬۲۷۷         (۸۷٬۸۲۳)          ۳٦۸٬۹۱۱  (۲۳۷٬۷٤٤)  للفترةالحد األقصى 

 (۳٬۳۲۹)   (۹٤٬۹۲۰)           ۹٤٬٦٦۹         (۷۲٬۷۷٥)          ۳۱۷٬۹٤٦  (۲۱۱٬٥۷٦)  الحد األدنى للفترة
            

۲۰۱۸            
)۲۱٦٬۲۱٦( دیسمبر ۳۱كما في    ۳٦۸٬۱۳۹  )۹۲٬۲۰۷(   ۱۳٦٬۳۲٤  )۹۳٬۸۱۹(   ۹۸٬٤۸۷ 

)۲۰٥٬٦٥٥( المتوسط للفترة   ۳٥۸٬۹٥۸  )۸٥٬٦۸٦(   ۱۳٥٬۳۳٤  )۹۰٬۳۸٤(   ۱۰۰٬٥۲٥ 
)۲۲٤٬٥۸٥( الحد األقصى للفترة   ۳٦۸٬۱۳۹  )۹٦٬۲٤۱(   ۱۳۹٬۳۹۰  )۹٥٬۸۷۰(   ۱۰٥٬٥۲۲ 

)۱۸۳٬۹۱٤( الحد األدنى للفترة   ۳٤٥٬٦۲۱  )۷٤٬۸۳۳(   ۱۳۰٬۱۷۱  )۸٤٬٦۸۹(   ۸۱٬۳۲٥ 
 

  التأثیر على صافي إیرادات الفوائد
نقطة  ۲۰۰+

 أساسیة

  
نقطة  ۲۰۰-

 أساسیة

  
نقطة  ۱۰۰+

 أساسیة

  
نقطة  ۱۰۰-

 أساسیة

  
نقطة  ٥۰+

 أساسیة

  
نقطة  ٥۰-

 أساسیة
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
۲۰۱۹            
 دیسمبر ۳۱كما في 

٤۸٬٥۷۲   
        

(۳۳٬۱۱۸)  ۲٦٬۹۸۰            (۹٬۱۰۲)          ۱٤٬٤۸۳   ٦٬۱٤۷  
 المتوسط للفترة

٤۷٬۷۱۰   
        

(٤٥٬۲٤۰)  ۲۹٬۱۸۹            (۱۲٬۱۰۲)        ۱٥٬۰۹٦   ۲٬۲۲۹  
 األقصى للفترةالحد 

٥۸٬۹۹۲   
        

(٥۳٬۹۷۸)  ۳۳٬۱۰۹            (۱٦٬٤٤۱)        ۱٦٬۹۱۹   ٦٬۱٤۷  
 الحد األدنى للفترة

۳٥٬۲۲۲   
        

(۳۳٬۱۱۸)  ۲٥٬۲۳۳            (٦٬۷۰۷)          ۱۳٬۲۳۹    (۳٬۷۱۳) 
            

۲۰۱۸            
)٤۷٬۳۷۱(  ٥۱٬۲۷۱ دیسمبر ۳۱كما في    ۲۸٬٥٥٦  )۱۳٬٦۸۳(   ۱٥٬٤۷۲  ٤٬۱٦۸ 

)٤٦٬۸۹۱(  ٥۲٬۹٥۳ المتوسط للفترة   ۳۱٬۱٦۹  )۱٤٬۳۳۹(   ۱۸٬۱۷۹  ۳٬٥۰۱ 
)٥۲٬۷٥۳(  ۹٦٬٦۰۱ الحد األقصى للفترة   ۷۰٬۷۳۱  )۱۷٬۱۹٤(   ٥٥٬۸۱۸  ٥٬۸۹۷ 

)۳٦٬۱۸٦(  ۳۸٬۳٦۲ الحد األدنى للفترة   ۲۲٬۳۸۱  )۱۲٬۳٤۳(   ۱۲٬۱٦۲  )۹٤۸(  
 

 القیمة االقتصادیةالتأثیر على 
نقطة  ۲۰۰+

  أساسیة
نقطة  ۲۰۰-

  أساسیة
نقطة  ۱۰۰+

  أساسیة
نقطة  ۱۰۰-

  أساسیة
نقطة  ٥۰+

  أساسیة
نقطة  ٥۰-

 أساسیة

 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
۲۰۱۹            
  ۲۷۷٬٦۷٤  (۲۷۰٬۳۱۲)         ۲۷٥٬٤۱۸       (۲۲۷٬۰٤۸)          ۹۱۰٬٥۹۷  (٦۱٥٬٥۸٥) دیسمبر ۳۱كما في 

  ۱٦۸٬٤٤٦  (۲٥۷٬۲۹۱)         ۲۷٦٬۱۳۲       (۲۰۸٬۸۷۲)          ۸۹۳٬۱۸۹  (٥۸٤٬۰٦۸) المتوسط للفترة
  ۲۷۷٬٦۷٤  (۲۷۰٬۳۱۲)         ۳۱۷٬٦۰۳       (۲۲۸٬۱۱۳)          ۹٥۸٬۲۱۰  (٦۱۷٬٥۱٦)  الحد األقصى للفترة

 (۸٬٦٤٦)   (۲٤٦٬٥٤٤)         ۲٤٥٬۸۹۳       (۱۸۹٬۰۲٦)          ۸۲٥٬۸۳۳  (٥٤۹٬٥٤۸)  الحد األدنى للفترة
            

۲۰۱۸            
)٥٦۱٬٦۰۱( دیسمبر ۳۱كما في    ۹٥٦٬۲۰٥  )۲۳۹٬٤۹۸(   ۳٥٤٬۰۸۹  )۲٤۳٬٦۸٦(   ۲٥٥٬۸۱۰ 

)٥۳٤٬۱۷۰( المتوسط للفترة   ۹۳۲٬۳٦۰  )۲۲۲٬٥٦۱(   ۳٥۱٬٥۱۷  )۲۳٤٬۷٦۳(   ۲٦۱٬۱۰٤ 
)٥۸۳٬۳۳۹( الحد األقصى للفترة   ۹٥٦٬۲۰٥  )۲٤۹٬۹۷٦(   ۳٦۲٬۰٥۳  )۲٤۹٬۰۱٤(   ۲۷٤٬۰۸۲ 

)٤۷۷٬۷۰۰( الحد األدنى للفترة   ۸۹۷٬۷۱٦  )۱۹٤٬۳۷۱(   ۳۳۸٬۱۰۷  )۲۱۹٬۹۷۲(   ۲۱۱٬۲۳۳ 
  



 ۱۱٦ بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

  إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر أسعار السلع ٥-٤۲
 
لنفط اكجزء من عملیات الخزینة، تعرض المجموعة تسھیل تغطیة البضائع لعمالئھا. عمالء المجموعة الذین یتعاملون ببضائع كالنحاس واأللمنیوم و

 تغطي المجموعة كافة مخاطر السلع بدعم مقابل في السوق.والجواھر المتأثرة بأسعار الذھب یغطون مخاطر سلعھم من خالل المجموعة. 
 

لحجم  دتعمل المجموعة في سوق السلع فقط كمقدم تسھیالت تغطیة وال تتاجر في السلع والسبائك أو تحتفظ بمراكز بالسلع. یُمنح عمالء المجموعة ح
ن للتخفیف من مخاطر االئتمان ذات الصلة في السوق. إن حد حجم المعاملة المعاملة بناء على معدل الدوران / الطلبیات، كما یتم تطبیق حد ھامش التبای

بیرة تنتج مان كیحد من القیمة االجمالیة للعقود المتبقیة ضمن متطلبات األعمال الخاصة بالعمیل ویقوم حد ھامش التباین بحمایة المجموعة من مخاطر ائت
ب من العمالء نداءات ھاِمشیة من أجل الضمان اإلضافي أو الودائع النقدیة لتجاوز حد ھامش عن حركة أسعار عكسیة في أسعار السلع األساسیة. ویطل

 التباین. یقوم مكتب الخزانة األوسط بمراقبة مراكز العمالء ومؤشر السوق بشكل یومي.
 

 مخاطر التشغیل ٦-٤۲
 

ور أو فشل العملیات الداخلیة واألفراد واألنظمة أو عن أحداث خارجیة. یقصد بمخاطر التشغیل مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناجمة عن قص
ر نظم ووتتضمن مخاطر التشغیل المخاطر القانونیة باستثناء المخاطر االستراتیجیة ومخاطر السمعة. تنشا خسائر مخاطر التشغیل من عدم كفاءة وقص

كن السیطرة علیھا. وترتبط ھذه المخاطر باألخطاء البشریة وفشل النظم واإلجراءات أو المعلومات والرقابة الداخلیة أو األحداث الخارجیة التي ال یم
 الضوابط غیر الكافیة وأسباب خارجیة.

 
مجموعة. لتوفر سیاسة المخاطر بالمجموعة إطاراً لتحدید وتقییم ورصد مخاطر التشغیل واإلبالغ عنھا بطریقة متسقة وشاملة في جمیع أقسام ووحدات ا

وحدة مخاطر التشغیل بشكل مستقل لدعم وحدات األعمال في إدارة مخاطر التشغیل. وتتثمل األھداف الرئیسیة إلدارة مخاطر التشغیل فیما وتعمل 
 یلي:

 
كین موتالسیطرة التامة على المخاطر من خالل استخدام أحدث التقنیات وأسالیب إدارة المخاطر بما یؤدي إلى القدرة الممیزة على إدارة المخاطر  •

 وحدات األعمال المختلفة من تلبیة أھداف األداء والنمو.
ثة یللتقلیل من تأثیر أحداث المخاطر التشغیلیة من خالل نظام استعادة البیانات في حاالت الكوارث وترتیبات التأمین الشامل والوثائق الحد •

 والتنفیذ الفعال لخطة استمراریة األعمال.
 ادة كفاءة وفعالیة الموارد المتاحة .الحد من الخسائر التشغیلیة وزی •
توفیر التدریب على مخاطر التشغیل للموظفین الجدد إلى جانب التدریب المنتظم المقدم للموظفین المختصین للتوعیة بأحدث مستجدات  •

 المخاطر.
 فعالة.نشر الوعي والتثقیف بمخاطر التشغیل عبر مختلف أقسام ووحدات البنك وذلك لضمان وجود ضوابط داخلیة  •

 
لصلة. یتم ا تتحمل وحدات األعمال المسؤولیة األساسیة نحو فھم وتحدید وإدارة مخاطر التشغیل المتأصلة في المنتجات واألنشطة والعملیات والنظم ذات

تشغیل وط اإلبالغ، وأدلة الالتحكم في مخاطر التشغیل من خالل الضوابط الداخلیة القویة وأعمال المراجعة، والفصل الجید والواضح بین الواجبات، وخط
 اطر التشغیل.خالتفصیلیة، والمعاییر. تقوم دائرة التدقیق الداخلي بمراجعة مستقلة لفعالیة الضوابط الداخلیة للمجموعة ومدى قدرتھا على خفض تأثیر م

 

لف وحدات األعمال والرقابة وتتحمل مسؤولیة التأكد لجنة المخاطر التابعة لإلدارة ھي الجھة الرقابیة األساسیة على مخاطر التشغیل. وتضم اللجنة مخت
تشغیل. مخاطر المن أنَّ المجموعة لدیھا إجراءات كافیة إلدارة المخاطر تشمل تحدید وتقییم وإدارة مخاطر التشغیل وصیاغة سیاسات سلیمة وكافیة إلدارة 

 شغیل وفقا لإلطار التشغیلي إلدارة المخاطر.وتقع مسؤولیة تسھیل عملیة إدارة مخاطر التشغیل على عاتق وحدة مخاطر الت
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 مخاطر التشغیل (تابع) ٦-٤۲
 

 إدارة استمراریة األعمال
 

أي  مسبقا بعد وقوعإدارة استمراریة األعمال ھي التخطیط والتنفیذ واإلدارة لضمان قدرة المجموعة على االستمرار في العمل على األقل في وقت محدد 
ف حادث أو حادث عرضي ھام أو اضطرابات تشغیلیة كبیرة بالمجموعة. تتأكد المجموعة من أن نظمھا وإجراءاتھا مرنة في مواقف یحتمل فیھا توق

لكوارث غیر المتوقعة العمل. ولقد وضعت المجموعة خطط استمراریة األعمال لكل إدارة ھامة ولكل فرع لضمان استمرار أعمالھا بفاعلیة في ظروف ا
معاییر وحسب إرشادات البنك المركزي العُماني حول استمراریة العمل والمبادئ رفیعة المستوى لملتقى لجنة بازل المشترك حول استمراریة األعمال 

ائم ین الستمراریة األعمال لالستعداد داستمرار األعمال العالمیة. وتعمل المجموعة بشكل مستمر على تعزیز الخطط الحالیة لدیھا من خالل تنفیذ إطار مت
اخل الموقع دلتلبیة متطلبات "التأھب لحاالت الطوارئ". وتوفر المجموعة تدریباً لموظفیھا الجدد والموظفین الحالیین من خالل تدریب عبر اإلنترنت و

ات الحمایة سلطة صیاغة وتبني وتنفیذ واختبار وصیانة لضمان درایة كل موظف بإجراءات مواصلة واستعادة األعمال. وقد ُمنِحت لجنة توجیھیة لخدم
ك على عاتق لخطط فعالة الستمراریة األعمال بالمجموعة. وتقوم اللجنة بشكل مستمر بمراجعة استراتیجیة استمراریة األعمال والموافقة علیھا. وتقع كذ

ي جمیع أقسام األعمال بالمجموعة. ویتمتع مركز التعافي من الكوارث اللجنة مسؤولیة ضمان توزیع مسؤولیات التخطیط والصیانة وفھمھا وتنفیذھا ف
یلیة غبالمجموعة بالقدرة على االستجابة الفعالة ألي كوارث غیر متوقعة ویضمن القدرة على االستمرار في التشغیل في حال حدوث أي اضطرابات تش

على جمیع أقسام المجموعة إكمال االختبارات النصف سنویة للتحقق من أنھا كبیرة. ولضمان عمل مركز التعافي من الكوارث بالشكل المطلوب، یجب 
 قادرة على العمل بنجاح في أوقات الطوارئ.

 
 إدارة رأس المال ٤۲-۷

 
 رأس المال النظامي ٤۲-۷-۱

 
ق متطلب رأس المال كما ورد في یضع البنك المركزي العُماني كجھة منظمة للشركة األم ویشرف على متطلبات رأس مال الشركة األم ككل. ولتطبی

من مجموع رأس المال إلى مجموع األصول المرجحة بالمخاطر كحد  %۱٤٫٥، یتطلب البنك المركزي العُماني من الشركة األم االحتفاظ بنسبة ۳بازل 
 إلى الفئات التالیة: ۳أدنى. یمكن تحلیل رأس مال المجموعة النظامي حسب بازل 

 
المال وتشمل األسھم العادیة وعالوة اإلصدار واالحتیاطیات القابلة وغیر القابلة للتوزیع واألرباح المحتجزة (بالصافي الفئة األولى من رأس  •

نظیمیة تمن توزیعات األرباح المقترحة) بعد خصم الشھرة وخمسین في المئة من القیمة الدفتریة لالستثمار في الشركات الشقیقة وفقا للتعدیالت ال
 قوق المساھمین، ولكن تم التعامل معھا بشكل مختلف ألغراض كفایة رأس المال.المدرجة في ح

 
ة عالفئة الثانیة من رأس المال وتشمل االلتزامات الثانویة المؤھلة وانخفاض قیمة خسائر القروض العامة /مخصص الخسائر االئتمانیة المتوق •

لمتعلق بالمكاسب غیر المحققة من أدوات حقوق المساھمین المصنفة كاستثمارات (المرحلة األولى والثانیة) وعنصر احتیاطي القیمة العادلة ا
 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بعد خصم خمسین في المئة من القیمة الدفتریة لالستثمارات في الشركات الشقیقة.

 
من الفئة الثانیة والفئة الثالثة ال یمكن أن یتعدى رأس المال من الفئة األولى،  تم تطبیق حدود مختلفة على عناصر قاعدة رأس المال. إن رأس المال المؤھل

من رأس المال من الفئة األولى، فیما تم تحدید مبلغ مخصصات انخفاض القیمة الجماعیة  %٥۰كما ال یمكن أن تزید االلتزامات الثانویة المؤھلة عن نسبة 
 من إجمالي األصول المرجحة للمخاطر. %۱٫۲٥أس المال عند التي یمكن قیدھا كجزء من الفئة الثانیة لر
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 إدارة رأس المال (تابع) ٤۲-۷
 

 كفایة رأس المال ٤۲-۷-۲
 

 األعمال. یساعد رأستشیر كفایة رأس المال إلى قدرة المجموعة على الوفاء بأي طارئ دون المساس بمصلحة المودعین وتوفیر االئتمان عبر دورات 
وتسعى  .المال الكافي بالنظر إلى محفظة المخاطر التي قد تكون أصول المجموعة عرضة لھا على تعزیز االستقرار المالي وثقة المساھمین والدائنین

المتأزمة، ویوفر فرصة  المجموعة إلى تعظیم القیمة للمساھمین من خالل ھیكل أمثل لرأس المال یحمي مصالح أصحاب المصلحة في أقصى الظروف
ستقبل تأخذ في مكافیة للنمو مع الوفاء بالمتطلبات التنظیمیة، وفي الوقت نفسھ تحقیق عائد مجز للمساھمین. تتمتع المجموعة بسیاسة رأسمالیة متطلعة لل

 االعتبار المخاطر الحالیة وخطط النمو وتقییم المخاطر الناشئة للفترة المتوقعة.
 

المخاطر تعتبر العامل الرئیسي الذي یؤثر على االحتفاظ برأس المال، تدرك المجموعة حقیقة أنھا كیان تجاري وأن رأس مالھا بحاجة وفي حین أن تغطیة 
كن أّن للخدمة وأن ھنالك حاجة لتوفیر معدل عائد مجز للمساھمین. سوف یؤدي رأس المال المفرط إلى إضعاف العائد على رأس المال والذي بدوره یم

ضغط على الربحیة ونمو األصول بشكل مفرط مما یؤدي إلى حمل المجموعة للتعرض لمستویات أعلى من المخاطر. وبالتالي، عند االحتفاظ  یسبب
برأس المال، تخضع سیاسة المجموعة لمدى الحاجة لوضع مخصص مناسب للمخاطر ذات الصلة وخدمة رأس المال المحتفظ بھ. وتستخدم المجموعة 

) ورفع رأس المال عند الحاجة. توفر القاعدة القویة والمتنوعة لمساھمي المجموعة الثقة ۲والدین الثانوي (رأس المال الفئة  ۱ضافي الفئة رأس المال اإل
 الالزمة للمجموعة من حیث قدرتھا على زیادة رأس المال عند الحاجة.

 
ان ومخاطر السوق ومخاطر التشغیل، وقد وضعت نھج "كتلة المبنى". وقد تم وضع ترغب المجموعة في االنتقال إلى نھج أكثر تقدما لقیاس مخاطر االئتم

اس مستمر سخارطة طریق لكل منطقة رئیسیة من المخاطر مثل االئتمان والسوق والتشغیل. وقد تم إحراز تقدم وفقا لخارطة الطریق وتتم مراقبتھا على أ
 واإلبالغ عنھا.

 
 ۳التقاریر التنظیمیة بازل 

 
المجموعة  ىالبنك المركزي العماني اإلرشادات النھائیة من أجل تطبیق قواعد رأس المال الجدید مع ترتیبات المرحلة في معاییر إعداد التقاریر. تبقأصدر 

 في وضع قوي لرأس المال تمشیاً مع ترتیبات المرحلة االنتقالیة.
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 (تابع)إدارة رأس المال  ٤۲-۷
 

 كفایة رأس المال (تابع) ٤۲-۷-۲
 

 یبین الجدول التالي مركز كفایة رأس المال للمجموعة:
 

۲۰۱۸   ۲۰۱۹       ۲۰۱۹   ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي   

 باآلالف
  

    
لایر عماني    لایر عماني باآلالف

 باآلالف
        األدوات واالحتیاطیات: ۱رأس المال األساسي من الفئة         

  ۲۹٤٬۷٤۱    ۳۰۹٬٤۷۸    رأس المال     ۸۰۳٬۸۳۹    ۷٦٥٬٥٦۱
  ٥۳۱٬٥۳٥    ٥۳۱٬٥۳٥    عالوة إصدار     ۱٬۳۸۰٬٦۱۰    ۱٬۳۸۰٬٦۱۰

  ۹۸٬۲٤۷    ۱۰۳٬۱٦۰    احتیاطي قانوني     ۲٦۷٬۹٤۸    ۲٥٥٬۱۸۷
  ۳۷۰٬۹۸۸    ۳۸٤٬۰۷۸    احتیاطي عام     ۹۹۷٬٦۰٥    ۹٦۳٬٦۰٥

  ۱۳٬۰۹۰    ۱۳٬۰۹۰    احتیاطي قرض ثانوي     ۳٤٬۰۰۰    ۳٤٬۰۰۰
  ۳۸۲٬۲٤۳    ٤۱۸٬۱۷۰   أرباح محتجزة (بعد توزیعات األرباح المقترحة)     ۱٬۰۸٦٬۱٥٦    ۹۹۲٬۸٤۰

  ۱٬٦۹۰٬۸٤٤    ۱٬۷٥۹٬٥۱۱    اإلجمالي    ٤٬٥۷۰٬۱٥۸   ٤٬۳۹۱٬۸۰۳
                  

          یطرح: التعدیالت النظامیة         
 (۱۲٬۱۳۹)   (۹٬۹٥۲)    خسارة غیر محققة من القیمة العادلة    (۲٥٫۸٤۹)    (۳۱٬٥۳۱) 

 -     (۳٤)    خسارة متراكمة على تحوط التدفقات النقدیة    (۸۸)   -
 (۷٬۷۳۳)   (٥٬۱٥۷)    أصول ضریبة مؤجلة    (۱۳٬۳۹٥)   (۲۰٬۰۸٦) 

 (۲٬۰٦۸)   (۲٬۲۹٦)    احتیاطي تحویل العملة األجنبیة    (٥٬۹٦٤)   (٥٬۳۷۱) 
           

(۸٦٬٤۹۱)   
              

(۸۸٬٥۱۲) 
استثمارات جوھریة في األسھم المشتركة لمؤسسات مصرفیة    

  ومالیة وتأمین
                

(۳٤٬۰۷۷)   
              

(۳۳٬۲۹۹) 
 (٥٥٬۲۳۹)    (٥۱٬٥۱٦)    ۱إجمالي التعدیالت النظامیة على رأس المال األساسي الفئة     (۱۳۳٬۸۰۸)   (۱٤۳٬٤۷۹)

                  

  ۱٬٦۳٥٬٦۰٥   ۱٬۷۰۷٬۹۹٥    ۱إجمالي رأس المال األساسي الفئة      ٤٬٤۳٦٬۳٥۰    ٤٬۲٤۸٬۳۲٤
                  

  ۱۳۰٬۰۰۰    ۱۳۰٬۰۰۰    ۱رأس المال اإلضافي الفئة      ۳۳۷٬٦٦۲    ۳۳۷٬٦٦۲
                  

٤٬٥۸٥٬۹۸٤٬    ٦۷۷٤٬۰۱۲   
= رأس المال األساسي ۱(الفئة  ۱إجمالي رأس مال الفئة 

  ۱٬۷٦٥٬٦۰٥    ۱٬۸۳۷٬۹۹٥   )۱+ رأس المال اإلضافي الفئة  ۱الفئة 
                  
        : األدوات والمخصصات۲رأس المال الفئة         

  ٥۳۸    ۸۱۱    )%٤٥التغیر المتراكم في القیمة العادلة (     ۲٬۱۰٦    ۱٬۳۹۸
  ۱۱۰٬٦٦٤    ۸٦٬۷٤۷    انخفاض قیمة خسارة قرض عام     ۲۲٥٬۳۱۷    ۲۸۷٬٤۳۸

  ۱۰٬٤۷۲    ۳٬۹۲۷    التزامات ثانویة (صافیة من االحتیاطیات)     ۱۰٬۲۰۰    ۲۷٬۲۰۰
ً  سندات قابلة للتحویل    -   -  -       -    إلزامیا

  ۱۲۱٬٦۷٤    ۹۱٬٤۸٥    قبل التعدیالت النظامیة  ۲رأس المال الفئة      ۲۳۷٬٦۲۳    ۳۱٦٬۰۳٦
                  

          یطرح: التعدیالت النظامیة         

-   - 
استثمارات جوھریة في األسھم العامة لمؤسسات مصرفیة    

  ومالیة وتأمین
  

   -      - 
 -      -       ۲اجمالي التعدیالت على رأس المال الفئة     -   -
                  

  ۱۲۱٬٦۷٤    ۹۱٬٤۸٥    ۲رأس مال الفئة      ۲۳۷٬٦۲۳    ۳۱٦٬۰۳٦
                  

٤٬۹۰۲٬۰۲۲    ٥٬۰۱۱٬٦۳٥   
+  ۱إجمالي رأس المال النظامي (إجمالي رأس المال= الفئة  

  )۲ الفئة
  

۱٬۹۲۹٬٤۸۰   ۱٬۸۸۷٬۲۷۹  
                  

  ۹٬۸۱۸٬۰۱۹   ۹٬۷۸٤٬۸٤٥    إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر    ۲٥٬٤۱٥٬۱۸۲    ۲٥٬٥۰۱٬۳٤۸
  ۸٬۸٥۳٬۰۸٤    ۸٬۷۹٦٬٥۲٥    األصول المرجحة بمخاطر االئتمان     ۲۲٬۸٤۸٬۱۱۷    ۲۲٬۹۹٥٬۰۲۳

  ۱٦٥٬٤۰۷    ۱٥۱٬٥٤۱    األصول المرجحة بمخاطر السوق     ۳۹۳٬٦۱۳    ٤۲۹٬٦۲۹
  ۷۹۹٬٥۲۸    ۸۳٦٬۷۷۹    األصول المرجحة بمخاطر التشغیل     ۲٬۱۷۳٬٤٥۲    ۲٬۰۷٦٬٦۹٦

 
 

  



 ۱۲۰ بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

  إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 إدارة رأس المال (تابع) ٤۲-۷
 

 كفایة رأس المال (تابع)٤۲-۷-۲
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹ 
 نسب رأس المال:

  ۲۰۱۹ (مبینة كنسبة من إجمالي األصول المرجحة بحسب المخاطر)
 

۲۰۱۸ 
       

۱٦٫٦٦%   ۱۷٫٤٦% %۱۷٫٤٦ ۱رأس المال األساسي الفئة     ۱٦٫٦٦%  
۱۷٫۹۸%   ۱۸٫۷۸% %۱۸٫۷۸   ۱الفئة     ۱۷٫۹۸%  
۱۹٫۲۲%   ۱۹٫۷۲% %۱۹٫۷۲ إجمالي رأس المال    ۱۹٫۲۲%  

 
) بعد األخذ في عین االعتبار توزیعات األرباح المقترحة %۱۹٫۲۲: ۲۰۱۸( %۱۹٫۷۲تم التوصل إلى إجمالي نسبة كفایة رأس المال النظامي وقدرھا 

توزیعات األرباح ما نسبتھ  أسھم). ویكون إجمالي نسبة كفایة رأس المال قبل األخذ في االعتبار %٥نقداً و %۳٥: ۲۰۱۸أسھم ( %٥نقداً و %۳٥بمقدار 
۲۰٫۸۳% )۲۰۱۸ :۲۰٫۲۷%.( 

 
 التقریر ألغراض الرقابة: ۲كفایة رأس المال وفقاً لبازل 

 
 الصادرة من البنك المركزي العماني للمجموعة ألغراض الرقابة: ۲یحدد الجدول التالي مركز كفایة رأس المال وفقاً إلرشادات بازل 

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

أمریكي دوالر 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

       
 ۱٬۷۸۲٬۲٥٤  ۱٬۸٥٥٬۰۳۳ ۱رأس المال الفئة  ٤٬۸۱۸٬۲٦۷  ٤٬٦۲۹٬۲۳۱

 ۱۲۰٬۷۳۲   ۸۳٬٦۰۹ ۲رأس المال الفئة   ۲۱۷٬۱٦٦  ۳۱۳٬٥۹۰
 ۱٬۹۰۲٬۹۸٦  ۱٬۹۳۸٬٦٤۲ إجمالي رأس المال النظامي ٥٬۰۳٥٬٤۳۳  ٤٬۹٤۲٬۸۲۱

       
    إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر:   

 ۸٬۸٥۳٬۰۸٤    ۸٬۷۹٦٬٥۲٥ مخاطر االئتمان  ۲۲٬۸٤۸٬۱۱۷  ۲۲٬۹۹٥٬۰۲۳
 ۱٦٥٬٤۰۷   ۱٥۱٬٥٤۱ مخاطر السوق  ۳۹۳٬٦۱۳  ٤۲۹٬٦۲۹

 ۷۹۹٬٥۲۸   ۸۳٦٬۷۷۹ مخاطر التشغیل  ۲٬۱۷۳٬٤٥۲  ۲٬۰۷٦٬٦۹٦
 ۹٬۸۱۸٬۰۱۹   ۹٬۷۸٤٬۸٤٥ إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر  ۲٥٬٤۱٥٬۱۸۲  ۲٥٬٥۰۱٬۳٤۸

       
    نسب رأس المال   

۱۹٫۳۸%   %۱۹٫۸۱ 
إجمالي رأس المال النظامي المبین كنسبة مئویة من إجمالي 

%۱۹٫۳۸  ۱۹٫۸۱% األصول المرجحة بالمخاطر  
       

۱۸٫۱٥%   %۱۸٫۹٦ 
من إجمالي األصول  المبین كنسبة مئویة ۱إجمالي رأس مال الفئة 

%۱۸٫۱٥  ۱۸٫۹٦% المرجحة بالمخاطر  
 

) بعد األخذ في عین االعتبار توزیعات األرباح %۱۹٫۳۸: ۲۰۱۸( %۱۹٫۸۱تم التوصل إلى إجمالي نسبة كفایة رأس المال النظامي وقدرھا 
كفایة رأس المال قبل األخذ في االعتبار توزیعات أسھم). ویكون إجمالي نسبة  %٥نقداً و %۳٥: ۲۰۱۸أسھم ( %٥نقداً و %۳٥المقترحة بمقدار 
  ).%۲۰٫٤۳: ۲۰۱۸( %۲۰٫۹۲األرباح ما نسبتھ 



 ۱۲۱ بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

  إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤۲
 

 إدارة رأس المال (تابع) ٤۲-۷
 

 عملیة تقییم كفایة رأس المال الداخلي ٤۲-۷-۳
 

الصادرة عن البنك المركزي العماني، تتبع المجموعة عملیة التقییم الداخلي لكفایة إضافة إلى رأس المال النظامي الذي یستند على المبادئ التوجیھیة 
كفایة رأس ل رأس المال من أجل التقییم الفعلي لكفایة رأس مال المجموعة على أساس قیاس متقدم لرأس المال االقتصادي. تتضمن عملیة التقییم الداخلي

اطر العمل ومخاطر التركیز ومخاطر االرتباط ومخاطر أسعار الفائدة على محفظة البنك جنبا إلى جنب مع المال تأثیر المخاطر المتبقیة بما في ذلك مخ
ي ولكن أیضا لالمخاطر األساسیة. إن الغرض من عملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال بالمجموعة لیس فقط تقدیم تقییم مفصل لكفایة رأس المال الحا

ال في المستقبل بما یتماشى مع خطط العمل المعتمدة بغیة تقییم صالحیتھا من منظور المخاطر. وقد تضمن اإلطار العام لتقدیر نسب كفایة رأس الم
یة لمنھجیة منظمة لتقییم شامل وذي نظرة مستقبلیة لرأس المال على أساس المخاطر التي تكون المجموعة عرضة لھا. وسوف یتم من خالل ھذه العم

الي للمجموعة وربما یؤدي ذلك إلى تعدیالت إذا كانت المخاطر الكامنة تتجاوز قدرة المجموعة على التحّمل. وسیتم تحدیث فحص نموذج العمل الح
ایة رأس فالخطة سنویا على األقل وعلى أساس متجدد لمدة السنوات الخمس المقبلة. وعلى أساس سنوي، یعتمد مجلس اإلدارة عملیة التقییم الداخلي لك

الي حھا سنویاً إلى البنك المركزي. ویتم تقدیم تقریر ربع سنوي بشأن كفایة رأس المال إلى مجلس اإلدارة. وتعتقد المجموعة أن رأس مالھا الالمال ویقدم
  والمتوقع مناسب لدعم استراتیجیة أعمالھا.

