
  بنك مسقط ش.م.ع.ع

   الموحدةالمالية  البيانات
   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

العماني يالمركز بنكالتخضع لموافقة  مسودة

  المقر الرئيسي للعمل  المكتب المسجل

  ٣١١، مجمع رقم ١٢٠/٤مبنى رقم   ١٣٤ص. ب. 
  ات المطار، مرتفع٦٢شارع رقم   ١١٢روي 

   السيب،  سلطنة عمان
  سلطنة عمان

مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



  بنك مسقط ش.م.ع.ع

   الموحدةالمالية  البيانات
   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

المحتویات    الصفحة
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٧  

    بنك مسقط ش.م.ع.ع
  الموحدالمركز المالي  بيان

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

 باآلالف
 دوالر أمريكي

 إيضاحات باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف

  األصول
 ٧٨١٬٧٥٥ ٦٥٦٬٨٩١  ٥  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية١,٧٠٦,٢١٠  ٢٬٠٣٠٬٥٣٣
 ٨٦٩٬٨٠٤ ٥٧٣٬٨٨٦  ٦  مبالغ مستحقة من البنوك١,٤٩٠,٦١٣  ٢٬٢٥٩٬٢٣٠

 ٧٬٧١٢٬١٩٣ ٢٠٤, ٧٬٧٠٧  ٧  سلفقروض و٢٠,٠١٨,٧١٢  ٢٠٬٠٣١٬٦٧٠
 ١٬١٦٥٬٨٤٨ ١٦٩, ١٬٢٣٠  ٧  مديونيات تمويل إسالمي٣,١٩٥,٢٤٤  ٣٬٠٢٨٬١٧٦
 ١٬٤٤٤٬٨٣٢ ١٬٨٣٥٬٤٦١  ٩  استثمارات في أوراق مالية٤,٧٦٧,٤٣١  ٣٬٧٥٢٬٨١١

 ٢٣٦٬٦٩٤ ٣٧٨٬٧٦٥  ٨  أصول أخرى٩٨٣,٨٠٥  ٦١٤٬٧٨٩
 ٧٩٬٤٨٢ ٧١٬٣٨٩  ١١يات تلكات ومعدات وبرمجمم١٨٥,٤٢٦  ٢٠٦٬٤٤٧

 ١٢٬٢٩٠٬٦٠٨ ١٢٬٤٥٣٬٧٦٥  إجمالي األصول٣٢,٣٤٧,٤٤١  ٣١٬٩٢٣٬٦٥٦
  االلتزامات وحقوق المساهمين

  االلتزامات
 ١٬١٧٣٬٤٧٩ ٩٣٨٬٠٠٧  ١٤  ودائع من البنوك٢,٤٣٦,٣٨٢  ٣٬٠٤٧٬٩٩٧

 ٧٬٠١١٬٢٦٦ ٧٬٣٦٤٬١٢٧  ١٥  ودائع العمالء١٩,١٢٧,٦٠٣  ١٨٬٢١١٬٠٨١
 ١٬٠٣٢٬٤٠٠ ١٬٠١٣٬١٤٧  ١٥  ودائع العمالء اإلسالمية٢,٦٣١,٥٥١  ٢٬٦٨١٬٥٥٨

 ٩٠٬٢٠٥ ٩٠٬٢٠٥  ١٦  صكوك٢٣٤٬٢٩٩  ٢٣٤٬٢٩٩
 ٣٨٥٬٤١٠ ٣٨٦٬٥٩٢  ١٧  سندات يورو متوسطة األجل١٬٠٠٤,١٣٥  ١٬٠٠١٬٠٦٥
 ٥٢١٬٨٦٤ ٥٥٧٬١٢٨  ١٨  التزامات أخرى١٬٤٤٧,٠٨٦  ١٬٣٥٥٬٤٩٠

 ٤٧٬١٦٨ ٤٧٬٨٢١  ١٩  ضرائب١٢٤٬٢١٠  ١٢٢٬٥١٤
 ٢٦٬١٨٠ ١٣٬٠٩٠  ٢٠  التزامات ثانوية٣٤٬٠٠٠  ٦٨٬٠٠٠

 ١٠٬٢٨٧٬٩٧٢ ١٠٬٤١٠٬١١٧  إجمالي االلتزامات٢٧,٠٣٩,٢٦٦  ٢٦٬٧٢٢٬٠٠٤

 حقوق المساهمين

  ق المساهمين المنسوبة إلى مساهمي الشركة األمحقو
 ٣٠٩٬٤٧٨ ٣٢٤٬٩٥٢  ٢١  رأس المال٨٤٤,٠٣١ ٨٠٣٬٨٣٩

 ٥٣١٬٥٣٥ ٥٣١٬٥٣٥  ٢٢  عالوة إصدار١٬٣٨٠٬٦١٠  ١٬٣٨٠٬٦١٠
 ٣٨٤٬٠٧٨ ٣٩٧٬١٦٨  ٢٣  احتياطي عام١,٠٣١,٦٠٥  ٩٩٧٬٦٠٥
 ١٠٣٬١٦٠ ١٠٨٬٣١٨  ٢٣  احتياطي قانوني٢٨١,٣٤٥  ٢٦٧٬٩٤٨

 ٤٬٩٠٤ ٤٬٩٠٤  ١٢  احتياطي إعادة تقييم١٢٬٧٣٨  ١٢٬٧٣٨
 ١٣٬٠٩٠ ١٣٬٠٩٠  ٢٣  احتياطي قرض ثانوي٣٤٬٠٠٠  ٣٤٬٠٠٠

)٣٤( (١٤٠)   ٣٧  احتياطي تحوط التدفقات النقدية(٣٦٤)   (٨٨)   
)٣٧٢((٣٫٦٨٣)    التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة(٩٬٥٦٦)   (٩٦٦)   

)٢٬٢٩٦( (٢٬٤٠٧)    احتياطي تحويل العملة األجنبية(٦٬٢٥٢)   (٥٬٩٦٤)   
 ٢٬٦٠٦ ٢٬٣٥٦  ٢٣   احتياطي انخفاض القيمة / احتياطي القروض المعاد هيكلتها٦٬١١٩  ٦٬٧٦٩

 ٥٢٦٬٤٨٧ ٥٣٧٬٥٥٥  أرباح محتجزة١٬٣٩٦,٢٤٧  ١٬٣٦٧٬٤٩٩
 ١٫٨٧٢٫٦٣٦ ١٬٩١٣٬٦٤٨ إجمالي حقوق المساهمين المنسوبة إلى حملة األسهم٤٬٩٧٠,٥١٣  ٤٬٨٦٣٬٩٩٠

 ١٣٠٬٠٠٠ ١٣٠٬٠٠٠  ٢٤  ١أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ٣٣٧٬٦٦٢  ٣٣٧٬٦٦٢
 ٢٬٠٠٢٬٦٣٦ ٦٤٨, ٢٬٠٤٣  إجمالي حقوق المساهمين٥٬٣٠٨,١٧٥  ٥٬٢٠١٬٦٥٢

 ١٢٬٢٩٠٬٦٠٨ ٤٥٣,٧٦٥, ١٢  االلتزامات وحقوق المساهمينإجمالي ٣٢٬٣٤٧,٤٤١  ٣١٬٩٢٣٬٦٥٦
دوالر  ١٫٥٧

 أمريكي
١٫٥٣ دوالر 

  ٢٦  صافي األصول للسهم الواحدأمريكي
٠٫٥٨٩ لایر 

 عماني
٠٫٦٠٥ لایر 

 عماني

 ٢٬٣٢٢٬٩٥٧ ٨٦٦٬١٤٧, ١  ٢٧  التزامات عرضية وارتباطات٤,٨٤٧,١٣٥  ٦٬٠٣٣٬٦٥٥

  وفقاً لقرار مجلس اإلدارة. ٢٠٢١يناير  ٢٦ بتاريخ الموحدةالمالية  البيانات إصدارتم التصريح ب

  الرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة

  .الموحدةالمالية  البياناتجزءاً من هذه  ٤٤إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 

مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٨  

  بنك مسقط ش.م.ع.ع
  الموحدالدخل الشامل  بيان

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

  إيضاحات باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
 ٤٥٢٬٠١٧ ٤٣٧٬٧٧٢  ٢٨  إيرادات الفوائد ١٬١٣٧٬٠٧٠ ١٬١٧٤٬٠٧٢

)١٦١٬١٣٧( (١٤٣٬٥٣٦)  ٢٩  الفوائدمصروف  (٣٧٢٬٨٢١)  (٤١٨٬٥٣٨)   
 ٢٩٠٬٨٨٠ ٢٩٤٬٢٣٦  صافي إيرادات الفوائد ٧٦٤٬٢٤٩ ٧٥٥٬٥٣٤
 ٦٦٬٠٨١ ٦٨٬٢٦٣  ٢٨   إيرادات من التمويل اإلسالمي / االستثمارات ١٧٧٬٣٠٦ ١٧١٬٦٣٩

)٩٣٩٬٩٨( (٤٠٬٣٦٩)   ٢٩   توزيعات على المودعين (١٠٤٬٨٥٥)  (١٠٣٬٨٦٨)   
 ٢٦٬٠٩٢ ٢٧٬٨٩٤  صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي ٧٢٬٤٥١ ٦٧٬٧٧١

 ٣١٦٬٩٧٢ ٣٢٢٬١٣٠  صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي ٨٣٦٬٧٠٠ ٨٢٣٬٣٠٥
 ١٠٢٬٢٨٤ ٩٠٬٣١٧  ٣٠  إيرادات عموالت ورسوم (بالصافي)٢٣٤٬٥٩٠ ٢٦٥٬٦٧٣
 ٥٢٬٩١٥ ٤٤٬٠٩٢  ٣١  إيرادات التشغيل األخرى ١١٤٬٥٢٥ ١٣٧٬٤٤١

 ٤٧٢٬١٧١ ٤٥٦٬٥٣٩  إيرادات التشغيل ١٬١٨٥٬٨١٥ ١٬٢٢٦٬٤١٩
  مصروفات التشغيل

)١٧٥٬٢٦٢( (١٥٩٬٦٠٢)  ٣٢  مصروفات التشغيل األخرى (٤١٤٬٥٥٢)  (٤٥٥٬٢٢٥)   
)٢٠٬٦٦٩( (٢٠٬٢٥٠)   ١١  استهالك (٥٢٬٥٩٧)  (٥٣٬٦٨٦)   

 (٥٠٨٬٩١١)  (٤٦٧٬١٤٩) (١٧٩٬٨٥٢) )١٩٥٬٩٣١(  
)٥٦٬١٢٧( (٨١٬٠٣٨)   ٤١  صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول المالية (٢١٠٬٤٨٨)  (١٤٥٬٧٨٤)   
(٦٥٤٬٦٩٥) (٦٧٧٬٦٣٧) (٢٦٠٬٨٩٠) )٢٥٢٬٠٥٨(  
 ٢٢٠٬١١٣ ١٩٥٬٦٤٩  ةالربح قبل الضريب٥٠٨٫١٧٨ ٥٧١٬٧٢٤
)٣٤٬٥٦٣( (٣٢٬٢٩١)   ١٩  مصروفات الضريبة (٨٣٬٨٧٣)  (٨٩٬٧٧٤)   
 ١٨٥٬٥٥٠ ١٦٣٬٣٥٨  ربح العام ٤٢٤٬٣٠٥ ٤٨١٬٩٥٠

   (المصروف)/ الدخل الشامل اآلخر
صافي الدخل (المصروف) الشامل اآلخر الذي سيعاد 

  سارة في فترات الحقةتصنيفه إلى الربح أو الخ

   )(٢٨٨)  )٥٩٢  
تحويل عمالت أجنبية لصافي االستثمارات في عمليات 

)٢٢٨( (١١١)  أجنبية  

٣٬١٦١ ١٢٬١٥٤ 
التغير في القيمة العادلة للدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 ٤٬٦٧٩ ١٬٢١٧  ١٩   الشامل اآلخر
)٤٧١( (١٠٦)   ١٩  التدفقات النقدية لتحوطر في القيمة العادلة التغي (٢٧٥) (١٬٢٢٣)  
٣٬٩٨٠ ١٬٠٠٠ ٢٫٥٩٨ ١٠٬٣٣٩ 

صافي الدخل (المصروف) الشامل اآلخر الذي لن يعاد 
  تصنيفه إلى ربح او خسارة في فترات الحقة

 (٧٣) )٤١٨٬٢٠(  
لة من القيمة العادالتغير في القيمة العادلة لحقوق المساهمين ب

)٢٨(  (٧٬٨٦١)  ١٩   خالل الدخل الشامل اآلخر

 (٨٬٩١٧) - 
خسارة محققة على حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من 

)٣٬٤٣٣( -  ١٩   خالل الدخل الشامل اآلخر  
)٨٦٦( -  ١١  أثر الضريبة على احتياطي إعادة التقييم - (٢٬٢٤٩)   

(٩٠٠) )٨٢٠٬١٧( )٣٤٧( (٦٬٨٦١)   وف الشامل االّخر للعامالمصر   
٤٨٥٬٤٠٦( ٤٨١٬٠٥٠(  ١٨٥٬٢٠٣ ١٥٦٬٤٩٧  إجمالي الدخل الشامل للعام 

  اجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى:
٤٨٥٬٤٠٦( ٤٨١٬٠٥٠(  ١٨٥٬٢٠٣ ١٥٦٬٤٩٧  مساهمي الشركة األم 

  الربح المنسوب إلى:
٣٠٥٬٤٢٤( ٤٨١٬٩٥٠(  ١٨٥٬٥٥٠ ١٦٣٬٣٥٨  مساهمي الشركة األم 

  ربحية السهم الواحد:
دوالر  ٠٫١٦

 أمريكي
٠٫١٢ دوالر 

  ٣٤  األساسية والمعدّلة أمريكي
٠٫٠٤٨ لایر 

 عماني
٠٫٠٦٠ لایر 

 عماني

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. ٤٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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٩  

  بنك مسقط ش.م.ع.ع

 الموحدالتغيرات في حقوق المساهمين  بيان
(تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

.جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة ٤٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

 احتياطي عام عالوة إصدار رأس المالإيضاحات  ٢٠٢٠
احتياطي 

 قانوني
اطي إعادة احتي

 التقييم

احتياطي 
القرض 
 الثانوي

احتياطي 
 تحوط

التدفقات 
 النقدية

تغيرات متراكمة
 في القيمة العادلة

احتياطي تحويل
 العملة األجنبية

احتياطي انخفاض 
القيمة / احتياطي 
القروض المعاد 

 اإلجمالي أرباح محتجزة هيكلتها

أوراق رأسمالية
دائمة من الفئة 

 اإلجمالي ١
 عماني لایر

 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 

اآلالفب  

)٣٤(  ١٣٬٠٩٠  ٤٬٩٠٤  ١٠٣٬١٦٠  ٣٨٤٬٠٧٨  ٥٣١٬٥٣٥  ٣٠٩٬٤٧٨  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في   )٣٧٢(  (٢٬٢٩٦) ٢٬٠٠٢٬٦٣٦  ١٣٠٬٠٠٠  ١٬٨٧٢٬٦٣٦  ٥٢٦٬٤٨٧  ٢٬٦٠٦

١٦٣٫٣٥٨ - ١٦٣٫٣٥٨ ١٦٣٫٣٥٨ -    - - - - -    - - - -  ربح العام

)٦٫٦٤٤( (١٠٦) -  -     - - - -  (المصروف) الدخل الشامل اآلخر  (١١١)  -- )٦٫٨٦١(  - )٦٫٨٦١(

)١٠٦(  - - - - - -   إجمالي الدخل الشامل  )٦٫٦٤٤(  (١١١)   )٢٥٠(  ١٥٦٫٤٩٧ - ١٥٦٫٤٩٧ ١٦٣٫٣٥٨

)١٠٨٫٣١٧(  -)١٠٨٫٣١٧( (١٠٨٫٣١٧)  -    - - - - -    - - - -  ٢٥  توزيعات أرباح مدفوعة
محول من احتياطي القروض المعاد هيكلتها إلى األرباح 

- - -  ٢٥٠    (٢٥٠) - - - - -    - - - -   المحتجزة
تحويل ضمن حقوق المساهمين عند استبعاد أدوات حقوق 

المساهمين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٣٣٣٬٣ - - -    - - - -١٩  الشامل اآلخر   -  -(٣٬٣٣٣) - - -

- - - (١٥٫٤٧٤) -    - - - - -    - - -١٥٫٤٧٤  ٢٥  إصدار أسهم مجانية

- - - (٥٫١٥٨)  -    - - - - -   ٥٫١٥٨ - - -  ٢٣  تحويل إلى احتياطي قانوني

- - - -   -  - - -(١٣٬٠٩٠)  -    - ١٣٬٠٩٠  - -  ٢٣  محول من احتياطي قرض ثانوي

- - - (١٣٬٠٩٠)  -    - - -١٣٬٠٩٠ -    - -- -  ٢٣  تحويل إلى احتياطي قرض ثانوي

)١٦٨٬٧( (٧٬١٦٨)  -    - - - -    -    - - - -  ٢٤  ١فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة   - )١٦٨٬٧(

)١٤٠(  ١٣٬٠٩٠  ٤٬٩٠٤  ١٠٨٬٣١٨  ٣٩٧٫١٦٨  ٣٢٤٫٩٥٢٥٣١٬٥٣٥   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في   )٣٫٦٨٣(  (٢٬٤٠٧) ٦٤٨٬٩١٣٬١  ٥٣٧٬٥٥٥  ٢٬٣٥٦   ٦٤٨٬٠٤٣٬٢  ١٣٠٬٠٠٠

)٣٦٤( ٣٤٬٠٠٠   ١٢٬٧٣٨ ٣٤٥٬٢٨١ ٦١٠٬١٬٣٨٠١٫٠٣١٫٦٠٥ ٠٣١٬٨٣٣(دوالر أمريكي باآلالف) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في    )٩٫٥٦٦(   )٢٥٢٬٦(  ١٧٥٬٣٠٨٬٥   ٣٣٧٬٦٦٢   ٤٬٩٧٠٬٥١٣ ١٬٣٩٦٬٢٤٧   ١١٩٬٦

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



 
    ١٠  

  بنك مسقط ش.م.ع.ع

    الموحدالتغيرات في حقوق المساهمين  بيان
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 
 

 بيانات المالية الموحدة.جزءاً من هذه ال ٤٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

    المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم 

 احتياطي عام عالوة إصدار رأس المالإيضاحات  ٢٠١٩
احتياطي 

 قانوني
احتياطي إعادة 

 التقييم

احتياطي 
القرض 
 الثانوي

احتياطي 
تغطية 

التدفقات 
لنقديةا  

تغيرات متراكمة
في القيمة العادلة

احتياطي تحويل
 العملة األجنبية

احتياطي انخفاض 
القيمة / احتياطي 
القروض المعاد 

 اإلجمالي أرباح محتجزة هيكلتها

أوراق رأسمالية
دائمة من الفئة 

 اإلجمالي ١
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
ي لایر عمان
 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

)٥٬٠٢٣(   ٤٣٧  ١٣٬٠٩٠  ٥٬٧٧٠  ٩٨٬٢٤٧  ٣٧٠٬٩٨٨  ٥٣١٬٥٣٥  ٢٩٤٬٧٤١   ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في   
       

(٢٬٠٦٨) 
              

١٬٩٢٧٬٧٤٢  ١٣٠٬٠٠٠  ١٬٧٩٧٬٧٤٢  ٤٨٥٬٤٠٢  ٤٬٦٢٣

 - - - -   ربح العام
                  

   - - - - - 
                    

   - ١٨٥٬٥٥٠ -  ١٨٥٬٥٥٠  ١٨٥٬٥٥٠

 -   (المصروف) الدخل الشامل اآلخر
                   

- - - 
              

(٨٦٦) - 
            

(٤٧١) ١٬٢١٨  
          
(٢٢٨) 

                    
   - - 

                 
)٣٤٧(  - 

                    
)٣٤٧(

)٤٧١(  - (٨٦٦)  - - - -    إجمالي الدخل الشامل  ١٬٢١٨   
          
(٢٢٨) -              ١٨٥٬٢٠٣ -  ١٨٥٬٢٠٣ ١٨٥٬٥٥٠

 - - - -  ٢٦  توزيعات أرباح مدفوعة
                  

   - - - - - 
                    

   -  (١٠٣٬١٥٩) 
 

)١٠٣٬١٥٩(  -  )١٠٣٬١٥٩(

 - - -  ١٤٬٧٣٧  ٢٦  إصدار أسهم مجانية
                  

   - - - - - 
                    

   - (١٤٬٧٣٧) - - -
محول من احتياطي القروض المعاد هيكلتها إلى األرباح 

 -    المحتجزة
                   

- - - 
                  

   - - - - - 
             
(٢٬٠١٧) 

                  
٢٬٠١٧  - - -

تحويل ضمن حقوق المساهمين عند استبعاد أدوات حقوق 
المساهمين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 -  ٢٠  الشامل اآلخر
                   

- - - 
                  

   - - - ٣٬٤٣٣  - 
                    

   - 
                

(٣٬٤٣٣) - - -

                 

                 

  ٤٬٩١٣ - - -  ٢٤  تحويل إلى احتياطي قانوني
                  

   - - - - - 
                    

   -  (٤٬٩١٣) - - -

  ٢٤  محول من احتياطي قرض ثانوي
                    

- -  ١٣٬٠٩٠ - 
                  

   -  (١٣٬٠٩٠) - - - 
                    

   -    - - - -

  ٢٤  تحويل إلى احتياطي قرض ثانوي
                    

- 
                   

-  - - 
                  

   - 
           

١٣٬٠٩٠  - - - 
                    

   -  (١٣٬٠٩٠) - - -

  ٢٥  ١وائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ف
                    

- 
                   

- - - 
                  

   - 
                  

   - - - - 
                    

   -  (٧٬١٥٠) 
                

)٧٬١٥٠(  - 
                    

)٧٬١٥٠(

  ٣٠٩٬٤٧٨   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
         

٥٣١٬٥٣٥  
       

٣٨٤٬٠٧٨  
          

١٠٣٬١٦٠  
            

٤٬٩٠٤  
           

١٣٬٠٩٠  
             

)٣٤(  
           

)٣٧٢(  
       

(٢٬٢٩٦) ٥٢٦٬٤٨٧                ٢٬٦٠٦  
          

١٬٨٧٢٬٦٣٦  
         

١٣٠٬٠٠٠  
                

٢٬٠٠٢٬٦٣٦

)٨٨( ٣٤٬٠٠٠   ١٢٬٧٣٨ ٢٦٧٬٩٤٨  ٩٩٧٬٦٠٥ ٦١٠٬١٬٣٨٠ ٨٠٣٬٨٣٩ (دوالر أمريكي باآلالف) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١د في الرصي   )٩٦٦(   )٥٬٩٦٤(  ٤٬٨٦٣٬٩٩٠ ١٬٣٦٧٬٤٩   ٦٬٧٦٩ 
   

٣٣٧٬٦٦٢   
                

٥٬٢٠١٬٦٥٢

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ١١         بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

  الموحدالتدفقات النقدية  بيان
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  ٢٠٢٠  ٢٠١٩
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

   باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل     

        

  ٢٢٠٬١١٣   ١٩٥٫٦٤٩   ربح العام قبل الضرائب ٥٠٨٫١٧٨   ٥٧١٬٧٢٤

      تسويات لـ:   
  ٢٠٬٦٦٩   ٢٠٫٢٥٠  ١١  استهالك ٥٢٫٥٩٧   ٥٣٬٦٨٦

  ٥٦٬١٢٧   ٨١٫٠٣٨  ٤١  صافي انخفاض قيمة األصول المالية ٢١٠٫٤٨٨   ١٤٥٬٧٨٤
  ٢٥  (٩)  ١١  خسارة بيع ممتلكات ومعدات(ربح)  (٢٣)   ٦٥

 (٢٬٩٥٥)  (١٣)  ٣١  أرباح من بيع استثمارات (٣٤)   (٧٬٦٧٥) 
 (٦٬٥٧٩)  (٦٬١٥٢)  ٣١  إيرادات توزيعات أرباح (١٥٬٩٧٩)   (١٧٬٠٨٨) 
  ٢٨٧٬٤٠٠   ٢٩٠٫٧٦٣   ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل ٧٥٥٫٢٢٧   ٧٤٦٬٤٩٦

 (٤٧٬٧١٧)  (٥٨٬١٤٨)   مستحق من البنوك (١٥١٬٠٣٣)   (١٢٣٬٩٤٠) 
  ٩٠٬١٧٠    (٥٨٫٠٦٧)   قروض وسلف (١٥٠٫٨٢٣)   ٢٣٤٬٢٠٨

 (٥٩٬٩٠٨)  (٧٠٬٦٣٧)   مديونيات تمويل إسالمي (١٨٣٬٤٧٣)   (١٥٥٬٦٠٥) 
 (١١٬٨٩١)  (١٤١٬٠٦٩)   أصول أخرى (٣٦٦٬٤١٣)  (٣٠٬٨٨٧)
 (١٠٬٣٥٩)   ٢٤٨٫١٢١   ودائع من البنوك٦٤٤٫٤٧٠  (٢٦٬٩٠٦)

 (٤٩٢٬٩٥٣)   ٣٥٢٫٨٦١   ودائع العمالء٩١٦٫٥٢٢  (١٬٢٨٠٬٣٩٨)
  ٧٣٬٩٣٤   (١٩٫٢٥٣)   سالميةودائع العمالء اإل (٥٠٫٠٠٨)   ١٩٢٬٠٣٦
  ٤٠٬١٦٥   ٢٤٫٩٨٨   التزامات أخرى ٦٤٫٩٠٤   ١٠٤٬٣٢٤

 (١٣١٬١٥٩)   ٥٦٩٫٥٥٩   النقد المستخدم في التشغيل١٫٤٧٩٫٣٧٣  (٣٤٠٬٦٧٢)
 (٣٠٬٩٢٦)  (٣١٬٧٦٨)   ضرائب دخل مدفوعة (٨٢٬٥١٤)  (٨٠٬٣٢٧)

 (١٦٢٬٠٨٥)   ٥٣٧٫٧٩١   دم في) أنشطة التشغيل(المستخ من صافي النقد١٫٣٩٦٫٨٥٩  (٤٢٠٬٩٩٩) 

        
       التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار   

  ٦٬٥٧٩  ٦٫١٥٢  إيرادات توزيعات أرباح ١٥٫٩٧٩  ١٧٬٠٨٨
 (٢٣٨٬١٥٦) (٢٠٢٬٦٦٣)  شراء استثمارات (٥٢٦٬٣٩٦) (٦١٨٬٥٨٨)

  ٣٥٬٢٧١  ١٥٫٦٥٨  متحصالت من بيع استثمارات ٤٠٫٦٧٠  ٩١٬٦١٢
 (٨٬٤٨٧)  (٨٬٤٧٩)  ١١  شراء ممتلكات ومعدات (٢٢٬٠٢٣)  (٢٢٬٠٤٤)

  ٢٢  ٩  ١١  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات ٢٣   ٥٧
 (٢٠٤٬٧٧١)  (١٨٩٬٣٢٣)   صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار (٤٩١٬٧٤٧)  (٥٣١٬٨٧٥)

        
       التدفقات النقدية من أنشطة التمويل   

 (١٠٣٬١٥٩)  (١٠٨٬٣١٧)   توزيعات أرباح مدفوعة (٢٨١٬٣٤٣)  (٢٦٧٬٩٤٥)
 (٧٬١٥٠)  (٧٬١٦٨)    ١فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة  (١٨٬٦١٨)  (١٨٬٥٧١)
  ٤٥٬٥٩٧  -   صكوك -   ١١٨٬٤٣٤
 (١٣٬٠٩٠)  (١٣٬٠٩٠)   قرض ثانوي مسدد (٣٤٬٠٠٠)  (٣٤٬٠٠٠)

 (٧٧٬٨٠٢)  (١٢٨٬٥٧٥)   ي النقد المستخدم في أنشطة التمويلصاف (٣٣٣٬٩٦١)  (٢٠٢٬٠٨٢)

        
      صافي التغير في النقد   

 (٤٤٤٬٦٥٨)   ٢١٩٫٨٩٣   وما يماثل النقد ٥٧١٫١٥١  (١٬١٥٤٬٩٥٦)
  ١٬٤٢٦٬٨٤٣   ٩٨٢٫١٨٥   يناير ١النقد وما يماثل النقد في  ٢٫٥٥١٫١٣٠   ٣٬٧٠٦٬٠٨٦

  ٩٨٢٬١٨٥   ١٫٢٠٢٫٠٧٨  ٣٣   ديسمبر ٣١قد وما يماثل النقد في الن ٣٫١٢٢٫٢٨١   ٢٬٥٥١٬١٣٠
 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. ٤٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



  ١٢                                                                                                             بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
 

مان وتُزاول أنشطة الخدمات المصرفية التجارية بنك مسقط ش.م.ع.ع (البنك أو الشركة األم) هو شركة مساهمة ُعمانية عامة مؤسسة في سلطنة عُ 
فرعا) داخل سلطنة ُعمان وفرع واحد في الرياض بالمملكة العربية  ١٦٩: ٢٠١٨فرعاً محلياً ( ١٦٩واالستثمارية من خالل شبكة فروع قوامها 

ركة عربية المتحدة وسنغافورة وإيران. يملك البنك شالسعودية وفرع واحد في الكويت. ويوجد للبنك مكاتب تمثيلية في إمارة دبي بدولة اإلمارات ال
ائع دتابعة في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ويعمل البنك بموجب ترخيص صادر عن البنك المركزي العُماني وهو مشمول بنظامه لتأمين الو

   المصرفية. اإلدراج الرئيسي للبنك هو في سوق مسقط لألوراق المالية.
 

: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١موظفاً كما في  ٣٬٨٤٣دول) وبلغ عدد موظفيها  ٦ - ٢٠١٩دول ( ٦شركته التابعة (معاً، "المجموعة") في يعمل البنك و
  موظفاً). ٣٬٨١٨

 

ية األخرى ل، افتتحت الشركة األم "نافذة ميثاق للصيرفة اإلسالمية" (نافذة ميثاق) في سلطنة ُعمان لتنفيذ األنشطة المصرفية والما٢٠١٣خالل عام 
يناير  ١٣وفقاً لقواعد وأنظمة الشريعة اإلسالمية. تعمل نافذة ميثاق بموجب ترخيص صيرفة إسالمية ممنوح من قبل البنك المركزي العماني بتاريخ 

ها. تتضمن التها وأنشطت. وتقع على عاتق مجلس الرقابة الشرعية التابع لنافذة ميثاق ضمان التزام النافذة بقواعد الشريعة ومبادئها في معام٢٠١٣
لشريعة ااألنشطة الرئيسية للنافذة قبول ودائع العمالء وتقديم تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية بناء على مختلف الطرق المتوافقة مع أحكام 

ي العماني مصرفية اإلسالمية للبنك المركزاإلسالمية والقيام باألنشطة االستثمارية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي تسمح بها لوائح الخدمات ال
  فرعاً) في سلطنة ُعمان. ٢٠ - ٢٠١٩فرعاً ( ٢٣، كان لدى نافذة ميثاق ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما هي محددة في إطار الترخيص. كما في 

 

   أساس اإلعداد  ٢
 

  بيان االلتزام  ١-٢
 

الدولية وما ينطبق من األنظمة الصادرة عن البنك المركزي العماني ومتطلبات قانون تم إعداد القوائم المالية المجمعة وفقاً لمعايير التقارير المالية 
  وتعديالته ومتطلبات اإلفصاح التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان. ٢٠١٩الشركات التجارية لعام 

 

لمحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية تستخدم عمليات النافذة اإلسالمية للشركة األم "نافذة ميثاق" معايير ا
لتقارير المالية، ااإلسالمية إلعداد ورفع تقارير عن معلوماتها المالية. يتم تضمين المعلومات المالية لنافذة ميثاق في نتائج البنك، بعد تعديل فروقات 

  المالية اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية. إن وجدت، بين هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
 

  أساس اإلعداد  ٢-٢
 

لمعايير المحاسبية ذات اتم إعداد القوائم المالية المجمعة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل ليتضمن تطبيق قياس القيمة العادلة كما تتطلبه أو تسمح به 
ول وااللتزامات المدرجة والتي يتم تصنيفها كبنود تغطية في تغطيات القيمة العادلة التي من ناحية أخرى سيتم الصلة. يتم تعديل القيم الدفترية لألص

  إدراجها بالتكلفة المهلكة لتسجيل التغيرات في القيم العادلة المنسوبة إلى المخاطر التي يتم تغطيتها في عالقات تغطية فعَّالة.
 

  بترتيب تنازلي للسيولة حيث أن ذلك أكثر مالءمة لعمليات المجموعة. تعرض قائمة المركز المالي المجمعة
 

وقد  .بغرض التسهيل على المستخدمين، يتم عرض األرصدة ذات الصلة بنافذة ميثاق بشكل منفصل في هذه القوائم المالية المجمعة حيثما ينطبق ذلك
ق والتي تم إعدادها بموجب معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية تم إدراج مجموعة كاملة من القوائم المالية المشتقة لنافذة ميثا

  في التقرير السنوي للمجموعة.
 

عمود  فيتشترط الهيئة العامة لسوق المال (الهيئة) في سلطنة عمان من جميع الشركات المساهمة العامة اإلفصاح عن القوائم المالية للشركة األم 
. لدى المجموعة شركة تابعة واحدة، وهي شركة مسقط ٢٠٠٧يناير  ٢١وتاريخ  ٢٠٠٧/ ٢قوائم المالية المجمعة وفقا للتعميم رقم خ/منفصل في ال

  تفاصيل الشركة التابعة. ١٠. ويبين اإليضاح رقم ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المالية، والتي تم تجميعها للسنتين المنتهية في 
 

شركة والقوائم المالية للشركة التابعة ليست جوهرية بالنسبة للقوائم المالية للمجموعة. وبالتالي، لم يتم تقديم القوائم المالية إن حجم وعمليات ال
  للشركة األم في عمود منفصل في القوائم المالية المجمعة.

  
بتاريخ    على حصة أغلبية في شركة مسقط المالية.  م ، تلقت الشركة األم عرضاً من سيكو "ش.م.ب (م)" ، لالستحواذ ٢٠٢٠أبريل  ٢٨ بتاريخ

الس جالتقرير ، تم استكمال إجراءات العناية الواجبة و التقييم ، كما تم استكمال المفاوضات حول شروط الصفقة ، و تم الحصول على موافقات م
روط اإلتفاقية ، و تبعاً لش   قة من خالل توقيع اإلتفاقيات الالزمة.كما و تم اإلتفاق بين الشركة األم و سيكو على المضي قدماً بالصف   اإلدارة للطرفين.

تقريباً في شركة مسقط المالية عن طريق تحويل جميع اسهم الخزينة الخاصة بها للشركة األم، و سيؤدي هذا  %٧٢٫٧١ستستحوذ سيكو على نسبة 
هذا و يعتبر إتمام الصفقة مرهوناً بالحصول على جميع الموافقات القانونية    في سيكو بعد إتمام الصفقة. %٩إلى أن تمتلك الشركة األم حصة نسبتها 

       في كٍل من سلطنة عمان و مملكة البحرين و المملكة العربية السعودية.
  