 
 ارة رأس المال.وقد ساعد تقییم كفایة رأس المال ذو النظرة المستقبلیة المجموعة في التخطیط للمستقبل إلد

 
 تخصیص رأس المال ٤-٤۲-۷

 
ظیم عیھدف تخصیص رأس المال بین وحدات العمل واألنشطة المحددة، إلى حد كبیر، إلى تعظیم العائد على رأس المال المخصص. وعلى الرغم من أن ت

رأس المال داخل المجموعة لوحدات العمل أو العائد على رأس المال الموزون بالمخاطر ھو األساس الرئیسي المستخدم في تحدید كیفیة تخصیص 
أو األنشطة  حداتاألنشطة المحددة، ال یعتبر تعظیم العائد األساس الوحید المستخدم التخاذ القرار. وتؤخذ في االعتبار عوامل أخرى مثل التناغم بین الو

 یلة المدى للمجموعة عند تخصیص رأس المال.وتوفر اإلدارة والموارد األخرى ومدى مالءمة النشاط مع األھداف االستراتیجیة طو
 



۱۲۲ 
   ش.م.ع.عبنك مسقط 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة

 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 معلومات القیمة العادلة ٤۳
 

 ال تختلف جوھریاً عن قیمھا الدفتریة:میزانیة العمومیة كما في تاریخ التقریر بناًء على منھجیة التقییم الموضحة أدناه اعتبر كل من مجلس اإلدارة واإلدارة أن القیم العادلة لكافة األدوات المالیة داخل وخارج ال
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 
مصنفة بالقیمة 
العادلة من خالل 
  الربح أو الخسارة

مصنف بالقیمة 
العادلة من خالل 

  التكلفة المھلكة  الدخل الشامل اآلخر
إجمالي القیمة 

 القیمة العادلة  الدفتریة

 المستوى

 
عماني باآلالفلایر   لایر عماني باآلالف إیضاحات     لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  

                   
 ۳  ۷۸۱٬۷٥٥   ۷۸۱٬۷٥٥   ۷۸۱٬۷٥٥  -   -  ٥ نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي

 ۲٬۳  ۸۸۰٬۲۲۳   ۸٦۹٬۸۰٤   ۸۰٥٬۷۲۱   ۱٥٬۳۲۸   ٤۸٬۷٥٥ ٦ مستحق من البنوك
 ۳  ۹٬۰۲۸٬٤٥۰   ۸٬۸۷۸٬۰٤۱   ۸٬۸۷۸٬۰٤۱  -   - ۷ وسلف وتمویل إسالميمدیونیات قروض 

 ۱٬۲٬۳  ۱٬٤٦۹٬۹٥۸   ۱٬٤٤٤٬۸۳۲   ۱٬۲۷٤٬٦۹٦   ۱٤٤٬۲۰۲   ۲٥٬۹۳٤ ۹ استثمارات في أوراق مالیة
   ۲  ۲۲٬۲۷٤   ۲۲٬۲۷٤  -   -    ۲۲٬۲۷٤ ۳۸ القیمة العادلة الموجبة للمشتقات

۹٦٬۹٦۳   ۱٥۹٬٥۳۰   ۱۱٬۷٤۰٬۲۱۳   ۱۱٬۹۹٦٬۷۰٦   ۱۲٬۱۸۲٬٦٦۰     
          

 ۳  ۱٬۱۸۰٬۲٦۱   ۱٬۱۷۳٬٤۷۹   ۱٬۱۷۳٬٤۷۹  -   -  ۱٤ ودائع من البنوك
 ۳  ۸٬۰٦۸٬۷۱٦   ۸٬۰٤۳٬٦٦٦   ۸٬۰٤۳٬٦٦٦  -   -  ۱٥ ودائع العمالء بما في ذلك الودائع اإلسالمیة للعمالء

 ۱  ۸۹٬٦۷۰   ۹۰٬۲۰٥   ۹۰٬۲۰٥  -   -  ۱٦ صكوك
 ۱  ۳۹۷٬۰۸۱   ۳۸٥٬٤۱۰   ۳۸٥٬٤۱۰  -   -  ۱۷ سندات یورو متوسطة األجل

 ۳  ۲٦٬۱۸۰   ۲٦٬۱۸۰   ۲٦٬۱۸۰  -   -  ۲۱ التزامات ثانویة
   ۲  ۱۸٬٦۷٥   ۱۸٬٦۷٥  -   -    ۱۸٬٦۷٥ ۳۸ القیمة العادلة السالبة للمشتقات

۱۸٬٦۷٥    -  ۹٬۷۱۸٬۹٤۰   ۹٬۷۳۷٬٦۱٥   ۹٬۷۸۰٬٥۸۳   
 
 
 
 



۱۲۳ 
 

   بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 

 معلومات القیمة العادلة (تابع) ٤۳
 

 

 إیضاحات

مصنفة بالقیمة 
العادلة من خالل 
  الربح أو الخسارة

مصنف بالقیمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

  التكلفة المھلكة  اآلخر
إجمالي القیمة 

 القیمة العادلة  الدفتریة

 المستوى

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
 

            
            ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

 ۳  ۱٬۳۰٦٬۷٥٦    ۱٬۳۰٦٬۷٥٦   ۱٬۳۰٦٬۷٥٦   -    - ٥ نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي
 ۲٬۳  ٤۷۹٬٦۸۳    ٤۷٦٬۰٤۳    ٤٤٥٬۲٤۹    ۱۱٬٥۸۱    ۱۹٬۲۱۳ ٦ مستحق من البنوك

 ۳  ۹٬۰۳۷٬٤۲٦    ۸٬۹۳۸٬۹۱٥    ۸٬۹۳۸٬۹۱٥   -    - ۷ مدیونیات قروض وسلف وتمویل إسالمي
 ۱٬۲٬۳  ۱٬۲۸۳٬۳٤۷    ۱٬۲٦۹٬٥۸۲    ۱٬۰۸٥٬۰۰۷    ۱٥٤٬٤٥٦    ۳۰٬۱۱۹ ۹ استثمارات في أوراق مالیة

 ۲  ۱۸٬٤۳۱    ۱۸٬٤۳۱   -   -       ۱۸٬٤۳۱ ۳۸ القیمة العادلة الموجبة للمشتقات
  ٦۷٬۷٦۳    ۱٦٦٬۰۳۷    ۱۱٬۷۷٥٬۹۲۷   ۱۲٬۰۰۹٬۷۲۷    ۱۲٬۱۲٥٬٦٤۳   
            
            

 ۳  ۹٥۹٬٥۷۲    ۹٥۱٬۸۷۸    ۹٥۱٬۸۷۸   -  - ۱٤ ودائع من البنوك
  ۳  ۸٬٥۲۰٬۲٥۹    ۸٬٤٦۲٬٦۸٥    ۸٬٤٦۲٬٦۸٥   -  - ۱٥ ودائع العمالء وودائع العمالء اإلسالمیة

 ۱  ٤۰٬۱٤۷    ٤٤٬٦۰۸    ٤٤٬٦۰۸   -  - ۱٦ صكوك
 ۱  ۳۹٥٬۸۷۷    ۳۸٥٬۰۰۰    ۳۸٥٬۰۰۰   -  - ۱۷ سندات یورو متوسطة األجل

 ۳  ۳۹٬۲۷۰    ۳۹٬۲۷۰    ۳۹٬۲۷۰   -  - ۲۱ التزامات ثانویة
 ۲  ۱۹٬٤٥٦    ۱۹٬٤٥٦   -  -    ۱۹٬٤٥٦ ۳۸ دلة السالبة للمشتقاتالقیمة العا

  ۱۹٬٤٥٦    -   ۹٬۸۸۳٬٤٤۱    ۹٬۹۰۲٬۸۹۷    ۹٬۹۷٤٬٥۸۱   



 ۱۲٤ بنك مسقط ش.م.ع.ع
    إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة

 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 معلومات القیمة العادلة (تابع) ٤۳
 

لألدوات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة في قائمة  ۷التعدیل على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ۲۰۱۰ینایر  ۱تبنت المجموعة اعتباراً من 
 المركز المالي. یقتضي ھذا التعدیل اإلفصاح عن أسالیب قیاس القیمة العادلة حسب مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما یلي:

 
 ر المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لألصول وااللتزامات المتماثلة.األسعا - ۱المستوى 

 
، یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غیر ۱مدخالت، بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى  - ۲المستوى 

 مباشر (مثل مشتق من األسعار).
 

مة العادلة المشتقة من أسالیب التقییم متضمنة مدخالت األصول وااللتزامات التي ال تستند إلى بیانات السوق الملحوظة (مدخالت : قیاس القی۳المستوى 
 غیر ملحوظة).

 دیسمبر: ۳۱یعرض الجدول التالي أصول المجموعة والتزاماتھا المقاسة بالقیمة العادلة بتاریخ 
 

۱المستوى    
 

۲المستوى  ۳المستوى     اإلجمالي  

۲۰۱۹ 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

 األصول
 

 
 

 
 

 
 

  ۲۲٬۲۷٤    -   ۲۲٬۲۷٤   - مشتقات
حقوق المساھمین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

  الخسارة
۱۷٬۱٤۰  

 
 -  

 
۸٬۷۹٤  

 
 ۲٥٬۹۳٤  

بالقیمة العادلة من خالل الدخل  حقوق المساھمین
  الشامل اآلخر

۸۱٬۱۹۷  
 -   

 ۳٬٥۲۷  
 

 ۸٤٬۷۲٤  

  ٥۹٬٤۷۸    ٤٬۳٦۹   -   ٥٥٬۱۰۹  الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ۱۹۲٬٤۱۰    ۱٦٬٦۹۰   ۲۲٬۲۷٤   ۱٥۳٬٤٤٦ إجمالي األصول

 
 

 

 

 

 

 

 

 االلتزامات
 

 
 

 
 

 
 

  ۱۸٬٦۷٥    -   ۱۸٬٦۷٥   - مشتقات
 

۱المستوى  ۲۰۱۸ ۲المستوى    ۳المستوى     اإلجمالي  
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 

        األصول
  ۱۸٬٤۳۱    -    ۱۸٬٤۳۱     -  مشتقات

حقوق المساھمین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

۲۱٬۳۰۷  
  

-  
  

 ۸٬۸۱۲  
  

۳۰٬۱۱۹  

حقوق المساھمین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  اآلخر

۸۱٬۷٤۷  
  -    

۱۰٬۷٦۲  
  

۹۲٬٥۰۹  

  ٦۱٬۹٤۷    ۷٬۹۳۷   -       ٥٤٬۰۱۰   الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ۲۰۳٬۰۰٦    ۲۷٬٥۱۱    ۱۸٬٤۳۱    ۱٥۷٬۰٦٤  إجمالي األصول

        

        االلتزامات
  ۱۹٬٤٥٦    -    ۱۹٬٤٥٦     -  مشتقات

 
 .۲۰۱۸و ۲۰۱۹لیس ھناك تحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل العامین 

 

دیسمبر على قائمة الدخل الشامل  ۳۱بالقیمة العادلة في من أصول والتزامات المجموعة المقاسة  %٥فیما یلي تأثیر التغیر في التقدیرات بنسبة 
 اآلخر:

 
۱المستوى   ۲المستوى    ۳المستوى     اإلجمالي  

  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف ۲۰۱۹
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        
        

        األصول
  ۱٬۱۱٤  -   ۱٬۱۱٤  - مشتقات
المساھمین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو حقوق 

  الخسارة
۸٥۷  

 
- 

 
٤٤۰  

 
۱٬۲۹۷  

  ٤٬۲۳٦   ۱۷٦  -   ٤٬۰٦۰  الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
حقوق المساھمین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

  الخسارة
۲٬۷٥٥  

 -  
۲۱۸  

 
۲٬۹۷۳  

  ۹٬٦۲۰   ۸۳٤   ۱٬۱۱٤   ۷٬٦۷۲ إجمالي األصول
 االلتزامات

 
 

 
 

 
 

 

  ۹۳٤  -    ۹۳٤  - مشتقات



 ۱۲٥ بنك مسقط ش.م.ع.ع
 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة

 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 معلومات القیمة العادلة (تابع) ٤۳

 
۱المستوى  ۲۰۱۸ ۲المستوى    ۳المستوى     اإلجمالي  

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
        األصول
  ۹۲۲    -    ۹۲۲     -  مشتقات

  ۱٬٥۰٦    ٤٤۱    -    ۱٬۰٦٥  العادلة من خالل الربح أو الخسارة حقوق المساھمین بالقیمة
  ٤٬٦۲٥    ٥۳۸    -    ٤٬۰۸۷  الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ۳٬۰۹۸   ۳۹۷    -    ۲٬۷۰۱  حقوق المساھمین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  ۱۰٬۱٥۱    ۱٬۳۷٦    ۹۲۲    ۷٬۸٥۳  إجمالي األصول

        االلتزامات
  ۹۷۳    -    ۹۷۳     -  مشتقات

 
ال یعد جوھریاً بالنسبة للقوائم المالیة. ویوضح الجدول التالي حركة استثمارات  ۳تأثیر التغیر في التقدیرات المستخدمة في قیاس القیمة العادلة للمستوى 

 للمجموعة: ۳المستوى 
 

 

حقوق المساھمین 
بالقیمة العادلة من خالل 

  الدخل الشامل اآلخر 

الدین بالقیمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل 

  اآلخر

حقوق المساھمین 
بالقیمة العادلة من 

  اإلجمالي  خالل الربح أو الخسارة
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف

  ۲۷٬٥۱۱    ۸٬۸۱۲    ۷٬۹۳۷    ۱۰٬۷٦۲ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
  ۲۱۸    ۲۱۸    -    -  أرباح محققة عند البیع

)۱۱۹(     ۳۷٤    ۲۹۱ ربح/ (خسارة) من التغیر في القیمة العادلة    ٥٤٦  
  ۱٬۰٤٤    ۱٬۰٤٤    -    - إضافات

)۷٬٥۲٦(   استبعادات ومستردات     )۳٬٦۰۰(     )۱٬۱٥٤(     )۱۲٬۲۸۰(  
)۳٤۲(     - انخفاض قیمة االستثمارات    -     )۳٤۲(  

)۷(     -    - فروق صرف العملة     )۷(  
 ۱٦٬٦۹۰   ۸٬۷۹٤   ٤٬۳٦۹   ۳٬٥۲۷ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 

 یمثل الجدول التالي الحركة في استثمارات المستوى الثالث للمجموعة:

 

حقوق المساھمین 
بالقیمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
 اآلخر

 
القیمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
  اآلخر
 الدین

القیمة العادلة من 
خالل الربح أو 

  الخسارة
  حقوق المساھمین

 
 

 
 اإلجمالي

 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 

  ۳۳٬۲۹۲   ٤۲٥  ۱۲٬۲۲۰    ۲۰٬٦٤۷ ۲۰۱۸ینایر  ۱في 
تعدیالت التحول وفقاً لمعیار التقاریر المالیة الدولي 

 ۹رقم 
 )۸٬٥۷٤(  

  
 )۱٬۹۲٥(  ۸٬۳۹۰    )۲٬۱۰۹(  

)۱٤(  -   - قیمة االستثمارات عكس االنخفاض في    )۱٤(  
)۱٬۳٦٦(  ربح/ (خسارة) من التغیر في القیمة العادلة    ۸۰   )٤۲۰(          )۱٫۷۰٦(  

  ۱٬۱۱۹   ۱٬۰٥٦ -    ٦۳ إضافات
)۸(   استبعادات ومستردات     )۲٬٥۰٤(   )٦۲۹(    )۳٫۱٤۱(  

  ٦٦  -  ٦٦   - عكس االنخفاض في قیمة االستثمارات
  ٤   ٤ -   - صرف العملة فروق

  ۲۷٬٥۱۱   ۸٬۸۱۲  ۷٬۹۳۷    ۱۰٬۷٦۲ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
 

على أساس التقییم العادل الذي تم تنفیذه  ۳) من أسھم حقوق المساھمین من المستوى %۸٦: ۲۰۱۸( %۷۹، تم تقییم ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱اعتباًرا من 
الدخل (خصم التدفقات النقدیة) ونھج السوق (باستخدام األسعار أو غیرھا من المعلومات ذات الصلة الناتجة وفقًا لطرق التقییم المناسبة استنادًا إلى نھج 

لعادلة إلى اعن معامالت السوق لكیانات متطابقة أو متشابھة)، أو نھج التكلفة أو مزیج منھا. تستخدم المدخالت غیر القابلة للمالحظة لقیاس القیمة 
ھ مدخالت قابلة للمالحظة ذات عالقة، وذلك باستخدام أفضل المعلومات المتاحة في ھذه الظروف. وھذه قد تتضمن البیانات الحد الذي ال تتوفر فی

 الخاصة بالبنوك وتراعي جمیع المعلومات حول افتراضات المشاركین في السوق والمتوفرة بشكل معقول.
 

على أساس أحدث قوائم حسابات رأس المال  ۳أسھم حقوق المساھمین من المستوى ) من %۱٤: ۲۰۱۸( %۲۱، تم تقییم ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
أو في تاریخ الحق وتم تعدیلھا وفقا للتدفقات النقدیة  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰المتاحة للشركات المستثمر فیھا والمستلمة من مدراء الصنادیق المستقلین في 

أو في تاریخ  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ألصول المستلمة من مدراء الصنادیق المستقلین في أو على أساس صافي قیم ا ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الالحقة حتى 
  الحق.

 

بار مجموعة تتم تقییم استثمارات الدیون على أساس القیمة العادلة. یستند التقییم إلى معدل (العائد) للخصم المعدل وفقا للمخاطر مع األخذ في االع
لجوھري في جودة االئتمان أن یؤدي إلى انخفاض القیمة العادلة مع زیادة جوھریة في الھامش أعلى من معقولة من التقدیرات. من شأن االنخفاض ا

  .المعدل الخالي من المخاطر والعكس بالعكس. تحتفظ المجموعة بمخصصات كافیة على االستثمارات المذكورة أعاله اعتباًرا من تاریخ التقریر



 ۱۲٦ بنك مسقط ش.م.ع.ع
 إیضاحات حول القوائم المالیة المجمعة

 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 تقدیر القیم العادلة ٤۳-۱
 

 ي الطرق واالفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تقدیر القیم العادلة لألصول وااللتزامات:یلخص ما یل
 

 قروض وسلف ٤۳-۱-۱
 

اد القروض في دتم حساب القیمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدیة المخصومة لألصل والفوائد المستقبلیة المتوقعة المخصومة. یتم افتراض حدوث س
تعاقدیة، حیثما ینطبق. بالنسبة للقروض التي لیس لھا فترات سداد محددة أو تلك التي تخضع لمخاطر الدفعات المقدمة یتم تقدیر السداد تواریخ السداد ال

لفائدة. عدل ام على أساس الخبرة في الفترات السابقة عندما كانت معدالت الفائدة بمستویات مماثلة للمستویات الحالیة، بعد تعدیلھا بأي فروق في منظور
فقات النقدیة دیتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بوضع مخاطر االئتمان وأي مؤشر على االنخفاض في القیمة في االعتبار. یتم تقدیر الت

رضین الجدد ماثلة للمقتالمستقبلیة المتوقعة ألي تصنیفات قروض متجانسة على أساس المحفظة ویتم خصمھا بالمعدالت الحالیة المقدمة للقروض الم
رات في معدالت یذوي مالمح االئتمان المماثلة. تعكس القیم العادلة المقدرة للقروض التغیرات في مركز االئتمان منذ تاریخ تقدیم القروض كما تعكس التغ

 الفائدة في حالة القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة.
 

 والمشتقاتاالستثمارات المدرجة بالتكلفة  ٤۳-۱-۲
 

ق یتم تقدیر وتستند القیمة العادلة على األسعار المدرجة بالسوق في تاریخ التقریر بدون أي خصم لتكالیف المعاملة. في حالة عدم وجود سعر مدرج بالس
 القیمة العادلة باستخدام أسالیب التدفقات النقدیة المخصومة وأیة طرق أخرى للتقییم.

 
ت النقدیة المخصومة، تستند التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى أفضل تقدیرات اإلدارة ویكون معدل الخصم ھو معدل عند استخدام أسالیب التدفقا

 یتعلق بالسوق بالنسبة ألداة مالیة مماثلة بتاریخ التقریر.
 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارةاالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات بالقیمة  ٤۳-۱-۳
 

یمة العادلة ویتم قتستند القیم العادلة لالستثمارات المدرجة إلى أسعار الشراء المدرجة كما في تاریخ التقریر. ویتم تقییم االستثمارات غیر المدرجة بال
یف أو مزیج منھا أو على أساس آخر قوائم حسابات رأسمالیة متاحة أو قیاسھا وفقاً ألسالیب التقییم المالئمة بناء على طرق اإلیرادات أو السوق أو التكال

 صافي قیم األصول للشركات المستثمر فیھا الواردة من مدیري الصنادیق المستقلة والمعدلة للتدفقات النقدیة الالحقة حتى تاریخ التقریر.
 

 الودائع البنكیة وودائع العمالء ٤-٤۳-۱
 

الودائع التي لیس لھا فترات استحقاق معلومة، یتم اعتبار أن القیمة العادلة ھي المبلغ المستحق السداد عند الطلب في تاریخ بالنسبة للودائع تحت الطلب و
 خصومة باستخداممالتقریر. تستند القیمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات االستحقاق الثابتة، بما في ذلك شھادات اإلیداع، على التدفقات النقدیة ال

عتبار عند في اال معدالت الفائدة المعروضة حالیاً للودائع ذات فترات االستحقاق الباقیة المماثلة. ال یتم أخذ قیمة العالقات طویلة األجل مع المودعین
 تقدیر القیم العادلة.

 
 أدوات مالیة خارج المیزانیة العمومیة ٥-٤۳-۱

 
المالیة خارج المیزانیة العمومیة المتعلقة باالئتمان، والتي تتضمن االرتباطات لتقدیم االئتمان واالعتمادات ال یتم إجراء تسویات للقیمة العادلة لألدوات 

لة بالفعل في المستندیة وخطابات الضمانات ساریة المفعول ألن االیرادات المستقبلیة المرتبطة بھا تعكس جوھریاً األتعاب والعموالت التعاقدیة المحمُ 
  التفاقیات ذات ائتمان واستحقاق مماثلین.تاریخ التقریر 

 
صول وااللتزامات یتم تقییم عقود صرف العمالت األجنبیة استناداً إلى أسعار السوق. تم إدراج تعدیالت القیم السوقیة لتلك العقود في القیم الدفتریة لأل

 األخرى.
 

 أرقام المقارنة ٤٤
 

 مدرجة ألغراض المقارنة. ۲۰۱۸لعام لم یتم إعادة تصنیف أي أرقام مقابلة جوھریة 
 
 

 .٦إلى  ۱الصفحات  -تقریر مراقب الحسابات المستقل 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

  القوائم المالیة
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المقر الرئیسي للعمل:

 
 

 ۳۱۱، مبنى رقم ۱۲۰/٤بنایة رقم 
  مرتفعات المطار، ٦۲شارع رقم 

 السیب،
 سلطنة عمان

 
 العنوان المسجل:

 
 

 ۱۳٤ص. ب. 
 ۱۱۲روي 

 سلطنة عمان



 
  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 القوائم المالیة

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 

 الصفحة المحتویات
  
  

 ۱ تقریر مراقب الحسابات المستقل
  
  

 ۲ المركز المالي قائمة
  
  

 ۳ قائمة الدخل الشامل  
  
  

 ٤ قائمة التدفقات النقدیة
  
  

 ٥ قائمة التغیرات في حقوق المالكین
  
  

 ٦ قائمة مصادر واستخدامات أموال الصندوق الخیري
  
  

 ٥۰ – ۷ إیضاحات حول القوائم المالیة
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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





 ۳ 

  اقمیث –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

  قائمة الدخل الشامل
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹   ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
 إیضاحات  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

        
     اإلیرادات   

 ٥۸٬٤۹۲   ٦٥٬۹٤٦ ۱۷ اإلسالمیةإیرادات من التمویالت واالستثمارات   ۱۷۱٬۲۸۸  ۱٥۱٬۹۲۷
        

)۸٦٬۳۲٥(  )۸۷٬۹٦۱( 
العائد على حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار قبل 

 )۳۳٬۲۳٥(  )۳۳٬۸٦٥(  حصة میثاق كمضارب
 ۷٬۹۲۷   ٤٬۳۳٤  حصة میثاق كمضارب  ۱۱٬۲٥۷   ۲۰٬٥۹۰

 )۲٥٬۳۰۸(  )۲۹٬٥۳۱(  االستثمارالعائد على حقوق الملكیة لحملة حسابات  )۷٦٬۷۰٤(  )٦٥٬۷۳٥(
        

 ۳۳٬۱۸٤   ۳٦٬٤۱٥  حصة میثاق من اإلیرادات كمضارب وكرب مال  ۹٤٬٥۸٤   ۸٦٬۱۹۲
 )۲٬۳۱۷(  )۳٬۸۹۳(  أرباح مدفوعة على الصكوك )۱۰٬۱۱۲(  )٦٬۰۱۸(
 )۲٬٥٦۰(  )٥٬۷٥۲(  صافي الربح على المستحق للبنوك بموجب الوكالة )۱٤٬۹٤۰(  )٦٬٦٤۹(

۷۳٬٥۲٦   ٥۹٬٥۳۲    ۲٦٬۷۷۰   ۲۸٬۳۰۷ 
 ۲٬۰٦٥   ۳٬۱٥۸ ۱۸ إیرادات أخرى  ۸٬۲۰۳   ٥٬۳٦٤

 ۳۰٬۳۷۲   ۲۹٬۹۲۸  صافي إیرادات التشغیل   ۷۷٬۷۳٥   ۷۸٬۸۸۹
        
     مصروفات التشغیل   
 )٦٬۳۱٥(  )٥٬۹٥۲(  مصروفات الموظفین )۱٥٬٤٦۰(  )۱٦٬٤۰۳(
 )۱٬٥٥٥(  )۱٬۳۷۹(  تكالیف إشغال )۳٬٥۸۲(  )٤٬۰۳۹(
 )۱٬۲۱٦(  )۱٬۲۲۲( ۱۰ استھالك )۳٬۱۷٤(  )۳٬۱٥۸(
 )٤٬٤٥۲(  )٤٬٥٦٦(  مصروفات إداریة )۱۱٬۸٦۰(  )۱۱٬٥٦٤(
)۳٥٬۱٦٤(  )۳٤٬۰۷٦(   )۱۳٬۱۱۹(  )۱۳٬٥۳۸( 

 ۱٦٬۸۳٤   ۱٦٬۸۰۹  صافي الدخل قبل المخصصات والضریبة  ٤۳٬٦٥۹   ٤۳٬۷۲٥
        
 )۷٬۳٤۱(  )۷٬٤۸۹( ۱۹ انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة )۱۹٬٤٥۲(  )۱۹٬۰٦۸(
 )۲۸(  )۸٥( ۹ انخفاض قیمة االستثمارات )۲۲۱(  )۷۳(

 ۳٬۳۲٥   ۳٬۰۸۲ ۱۹  مبالغ مستردة من مخصصات انخفاض القیمة  ۸٬۰۰٥  ۸٬٦۳٦
 ۱۲٬۷۹۰   ۱۲٬۳۱۷  صافي الدخل قبل الضریبة    ۳۱٬۹۹۱   ۳۳٬۲۲۰

 )۲٬۰٤٦(  )۱٬٤۷۱(   الضریبة )۳٬۸۲۱(  )٥٬۳۱٤(
 ۱۰٬۷٤٤   ۱۰٬۸٤٦   صافي الدخل للعام  ۲۸٬۱۷۰   ۲۷٬۹۰٦