 

  العملة الوظيفية وعملة العرض  ٣-٢
 

وبالدوالر األمريكي أيضاً تسهيال للقارئ. تم تحويل المبالغ تم عرض هذه القوائم المالية المجمعة بالريال العُماني وهو العملة الوظيفية للمجموعة 
لایر ُعماني.  ٠٫٣٨٥دوالر أمريكي =  ١بالدوالر األمريكي المعروضة في هذه القوائم المالية المجمعة من المبالغ بالريال العُماني بسعر صرف يعادل 

  والر األمريكي إلى أقرب ألف، ما لم يُنص على غير ذلك.تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال العُماني والد
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     ١٣                                                                                                                                  بنك مسقط ش.م.ع.ع
       

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  أساس اإلعداد (تابع)  ٢
  
  والتعديالت على المعايير الحالية المطبقةالمعايير الجديدة والمعايير   ٤-٢
 

  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لمعايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة بالمجموعة  (أ)
 

، لقد تبنت الشركة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المذكورة أدناه الصادرة عن مجلس معايير ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ة المنتهية في بالنسبة للسن
ت التي ول للفتراعالمحاسبة الدولية ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية ذات الصلة بعملياتها وسارية المف

  :٢٠٢٠يناير  ١تبدأ في 
  

  : تعريف األعمال٣تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 
مجموعات األعمال أنه لكي يتم اعتباره عمالً تجارياً، يجب أن تتضمن مجموعة  ٣يوضح التعديل الذي أُدخل على معيار التقرير المالي الدولي 

خالت وعملية جوهرية تساهم معًا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات. عالوة على ذلك، فإنه متكاملة من األنشطة واألصول، كحد أدنى، مد
يانات بيوضح أن األعمال يمكن أن توجد دون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على ال

  د تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة دخول المجموعة في أي عمليات اندماج أعمال.المالية الموحدة للمجموعة، ولكنها ق
  

  إصالح معيار سعر الفائدة ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي  ٩ومعيار التقرير المالي الدولي  ٧تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 
')، أن معيار الفائدة LIBORلمتحدة، التي تنظم سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن ('، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة ا ٢٠١٧في يوليو 

بالنسبة للدوالر األمريكي، أوصت لجنة األسعار المرجعية عمالت مختلفة. . يجري إعداد معدالت بديلة خالية من المخاطر لـ٢٠٢١سيتوقف بعد عام 
. بالنسبة للجنيه ٢٠١٩) ، والذي تم نشره منذ أبريل SOFRي باستخدام سعر التمويل الليلي المضمون (البديلة لبنك االحتياطي الفيدرالي األمريك

  ).STR(€ ) ، وبالنسبة لليورو، سعر اليورو قصير األجل ، )SONIAاإلسترليني، هو متوسط مؤشر الجنيه اإلسترليني طوال الليل (
  

  المرحلة األولى من مشروع االنتقال
الصادر في  ٧ معيار التقرير المالي الدولي و ٩ معيار التقرير المالي الدوليقامت المجموعة في وقت مبكر بتطبيق التعديل على  ،٢٠١٩خالل عام 

). توفر التعديالت إعفاء مؤقتًا من تطبيق متطلبات IBOR( إصالح معيار سعر الفائدة من مشروع تحول ١ا بالمرحلة م(المشار إليه ٢٠١٩سبتمبر 
ال ينبغي أن يتسبب بشكل  IBOR. إن التخفيفات لها تأثير أن إصالح IBORتحوط المحددة على عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالح محاسبة ال

ريخ اعام في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك ، يستمر تسجيل عدم فعالية التحوط في بيان الدخل. عالوة على ذلك ، حددت التعديالت المحفزات لت
ف وخلصت قتهاء اإلعفاءات ، والتي تشمل عدم اليقين الناشئ عن إصالح معيار سعر الفائدة الذي لم يعد موجودًا. قامت إدارة المجموعة بتقييم الموان

قف في و المذكورة أعاله ولم يقع أي حدث محفز قد يتسبب عفاء، استمرت المجموعة في الوفاء بمتطلبات اإل٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إلى أنه اعتباًرا من 
ة دالمذكورة أعاله. اإلفصاحات المتعلقة بالمشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط وقيمتها الدفترية والمبلغ االسمي والمبالغ النظرية حسب م عفاءاإل

    .٣٧االستحقاق مبينة في إيضاح 
  

  من مشروع االنتقال الثانيةالمرحلة 
إلى معدل  IBORتنطبق اإلعفاءات عند انتقال األداة المالية من  واإلفصاحات اإلضافية.اإلعفاء مليات عددًا من ع IBORتتضمن المرحلة الثانية من إصالح 

  .خالي من المخاطر
  

يرات في سعر ييلزم إجراء تغييرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصالح معيار سعر الفائدة كوسيلة عملية يتم التعامل معها كتغ
  يتم إجراء معدل خالي من المخاطر على أساس معادل اقتصاديًا. لألداة المالية IBORة المتغير، شريطة أن يكون االنتقال من سعر الفائدة القياسي الفائد

  
عدل خالي مي بنظام إعفاءات مؤقتة تسمح لعالقات التحوط للبنك باالستمرار عند استبدال معيار سعر الفائدة الحال IBORتوفر المرحلة الثانية من إصالح 

عدل م. تتطلب اإلعفاءات من البنك تعديل تعيينات التحوط ووثائق التحوط. يتضمن ذلك إعادة تعريف المخاطر المحوطة لإلشارة إلى من المخاطر
ط. ة تقييم فعالية التحووتعديل طريقمعدل خالي من المخاطر ، وإعادة تعريف وصف أداة التحوط و / أو البند المغطى لإلشارة إلى خالي من المخاطر

لبنك أن يختار ليجب إجراء تحديثات على وثائق التحوط بحلول نهاية فترة التقرير التي يتم فيها االستبدال. للتقييم بأثر رجعي لفعالية التحوط ، يجوز 
ير حديد سعر فائدة كعنصر مخاطر محوط غعلى أساس التحوط على أساس التحوط إلعادة تغيير القيمة العادلة التراكمية إلى الصفر. يجوز للبنك ت

ل، ، بشرط أن يكون عنصر مخاطر سعر الفائدة قابالً للتحديد بشكل منفصالمحوطمحدد تعاقديًا للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند 
من المخاطر  معدل خاليمشتقات. بالنسبة إلى تقارير على سبيل المثال، هو معيار محدد وهو تستخدم على نطاق واسع في السوق لتسعير القروض وال

قابالً للتحديد  معدل خالي من المخاطرالجديدة التي لم يتم تحديدها بعد، يتم توفير اإلعفاء من هذا المطلب بشرط أن يتوقع البنك بشكل معقول أن يصبح 
البنود، يتعين على البنك أن يحول إلى المجموعات الفرعية تلك شهًرا. بالنسبة لعمليات التحوط الخاصة بمجموعات  ٢٤بشكل منفصل في غضون 

 IBORفقط بسبب إصالح  IBORمن إصالح  ٢. أي عالقات تحوط تم إيقافها قبل تطبيق المرحلة معدل خالي من المخاطراألدوات التي تشير إلى تقارير 
   ، يجب إعادتها عند التطبيق األولي. IBOR من إصالح ٢وتلبية المعايير المؤهلة لمحاسبة التحوط عند تطبيق المرحلة 

  
   يراقب البنك التطورات عن كثب ويواصل التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم االنتقال المنظم والتخفيف من المخاطر الناتجة عن التحول.

  
مليون لایر  ٢٫٠٣١ - ٢٠١٩لایر عماني (مليون  ٢٫٠٦٣، لدى المجموعة قروض وسلفيات ومستحقات من البنوك بمبلغ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 - ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ١٣مليون لایر عماني)، مطلوبات ثانوية بمبلغ  ٩٥٣ -٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٨٠٨عماني)، مستحقة للبنوك بمبلغ 
  .IBOR عماني) المعرضة لتأثير تحول مليون لایر ٢٢٩ - ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٢٠٦مليون لایر عماني)، مقايضات أسعار الفائدة بمبلغ  ٢٦

  
  
  
  
  
  
  
  

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ١٤       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  أساس اإلعداد (تابع)  ٢
  
  (تابع) المعايير الجديدة والمعايير المطبقة والتعديالت على المعايير الحالية  ٤-٢
 

  (تابع) المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لمعايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة بالمجموعة  (أ)
  

  : تعريف األهمية النسبية الجوهرية٨ومعيار المحاسبة الدولي  ١لى معيار المحاسبة الدولي تعديالت ع
  

قدمت التعديالت تعريفًا جديدًا لألهمية النسبية الجوهرية التي تنص على أن "المعلومات جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن 
ي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للبيانات المالية لألغراض العامة على أساس تلك يؤثر حذفها أو تحريفها أو تعتيمها على القرارات الت

البيانات المالية، التي توفر معلومات مالية حول كيان محدد إلعداد التقارير". توضح التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة 
سياق البيانات المالية. يعد التحريف في المعلومات أمًرا جوهريًا إذا أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو مع معلومات أخرى، في 

كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات 
  .المجموعة المالية الموحدة، وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على

  
  ٢٠١٨مارس  ٢٩اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في 

  
مي ياإلطار المفاهيمي ليس معياًرا، وال تتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. الغرض من اإلطار المفاه

ومساعدة المعدين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم  هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعايير،
وجود معيار قابل للتطبيق، ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على الكيانات التي طورت سياساتها 

 الجديدة والتعاريف المحدثة ومعايير االعترافالمحاسبية بناًء على اإلطار المفاهيمي. يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم 
  باألصول واإللتزامات ويوضح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

  
  ١٩-، امتيازات اإليجار ذات الصلة بوباء كوفيد ١٦تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 

  
تعديل على معيار التقرير المالي  - ١٩-، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتياز اإليجار المتعلق بوباء كوفيد ٢٠٢٠ايو م ٢٨في 

بشأن محاسبة تعديل  ١٦عقود اإليجار. يوفر التعديل إعفاًء للمستأجرين من تطبيق إرشادات معيار التقرير المالي الدولي  ١٦الدولي 
كوسيلة عملية، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز . .١٩-ات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد عقد اإليجار المتياز

من المؤجر يعد تعديًال لعقد اإليجار. يقوم المستأجر الذي يقوم بإجراء هذا االختيار بالحسابات ألي  ١٩-اإليجار المرتبط بوباء كوفيد 
بذات الطريقة التي يفسر بها التغيير بموجب معيار التقرير  ١٩-ر ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بوباء كوفيد تغيير في دفع اإليجا

  .، إذا لم يكن التغيير تعديًال لعقد اإليجار١٦المالي الدولي 
  

مبكر. لم يكن لهذا التعديل أي تأثير . يُسمح بالتطبيق ال٢٠٢٠يونيو  ١ينطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  .على البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  
  صادرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد وتفسيرات وتعديالت جديدة معايير (ب)

يخ إصدار رتم اإلفصاح فيما يلي عن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تا
البيانات المالية للمجموعة. تنوي المجموعة تبني هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، في حال تنطبق، عندما تصبح سارية 

  المفعول.
  

  : تصنيف اإللتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

  
  ٣تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي  -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  -

  
  ٣٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكاليف إتمام العقد  -العقود المرهقة  -

  
  " إللغاء االعتراف باإللتزامات المالية٪١٠الرسوم في اختبار " -األدوات المالية ٩معيار التقرير المالي الدولي  -
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                                                                                  ١٥       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  أساس اإلعداد (تابع)  ٢
 
  التجميع  ٥-٢
 

  أساس التجميع  (أ)
 

. تسيطر المجموعة على منشأة ما ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تتمثل القوائم المالية المجمعة بالقوائم المالية للمجموعة والقوائم المالية لشركتها التابعة كما في 
 ا في الشركة المستثمر فيها كما يكون لديها القدرة علىعندما تكون المجموعة معّرضة لعوائد متغيرة أو لديها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركته

مر فيها ثالتأثير على هذه العوائد من خالل النفوذ الذي تمارسه على الشركة المستثمر فيها. وتسيطر المجموعة على وجه التحديد على الشركة المست
  فقط في حال استوفت المجموعة الشروط التالية:

 
 ر فيها (مثالً حقوق قائمة تعطيها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها والتي السيطرة على الشركة المستثم

  تؤثر جوهرياً على عائداتها).
 .التعرض لعوائد متغيرة أو امتالك حقوق في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها  
 كة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.القدرة على استخدام سيطرتها على الشر  
 

الظروف وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما يشابهها بالشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة باالعتبار جميع الحقائق 
  ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت تملك سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

 
 لترتيب التعاقدي مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.ا  
 .الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى  
 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة  
 

كثر ر إلى أن هناك تغيرات في واحد أو أتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر الشركة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشي
سر خمن عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التجميع عندما ت

يازتها أو استبعادها خالل العام في قائمة المجموعة تلك السيطرة. يتم إدراج أصول والتزامات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة التي تمت ح
  الدخل الشامل من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.

 
إن نتج عنه عجز ينسب الربح أو الخسارة وكل مكون من الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وللحقوق غير المسيطرة، حتى و

اسات يفي أرصدة هذه الحقوق. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لكى تتماشى سياساتها المحاسبية مع الس
الداخلي  ة على المستوىالمحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع األصول وااللتزامات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدي

  للمجموعة المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بشكل كامل عند التجميع.
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                                                                                  ١٦       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  أساس اإلعداد (تابع)        ٢
 
  التجميع (تابع)  ٥-٢
 

  أساس التجميع (تابع)  (أ)
 

. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم احتساب التغير في حصة ملكية شركة تابعة، دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق مساهمين
  فإنها:

 
 تقوم بإلغاء إدراج أصول (بما في ذلك الشهرة) والتزامات الشركة التابعة  
 تقوم بإلغاء إدراج القيمة الدفترية ألي حقوق غير مسيطرة  
 تقوم بإلغاء إدراج فروقات الترجمة المتراكمة المسجلة في حقوق المساهمين  
 لقيمة العادلة للمقابل المستلمتقوم بإدراج ا  
 تقوم بإدراج القيمة العادلة ألي استثمارات محتجزة  
 تقوم بإدراج أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة  
 تقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم في العناصر المدرجة سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر  
  هو مالئم، كما سيكون مطلوبا إذا قامت المجموعة مباشرة باستبعاد األصول وااللتزامات إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المحتجزة، حسب ما

  ذات الصلة.
 

  معامالت مع حقوق غير مسيطرة  (ب)
 

تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غير المسيطرة كمعامالت مع مساهمي المجموعة. يتم احتساب حيازة حصة ملكية في شركة تابعة دون 
. أي فائض أو عجز في المقابل المدفوع عن القيمة ١٠في السيطرة كمعاملة حقوق مساهمين وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم حدوث تغير 

عها يالدفترية للحقوق غير المسيطرة يتم إدراجه ضمن حقوق مساهمي المجموعة في المعامالت التي يتم بموجبها حيازة الحقوق غير المسيطرة أو ب
  سارة سيطرة.دون خ

 
ي القيمة ر فعندما تفقد المجموعة السيطرة أو النفوذ الجوهري، يتم إعادة قياس أي حقوق محتفظ بها في المنشأة إلى قيمتها العادلة مع إدراج التغيّ 

ة شقيقة الحق للحقوق المحتفظ بها كشركالدفتريّة ضمن قائمة الربح أو الخسارة. وتكون القيمة العادلة هي القيمة الدفتريّة المبدئيّة ألغراض اإلدراج ال
ن كما لو اأو مشروع مشترك أو أصل مالي. باإلضافة إلى ذلك، يتم إدراج أي مبالغ كانت مدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بذلك الكي

لك أّن المبالغ المدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر كانت المجموعة قد قامت باستبعاد األصول أو االلتزامات المتعلقة مباشرةً. ويمكن أن يعني ذ
  يُعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة.

 
لدخل ا إذا انخفضت حصة الملكية في شركة شقيقة ولكن تم االحتفاظ بنفوذ جوهري، يتم إعادة تصنيف حصة نسبية فقط من المبالغ المدرجة سابقاً في

  سارة حسبما يكون مناسباً.الشامل اآلخر إلى الربح أو الخ
 

  االستثمار في شركة شقيقة  (ج)
 

التشغيلية و الشركة الشقيقة هـي الجهة التي تملك عليها المجموعة نفوذ جوهري. النفوذ الجوهري هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية
  هذه السياسات.للشركة المستثمر فيها، ولكن بدون السيطرة أو السيطرة المشتركة على 

 
تابعة. يتم لإن االعتبارات التي تم أخذها في سبيل تحديد النفوذ الجوهري أو السيطرة المشتركة مشابهة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات ا

  احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الشقيقة باستخدام حقوق المساهمين.
 

االستثمارات في الشركة التابعة مبدئياً بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلدراج التغيرات في حصة طبقا لطريقة حقوق المساهمين، تدرج 
مار وال ثالمجموعة من صافي أصول الشركة التابعة منذ تاريخ االستحواذ. يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالشركة الشقيقة ضمن القيمة الدفترية لالست

  إجراء اختبار انخفاض القيمة عليها.يتم إهالكها أو 
 

 تعكس قائمة الربح أو الخسارة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الشقيقة. ويتم عرض أي تغيير في الدخل الشامل اآلخر لهذه الشركات
، شرة في حقوق المساهمين للشركة الشقيقةالمستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. إضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغير مدرج مبا

ققة الناتجة محتقوم المجموعة بإدراج حصتها من أي تغيير، إذا كان ذلك مناسباً، في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين. أما األرباح والخسائر غير ال
  الشركة الشقيقة.من معامالت بين المجموعة والشركة الشقيقة فيتم استبعادها في حدود حصة المجموعة في 

 
  يتم عرض إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الشقيقة في قائمة الدخل الشامل.

 
ية مع تلك بيتم إعداد القوائم المالية للشركة الشقيقة لنفس فترة التقرير للمجموعة. عند الضرورة يتم إجراء تعديالت لكي تتماشى السياسات المحاس

  المستخدمة للمجموعة.
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  أساس اإلعداد (تابع)  ٢
 
  التجميع (تابع)  ٥-٢
 

  استثمار في شركة شقيقة (تابع)  (ز)
 

يخ ربعد تطبيق طريقة حقوق المساهمين، تحدد المجموعة مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة في استثماراتها في شركتها الشقيقة. عند كل تا
ض قيمة االستثمار في الشركة الشقيقة. في حال وجود هذا الدليل، تحتسب المجموعة مبلغ تقرير، تحدد المجموعة وجود دليل موضوعي يثبت انخفا

  االنخفاض عن طريق استخالص الفرق بين المبالغ القابلة لالسترداد لدى الشركة الشقيقة والقيمة الدفترية لها.
 

تثمارات محتجزة بقيمتها العادلة. ويتم إدراج أي فرق بين القيمة عند فقدان النفوذ الجوهري على شركة شقيقة، تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي اس
  الدفترية للشركة الشقيقة عند فقدان النفوذ الجوهري والقيمة العادلة لالستثمار المحتجز ضمن الربح أو الخسارة.

 
المنشأة أو زائدة عنها، بما في ذلك أي  عندما تكون حصة المجموعة من خسائر االستثمار المحتسب بطريقة حقوق المساهمين مساوية لحصتها في

بة امديونيات أخرى طويلة األجل وغير مضمونة، فإن المجموعة ال تدرج أي خسائر أخرى، إال إذا كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت دفعات بالني
  عن المنشأة األخرى.

 
  تبارها تخفيضا في القيمة الدفترية لالستثمار.يتم إدراج توزيعات األرباح المقبوضة أو مستحقة القبض من شركات شقيقة باع

 
   السياسات المحاسبية الجوهرية  ٣
 
  تطبيق السياسات المحاسبية  ١-٣
 

، قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بشكل منتظم كما هو موضح أدناه على جميع الفترات المعروضة في هذه ١٨-٣باستثناء اإليضاح 
  القوائم المالية المجمعة.

 
  اإليرادات من العقود مع العمالء  ٢-٣
 

وفِّر مبادئ تُ يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكون من حقها في مقابل نقل البضائع أو الخدمات إلى العميل. 
ً لقياس وإدراج اإليرادات. ١٥معيار التقارير المالية الدولي رقم  ً أكثر تنظيما خطوات إلدراج  ٥على وجه التحديد، يقدم المعيار نهًجا من  نهجا

  اإليرادات:
 

  : تحديد العقد مع العميل.١الخطوة 

  : تحديد التزامات األداء في العقد.٢الخطوة 

  : تحديد سعر المعاملة.٣الخطوة 

  : تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد.٤الخطوة 

  د وفاء المنشأة بالتزامات األداء.: إدراج اإليرادات عن٥الخطوة 

مع طبيعتها وتوقيت الوفاء التام بالتزامات األداء وشروط السداد  ١٥فيما يلي منتجات وخدمات المجموعة المغطاة بموجب معيار التقارير المالية رقم 
  الجوهرية:

 
  إدراج اإليرادات  لجوهريةطبيعة وتوقيت الوفاء التام بالتزامات األداء وشروط السداد ا  المنتجات والخدمات

  
  خدمات المعامالت

تتضمن الخدمات فتح وإغالق والمحافظة على حسابات الودائع وإصدار الشيكات 
ومعامالت المقاصة واإليداع والسداد والحواالت المالية وخزنات الودائع اآلمنة. كما 

دمات والختتضمن أيضاً خدمات البطاقات والقنوات اإللكترونية مثل خدمات التبادل 
  التجارية الناتجة من إصدار البطاقات واستخدامها.

  يتم تحميل رسوم المعامالت على حساب العميل عند إجراء المعاملة.

تُدرج المجموعة اإليرادات عند 
استكمال الخدمة أو على أساس 

نسبة اكتمالها أو عند الوفاء التام 
  بالتزام األداء وفقاً لشروط العقد.
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                                                                                  ١٨       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  لمحاسبية الجوهرية (تابع)السياسات ا  ٣
 
  اإليرادات من العقود مع العمالء (تابع)  ٢-٣
 

المنتجات والخدمات 
  (تابع)

  إدراج اإليرادات  طبيعة وتوقيت الوفاء التام بالتزامات األداء وشروط السداد الجوهرية

فاوضات تغطي هذه الخدمات إصدار االعتمادات المستندية أو خطابات الضمان والم  خدمات المتاجرة
  ومعامالت المتاجرة األخرى.

يتم تحميل رسوم خدمات المتاجرة على حساب العميل عند تقديم الخدمات أو على 
  فترة العقد وفقاً لشروط وأحكام العقد.

تُدرج اإليرادات على أساس 
استكمال الخدمة أو على أساس 
متناسب زمنياً على مدى فترة 

  العقد.
القروض المشتركة 

خرى والخدمات األ
  المتعلقة بالقروض

تتضمن هذه الخدمات معالجة االئتمان وتحديد السقوف االئتمانية والتوثيق وخدمات 
   األم والوكالة والمدفوعات المقدمة واإلغالق للتسهيالت االئتمانية.

يتم تحميل تكاليف خدمات القروض المشتركة والخدمات األخرى المتعلقة بالقروض 
يم الخدمات أو على مدى فترة العقد وفقاً لشروط وأحكام على حساب العميل عند تقد

  العقد.

تُدرج المجموعة اإليرادات على 
أساس استكمال الخدمة أو على 

  أساس متناسب زمنياً.

خدمات االستشارة 
  وإدارة األصول

تتضمن خدمات االستشارة تقديم االستشارات لقروض الدين المشتركة وجمع التمويل 
ً خدمات إعادة هيكلة األعمال مثل تقديم والهيكلة المالية  وغيرها. كما تتضمن أيضا

االستشارات حول الدمج والحيازة والمشاريع المشتركة وعمليات المزايدة وما إلى 
  ذلك.

يتم تحميل رسوم االستشارات على حساب العميل على أساس نسبة استكمال الخدمة 
  .أو على مدى فترة العقد وفقاً لشروط وأحكام العقد

  تغطي خدمات إدارة األصول ما يلي:  
خدمات إدارة المحافظ بما يتضمن إدارة المحافظ االستثمارية بشكل  )أ

رئيسي لعمالء المؤسسات لالستثمار في األسهم المدرجة على المستوى 
المحلي واإلقليمي والدولي، واألوراق المالية المدرة لدخل ثابت، والسلع، 

   ات المهيكلة.والعمالت، والمشتقات، والمنتج
يتضمن إدارة الصندوق الهيكلة واإلنشاء واإلدارة المستمرة للصندوق  )ب

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

الخدمات المساعدة بما في ذلك خدمات الحفظ وتنفيذ الشؤون التجارية  )ج
  وغيرها

  هيكلة الصناديق وتجميع رأس مالها وإدارة استثماراتها.تغطي أعمال األسهم الخاصة 
يتم تحميل رسوم خدمات إدارة األصول وخدمات األسهم الخاصة على حساب العميل 

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

تُدرج إيرادات االستشارات عند 
الوفاء التام بالتزام األداء عند نقطة

عينة أو على مدى فترة من الزمنم
أو عند إنجاز المراحل المتفق 

   عليها وفقاً للعقد.
تُدرج إيرادات إدارة األصول على 

أساس متناسب زمنياً أو عند 
استكمال التزام األداء وفقاً لشروط 

  العقد.
 

 
  تحويل العملة األجنبية  ٣-٣
 
  ال العُماني بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة.يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الري  )١(
 
أرباح  .يتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير  )٢(

دل الفائدة هلكة بالريال العُماني في بداية الفترة والتي تتم تسويتها بمعأو خسائر العمالت األجنبية في البنود النقدية هي الفرق بين التكاليف الم
الفعلي والدفعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة. تدرج أرباح وخسائر صرف 

تحويل العمالت بمعدالت الصرف السائدة في نهاية العام لألصول العمالت األجنبية الناتجة من تسوية هذه المعامالت وتلك الناتجة من 
دفقات توااللتزامات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل، باستثناء عندما يتم تأجيلها في دخل شامل آخر كأدوات تغطية 

  نقدية مؤهلة وأدوات تغطية صافي االستثمار.
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  جوهرية (تابع)السياسات المحاسبية ال  ٣
 
  تحويل العملة األجنبية (تابع)  ٣-٣
 
اريخ ت يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية والمقومة بالعمالت األجنبية والمقاسة بالقيمة العادلة إلى الريال العماني بسعر الصرف في  )٣(

ير النقدية مثل حقوق المساهمين المحتفظ بها بالقيمة العادلة من تحديد القيمة العادلة. تدرج الفروق الناشئة من تحويل األصول وااللتزامات غ
 خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة. تدرج فروق تحويل األصول المالية غير النقدية مثل

  آخر. األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في دخل شامل
 
ئمة اعند التجميع، يتم تحويل األصول وااللتزامات للعمليات األجنبية إلى الريال العماني بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير، وبنود ق  )٤(

ع في الدخل يالدخل يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم إدراج فروق أسعار الصرف الناتجة عن التحويل ألجل التجم
ائمة قالشامل اآلخر. عند بيع كيان أجنبي، يتم إدراج المبلغ المتراكم المؤجل المدرج في حقوق المساهمين المتعلق بتلك العملية األجنبية في 
ت ديالالربح أو الخسارة تحت مصروفات التشغيل األخرى أو إيرادات التشغيل األخرى. إن أي شهرة ناتجة عن حيازة عملية أجنبية وتع

م تحويلها تالقيمة العادلة للقيم الدفترية لألصول وااللتزامات الناتجة عن عملية االستحواذ يتم معاملتها كأصول والتزامات للعمليات األجنبية وي
  بسعر اإلقفال.

 
  إدراج اإليرادات والمصروفات  ٤-٣
 

فع اقتصادية ويكون باإلمكان قياس قيمة اإليرادات بشكٍل موثوق به مع يتم إدراج اإليرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منا
  الوفاء بالمعايير المحددة التالية قبل إدراج اإليرادات.

 

   الفوائد  ١-٤-٣
 

  معّدل الفائدة الفعلية
 

ة ائدة الفعلية هو المعدل الذي يخصم بدقتُدرج إيرادات ومصروفات الفوائد في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة معدّل الفائدة الفعلية. معدل الف
  المقبوضات أو المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة على مدار العمر المتوقع لألداة المالية إلى:

 
 إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي، أو  
 .التكلفة المهلكة لاللتزام المالي  

ناء األصول التي انخفضت قيمتها االئتمانية، تقدر المجموعة التدفقات النقدية آخذةً في اعتبارها عند حساب معدل الفائدة الفعلية لألدوات المالية باستث
حتسب معدل الفائدة جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية. وبالنسبة إلى األصول التي انخفضت قيمتها االئتمانية، يُ 

  ة معدلة باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بما في ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة.الفعلية بقيمة ائتماني
 

ة. وتتضمن ييتضمن حساب معدل الفائدة الفعلية تكاليف المعامالت والرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة، والتي تشكل جزءاً من معدل الفائدة الفعل
  المتزايدة والمنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إصدار األصل المالي أو االلتزام الماليتكاليف المعامالت التكاليف 

 
  التكلفة المهلكة وإجمالي القيمة الدفترية

 
ماً ه أو مخصولي"التكلفة المهلكة" هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج المبدئي ناقصاً المدفوعات الرئيسية ومضافاً إ

أي مخصص ب منه اإلهالك المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ المبدئي المدرج والمبلغ المستحق ولألصول المالية المعدلة
  خسارة ائتمانية متوقعة أو مخصص انخفاض القيمة.

 
  ي قبل تعديل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.إن "إجمالي القيمة الدفترية ألي أصل مالي" هي التكلفة المهلكة ألي أصل مال

 
  احتساب إيرادات ومصروفات الفوائد

 
اض في فعند احتساب إيرادات ومصروفات الفوائد، يُطبق معدّل الفائدة الفعلية على إجمالي القيمة الدفترية لألصل (عندما ال يتعرض األصل لالنخ

  لتزام.قيمته االئتمانية) أو على التكلفة المهلكة لال
 

دة الفعلية على ئوبالنسبة لألصول المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية بعد اإلدراج المبدئي، يتم احتساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفا
  على أساس اإلجمالي. التكلفة لألصل المالي. وإذا لم يعد األصل منخفض القيمة ائتمانياً، عندئذ يتم الرجوع إلى احتساب إيرادات الفوائد
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
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  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)٣
 
  إدراج اإليرادات والمصروفات (تابع)  ٤-٣
 
  الفوائد (تابع)  ١-٤-٣
 

علية فائدة الفلبالنسبة إلى األصول المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية عند اإلدراج المبدئي، يتم احتساب إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل ا
  ية لألصل.نبقيمة ائتمانية معدلة على التكلفة المهلكة لألصل. وال يعود احتساب إيرادات الفوائد إلى أساس اإلجمالي، حتى لو قلت المخاطر االئتما

 
  لمزيد من المعلومات حول الوقت الذي تنخفض في القيمة االئتمانية لألصول المالية. ٦-٣انظر اإليضاح 

 
  العرض

 
  ت ومصروفات الفوائد المدرجة في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر ما يلي:تتضمن إيرادا

 .الفائدة على األصول المالية وااللتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة المحتسبة على أساس الفائدة الفعلية  
 مل اآلخر المحتسبة على أساس الفائدة الفعلية.الفائدة على أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا  
 ية للفائدة دالجزء الفعال لتغيرات القيمة العادلة في مشتقات التغطية المؤهلة، والمصنفة ضمن تغطيات التدفقات النقدية لمتغيرات في التدفقات النق

  لفوائد.في نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المغطاة على إيرادات/مصروفات ا
 .الجزء الفعال لتغيرات القيمة العادلة في مشتقات التغطية المؤهلة، والمصنفة ضمن تغطيات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة  

ي افصيتم عرض إيرادات الفوائد والمصروفات على األصول المالية األخرى وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 
  الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
  األتعاب والعموالت ٢-٤-٣
 

مر األداة عيتم تضمين األتعاب التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي في عملية حساب معدل الفائدة الفعلي، كما يتم إدراجها على مدى 
 األتعاب التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من إنشاء األدوات المالية (األتعاب التي تم استالمها أو دفعها من قبل المنشأة فيما يتعلق بإنشاء المالية. ويشمل ذلك

 يعب أو حيازة أصل مالي أو إصدار التزام مالي) ورسوم االرتباطات (إذا كان من المحتمل دخول المجموعة في ترتيب إقراض معين وال يتوقع منها
ح أو بالقرض الناتج خالل فترة قصيرة بعد عملية اإلنشاء). ال تصنف المجموعة ارتباطات القروض كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الر

  الخسارة.
 

معاملة اتمام ال بشكل عام، يتم تسجيل كافة األتعاب األخرى والعموالت وبنود اإليرادات والمصروفات األخرى على أساس االستحقاق بالرجوع إلى
شتركة مالمحددة التي تم تقييمها على أساس نسبة الخدمة الفعلية المقدمة إلى إجمالي الخدمات التي يتعين تقديمها. ويتم إدراج رسوم القروض ال

الفعلي  نفس معدل الفائدةكإيرادات عند إتمام القرض المشترك، وعندما ال تحتفظ المجموعة بأي جزء من القرض لنفسها أو عندما تحتفظ بجزء منه ب
  للمشاركين اآلخرين.

 

 العموالت واألتعاب الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض حول معاملة لصالح طرف ثالث كحيازة قروض أو أسهم أو أوراق مالية أخرى
تعاب اكتمال هذه المعامالت. ويتم إدراج رسوم المحافظ وأ أو شراء شركات أو بيعها والتي يتم اكتسابها من تنفيذ المعامالت الرئيسية، يتم تسجيلها عند

ق حاالستشارات اإلدارية ورسوم الخدمات على أساس عقود الخدمات المطبقة، وغالباً ما تكون على أساس طريقة التناسب الزمني أو على أساس ال
ستيفاء المعايير المقابلة. كما يتم تسجيل أتعاب إدارة األصول المتعلقة باالستالم. يتم إدراج األتعاب أو أجزاء من األتعاب المرتبطة بأداء معين بعد ا

اق ربصناديق االستثمار بشكل تقديري على مدى فترة تقديم الخدمات. وينطبق نفس المبدأ على خدمات إدارة الثروات والتخطيط المالي وحفظ األو
  .المالية التي يتم تقديمها باستمرار على مدى فترات زمنية طويلة

 
  توزيعات األرباح  ٣-٤-٣
 

  يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل المجمعة تحت "إيرادات تشغيل أخرى" عندما ينشأ حق المجموعة في استالمها.
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
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  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٣

  المخصصات ٤-٤-٣
 

لحدث سابق التزام قانوني أو داللي حالي يمكن تقديره بصورة موثوقة ويكون من المحتمل يتم إدراج مخصص ما عندما يترتب على المجموعة نتيجة 
تخدام معدل قبل سأن يتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للمنافع االقتصادية لسداد االلتزام. يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة با

  حالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام.الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق ال
 
  األصول وااللتزامات المالية  ٥-٣
 
  اإلدراج والقياس١-٥-٣
 

يع متقوم المجموعة بشكل مبدئي بإدراج القروض والسلف والودائع وسندات الدين الصادرة وااللتزامات الثانوية في تاريخ نشأتها. يتم إدراج ج
ة األخرى (بما في ذلك المشتريات والمبيعات العادية لألصول المالية) في تاريخ المتاجرة، حينما تصبح المجموعة طرفاً في الشروط األدوات المالي

  التعاقدية لألداة.
    

ة، تكاليف خالل الربح أو الخسار يُقاس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً، بالنسبة إلى أي بند غير مقاس بالقيمة العادلة من
  المعامالت المنسوبة بشكل مباشر إلى حيازته أو إصداره.

 
بح أو لرويتم إدراج تكاليف المعامالت لألصول المالية وااللتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروفات في ا

  الخسارة.
 
  التصنيف  ٢-٥-٣
 

  أصولها المالية ضمن فئات القياس التالية:تصنف المجموعة 
 .القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 .القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 التكلفة المهلكة  

  رة:لخسايتم قياس األصل المالي بالتكلفة المهلكة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا
 .إن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  
 لغ اأن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى نشوء التدفقات النقدية التي تكون دفعات لمبالغ أساسية وفوائد على المب

  ائمة.األساسية الق

الل الربح أو خ يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من
  الخسارة:

 
  المالية.أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول  
 لغ اأن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى نشوء التدفقات النقدية التي تكون دفعات لمبالغ أساسية وفوائد على المب

  األساسية القائمة.

العادلة  التغيرات الالحقة في القيمة عند اإلدراج المبدئي ألي استثمارات أسهم ال يُحتفظ بها للمتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار بشكل نهائي عرض
من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويجري هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة. وتُصنف جميع األصول المالية األخرى على أنها مقاسة 

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

بتصنيف األصل المالي الذي يستوفي المتطلبات األخرى بشكل غير قابل لإللغاء ليتم قياسه  باإلضافة لذلك، عند اإلدراج المبدئي، قد تقوم المجموعة
شكل كبير يخفض ببالتكلفة المهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك يلغي أو 

  ينشأ. عدم التطابق المحاسبي الذي يمكن أن
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
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  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٣

  األصول وااللتزامات المالية (تابع)  ٥-٣
 
  التصنيف (تابع)  ٢-٥-٣
 

  تقييم نموذج األعمال
 

ا هبتقوم المجموعة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة، ويعكس نموذج األعمال الطريقة التي تدار 
  األعمال وتقدم بها المعلومات لإلدارة. وتشمل المعلومات التي تم النظر فيها ما يلي:

 
  السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتشغيل تلك السياسات عمليا. على وجه الخصوص، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على كسب

ن، ومطابقة مدة األصول المالية مع مدة االلتزامات التي تمول هذه األصول أو تحقق إيرادات الفائدة التعاقدية، واالحتفاظ بمعدل فائدة معي
  التدفقات النقدية من خالل بيع األصول.

 .كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة  
 ضافة إلى كيفية إدارة تلك المخاطر.المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (واألصول المالية المحتجزة ضمن نموذج األعمال ذلك) باإل  
 اقدية التي عكيفية تعويض مديري األعمال، على سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة لألصول المدارة أو التدفقات النقدية الت

  تم تحصيلها.
  ظر بشأن نشاط المبيعات في المستقبل. ومع ذلك، ال يتم النتكرار وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها

ية ففي المعلومات عن نشاط المبيعات على حدة، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للمجموعة في إدارة األصول المالية وكي
  تحقيق التدفقات النقدية.

لمدارة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياس األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو ا
  .ةوذلك ألن سبب االحتفاظ بها ال يكمن في تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالي

 
  ية التعاقدية هي فقط دفعات للمبلغ األساسي والفائدةتقييم ما إذا كانت التدفقات النقد

 
لى أنها مبلغ عألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "المبلغ األساسي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند اإلدراج المبدئي. ويتم تعريف "الفائدة" 

ئم خالل فترة معينة من الزمن ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف القيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األساسي القا
  (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) باإلضافة إلى هامش الربح.