        
     الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى للعام   

 ۲۱۰   ۳۸۰  محول من احتیاطي إعادة ھیكلة التمویل  ۹۸۷  ٥٤٥

)۷۸٤(  )۱٬۳۷۱( 
خسارة محققة على أوراق مالیة مقاسة من خالل حقوق 

 )۳۰۲(  )٥۲۸(  الملكیة

)۳٬۷٥٦(  ۳۷۹  
تغیرات في القیمة العادلة ألوراق مالیة مقاسة من خالل 

 )۱٬٤٤٦(   ۱٤٦  حقوق الملكیة
 )۱٬٥۳۸(  )۲(  الخسارة الشاملة األخرى للعام )٥(  )۳٬۹۹٥(

 ۹٬۲۰٦   ۱۰٬۸٤٤  إجمالي الدخل الشامل للعام  ۲۸٬۱٦٥   ۲۳٬۹۱۱
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ٥۰إلى  ۷المدرجة على الصفحات من تعتبر اإلیضاحات 
 
 

  .۱صفحة رقم  -تقریر مراقب الحسابات المستقل 
  



 ٤ 

 میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 قائمة التدفقات النقدیة
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹   ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

أمریكي دوالر 
 إیضاحات  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

        
      أنشطة التشغیل   

  ۱۲٬۷۹۰   ۱۲٬۳۱۷  صافي الدخل قبل الضریبة  ۳۱٬۹۹۱  ۳۳٬۲۲۱
     تسویات لـ:   

  ۱٬۲۱٦   ۱٬۲۲۲ ۱۰ استھالك  ۳٬۱۷٤  ۳٬۱٥۸
  ۲۸   ۸٥ ۹ انخفاض قیمة االستثمارات  ۲۲۱  ۷۳

  ۷٬۳٤۱   ۷٬٤۸۹ ۱۹ انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة  ۱۹٬٤٥۲  ۱۹٬۰٦۸
 )۳٬۳۲٥(  )۳٬۰۸۲( ۱۹ مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة )۸٬۰۰٥(  )۸٬٦۳٦(
 )٥(  )۳٤(  ربح من بیع استثمارات )۸۸(  )۱۳(
 )۷٤۲(  )٦٤۹(  توزیعات أرباح مستلمة )۱٬٦۸٦(  )۱٬۹۲۷(

  ۷۸۹   ٤۱۸ ۱٤  احتیاطي معادلة األرباح    ۱٬۰۸٦  ۲٬۰٤۹
  ۱۰۰   ٦۹ ۱٤  احتیاطي مخاطر االستثمار  ۱۷۹  ۲٦۰

٤۷٬۲٥۳  ٤٦٬۳۲٤  
أرباح التشغیل قبل التغیرات في أصول والتزامات 

  ۱۸٬۱۹۲   ۱۷٬۸۳٥  التشغیل
     صافي التغیرات في أصول والتزامات التشغیل:   

  ۳٬۳٤۸  )۲۰٬۰٦۸(  مرابحة ومدیونیات أخرى )٥۲٬۱۲٥(  ۸٬٦۹٦
 )۸۸٬۷۹۲(  )٥۲٬٥٦۲(  مشاركة )۱۳٦٬٥۲٥(  )۲۳۰٬٦۳۰(
 )۲٦٬۳۹۹(   ۱۲٬۰۱۰  إجارة منتھیة بالتملیك  ۳۱٬۱۹٥  )٦۸٬٥٦۹(
 )۳۲٬۰۱٦(   ۷۹٥  وكالة باالستثمار  ۲٬۰٦٥  )۸۳٬۱٥۸(
 )۳٬۸۰٦(  )۱٬٦۳۹(  أصول أخرى )٤٬۲٥۷(  )۹٬۸۸٦(
 )۳۱٬۳۹٦(  )٤۰٬٤۲٤(   حسابات جاریة )۱۰٤٬۹۹۷(  )۸۱٬٥٤۸(

  -   ۱۱٥٬٥۰۰  مستحق لبنوك بموجب الوكالة  ۳۰۰٬۰۰۰  -
  ۲۳٬٤٤۰  )۳۰٬۸۳۲(  التزامات أخرى )۸۰٬۰۸۳(  ٦۰٬۸۸۳

)۳٥٦٬۹٥۹(  ۱٬٥۹۷  
صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة 

 )۱۳۷٬٤۲۹(  ٦۱٥  التشغیل
        
     االستثمارأنشطة    

  ۷٤۲   ٦٤۹  توزیعات أرباح مستلمة  ۱٬٦۸٦  ۱٬۹۲۷
 )۱۲٬٦۹٥(  )٥۹٬۷٦۹(  شراء استثمارات )۱٥٥٬۲٤٤(  )۳۲٬۹۷٤(

  ٦٬۱۰۹   ۳۲۰  متحصالت من بیع استثمارات  ۸۳۱  ۱٥٬۸٦۸
 )۸۱۷(  )۱٬۱٥۳( ۱۰ إضافة إلى الممتلكات والمعدات )۲٬۹۹٥(  )۲٬۱۲۲(
 )٦٬٦٦۱(  )٥۹٬۹٥۳(  صافي النقد (المستخدم) في أنشطة االستثمار )۱٥٥٬۷۲۲(  )۱۷٬۳۰۱(

        
     أنشطة التمویل   

  ٥٬۰۰۰  -  رأس المال المخصص المستلم  -  ۱۲٬۹۸۷
 -   ٤٥٬٥۹۷  صكوك مصدرة خالل العام  ۱۱۸٬٤۳٥  -

  ۲۹٬۹٦۰   ۱۱٤٬۳٥٦  حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار  ۲۹۷٬۰۲۹  ۷۷٬۸۱۸
  ۳٤٬۹٦۰   ۱٥۹٬۹٥۳  صافي النقد الناتج من أنشطة التمویل ٤۱٥٬٤٦٤  ۹۰٬۸۰٥

        
 )۱۰۹٬۱۳۰(   ۱۰۰٬٦۱٥  صافي التغیر في النقد وما یماثل النقد  ۲٦۱٬۳۳۹  )۲۸۳٬٤٥٥(

 ۹٤٬۷٤۰  )۱٤٬۳۹۰(  النقد وما یماثل النقد في بدایة العام )۳۷٬۳۷٦(  ۲٤٦٬۰۷۹
 )۱٤٬۳۹۰(  ۸٦٬۲۲٥  النقد وما یماثل النقد في نھایة العام ۲۲۳٬۹٦۳  )۳۷٬۳۷٦(

        
     یشتمل النقد وما یماثل النقد على:   

  ۲٬۷٥۱   ۳٬۳۲۱  التدفقات النقدیة  ۸٬٦۲۷  ۷٬۱٤٥
  ۱٥۸٬۳۷۷   ۸٥٬٥۲۲  أرصدة لدى البنك المركزي العُماني  ۲۲۲٬۱۳٦  ٤۱۱٬۳۷۰
  ۲۰٬۸۳۲   ٤۳٬۰۳۲  من البنوكمستحق   ۱۱۱٬۷۷۱  ٥٤٬۱۰۹

 )۱۹٦٬۳٥۰(  )٤٥٬٦٥۰(  مستحق لبنوك بموجب الوكالة )۱۱۸٬٥۷۱(  )٥۱۰٬۰۰۰(
)۳۷٬۳۷٦(  ۲۲۳٬۹٦۳    ۸٦٬۲۲٥  )۱٤٬۳۹۰( 
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ٤۳إلى  ۷اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

   .۱صفحة رقم  -تقریر مراقب الحسابات المستقل 



 ٥ 

 میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 قائمة التغیرات في حقوق المالك
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  

 رأس المال
 المخصص

 

 أرباح محتجزة

 
 احتیاطي

 إعادة ھیكلة التمویل

  احتیاطي 
 القیمة العادلة

 لالستثمار

 
 إجمالي

 حقوق المالك
      
      

  
 لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
           

           
  ۱۱۷٬۱۱۹  )۲٬۱۹۲(   ۷٦٥   ٤۸٬٥٤٦   ۷۰٬۰۰۰  ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

  ۱۰٬۸٤٦   -   -   ۱۰٬۸٤٦   -  صافي الدخل للعام

  -   -  )۳۸۰(   ۳۸۰   -  محول من احتیاطي إعادة ھیكلة التمویل
  )۳۸۲(   )۳۸۲(   -     -  تغیرات متراكمة في القیمة العادلة

خسارة محققة من استثمارات حقوق 
 -  ٥۲۸    )٥۲۸(    الملكیة

  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
  ۱۲۷٬٥۸۳   )۲٬۰٤٦(   ۳۸٥   ٥۹٬۲٤٤   ۷۰٬۰۰۰  (لایر عماني باآلالف)

           
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

  ۳۳۱٬۳۸٥  )٥٬۳۱٤(   ۱٬۰۰۰   ۱٥۳٬۸۸۱   ۱۸۱٬۸۱۸  (دوالر أمریكي باآلالف)
           

  ۱۰۲٬۷۹۹   ۸٦٦   ۹۷٥   ۳٥٬۹٥۸   ٦٥٬۰۰۰  ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 
تأثیر تطبیق معیار التقاریر المالیة 

  ۳۲٤  )۱٬٦۱۲(   -   ۱٬۹۳٦   -  ۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۹الدولي رقم 
المركز رأس المال المخصص من قبل 

  ٥٬۰۰۰   -   -   -   ٥٬۰۰۰  الرئیسي
  ۱۰٬۷٤٤   -   -   ۱۰٬۷٤٤   -  صافي الدخل للعام

محول إلى / من احتیاطي انخفاض 
  -   -  )۲۱۰(   ۲۱۰   -   القیمة

 )۱٬۷٤۸(  )۱٬۷٤۸(   -     -  تغیرات متراكمة في القیمة العادلة
أرباح / (خسائر) محققة من استثمارات 

 -  ۳۰۲    )۳۰۲(    الملكیة حقوق
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

  ۱۱۷٬۱۱۹   )۲٬۱۹۲(   ۷٦٥   ٤۸٬٥٤٦   ۷۰٬۰۰۰  (لایر عماني باآلالف)

           
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

  ۳۰٤٬۲۰٥  )٥٬٦۹٤(   ۱٬۹۸۷   ۱۲٦٬۰۹٤   ۱۸۱٬۸۱۸  (دوالر أمریكي باآلالف)
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ٥۰إلى  ۷تعتبر اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 
 

   .۱صفحة رقم  -المستقل تقریر مراقب الحسابات 



 ٦ 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

  قائمة مصادر واستخدامات أموال الصندوق الخیري
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹   ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
 إیضاحات  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

        
     مصادر أموال الصندوق الخیري   

  ۱۸   ۲۱  أموال الصندوق الخیري في بدایة العام  ٥٤   ٤٦
  ۱۹   ۳٤  متحصالت من أموال خیریة ملتزم بھا  ۸۸   ٤۹
  ٦   ۱٥  تصفیة توزیعات أرباح  ۳۹   ۱٦

  ٤۳   ۷۰  إجمالي مصادر أموال الصندوق الخیري خالل العام ۱۸۱   ۱۱۱
        
     استخدامات أموال الصندوق الخیري   

  ۲۲   ۲۷  الموزع إلى منظمات خیریة  ۷۰   ٥۷
  ۲۲   ۲۷  إجمالي استخدامات األموال خالل العام  ۷۰   ٥۷

٥٤   ۱۱۱  
أموال الصندوق الخیري غیر الموزعة كما في 

  ۲۱   ٤۳ ۱۳ نھایة العام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ٥۰إلى  ۷اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من تعتبر 
 
 

.۱صفحة رقم  -تقریر مراقب الحسابات المستقل 



 ۷ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱
 

الرئیسي") "نافذة میثاق للصیرفة اإلسالمیة" ("میثاق") في سلطنة عمان لتنفیذ األنشطة المصرفیة أسس بنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك" أو "المركز 
ي نوالمالیة األخرى وفقاً لقواعد وأنظمة الشریعة اإلسالمیة. تعمل میثاق بموجب ترخیص مصرفي إسالمي تم منحھ من قبل البنك المركزي العما

 ة الشرعیة في نافذة میثاق ضمان التزام میثاق بقواعد ومبادئ الشریعة في معامالتھا وأنشطتھا.. یعھد مجلس الرقاب۲۰۱۳ینایر  ۱۳بتاریخ 
 

أحكام  عتقدم میثاق مجموعة كاملة من الخدمات والمنتجات المصرفیة اإلسالمیة. تشمل األنشطة الرئیسیة لمیثاق: قبول ودائع العمالء المتوافقة م
المتوافق مع الشریعة اإلسالمیة على أساس مختلف الطرق المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة والقیام باألنشطة الشریعة اإلسالمیة وتوفیر التمویل 

ك ناالستثماریة وتقدیم الخدمات المصرفیة التجاریة وأنشطة االستثمارات األخرى المسموح بھا بموجب لوائح الخدمات المصرفیة اإلسالمیة للب
 ۲۰: ۲۰۱۸فرعاً عامالً في سلطنة عمان ( ۲۰، كان لدى میثاق ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱محددة في إطار الترخیص. كما في المركزي العماني كما ھي 

ً كما في  ۲۲٦، سلطنة عمان. لدى میثاق ۱۱۲، روي، ص. ب. ۱۳٤فرعاً عامالً) وعنوانھا المسجل ھو ص. ب.   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱موظفا
-۱إلى  ۲-۱-٥-۱قانونیة منفصلةً وتم إعداد القوائم المالیة المنفصلة لمیثاق لاللتزام بمتطلبات البنود من ال تعد النافذة منشأة  موظفاً). ۲٦۱: ۲۰۱۸(
 ني.امن الباب الثاني "االلتزامات العامة والحوكمة" لإلطار التنظیمي والرقابي لألعمال المصرفیة اإلسالمیة الصادر عن البنك المركزي العم ٤-۱-٥
 

  أساس اإلعداد ۲
 

  بیان االلتزام ۲-۱
 

من اإلطار التنظیمي للمصارف اإلسالمیة الصادر عن البنك المركزي العماني، فقد تم إعداد القوائم المالیة  ۳من المادة  ۲-۱وفقاً لمتطلبات القسم 
دھا بادئ الشریعة اإلسالمیة كما تم تحدیوفقاُ لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة وقواعد وم

لمركزي العماني. امن قبل الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة لنافذة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة میثاق والمتطلبات المنطبقة األخرى المعمول بھا في البنك 
ر التي تغطیھا ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة وفقاً لمتطلبات ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، فإن األمو

  لدولیة.ا والتوجیھات األخرى تستخدم نافذة الصیرفة اإلسالمیة معاییر التقاریر المالیة الدولیة ذات الصلة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة
 

  أساس القیاس ۲-۲
 

اییر المحاسبیة عتم إعداد القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة المعدل لكي یشمل تطبیق قیاس القیمة العادلة المطلوب أو المسموح بموجب الم
 ذات العالقة.  

 
  العملة الوظیفیة وعملة العرض ۲-۳
 

لمیثاق وبالدوالر األمریكي أیضاً تسھیالً على القارئ. تم تحویل المبالغ بالدوالر تم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر العُماني وھي العملة الوظیفیة 
لایر ُعماني. تم تقریب جمیع  ۰٫۳۸٥دوالر أمریكي =  ۱األمریكي المعروضة في ھذه القوائم المالیة من المبالغ باللایر العُماني بسعر صرف یعادل 

  والدوالر األمریكي إلى أقرب ألف، ما لم ینص على خالف ذلك.المعلومات المالیة المعروضة باللایر العُماني 
 

 المعاییر الجدیدة والمعاییر المطبقة والتعدیالت على المعاییر الحالیة ٤-۲
 
 المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة ذات الصلة بمیثاق: )أ(
 

 :۲۰۱۹ینایر  ۱أصبح المعیار الجدید التالي ساري المفعول اعتباًرا من 
 

"المرابحة ومبیعات  ۲۸أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم  - ۲۸ار المحاسبة المالي رقم معی
راء" "المرابحة والمضاربة لآلمر بالش ۲محل معیار المحاسبة المالي رقم  ۲۸. یحل معیار المحاسبة المالي رقم ۲۰۱۷الدفع اآلجل األخرى" في 

"مبیعات الدفع اآلجل". الھدف من ھذا المعیار ھو تحدید مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر المناسبة لإلدراج والقیاس  ۲۰ومعیار المحاسبة المالي رقم 
حیز  ھذا المعیار واإلفصاحات فیما یتعلق بالمرابحة وغیرھا من معامالت مبیعات الدفع اآلجل للبائعین والمشترین، لمثل ھذه المعامالت. یدخل

  مع السماح بتطبیقھ بشكل أبكر. ۲۰۱۹ینایر  ۱التطبیق على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
 



 ۸ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 أساس اإلعداد (تابع) ۲
 

 المعاییر الجدیدة والمعاییر المطبقة والتعدیالت على المعاییر الحالیة (تابع) ٤-۲
 

 (تابع)المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة ذات الصلة بمیثاق  (أ)
 

 طبقت میثاق المعیار من تاریخ اعتماده اإللزامي، ویعتبر تأثیره غیر جوھري على المعلومات المالّیة لمیثاق.
 
  المعاییر والتعدیالت والتفسیرات على المعاییر الحالیة التي لم تدخل حیز التطبیق بعد ولم تطبقھا میثاق بصورة مبكرة: )ب(
 

انخفاض القیمة وخسائر االئتمان وااللتزامات الشاقة: یوفر ھذا المعیار مبادئ للمحاسبة وإعداد التقاریر المالیة  - ۳۰معیار المحاسبة المالي رقم 
 تحول انخفاض القیمة وخسائر االئتمان لمختلف أصول التمویل واالستثمار اإلسالمي وغیرھا من األصول للمؤسسات المالیة الدولیة والمراجعا

شاقة. كما یحدد المعیار كیفیة إدراج انخفاض القیمة وخسائر االئتمان وتوقیت وكیفیة عكسھما (معیار التقاریر المالیة الدولي ذات الصلة لاللتزامات ال
 ).۲۰۱۸ینایر  ۱الذي طبقتھ میثاق في اعتباًرا من  ۹المقابل ھو معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

 
النخفاض القیمة وخسائر االئتمان، ترى اإلدارة أن تطبیق معیار المحاسبة  ۹ر المالیة الدولي رقم نظًرا ألن میثاق قد طبقت بالفعل معیار التقاری

  لن یسفر عن أي آثار مالیة جوھریة. ۲۰۲۰في عام  ۳۰المالي رقم 
 

"وكالة االستثمار"  ۳۱لمالي رقم أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة ا - ۳۱معیار المحاسبة المالي رقم 
. والھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر المالیة ألدوات وكالة االستثمار (الوكالة ۲۰۱۸(الوكالة باالستثمار) في 

معیار معاملة االلتزامات بموجب عقود باالستثمار) واألصول وااللتزامات ذات الصلة من وجھة نظر كل من الموكل (المستثمر) والوكیل. یتطلب ال
أو بعد ذلك  ۲۰۲۰ینایر  ۱الوكالة على أنھا خارج المیزانیة العمومیة للوكیل. وسیدخل المعیار حیز التطبیق اعتباًرا من الفترات المالیة التي تبدأ في 

 على القوائم المالیة.التاریخ مع السماح بتطبیقھ بشكل أبكر. لیس من المتوقع أن یكون للمعیار تأثیر جوھري 
 

"االستثمار في  ۳۳أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم  - ۳۳معیار المحاسبة المالي رقم 
"االستثمار في الصكوك  ۲٥قم محل معیار المحاسبة المالي ر ۳۳. یحل معیار المحاسبة المالي رقم ۲۰۱۹الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة" في 

واألسھم واألدوات المماثلة". والھدف من ھذا المعیار وضع مبادئ محسنة للتصنیف واإلدراج والقیاس والعرض واإلفصاح عن االستثمارات في 
میة تواقة مع أحكام الشریعة اإلسالالصكوك واألسھم وغیرھا من أدوات االستثمار. ویقوم ھذا المعیار بتعریف األنواع الرئیسیة ألدوات االستثمار الم

وتعریف المعالجات المحاسبیة األساسیة التي تتناسب مع خصائص ونموذج أعمال المؤسسة التي من خاللھا یتم إجراء االستثمارات وإدارتھا 
لسماح بتطبیقھ بشكل أبكر. لیس من المتوقع مع ا ۲۰۲۰ینایر  ۱واالحتفاظ بھا. وسیدخل ھذا المعیار حیز التطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

  أن یكون للمعیار تأثیر جوھري على القوائم المالیة.
 

. والھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ المحاسبة والتقاریر ۲۰۱۹"التقاریر المالیة لحاملي الصكوك" في  ۳٤تم إصدار معیار المحاسبة المالي رقم 
ة بالصكوك لضمان تقاریر شفافة وعادلة لجمیع أصحاب المصلحة وباألخص حاملي الصكوك. سیدخل ھذا المعیار المالیة لألصول واألعمال المتعلق

مع السماح بتطبیقھ بشكل أبكر. لیس من المتوقع أن یكون للمعیار أثر جوھري على  ۲۰۲۰ینایر  ۱حیز التطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
 القوائم المالّیة.

 
"احتیاطیات المخاطر". والھدف من ھذا المعیار  ۳٥درت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم كما أص

 حة،لھو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر المالیة الحتیاطیات المخاطر المرصودة للتخفیف من المخاطر المختلفة التي یواجھھا أصحاب المص
تبدأ في أو  يوخاصة المستثمرین بالربح والخسارة، لدى المؤسسات المالیة اإلسالمیة (المؤسسات المالیة اإلسالمیة / المؤسسات). للفترات المالیة الت

ر االئتمان "االنخفاض في القیمة وخسائ ۳۰مع السماح بتطبیقھ بشكل أبكر فقط إذا تم اعتماد معیار المحاسبة المالي رقم  ۲۰۲۱ینایر  ۱بعد 
 واالرتباطات الشاقة" من قبل المنشأة. تقوم میثاق حالیاً بتقییم تأثیر ھذا المعیار.

 
الھدف من ھذا المعیار ھو وضع المبادئ المحددة لتصنیف معامالت اإلجارة وإدراجھا وقیاسھا وعرضھا واإلفصاح  - ۳۲معیار المحاسبة المالي رقم 

تي تبرمھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة بصفة كل من المؤجر والمستأجر. ویؤدي ھذا المعیار إلى تحول جوھري عنھا، بما في ذلك مختلف أشكالھا ال
ل ھذا خفي النھج المحاسبي لمعامالت اإلجارة، وخاصةً في ید المستأجر على عكس النھج السابق للمحاسبة خارج المیزانیة العمومیة لإلجارة. وسید

مع السماح بتطبیقھ بشكل أبكر. تقوم میثاق حالیًا بتقییم تأثیر ھذا  ۲۰۲۱ینایر  ۱راً من الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد المعیار حیز التطبیق اعتبا
 المعیار.

 
 
  
 
 



 ۹ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

  السیاسات المحاسبیة ۳
 

  ملخص السیاسات المحاسبیة الجوھریة ۳-۱
 

  المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة مبینة أدناه.السیاسات المحاسبیة الرئیسیة 
 

  النقد وما یماثل النقد ۳-۱-۱
 

ما یماثل النقد ویتكون النقد وما یماثل النقد من النقد في الصندوق، واألرصدة لدى البنك المركزي العُماني، والمستحق من / إلى البنوك. ویدَرج النقد 
  المالي. بالتكلفة المھلكة في قائمة المركز

 
  مستحق من البنوك ۳-۱-۲
 

ع ناقصاً ویمثل المستحق من البنوك مدیونیات بموجب عقود الوكالة وأرصدة لدى بنوك أخرى. یتم إدراج عقود الوكالة بالقیمة العادلة للمقابل المدف
األرصدة لدى بنوك أخرى ھي الحسابات الجاریة لمیثاق  المبالغ المسددة، إن وجدت. یتم استالم األرباح من أرصدة الوكالة وفقاً لالتفاقیة المعنیة.

  لدى مؤسسات مالیة أخرى.
 

  مدیونیات المرابحة ۳-۱-۳
 

  تدرج مدیونیات المرابحة بعد خصم األرباح المؤجلة والمبالغ المشطوبة ومخصص انخفاض القیمة، إن وجد.
 

بتمویل معاملة المرابحة من خالل شراء أصل (الذي یمثل موضوع المرابحة) ومن مدیونیات المرابحة ھي مبیعات بشروط سداد مؤجلة. تقوم میثاق 
)على أقساط حثم بیع ھذا األصل إلى المرابح (المستفید) بعد احتساب ھامش الربح على التكلفة. یتم سداد سعر البیع (التكلفة مضافاً إلیھا ھامش الرب

  ي المرابحة لآلمر بالشراء لیس ملزماً للعمالء.من قبل المرابح خالل الفترة المتفق علیھا. الوعد ف
 

  المشاركة ٤-۳-۱
 

 يتمثل عقود المشاركة شراكةً بین میثاق والعمیل حیث یساھم كل طرف برأس مال مساٍو أو بنسبة مختلفة لتطویر أصل جدید أو حصة في أصل حال
ة من األرباح أو الخسائر. تدرج ھذه العقود بالقیمة العادلة للمقابل بحیث یصبح كل طرف مالكاً لرأس المال على أساس دائم أو متناقص ولھ حص

ً أي مبالغ مشطوبة أو مخصص النخفاض القیمة، إن وجد. في حالة المعامالت المبنیة على المشاركة المتناقصة، ترتبط میثاق  المدفوع، ناقصا
ة (مثل المنزل أو األرض أو المصنع أو اآلالت) مع عمالئھا وترتبط بمشاركة مبنیة على شراكة الملك لتمویل حصة متفق علیھا لألصول الثابت

 باتفاقیة دفع أرباح الستغالل حصة مشاركة میثاق من قبل العمیل. على مدى الفترة، استثمار شریك واحد في الشراكة ینخفض على حساب زیادة
  السابق. الشریك اآلخر في االستثمار في الشراكة من خالل سداد حصة الشریك

 
  اإلجارة المنتھیة بالتملیك ٥-۳-۱
 

لملكیة اتدرج أصول اإلجارة (اإلجارة المنتھیة بالتملیك) بالتكلفة ناقص االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. بموجب شروط عقد اإلیجار، 
بشكل  م احتساب االستھالك على أساس القسط الثابتالقانونیة لألصول تنتقل في نھایة فترة اإلیجار، شریطة أن یتم سداد جمیع أقساط اإلیجار. یت

وعي ضمنتظم للتقلیل من تكلفة األصول المستأجرة على مدى فترة عقد اإلیجار. تقوم میثاق في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل مو
قود القیمة الدفتریة لألصول (بما في ذلك مدیونیات ع بأن ھذه األصول قد انخفضت قیمتھا. یتم قیاس خسائر انخفاض القیمة على أنھا الفرق بین

 اإلیجار) والقیمة المتوقع استردادھا. خسائر انخفاض القیمة، إن وجدت، یتم إدراجھا في قائمة الدخل.
 

 الوكالة باالستثمار ٦-۳-۱
 

معینا من المال ("رأس مال الوكالة") لوكیل ("الوكیل") وھي اتفاقیة بین طرفین یكون بموجبھا أحد الطرفین مالكاً للمال ("الموكل") ویقدم مبلغاً 
 الذي یقوم باستثمار رأس مال الوكالة بطریقة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة وفقاً لدراسة جدوى/ خطة استثمار یقدمھا الموكل للوكیل.

 
 صكوك ۳-۱-۷
 

ومتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. صكوك المشاركة ھي شھادات ذات قیمة متساویة تمثل الصكوك ھي شھادات ائتمان مدعومة باألصول 
خ یملكیة األصل. یتم إدراج الصكوك بمبلغ المتحصالت ناقصا تكلفة اإلصدار المحصلة من المستثمرین. ویتم إدراج األرباح بشكل دوري حتى تار

االستحقاق وفقا لشروط وأحكام إصدار الوثائق.



 ۱۰ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 السیاسات المحاسبیة (تابع) ۳
 

  استثمارات ۳-۱-۸
 

مة العادلة قیتشتمل االستثمارات على أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة أو قائمة الدخل وأدوات الدین المدرجة بال
  من خالل حقوق الملكیة أو بالتكلفة المھلكة.

 
 ً بالتكلفة كونھا القیمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكالیف الحیازة المصاحبة لالستثمار، باستثناء في حالة االستثمار  تدرج جمیع االستثمارات مبدئیا

  المدرج بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، إن وجد.
 

  أدوات حقوق الملكیة / الدین بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
 

ً للحیازة، تتم  إعادة قیاس االستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة بالقیمة العادلة مع األرباح أو الخسائر غیر المحققة الحقا
تم إدراج ی المدرجة بالنسبة والتناسب في حقوق المالك وحقوق حملة حسابات االستثمار حتى یتم إلغاء إدراج االستثمار أو تحدید انخفاض قیمتھ عندما

ثوق ورباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقاً في حقوق المالك أو حقوق حاملي حسابات االستثمار في قائمة الدخل. وعندما ال یوجد قیاس ماأل
ق الملكیة ال وللقیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة، یتم قیاسھا بالتكلفة. إن خسائر انخفاض القیمة في األدوات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل حق

  یتم عكسھا من خالل قائمة الدخل.
 

  أدوات حقوق الملكیة / الدین بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 

ً للحیازة، تتم إعادة قیاس االستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقیمة العادلة وتدرج جمیع األرباح أو  ائر غیر الخسالحقا
 في قائمة الدخل. یتم إدراج كافة األرباح أو الخسائر األخرى الناشئة من ھذه االستثمارات أیضاً في قائمة الدخل.المحققة 

 
  أدوات الدین بالتكلفة المھلكة

 
دین مدرجة بالتكلفة  كأدواتتصنف االستثمارات التي لھا دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید، ولدى میثاق النیة والقدرة لالحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 

الوات عالمھلكة. تدرج ھذه االستثمارات بالتكلفة المھلكة، بعد خصم مخصص انخفاض القیمة. یتم حساب التكلفة المھلكة مع األخذ في االعتبار أي 
  دوات أو انخفاض قیمتھا.أو خصومات عند الحیازة. یتم إدراج أیة أرباح أو خسائر لھذه األدوات في قائمة الدخل عند إلغاء إدراج األ

 
  األدوات المالیة المشتقة ۳-۱-۹
 

، یتم إعادة يتملك میثاق أدوات مالیة مشتقة (قائمة على الوعد) للتحوط من مخاطر العمالت األجنبیة. ومع ذلك، فإنھا ال تطبق محاسبة التحوط. بالتال
ة واآلجلة، بأسعار السوق السائدة في تاریخ التقریر ویتم إدراج األرباح والخسائر تقییم مراكز تداول العمالت األجنبیة، بما في ذلك العقود الفوری

  الناتجة للسنة المالیة في قائمة الدخل.
 