 
دية لألداة. ويشمل ذلك قعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط التعا

شرط. وعند لتقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يستوفي هذا ا
  إجراء التقييم، تأخذ المجموعة ما يلي باالعتبار:

 
 التدفقات النقدية. األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مبلغ وتوقيت  
 .خصائص االقتراض   
 .شروط المدفوعات مقدماً والتمديد  
 .(مثال: ترتيبات األصول بدون حق الرجوع) الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من أصول محددة  
 ة ألسعار الفائدة).الخصائص التي تعدل مبلغ القيمة الزمنية للمال (على سبيل المثال، إعادة التسعير الدوري  

 
   القروض والسلفيات )أ(
 

  يتضمن بند "القروض والسلفيات" في قائمة المركز المالي ما يلي:
  ُاس الحقاً بتكلفتها قالقروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المهلك؛ تُقاس مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة المباشرة والمتزايدة، وت

  خدام طريقة الفائدة الفعليّة.المهلكة باست
 ؛ وهي ةالقروض والسلفيات المقاسة إلزامياً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار

  المقاسة بالقيمة العادلة مع التغيرات المدرجة مباشرةً في األرباح أو الخسائر.
 مويلي.مديونيات اإليجار الت  

 خعندما تشتري المجموعة أصل مالي وتبرم في الوقت نفسه اتفاقية إلعادة بيع األصل (أو أي أصل مشابه إلى حد كبير) بسعر ثابت في أي تاري
المالية  مالحق (عكس إعادة الشركة أو قرض األسهم)، يتم احتساب الترتيب على أنه قرض أو دفعة مقدمة، وال يتم إدراج األصل األساسي في القوائ

  للمجموعة.
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  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٣
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  استثمارات في أوراق مالية )ب(
 

  يتضمن بند "األوراق المالية" في قائمة المركز المالي ما يلي:
 
  المهلكة؛ تُقاس مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة المباشرة والمتزايدة، وتُقاس األوراق المالية الستثمارات الدين المقاسة بالتكلفة

  الحقاً بتكلفتها المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعليّة.
 ح لمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الرباألوراق المالية الستثمارات الدين واألسهم المقاسة إلزامياً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ا

  أو الخسارة؛ وهي المقاسة بالقيمة العادلة مع التغيرات المدرجة مباشرةً في الربح أو الخسارة.
 .األوراق المالية للديون المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 لة من خالل الدخل الشامل اآلخر.األوراق المالية الستثمارات األسهم المصنفة بالقيمة العاد  

ناء ما يلي، استثبالنسبة ألوراق الديون المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراج األرباح والخسائر في الدخل الشامل اآلخر، ب
  تكلفة المهلكة:والتي يتم إدراجه في الربح أو الخسارة بنفس الطريقة المتبعة لألصول المالية المقاسة بال

 
 .إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليّة  
 .الخسائر االئتمانية المتوقعة والعكوسات وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية  

و الخسارة المتراكم المدرج عند إلغاء إدراج أي أوراق مالية للديون مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يُعاد تصنيف الربح أ
  سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق المساهمين إلى الربح أو الخسارة.

 
حتفاظ تختار المجموعة أن تعرض في تغيرات الدخل الشامل اآلخر في القيمة العادلة الستثمارات معينة في أدوات حقوق المساهمين التي ال يتم اال

  يار على أساس كل أداة عند اإلدراج المبدئي وهي غير قابلة لإللغاء.   بها للمتاجرة. يجري هذا االخت
 

ح أو بال تتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر على أدوات حقوق المساهمين تلك ضمن الربح والخسارة، وال يتم إدراج أي انخفاض في القيمة في الر
ا لم تمثل بشكل صريح أي استرداد ألي جزء من تكلفة االستثمار، وفي تلك الحالة يتم الخسارة. ويتم إدراج توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة م

ي عاد أإدراجهم في الدخل الشامل اآلخر. يتم نقل األرباح والخسائر التراكمية المدرجة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة عند استب
  استثمار.

 
  إعادة التصنيف

 
  المالية بعد اإلدراج المبدئي لها، إال خالل الفترة التي تغير بعدها المجموعة نموذج أعمالها إلدارة األصول المالية. ال يُعاد تصنيف األصول

 
  األدوات المالية المشتقة وأنشطة التغطية  ٣-٥-٣
 

ً تدرج األدوات المالية المشتقة بشكل مبدئي بالقيمة العادلة بالتاريخ الذي يتم فيه االرتباط بعقد األدا  بقيمها العادلة. ة المالية المشتقة ويعاد قياسها الحقا
ى. تصنف لمغطيعتمد أسلوب إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة حول ما إذا كانت األدوات المشتقة مصنفة كأداة تغطية، وإذا كانت كذلك، طبيعة البند ا

  المجموعة بعض األدوات المالية المشتقة على أنها:
 
  العادلة لألصول أو االلتزامات المدرجة أو ارتباط مؤكد (تغطيات القيمة العادلة). أو تغطيات القيمة  )١(
 
  تغطيات ضد مخاطر محددة مرتبطة بأصل أو التزام مدرج أو بمعاملة متوقعة تتزايد فرص إبرامها (تغطيات التدفقات النقدية).  )٢(
 
  الستثمار).تغطيات صافي االستثمار في عملية أجنبية (تغطيات صافي ا  )٣(
 

الت متستخدم المجموعة األدوات المشتقة إلدارة التعرض لمخاطر معدل الفائدة ومخاطر العملة األجنبية، وذلك يشمل التعرضات الناتجة من المعا
ة على ية المحاسبيالمتوقعة التي تتزايد فرص إبرامها واالرتباطات المؤكدة. وتقوم المجموعة بإدارة مخاطر معينة من خالل تطبيق محاسبة التغط

ة من هذا قمعامالت تلبي معايير محددة. بعض األدوات المشتقة غير مؤهلة لمحاسبة التغطية. ويتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة ألي أدوات مشت
  النوع مباشرة في قائمة الدخل الشامل ضمن "إيرادات تشغيل أخرى".
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  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٣

  األصول وااللتزامات المالية (تابع)  ٥-٣
 

  األدوات المالية المشتقة وأنشطة التغطية (تابع)  ٣-٥-٣
 

  وثائق التغطية وتقييم فعاليتها وإيقافها )أ(

 

من ف دعند البدء بالتغطية، تقوم المجموعة بشكل رسمي بتصنيف وتوثيقي عالقة التغطية التي ترغب المجموعة بتطبيق محاسبة التغطية عليها، واله
ا، وكيف هإدارة المخاطر واستراتيجيتها في التغطية. وتتضمن عملية التوثيق تلك التعريف بأداة التغطية والبند المغطى وطبيعة المخاطر المغطى ضد

كيفية تحديدها لمعدل وسوف تقيم المنشأة فيما إذا كانت عالقة التغطية تلبي متطلبات فعالية التغطية (بما في ذلك تحليلها لمصادر عدم فعالية التغطية 
استمرار في كل بالتغطية). ومن المتوقع أن تكون هذه التغطيات فعالة بشكل كبير في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية، وتقييمها 

التوقعات صل أوالً. ويتعلق التقييم بتاريخ تقرير أو عند حصول أي تغيير جوهري في الظروف التي تؤثر على متطلبات فعالية التغطية، أيهما يح
   حول فعالية التغطية، لذلك فهو يتعلق بالمستقبل فقط.

 

 ة، فإن أي أرباحعندما يتم بيع أداة أو أدوات التغطية أو إنهاؤها أو أو إذا لم تعد عالقة التغطية بالهدف من إدارة المخاطر أو معايير محاسبة التغطي
لدخل الشامل اآلخر في ذلك الوقت تظل كما هي في الدخل الشامل اآلخر وتدرج عند اإلدراج النهائي للمعاملة أو خسائر متراكمة مدرجة ضمن ا

ت ضمن ي سجلالمتوقعة المغطاة في الربح أو الخسارة. وفي حال لم يعد من المحتمل إجراء المعاملة المتوقعة، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة الت
  م تحويلها مباشرةً إلى الربح أو الخسارة.الدخل الشامل اآلخر يت

 

  اإلدراج  ٤-٥-٣
 

 ً إدراج  تقوم المجموعة بشكل مبدئي بإدراج القروض والسلف والودائع وسندات الدين الصادرة وااللتزامات الثانوية في تاريخ نشأتها. ويتم مبدئيا
  لمجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألدوات.جميع األصول وااللتزامات المالية األخرى بتاريخ المتاجرة حينما تكون ا

 
  إلغاء اإلدراج  ٥-٥-٣
 
  األصول المالية  )١(
 

  يتم إلغاء إدراج األصل المالي (أو حيثما ينطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة) عندما:
 

 .تنتهي حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل  

 ويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو أن تتحمل التزامات بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى تقوم المجموعة بتح
  أي طرف آخر دون أي تأخير ملموس بناًء على ترتيب "تمرير المدفوعات".

 
  تقوم المجموعة بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل. -
بالتحويل أو االحتفاظ جوهرياً بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل ولكن قامت بتحويل الرقابة والسيطرة على ال تقوم المجموعة  -

  األصل.

م تحتفظ خالل، ولم تقم بالتحويل كما ل –عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من األصل أو قد أبرمت ترتيبات تمرير من 
المخاطر ومنافع ملكية األصل كما لم تقم بتحويل الرقابة والسيطرة على األصل، فإن األصل يتم إدراجه إلى حد مشاركة المجموعة جوهرياً بكافة 

   المستمرة في
االلتزامات واألصل. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضاً بإدراج التزام مرتبط. ويتم قياس األصل المحول أو االلتزام المرتبط بصورة تعكس الحقوق 

و أكبر أالتي تحتفظ بها المجموعة. إن المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحّول يتم قياسها بالقيمة الدفترية األصلية لألصل 
  مقابل مالي يمكن أن تلتزم المجموعة بدفعه، أيهما أقل.

 
يتعلق باالستثمار في أوراق حقوق المساهمين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  أي ربح/ خسارة متراكمة تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر فيما

اء تتأهل إللغالدخل الشامل اآلخر في الربح أو الخسارة عند الغاء إدراج هذه األوراق المالية. يتم إدراج أي حصة في األصول المالية المحولة والتي 
  جانب المجموعة كأصل أو التزام مالي منفصل. إدراجها والتي يتم إنشاؤها أو االحتفاظ بها من

 

  االلتزامات المالية  )٢(
 

نفس المقرض  التزام آخر منيتم إلغاء إدراج االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. عندما يتم استبدال التزام مالي ب
الحالي ويتم تعديله جوهرياً، يتم معاملة ذلك االستبدال أو التعديل كإلغاء لاللتزام األصلي وإدراج االلتزام  بشروط مختلفة جوهرياً، أو بشروط االلتزام

  الجديد. يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي األصلي والمقابل المدفوع في األرباح أو الخسائر.
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٣

  تعديالت األصول المالية وااللتزامات المالية٦-٥-٣
 

لمالي. وفي ا إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل المدرج بالتكلفة المهلكة ال تختلف بشكل كبير، عندئذ ال يؤدي التعديل إلى أي استبعاد لألصل
، وتدرج القيمة الناتجة عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كربح أو هذه الحالة تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي

ئر اخسارة معدلة في الربح أو الخسارة. وفي حال إدراج ذلك التعديل بسبب أي صعوبات مالية للمقترض، عندئذ يتم عرض الربح أو الخسارة مع خس
  االنخفاض في القيمة. وفي حاالت أخرى، يتم عرضها كإيرادات فوائد.

 
لك، عندئذ ذي حال تعديل فترات أي أصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بشكل كبير، وإذا كانت كف

ألصلي، وإدراج ي اتعد الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي األصلي منتهية الصالحية. وفي هذه الحالة، يتم استبعاد األصل المال
  أصل مالي جديد بالقيمة العادلة.

 
لفائدة ا إذا تم تعديل فترات األصل المالي بسبب صعوبات مالية للمقترض، وعدم استبعاد األصل، عندئذ يتم قياس انخفاض قيمة األصل باستخدام معدل

  قبل التعديل.
 
  المقاصة  ٧-٥-٣
 

ات المالية واإلفصاح عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يوجد حق قانوني إلزامي يوجب يتم إجراء مقاصة بين األصول المالية وااللتزام
الوقت.  سإجراء المقاصة بين المبالغ المدرجة وكذا نية لدى المجموعة للسداد على أساس الصافي، أو عندما يتم تحقق األصل وتسوية االلتزام في نف

ى أساس الصافي فقط عندما تسمح المعايير المحاسبية بذلك أو بالنسبة للمكاسب والخسائر التي تنشأ من يتم عرض اإليرادات والمصروفات عل
  مجموعة معامالت مماثلة.

 
  قياس التكلفة المهلكة  ٨-٥-٣
 

ً المدفوعات الرئيالتكلفة المهلكة لألصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج المبد سية ئي ناقصا
حق ناقصاً أي ستومضافاً إليه أو مخصوماً منه اإلهالك المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ألي فرق بين المبلغ المبدئي المدرج والمبلغ الم

  خصومات لالنخفاض في القيمة.
 
  قياس القيمة العادلة  ٩-٥-٣
 

وإفصاحات المجموعة تحديد القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية وغير المالية. تم تحديد القيمة العادلة يتطلب عدد من السياسات المحاسبية 
 ألغراض القياس و/أو اإلفصاح استناداً إلى عدد من السياسات واألساليب المحاسبية. وحيثما ينطبق، تم اإلفصاح عن معلومات حول افتراضات

  .٤٣دلة ضمن اإليضاحات المعنية بذلك األصل أو االلتزام تحديداً. والتفاصيل مبينة في اإليضاح رقم أجريت عند تحديد القيم العا
 

اس. ويستند يالقيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق في تاريخ الق
  فتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث إما:قياس القيمة العادلة على ا

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو  

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

  يجب أن تكون المجوعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة.
 

 ضقيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، على افترايتم قياس ال
  أن المشاركين يتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادية.

 
لى ق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصول في أعإن قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السو

  وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق من شأنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها .
 

الصلة القابلة  ، مع زيادة استخدام المدخالت ذاتيستخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة
  للمالحة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٣

  األصول وااللتزامات المالية (تابع)  ٥-٣
 
  قياس القيمة العادلة (تابع)  ٩-٥-٣
 

القيمة العادلة لها واإلفصاح عنها في القوائم المالية المجمعة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة،  وتصنف جميع األصول وااللتزامات التي يتم قياس
  والموضحة أدناه بناء على مدخالت المستوى األدنى التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:

 
 صول أو االلتزامات المتشابهة.المستوى األول: أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لأل  

 أو  رالمستوى الثاني: تقنيات التقييم التي لها أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة قابل للمالحظة بشكل مباش
  غير مباشر.

 س القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.المستوى الثالث: تقنيات التقييم التي لها أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر جوهرية لقيا  

يات وبالنسبة لألصول وااللتزامات المدرجة بالقوائم المالية على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بن مست
ة كل رية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهايالتسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناء على أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر جوه

  فترة تقرير.
 

ياسات سفي تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحليل الحركات في قيم األصول وااللتزامات الضرورية ليتم إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا لل
لمدخالت األساسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات المحاسبية للمجموعة. وبالنسبة لهذا التحليل، تقوم المجموعة بالتحقق من ا

  الواردة في حساب التقييم إلى العقود والوثائق األخرى ذات العالقة.
 

غير التوتقوم المجموعة أيضا بمقارنة كل من التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان 
  معقول.

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

  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله.
 

  االستثمار في حقوق المساهمين وسندات الدين
 

الستثمارات التي تتم المتاجرة بها في األسواق المالية المنتظمة بالرجوع إلى األسعار المدرجة في سوق األوراق المالية في يتم تحديد القيمة العادلة ل
  نهاية يوم العمل بتاريخ التقرير.

 
ائص مخاطر بنود لها شروط وخصيتم تقدير القيمة العادلة للبنود المحملة بفوائد بناًء على التدفقات النقدية المخصومة باستعمال معدالت الفائدة ل

  مشابهة.
 

دية المتوقعة قبالنسبة لالستثمارات غير المدرجة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو تستند إلى التدفقات الن
  المخصومة.

 
  قياس القيمة العادلة للمشتقات

 
  قود الخيارات على أساس المدخالت التي يمكن مالحظتها من السوق لهذه العقود كما في تاريخ التقرير.يتم تقدير القيمة العادلة للعقود اآلجلة/ع

 
لى شروط كل عيتم احتساب القيمة العادلة لمقايضات معدل الفائدة/مقايضات العمالت المتبادلة عبر خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية بناء 

  يقة معدل فائدة السوق ألداة مماثلة في تاريخ القياس.عقد واستحقاقه وباعتماد طر
 

  يتم تحديد القيمة العادلة لعقود الخيارات بناء على القيم الجوهرية وفترة االستحقاق والتقلبات الضمنية.
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٣
 
  تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية  ٦-٣
 

  رة للخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:يتم إدراج مخصص الخسا
 

 .األصول المالية التي هي أدوات دين  
 .عقود الضمانات المالية الصادرة  
 .ارتباطات القروض الصادرة  

االستثمارات في حقوق المساهمين. ويتم قياس مخصص الخسارة بأي قيمة تساوي الخسارة ال يتم إدراج أي خسارة لالنخفاض في القيمة على 
  شهراً: ١٢االئتمانية المتوقعة على مدى العمر باستثناء ما يلي والتي يتم قياسها كخسارة ائتمانية متوقعة على مدى 

 
 خفضة في تاريخ التقرير.األوراق المالية الستثمارات الدين المحددة على أنها تحمل مخاطر ائتمان من  
 ئي.داألدوات المالية األخرى (باستثناء ذمم اإليجار التمويلي المدينة) والتي لم تزداد مخاطرها االئتمانية زيادة كبيرة منذ إدراجها المب  

  قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
 

  ، وتقاس كما يلي:الخسائر االئتمانية المتوقعة هي عبارة عن تقييم مرجح للخسائر االئتمانية
 

 :ن بالقيمة العادلة لجميع أنواع العجز النقدي (أي الفرق بي األصل المالي الذي لم يتعرض النخفاض القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير
  التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تلقيها).

 ات النقدية : بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقعرض النخفاض القيمة االئتمانية في تاريخ التقريراألصل المالي الذي ت
  المستقبلية المقدرة.

 بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حال سحب االرتباط ارتباطات القروض غير المسحوبة :
  والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها.