  ممتلكات ومعدات ۳-۱-۱۰
 

ً منھا االستھالك المتراكم. تتم رسملة تكلفة االضافات والتحسینات الرئیسیة. یتم یل الصیانة تحم تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوما
استخدام بواإلصالحات على قائمة الدخل عند تكبدھا. وتدرج األرباح أو الخسائر من االستبعاد في إیرادات التشغیل األخرى. یتم احتساب االستھالك 

  الي:مقدرة لھا على النحو التطریقة القسط الثابت لتخصیص تكالیفھا أو قیمھا الُمعاد تقییمھا إلى قیمھا المتبقیة على مدى األعمار اإلنتاجیة ال
 

 األعوام 
 ۱۰ - ٥ أثاث وتركیبات ومعدات 

 ۱۰ - ٥ أجھزة وبرمجیات
 

یمة الدفتریة قتتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة لألصول، ویتم تعدیلھا إذا كان ذلك مالئماً، في نھایة فترة كل تقریر. وعندما تكون ال
  المقدر استردادھا عن ذلك األصل، تخفض قیمتھ الدفترّیة فوراً إلى القیمة المتوقع استردادھا.لألصل أكبر من القیمة 

 



 ۱۱ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 السیاسات المحاسبیة (تابع) ۳
 

  مستحق لبنوك بموجب الوكالة ۳-۱-۱
 

بالقیمة العادلة للمقابل المستلم ناقصاً المبالغ المسددة، إن وجدت. یشمل المستحق لبنوك ومؤسسات مالیة دائنیات بموجب عقود وكالة. یتم إدراجھا 
  األرباح على ھذه الحسابات یتم دفعھا بموجب االتفاقیة المعنیة.

 
  حسابات جاریة ۳-۱-۱۲
 

موال أي ق. ال یحق لھذه األالحسابات الجاریة ھي األموال التي یتم استالمھا بموجب القرض حیث یتم ضمان المبلغ األصلي لیتم سداده من قبل میثا
  ربح وال تحمل أي خسائر. تدرج الحسابات الجاریة بالقیمة العادلة للمقابل المستلم ناقصاً المبالغ المسددة، إن وجدت.

 
  حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار ۳-۱-۱۳
 

اس المضاربة والتي یتم استثمارھا في األصول اإلسالمیة. لیس تشمل حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار على ودائع تم الحصول علیھا على أس
للمقابل  ةھناك قیود على میثاق الستخدام حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار. یتم قیاس حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار بالقیمة العادل

  المستلم ناقصاً المبالغ المسددة.
 

  احتیاطي مخاطر االستثمار ۳-۱-۱٤
 

احتیاطي مخاطر االستثمار ھو عبارة عن مبالغ تم تخصیصھا من إیرادات حملة حسابات االستثمار، بعد تخصیص حصة المضارب، تحسباً للخسائر 
  المستقبلیة لحقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار.

 
  احتیاطي معادلة األرباح ۳-۱-۱٥
 

باح التي سیتم توزیعھا على حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار بعد أخذ حصة المضارب تقوم میثاق بتخصیص بعض المبالغ الفائضة عن األر
  من اإلیرادات في االعتبار. تستخدم ھذه للمحافظة على مستوى عائد معین من االستثمارات لحقوق الملكیة لحملة حساب االستثمار.

 
  إدراج اإلیرادات ۳-۱-۱٦
 

  مدیونیات المرابحة
 

ادات رالربح من مدیونیات المرابحة عندما تكون اإلیرادات قابلة للتحدید تعاقدیاً وقابلة للقیاس عند بدء المعاملة. یتم إدراج مثل ھذه اإلییتم إدراج 
 ممن خالل تخصیص األرباح المنسوبة بشكل تناسبي على مدى الفترة المؤجلة بحیث تحمل كل فترة مالیة حصتھا من األرباح بغض النظر عن استال

  األموال النقدیة، بعد خصم األرباح المعلقة.
 

  المشاركة
 

  یتم إدراج إیرادات المشاركة عندما ینشأ الحق في استالم الدفعات أو عند التوزیع، بعد خصم األرباح المعلقة.
 

  اإلجارة المنتھیة بالتملیك
 

التناسب الزمني على مدى فترة اإلیجار، بعد خصم االستھالك. یتم استثناء یتم إدراج إیرادات أصول اإلجارة المنتھیة بالتملیك على أساس طریقة 
  اإلیرادات المتعلقة بأصول اإلجارة المنتھیة بالتملیك المتعثرة من قائمة الدخل.

 
 الوكالة باالستثمار

 
 الة بناًء على رأس مال الوكالة القائم. یتحملیتم احتساب أرباح الوكالة المقدرة بشكل یعتمد علیھ على أساس متناسب زمنیاً على مدار فترة الوك

 .خسارةالوكیل الخسارة في حال عجزه عن السداد أو إھمالھ أو انتھاكھ ألي من أحكام وشروط اتفاقیة الوكالة، أما بخالف ذلك، فیتحمل الموكل ال
 

  األرباح المعلقة
 

 باح المدرجة حتى یتم استالمھا نقداً.یتم استبعاد األرباح المستحقة القبض المشكوك في تحصیلھا من األر
 



 ۱۲ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 السیاسات المحاسبیة (تابع) ۳
 

 إدراج اإلیرادات (تابع) ۳-۱-۱٦
 

  حصة میثاق من إیرادات حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار (رب المال والمضارب)
 

االستثمار والمساھمین على أساس استثماراتھم قبل تخصیص رسوم المضارب. تتكبد  تخصص اإلیرادات بالتناسب بین حقوق الملكیة لحملة حسابات
  حصة میثاق كمضارب إلدارة حقوق حملة حسابات االستثمار بناًء على شروط وأحكام اتفاقیات المضاربة ذات الصلة.

 
  إیرادات الرسوم والعموالت

 
  تدرج إیرادات الرسوم والعموالت عند اكتسابھا.

 
  موالت االعتمادات المستندیة وخطابات الضمان كإیرادات خالل فترة المعاملة.تدرج ع

 
میع جتدرج رسوم ھیكلة وترتیب عملیات التمویل لصالح وبالنیابة عن األطراف األخرى عندما تقوم نافذة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة بالوفاء ب

 كھا على مدار الفترة لمعاملة التمویل المعنیة.  التزاماتھا فیما یتعلق بالمعاملة ذات الصلة، أو یتم إھال
 

  إیرادات استثمار
 

دما ینشأ نیتم إدراج إیرادات االستثمارات بالتكلفة المھلكة بشكل متناسب زمنیاً بناء على معدل العائد الضمني. تدرج إیرادات توزیعات األرباح ع
  حق میثاق باستالم الدفعات.

 
  الملكیة لحملة حسابات االستثمارالعائد على حقوق  ۳-۱-۱۷
 

یتم احتساب العائد على حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار على أساس اإلیرادات المتولدة من األصول الممولة بصورة مشتركة بعد خصم 
، بما في المباشرة التي تكبدتھا میثاقالمصروفات المتعلقة بمحفظة االستثمار (مصروفات المحفظة). تشمل مصروفات المحفظة جمیع المصروفات 

  ذلك المخصصات المحددة. تخصم حصة میثاق "حصة المضارب من اإلیرادات" من حصة إیرادات المستثمرین قبل توزیع ھذه اإلیرادات.
 

  الضرائب ۳-۱-۱۸
 

ب إلى قوائم المالیة تخصیص تلك الضرائیتم احتساب الضرائب وتدفع من قبل المركز الرئیسي على أساس شامل. یمثل مصروف الضرائب في ال
 میثاق. یتم إدراج أصول والتزامات الضریبة المؤجلة فقط على مستوى المركز الرئیسي. 

 
  المخصصات ۳-۱-۱۹
 

رجیاً ایتم إدراج المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو استداللي) لدى میثاق نتیجة لحدث سابق ومن المحتمل أن یتطلب األمر تدفقاً خ
  للموارد التي تتضمن منافع اقتصادیة لسداد ذلك االلتزام ویكون من الممكن تقدیر مبلغ االلتزام بشكل موثوق.

 
  إلغاء إدراج األصول وااللتزامات المالیة ۳-۱-۲۰

 
  مشابھة) عندما:یتم إلغاء إدراج األصل المالي (أو، حیثما ینطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالیة 

 
 ینتھي حق استالم التدفقات النقدیة من األصل؛ )۱(
 
ل التزام دفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل )۲( ون أي د قیام میثاق باالحتفاظ بحقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل، ولكنھا تتحمَّ

  المدفوعات"؛ أوتأخیر جوھري إلى طرف ثالث بمقتضى ترتیبات "تمریر 
 
تقوم میثاق بتحویل حقوقھا الستالم التدفقات النقدیة من األصل وإما (أ) أنھا قامت بتحویل جوھري لكافة مخاطر وعوائد األصل، أو  )۳(

  (ب) أنھا لم تقم بالتحویل وال االحتفاظ بصورة جوھریة بكافة مخاطر وعوائد األصل ولكنھا قامت بتحویل الرقابة على األصل.



 ۱۳ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 السیاسات المحاسبیة (تابع) ۳
 

 إلغاء إدراج األصول وااللتزامات المالیة (تابع) ۳-۱-۲۰
 

 یتم إلغاء االلتزام المالي عندما یتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو تنتھي صالحیتھ.
 

 تحدید وقیاس األصول منخفضة القیمة ۳-۱-۲۱
 

 ة:یمخصصات الخسائر عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على األصول المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التالتدرج 
 
 األصول المالیة المصنفة كأدوات دین 
 عقود الضمانات المالیة الصادرة 
 ارتباطات القروض الصادرة 

استثمارات حقوق الملكیة. وتقاس مخصصات الخسائر بمبلغ یساوي الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى ال یتم إدراج خسارة عن انخفاض قیمة 
 شھراً: ۱۲العمر، باستثناء البنود التالیة التي یتم قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة لھا على مدى 

 
 في تاریخ التقریر. سندات الدین االستثماریة التي ُحددت على أن لھا مخاطر ائتمانیة منخفضة 
 .أدوات مالیة أخرى (بخالف مستحقات اإلیجار) التي لم تحدث زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان المتعلقة بھا منذ إدراجھا المبدئي 

 من القوائم المالیة لبنك مسقط. ٦-۳السیاسة مبینة بالتفصیل في اإلیضاح 
 

  أرباح محظورة بموجب الشریعة اإلسالمیة ۳-۱-۲۲
 

ق وتلتزم میثاق بتجنب إدراج أي إیرادات ناتجة من مصادر غیر إسالمیة. وتبعاً لذلك، تضاف اإلیرادات غیر اإلسالمیة، إن وجت، في حساب صند
  خیري تستخدم میثاق أموالھ ألغراض اجتماعیة خیریة.

 
  العمالت األجنبیة ۳-۱-۲۳
 

ماني بأسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت. یتم تحویل األصول وااللتزامات النقدیة یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى اللایر الع
اتجة من نالمنفذة بالعمالت األجنبیة إلى اللایر العماني بأسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة ال

ویل العمالت بمعدالت الصرف السائدة في نھایة العام لألصول وااللتزامات النقدیة المنفذة بالعمالت تسویة ھذه المعامالت وتلك الناتجة من تح
  األجنبیة في قائمة الدخل.

 
تم تحویل ألولیة. یا یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت

ل مع الربح أو مالبنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف في تاریخ تحدید القیمة العادلة. یتم التعا
التغیر في  أو الخسارة الناتجة عن الخسارة الناشئة من تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة وذلك تماشیاً مع االعتراف بالربح

  القیمة العادلة للبند.
 

  مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ۳-۱-۲٤
 

ً لخطة التأمینات االجتماعیة المعمول بھا في سلطنة ُعمان،  م یتتدرج المساھمات في خطة تقاعد ذات مساھمات محددة للموظفین العمانیین وفقا
د استحقاقھا. إن التزام میثاق بشأن مكافآت نھایة الخدمة لغیر العمانیین وھي خطة منافع تقاعد محددة وغیر إدراجھا كمصروف في قائمة الدخل عن

ا المبلغ ویتم ذالممولة، ھو مقدار المنفعة المستقبلیة التي استحقھا ھؤالء الموظفین مقابل خدماتھم في الفترات الحالیة والسابقة. یتم تكوین مخصص لھ
  قائمة الدخل. إدراجھ كمصروف في

 
  التمویل المشترك والذاتي ۳-۱-۲٥
 

 تصنف األصول المملوكة بصورة مشتركة من قبل میثاق وحقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار تحت بند "تمویل مشترك" في القوائم المالیة.
  تصنف األصول الممولة فقط من قبل میثاق، إن وجدت، ضمن "التمویل الذاتي".

 
  الزكاة ۳-۱-۲٦
 

  لیس مطلوب من میثاق دفع الزكاة نیابةً عن المساھمین وحملة حسابات االستثمار. 
  



 ۱٤ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 السیاسات المحاسبیة (تابع) ۳
 

 الزكاة (تابع) ۳-۱-۲٦
 

  تقع مسؤولیة دفع الزكاة على عاتق المساھمین وحملة حسابات االستثمار.
 

  المقاصة ۳-۱-۲۷
 

ة وااللتزامات المالیة واإلفصاح عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما یوجد حق قانوني أو شرعي یتم إجراء مقاصة بین األصول المالی
 یوجب إجراء المقاصة بین المبالغ المدرجة وكانت ھناك نیة لدى میثاق للتسویة على أساس الصافي أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس

  الوقت.
 

  الاختالط األمو ۳-۱-۲۸
 

  ال تختلط أموال نافذة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة مع أموال العملیات التقلیدیة للبنك.
 

  القیمة العادلة ۳-۱-۲۹
 

  یتم تحدید القیمة العادلة لكل أصل مالي بشكل فردي وفقاً لسیاسات التقییم المبینة فیما یلي:
 
المتاجرة بھا في األسواق المالیة المنتظمة بالرجوع إلى أسعار الشراء المدرجة السائدة في یتم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات التي تتم  -

  تاریخ قائمة المركز المالي.
 
م ت بالنسبة لالستثمارات غیر المدرجة، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى معاملة شراء أو بیع كبیرة حدیثة مع أطراف ثالثة والتي إما -

أنھا قید التنفیذ. حیث أنھ ال یوجد ھناك أیة معامالت كبیرة حدیثة قد تمت أو أنھا قید التنفیذ، فیتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إكمالھا أو 
قدیة ت الناإلى القیمة السوقیة الحالیة الستثمارات مماثلة. بالنسبة لالستثمارات األخرى، تستند القیمة العادلة إلى صافي القیمة الحالیة للتدفق

  المستقبلیة المقدرة، أو طرق التقییم األخرى ذات الصلة.
 
قدیة المستقبلیة نبالنسبة لالستثمارات التي لدیھا تدفقات نقدیة ثابتة أو قابلة للتحدید، فتستند القیمة العادلة إلى صافي القیمة الحالیة للتدفقات ال -

یة باستخدام معدالت الربحیة الحالیة لالستثمارات ذات شروط وخصائص مخاطر التقدیریة التي تحددھا نافذة الخدمات المصرفیة اإلسالم
  مماثلة.

 
اً صإن االستثمارات التي ال یمكن إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة باستخدام أي من األسالیب المذكورة أعاله یتم إدراجھا بسعر التكلفة، ناق -

  خسارة انخفاض القیمة، إن وجدت.
 

  واالجتھادات المحاسبیة الھامةالتقدیرات  ۳-۲
 

مثل االستخدام تیتطلب إعداد القوائم المالیة لمیثاق من اإلدارة وضع أحكام و تقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المقرر عنھا في القوائم المالیة. 
  الجوھري لالجتھادات والتقدیرات فیما یلي:

 
 تحدید وقیاس انخفاض قیمة األصول المالیة )أ(

 
ر استخدام خیتطلب قیاس مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة المقاسة بالتكلفة المھلكة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

ر لخسائداد واء عن السلعمالز احتمالیة عجل المثال االئتماني (علی سبیوك السلوالمستقبلیة ول الظروف االقتصادیة احنماذج معقدة وافتراضات ھامة 
  لناتجة).ا
 

 یجب استخدام بعض االجتھادات الھامة عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة متل:
 
 تحدید معاییر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان. •
 اختیار النماذج واالفتراضات المناسبة لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة. •
 حدید العدد والحجم النسبي للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من المنتجات / األسواق المرتبطة بالخسارة االئتمانیة المتوقعة.ت •
 إنشاء مجموعات من األصول المالیة المماثلة ألغراض قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة. •
 

ئتمان على األصول المالیة غیر ذات القیمة المنخفضة (المرحلتان األولى والثانیة) یوضح الجدول التالي مقارنة بین مخصصات میثاق لخسائر اال
بناء على ترجیح االحتماالت لثالث سیناریوھات مع مخصصات خسائر  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  ۹بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

 .%۱۰۰االئتمان الناتجة عن محاكاة كل سیناریو مرجح بنسبة 



 ۱٥ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 السیاسات المحاسبیة (تابع) ۳
 

 التقدیرات واالجتھادات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳-۲
 
 تحدید وقیاس انخفاض قیمة األصول المالیة (تابع) )أ(
 

 حساسیة تقدیرات انخفاض القیمة

الخسائر االئتمانیة 
 المتوقعة

 لایر عماني باآلالف

الخسائر االئتمانیة 
 المتوقعة

 لایر عماني باآلالف

األثر على الخسارة 
 االئتمانیة المتوقعة

  لایر عماني باآلالف

األثر على الخسارة 
 االئتمانیة المتوقعة

 لایر عماني باآلالف
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
      

خسائر االئتمان المتوقعة على التمویل غیر منخفض 
    ۱٦٬۸۱٥ ۱۸٬۱۱٦ ۹الدولي رقم  القیمة وفقاً لمعیار التقاریر المالیة

      محاكاة
 )۱٬۹۸٦(  )۱٬۳۹۹(  ۱٤٬۸۲۹  ۱٦٬۷۱۷ %۱۰۰مرجحة بنسبة  -الحالة التصاعدیة 

 ۳٦۹  ٥۰۱  ۱۷٬۱۸٥  ۱۸٬٦۱۸ %۱۰۰مرجحة بنسبة  -الحالة األساسیة 
 ۱٬٤۹٤  ۷۳۱  ۱۸٬۳۱۰  ۱۸٬۸٤۷ %۱۰۰مرجح بنسبة  -السیناریو التنازلي 

 
  السیولة )ب(
 

میثاق السیولة الخاصة بھا من خالل أخذ فترات استحقاق أصولھا والتزاماتھا وحسابات االستثمار الموضحة في إفصاحات مخاطر السیولة في  تدیر
  االعتبار. ویتطلب ھذا القیام باجتھاد عند تحدید فترات استحقاق األصول وااللتزامات وحسابات االستثمار بدون فترات استحقاق معینة.

 
  االستثماراتتصنیف  )ج(
 

  تقرر اإلدارة عند الحیازة:
 
  بالنسبة لألصول المالیة من حقوق الملكیة، ما إذا كان ینبغي إدراجھا بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة أو من خالل قائمة الدخل. -
 القیمة العادلة من خالل قائمة الدخل.بالنسبة لألصول المالیة من الدیون، ما إذا كان ینبغي إدراجھا بالتكلفة المھلكة أو  -
 

 مستحق من البنوك ٤
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹   ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
       

 ۱۷٬۳۲٥   ۳٦٬۰۲٥  مستحق من بنوك بموجب الوكالة  ۹۳٬٥۷۱   ٤٥٬۰۰۰
 ۳٬٥۱٤   ۷٬۰۳٤ حسابات جاریة لدى بنوك أخرى  ۱۸٬۲۷۰   ۹٬۱۲۷

 )۷(  )۲۷(  یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة )۷۰(  )۱۸(
٥٤٬۱۰۹   ۱۱۱٬۷۷۱   ٤۳٬۰۳۲   ۲۰٬۸۳۲ 

 
  مرابحة ومدیونیات أخرى ٥
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
عماني لایر  

 باآلالف
       

 ٥۹٬٥۱٥   ۷۹٬۲٥۷  تمویل مشترك -مدیونیات المرابحة   ۲۰٥٬۸٦۲   ۱٥٤٬٥۸٥
 )٥٬۳۱۹(  )٥٬۷۰۰( )۱-٥أرباح مؤجلة (إیضاح  )۱٤٬۸۰٥(  )  ۱۳٬۸۱٦(
 )۱٬۳۰۱(  )۸۲۰( یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة )۲٬۱۳۰(  )   ۳٬۳۷۹(

 ٥۲٬۸۹٥  ۷۲٬۷۳۷ المرابحةصافي مدیونیات   ۱۸۸٬۹۲۷   ۱۳۷٬۳۹۰
 ۱٬۷۰۷   ۲٬۱٥۱  مدیونیات بموجب اإلجارة  ٥٬٥۸۷   ٤٬٤۳٤

۱٤۱٬۸۲٤   ۱۹٤٬٥۱٤   ۷٤٬۸۸۸   ٥٤٬٦۰۲ 
 

 ملیون لایر عماني) لمدیني المرابحة غیر المضمونین. ۲٫۳: ۲۰۱۸ملیون لایر عماني ( ۱۷٫۲تشمل مدیونیات المرابحة 
 
 



 ۱٦ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

  مرابحة ومدیونیات أخرى (تابع) ٥
 

 الحركة في األرباح المؤجلة ۱-٥
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
       

 )٤٬۸۷۹(   )٥٬۳۱۹( الرصید االفتتاحي لألرباح المؤجلة  )۱۳٬۸۱٦(  )۱۲٬٦۷۳(
 )٥۱٬۹۱۳(   )٦۳٬۳۸۷( مبیعات مرابحة خالل العام )۱٦٤٬٦٤۱(  )۱۳٤٬۸۳۹(

 ٤۹٬۲۸۰  ٦۰٬۳٥٥ تكلفة مبیعات المرابحة ۱٥٦٬۷٦٦  ۱۲۸٬۰۰۰
 ۲٬۱۹۳  ۲٬٦٥۱ أرباح مؤجلة محولة إلى أرباح مكتسبة ٦٬۸۸٦  ٥٬٦۹٦

)۱۳٬۸۱٦(  )۱٤٬۸۰٥٬(   )٥۷۰۰(   )٥٬۳۱۹( 
 

  المشاركة ٦
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

 ۸۷٥٬۸٥٥   ۹۲۸٬۹۷۸  تمویل مشترك -مشاركة ۲٬٤۱۲٬۹۳۰   ۲٬۲۷٤٬۹٤۹
 )۱٦٬۱۰۱(  )۲۱٬۳٤٤( یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة )٥٥٬٤۳۹(  )٤۱٬۸۲۱(

۲٬۲۳۳٬۱۲۸  ۲٬۳٥۷٬٤۹۱  ۹۰۷٬٦۳٤   ۸٥۹٬۷٥٤ 
 

 اإلجارة المنتھیة بالتملیك ۷
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
       

 ۱۱٦٬۷۳٥   ۱۰٤٬۷۲٥ تمویل مشترك -التكلفة، بالصافي من االستھالك المتراكم  ۲۷۲٬۰۱۳   ۳۰۳٬۲۰۹
 )۳٬۸۰۱(  )۳٬۷۰٦( یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة )۹٬٦۲٦(  )۹٬۸۷۳(

۲۹۳٬۳۳٦  ۲٦۲٬۳۸۷  ۱۰۱٬۰۱۹   ۱۱۲٬۹۳٤ 
 

 الوكالة باالستثمار ۸
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
       

 ۸۳٬۳۱٦   ۸۲٬٥۲۱ تمویل مشترك -الوكالة باالستثمار   ۲۱٤٬۳٤۰   ۲۱٦٬٤۰٥
 )۱۷٦(  )۲۱٤( یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة )٥٥٦(  )٤٥۷(

۲۱٥٬۹٤۸   ۲۱۳٬۷۸٤   ۸۲٬۳۰۷   ۸۳٬۱٤۰ 
 

 استثمارات ۹
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف

   
استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل حقوق 

    الملكیة
 ۸٬۷۸٤   ۷٬۸۷۸ تمویل مشترك -األسھم   ۲۰٬٤٦۲  ۲۲٬۸۱٦

۱٬۳۱۷  ۲٬۰۷۳  

استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة 
  الدخل
 ٥۰۷   ۷۹۸ تمویل مشترك -األسھم 

    استثمارات الدیون بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة   
 ۱٬۲۰٦   ۱٬٤۱۰  تمویل مشترك -الصكوك   ۳٬٦٦۲  ۳٬۱۳۲

    استثمارات الدیون بالتكلفة المھلكة   
 ٦۱٬۹۲۰   ۱۲۱٬٤۳۳ تمویل مشترك -الصكوك   ۳۱٥٬٤۱۰  ۱٦۰٬۸۳۱
۱۸۸٬۰۹٦   ۳٤۱٬٦۰۷   ۱۳۱٬٥۱۹   ۷۲٬٤۱۷ 

 )٦۸(  )۱٥۳( انخفاض قیمة االستثمارات )۳۹۷(  )۱۷۷(
 ۷۲٬۳٤۹   ۱۳۱٬۳٦٦ االستثمارات (بالصافي)  ۳٤۱٬۲۱۰   ۱۸۷٬۹۱۹

  



 ۱۷ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 استثمارات (تابع) ۹
 

 ملخص الحركة في االستثمارات في األوراق المالیة كما یلي:
 
 ۲۰۱۹ 
استثمارات حقوق  

 اإلجمالي  استثمارات الدیون  الملكیة
 لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
      

  ۷۲٬۳٤۹   ٦۳٬۰٥۸   ۹٬۲۹۱ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
  ٥۹٬۷٦۹   ٥۹٬٦۷۷   ۹۲ إضافات

 )۳۲۰(   -  )۳۲۰( االستبعاد واالسترداد
  ۱۸۰  -   ۱۸۰ ربح/ (خسارة) من التغیر في القیمة العادلة

 )۸٥(  )٤٥(  )٤۰( خسائر انخفاض القیمة
 )٥۲۷(  -  )٥۲۷( خسارة محققة

  ۱۳۱٬۳٦٦  ۱۲۲٬٦۹۰   ۸٬٦۷٦ (لایر عماني باآلالف) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
  ۳٤۱٬۲۱۰   ۳۱۸٬٦۷٥   ۲۲٬٥۳٥ (دوالر أمریكي باآلالف) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 

 ۲۰۱۸ 
استثمارات حقوق  

 اإلجمالي  استثمارات الدیون  الملكیة
 لایر عماني  

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
      

  ٦۷٬٥۳٥   ٥۹٬۲۷۳   ۸٬۲٦۲ ۲۰۱۸ینایر  ۱في 
 ۱٬۷٥٥  )٤۰(  ۱٬۷۹٥ ۹أثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

 -  )۱٬۰۰۰(   ۱۰۰۰ تحویالت
  ۱۲٬٦۹۷  ۱۰٬۰۰۰   ۲٬٦۹۷ إضافات

 )٦٬۱۰۹(  )٥٬۰۰۰(  )۱٬۱۰۹( االستبعاد واالسترداد
 )۳٬٤۹٦(  )۱٤٥(  )۳٬۳٥۱( خسارة من التغیر في القیمة العادلة

 )۲۸(  )۲۸(  - خسائر انخفاض القیمة
 )۲(  )۲(  - إھالك خصم / عالوة

 )۳(     -  )۳( خسارة محققة
  ۷۲٬۳٤۹   ٦۳٬۰٥۸   ۹٬۲۹۱ (لایر عماني باآلالف) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
  ۱۸۷٬۹۱۹   ۱٦۳٬۷۸۷   ۲٤٬۱۳۲ أمریكي باآلالف)(دوالر  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

      
 

 ملخص الحركة في انخفاض قیمة االستثمارات في األوراق المالیة كما یلي:
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹   ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       
 ۱٬۷۹٥   ٦۸ ینایر ۱في   ۱۷۷   ٤٬٦٦۲

 )۱٬۷٥٥(   - ۹أثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم   -   )٤٬٥٥۸(
 ۲۸   ۸٥ مخصص خالل العام  ۲۲۱  ۷۳

 ٦۸   ۱٥۳ دیسمبر ۳۱في   ۳۹۸   ۱۷۷
 

ملیون لایر  ۲٫۰٦الخسارة بسعر السوق بقیمة یتم إدراج استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة بالقیمة العادلة وتتضمن 
 ملیون لایر عماني). ۲٫۱۹۲: خسارة بقیمة ۲۰۱۸عماني (



 ۱۸ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 ممتلكات ومعدات ۱۰
 
 ۲۰۱۹ 

 إلجماليا  أجھزة وبرمجیات  معدات  وتجھیزات أثاث 
 لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
 لایر عماني  

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف 
        التكلفة:

  ٦٬۹۲۹   ۳٬۳۱۱   ۷۸۹   ۲٬۸۲۹ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
  ۱٬۱٥۳   ۱٬۰۹۱   ۲٦   ۳٦ إضافات

  ۸٬۰۸۲   ٤٬٤۰۲   ۸۱٥   ۲٬۸٦٥ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
        

        االستھالك المتراكم:
  ٤٬۳٤۹   ۱٬۸٦۲   ٥۸۸   ۱٬۸۹۹ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

  ۱٬۲۲۲   ٦٦۸   ۱۱٥   ٤۳۹ مخصص خالل العام
  ٥٬٥۷۱   ۲٬٥۳۰   ۷۰۳   ۲٬۳۳۸ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

        
        صافي القیم الدفتریة:

  ۲٬٥۱۱   ۱٬۸۷۲   ۱۱۲   ٥۲۷ عماني باآلالف) (لایر ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
  ٦٬٥۲۲   ٤٬۸٦۲   ۲۹۱   ۱٬۳٦۹ (دوالر أمریكي باآلالف) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 
 ۲۰۱۸ 

 إلجماليا  أجھزة وبرمجیات  معدات  وتجھیزات  أثاث 
 لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني  

 باآلالف
        التكلفة:

  ٦٬۱۱۲   ۲٬۷۱٥   ۷٤۱   ۲٬٦٥٦ ۲۰۱۸ینایر  ۱في 
  ۸۱۷   ٥۹٦   ٤۸   ۱۷۳ إضافات

  -  -   -   - استبعادات
  ٦٬۹۲۹   ۳٬۳۱۱   ۷۸۹   ۲٬۸۲۹ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

        
        االستھالك المتراكم:

  ۳٬۱۳۳   ۱٬۳۱۰   ٤۳٥   ۱٬۳۸۸ ۲۰۱۸ینایر  ۱في 
  ۱٬۲۱٦   ٥٥۲   ۱٥۳   ٥۱۱ خالل العاممكّون 

  -  -  -  - استبعادات
  ٤٬۳٤۹   ۱٬۸٦۲   ٥۸۸   ۱٬۸۹۹ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

        
        صافي القیم الدفتریة:

  ۲٬٥۸۰   ۱٬٤٤۹   ۲۰۱   ۹۳۰ (لایر عماني باآلالف) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
  ٦٬۷۰۱   ۳٬۷٦٤   ٥۲۲   ۲٬٤۱٥ (دوالر أمریكي باآلالف) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

        
 

 أصول أخرى ۱۱
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
       

 ٦٬۸٦٥   ۷٬٦۹۷  أرباح مستحقة القبض  ۱۹٬۹۹۳   ۱۷٬۸۳۱
 ۸٤۱   ۱٬۸۳۰  مدفوعات مقدما  ٤٬۷٥۳   ۲٬۱۸٤
 ٦۰۷   ٤۲٦  أخرى  ۱٬۱۰٦   ۱٬٥۷۷

۲۱٬٥۹۲   ۲٥٬۸٥۲   ۹٬۹٥۳   ۸٬۳۱۳ 



 ۱۹ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 صكوك ۱۲
 

. وتم تأسیس منشأة خاصة ۲۰۱۷بدأت نافذة میثاق للصیرفة اإلسالمیة لبنك مسقط ش.م.ع.ع (میثاق) برنامج شھادات صكوك المشاركة في یونیو 
كجزء من البرنامج، تم إصدار أول سلسلة من  شركة میثاق صكوك ش.م.م) وھي المصدر والحارس األمین لبرنامج صكوك.لھذا الغرض (وھي 
لایر عماني لكل شھادة) ویمتد لفترة خمسة أعوام من خالل  ۱٫۰۰۰ملیون لایر عماني (القیمة االسمیة  ٤٤٫٦بقیمة  ۲۰۱۷الشھادات في یونیو 

ملیون لایر عماني (القیمة  ٤٥٫٦بمبلغ  ۲۰۱۹الشریعة اإلسالمیة. تم إصدار السلسلة الثانیة من الشھادات في مایو  ترتیب تمویل متوافق مع أحكام
لایر عماني لكل شھادة) وتمتد لفترة خمسة أعوام. یتم دفع األرباح على الصكوك كل عامین ویتم إدراجھا في سوق مسقط لألوراق  ۱٫۰۰۰االسمیة 
 المالیة.

 
 سوق مسقط لألوراق المالیة -رجة الصكوك المد

 

 
معدل الربح 

  االستحقاق  السنوي المتوقع

۲۰۱۹      
لایر عماني 

  باآلالف

۲۰۱۸      
لایر عماني 

 باآلالف
  ٤٤٬٦۰۸   ٤٤٬٦۰۸  ۲۰۲۲-یونیو   %٥٫۰۰ صكوك صادرة عن میثاق (اإلصدار األول)
 -   ٤٥٬٥۹۷  ۲۰۲٤-مایو   %٥٫٥۰ صكوك صادرة عن میثاق (اإلصدار الثاني)

     ۹۰٬۲۰٤٤٬٦   ٥۰۸  
 

  التزامات أخرى ۱۳
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
       

 ۱٤٬٤۸٥   ۱٤٬٥۳۸ أرباح مستحقة الدفع  ۳۷٬۷٦۲   ۳۷٬٦۲۳
 ٤٬۸۳۷   ۱٬۹۷۱ ضرائبمخصص   ٥٬۱۱۹   ۱۲٬٥٦٤
 ۳۷٬۷٥٤   ۱۱٬۲۰٦ أخرى  ۲۹٬۱۰٦   ۹۸٬۰٦۲

۱٤۸٬۲٤۹  ۷۱٬۹۸۷  ۲۷٬۷۱٥   ٥۷٬۰۷٦ 
 

  ألف لایر عماني) التي تراكمت خالل العام. ۲۱ - ۲۰۱۸ألف لایر عماني ( ٤۳یتضمن بند "أخرى" األموال الخیریة مستحقة الدفع بقیمة 
 

للضریبة. وتحتسب الضریبة وتدفع على أساس شامل من قبل المركز الرئیسي. وبناًء على معدل الضریبة الفعلي، ال تعد میثاق كیاناً منفصالً خاضعاً 
ملیون لایر عماني للمركز الرئیسي لدفع مبالغ الضریبة المستحقة  ٤٫۳خصص المركز الرئیسي مخصص ضریبة لمیثاق. خالل السنة، تم دفع 

 : ال شيء).۲۰۱۸للسنوات السابقة (
 

 حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار ۱٤
 

موال. یتم یتم مزج حقوق الملكیة حملة حسابات االستثمار مع أموال میثاق ویتم استخدامھا في األعمال التجاریة لمیثاق وفقاً ألوزان كل نوع من األ
المحفظة التي تشمل جمیع المصروفات المباشرة اإلعالن عن ھذه األوزان من قبل میثاق في بدایة كل شھر. یتم تحمیل مصروفات المضارب على 

). %۲۳٫۸٥: ۲۰۱۸( %۱۲٫۸۰التي تكبدتھا میثاق، بما في ذلك مخصصات انخفاض القیمة. بلغت حصة میثاق الفعلیة في األرباح كمضارب للفترة 
تثمار تحلیل حقوق الملكیة لحملة حسابات االسیتم اإلفصاح عن معدل العائد لكل نوع من حساب االستثمار من قبل میثاق على أساس شھري. فیما یلي 

 دیسمبر: ۳۱كما في 
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
       

 ۱٤٥٬٤۳٦   ۲۱٥٬٦٤٥  حسابات ادخار  ٥٦۰٬۱۱۷   ۳۷۷٬۷٥٦
 ٥۹۰٬۷۳٥   ٦۲۸٬۲٤۲ حسابات ألجل ثابتة ۱٬٦۳۱٬۷۹۷   ۱٬٥۳٤٬۳۷۷

 ٤٦٬۸٥۲   ٥۳٬٤۹٤ ودائع أخرى  ۱۳۸٬۹٤٥   ۱۲۱٬٦۹٤
 ۷۸۳٬۰۲۳   ۸۹۷٬۳۸۱  اإلجمالي ۲٬۳۳۰٬۸٥۹   ۲٬۰۳۳٬۸۲۷

 ۱٬۷٥۹   ۲٬۱۷۷ )۱-۱٤احتیاطي معادلة األرباح (إیضاح   ٥٬٦٥٥   ٤٬٥٦۹
 ۲٥٤   ۳۲۳ )۲-۱٤احتیاطي مخاطر االستثمار (إیضاح   ۸۳۹   ٦٦۰

۲٬۰۳۹٬۰٥٦   ۲٬۳۳۷٬۳٥۳  ۸۹۹٬۸۸۱   ۷۸٥٬۰۳٦ 



 ۲۰ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار (تابع) ۱٤
 

 الحركة في احتیاطي معادلة األرباح ۱-۱٤
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
عماني لایر  

 باآلالف
 ۹۷۰   ۱٬۷٥۹  ینایر ۱الرصید كما في   ٤٬٥٦۹   ۲٬٥۱۹
 ۷۸۹   ٤۱۸ مخصص خالل العام  ۱٬۰۸٦   ۲٬۰٤۹

  -   - المبلغ المستخدم خالل العام  -   -
 ۱٬۷٥۹   ۲٬۱۷۷ دیسمبر ۳۱الرصید في   ٥٬٦٥٥   ٤٬٥٦۸

 
 الحركة في احتیاطي مخاطر االستثمار ۲-۱٤

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

 ۱٥٤   ۲٥٤  ینایر ۱الرصید كما في   ٦٦۰   ٤۰۰
 ۱۰۰   ٦۹ مخصص خالل العام  ۱۷۹   ۲٦۰

 -   - المبلغ المستخدم خالل العام  -   -
 ۲٥٤   ۳۲۳ دیسمبر ۳۱الرصید في   ۸۳۹   ٦٦۰

  
 رأس المال المخصص ۱٥

 
 ملیون لایر عماني). ٥ - ۲۰۱۸، لم یتم ضخ رأس مال إضافي من قبل المكتب الرئیسي (۲۰۱۹في عام 

 
 التزامات عرضیّة وارتباطات ۱٦

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

       
 ۲۲٬۰۹۳   ۷٬۰۱٥ ضمانات  ۱۸٬۲۲۱  ٥۷٬۳۸٤

 ۳۸٬۸۹۹   ۲٤٬۲٦٤ اعتمادات مستندیة  ٦۳٬۰۲۳  ۱۰۱٬۰۳٦
۱٥۸٬٤۲۰  ۸۱٬۲٤٤   ۳۱٬۲۷۹   ٦۰٬۹۹۲ 

 
  إیرادات من التمویل واالستثمارات اإلسالمیة ۱۷

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

عماني لایر  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

 ۲٬۱۹۳   ۲٬٦٥۱  مدیونیات المرابحة  ٦٬۸۸٦   ٥٬٦۹٦
 ٤٥٬۸٥۰   ٥۰٬۰۹۲  مشاركة  ۱۳۰٬۱۰۹  ۱۱۹٬۰۹۱
 ٥٬۱٥۳   ٦٬۳٤۳ إجارة منتھیة بالتملیك  ۱٦٬٤۷٥   ۱۳٬۳۸٤
 ۱٬۹٤۸   ۳٬۳٤٦ وكالة باالستثمار  ۸٬٦۹۱   ٥٬۰٦۰

 -   ۱۹ االستصناع  ٤۹  -
 ۳٬۳٤۸   ۳٬٤۹٥ استثمارات  ۹٬۰۷۸   ۸٬٦۹٦

۱٥۱٬۹۲۷   ۱۷۱٬۲۸۸   ٦٥٬۹٥   ٤٦۸٬٤۹۲ 
 

 إیرادات أخرى ۱۸
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

 ۹۹۱   ۱٬۰۲۰ أتعاب وعموالت  ۲٬٦٤۹   ۲٬٥۷٤
 ۳۳۸   ۹٦۱ بالصافي -أرباح صرف العملة األجنبیة   ۲٬٤۹٦   ۸۷۸

 ۳۹٥   ٤۰٦ عمولة تعامل  ۱٬۰٥٥   ۱٬۰۲٦
 ۳٤۱   ۷۷۱  رسوم خدمات وأخرى  ۲٬۰۰۳   ۸۸٦

٥٬۳٦٤   ۸٬۲۰۳   ۳٬۱٥۸   ۲٬۰٦٥ 



 ۲۱ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

  مخصص انخفاض القیمة ۱۹
 

 قیمة التمویل اإلسالمي:فیما یلي تحلیل الحركة في مخصص انخفاض 
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

 ۱۷٬۸۰۸   ۲۱٬۳۷۹ ینایر ۱في   ٥٥٬٥۳۰  ٤٦٬۲٥٤

)۱٬۲۸۸(  -  
ولي الدتأثیر إعادة القیاس على التحول إلى معیار التقاریر المالیة 

 )٤۹٦(   - ۹رقم 
 ۷٬۱۹۳   ۷٬٥۷۲ انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة  ۱۹٬٦٦۸   ۱۸٬٦۸۳

 )۳٬۳۲٥(  )۳٬۰۸۲( مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة )۸٬۰۰٥(  )۸٬٦۳٦(
 ۱۹۹   ۲۱٥ محول من المحفظة التذكیریة  ٥٥۸   ٥۱۷

 ۲۱٬۳۷۹  ۲٦٬۰۸٤ دیسمبر ۳۱في   ٦۷٬۷٥۱   ٥٥٬٥۳۰
 

 فیما یلي تفاصیل انخفاض القیمة االئتمانیة المحملة في قائمة الدخل:
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

 ۷٬۱۹۳   ۷٬٥۷۲ انخفاض قیمة التمویل اإلسالمي ۱۹٬٦٦۸  ۱۸٬٦۸٤
 ۱٤۸  )۱۰۳( انخفاض القیمة (العكس) للتعرض غیر الممول   )۲٦۸(  ۳۸٤

  -        ۲۰ انخفاض قیمة المستحق من البنوك   ٥۲  -
۱۹٬۰٦۸  ۱۹٬٤٥۲   ۷٬٤۸۹  ۷٬۳٤۱ 

 
 المعلومات القطاعیّة ۲۰

 
لى واألصول وااللتزامات یعتبر غیر مناسب. عالوةً عتتم أنشطة میثاق على أساس متكامل. وعلیھ، فإن أي تقسیم لإلیرادات التشغیلیة والمصروفات 

  ذلك، تعمل میثاق في سلطنة ُعمان فقط، وعلیھ، لم یتم تقدیم أیة معلومات عن القطاعات الجغرافیة.
 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة ۲۱
 

لمیثاق والمركز الرئیسي واألعضاء المقربین من  تتمثل األطراف ذات العالقة بالمركز الرئیسي وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا
أسرھم، وكیانات مسیطر علیھا أو تحت السیطرة المشتركة أو یتم ممارسة نفوذ جوھري علیھا من قبلھم، والشركات الزمیلة لھم بحكم مساھمة 

  مشتركة مع البنك، وأعضاء مجلس الرقابة الشرعیة والمراقبین الخارجیین.
 

 :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الجوھرّیة مع األطراف ذات العالقة كما في فیما یلي األرصدة 
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
    قائمة المركز المالي   

 ۱۳۸٬۰۹۳   ۳٦٬۰۲٥ شركات زمیلة -مستحق إلى البنوك   ۹۳٬٥۷۱  ۳٥۸٬٦۸۳
 ٤٬۸۳۷   ۱٬۹۷۱ التزامات أخرى  ٥٬۱۱۹  ۱۲٬٥٦٤

۳۷۱٬۲٤۷  ۹۸٬٦۹۰   ۳۷٬۹۹٦   ۱٤۲٬۹۳۰ 
 

  :۲۰۱۸و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱فیما یلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل للسنتین المنتھیتین في 
 

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    قائمة الدخل   

 ۱٬۰۳٦   ۳٬۰٤٤ الربح من المستحق إلى البنوك  ۷٬۹۰٦  ۲٬٦۹۱

۲۳٦  ۲۳٦  
مكافآت وتعویضات مصروفات مجلس الرقابة مجلس الرقابة 

 ۹۱   ۹۱ الشرعیة
۲٬۹۲۷  ۸٬۱٤۲   ۳٬۱۳٥   ۱٬۱۲۷ 



 ۲۲ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

  األدوات المالیة المشتقة ۲۲
 

  االسمیة   السالبة   الموجبة 
  القیمة االسمیة حسب

 فترة االستحقاق

  شھراً  ۱۲-٤ أشھر ۳خالل   إجمالي القیمة  القیمة العادلة  القیمة العادلة 
 ۱۲أكثر من 
 شھراً 

لایر عماني  
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
   باآلالف

            ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 -   ۱٥٬٤۹۸   ۸۲٬۷۷٥   ۹۸٬۲۷۳  ۳  - عقود شراء آجلة

 -   ۱٥٬٤۰۰   ۸۲٬۷۷٦   ۹۸٬۱۷٦  -  - عقود بیع آجلة
 -   ۳۰٬۸۹۸   ۱٦٥٬٥٥۱   ۱۹٦٬٤٤۹  ۳  - اإلجمالي

 -   ۸۰٬۲٥٥   ٤۳۰٬۰۰۳   ٥۱۰٬۲٥۸  ۹  - اإلجمالي بالدوالر األمریكي
                  

            ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 -   ۲۹٬۰۹٦   ٤۱٬۲٥۱   ۷۰٬۳٤۷   ۸۸   - عقود شراء آجلة

 -   ۲۸٬۸۷٥   ٤۱٬۲۲٥   ۷۰٬۱۰۰   -   ۱۲٥ عقود بیع آجلة
 -   ٥۷٬۹۷۱   ۸۲٬٤۷٦   ۱٤۰٬٤٤۷   ۸۸   ۱۲٥ اإلجمالي

 -   ۱٥۰٬٥۷٤   ۲۱٤٬۲۲۳   ۳٦٤٬۷۹۷   ۲۲۹   ۳۲٥ اإلجمالي بالدوالر األمریكي
            
 

 إدارة المخاطر ۲۳
 

لحصول اإن إدارة مخاطر میثاق ھي مركزیة على مستوى المركز الرئیسي. كما أنھا عملیة یقوم بموجبھا المركز الرئیسي بتحدید المخاطر الرئیسیة و
ثابتة واضحة واختیار أي المخاطر یمكن تقلیلھا أو زیادتھا وبأي أسلوب، كما یضع إجراءات لمتابعة مركز المخاطر الناتج وإصدار على مقاییس 

 دارةتقاریر حولھ التخاذ القرارات الالزمة. وتھدف إدارة المخاطر إلى التأكد من أن میثاق تعمل في نطاق مستوى المخاطر التي یحددھا مجلس إ
مالیة لالوقت الذي تواصل ھدفھا المتمثل في تعظیم العوائد المعدلة للمخاطر. یتم اإلفصاح عن فلسفة إدارة المخاطر الكلیة للبنك في القوائم ا البنك في

  المجمعة للبنك. فیما یلي إفصاحات محددة تتعلق بالمخاطر التالیة التي تتعرض لھا میثاق:
 

 مخاطر السیولة  (أ)
 

خاطر عدم قدرة میثاق على الوفاء بالتزاماتھا في السداد عند استحقاقھا في ظل الظروف العادیة والمشددة. تدیر اللجنة الفرعیة مخاطر السیولة ھي م
النقدیة عن  تلألصول وااللتزامات في البنك مركز السیولة لمیثاق. لضمان وفاء میثاق بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا، تتم مراقبة مراكز التدفقا

  كثب. إذا لزم األمر، تحصل میثاق، كونھا نافذة لعملیات البنك، على تمویل من المركز الرئیسي.
 

بناًء على الفترات المتوقعة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول فیما یلي بیان استحقاق األصول وااللتزامات وحسابات استثمارات میثاق كما في 
  الي:للتحویل النقدي من تاریخ قائمة المركز الم



 ۲۳ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 
 (تابع) مخاطر السیولة )أ(
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
عند الطلب أو خالل 

  أشھر ۳
 ۱۲أشھر إلى  ٤

  شھراً 
 ٥سنة إلى 
  سنوات

 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

 
 لایر عماني

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
عماني لایر 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
          األصول

  ۸۸٬۸٤۳   ۷٬٤۳۳   ۱۳٬۸۷٦   ۸٬٥٤۰   ٥۸٬۹۹٤ نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
  ٤۳٬۰۳۲   -   -   -   ٤۳٬۰۳۲ مستحق من البنوك

  ۷٤٬۸۸۸   ٤٬۳۲۹   ۲٤٬۱۱۰   ۳۲٬۰٥۱   ۱٤٬۳۹۸ مرابحة ومدیونیات أخرى
  ۹۰۷٬٦۳٤   ٥۰۲٬۹۷۸   ۲۹۱٬۳۹۰   ٤۷٬۸۱٤   ٦٥٬٤٥۲ مشاركة

  ۱۰۱٬۰۱۹   ۳۹٬۰٥۷   ٥۷٬۸۳۸   ۳٬۰۹۳   ۱٬۰۳۱ إجارة منتھیة بالتملیك
  ۸۲٬۳۰۷   ۱۷٬۸۲٦   ۸٬۷۰۹   ٥۳٬۲۹٤   ۲٬٤۷۸ وكالة باالستثمار

  ۱۳۱٬۳٦٦   ٤۲٬۲٥۸   ۳۳٬۳۷۸   ٥۰٬۰۰۰   ٥٬۷۳۰ استثمارات
  ۲٬٥۱۱   ۲٬٥۱۱   -   -   - ممتلكات ومعدات

  ۹٬۹٥۳  -   -   -   ۹٬۹٥۳ أصول أخرى
  ۱٬٤٤۱٬٥٥۳   ٦۱٦٬۳۹۲   ٤۲۹٬۳۰۱   ۱۹٤٬۷۹۲   ۲۰۱٬۰٦۸ إجمالي األصول

          
االلتزامات وحقوق الملكیة لحملة حسابات 

          االستثمار وحقوق المالك
  ۱٦۱٬۱٥۰   -   ۱۱٥٬٥۰۰   -   ٤٥٬٦٥۰ مستحق لبنوك بموجب الوكالة

  ۱۳٥٬۰۱۹   ۳۳٬۷٦٦   -   ٤۷٬۲۷۲   ٥۳٬۹۸۱ حسابات جاریة
  ۹۰٬۲۰٥   -   ۹۰٬۲۰٥   -   - صكوك

  ۲۷٬۷۱٥   -   -   ٥٬٤۷۹   ۲۲٬۲۳٦ التزامات أخرى
  ٤۱٤٬۰۸۹   ۳۳٬۷٦٦   ۲۰٥٬۷۰٥   ٥۲٬۷٥۱   ۱۲۱٬۸٦۷ إجمالي االلتزامات

 ۸۹۹٬۸۸۱   ۱۸۷٬۳٤۹   ٤۱۲٬٦۷۷   ۲۰٦٬۷۱۱   ۹۳٬۱٤٤ حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار
  ۱۲۷٬٥۸۳   ۱۲۷٬٥۸۳   -   -   - إجمالي حقوق المالك

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة لحملة 
 ۱٬٤٤۱٬٥٥۳  ۳٤۸٬٦۹۸  ٦۱۸٬۳۸۲  ۲٥۹٬٤٦۲  ۲۱٥٬۰۱۱ حسابات االستثمار وحقوق المالك

  -  ۲٦۷٬٦۹٤  )۱۸۹٬۰۸۱(  )٦٤٬٦۷۰(  )۱۳٬۹٤۳( صافي الفجوة
  -   -  )۲٦۷٬٦۹٤(  )۷۸٬٦۱۳(  )۱۳٬۹٤۳( صافي الفجوة التراكمیّة

 
 
  



 ۲٤ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳

 
 (تابع) مخاطر السیولة (أ)

 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ۳عند الطلب أو خالل 

  أشھر
 ۱۲أشھر إلى  ٤

  شھراً 
 ٥سنة إلى 
  سنوات

 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

 
 دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
          األصول

نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي 
  ۲۳۰٬۷٦۳   ۱۹٬۳۰٦   ۳٦٬۰٤۲   ۲۲٬۱۸۲   ۱٥۳٬۲۳۳ العماني

  ۱۱۱٬۷۷۱   -   -   -   ۱۱۱٬۷۷۱ مستحق من البنوك
  ۱۹٤٬٥۱٤   ۱۱٬۲٤٤   ٦۲٬٦۲۳   ۸۳٬۲٤۹   ۳۷٬۳۹۸ ومدیونیات أخرىمرابحة 
  ۲٬۳٥۷٬٤۹۱   ۱٬۳۰٦٬٤۳٦   ۷٥٦٬۸٥۷   ۱۲٤٬۱۹۲   ۱۷۰٬۰۰٦ مشاركة

  ۲٦۲٬۳۸۷   ۱۰۱٬٤٤۷   ۱٥۰٬۲۲۹   ۸٬۰۳٤   ۲٬٦۷۷ إجارة منتھیة بالتملیك
  ۲۱۳٬۷۸٤   ٤٦٬۳۰۱   ۲۲٬٦۲۱   ۱۳۸٬٤۲٦   ٦٬٤۳٦ وكالة باالستثمار

  ۳٤۱٬۲۱۰   ۱۰۹٬۷٦۱   ۸٦٬٦۹٦   ۱۲۹٬۸۷۰   ۱٤٬۸۸۳ استثمارات
  ٦٬٥۲۲   ٦٬٥۲۲   -   -   - ممتلكات ومعدات

  ۲٥٬۸٥۲   -   -   -   ۲٥٬۸٥۲ أصول أخرى
  ۳٬۷٤٤٬۲۹٤   ۱٬٦۰۱٬۰۱۷   ۱٬۱۱٥٬۰٦۸   ٥۰٥٬۹٥۳   ٥۲۲٬۲٥٦ إجمالي األصول

          
االلتزامات وحقوق الملكیة لحملة 

          حسابات االستثمار وحقوق المالك
  ٤۱۸٬٥۷۱   -   ۳۰۰٬۰۰۰   -   ۱۱۸٬٥۷۱ مستحق لبنوك بموجب الوكالة

  ۳٥۰٬٦۹۹   ۸۷٬۷۰۳   -  ۱۲۲٬۷۸٥   ۱٤۰٬۲۱۱ حسابات جاریة
  ۲۳٤٬۲۹۹   -   ۲۳٤٬۲۹۹   -   - صكوك

  ۷۱٬۹۸۷   -   -   ۱٤٬۲۳۱   ٥۷٬۷٥٦ التزامات أخرى
  ۱٬۰۷٥٬٥٥٦   ۸۷٬۷۰۳   ٥۳٤٬۲۹۹   ۱۳۷٬۰۱٦   ۳۱٦٬٥۳۸ االلتزاماتإجمالي 

حقوق الملكیة لحملة حسابات 
  ۲٬۳۳۷٬۳٥۳   ٤۸٦٬٦۲۱   ۱٬۰۷۱٬۸۸۸   ٥۳٦٬۹۱۲   ۲٤۱٬۹۳۲ االستثمار

  ۳۳۱٬۳۸٥   ۳۳۱٬۳۸٥   -   -   - إجمالي حقوق المالك
إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة 

االستثمار وحقوق لحملة حسابات 
  ۳٬۷٤٤٬۲۹٤   ۹۰٥٬۷۰۹   ۱٬٦۰٦٬۱۸۷   ٦۷۳٬۹۲۸   ٥٥۸٬٤۷۰ المالك

  -   ٦۹٥٬۳۰۸  )٤۹۱٬۱۱۹(  )۱٦۷٬۹۷٥(  )۳٦٬۲۱٤( صافي الفجوة
  -   -  )٦۹٥٬۳۰۸(  )۲۰٤٬۱۸۹(  )۳٦٬۲۱٤( صافي الفجوة التراكمیّة

 
  



 ۲٥ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳

 
 (تابع) مخاطر السیولة (أ)

 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 ۳عند الطلب أو خالل 

  أشھر
 ۱۲أشھر إلى  ٤

  سنوات ٥سنة إلى   شھراً 
 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

 
 لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
          األصول

نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي 
  ۱٦۱٬۱۲۸   ٦٬۳۷٤   ۱۲٬۸۳٤   ۸٬۸۰۰   ۱۳۳٬۱۲۰ العماني

  ۲۰٬۸۳۲  -   -   -   ۲۰٬۸۳۲ مستحق من البنوك
  ٥٤٬٦۰۲   ۱٤٬۰۹۹   ۱٤٬٦۲٦   ۱۸٬۹٦۰   ٦٬۹۱۷ مرابحة ومدیونیات أخرى

  ۸٥۹٬۷٥٤   ٤۷۷٬۱٦۰   ۳۰۱٬۲۱۰   ٤٥٬۷۱۱   ۳٥٬٦۷۳ مشاركة
  ۱۱۲٬۹۳٤   ۲۸٬۳۳۳   ۷٤٬٦۱۹   ۸٬۳٤٦   ۱٬٦۳٦ إجارة منتھیة بالتملیك

  ۸۳٬۱٤۰   ۲۰٬۹٥۷  ٥٬۷٦۸   ۸۸٥   ٥٥٬٥۳۰ وكالة باالستثمار
  ۷۲٬۳٤۹   ۱٬۳٤۸   ٦٤٬۸۰۳   -   ٦٬۱۹۸ استثمارات

  ۲٬٥۸۰   ۲٬٥۸۰   -   -   - ممتلكات ومعدات
  ۸٬۳۱۳  -   -   -   ۸٬۳۱۳ أصول أخرى

  ۱٬۳۷٥٬٦۳۲   ٥٥۰٬۸٥۱   ٤۷۳٬۸٦۰   ۸۲٬۷۰۲   ۲٦۸٬۲۱۹ إجمالي األصول
          

االلتزامات وحقوق الملكیة لحملة 
          حسابات االستثمار وحقوق المالك

  ۱۹٦٬۳٥۰  -     -  -  ۱۹٦٬۳٥۰ مستحق لبنوك بموجب الوكالة
  ۱۷٥٬٤٤۳   ٤۳٬۸٦۱     -   ٦۱٬٤۰٥   ۷۰٬۱۷۷ حسابات جاریة

  ٤٤٬٦۰۸  -   ٤٤٬٦۰۸  -     - صكوك
  ٥۷٬۰۷٦  -     -   ۸٬٥۷٤   ٤۸٬٥۰۲ التزامات أخرى

  ٤۷۳٬٤۷۷   ٤۳٬۸٦۱   ٤٤٬٦۰۸   ٦۹٬۹۷۹   ۳۱٥٬۰۲۹ إجمالي االلتزامات
حقوق الملكیة لحملة حسابات 

  ۷۸٥٬۰۳٦   ۱٤۱٬٥٥٦   ۳۷۳٬۲۱۰   ۱۹٤٬٤۹۱   ۷٥٬۷۷۹ االستثمار
  ۱۱۷٬۱۱۹   ۱۱۷٬۱۱۹   -   -   - إجمالي حقوق المالك

االلتزامات وحقوق الملكیة  إجمالي
لحملة حسابات االستثمار وحقوق 

  ۱٬۳۷٥٬٦۳۲   ۳۰۲٬٥۳٦   ٤۱۷٬۸۱۸   ۲٦٤٬٤۷۰   ۳۹۰٬۸۰۸ المالك
  -   ۲٤۸٬۳۱٥  ٥٦٬۰٤۲  )۱۸۱٬۷٦۸(  )۱۲۲٬٥۸۹( صافي الفجوة

  -   -  )۲٤۸٬۳۱٥(  )۳۰٤٬۳٥۷(  )۱۲۲٬٥۸۹( صافي الفجوة التراكمیّة
          
 
  



 ۲٦ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  المخاطر (تابع)إدارة  ۲۳

 
 مخاطر السیولة (تابع) (أ)

 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 ۳عند الطلب أو خالل 

  أشھر
 ۱۲أشھر إلى  ٤

  سنوات ٥سنة إلى   شھراً 
 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

 
 دوالر أمریكي

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
          األصول

نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي 
  ٤۱۸٬٥۱٤   ۱٦٬٥٥٦   ۳۳٬۳۳٥   ۲۲٬۸٥۷   ۳٤٥٬۷٦٦ العماني

  ٥٤٬۱۰۹   -   -   -   ٥٤٬۱۰۹ مستحق من البنوك
  ۱٤۱٬۸۲٤  ۳٦٬٦۲۱   ۳۷٬۹۹۰   ٤۹٬۲٤۷   ۱۷٬۹٦٦ مرابحة ومدیونیات أخرى

  ۲٬۲۳۳٬۱۲۸   ۱٬۲۳۹٬۳۷۷   ۷۸۲٬۳٦٤   ۱۱۸٬۷۳۰   ۹۲٬٦٥۷ مشاركة
  ۲۹۳٬۳۳٦   ۷۳٬٥۹۲   ۱۹۳٬۸۱٦   ۲۱٬٦۷۸  ٤٬۲٥۰ إجارة منتھیة بالتملیك

  ۲۱٥٬۹٤۸   ٥٤٬٤۳٤  ۱٤٬۹۸۲   ۲٬۲۹۹   ۱٤٤٬۲۳۳ وكالة باالستثمار
  ۱۸۷٬۹۱۹   ۳٬٥۰۱   ۱٦۸٬۳۱۹   -   ۱٦٬۰۹۹ استثمارات

  ٦٬۷۰۱   ٦٬۷۰۱   -   -  - ممتلكات ومعدات
  ۲۱٬٥۹۲   -   -   -   ۲۱٬٥۹۲ أصول أخرى

  ۳٬٥۷۳٬۰۷۱   ۱٬٤۳۰٬۷۸۲   ۱٬۲۳۰٬۸۰٦   ۲۱٤٬۸۱۱   ٦۹٦٬٦۷۲ إجمالي األصول
          

االلتزامات وحقوق الملكیة لحملة 
          حسابات االستثمار وحقوق المالك

  ٥۱۰٬۰۰۰   -   -   -   ٥۱۰٬۰۰۰ مستحق لبنوك بموجب الوكالة
  ٤٥٥٬٦۹٦   ۱۱۳٬۹۲٥   -   ۱٥۹٬٤۹۳   ۱۸۲٬۲۷۸ حسابات جاریة

 ۱۱٥٬۸٦٥   -   ۱۱٥٬۸٦٥   -   - صكوك
  ۱٤۸٬۲٤۹   -  -   ۲۲٬۲۷۰   ۱۲٥٬۹۷۹ التزامات أخرى

  ۱٬۲۲۹٬۸۱۰   ۱۱۳٬۹۲٥   ۱۱٥٬۸٦٥   ۱۸۱٬۷٦۳   ۸۱۸٬۲٥۷ إجمالي االلتزامات
حقوق الملكیة لحملة حسابات 

  ۲٬۰۳۹٬۰٥٦   ۳٦۷٬٦۷۸   ۹٦۹٬۳۷۷   ٥۰٥٬۱۷۲   ۱۹٦٬۸۲۹ االستثمار
  ۳۰٤٬۲۰٥   ۳۰٤٬۲۰٥   -   -   - إجمالي حقوق المالك
وحقوق الملكیة إجمالي االلتزامات 

لحملة حسابات االستثمار وحقوق 
  ۳٬٥۷۳٬۰۷۱   ۷۸٥٬۸۰۸   ۱٬۰۸٥٬۲٤۲   ٦۸٦٬۹۳٥   ۱٬۰۱٥٬۰۸٦ المالك

  -   ٦٤٤٬۹۷٤  ۱٤٥٬٥٦٤  )٤۷۲٬۱۲٤(  )۳۱۸٬٤۱٤( صافي الفجوة
  -   -  )٦٤٤٬۹۷٤(  )۷۹۰٬٥۳۸(  )۳۱۸٬٤۱٤( صافي الفجوة التراكمیّة

          
 

  مخاطر السوق (ب)
 

  تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في معدل الربح وأسعار األسھم وأسعار صرف العمالت األجنبیة.
 