 الدفعات المتوقعة لتعويض المالك ناقصاً أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.عقود الضمانات المالية :  

  مخاطر االئتمان. ٢-٤٢انظر أيضاً اإليضاح 
 

  األصول المالية المعاد هيكلتها
 

الي أو تعديلها أو استبدال أحد األصول المالية الحالية بأصل جديد بسبب الصعوبات المالية للمقترض، في حالة إعادة التفاوض على شروط األصل الم
  تم إجراء تقييم ما إذا كان يجب إلغاء إدراج األصل المالي وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على النحو التالي.

 
  لمالي األصل اعن الناشئة لمتوقعة النقدية ت التدفقاالحالي، فيتم إدراج األصل بااف العترء الغاإلى إلمتوقعة الهيكلة دة اعاد إلم تؤإذا

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

األصل المالي الحالي عند إلغاء االعتراف به. يتم إدراج هذا المبلغ في حساب العجز النقدي من األصل المالي الحالي الذي تم  النهائي من
  خصمه من التاريخ المتوقع إللغاء االعتراف إلى تاريخ التقرير باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي.

  لألصول المالية انخفاض القيمة االئتمانية
 

قيمة العادلة لفي تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت األصول المالية المدرجة بالتكلفة المهلكة واألصول المالية للديون المدرجة با
ند وقوع في قيمته االئتمانية عمن خالل الدخل الشامل اآلخر قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها االئتمانية. يعتبر األصل المالي تعرض لالنخفاض 

  حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٣
 
  تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية (تابع)  ٦-٣
 

  االئتمانية البيانات التالية التي يمكن مالحظتها: يشمل الدليل على أن األصل المالي تعرض لالنخفاض في قيمته
 
 .صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر  
 .مخالفة العقد مثل العجز أو التأخر عن السداد  
 .إعادة هيكلة قرض أو دفعة مقدمة من قبل المجموعة وفقا لشروط ال تنظر المجموعة بغيرها  
 إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى. أن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة  
 .اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب صعوبات مالية  

 
على  لعادة ما يعتبر القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأنه بسبب تدهور حالة المقترض تعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دلي

عاقدية قد انخفضت بشكل جوهري وال توجد مؤشرات أخرى على انخفاض القيمة. وإضافة إلى ذلك، يعتبر أن مخاطر عدم استالم التدفقات النقدية الت
  يوًما أو أكثر تعرض لالنخفاض في القيمة. ٩٠أي قرض متأخر السداد لمدة 

 
   عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي

 
  نية المتوقعة في قائمة المركز المالي كما يلي:يتم عرض مخصصات خسارة الخسائر االئتما

 
 .األصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة: كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصول  
 .ارتباطات القروض وعقود الضمانات المالية: بشكل عام، كمخصص ضمن االلتزامات األخرى  
  مسحوب، وال يمكن للمجموعة تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة لعنصر التزام عندما تتضمن األداة المالية على عنصر مسحوب وآخر غير

ن العنصرين. يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من مل لکرك مشترة خسامخصص عة ولمجمدم اتقالقرض بمعزل عن العنصر المسحوب: 
  إجمالي المبلغ للعنصر المسحوب كمخصص.إجمالي القيمة الدفترية للعنصر المسحوب. يتم عرض أي زيادة في مخصص الخسارة عن 

 فترية لدأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم إدراج مخصص الخسارة في قائمة المركز المالي ألن القيمة ا
  القيمة العادلة.لهذه األصول هي قيمتها العادلة. ومع ذلك، يتم اإلفصاح عن مخصص الخسارة وإدراجه في احتياطي 

  شطب
 
 يتم شطب القروض وسندات الدين (إما جزئيا أو بالكامل) عندما يتبين عدم وجود إمكانية واقعية لتحصيلها. يكون ذلك بشكل عام عندما تحدد 

د تبقى مع ذلك، قالمجموعة أن المقترض ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. و
راءات جبعض األصول المالية المشطوبة من الناحية الفنية والمحتفظ بها من خالل الحسابات التذكيرية خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإ

  المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

  النقد وما يماثل النقد  ٧-٣
 

وأرصدة بنكية وسندات خزانة وإيداعات بأسواق النقد وودائع تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ  يتكون النقد وما يماثل النقد من نقد في الصندوق
  تملكها. يتم إدراج النقد وما يماثل النقد بالقيمة المهلكة في قائمة المركز المالي.

 
  مستحق من بنوك  ٨-٣
 

 ات االنخفاض في القيمة. المستحق من البنوك يشمل أرصدة بنك مسقطيُدرج المستحق من البنوك بالتكلفة المهلكة ناقصاً أي مبالغ مشطوبة ومخصص
  لدى البنوك واإليداعات والقروض للبنوك.
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  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٣
 
   ممتلكات ومعدات وبرامج  ٩-٣
 

وبة بصفة لقيمة. وتتضمن التكلفة المصروفات المنسيتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في ا
ت رئيسيّة) امباشرة إلى اقتناء األصل. عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجيّة مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة (مكون

  للممتلكات والمعدات.
 

ات البرامج المعروفة والفريدة التي تقع تحت سيطرة المجموعة وتنطوي على منافع تدرج تكاليف برامج الحاسب اآللي المرتبطة مباشرة بمنتج
يقة راقتصادية محتملة تتجاوز تكاليف السنة الواحدة كأصول غير ملموسة. تهلك تكاليف برامج الحاسب اآللي المدرجة كأصل باستخدام باستخدام ط

أعوام. تتم إعادة تقييم األراضي والمباني بالملكية الحرة كل خمس سنوات وفقاً ألسعار  ١٠-٥القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المقدر بفترة 
ل شامل آخر خالسوق المفتوح على أساس االستخدام الحالي من قبل مثمن مستقل. يتم قيد الزيادات في القيمة الدفترية الناشئة من إعادة التقييم إلى د

المساهمين. تحمل االنخفاضات التي تخصم الزيادات السابقة لنفس األصل في دخل شامل آخر وتخصم  ويدرج كاحتياطي إعادة التقييم في حقوق
 ضمقابل احتياطيات أخرى في حقوق المساهمين مباشرة. تحمل كافة االنخفاضات األخرى في قائمة الدخل الشامل. عند االستبعاد يتم تحويل فائ

المحتجزة. التحويالت من فائض إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة ال تتم من خالل قائمة الدخل الشامل.  إعادة التقييم ذو الصلة مباشرة إلى األرباح
ا المتبقية هال يتم استهالك األرض. يحتسب االستهالك لألصول األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص تكلفتها أو مبالغ إعادة التقييم إلى قيم

  تاجية المقدرة على النحو اآلتي:على مدى األعمار اإلن
  األعوام 

  ٥٠ - ٢٠  مبانٍ 
  ١٠ - ٥  أثاث وتركيبات ومعدات

  ٥ - ٣  مركبات
 

  تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئماً، بنهاية كل فترة تقرير.
 

  لة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة القابلة لالسترداد المقدرة.تُخفض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القاب
 

  لشامل.ا تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت من البيع مع القيمة الدفترية وتدرج تحت بند "إيرادات تشغيل أخرى" في قائمة الدخل
 

قائمة الدخل الشامل عند تكبد المصروف. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع المستقبلية يتم تحميل اإلصالحات والتجديدات في 
  المضمنة في بند الممتلكات والمعدات. يتم إدراج جميع المصروفات األخرى في قائمة الدخل الشامل كمصروف عند تكبدها.

 
  ضمان قيد البيع  ١٠-٣
 

حيان عقارات كسداد لبعض القروض والسلف. يتم إدراج العقارات على أساس المبلغ القائم للقروض والسلف ذات الصلة تقتني المجموعة في بعض األ
تقييم في إعادة الأو القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها، أيهما أقل. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة من االستبعاد والخسائر غير المحققة من 

  خل الشامل.قائمة الد
 
  تجميع األعمال والشهرة  ١١-٣
 

ة العادلة بتاريخ ميتم احتساب تجميع األعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية. ويتم قياس تكلفة االستحواذ وفقا إلجمالي المقابل المحول المقاس بالقي
جميع أعمال، تقوم المجموعة باالختيار بين قياس الحقوق غير االستحواذ ومبلغ أي حقوق غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. ولكل عملية ت

اج التكاليف رالمسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو الحصة المناسبة لصافي أصول الشركة المستحوذ عليها القابلة للتحديد. ويتم إد
  وفات اإلدارية.المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها ويتم إدراجها ضمن المصر

 
قا للشروط فعندما تقوم المجموعة باالستحواذ على األعمال، فإنها تقوم بتقييم األصول وااللتزامات المالية المفترضة لتقوم بتصنيفها بشكل مناسب و

ة من قبل في العقود األساسيالتعاقدية، والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ. وهذا يشتمل فصل المشتقات الضمنية 
  الشركة المستحوذ عليها.
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  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٣
 
  تجميع األعمال والشهرة (تابع)  ١١-٣
 

أو  ي ربحأ في حال تم تجميع األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس حصة أسهم محتفظ بها سابقا بقيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم إدراج ناتج
   خسارة في الربح أو الخسارة.

 
لعرضية اسوف يتم إدراج أي التزامات عرضية يتم تحويلها من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم قياس االلتزامات 

األدوات الماليّة، بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في  ٩المصنفة كأصل أو التزام، والتي تعتبر أداة مالية في نطاق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
ة الدولي رقم ماليالقيمة العادلة إما بالربح أو الخسارة أو كتغير في الدخل الشامل اآلخر. إذا لم تكن االلتزامات العرضية ضمن نطاق معيار التقارير ال

وال يتم إعادة قياس االلتزامات العرضية المصنفة كحقوق مساهمين ويتم احتساب التسوية  ، يتم قياسها وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي المناسب.٩
  الالحقة ضمن حقوق المساهمين.

 
  ودائع  ١٢-٣
 

تكلفة  ة إلىضافالودائع من البنوك والعمالء وسندات الدين وااللتزامات الثانوية هي مصادر تمويل المجموعة، ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة باإل
  المعاملة، ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 

  ضريبة الدخل  ١٣-٣
 

يشتمل مصروف ضريبة الدخل على الضرائب الجارية والمؤجلة. يتم تكوين مخصص لمصروف ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة المالية المعمول بها 
  في سلطنة ُعمان.

 
يبة الجارية الضريبة المتوقعة مستحقة الدفع على الدخل الضريبي للعام باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي تطبق على نحو تمثّل الضر

  واسع في تاريخ التقرير وأي تسويات للضريبة مستحقة الدفع عن سنوات سابقة.
 

ا بعناصر مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين، ففي هذه الحالة يتم إدراجها في يتم إدراج ضريبة الدخل في الربح أو الخسارة باستثناء ما يتعلق منه
  حقوق المساهمين.

 

ألغراض  تتحتسب أصول/التزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية العمومية على الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول وااللتزاما
ة ألغراض الضريبة. تستند قيمة مخصص الضريبة المؤجلة على الطريقة المتوقعة لتحقيق الضريبة أو تسوية القيمة التقارير المالية والمبالغ المستخدم

  الدفترية لألصول وااللتزامات باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي ستطبق فعلياً في تاريخ التقرير.
 

بتاريخ كل تقرير وتُخفض إلى الحد الذي يصبح فيه من غير المحتمل أن تتوفّر أرباح ضريبيّة  تُراَجع القيمة الدفتريّة ألصول ضريبة الدخل المؤّجلة
لة.   كافية للسماح باستغالل كل أو جزء من أصل ضريبة الدخل المؤجَّ

 
  أصول ائتمانية  ١٤-٣
 

رى. وتنطوي هذه الخدمات على اتخاذ المجموعة توفر المجموعة خدمات األمانة وإدارة الشركات وإدارة االستثمارات وخدمات استشارية ألطراف أخ
قوائم لقرارات التخصيص والشراء والبيع فيما يتعلق بنطاق واسع من األدوات المالية. ال تدرج هذه األصول التي يحتفظ بها بصفة أمانة في هذه ا

  المالية المجمعة.
 
  أوراق قبول  ١٥-٣
 

الي المجمعة تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام المقابل لها في االلتزامات األخرى. يتم اإلفصاح عن أوراق القبول في قائمة المركز الم
  لذا ال توجد هناك ارتباطات خارج الميزانية العمومية بالنسبة ألوراق القبول.

 
  عقود إعادة الشراء وإعادة البيع  ١٦-٣
 

إعادة الشراء في القوائم المالية كأصول مرهونة عندما يكون للجهة المحول إليها الحق يتم إعادة تصنيف األوراق المالية المبيعة الخاضعة التفاقيات 
الئماً. ما كان مبموجب العقد أو العرف في بيع أو إعادة رهن الضمان. ويُضّمن التزام الطرف المقابل في الودائع من البنوك أو الودائع من العمالء، أيه

اتفاقيات إعادة البيع كقروض وسلف لبنوك أخرى أو عمالء آخرين، أيهما كان مالئماً. يعامل الفرق بين سعر  تسجل األوراق المالية المشتراة بموجب
م إقراضها ت البيع وسعر إعادة الشراء كفائدة وتستحق على مدى تاريخ االتفاقية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يحتفظ باألوراق المالية التي

  لقوائم المالية المجمعة.للجهات المقابلة في ا
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  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٣
 
  المحاسبة حسب تاريخ المتاجرة والتسوية  ١٧-٣
 

ألصل. ا يتم إدراج جميع المشتريات والمبيعات "العادية" لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي ترتبط فيه الجهة المعنية بشراء
عات العادية هي تلك التي تتعلق باألصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامةً في القوانين المشتريات والمبي

  أو حسب األعراف السائدة في السوق.
 
  عقود اإليجار  ١٨-٣
 

  ٢٠١٩يناير  ١السياسات المطبقة اعتبارا من 
 

  البنك سياسته المحاسبية المتعلقة بعقود اإليجار، التي يكون فيها البنك مستأجراً.أعاله، غير  ٤-٢و ٣كما هو مبين باإليضاحان 
 
  األنشطة اإليجارية للمجموعة وكيفية حسابها )١(
 

 ٥إلى  ديستأجر البنك العديد من المكاتب ومرافق التخزين ومساحات التجزئة لفروعه. وعادة ما يتم إبرام عقود اإليجار لفترات محددة من عام واح
  وام.أع
 

سعارها أقد تتضمن العقود عناصر إيجارية وغير إيجارية. وتخصص المجموعة المقابل المالي في العقد للعناصر اإليجارية وغير اإليجارية بناء على 
غير اإليجارية، ارية والنسبية المستقلة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إيجار العقارات التي يكون البنك مستأجًرا لها، فقد اختار عدم فصل العناصر اإليج

  وبدالً من ذلك يقوم بحساب هذه العناصر كعنصر إيجار واحد.
 

  يتم التفاوض على مدد عقود اإليجار على أساس فردي وتتضمن مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة.
 

تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات  يتم قياس األصول وااللتزامات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئيا على أساس القيمة الحالية.
  اإليجار الثابتة (بما في ذلك دفعات ثابتة في جوهرها)، ناقصا أي مديونيات لحوافز اإليجار.

 
رسة خيارات التمديد. يتم إدراج مدفوعات اإليجار في قياس االلتزام إذا كان لدى المجموعة حقوق واجبة النفاذ وإذا كان من المؤكد إلى حد معقول مما

ة ميتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالز
  للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.

 
  ب المعدل الخالي من المخاطر الذي تم تعديله لمخاطر االئتمان ومدة اإليجار والضمانات الخاصة به إن وجدت.تستخدم المجموعة المعدل الذي يقار

 
خرى يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين المبلغ األساسي وتكلفة التمويل. ويتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة في مصاريف التشغيل األ

   ار" على مدار فترة اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي لاللتزام بكل فترة."كمصروفات تمويل على اإليج
 

  يتم قياس أصول حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل ما يلي:
 .مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار  
  مستلمةأي دفعات إيجارية سددت في أو قبل تاريخ البدء ناقصاً أي حوافز إيجار   
 أي تكاليف مباشرة أولية، و  
 .تكاليف صيانة الموقع  

  ل.يتم استهالك أصول حق االستخدام على مدى مدة اإليجار على أساس القسط الثابت، إال إذا كانت مدة اإليجار أعلى من العمر اإلنتاجي لألص
 

ل منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في قائمة يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصو
شهرا أو أقل. ال يوجد لدى المجموعة أي أصول منخفضة القيمة  ١٢الدخل الشامل. وتعرف عقود اإليجار قصيرة األجل بأنها عقود إيجار مدتها 

  جوهرية اعتباًرا من تاريخ التقرير.
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  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٣
 
  عقود اإليجار (تابع)  ١٨-٣
 
  خيارات تمديد وفسخ العقود )٢(

 والمؤجرتوجد خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار عبر المجموعة. ويتم ممارسة غالبية خيارات التمديد واإلنهاء من قبل المجموعة 
ر االعتبافي جار مضموناً إلى حد معقول (أو لم يتم إنهاؤه). تضع المجموعة المعني. ال يتم إدراج خيارات التمديد في مدة عقد اإليجار إال إذا كان اإلي

  (ب). ٤عدة عوامل لتحديد مدة اإليجار كما هو مذكور في اإليضاح 
 
  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  ١٩-٣
 

ً لقانون التأ مينات االجتماعية كمصروف في قائمة الدخل تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة بالنسبة للموظفين العُمانيين وفقا
  الشامل عند تكبدها.

 
منفعة ار الإن التزام المجموعة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير العُمانيين، وهو يمثل خطة غير ممولة لمنافع تقاعد محددة، هو مقد

  ات الحالية والسابقة.المستقبلية التي جناها هؤالء الموظفون في مقابل خدمتهم في الفتر
 
  ربحية السهم الواحد  ٢٠-٣
 

لحملة  ةتقوم المجموعة بعرض ربحية السهم األساسية والمعدلة ألسهمها العادية. تُحتسب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربح أو الخسارة المنسوب
خالل الفترة. أما ربحية السهم المعدلة فتحتسب بتعديل الربح أو األسهم العادية لدى المجموعة على المتوسط المرّجح لعدد األسهم العادية القائمة 

ي تشتمل حتملة، والتالخسارة المنسوبة لحملة األسهم العادية والمتوسط المرّجح لعدد األسهم العادية القائمة لبيان آثار كافة األسهم العادية المعدلة الم
  على أوراق قابلة للتحويل.