  مخاطر معدل الربح
 

  مخاطر معدل الربح ھي المخاطر التي تؤدي إلى تكبد میثاق خسارة مالیة نتیجة لعدم تطابق معدل الربح مع أصول والتزامات میثاق.
 

حسابات االستثمار على اتفاقیات تقاسم األرباح. وبالتالي، فإن میثاق ال تخضع ألي مخاطر كبیرة لمعدل الربح. یستند توزیع األرباح على حملة 
ولمواجھة  .ومع ذلك، فإن اتفاقیات تقاسم األرباح تؤدي إلى مخاطر تجاریة منقولة حینما ال تسمح نتائج میثاق بتوزیع أرباح تتماشى مع أسعار السوق

  . ۱٤یة، تقوم میثاق بتكوین احتیاطي معادلة األرباح كما تم اإلفصاح عنھ في اإلیضاح نقل المخاطر التجار



 ۲۷ 
 

  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

  إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

  مخاطر السوق (تابع) (ب)
 

  مخاطر أسعار األسھم
 

للتغیرات في مستویات مؤشرات األسھم وقیمة كل سھم على مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر انخفاض القیمة العادلة ألسھم حقوق الملكیة نتیجة 
ملیون لایر  ۰٫۸۸ - ۲۰۱۸ملیون لایر عماني على أسھم میثاق ( ۰٫۷۹في مؤشرات األسھم سیكون لھ تأثیر بمقدار  %۱۰حده. إن تغییراً بنسبة 

 عماني).
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ة حسابات االستثمار المدرة لألرباح كما في فیما یلي معدالت الربح الفعلي على األصول وااللتزامات وحقوق الملكیة لحمل
  :۲۰۱۸و
 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

    األصول:
 %٥٫۱۰  %٥٫۲۳ التمویل

 %۱٫۰۱  %۱٫۱۱ مستحق من البنوك
 %۳٫۹۹  %٤٫۰۳ استثمارات

    
    االلتزامات:

 %۲٫٥۱  %۳٫۳۹ مستحق لبنوك بموجب الوكالة
 %٥٫۰۰  %٥٫۳۷ صكوك میثاق

 %۲٫٦۳  %۲٫۹۷ حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار
 

  مخاطر صرف العمالت األجنبیة
 

تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبیة عن حركة سعر الصرف على مدى فترة من الزمن. تتم مراقبة المراكز على أساس منتظم للتأكد من بقائھا 
  .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱مخاطر صرف العملة كما في  ضمن الحدود المعتمدة المعمول بھا. یلخص الجدول التالي

 
 ۲۰۱۹ 
 الصافي  االلتزامات  األصول 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
      

  ٤٬٥٤٦   ۲۲٤٬۳٥۳   ۲۲۸٬۹۰۰ دوالر أمریكي
  ۱٦۲   ٤۷   ۲۰۹ یورو

  ٥۰   -   ٥۰ جنیھ إسترلیني
  ۳۰   ۱٤۷   ۱۷۷ درھم إماراتي

  ٤٥۲   -   ٤٥۲ أخرى
 

 ۲۰۱۸ 
 الصافي  االلتزامات  األصول 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
      

  ۲٦٬۰۷۲  ۲۹٤٬٦۳۲   ۳۲۰٬۷۰٤ دوالر أمریكي
 )٥۲(   ۱٬۸۸۷   ۱٬۸۳٥ یورو

  ۱٤   -   ۱٤ جنیھ إسترلیني
 )۲٤(   ۱٦۳   ۱۳۹ درھم إماراتي

  ۱۰۲   -   ۱۰۲ أخرى
      
 

  تحلیل حساسیة مخاطر العملة األجنبیة
 

ملیون لایر عماني على  ۰٫۲٦في أسعار صرف العمالت األجنبیة، مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة، سوف یؤثر بمقدار  %٥إن تغییراً بنسبة 
  ملیون لایر عماني). ۱٫۳: ۲۰۱۸بیان دخل میثاق (

 



 ۲۸  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

 مخاطر االئتمان (ج)
 

ئتمان امخاطر االئتمان ھي مخاطر فشل أحد أطراف العقد المالي في الوفاء بالتزامھ مما یتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. تدار مخاطر 
المستمر للقدرة االئتمانیة لألطراف المقابلة، وإبرام اتفاقیات ضمانات في شكل الرھن العقاري، میثاق من خالل مراقبة المخاطر االئتمانیة، والتقییم 

  ورھن األصول والضمانات الشخصیة.
 تصنف میثاق أصولھا المالیة في المرحلة األولى والمرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة على النحو التالي:

 
ن االئتمم تتعرض النخفاض في قیمتھا االئتمانیة ولم تشھد زیادة جوھریة في مخاطر التي لاة لمالیدوات األتصنف فیھا الی: وألاحلة رلما •

ذ اإلدراج المبدئي. وعندما یتم إدراج تسھیل ائتماني ألول مرة، تدرج میثاق مخصص خسارة على أساس الخسارة االئتمانیة المتوقعة من
 شھراً. ۱۲لفترة 

 
قیمتھا). وعندما (إن لم تنخفض منذ النشوء في مخاطر االئتمان جوھریة زیادة تشھد المالیة التي األدوات تصنف فیھا المرحلة الثانیة:  •

یشھد التسھیل االئتماني زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ نشأتھ، تدرج میثاق مخصص خسارة على أساس الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة على مدار العمر المتبقي.

 
نف فیھا جمیع التسھیالت االئتمانیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة إما عند النشوء أو في تاریخ التقریر (على سبیل المرحلة الثالثة: تص •

المثال في مرحلة العجز عن السداد)، أي عند وجود دلیل موضوعي على العجز / انخفاض القیمة االئتمانیة. إن التسھیالت االئتمانیة التي 
یوماً. وإلى جانب  ۹۰ئتمانیة ھي تلك التسھیالت التي یكون فیھا المبلغ األصلي أو الربح متأخر السداد ألكثر من تعتبر منخفضة القیمة اال

ذلك یتم تطبیق معاییر كمیة ونوعیة لتحدید التسھیالت المدرجة في المرحلة الثالثة. وفي مثل ھذه الحاالت، تدرج میثاق مخصص خسارة 
 لمتوقعة على مدار العمر المتبقي.على أساس الخسارة االئتمانیة ا

 
من خالل  ةیوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لألصول المالیة المقاسة بالتكلفة المھلكة واستثمارات الدیون المقاسة بالقیمة العادل

الجدول تمثل إجمالي القیم الدفتریة. وبالنسبة الدخل الشامل اآلخر. وما لم یتم تحدید األصول المالیة على وجھ خاص، فإن المبالغ المبینة في 
 الرتباطات التمویل وعقود الضمان المالي، تمثل المبالغ المبینة في الجدول المبالغ الملتزم بھا أو المضمونة، على التوالي.

 
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 إجمالي التعرض
عماني لایر 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ٤۳٬۰٥۹  -   ٥۳٤   ٤۲٬٥۲٥ مستحق من البنوك
  ۱٬۱۹۱٬۹۳۲  ۱٤٬۹۱۸   ۳۲۸٬٥۸۳   ۸٤۸٬٤۳۱ التمویل اإلسالمي

  ۱۲۲٬۸٤۳  -   ۹۷۸   ۱۲۱٬۸٦٥ استثمارات

 مجموع إجمالي التعرض الممول
۱٬۰۱۲٬۸۲۱

   ۳۳۰٬۰۹٥    ۱٤٬۹۱۸  ۱٬۳٥۷٬۸۳٤  
  ۳۱٬۲۷۹   -   ۷٬٥٤٥   ۲۳٬۷۳٤ اعتمادات مستندیة / ضمانات

  ٦٥٬٦۱۱  -   ٦۱٬۱۸۲   ٤٬٤۲۹ ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة

 مجموع إجمالي التعرض
۱٬۰٤۰٬۹۸٤

    ۳۹۸٬۸۲۲    ۱٤٬۹۱۸    ۱٬٤٥٤٬۷۲٤  
        انخفاض القیمة

  ۲۷   -   ۱   ۲٦ مستحق من البنوك
  ۲٦٬۰۸٤   ۷٬۹٦۸   ۱٥٬٦۲٤   ۲٬٤۹۲ التمویل اإلسالمي

  ۱٥۳   -   ۳۸   ۱۱٥ استثمارات
  ۲٦٬۲٦٤   ۷٬۹٦۸    ۱٥٬٦٦۳   ۲٬٦۳۳ إجمالي انخفاض القیمة الممول

  ۲۱  -   ۷   ۱٤ اعتمادات مستندیة / ضمانات
  ۱۸۹  -   ۱۷۷   ۱۲ مستخدمةارتباطات التمویل / حدود غیر 

  ۲٦٬٤۷٤    ۷٬۹٦۸    ۱٥٬۸٤۷    ۲٬٦٥۹ إجمالي انخفاض القیمة
        صافي التعرض

  ٤۳٬۰۳۲   -   ٥۳۳   ٤۲٬٤۹۹ مستحق من البنوك
  ۱٬۱٦٥٬۸٤۸   ٦٬۹٥۰   ۳۱۲٬۹٥۹   ۸٤٥٬۹۳۹ التمویل اإلسالمي

  ۱۲۲٬٦۹۰  -   ۹٤۰   ۱۲۱٬۷٥۰ استثمارات

 صافي التعرض الممولإجمالي 
۱٬۰۱۰٬۱۸۸

   ۳۱٤٬٤۳۲   ٦٬۹٥۰   ۱٬۳۳۱٬٥۷۰  
  ۳۱٬۲٥۸   -   ۷٬٥۳۸   ۲۳٬۷۲۰ ستندیة / ضماناتاعتمادات م

  ٦٥٬٤۲۲   -   ٦۱٬۰۰٥   ٤٬٤۱۷ ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة

 إجمالي صافي التعرض
۱٬۰۳۸٬۳۲٥

    ۳۸۲٬۹۷٦٬    ٥۹٥۰    ۱٬٤۲۸٬۲٥۰  



 ۲۹  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)
 

 المرحلة األولى ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

 المرحلة الثانیة
 

 المرحلة الثالثة
 

 اإلجمالي
لایر عماني  إجمالي التعرض

 باآلالف

 
لایر عماني 

 باآلالف

 
 لایر عماني 

 باآلالف

 
لایر عماني 

         باآلالف
  ۱۰۳٬۹٥۰     -   -   ۱۰۳٬۹٥۰ أرصدة لدى البنك المركزي

  ۲۰٬۸۳۹     -   ٥٦۷   ۲۰٬۲۷۲ مستحق من البنوك
  ۱٬۱۳۱٬۸۰۹   ۱۰٬۸۱٥   ۲٦٥٬۲٥٦   ۸٥٥٬۷۳۸ التمویل اإلسالمي

  ٦۳٬۱۲٦     -   ۸۷۱   ٦۲٬۲٥٥ استثمارات
  ۱٬۳۱۹٬۷۲٤   ۱۰٬۸۱٥    ۲٦٦٬٦۹٤   ۱٬۰٤۲٬۲۱٥ مجموع إجمالي التعرض الممول

  ٦۰٬۹۹۲   ۱٬۰۳۲   ۳۱٬۰۸۳   ۲۸٬۸۷۷ اعتمادات مستندیة / ضمانات
  ٥۰٬۳۷۳     -   ٤۷٬٤٦٥   ۲٬۹۰۸ ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة

  ۱٬٤۳۱٬۰۸۹    ۱۱٬۸٤۷    ۳٤٥٬۲٤۲    ۱٬۰۷٤٬۰۰۰ مجموع إجمالي التعرض
        انخفاض القیمة

 -  -   -   - أرصدة لدى البنك المركزي
  ۷  -   ۲   ٥ مستحق من البنوك
  ۲۱٬۳۷۹   ٤٬۹۰۷   ۱٤٬۲۷٥   ۲٬۱۹۷ التمویل اإلسالمي

  ٦۸  -     -   ٦۸ استثمارات
  ۲۱٬٤٥٤   ٤٬۹۰۷    ۱٤٬۲۷۷   ۲٬۲۷۰ إجمالي انخفاض القیمة الممول
  ۹٥   ٤٥   ٤۲   ۸ اعتمادات مستندیة / ضمانات

  ۲۱۸  -   ۲۱۰   ۸ ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة
  ۲۱٬۷٦۷     ٤٬۹٥۲    ۱٤٬٥۲۹    ۲٬۲۸٦ إجمالي انخفاض القیمة

        صافي التعرض
  ۱۰۳٬۹٥۰  -  -   ۱۰۳٬۹٥۰ لدى البنك المركزيأرصدة 

  ۲۰٬۸۳۲  -     ٥٦٥   ۲۰٬۲٦۷ مستحق من البنوك
  ۱٬۱۱۰٬٤۳۰   ٥٬۹۰۸   ۲٥۰٬۹۸۱   ۸٥۳٬٥٤۱ التمویل اإلسالمي

  ٦۳٬۰٥۸     -   ۸۷۱   ٦۲٬۱۸۷ استثمارات
  ۱٬۲۹۸٬۲۷۰   ٥٬۹۰۸   ۲٥۲٬٤۱۷   ۱٬۰۳۹٬۹٤٥ إجمالي صافي التعرض الممول

  ٦۰٬۸۹۷   ۹۸۷   ۳۱٬۰٤۱   ۲۸٬۸٦۹ ادات مستندیة / ضماناتاعتم
  ٥۰٬۱٥٥     -   ٤۷٬۲٥٥   ۲٬۹۰۰ ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة

  ۱٬٤۰۹٬۳۲۲    ٦٬۸۹٥    ۳۳۰٬۷۱۳    ۱٬۰۷۱٬۷۱٤ إجمالي صافي التعرض
        

 
یقع في المرحلة األولى ولم یشھد زیادة جوھریة في  ۹من إجمالي التعرض في نطاق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  %۷۳المرحلة األولى: 

 ).%۷٥ - ۲۰۱۸مخاطر االئتمان منذ النشوء (
 

من إجمالي التعرض یقع في المرحلة الثانیة وشھد زیادة في مخاطر االئتمان منذ النشوء. وھذه األصول ھي المحرك الرئیسي  %۲٦المرحلة الثانیة: 
 ).%۲٤ - ۲۰۱۸( ۹للزیادة في مخصصات انخفاض القیمة بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

 
إجمالي التعرض یقع في المرحلة الثالثة وتعرضت األصول النخفاض في قیمتھا االئتمانیة بما في ذلك األصول المتعثرة من  %۱المرحلة الثالثة: 

 ).%۱ - ۲۰۱۸وبعض أصول اإلمھال (
 

 المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانیة المتوقعة
 

سویات بین األرصدة االفتتاحیة والختامیة من حیث فئة األدوات وكذلك الت ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱فیما یلي إجمالي التعرض لألصول المالیة كما في 
 المالیة:

 
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 ۱۹دیسمبر  ۳۱
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني

  باآلالف
 لایر عماني

  باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
        مستحق من البنوك

 ٤۳٬۰٥۹  -  ۱۷۳  ٤۲٬۸۸٦ المرتفعةالدرجة 
 ٤۲٬۸۸٦  ۱۷۳  -  ٤۳٬۰٥۹ 



 ۳۰  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

 -       مستحق من البنوك
  ۲۰٬۸۳۹  -     -   ۲۰٬۸۳۹ الرصید االفتتاحي

        التحویالت بین المراحل:
 -  -  -   - التحویل إلى المرحلة األولى -
 -  -  ۱۱٤  )۱۱٤( التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 -  -  -  - التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 )۱۱٤(  ۱۱٤  -     - 

 ۳٬۷۲۸  -  ٥۹  ۳٬٦٦۹ إعادة قیاس المبالغ المستحقة
 ۳٦٬۳۸٥  -  -  ۳٦٬۳۸٥ أصول مالیة منشأة خالل السنة

 )۱۷٬۸۹۳(  -  -  )۱۷٬۸۹۳( أصول مالیة مستحقة خالل السنة
 ۲۲٬۱٦۱  ٥۹  -     ۲۲٬۲۲۰ 

  ٤۰٬۰٥۹      -   ۱۷۳   ٤۲٬۸۸٦ الرصید الختامي
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 ۱۸دیسمبر  ۳۱
 لایر عماني

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        مستحق من بنوك
  ۲۰٬۷۲٥     -     -   ۲۰٬۷۲٥ الدرجة المرتفعة
  ۱۱٤     -     -   ۱۱٤ الدرجة المعیاریة

 ۲۰٬۸۳۹   -  -   ۲۰٬۸۳۹         
    -       مستحق من بنوك
 ۲۷٬۰۸٥   -   -   ۲۷٬۰۸٥ الرصید االفتتاحي

        التحویالت بین المراحل:
    -     -     -     - التحویل إلى المرحلة األولى -
    -     -     -     - التحویل إلى المرحلة الثانیة -
    -     -     -     - التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 -     -     -     -    

    ۱٬٥٥٤     -     -  ۱٬٥٥٤ إعادة قیاس المبالغ المستحقة
    ۱٥٬۳۰۰     -    ٥٦۷   ۱٤٬۷۳۳ أصول مالیة منشأة خالل السنة

 )   ۲۳٬۱۰۰(     -     -  )۲۳٬۱۰۰( أصول مالیة مستحقة خالل السنة
 )٦٬۸۱۳(   ٥٦۷   -  )٦٬۲٤٦(  

  ۲۰٬۸۳۹    -   ٥٦۷    ۲۰٬۲۷۲ ید الختاميالرص
        

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ۳۱ میثاق -بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳

 
  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)

 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 ۱۹دیسمبر  ۳۱
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
عماني لایر 

 باآلالف
        إجمالي التمویل اإلسالمي

 ٤۱٥٬۷٦۷  -  ۳٤٬۹٦۸  ۳۸۰٬۷۹۹ الدرجة المرتفعة
 ٤۷٤٬۸۷۸  -  ۱٥۰٬٦۷۸  ۳۲٤٬۲۰۰ الدرجة المعیاریة
 ۲۸٦٬۳٦۹  -  ۱٤۲٬۹۳۷  ۱٤۳٬٤۳۲ الدرجة المقبولة
 ۱٬۱۷۷٬۰۱٤  -  ۳۲۸٬٥۸۳  ۸٤۸٬٤۳۱ المنتظمة السداد

 ٥٬۸۱۰  ٥٬۸۱۰  -  - دون المعیاریة
 ٥٬۳٦۹  ٥٬۳٦۹  -  - مشكوك في تحصیلھا

 ۳٬۷۳۹  ۳٬۷۳۹  -  - خسارة
 ۱٤٬۹۱۸  ۱٤٬۹۱۸  -  - المتعثرة

 ۸٤۸٬٤۳۱  ۳۲۸٬٥۸۳  ۱٤٬۹۱۸  ۱٬۱۹۱٬۹۳۲ 
 -       إجمالي التمویل اإلسالمي

 ۱٬۱۳۱٬۸۰۹  ۱۰٬۸۱٥  ۲٦٥٬۲٥٦  ۸٥٥٬۷۳۸ الرصید االفتتاحي
        التحویالت بین المراحل:

 -  )٤٤٦(  )٤٬۸٤٦(  ٥٬۲۹۲ التحویل إلى المرحلة األولى -
 -  )۱٬۲۳۱(  ۱٦۷٬۱۰٥  )۱٦٥٬۸۷۳( التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 -  ۹٬٥۲٦  )۱٬۱۱۰(  )۸٬٤۱٦( المرحلة الثالثةالتحویل إلى  -
 )۱٦۸٬۹۹۷(  ۱٦۱٬۱٤۹  ۷٬۸٤۹  - 

 )٦۷٬٤۷۲(  )۱٬۰٦٥(  )۲۸٬۳۸٥(  )۳۸٬۰۲۲( إعادة قیاس المبالغ المستحقة
 ۳٤۱٬۲۹۹  -  -  ۳٤۱٬۲۹۹ أصول مالیة منشأة خالل السنة

 )۲۱۳٬۷۰٥(  )۲٬٦۸۱(  )٦۹٬٤۳۷(  )۱٤۱٬٥۸۷( أصول مالیة مستحقة خالل السنة
 ۱٦۱٬٦۹۰  )۹۷٬۸۲۲(  )۳٬۷٦  )٤٦۰٬۱۲۲ 

 ۱٬۱۹۱٬۹۳۲  ۱٤٬۹۱۸  ۳۲۸٬٥۸۳  ۸٤۸٬٤۳۱ الرصید الختامي



 ۳۲  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 ۱۸دیسمبر  ۳۱
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        إجمالي التمویل اإلسالمي

  ٤٤٦٬۰۹۱     -  ۳۹٬۳۹۹   ٤۰٦٬٦۹۲ الدرجة المرتفعة
  ۳۸٦٬۰٤٦     -   ۱٤۲٬۷٤۷   ۲٤۳٬۲۹۹ الدرجة المعیاریة
  ۲۸۸٬۸٥۷     -   ۸۳٬۱۱۰   ۲۰٥٬۷٤۷ الدرجة المقبولة
 ۱٬۱۲۰٬۹۹٤     -   ۲٦٥٬۲٥٦  ۸٥٥٬۷۳۸ المنتظمة السداد

  ٦٬۷۸۱     ٦٬۷۸۱  -  - ریةدون المعیا
  ۱٬۸۰٥   ۱٬۸۰٥  -  - المشكوك في تحصیلھا

 ۲٬۲۲۹  ۲٬۲۲۹  -  - الخسارة
  ۱۰٬۸۱٥   ۱۰٬۸۱٥   -   - المتعثرة

 ۸٥٥٬۷۳۸   ۲٦٥٬۲٥٦  ۱۰٬۸۱٥   ۱٬۱۳۱٬۸۰۹          
    -       إجمالي التمویل اإلسالمي

  ۹۸۷٬۹۹۳   ٦٬۰٥۷   ۱٤٥٬۸۱۰   ۸۳٦٬۱۲٦ الرصید االفتتاحي
        التحویالت بین المراحل:

    -  )٦٤٤(  )٦٬۸۲۷(   ۷٬٤۷۱ التحویل إلى المرحلة األولى -
    -  )۹۷٥(   ٤۸٬٦۰٤  )٤۷٬٦۲۹( التحویل إلى المرحلة الثانیة -
    -   ٦٬۷۸۱  )۳٬۹۰٤(  )۲٬۸۷۷( التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 )٤۳٬۰۳٥(  ۳۷٬۸۷۳   ٥٬۱٦۲   -    

 )۳۰٬۲۱٥(  )۹۷۹(  ٦٬۲۲۰  )۳٥٬٤٥٦( إعادة قیاس المبالغ المستحقة
  ۲٥۱٬۰۰۸   ۱٬٤۹٦   ۸۷٬۱۳۷   ۱٦۲٬۳۷٥ أصول مالیة منشأة خالل السنة

 )۷٦٬۹۷۷(  )۹۲۱(  )۱۱٬۷۸٤(  )٦٤٬۲۷۲( أصول مالیة مستحقة خالل السنة
 ٦۲٬٦٤۷   ۸۱٬٥۷۳   )٤۰٤(  ۱٤۳٬۸۱٦  

  ۱٬۱۳۱٬۸۰۹    ۱۰٬۸۱٥    ۲٦٥٬۲٥٦    ۸٥٥٬۷۳۸ الرصید الختامي
        



 ۳۳  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 ۱۹دیسمبر  ۳۱
 لایر عماني

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
        تمویل األفراد

 ۲۸۸٬۲٥۳  -  ۲٤  ۲۸۸٬۲۲۹ الدرجة المرتفعة
 ۲۰۳٬۸۱٤  -  ۲۳۸  ۲۰۳٬٥۷٦ الدرجة المعیاریة
 ۳۸٬٥٦۷  -  ۱٬۷۹٤  ۳٦٬۷۷۳ الدرجة المقبولة
 ٥۳۰٬٦۳٤  -  ۲٬۰٥٦  ٥۲۸٬٥۷۸ المنتظمة السداد

 ٥۳۰   ٥۳۰  -  - المعیاریة دون
 ۹۱۸  ۹۱۸  -  - مشكوك في تحصیلھا

 ۲٬٤۱۱  ۲٬٤۱۱  -  - خسارة
 ۳٬۸٥۹  ۳٬۸٥۹  -  - المتعثرة

 ٥۲۸٬٥۷۸  ۲٬۰٥٦  ۳٬۸٥۹  ٥۳٤٬٤۹۳ 
        

 
 تمویل األفراد

 المرحلة األولى
 لایر عماني 

  باآلالف

 المرحلة الثانیة
لایر عماني 

  باآلالف

 المرحلة الثالثة
لایر عماني 

  باآلالف

 اإلجمالي
 لایر عماني

 باآلالف
                                             ٥۲۸٬٤۰۳                                              ۳٬۰۰۱                                              ۲٬۷٦۹                                              ٥۲۲٬٦۳۳ الرصید االفتتاحي  

        التحویالت بین المراحل:
    -  )۲۷۲(  )۱٬۱۹۳(   ۱٬٤٦٥ التحویل إلى المرحلة األولى -
  -  -   ۱٬٤٥٥  )۱٬٤٥٦( إلى المرحلة الثانیةالتحویل  -
    -  ۱٬۸۱۲  )٦۱۷(  )۱٬۱۹٥( التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 )۱٬۱۸٦(  )۳٥٥(  ۱٬٥٤۰  -   

 )۲۷٬۱۸۰(  )۳۷۸(  )۱۰۲(  )۲٦٬۷۰۰( إعادة قیاس المبالغ المستحقة
  ٦۰٬۲۷۱  -   -   ٦۰٬۲۷۱ أصول مالیة منشأة خالل السنة

 )۲۷٬۰۰۱(  )۳۰٤(  )۲٥۷(  )۲٦٬٤٤۰( مالیة مستحقة خالل السنةأصول 
 ۷٬۱۳۱   )۳٥۹(  )٦۸۲(   ٦٬۰۹۰  

 ٥۳٤٬٤۹۳  ۳٬۸٥۹  ۲٬۰٥٦  ٥۲۸٬٥۷۸ الرصید الختامي



 ۳٤  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)
 

 اإلجمالي  الثالثةالمرحلة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 ۱۸دیسمبر  ۳۱
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        تمویل األفراد

  ۳۱٦٬۹۱۰  -  ۲٥   ۳۱٦٬۸۸٥ الدرجة المرتفعة
  ۱۷٥٬۱٥۸  -   ٥٦٥   ۱۷٤٬٥۹۳ الدرجة المعیاریة
  ۳۳٬۳۳٤  -   ۲٬۱۷۹   ۳۱٬۱٥٥ الدرجة المقبولة
  ٥۲٥٬٤۰۲     -   ۲٬۷٦۹   ٥۲۲٬٦۳۳ المنتظمة السداد

  ٥۰۳   ٥۰۳  -  - ریةدون المعیا
  ۱٬۲۲۲   ۱٬۲۲۲  -  - المشكوك في تحصیلھا

  ۱٬۲۷٦   ۱٬۲۷٦  -  - الخسارة
  ۳٬۰۰۱   ۳٬۰۰۱     -      - المتعثرة

 ٥۲۲٬٦۳۳   ۲٬۷٦۹   ۳٬۰۰۱   ٥۲۸٬٤۰۳  
           تمویل األفراد

  ٥۰۱٬۱۷٥   ۱٬٤۲٥   ۲٬۱۹۲   ٤۹۷٬٥٥۸  الرصید االفتتاحي
        التحویالت بین المراحل:

    -  )۲۰٤(  )۹٤۳(   ۱٬۱٤۷ التحویل إلى المرحلة األولى -
    -  )۳۰٤(   ۲٬۲٤۲  )۱٬۹۳۸( التحویل إلى المرحلة الثانیة -
    -   ۱٬۳۰۹  )٥٤٤(  )۷٦٥( المرحلة الثالثةالتحویل إلى  -

 )۱٬٥٥٦(  ۷٥٥   ۸۰۱  -    
 )۱۸٬۹٥۱(  )٦۲(  )۳۱٤(  )۱۸٬٥۷٥( إعادة قیاس المبالغ المستحقة

 ۷۳٬۸٦٤   ۹۳۲  ۲۲۲  ۷۲٬۷۱۰ أصول مالیة منشأة خالل السنة
 )۲۷٬٦۸٥(  )۹٥(  )۸٦(  )۲۷٬٥۰٤( أصول مالیة مستحقة خالل السنة

 ۲٦٬٦۳۱   )۱۷۸(  ۷۷٥  ۲۷٬۲۲۸  
  ٥۲۸٬٤۰۳    ۳٬۰۰۱    ۲٬۷٦۹    ٥۲۲٬٦۳۳ ید الختاميالرص

        



 ۳٥  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

 ۱۹دیسمبر  ۳۱
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
عماني لایر 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        تمویل الشركات
 ۱۲۷٬٥۱٤  -  ۳٤٬۹٤٤  ۹۲٬٥۷۰ الدرجة المرتفعة
 ۲۷۱٬۰٦٤  -  ۱٥۰٬٤٤۰  ۱۲۰٬٦۲٤ الدرجة المعیاریة
 ۲٤۷٬۸۰۲  -  ۱٤۱٬۱٤۳  ۱۰٦٬٦٥۹ الدرجة المقبولة
 ٦٤٦٬۳۸۰  -  ۳۲٦٬٥۲۷  ۳۱۹٬۸٥۳ المنتظمة السداد

 ٥٬۲۸۰  ٥٬۲۸۰  -  - دون المعیاریة
 ٤٬٤٥۱  ٤٬٤٥۱  -  - مشكوك في تحصیلھا

 ۱٬۳۲۸  ۱٬۳۲۸  -  - خسارة
 ۱۱٬۰٥۹  ۱۱٬۰٥۹  -  - المتعثرة

 ۳۱۹٬۸٥۳  ۳۲٦٬٥۲۷  ۱۱٬۰٥۹  ٦٥۷٬٤۳۹ 
        
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        تمویل الشركات

  ٦۰۳٬٤۰٦   ۷٬۸۱٤   ۲٦۲٬٤۸۷  ۳۳۳٬۱۰٥  الرصید االفتتاحي
        التحویالت بین المراحل:

    -  )۱۷٤(  )۳٬٦٥۳(   ۳٬۸۲۷ التحویل إلى المرحلة األولى -
    -  )۱٬۲۳۲(   ۱٦٥٬٦٤۹  )۱٦٤٬٤۱۷( التحویل إلى المرحلة الثانیة -
    -   ۷٬۷۱٤  )٤۹۳(  )   ۷٬۲۲۱( التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 )۱٦۷٬۸۱۱(  ۱٦۱٬٥۰۳   ٦٬۳۰۸   -    

 )٤۰٬۲۹۱(  )٦۸٦(  )۲۸٬۲۸۳(  )۱۱٬۳۲۲( إعادة قیاس المبالغ المستحقة
  ۲۸۱٬۰۲۸   -   -   ۲۸۱٬۰۲۸ أصول مالیة منشأة خالل السنة

 )۱۸٦٬۷۰٤(  )۲٬۳۷۷(  )٦۹٬۱۸۰(  )۱۱٥٬۱٤۷( أصول مالیة مستحقة خالل السنة
 ۱٥٤٬٥٥۹   )۹۷٬٤٦۳(   )۳٬۰٦۳(  ٥٤٬۰۳۳  

  ٦٥۷٬٤۳۹    ۱۱٬۰٥۹    ۳۲٦٬٥۲۷    ۳۱۹٬۸٥۳ الرصید الختامي
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 ۱۸دیسمبر  ۳۱
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        تمویل الشركات
 ۱۲۹٬۱۸۱  -  ۳۹٬۳۷٤   ۸۹٬۸۰۷ الدرجة المرتفعة
 ۲۱۰٬۸۸۸  -   ۱٤۲٬۱۸۲   ٦۸٬۷۰٦ الدرجة المعیاریة
 ۲٥٥٬٥۲۳  -   ۸۰٬۹۳۱   ۱۷٤٬٥۹۲ الدرجة المقبولة
 ٥۹٥٬٥۹۲  -   ۲٦۲٬٤۸۷   ۳۳۳٬۱۰٥ المنتظمة السداد
 ٦٬۲۷۸   ٦٬۲۷۸   -   - دون المعیاریة

 ٥۸۳   ٥۸۳  -  - المشكوك في تحصیلھا
 ۹٥۳   ۹٥۳  -  - الخسارة
 ۷٬۸۱٤   ۷٬۸۱٤  -   - المتعثرة

 ۳۳۳٬۱۰٥   ۲٦۲٬٤۸۷   ۷٬۸۱٦   ٤۰۳٬٤۰٦ 
    -       تمویل الشركات

  ٤۸٦٬۸۱۸   ٤٬٦۳۲   ۱٤۳٬٦۱۸   ۳۳۸٬٥٦۸  الرصید االفتتاحي
        التحویالت بین المراحل:

 -  )٤٤۰(  )٥٬۸۸٤(   ٦٬۳۲٤ التحویل إلى المرحلة األولى -
 -  )٦۷۱(   ٤٦٬۳٦۲  )٤٥٬٦۹۱( التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 -   ٥٬٤۷۲  )۳٬۳٦۰(  )۲٬۱۱۲( المرحلة الثالثةالتحویل إلى  -
 )٤۱٬٤۷۹(  ۳۷٬۱۱۸   ٤٬۳٦۱   - 

 )۱۱٬۲٦٤(  )۹۱۷(   ٦٬٥۳٤  )۱٦٬۸۸۱( إعادة قیاس المبالغ المستحقة
  ۱۷۷٬۱٤٤   ٥٦٤   ۸٦٬۹۱٥   ۸۹٬٦٦٥ أصول مالیة منشأة خالل السنة

 )٤۹٬۲۹۲(  )۸۲٦(  )۱۱٬٦۹۸(  )۳٦٬۷٦۸( أصول مالیة مستحقة خالل السنة
 ۳٦٬۰۱٦   ۸۱٬۷٥۱   )۱٬۱۷۹(  ۱۱٦٬٥۸۸  

  ٦۰۳٬٤۰٦    ۷٬۸۱٤    ۲٦۲٬٤۸۷    ۳۳۳٬۱۰٥ د الختاميالرصی
        



 ۳٦  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 ۱۹دیسمبر  ۳۱
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
عماني لایر 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        االستثمارات

 ۹۷۸  -  ۹۷۸  - الدرجة المرتفعة
  ٥٦٬۹۲۰  -  -   ٥٦٬۹۲۰ الدرجة المعیاریة
  ٦٤٬۹٤٥  -  -   ٦٤٬۹٤٥ الدرجة المقبولة
  ۱۲۲٬۸٤۳  -  ۹۷۸   ۱۲۱٬۸٦٥ المنتظمة السداد

 ۱۲۱٬۸٦٥   ۹۷۸   -  ۱۲۲٬۸٤۳  
        
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        االستثمارات

  ٦۳٬۱۲٦   -   ۸۷۱   ٦۲٬۲٥٥  الرصید االفتتاحي
        التحویالت بین المراحل:

 -  -  -  - التحویل إلى المرحلة األولى -     
 -  -  -  - التحویل إلى المرحلة الثانیة -     
         -  -  -  - التحویل إلى المرحلة الثالثة -     

  ۱٦۳  -   ۱۰۷   ٥٦ إعادة قیاس المبالغ المستحقة
  ٥۹٬٥٥٤   -  -    ٥۹٬٥٥٤ أصول مالیة منشأة خالل السنة

    -   -      - أصول مالیة مستحقة خالل السنة
 ٥۹٬٦۱۰   ۱۰۷   -     ٥۹٬۷۱۷  

  ۱۲۲٬۸٤۳      -    ۹۷۸    ۱۲۱٬۸٦٥ الرصید الختامي
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 ۱۸دیسمبر  ۳۱
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني

  باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
        االستثمارات

  ٥۰٬۸٦٦  -  ۸۷۱   ٤۹٬۹۹٥ الدرجة المرتفعة
  ۱٬۹۲٥  -     ۱٬۹۲٥ الدرجة المعیاریة
  ۱۰٬۳۳٥  -     ۱۰٬۳۳٥ الدرجة المقبولة

 ٦۲٬۲٥٥   ۸۷۱   -  ٦۳٬۱۲٦  

        
           استثمارات

  ٥۸٬۲۷۲     -   ۹٦٤   ٥۷٬۳۰۸  الرصید االفتتاحي
        التحویالت بین المراحل:

 -  -  -  - التحویل إلى المرحلة األولى -
 -  -  -  - التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 -  -  -  - التحویل إلى المرحلة الثالثة -
        

 )۱۳۹(  -  )۹۳(  )٤٦( إعادة قیاس المبالغ المستحقة
  ۱۰٬۰۰۰  -  -   ۱۰٬۰۰۰ أصول مالیة منشأة خالل السنة

 )٥٬۰۰۷(  -  -  )٥٬۰۰۷( أصول مالیة مستحقة خالل السنة
 ٤٬۹٤۷   )۹۳(  -  ٤٬۸٥٤  

  ٦۳٬۱۲٦   -    ۸۷۱    ٦۲٬۲٥٥ ید الختاميالرص
        

 
  



 ۳۷ میثاق -بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳

 
  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)

 
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 ۱۹دیسمبر  ۳۱
 لایر عماني

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        اعتمادات مستندیة / ضمانات

  ۱۳٬٤٤۹  -  ٥٬٥۳۸   ۷٬۹۱۱ الدرجة المرتفعة
  ۱۷٬٦۸٥     ۱٬۸٦٤   ۱٥٬۸۲۱ الدرجة المعیاریة
  ۱٤٥  -   ۱٤۳  ۲ الدرجة المقبولة

 ۲۳٬۷۳٤   ۷٬٥٤٥   -  ۳۱٬۲۷۹  
        
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 
 لایر عماني

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        اعتمادات مستندیة / ضمانات

  ٦۰٬۹۹۲  ۲۱۲   ۳۰٬۸۰۹   ۲۹٬۹۷۱  الرصید االفتتاحي
        التحویالت بین المراحل:

 -  -  )۲٬۱۹۷(  ۲٬۱۹۷ التحویل إلى المرحلة األولى -
 -  )۱۷(  ۱۰٬۱٤٥  )۱۰٬۱۲۸( التحویل إلى المرحلة الثانیة -
 -  -  -  - التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 )۷٬۹۳۱(  ۷٬۹٤۸   )۱۷(   - 

 )۲۳٬۸٤۳(  )۳۹(  )۱٥٬۳۳۷(  )۸٬٤٦۷( إعادة قیاس المبالغ المستحقة
  ۱٥٬۸۳۹   -   -   ۱٥٬۸۳۹ خالل السنة أصول مالیة منشأة

 )۲۱٬۷۰۹(  )۱٥٦(  )۱٥٬۸۷٥(  )٥٬٦۷۸( أصول مالیة مستحقة خالل السنة
 ۱٬٦۹٤   )۳۱٬۲۱۲(  )۱۹٥(  )۲۹٬۷۱۳( 

  ۳۱٬۲۷۹      -    ۷٬٥٤٥    ۲۳٬۷۳٤ الرصید الختامي
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 ۱۸دیسمبر  ۳۱
 لایر عماني

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        اعتمادات مستندیة / ضمانات

  ۳۰٬۸۷۷  -  ۲۰۸۹۰   ۹٬۹۸۷ المرتفعة الدرجة
  ۲۹٬۷۹۰  -   ۹٬۸۱۲   ۱۹٬۹۷۸ الدرجة المعیاریة
  ۱۱۳  -   ۱۰۷   ٦ الدرجة المقبولة

 ۲۹٬۹۷۱   ۳۰٬۸۰۹   -  ٦۰٬۷۸۰  
 -  -  -  - دون المعیاریة

 ۱۷۳  ۱۷۳  -  - مشكوك في تحصیلھا
 ۳۹  ۳۹  -  - خسارة

 ۲۱۲  ۲۱۲  -  - المتعثرة
 ۲۹٬۹۷۱  ۳۰٬۸۰۹  ۲۱۲  ٦۰٬۹۹۲ 

        التحویالت بین المراحل:
    -     -  )۱٤(   ۱٤ التحویل إلى المرحلة األولى -
    -     -   ٥٬٤۰٦  )٥٬٤۰٦( التحویل إلى المرحلة الثانیة -
    -   ۱۲۹  )۱۱(  )۱۱۸( التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 )٥٬٥۱۰(  ٥٬۳۸۱   ۱۲۹   -    

 )٥٬۲٥۹(  )۲۳(  )٥٬۰۳۸(  )۱۹۸( إعادة قیاس المبالغ المستحقة
  ٥٤٬۱۸۷   ۱۰٦   ۲٥٬۰۱٤   ۲۹٬۰٦۷ أصول مالیة منشأة خالل السنة

  )۱۲٬۰٥۷(  )۱۸۸(  )۱٬٤٤۲(  )۱۰٬٤۲۷( أصول مالیة مستحقة خالل السنة
 ۱۸٬٤٤۲   ۱۸٬٥۳٤   )۱۰٥(  ۳٦٬۸۷۱  
  ٦۰٬۹۹۲    ۲۱۲    ۳۰٬۸۰۹    ۲۹٬۹۷۱ لرصید الختاميا
        



 ۳۸  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 ۱۹دیسمبر  ۳۱
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
عماني لایر 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة

 ٤۸٬۰۱۲  -  ٤٦٬۹٤۰   ۱٬۰۷۲ الدرجة المرتفعة
  ۱۳٬٥۱٥  -   ۱۰٬۱٥۸   ۳٬۳٥۷ الدرجة المعیاریة
  ٤٬۰۸٤  -   ٤٬۰۸٤  - الدرجة المقبولة

 ٤٬٤۲۹   ٦۱٬۱۸۲   -     ٦٥٬٦۱۱  
        

            ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة
  ٥۰٬۳۷۳  -   ٤۷٬٤٦٥   ۲٬۹۰۸  الرصید االفتتاحي

        التحویالت بین المراحل:
    -   -  )۳٬۰۲۳(   ۳٬۰۲۳ التحویل إلى المرحلة األولى -
    -   -  ۱٬۷۳٤  )۱٬۷۳٤( المرحلة الثانیةالتحویل إلى  -
    -  ۱۳  )۱۳(    التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 ۱٬۲۸۹  )۱٬۳۰۲(  ۱۳   -    

  ۱٥٬۱۹٥  )۱۳(  ۱٥٬۰۱۹   ۱۸۹ إعادة قیاس المبالغ المستحقة
 ٤۳   -  -   ٤۳ أصول مالیة منشأة خالل السنة

    -   -  -  -  أصول مالیة مستحقة خالل السنة
 ۲۳۲   ۱٥٬۰۱۹  )۱۳(  ۱٥٬۲۳۸ 

 ٦٥٬٦۱۱      -   ٦۱٬۱۸۲    ٤٬٤۲۹ الرصید الختامي
 

 ۱۸دیسمبر  ۳۱

 المرحلة األولى
 

 المرحلة الثانیة
 

 المرحلة الثالثة
 

 اإلجمالي
لایر عماني 

 باآلالف

 
لایر عماني 

 باآلالف

 
لایر عماني 

 باآلالف

 
لایر عماني 

 باآلالف
 التمویل / حدود غیر مستخدمةارتباطات 

       

  ۱۰٥ الدرجة المرتفعة
 

۱٦٬٤۳۸ 
 

- 
 

۱٦٬٥٤۳  
  ۲٬۸۰۳ الدرجة المعیاریة

 
۲۷٬۷۳۱  

 
- 

 
۳۰٬٥۳٤  

 الدرجة المقبولة
  

۳٬۲۹٦  
 

- 
 

۳٬۲۹٦   
۲٬۹۰۸  

 
٤۷٬٤٦٥  

 
-    

 
٥۰٬۳۷۳  

  ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة
 

 
    

  
  ۱۸٬۹۱٤   ۱۷٬۰۷۸  الرصید االفتتاحي

 
- 

 
۳٥٬۹۹۲  

 التحویالت بین المراحل:
 

 
     

 )۸۲۰(   ۸۲۰ التحویل إلى المرحلة األولى -
 

 - 
 

-    
  ۱٥٬٤٤۷  )۱٥٬٤٤۷( التحویل إلى المرحلة الثانیة -

 
 - 

 
-    

 )۳۰(     - إلى المرحلة الثالثةالتحویل  -
 

۳۰  
 

-     
)۱٤٬٦۲۷(  ۱٤٬٥۹۷  

 
۳۰  

 
-    

  ۱۳٬۰۹٤   ۲٤٦ إعادة قیاس المبالغ المستحقة
 

)۳۰( 
 

۱۳٬۳۱۰  
  ۸٦۲   ۹۰٦ أصول مالیة منشأة خالل السنة

 
 - 

 
۱٬۷٦۸  

 )۲(  )٦۹٥( أصول مالیة مستحقة خالل السنة
 

 - 
 

)٦۹۷(  
٤٥۷   ۱۳٬۹٥٤  

 
)۳۰( 

 
۱٤٬۳۸۱  

  ٥۰٬۳۷۳      -    ٤۷٬٤٦٥    ۲٬۹۰۸ ید الختاميالرص
        

 
  



 ۳۹ میثاق -بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳

 
  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)

 
 مخصص الخسارة

 
 تبین الجداول التالیة التسویات بین األرصدة االفتتاحیة والختامیة لمخصص الخسارة إلجمالي التمویل اإلسالمي:

 
 ۲۰۱۹ 
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

ً لمعیار التقاریر المالیة  الرصید االفتتاحي (وفقا
  ۲۱٬۳۷۹   ٤٬۹۰۷  ۱٤٬۲۷٥  ۲٬۱۹۷ )۹الدولي رقم 

        التحویالت بین المراحل:
    -     -  )٥٥(  ٥٥ التحویل إلى المرحلة األولى -
    -     -   ٦٬۱٤٥  )٦٬۱٤٥( التحویل إلى المرحلة الثانیة -
    -   ٤۰  )۳۱(  )۹( التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 )٦٬۰۹۹(  ٦٬۰٥۹  ٤۰  -    

        انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
  ۲٬٤٤۱   ٥٬۹۳۱  )۳٬٦۷۷(  ۱۸۷  إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة -
  ٦٬٦۳۳     -   -  ٦٬٦۳۳  أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 )۱٬٥۰۲(     -  )۱٬۰۷٦(  )٤۲٦(  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -
 ٦٬۳۹٤٬(  ٤۷٥۳(   ٥٬۹۳۳   ۷٬٥۷۲  

 )۳٬۰۸۲(  )۳٬۰۸۲(     -     - مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة
  ۲۱٥   ۱۷۲   ٤۳     - احتیاطي األرباح المحّمل على إیرادات األرباح

  ۲٦٬۰۸٤    ۷٬۹٦۸    ۱٥٬٦۲٤    ۲٬٤۹۲ الرصید الختامي
 

 ۲۰۱۸ 
 اإلجمالي  الثالثة المرحلة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

الرصید االفتتاحي (وفقاً لمعیار التقاریر المالیة 
  ۱۷٬۳۱۲   ۲٬٥۱۰   ۱۲٬۷۹۰   ۲٬۰۱۲ )۹الدولي رقم 

        التحویالت بین المراحل:
    -     -  )٥٬٦٦٦(   ٥٬٦٦٦ المرحلة األولىالتحویل إلى  -
    -     -   ٦۳٦  )٦۳٦( التحویل إلى المرحلة الثانیة -
    -   ۳۹٦  )۳۹٥(  )۱( التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 ٥٬۰۲۹   )٥٬٤۲٥(  ۳۹٦   -    

        انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
        
  ٤٬٦۰٥   ٥٬۱۳٦   ٤٬۷۲۲  )٥٬۲٥۳(  إعادة قیاس مخصصات انخفاض القیمة -
  ۲٬۷۰٥     -   ۲٬۲۱۰   ٤۹٥  أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 )۱۲۸(     -  )٤۲(  )۸٦(  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -
 )٤٬۸٦٬  )٤٤۸۹۰   ٥٬۱۳٦   ۷٬۱۸۲  

 )۳٬۳۲٥(  )۳٬۳۲٥(     -     - مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة
  ۲۱۰   ۱۹۰   ۲۰     - احتیاطي األرباح المحّمل على إیرادات األرباح

  ۲۱٬۳۷۹    ٤٬۹۰۷    ۱٤٬۲۷٥    ۲٬۱۹۷ الرصید الختامي
 
  



 ٤۰ میثاق -بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳

 
  االئتمان (تابع)مخاطر  (ج)

 
 تبین الجداول التالیة التسویات بین األرصدة االفتتاحیة والختامیة لمخصص الخسارة للتمویل اإلسالمي للشركات:

 
 ۲۰۱۹ 
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 عماني لایر

         باآلالف
        التحویالت بین المراحل:

        
 ۱۸٬۳۸۹  ۲٬۸٦٦  ۱٤٬۱۸۲  ۱٬۳٤۱  الرصید االفتتاحي

    -     -  )۳۸(   ۳۸ التحویل إلى المرحلة األولى -
    -     -   ٦٬۱۲٦  )٦٬۱۲٦( التحویل إلى المرحلة الثانیة -
    -   ۱٥  )۱۱(  )   ٤( التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 )٦٬۰۹۲(   ٦٬۰۷۷  ۱٥   -    

        انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
  ۸۰۹  ٤٬۳٥٦  )۳٬۷۲۷(  ۱۸۰  إعادة قیاس مخصصات انخفاض القیمة -
  ٦٬٤۲٦     -   -   ٦٬٤۲٦  أصول مالیة منشأة خالل الفترة -
 )۱٬۳۹٥(     -  )۱٬۰۲۹(  )۳٦٦(  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -
 ٦٬۲٤۰  )٤٬۷٤٬   )٥٦۳٥٬  ٥٦۸٤۰  

 )۲٬٤۲۳(  )۲٬٤۲۳(     -     - مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة
  ۱۷۸   ۱۳۷  ٤۳     - احتیاطي األرباح المحّمل على إیرادات األرباح

  ۲۱٬۹۸٦   ٤٬۹٥۱    ۱٥٬٥٤٦   ۱٬٤۸۹ الرصید الختامي
 

 ۲۰۱۸ 
 اإلجمالي  الثالثةالمرحلة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
        

ً لمعیار التقاریر المالیة  الرصید االفتتاحي (وفقا
  ۱٥٬۳۰۹   ۱٬۳۷٤  ۱۲٬۷۱٤   ۱٬۲۲۱ )۹الدولي رقم 

        التحویالت بین المراحل:
    -     -  )۹۰(   ۹۰ المرحلة األولىالتحویل إلى  -
    -     -  ۱۳٤  )۱۳٤( التحویل إلى المرحلة الثانیة -
    -   ۷۱  )٦٥(  )٦( التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 )٥۰(  )۲۱(  ۷۱     -    

        انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
  ۳٬۳۸٥   ٤٬۰٤۰  )٥۸٤(  )۷۱(  إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة

  ۲٬٥۱۱     -  ۲٬۱۹۸   ۳۱۳  أصول مالیة منشأة خالل الفترة
 )۲۱۷(     -  )۱٤٥(  )۷۲(  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة

 ۱۷۰   ۱٬٤٦۹  ٤٬۰٤۰   ٥٬٦۷۹  
 )۲٬۷۰۷(  )۲٬۷۰۷(  -     - مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة

  ۱۰۸   ۸۸  ۲۰     - األرباح المحّمل على إیرادات األرباح احتیاطي
  ۱۸٬۳۸۹    ۲٬۸٦٦   ۱٤٬۱۸۲    ۱٬۳٤۱ الرصید الختامي

        
 
  



 ٤۱ میثاق -بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳

 
  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)

 
 للتمویل اإلسالمي لألفراد:تبین الجداول التالیة التسویات بین األرصدة االفتتاحیة والختامیة لمخصص الخسارة 

 
 ۲۰۱۹ 
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

الرصید االفتتاحي (وفقاً لمعیار التقاریر المالیة 
  ۲٬۹۹۰   ۲٬۰٤۱   ۹۳   ۸٥٦ )۹الدولي رقم 

        التحویالت بین المراحل:
    -     -  )۱۷(   ۱۷ التحویل إلى المرحلة األولى -
    -     -   ۱۹  )۱۹( التحویل إلى المرحلة الثانیة -
    -   ۲٥  )۲۰(  )٥( التحویل إلى المرحلة الثالثة -
 )۷(  )۱۸(  ۲٥   -    

        انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
  ۱٬٦۳۲   ۱٬٥۷٥   ٥۰  ۷  إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة

  ۲۰۷     -   -   ۲۰۷  أصول مالیة منشأة خالل الفترة
 )۱۰۷(     -  )٤۷(  )٦۰(  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة

 ۱٥٤  ۳   ۱٬٥۷٥   ۱٬۷۳۲  
 )٦٥۹(  )٦٥۹(     -     - مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة

  ۳٥   ۳٥     -                   - احتیاطي األرباح المحّمل على إیرادات األرباح
  ٤٬۰۹۸    ۳٬۰۱۷    ۷۸   ۱٬۰۰۳ الرصید الختامي

 
 ۲۰۱۸ 
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

الرصید االفتتاحي (وفقاً لمعیار التقاریر المالیة الدولي 
 ۲٬۰۰۳  ۱٬۱۳٦  ۷٦  ۷۹۱ )۹رقم 

        التحویالت بین المراحل:
  -   -  )۲۷(   ۲۷ األولىالتحویل إلى المرحلة  - 

    -     -  ۸  )۸( التحویل إلى المرحلة الثانیة -  
    -     ۳۱  )۲٦(   )٥( التحویل إلى المرحلة الثالثة - 
 ۱٤٥(  ٤(  ۳۱   -  

        انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
    ۱٬۳۹٦  ۱٬۳۹۰  ٦۸  )٦۲(  إعادة قیاس مخصصات االنخفاض في القیمة

 ۱۷٤  -  ۳  ۱۷۱  أصول مالیة منشأة خالل الفترة
 )٦۷(  -  )۹(  )٥۸(  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة

 ٥۱   ٦۲  ۱٬۳۹۰  ۱٬٥۰۳ 
 )٦۱۸(  )٦۱۸(  -   - مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة

 ۱۰۲   ۱۰۲   -  - احتیاطي األرباح المحّمل على إیرادات األرباح
 ۲٬۹۹۰   ۲٬۰٤۱   ۹۳   ۸٥٦ الرصید الختامي

        
 



 ٤۲  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)
 

 المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تابع)
 

                 ۱۹دیسمبر  ۳۱

  تصنیف األصول وفقاً لقواعد البنك المركزي العُماني

تصنیف 
األصول وفقاً 

لمعیار التقاریر 
المالیة الدولي 

  ۹رقم 
إجمالي القیمة 

  الدفتریة

المخصص 
المطلوب وفقاً 
لقواعد البنك 

المركزي 
  العُماني

المخصص 
المحتفظ بھ 
وفقاً لمعیار 

التقاریر المالیة 
  ۹الدولي رقم 

الفرق بین 
المخصص 

المطلوب وفقاً 
للبنك المركزي 

العُماني 
والمخصص 
  المحتفظ بھ

صافي القیمة 
  الدفتریة

األرباح 
المدرجة وفقاً 
لمعیار التقاریر 
المالیة الدولي 

  ۹رقم 

األرباح المجنبة 
وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العُماني

۱  ۲  ۳  ٦(  ٥  ٤)=(٥(-)٤(  )۷)=(۳(-)٥(  ۸  ۹ 

 معیاري

    -     -   ۸٤٥٬۹۳۹  )۹٬٦٤۲(   ۲٬٤۹۱   ۱۲٬۱۳۳   ۸٤۸٬٤۳۰  األولىالمرحلة  
    -     -   ۱٥۷٬۸٤۹   ٤٬۱٥۳   ۷٬٤٥۹   ۳٬۳۰٦   ۱٦٥٬۳۰۸  المرحلة الثانیة 
    -     -     -     -     -     -     -  المرحلة الثالثة 

    -     -   ۱٬۰۰۳٬۷۸۸  )٥٬٤۸۹(   ۹٬۹٥۰   ۱٥٬٤۳۹   ۱٬۰۱۳٬۷۳۸     اإلجمالي الفرعي

 قائمة خاصة

 -  -       -  -  -  -  المرحلة األولى 
    -     -   ۱٥٥٬۱۰۹   ٦٬٥۲۹   ۸٬۱٦٦   ۱٬٦۳۷   ۱٦۳٬۲۷٥  المرحلة الثانیة 

 -  -       -  -  -  -  المرحلة الثالثة 
    -     -   ۱٥٥٬۱۰۹   ٦٬٥۲۹   ۸٬۱٦٦   ۱٬٦۳۷   ۱٦۳٬۲۷٥     اإلجمالي الفرعي

 دون المعیاري

    -     -     -     -     -     -     -  المرحلة األولى 
    -     -     -     -     -     -     -  المرحلة الثانیة 
  ۳۷   ۳۷   ٤٬۳۳۳     -   ۱٬٤۷۷   ۱٬٤۷۷   ٥٬۸۱۰  المرحلة الثالثة 

  ۳۷   ۳۷   ٤٬۳۳۳     -   ۱٬٤۷۷   ۱٬٤۷۷   ٥٬۸۱۰     اإلجمالي الفرعي
 

 



 ٤۳  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 المخاطر (تابع)إدارة  ۲۳
 

  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)
 

 المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تابع)
 

                 ۱۹دیسمبر  ۳۱

  تصنیف األصول وفقاً لقواعد البنك المركزي العُماني

تصنیف 
األصول وفقاً 

لمعیار التقاریر 
المالیة الدولي 

  ۹رقم 
إجمالي القیمة 

  الدفتریة

المخصص 
المطلوب 

وفقاً لقواعد 
البنك 

المركزي 
  العُماني

المخصص 
المحتفظ بھ 
وفقاً لمعیار 

التقاریر 
المالیة 
  ۹الدولي رقم 

الفرق بین المخصص 
المطلوب وفقاً للبنك 
المركزي العُماني 

والمخصص المحتفظ 
  بھ

صافي القیمة 
  الدفتریة

األرباح 
المدرجة وفقاً 
لمعیار التقاریر 
المالیة الدولي 

  ۹رقم 

األرباح المجنبة 
وفقاً لقواعد 

البنك المركزي 
 العُماني

۱  ۲  ۳  ٦(  ٥  ٤)=(٥(-)٤(  )۷)=(۳(-)٥(  ۸  ۹ 
 

 مشكوك في تحصیلھا

    -     -     -     -     -     -     -  المرحلة األولى 
    -     -     -     -     -     -     -  المرحلة الثانیة 
  ۱٤۹   ۱٤۹   ۲٬٦۱۰     -   ۲٬۷٥۹   ۲٬۷٥۹   ٥٬۳٦۹  لثالثةالمرحلة ا 

  ۱٤۹   ۱٤۹   ۲٬٦۱۰     -   ۲٬۷٥۹   ۲٬۷٥۹   ٥٬۳٦۹     اإلجمالي الفرعي

 خسارة

    -     -     -     -     -     -     -  المرحلة األولى 
    -     -     -     -     -     -     -  المرحلة الثانیة 
  ۲۹۹   ۲۹۹   ۸     -   ۳٬۷۳۲   ۳٬۷۳۲   ۳٬۷٤۰  المرحلة الثالثة 

  ۲۹۹   ۲۹۹   ۸     -   ۳٬۷۳۲   ۳٬۷۳۲   ۳٬۷٤۰     اإلجمالي الفرعي

بنود أخرى غیر مشمولة في تعمیم البنك المركزي 
 والتعلیمات ذات الصلة ۹۷۷العماني رقم ب. م. 