 
   رأس المال  ٢١-٣
 

ة بسهم العادية التي لها توزيعات أرباح اختيارية واألسهم / األدوات المؤهلة األخرى كحقوق مساهمين. وتُعَرض التكاليف اإلضافيّة المنسوتُصنف األ
مقبوض لا مباشرةً إلى إصدار أسهم جديدة بحقوق المساهمين كاقتطاع من المتحصالت، بالصافي من الضريبة. ويتم تسجيل فائض القيمة العادلة للمقابل

  على القيمة االسمية لألسهم المصدرة كعالوة إصدار في حقوق المساهمين.
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٣
 
  اقتراضات  ٢٢-٣
 

ة المتكبدة. ملاتدرج االقتراضات مبدئياً بالقيمة العادلة، وتمثل متحصالت إصدار القروض (أي القيمة العادلة للمقابل المقبوض)، صافية من تكاليف المع
ة الدخل الشامل ميتم بيان االقتراضات الحقاً بالتكلفة المهلكة؛ ويتم إدراج أي فرق بين المتحصالت صافية من تكاليف المعاملة والقيمة المستردة في قائ

  على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

تمويل كتكاليف معامالت للقرض إذا أصبح سحب بعض أو كل التسهيالت أمراً محتمالً. في هذه الحالة، تُدرج الرسوم المدفوعة على إنشاء تسهيالت ال
ل الرسوم حتى يحدث السحب. وعندما ال يكون هناك دليٌل على أّن سحب بعض أو كل التسهيالت أمر محتمل، تتم رسملة الرسوم كدفعات مس قة بتؤجَّ

  تسهيالت المتعلقة بها.لخدمات السيولة وتهلك على مدى فترة ال
 
  توزيعات األرباح من األسهم العادية  ٢٣-٣
 

 تدرج توزيعات األرباح من األسهم العادية كالتزامات وتخصم من حقوق المساهمين عند اعتمادها من مساهمي الشركة األم. ويتم خصم توزيعات
   األرباح المرحلية من حقوق المساهمين عند دفعها.

 
  باح العام التي يتم اعتمادها بعد تاريخ التقرير كحدث بعد تاريخ الميزانية العمومية.وتُعاَمل توزيعات أر

 
  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  ٢٤-٣
 

ن. اتستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ضمن السقف المقرر من قبل الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة ُعم
  ه التكاليف كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.ويتم تسجيل هذ

 
  التقديرات واالجتهادات المحاسبيّة الجوهرية  ٤
 

ر على تطبيق ثيتطلب عرض القوائم المالية المجمعة بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة القيام بإعداد تقديرات وافتراضات تؤ
المبالغ الظاهرة لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات. تستند هذه التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على الخبرة السياسات المحاسبية و

ً لبناء التقديرات حول القيم الدفتري ً للظروف، والتي تشكل نتائجها أساسا لألصول  ةالسابقة وعوامل أخرى متعددة والتي يعتقد بأنها معقولة وفقا
  مات التي ال تتضح بسهولة من مصادر أخرى. النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.وااللتزا

 
عديل تيتم فحص التقديرات واالفتراضات التي تستند عليها على أساس مستمر. وتدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية بالفترة التي يتم فيها 

ية. الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلالتقديرات إذا كانت التعديالت تؤثر فقط على 
للقوائم  ةتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهري

  .  ٤٣هذا اإليضاح، كما تم اإلفصاح عن تقديرات محددة للقيمة العادلة في اإليضاح رقم المالية المجمعة في 
 

   التقديرات المحاسبية الجوهرية للمجموعة هي:
 
   قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )أ(

 
خدام لعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استيتطلب قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة وبالقيمة ا

ر لخسائء عن السداد والعمالز احتمالية عجل المثال االئتماني (علی سبيوك السلوالمستقبلية ول الظروف االقتصادية احنماذج معقدة وافتراضات هامة 
  لناتجة).ا
 

لخسارة االئتمانية المتوقعة أعاله في هذه القوائم المالية. يرجى تم شرح تفاصيل المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس ا
  .٨-٢-٤٢الرجوع إلى إيضاح 

 
  يجب استخدام بعض االجتهادات الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة متل:

 .تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  
 االفتراضات المناسبة لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.اختيار النماذج و  
  .تحديد العدد والحجم النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات / األسواق المرتبطة بالخسارة االئتمانية المتوقعة  
 .إنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤
 

) بموجب معيار ٢و ١يوضح الجدول التالي مقارنة بين مخصصات البنك لخسائر االئتمان على األصول المالية غير منخفضة القيمة (المرحلتان 
ثالث سيناريوهات مع مخصصات خسائر االئتمان الناتجة بناء على ترجيح االحتماالت ل ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  ٩التقارير المالية الدولي رقم 

  .%١٠٠عن محاكاة كل سيناريو مرجح بنسبة 
 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في    

  حساسية تقديرات انخفاض القيمة
 

الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

لایر عماني 
 باآلالف

األثر على 
الخسارة 
االئتمانية 
 المتوقعة

لایر عماني 
الفباآل  

الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

لایر عماني 
 باآلالف

األثر على 
الخسارة 
االئتمانية 
 المتوقعة

لایر عماني 
 باآلالف

الخسارة االئتمانية المتوقعة على القروض التي انخفضت قيمتها 
  ٩بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 

١٢٨٬٧٠٣   ١٦١٫٨٠٣  

 
  محاكاة

 
   

)١٦٬٢٦٥(  ١١٢٬٤٣٨  )٢٠٫٤١١(  ١٤١٫٦٦٢  %١٠٠مرجحة بنسبة  -ة الحالة التصاعدي  

)١٣٤(  ١٢٨٬٥٦٩  )١٫٣٧٤(  ١٦٠٫٤٢٩  %١٠٠مرجحة بنسبة  -حالة القاعدة   

 ١٦٬٤٤٣  ١٤٥٬١٤٦  ٢١٫٩٧٤  ١٨٣٫٧٧٧  %١٠٠مرجح بنسبة  -السيناريو التنازلي 
 

وهات، وهي حالة القاعدة والحالة التصاعدية والحالة التنازلية بنسبة ترجيح والحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة، تعتبر المجموعة ثالثة سيناري
  .٧-٢-٤١على التوالي. للمزيد من المعلومات حول المؤشرات الرئيسية، انظر اإليضاح رقم  ٪٣٠و ٪٣٠و  ٪٤٠

 
   القيمة العادلة لألدوات المشتقة وغيرها من األدوات المالية  (ب)

 
لألدوات المالية التي ال تتم المتاجرة بها في سوق نشطة (مثل األدوات المشتقة غير المتداولة) باستخدام تقنيات التقييم. تستخدم يتم تحديد القيمة العادلة 

 .المجموعة تقديراتها الختيار مجموعة طرق متنوعة والقيام بافتراضات تعتمد بشكل رئيسي على ظروف السوق القائمة في نهاية كل فترة تقرير
  لمجموعة تحليل التدفقات النقدية المتوقعة ألصول مالية متنوعة التي لم يتاجر بها في سوق نشطة.  تستخدم ا

 
  ، معلومات القيمة العادلة.٤٣تحليل الحساسية للقيمة العادلة للمشتقات واألدوات المالية األخرى مبين في اإليضاح رقم 

 
   الضرائب  (ج)

 

ر القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. بالنظر إلى مجموعة واسعة من توجد أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بتفسي
تقبل لمثل هذه سالعالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، والخالفات التي تنشأ بين النتائج الفعلية واالفتراضات أو التغييرات في الم

راء التعديالت في المستقبل لحساب ضريبة الدخل والتي سجلت بالفعل. تقوم المجموعة بتكوين مخصصات، استنادا إلى االفتراضات، قد يحتم إج
ثل م تقديرات معقولة عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات النهائية للربوط الضريبية للمجموعة. مقدار تلك المخصصات يستند على عوامل مختلفة،

  سابقة وتفسيرات مختلفة من األنظمة الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضريبة ودائرة الضرائب المسؤولة.الخبرة في ربوط ضريبية 
 

لة لكافّة الخسائر الضريبيّة غير المستخدمة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفّر ربح ضريبي يمكن ا تخدام ستُدَرج أصول الضريبة المؤجَّ
لة التي يمكن إدراجها، وذلك استناداً الخسائر مقابلها. ومن الضرور ّي استخدام اجتهاد اإلدارة الجوهرّي من أجل تحديد قيمة أصول الضريبة المؤجَّ

  إلى التوقيت المحتمل ومستوى األرباح الضريبيّة المستقبليّة، باإلضافة إلى استراتيجيّات التخطيط الضريبي المستقبليّة.
 

  الضريبة:يظهر الجدول التالي أثر التغير في 
 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في    

  حساسية االفتراضات المستخدمة في احتساب الضريبة
نسبة التغير 

/+)-( )-التغير (+/   
نسبة التغير 

/+)-( )-التغير (+/   
لایر عماني  

 باآلالف
 لایر عماني باآلالف

%٥  التغير في مصروف الضريبة  ٦١٥٬١  ٥%  ١٬٧٢٨ 
 

  :%٥هر الجدول التالي أثر التغير في الضريبة المؤجلة بنسبة وعليه، يظ
 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في    

  أصل / التزام الضريبة المؤجلة (بالصافي)
 نسبة التغير

 /+)-( )-التغير (+/   
نسبة التغير 

/+)-( )-التغير (+/   
لایر عماني  

 باآلالف
 لایر عماني باآلالف

%٥  ةأثر التغير بنسب  ٥ ٣٢١%  ٢٥٨ 
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤
   

  تحديد فترة عقد اإليجار  (د)
 

دة اإليجار م عند تحديد مدة اإليجار، فإن المجموعة تنظر في كافة الوقائع والظروف. يتم تضمين خيارات التمديد (أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء) في
ً إلى حد معقول (أو لم يتم إنهاؤه). وتنظر المجموعة في طبيعة وقابلية تنفيذ شرط التمديد في اتفاقية اإليجار وقيمة فقط إذا كان اإليجار  مضمونا

اإليجار.  ةالتحسينات على عقار مستأجر والغرامات عند اإلنهاء والتكاليف وتعطيل األعمال المطلوبة الستبدال المباني المستأجرة كعوامل لتحديد مد
عوامل لحتوي اتفاقيات إيجار المباني التي تشغلها المجموعة على خيار التمديد، حيث ال تضع المجموعة في االعتبار خيارات التمديد بعد تحليل اقد ت

  المذكورة أعاله.
 

و عدم ممارسته). ال يتم مراجعة تتم إعادة تقييم مدة اإليجار في حالة ممارسة خيار ما (أو عدم ممارسته) بالفعل أو يصبح البنك ملزماً بممارسته (أ
المالية،  ةالتقييم إال في حال وقوع حدث مهم أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تقع في إطار سيطرة المجموعة. خالل السن

  لم تقم المجموعة بمراجعة تقييمها لمدة اإليجار لعدم وقوع أي أحداث أو تغييرات مهمة.
  
  
  )١٩جائحة فيروس كورونا (كوفيد يرتأث  )ه(
  

 )١٩(كوفيدتم االعتماد على بعض التقديرات فيما يتعلق بالخسائر المتوقعة الناتجة عن التأجيالت المتعلقة بجائحة فيروس كورونا 
  
 
  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية  ٥
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    

  ١٦٦٬١٢٧   ١٦٤٫٦٠٦  النقدية  ٤٢٧٫٥٤٨   ٤٣١٬٤٩٩
  ٥٠٠   ٥٠٠  وديعة رأس المال لدى البنوك المركزية  ١٬٢٩٩   ١٬٢٩٩

  ١٣٤٬١٧٩   ١٦٧٫٠٠٥  أرصدة أخرى لدى البنوك المركزية  ٤٣٣٫٧٧٩   ٣٤٨٬٥١٧
  ٤٨٠٬٩٤٩   ٣٢٤٫٧٨٠  لدى البنوك المركزية شهادات إيداع  ٨٤٣٫٥٨٤   ١٬٢٤٩٬٢١٨
٧٨١٬٧٥٥   ٦٥٦٫٨٩١   ١٫٧٠٦٫٢١٠   ٢٬٠٣٠٬٥٣٣  

   
، بلغ متوسط الحد األدنى للرصيد الذي تم ٢٠٢٠ال يمكن سحب وديعة رأس المال لدى البنوك المركزية بدون موافقة البنوك المركزية المعنية. خالل 

  مليون لایر عماني). ٢٧٢٫١: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٢٧٦٫١االحتفاظ به كاحتياطيات قانونية 
 
  مستحق من بنوك  ٦
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
/ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل المطفأةبالتكلفة    

   اآلخر
  ١١٦٬١٢٣  ١١٤٫٠٧٤  أرصدة لدى بنوك أخرى  ٢٩٦٫٢٩٦ ٣٠١٬٦١٨

  ٦٠٨٬٣٢٢  ٣٨٣٫٨٨٢  إيداعات بين البنوك  ٩٩٧٫٠٩٦  ١٬٥٨٠٬٠٥٧
  ٩٧٬٣٧٠  ٧٨٫٤٢٦  قروض لبنوك  ٢٠٣٫٧٠٤  ٢٥٢٬٩٠٩

٨٢١٬٨١٥  ٥٧٦٫٣٨٢   ١٫٤٩٧٫٠٠٦  ٢٬١٣٤٬٥٨٤  
)٧٦٦(   )٢٫٤٩٦(      يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة  )٦٫٤٨٣(      )١٫٩٩٠(   

٨٢١٬٠٤٩  ٥٧٣٫٨٨٦   ١٫٤٩٠٫٦١٣  ٢٬١٣٢٬٥٩٤  
    بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

١٢٦٬٦٣٦  -  
  إيداعات بين البنوك

-  ٤٨٬٧٥٥  
٨٦٩٬٨٠٤  ٥٧٣٫٨٨٦   ١٫٤٩٠٫٦١٣  ٢٬٢٥٩٬٢٣٠  

    
 
٧    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٣٦       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  مستحق من بنوك (تابع)  ٦
 

  خفاض القيمة:فيما يلي تحليل لحركة مخصص خسارة ان
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  دوالر أمريكي باآلالف  دوالر أمريكي باآلالف
    

  ٦٤٨   ٧٦٦  يناير  ١في   ١٫٩٩٠   ١٬٦٨٣
  ١١٧   ١٫٧٣١  مكون خالل السنة  ٤٫٤٩٦   ٣٠٤

 ١   )١(          أخرى  )٣(        ٣
  ٧٦٦   ٢٫٤٩٦  ديسمبر ٣١في   ٦٫٤٨٣   ١٬٩٩٠

    
  قروض وسلف / مديونيات تمويل إسالمي٧

  تقليدية -قروض وسلف 
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  دوالر أمريكي باآلالف  دوالر أمريكي باآلالف
    

٦٦٢٬٧٬٠٨١   ٧٫٢٠٤٫٩٢٨  قروض  ١٨٫٧١٤٫٠٩٩    ١٨٬٣٩٣٬٩٢٧   
  ٣١٢٬٠٦٩   ٢٩٠٫١٥٨  السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان  ٧٥٣٫٦٥٧    ٨١٠٬٥٦٩
  ١٨٦٬٠٣٦   ١٧٤٫٠٩٦  قروض مقابل إيصاالت أمانة  ٤٥٢٫١٩٧    ٤٨٣٬٢١٠
  ٩٣٬٣١١   ١١١٫٤٤٥  كمبياالت شراء وخصم  ٢٨٩٫٤٦٨    ٢٤٢٬٣٦٦
  ٣٢٧٬٨١٧   ٢٨٨٫٧٠٨  سلف أخرى  ٧٤٩٫٨٩١    ٨٥١٬٤٧٣

٨٬٠٠٠٬٨٩٥   ٨٫٠٦٩٫٣٣٥   ٢٠٫٩٥٩٫٣١٢    ٢٠٬٧٨١٬٥٤٥  
)٧٤٩٫٨٧٥( )٢٨٨٬٧٠٢(    )٣٦٢٬١٣١(  يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة  )٩٤٠٫٦٠٠(    

٧٬٧١٢٬١٩٣   ٧٫٧٠٧٫٢٠٤   ٢٠٫٠١٨٫٧١٢    ٢٠٬٠٣١٬٦٧٠  
     

  مديونيات تمويل إسالمي
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
الفدوالر أمريكي باآل  دوالر أمريكي باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  
    

  ٤٩٠٬٠٤١   ٤٩٠٫٩٤٣  تمويل اإلسكان  ١٫٢٧٥٫١٧٧    ١٬٢٧٢٬٨٣٤
  ٤٤٬٤٥٣   ٤٢٫٠٧١  تمويل األفراد  ١٠٩٫٢٧٥    ١١٥٬٤٦٢

  ٦٥٧٬٤٣٨   ٧٣١٫١٠٢  تمويل الشركات  ١٫٨٩٨٫٩٦٦    ١٬٧٠٧٬٦٣١
٩٣٢٬١٬١٩١   ١٫٢٦٤٫١١٦   ٣٫٢٨٣٫٤١٨    ٣٬٠٩٥٬٩٢٧   

 )٦٧٫٧٥١( )٢٦٬٠٨٤(    )٣٣٬٩٤٧(   يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة  )٨٨٫١٤٧(     
١٬١٦٥٬٨٤٨   ١٫٢٣٠٫١٦٩   ٣٫١٩٥٫٢٤٤   ٣٬٠٢٨٬١٧٦ 

 

  فيما يلي تحليل حركة مخصص خسارة انخفاض القيمة:
 

٢٠١٩    ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
لایر عماني  

الفباآل  لایر عماني باآلالف    

    
          

  ٣٢٩٬١١١  ٣١٤٫٧٨٥  يناير  ١في  ٨١٧٫٦٢٦   ٨٥٤٬٨٣٤
  ٦٧٬٨٢٩    ١٠٦٫٣٨٩  انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية ٢١٧٫٤٢٥   ١٧٦٬١٧٩

  ١٥٬٨٤٢    ١٨٫٠٨٦  الفائدة المجنبة خالل العام ٤٦٫٩٧٧   ٤١٬١٤٨
 )٩٣٬٣٦٦( )٣٥٬٩٤٦(     (٣٤٬٧١١)   فاض قيمة الخسائر االئتمانيةمبالغ مستردة من انخ (٩٠٬١٥٩)     
 )١٢٬٧٦٤( )٤٬٩١٤(     (٥٬٥٤٦)   احتياطي الفائدة المغطى خالل العام (١٤٬٤٠٥)     

 )٦٬٢٩٣( )٢٬٤٢٣(     (٣٬١٨٦)   مشطوب خالل العام (٨٬٢٧٥)     
 )١٤٢٬٠٧٨( )٥٤٬٧٠٠(     ٦٣٨  المحفظة التذكيرية )إلى( من محول ١٫٦٧٥    

٤٩(   ٢١(   ٨    ١٩  فروق تحويل عمالت أجنبية 
 )٥٥( )٢١(   (٩)   حركات أخرى (٢٣)     