    -     -   ۱۹۲٬۳۸٦   ۱٦۷   ۱٦۷     -   ۱۹۲٬٥٥۳  المرحلة األولى 
    -     -   ۷۰٬۰۱٦   ۲۲۳   ۲۲۳     -   ۷۰٬۲۳۹  المرحلة الثانیة 

    -       -     -     -       -  المرحلة الثالثة 
    -     -   ۲٦۲٬٤۰۲   ۳۹۰   ۳۹۰     -   ۲٦۲٬۷۹۲     اإلجمالي الفرعي

 اإلجمالي

    -     -   ۱٬۰۳۸٬۳۲٥  )۹٬٤۷٥(   ۲٬٦٥۸   ۱۲٬۱۳۳   ۱٬۰٤۰٬۹۸۳  المرحلة األولى 
    -     -   ۳۸۲٬۹۷٤   ۱۰٬۹۰٥   ۱٥٬۸٤۸   ٤٬۹٤۳   ۳۹۸٬۸۲۲  المرحلة الثانیة 
  ٤۸٥   ٤۸٥   ٦٬۹٥۱     -   ۷٬۹٦۸   ۷٬۹٦۸   ۱٤٬۹۱۹  المرحلة الثالثة 

     ۱٬٤٥٤٬۷۲٤   ۲٥٬۰٤٥   ۲٦٬٤۷٤   ۱٬٤۲۹   ۱٬٤۲۸٬۲٥۰   ٤۸٤   ٥۸٥  
 



 ٤٤  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)
 

 المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تابع)
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  -مع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي العُماني  ۹لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم مقارنة المخصص المحتفظ بھ وفقاً 
 

تصنیف األصول 
وفقاً لقواعد البنك 
  المركزي العُماني

تصنیف األصول 
وفقاً لمعیار 

التقاریر المالیة 
  إجمالي القیمة الدفتریة  ۹الدولي رقم 

المخصص 
المطلوب وفقاً 
لقواعد البنك 

  المركزي العُماني

المخصص المحتفظ 
بھ وفقاً لمعیار 
التقاریر المالیة 

  ۹الدولي رقم 

الفرق بین المخصص 
المطلوب وفقاً للبنك 
المركزي العُماني 

  صافي القیمة الدفتریة  والمخصص المحتفظ بھ

األرباح المدرجة 
وفقاً لمعیار 

التقاریر المالیة 
  ۹رقم الدولي 

األرباح المجنبة 
وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العُماني

۱  ۲  ۳  ٦(  ٥  ٤)=(٥(-)٤(  )۷)=(۳(-)٥(  ۸  ۹ 

 معیاري

 -  -   ۸٥۳٬٥٤۱  )۱۰٬٦۱٥(   ۲٬۱۹۷   ۱۲٬۸۱۲   ۸٥٥٬۷۳۸  المرحلة األولى 
 -  -   ۱٦۳٬۲۲٦   ۷٬٦٥٦   ۱۰٬۳۳٦   ۲٬٦۸۰   ۱۷۳٬٥٦۲  المرحلة الثانیة 
 -  -  -     -     -     -  -  المرحلة الثالثة 

 -  -   ۱٬۰۱٦٬۷٦۷  )۲٬۹٥۹(   ۱۲٬٥۳۳   ۱٥٬٤۹۲   ۱٬۰۲۹٬۳۰۰     اإلجمالي الفرعي

 قائمة خاصة

     -  -  -  -  -  المرحلة األولى 
 -  -   ۸۷٬۷٥٥   ۳٬۰۱۲   ۳٬۹۳۹   ۹۲۷   ۹۱٬٦۹٤  المرحلة الثانیة 
 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثالثة 

 -  -   ۸۷٬۷٥٥   ۳٬۰۱۲   ۳٬۹۳۹   ۹۲۷   ۹۱٬٦۹٤     اإلجمالي الفرعي

 دون المعیاري

 -  -  -  -     -  -     -  المرحلة األولى 
 -  -  -  -     -  -     -  المرحلة الثانیة 
 ۸٦   ۸٦   ٥٬۰۱۹  -   ۱٬۷٦۳   ۱٬۷٦۳   ٦٬۷۸۲  المرحلة الثالثة 

 ۸٦   ۸٦   ٥٬۰۱۹     -   ۱٬۷٦۳   ۱٬۷٦۳   ٦٬۷۸۲     اإلجمالي الفرعي

مشكوك في 
 تحصیلھ

 -  -  -  -  -  -     -  المرحلة األولى 
 -  -  -  -  -  -     -  المرحلة الثانیة 
  ۷۹   ۷۹   ۸۸۹  -  ۹۱٤   ۹۱٤   ۱٬۸۰۳  المرحلة الثالثة 

  ۷۹   ۷۹   ۸۸۹  -  ۹۱٤   ۹۱٤   ۱٬۸۰۳     اإلجمالي الفرعي

 خسارة

 -  -  -  -  -     -     -  المرحلة األولى 
 -  -  -  -  -  -     -  المرحلة الثانیة 
  ۱٦۱   ۱٦۱  -  -  ۲٬۲۳۰   ۲٬۲۳۰   ۲٬۲۳۰  المرحلة الثالثة 

  ۱٦۱   ۱٦۱  -  -  ۲٬۲۳۰  ۲٬۲۳۰   ۲٬۲۳۰     اإلجمالي الفرعي
بنود أخرى غیر 

مشمولة في التعمیم 
 ۹۷۷ب م 

 -  -  ۲۱۸٬۹۹۱  ۸۹  ۸۹    -      ۲۱۹٬۰۸۰  المرحلة األولى 
 -  -  ۷۹٬۷۳۳  ۲٥٤  ۲٥٤  -    ۷۹٬۹۸۷  الثانیةالمرحلة  
  -   -  ۱٦۸  ٤٥  ٤٥   -   ۲۱۳  المرحلة الثالثة 

 -   -  ۲۹۸٬۸۹۲  ۳۸۸  ۳۸۸   -   ۲۹۹٬۲۸۰     اإلجمالي الفرعي



 ٤٥ میثاق -بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

 القوائم المالیةإیضاحات حول 
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳

 
  مخاطر االئتمان (تابع) (ج)

 
 المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تابع)

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  -مع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي العُماني  ۹الدولي رقم مقارنة المخصص المحتفظ بھ وفقاً لمعیار التقاریر المالیة 

 

تصنیف األصول وفقاً 
لقواعد البنك المركزي 

  العُماني

تصنیف األصول 
وفقاً لمعیار 

التقاریر المالیة 
  إجمالي القیمة الدفتریة  ۹الدولي رقم 

المخصص 
المطلوب وفقاً 
 لقواعد البنك

  المركزي العُماني

المخصص 
المحتفظ بھ وفقاً 
لمعیار التقاریر 

المالیة الدولي رقم 
۹  

الفرق بین المخصص 
المطلوب وفقاً للبنك 
المركزي العُماني 

  صافي القیمة الدفتریة  والمخصص المحتفظ بھ

األرباح 
المدرجة وفقاً 

لمعیار التقاریر 
المالیة الدولي 

  ۹رقم 

األرباح 
وفقاً المجنبة 

لقواعد البنك 
المركزي 
 العُماني

۱  ۲  ۳  ٦(  ٥  ٤)=(٥(-)٤(  )۷)=(۳(-)٥(  ۸  ۹ 

 اإلجمالي

 -  -   ۱٬۰۷۲٬٥۳۲  )۱۰٬٥۲٦(   ۲٬۲۸٦   ۱۲٬۸۱۲   ۱٬۰۷٤٬۸۱۸  المرحلة األولى 
 -  -   ۳۳۰٬۷۱٤  ۱۰٬۹۲۲   ۱٤٬٥۲۹   ۳٬٦۰۷   ۳٤٥٬۲٤۳  المرحلة الثانیة 
  ۳۲٦   ۳۲٦   ٦٬۰۷٦  ٤٥   ٤٬۹٥۲   ٤٬۹۰۷   ۱۱٬۰۲۸  ة الثالثةالمرحل 

      ۱٬٤۳۱٬۰۸۹   ۲۱٬۳۲٦   ۲۱٬۷٦۷   ٤٤۱  ۱٬٤۰۹٬۳۲۲   ۳۲٦   ۳۲٦  
                  

 
 

  وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني 
وفقاً لمعیار التقاریر المالیة الدولي 

 الفرق  ۹رقم 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
            

    -     -   ٤٬۰٤٤   ٤٬٤۹۲   ٤٬۰٤٤   ٤٬٤۹۲ خسارة انخفاض القیمة المحملة على حساب الربح والخسارة
  ٤٤۱   ۱٬٤۲۹  ۲۱۷٦۷   ۲٦٬٤۷٤   ۲۱٬۳۲٦   ۲٥٬۰٤٥ ۹المخصصات المطلوبة وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني / المحتفظ بھا وفقاً لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

    -     -  %۰٫۹٦  %۱٫۲٥  %۰٫۹٦  %۱٫۲٥ إجمالي معدل القروض المتعثرة
    -     -  %۰٫٥۲  %۰٫٥۸  %۰٫٥۲  %۰٫٥۸ صافي معدل القروض المتعثرة

 
 



 ٤٦  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

 مخاطر االئتمان (تابع) (ج)
 

 الناشئة من الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تابع)المبالغ 
 

 تركیز مخاطر االئتمان
 

 یحلل الجدول أدناه تركیز األصول المالیة حسب القطاعات المختلفة:
 
 ارتباطات التمویل والضمانات الصادرة  سندات الدین  التمویل اإلسالمي  مستحق من البنوك 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

 
 لایر عماني

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني

  باآلالف
 لایر عماني

  باآلالف
 لایر عماني

  باآلالف
 لایر عماني

  باآلالف
 لایر عماني

  باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 ۱۱۱٬۳٦٥  ۹٦٬۸۹۰  ٦۳٬۱۲٦  ۱۲۲٬۸٤۳  ۱٬۱۳۱٬۸۰۹  ۱٬۱۹۱٬۹۳۲  ۲۰٬۸۳۲  ٤۳٬۰٥۹ القیمة اإلجمالیة / االرتباطات والضمانات

                التركیز حسب القطاع
                الشركات:
 -   ۷٬۰۷۸  -  -   ۱۳۸٬۷۳۲   ۱۳۱٬۰۱۰  -  - الخدمات

 -  -  -  -   ۲۱٬۲۸٥   ۲۲٬۹۲۳  -  - محاجرالتعدین وال
  ٦۰٬۹۲٥   ٤٦٬٥٤۱  -  -   ۸۱٬۱۸٦   ۱٥۹٬۱٥۸  -  - التصنیع
  ۲۰٬۰٦۱   ۱٬٥۱۰  -  -   ۲۰٬۹۸۱   ۲۰٬۱۱٦  -  - الجملة والتجزئةتجارة 

  ۲۸   ۹۳۳  -  -   ۲۹۳   ۲٥۲  -  - یرادتجارة االست
 -   ٤۸  -  -     -     -  -  - الخدمات

  ٤۰۰  -  -  -   ۱۹٥٬٦٥۲   ۱٤٦٬۱۲۰  -  - صاالتالنقل واالت
  ۳٬٦۱٥   ۳۰٬۷۰۹  -  -   ۱٤٥٬۲۷٥   ۱۷۷٬۸٦۰  -  - األنشطة ذات العالقةاإلنشاءات و
 -  -  -  -  -  -  -  - نشطة ذات العالقةالزراعة واأل

  ۲۲٬۷٥۱   ۱۰٬۰۷۱   ۱۲٬۲٦۰   ۱۲٬٤٦٥  -  -  -  - أخرى
                السیادي:
  ۳٬٥۸٥  -   ٥۰٬۸٦٦   ۱۱۰٬۳۷۸  -  -  -  - الحكومة

 -  -  -  -  -  -   ۲۰٬۸۳۲   ٤۳٬۰٥۹ المالیةالمؤسسات 
 -  -             األفراد:

 -  -  -  -   ٥۲۸٬٤۰٥   ٥۳٤٬٤۹۳  -  - التمویل الشخصي والسكني 
  ۱۱۱٬۳٦٥   ۹٦٬۸۹۰   ٦۳٬۱۲٦   ۱۲۲٬۸٤۳   ۱٬۱۳۱٬۸۰۹   ۱٬۱۹۱٬۹۳۲   ۲۰٬۸۳۲   ٤۳٬۰٥۹ مالیةالقیمة اإلج

 )۳۱۳(  )۲۱۰(  )٦۸(  )۱٥۳(  )۲۱٬۳۷۹(  )۲٦٬۰۸٤(  )۷(  )۲۷( الخسائر االئتمانیة المتوقعة
  ۱۱۱٬۰٥۲   ۹٦٬٦۸۰   ٦۳٬۰٥۸   ۱۲۲٬٦۹۰   ۱٬۱۱۰٬٤۳۰   ۱٬۱٦٥٬۸٤۸   ۲۰٬۸۲٥   ٤۳٬۰۳۲ صافي القیمة الدفتریة



 ٤۷  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

  مخاطر التشغیل (د)
 

القصور في نظم المعلومات / الضوابط الداخلیة أو أحداث خارجیة ال یمكن السیطرة علیھا والتي تؤدي إلى خسارة. ترتبط  مخاطر التشغیل ھي أوجھ
اطر مخالمخاطر باألخطاء البشریة أو فشل األنظمة أو عدم كفایة اإلجراءات أو السیطرة أو أسباب خارجیة. وفقا للجنة بازل لرقابة التجمیع، ال

اطر الخسائر المالیة الناجمة عن عدم كفایة أو فشل العملیات الداخلیة واألفراد واألنظمة أو أحداث خارجیة. وتشمل المخاطر التشغیلیة ھي مخ
  التشغیلیة المخاطر القانونیة ولكنھا تستثني المخاطر االستراتیجیة ومخاطر السمعة.

 
ر التشغیلیة لمیثاق مركزیاً على مستوى المركز الرئیسي. ویتم اإلفصاح عن نھج كما أھو الحال بالنسبة إلدارة كافة المخاطر األخرى، تدار المخاط

  إدارة المخاطر التشغیلیة بالتفصیل في القوائم المالیة المجمعة للبنك.
 

 إدارة رأس المال ۲٤
 

. على نھا تعمل كنافذة لعملیات البنكیقوم البنك المركزي العُماني بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال للبنك ككل وكذلك بشكل فردي لمیثاق كو
النظامي  من إجمالي رأس المال إلى إجمالي نسبة األصول المرجحة بالمخاطر. یتم تحلیل رأس المال %۱۱میثاق االحتفاظ بما ال یقل عن نسبة 

  لمیثاق في الفئات التالیة:
 
  ، ویتضمن رأس المال المخصص من المركز الرئیسي.۱رأس المال الفئة  •
من مخصصات المرحلة الثانیة المحسوب بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي  %٦۰، ویتضمن المرحلة األولى و۲رأس المال الفئة  •

 ۳۱كما في  ۲من األصول المرجحة بمخاطر االئتمان، وال یتجاوز أیًضا مبلغ رأس المال الفئة  %۱٫۲٥على أساس سقف بنسبة  ۹رقم 
 .۲۰۱۷دیسمبر 

 
  ول التالي مركز كفایة رأس المال لمیثاق:یوضح الجد

 
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

       
 ۱۱٦٬۱۷۳   ۱۲۷٬۰٥۳ ۱رأس المال الفئة   ۳۳۰٬۰۰۸   ۳۰۱٬۷٤۷
  ۸٬۳۳۹   ۸٬۳۱۹ ۲رأس المال الفئة   ۲۱٬٦۰۷   ۲۱٬٦٦۰

  ۱۲٤٬٥۱۲   ۱۳٥٬۳۷۲ إجمالي رأس المال النظامي  ۳٥۱٬٦۱٥   ۳۲۳٬٤۰۷
       
    األصول المرجحة بالمخاطر   

  ۸۱۲٬۱۸۷   ۸۸۰٬۱۹۰ مخاطر االئتمان  ۲٬۲۸٦٬۲۰۸   ۲٬۱۰۹٬٥۷۸
  ۲۷٬۰٦۹   ۱۱٬٦۱۳ مخاطر السوق  ۳۰٬۱٦٥   ۷۰٬۳۱۰

  ٥۱٬٦۳۳   ٥۳٬۰٦۸ مخاطر التشغیل  ۱۳۷٬۸۳۸   ۱۳٤٬۱۱۰
  ۸۹۰٬۸۸۹   ۹٤٤٬۸۷۱ إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر  ۲٬٤٥٤٬۲۱۱   ۲٬۳۱۳٬۹۹۸

       
    نسب رأس المال   

۱۳٫۹۸%  ۱٤٫۳۳% 
إجمالي رأس المال كنسبة من إجمالي األصول المرجحة 

  %۱٤٫۳۳ بالمخاطر
۱۳٫۹۸% 

۱۳٫۰٤%  ۱۳٫٤٥% 
  إجماليكنسبة من  ۱إجمالي رأس المال الفئة 

 %۱۳٫۰٤  %۱۳٫٤٥ األصول المرجحة بالمخاطر   
 

  القیمة العادلة لألصول وااللتزامات ۲٥
 

نھا ال تختلف أفیما یلي لمحة عامة عن القیمة الدفتریة لألصول وااللتزامات المالیة التي تحتفظ بھا میثاق كما في تاریخ التقریر والتي ترى اإلدارة 
 العادلة:بشكل جوھري عن القیم 



 ٤۸  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 القیمة العادلة لألصول وااللتزامات (تابع) ۲٥
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  القیمة العادلة  القیمة الدفتریة
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
       
    األصول:   

  ٤۳٬۰۳۲   ٤۳٬۰۳۲ مستحق من البنوك  ۱۱۱٬۷۷۱   ۱۱۱٬۷۷۱
  ۷٤٬۸۸۸   ۷٤٬۸۸۸ مرابحة ومدیونیات أخرى  ۱۹٤٬٥۱٤   ۱۹٤٬٥۱٤

  ۹۰۷٬٦۳٤   ۹۰۷٬٦۳٤ مشاركة  ۲٬۳٥۷٬٤۹۱   ۲٬۳٥۷٬٤۹۱
  ۱۰۱٬۰۱۹   ۱۰۱٬۰۱۹ إجارة منتھیة بالتملیك  ۲٦۲٬۳۸۷   ۲٦۲٬۳۸۷
  ۸۲٬۳۰۷   ۸۲٬۳۰۷ وكالة باالستثمار  ۲۱۳٬۷۸٤   ۲۱۳٬۷۸٤
  ۱۳۱٬۳٦٦   ۱۳۱٬۳٦٦ استثمارات  ۳٤۱٬۲۱۰   ۳٤۱٬۲۱۰
  ۷٬٦۹۷   ۷٬٦۹۷ أصول أخرى  ۱۹٬۹۹۳   ۱۹٬۹۹۳

  ۱٬۳٤۷٬۹٤۳   ۱٬۳٤۷٬۹٤۳ اإلجمالي  ۳٬٥۰۱٬۱٥۰   ۳٬٥۰۱٬۱٥۰
       
    االلتزامات:   

  ۱٦۱٬۱٥۰   ۱٦۱٬۱٥۰  مستحق إلى البنوك  ٤۱۸٬٥۷۱   ٤۱۸٬٥۷۱
  ۱۳٥٬۰۱۹   ۱۳٥٬۰۱۹ حسابات جاریة  ۳٥۰٬٦۹۹   ۳٥۰٬٦۹۹
  ۱۳٬۱۷۷   ۱۳٬۱۷۷ التزامات أخرى  ۳٤٬۲۲٦   ۳٤٬۲۲٥

  ۹۰٬۲۰٥   ۹۰٬۲۰٥ صكوك  ۲۳٤٬۲۹۹   ۲۳٤٬۲۹۹
  ۸۹۹٬۸۸۱   ۸۹۹٬۸۸۱ حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار  ۲٬۳۳۷٬۳٥۳   ۲٬۳۳۷٬۳٥۳
  ۱٬۲۹۹٬٤۳۲   ۱٬۲۹۹٬٤۳۲ اإلجمالي  ۳٬۳۷٥٬۱٤۸   ۳٬۳۷٥٬۱٤۷

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 
 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  القیمة العادلة  القیمة الدفتریة

دوالر أمریكي 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

       
    األصول:   

  ۲۰٬۸۳۲   ۲۰٬۸۳۲ مستحق من البنوك ٥٤٬۱۰۹  ٥٤٬۱۰۹
  ٥٤٬٦۰۲   ٥٤٬٦۰۲ مرابحة ومدیونیات أخرى ۱٤۱٬۸۲٤  ۱٤۱٬۸۲٤

  ۸٥۹٬۷٥٤   ۸٥۹٬۷٥٤ مشاركة ۲٬۲۳۳٬۱۲۸  ۲٬۲۳۳٬۱۲۸
  ۱۱۲٬۹۳٤   ۱۱۲٬۹۳٤ إجارة منتھیة بالتملیك ۲۹۳٬۳۳٦  ۲۹۳٬۳۳٦
  ۸۳٬۱٤۰   ۸۳٬۱٤۰ وكالة باالستثمار ۲۱٥٬۹٤۸  ۲۱٥٬۹٤۸
  ۷۲٬۳٤۹   ۷۲٬۳٤۹ استثمارات ۱۸۷٬۹۱۹  ۱۸۷٬۹۱۹
  ٦٬۸٦٥   ٦٬۸٦٥ أصول أخرى ۱۷٬۸۳۱  ۱۷٬۸۳۱

  ۱٬۲۱۰٬٤۷٦   ۱٬۲۱۰٬٤۷٦ اإلجمالي ۳٬۱٤٤٬۰۹٥  ۳٬۱٤٤٬۰۹٥
       
    االلتزامات:   

  ۱۹٦٬۳٥۰   ۱۹٦٬۳٥۰ مستحق لبنوك بموجب الوكالة ٥۱۰٬۰۰۰  ٥۱۰٬۰۰۰
  ۱۷٥٬٤٤۳   ۱۷٥٬٤٤۳ حسابات جاریة ٤٥٥٬٦۹٦  ٤٥٥٬٦۹٦
  ٤۲٬٥۹۱   ٤۲٬٥۹۱ التزامات أخرى ۱۱۰٬٦۲٦  ۱۱۰٬٦۲٦
  ٤٤٬٦۰۸   ٤٤٬٦۰۸ صكوك  ۱۱٥٬۸٦٥  ۱۱٥٬۸٦٥

  ۷۸٥٬۰۳٦   ۷۸٥٬۰۳٦ لحملة حسابات االستثمارحقوق الملكیة  ۲٬۰۳۹٬۰٥٥  ۲٬۰۳۹٬۰٥٦
  ۱٬۲٤٤٬۰۲۸   ۱٬۲٤٤٬۰۲۸ اإلجمالي ۳٬۲۳۱٬۲٤۲  ۳٬۲۳۱٬۲٤۳

       



 ٤۹  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 لألصول وااللتزامات (تابع)القیمة العادلة  ۲٥
 

  تسلسل القیمة العادلة
 

/ الصكوك  ةتشتق القیم العادلة لألوراق المالیة / الصكوك من أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، إذا كانت متوفرة. بالنسبة لألوراق المالی
رجوع . یمكن أن تشمل ھذه التقنیات استخدام التعامالت التجاریة األخیرة أو بالغیر المدرجة، یتم تقدیر القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم المناسبة

  إلى القیمة العادلة الحالیة ألداة أخرى مشابھة إلى حد كبیر أو بالرجوع إلى تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة أو نماذج تقییم أخرى.
 

 ة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا:تستخدم میثاق التسلسل الھرمي التالي لتحدید القیمة العادل
 

  المستوى األول: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتشابھة.
كل مباشر أو شالمستوى الثاني: األسالیب األخرى التي تكون جمیع بیاناتھا التي لھا تأثیر كبیر على القیمة العادلة المسجلة قابلة للمالحظة، سواء ب

  غیر مباشر.
  مالحظة.لالمستوى الثالث: األسالیب التي تكون بیاناتھا التي لھا تأثیر كبیر على القیمة العادلة المسجلة غیر قائمة على بیانات سوقیة قابلة ل

 
 :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للقیمة العادلة كما في  یظھر الجدول التالي تحلیالً لألدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب المستوى في التسلسل الھرمي

 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۱المستوى  
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
      

      استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
  ۷٬٦۱٤   -   ۷٬٦۱٤ أوراق مالیة مدرجة

  ۱٬٦۷۲   ۱٬٦۷۲  - أوراق مالیة غیر مدرجة
      استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  ۲٥۹   ۲٥۹  - أوراق مالیة مدرجة
  ٥۳۹   ٥۳۹  - أوراق مالیة غیر مدرجة

 ۷٬٦۱٤   ۲٬٤۷۰   ۱۰٬۰۸٤  
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

 اإلجمالي  ۳المستوى   ۱المستوى  
عماني لایر  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
      

      استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
  ۸٬۳۱٦     -   ۸٬۳۱٦ أوراق مالیة مدرجة

  ۱٬٦۷۲   ۱٬٦۷۲     - أوراق مالیة غیر مدرجة
     - الخسارةاستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

  ٥۰۷   ٥۰۷  - أوراق مالیة مدرجة
 ۸٬۳۱٦   ۲٬۱۷۹   ۱۰٬٤۹٥  
      

 
لقیاس القیمة العادلة، كما لم یتم  ۳والمستوى  ۱، لم یتم إجراء تحویالت بین المستوى ۲۰۱۸و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱خالل السنتین المنتھیتین في 

  العادلة.لقیاس القیمة  ۲إجراء أي تحویل من وإلى المستوى 
 

 على أساس تقییم القیمة العادلة المقدمة من قبل مدیري االستثمار.  ۳یتم تقییم أسھم حقوق الملكیة في المستوى 



 ٥۰  میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

  أنشطة ائتمانیة ۲٦
 

لصنادیق العمالء. وفیما یلي المبالغ اإلجمالیة لتتكون ھذه األنشطة من أنشطة إدارة االستثمار التي تتم بموجب اتفاقیات الوكالة (غیر االختیاریة) مع 
 المدارة:
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۲۰۱۸ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

   
لایر عماني 

 باآلالف

 
لایر عماني 

 باآلالف
         

۳۷٬۲۰٥ 
 

٥۳٬۲۰۰  
 

 أموال مدارة
 

۲۰٬٤۸۲ 
 

۱٤٬۳۲٤ 
 

  أرقام المقارنة ۲۷
 

لتتوافق مع العرض المعتمد للسنة الحالیة. ال تعتبر عملیات إعادة التصنیف جوھریة وال تؤثر  ۲۰۱۸تصنیف أرقام مقارنة معینة لسنة تمت إعادة 
  على صافي اإلیرادات أو حقوق المالكین المسجلة سابقاً.

 
 

 .۱صفحة رقم  -تقریر مراقب الحسابات المستقل 
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