  ٣١٤٬٧٨٦    ٣٩٦٫٠٧٨  ديسمبر ٣١في  ١٫٠٢٨٫٧٧٤   ٨١٧٬٦٢٦
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٣٧       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  أصول أخرى  ٨

 
٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

    
٣٧٣٫٣٤٠   ٣٢٠٬٦٨١  ١٢٣٬٤٦٢   ١٤٣٫٧٣٦  )١٨أوراق قبول (إيضاح  

 )٣٧٧( )١٤٥(    )١٧٨(   مخصص خسائر انخفاض القيمةيطرح:  (٤٦٢)    
 ١٢٣٬٣١٧  ١٤٣٫٥٥٨  صافي أوراق القبول  ٣٧٢٫٨٧٨  ٣٢٠٬٣٠٤
١٢٩٫٠٧٣  ١١٥٬٧٤٧   ً  ٤٤٬٥٦٣  ٤٩٫٦٩٣  مديونيات أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما

 ٢٢٬٢٧٤  ٣٥٫٤٢٩  )٣٧القيمة العادلة الموجبة للمشتقات (إيضاح   ٩٢٫٠٢٣  ٥٧٬٨٥٥
 ٣٦٬٣٠٢  ٦٠٫٤٢٩  فوائد مستحقة  ١٥٦٫٩٥٨  ٩٤٬٢٩١
 ٦٬٠٢٣  ٧٫٢٩٤  )١٩أصل الضريبة المؤجلة (إيضاح   ١٨٫٩٤٥  ١٥٬٦٤٤

 ٢٬٤٠٥  ٨٢٫٢٦٢  أخرى  ٢١٣٫٦٦٨  ٦٬٢٤٧
 ١٬٨١٠   ١٠٠  ضمان مقيد بالبيع (بالصافي)  ٢٦٠  ٤٬٧٠١

٢٣٦٬٦٩٤  ٣٧٨٫٧٦٥   ٩٨٣٫٨٠٥  ٦١٤٬٧٨٩ 
  

: ال شيء ٢٠١٩صافي المخصصات لایر عماني ال شيء ( على ضمانات تبلغ قيمتها صفر لایر عماني؛، استحوذت الشركة األم ٢٠٢٠خالل عام 
وفقًا  : ال شيء).٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٦٫٥١تم بيع جزء من الضمان بمبلغ  القرض. لسداد؛ صافي المخصصات لایر عماني ال شيء) 

مليون لایر  ٠٫٠٣ بمقدار: ال شيء) واحتفظ ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٤٫٨٠ مقداربمخصص  عن البنك أفرجلمتطلبات البنك المركزي العماني، 
 جميع الممتلكات. بيعمليون لایر عماني) حتى يتم  ٤٫٨٤: ٢٠١٩عماني (

 
  استثمارات في أوراق مالية  ٩

    

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

  الخسارة
عادلة من خالل القيمة ال

المطفأةالتكلفة      الدخل الشامل اآلخر  المجموع     

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   
لایر عماني 

 لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف باآلالف
                          أسهم مدرجة:

 ٦٨٫٢٩٠  -  ٦٣٫٧٣٨  ٤٫٥٥٢  أوراق مالية أجنبية
 ٦٫١٥٣  -  ٦٫١٥٣  -  قطاع الخدمات األخرى

 ٥٫١٣٢  -  -  ٥٫١٣٢  وحدات صناديق استثمارية
 ٦٫١٩٦  -  ٥٫٦١٤  ٥٨٢  قطاع الخدمات المالية

 ١٫٦٨٩  -  ١٫٦٨٩  -  قطاع الصناعة
           

         أسهم غير مدرجة:
 ٢٫٦٤٣  -   ٦٠٢  ٢٫٠٤١  أوراق مالية أجنبية
 ٩٫٨١١  -  ١٫٦٥٥  ٨٫١٥٦  أوراق مالية محلية

 ٣٠٢  -   -   ٣٠٢  وحدات صناديق استثمارية
 ١٠٠٫٢١٦  -  ٧٩٫٤٥١  ٢٠٫٧٦٥  استثمارات حقوق الملكيّة

        
         دين مدرج:

 ٩١٢٫٢٩٤  ٩٠٠٫٩١٦  ٢٫٣٧٨  -  سندات حكومية
 ٣٥٫٩٦٢  ٤٫٩٩٤  ٣٠٫٩٦٨  -  سندات أجنبية
 ٩٦٫٨٨٩  ٧٤٫٤٦٧  ٢٢٫٤٢٢  -  سندات محلية

           
         مدرج: دين غير

 ٦٧٥٫٣١٨  ٦٧٥٫٣١٨  -  -  أذون الخزانة
 ١٨٫٥١٥  ١٢٫٩١٩  ٥٫٥٩٦  -  سندات محلية

 ١٫٧٣٨٫٩٧٨  ١٫٦٧٧٫٦١٤  ٦١٫٣٦٤  -  إجمالي استثمارات الديون
 (٣٬٧٣٣)   (٨٥٩)  (٢٬٨٧٤)   -  يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة

  ١٬٧٣٥٬٢٤٥  ١٬٦٧٦٬٧٥٥   ٥٨٬٤٩٠  -  استثمارات الدين
           

  ١٬٨٣٥٬٤٦١  ١٬٦٧٦٬٧٥٥  ١٣٧٫٩٤١  ٢٠٫٧٦٥  استثمارات أوراق مالية
 ٤٫٧٦٧٫٤٣١  ٤٫٣٥٥٫٢٠٨  ٣٥٨٫٢٨٨  ٥٣٫٩٣٥  دوالر أمريكي باآلالف

 
حتفاظ القامت المجموعة بتصنيف بعض االستثمارات في استثمارات في أسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حيث تخطط المجموعة ا

  بهذه االستثمارات على المدى الطويل ألسباب استراتيجية.  
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  استثمارات في أوراق مالية (تابع)٩
 

    

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

  الخسارة
القيمة العادلة من خالل 

 المجموع     التكلفة المهلكة     الدخل الشامل اآلخر

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في   
لایر عماني 

فباآلال  لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   
                          أسهم مدرجة:

  أوراق مالية أجنبية
٦٥٬٧٦١  ٧٬٥١٨   

-                     
 ٧٣٬٢٧٩ 

 ٧٬٦١٦  -   ٧٬٦١٦  -  قطاع الخدمات األخرى
 ٩٬٠١٤  -  -  ٩٬٠١٤  وحدات صناديق استثمارية

 ٧٬٠٥٩  -   ٦٬٤٥١  ٦٠٨  قطاع الخدمات المالية
 ١٬٣٦٩  -   ١٬٣٦٩  -  قطاع الصناعة

           
         أسهم غير مدرجة:

 ٢٬٥٤٢  -   ١٬٦٧٢  ٨٧٠  أوراق مالية أجنبية
 ٩٬٣٨٨  -   ١٬٨٥٥  ٧٬٥٣٣  أوراق مالية محلية

 ٣٩١  -   -  ٣٩١  وحدات صناديق استثمارية
 ١١٠٬٦٥٨  -   ٨٤٬٧٢٤   ٢٥٬٩٣٤  لكيّةاستثمارات حقوق الم

        
         دين مدرج:

  ٧٠٢٬٦٥٢  ٧٠٢٬٦٥٢  -  -  سندات حكومية
  ٣٧٬٨٢٣  ٥٬٠١٢   ٣٢٬٨١١  -  سندات أجنبية
  ١١٣٬٩١٨  ٩١٬٤١٥   ٢٢٬٥٠٣  -  سندات محلية

           
         دين غير مدرج:
  ٤٦١٬٨١٩  ٤٦١٬٨١٩  -  -  أذون الخزانة

  ١٩٬٥٧٥  ١٤٬١٠٠   ٥٬٤٧٥  -  دات محليةسن
  ١٬٣٣٥٬٧٨٧  ١٬٢٧٤٬٩٩٨   ٦٠٬٧٨٩  -  إجمالي استثمارات الديون

 (١٬٦١٣)   (٣٠٢)  (١٬٣١١)   -  يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة
  ١٬٣٣٤٬١٧٤  ١٬٢٧٤٬٦٩٦   ٥٩٬٤٧٨  -  استثمارات الدين

           
  ١٬٤٤٤٬٨٣٢  ١٬٢٧٤٬٦٩٦   ١٤٤٬٢٠٢   ٢٥٬٩٣٤  استثمارات أوراق مالية

  ٣٬٧٥٢٬٨١١  ٣٬٣١٠٬٨٩٩   ٣٧٤٬٥٥١   ٦٧٬٣٦١  دوالر أمريكي باآلالف
 

  ملخص الحركة في انخفاض االستثمارات في األوراق المالية كالتالي:
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

الفلایر عماني باآل  لایر عماني باآلالف  باآلالف  
                  

  ١٬١١٣  ١٫٦١٣  يناير  ١في  ٤٫١٩٠   ٢٬٨٩١
  ٥٠٠  ٢٫١٢٢  خالل السنة مكون ٥٫٥١٢   ١٬٢٩٩

 -   )٢(  / أخرى فروق صرف العملة  )٥(  -
 ١٬٦١٣  ٣٫٧٣٣  ديسمبر ٣١في  ٩٫٦٩٧  ٤٬١٩٠

 
    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٣٩       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  استثمارات في أوراق مالية (تابع)  ٩
 

  اق المالية:فيما يلي ملخص الحركة في استثمار األور
 

    

أدوات الدين القيمة 
العادلة من خالل 

  الدخل الشامل اآلخر 

استثمارات حقوق 
الملكيّة بالقيمة 
العادلة من خالل 

المطفأةالتكلفة   الدخل الشامل اآلخر   

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 اإلجمالي  الخسارة

اني باآلالفلایر عم  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف       
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
                                   

 ١٬٤٤٤٬٨٣٢   ٢٥٬٩٣٤   ١٬٢٧٤٬٦٩٦   ٨٤٬٧٢٤   ٥٩٬٤٧٨   ٢٠٢٠يناير  ١في 
  ١٨٫١٧٤   ٧٥   ١٨٫١٧٣  (٧٤)   -  فروق صرف العملة

   ٣٬٩٦٧٬٨٧٥   ١٬٨٤١    ٣٬٩٥٣٬٧٦٢   ٨٫٢٧٧   ٣٫٩٩٥  إضافات
استبعادات 
  )٣٬٥٨٤٬٢١١(  (٧٬٠٨٠)    )٣٬٥٦٨٬٠١٠(   )٤٬٤٩٢(    )٤٬٦٢٩(    داتومستر

من  (خسارة) ربح
التغير في القيمة 

  )٤٫٤٨٦(   ١٣    -    )٥٫٦٥١(   ١٫١٥٢  العادلة
مخصص خسائر 

  )٢٫١٢٢(  -   )٥٥٨(    -   )١٫٥٦٤(   انخفاض القيمة 
خصم /  طفاءإ

  -   )١٫٣٠٨(    -                        ٤٠  عالوة اإلصدار
                    

)١٫٢٦٨(  
أرباح/ (خسائر) 

  )٣٬٣٣٣(   (١٨)    -   )٣٬٣٣٣(    ١٨  محققة عند البيع
ديسمبر  ٣١في 

١٬٨٣٥٬٤٦١   ٢٠٬٧٦٥    ١٬٦٧٦٬٧٥٥   ٧٩٫٤٥١    ٥٨٬٤٩٠  ٢٠٢٠   
دوالر أمريكي 

   ٤٬٧٦٧٬٤٣١   ٥٣٫٩٣٥   ٤٫٣٥٥٫٢٠٨   ٢٠٦٫٣٦٦   ١٥١٫٩٢٢  باآلالف
 

    

أدوات الدين 
يمة العادلة الق

من خالل الدخل 
  الشامل اآلخر 

استثمارات 
حقوق الملكيّة 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

  التكلفة المهلكة  الشامل اآلخر

القيمة العادلة 
من خالل 
الربح أو 
 اإلجمالي  الخسارة

    
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  لایر عماني باآلالف  باآلالف
لایر عماني 

فباآلال  لایر عماني باآلالف  
                               

يناير  ١في 
١٬٢٦٩٬٥٨٢   ٣٠٬١١٩   ١٬٠٨٥٬٠٠٧   ٩٢٬٥٠٩   ٦١٬٩٤٧   ٢٠١٩  

فروق صرف 
  ٣٬٢١٢  (٧)    ٣٬٤١٣  (٢٣٤)    ٤٠  العملة
  ٣٬٩٥٢٬٢١١   ١٬٨٣٩   ٣٬٩٣٦٬٨٤٣   ٨٬٩٤٢   ٤٬٥٨٧  إضافات

استبعادات 
 (٣٬٧٨٥٬٠٩١)  (٨٬٩٧٢)   (٣٬٧٤٩٬٨٢٠)  (١٤٬٩٣٨)   (١١٬٣٦١)    ومستردات

ربح من التغير 
في القيمة 

  ٨٬٢٤٧   ١٬٥٨٩   -   ١٬٨٧٩   ٤٬٧٧٩  العادلة
مخصص 
خسائر 

انخفاض 
 (٥٠٠)  -  (١٢١)   -  (٣٧٩)   القيمة 

إهالك خصم / 
عالوة 

  (١١٨)   اإلصدار
                     

-   (٦٢٦)  -  
                    

(٧٤٤) 
أرباح/ 

(خسائر) 
محققة عند 

 (٢٬٠٨٥)    ١٬٣٦٦   -  (٣٬٤٣٤)   (١٧)   البيع
ديسمبر  ٣١في 

١٬٤٤٤٬٨٣٢   ٢٥٬٩٣٤   ١٬٢٧٤٬٦٩٦   ٨٤٬٧٢٤   ٥٩٬٤٧٨  ٢٠١٩  
دوالر أمريكي 

  ٣٬٧٥٢٬٨١١   ٦٧٬٣٦١   ٣٬٣١٠٬٨٩٩   ٢٢٠٬٠٦٢   ١٥٤٬٤٨٩  باآلالف
  
  
  
  
 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٤٠       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  استثمار في شركة تابعة  ١٠

  ات الصلة باستثمارات الشركة األم في شركة تابعة جوهرية مبينة فيما يلي:التفاصيل ذ
  نسبة الملكية  بلد التأسيس  اسم الشركة

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
%١٠٠ ١٠٠%  المملكة العربية السعودية  شركة مسقط المالية  

 

  وفيما يلي بنود الميزانية العمومية الرئيسية وقائمة الدخل للشركة التابعة:
٢٠١٩ ٢٠٢٠  ٢٠٢٠ ٢٠١٩ 

 لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف  دوالر أمريكي باآلالف دوالر أمريكي باآلالف
١٧١٬٣٠  ٣٠٬٤٨٦ ٦١٦٬١١  إجمالي األصول    ١١٬٧٣٧ 

٧٣٠٬٨  ٩٬٠٧٥ ٣٦١٬٣  إجمالي االلتزامات    ٣٬٤٩٤ 
  ٦٬١٦٠  ٦٬١٦٠  رأس المال المصرح به والمصدر  ١٦٬٠٠٠  ١٦٬٠٠٠

٦٦٨٬٣  ٥٬٢٧٨ ٤١٢٬١  إيرادات التشغيل     ٢٬٠٣٢  
٦٣٦٬٣  ٣٬٩٩٥ ٤٠٠٬١  إجمالي المصروفات     ١٬٥٣٨  
  ٤٩٤ ١٢  صافي الربح بعد الضريبة ٣١  ١٬٢٨٣

  
  ياتممتلكات ومعدات وبرمج  ١١

 
ممتلكات ومعدات 

ياتوبرمج   
 أصول حق االستخدام

)١٢(إيضاح   اإلجمالي  

فلایر عماني باآلال  لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  
       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  ١٩٣٫٥٢٠   ٥٩٫٦٠٣   ١٣٤٫٤٥٧  إجمالي القيمة الدفترية
 (١٢٢٬١٣١)  (١٧٬٨٤٢)  (١٠٤٬٢٨٩)  االستهالك المتراكم

  ٧١٫٣٨٩   ٤١٫٢٢١   ٣٠٫١٦٨  صافي القيمة الدفترية
  ١٨٥٫٤٢٦   ١٠٧٫٠٦٨  ٧٨٫٣٥٨  صافي القيمة الدفترية (دوالر أمريكي باآلالف)

  ٢٠٫٢٥٠   ٨٫٤٣٦  ١١٫٨١٤  االستهالك المحمل للعام
  
  

 
ممتلكات ومعدات 

ياتوبرمج   
 أصول حق االستخدام

)١٢(إيضاح   اإلجمالي  

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
       ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 ٢٢٨٬٧٠١   ٦٠٬٣٨٧  ١٦٨٬٣١٤  إجمالي القيمة الدفترية
 (١٤٩٬٢١٩)  (١٤٬٤٠٧)  (١٣٤٬٨١٢)  االستهالك المتراكم

 ٧٩٬٤٨٢  ٤٥٬٩٨٠  ٣٣٬٥٠٢  صافي القيمة الدفترية
 ٢٠٦٬٤٤٧   ١١٩٬٤٢٩  ٨٧٬٠١٨  صافي القيمة الدفترية (دوالر أمريكي باآلالف)

 ٢٠٬٦٦٩   ٨٬١٠٨  ١٢٬٥٦١  االستهالك المحمل للعام
  
 

     أثاث   
اتمركب  وتركيبات و  أراٍض و     

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

        التكلفة أو التقييم:
  ١٦٨٬٣١٤   ١٬٢٤٤   ١٥٦٬٢٧٧   ١٠٬٧٩٣ في ١ يناير ٢٠٢٠

  ٨٫٤٧٩   ٢٣٤   ٨٫٢٤٥   -  تحويل
  )٤٢٫٣٣٣(   ٢٨٨   ٤٢٫٠٤٥   -  إضافات خالل العام

  )٣(   -   )٣(   -  استبعادات
  ١٣٤٫٤٥٧   ١٫١٩٠   ١٢٢٫٤٧٤   ١٠٬٧٩٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

    
    

   

         االستهالك المتراكم:
   ١٣٤٬٨١٢    ١٬٠٧٢    ١٢٨٬٧٠٨   ٥٬٠٣٢  ٢٠٢٠يناير  ١في 

  ١١٫٨١٤   ١١٧   ١١٫٦٨٢  ١٥  تحويل
  )٤٢٫٣٣٣(   )٢٨٨(   )٤٢٫٠٤٥(  -  المحّمل للسنة

  )٤(      -   )٤(  -  باالستبعاداتمتعلق 
  ١٠٤٫٢٨٩   ٩٠١   ٩٨٫٣٤١   ٥٫٠٤٧  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 
       

         صافي القيمة الدفترية:
  ٣٠٫١٦٨   ٢٨٩   ٢٤٫١٣٣   ٥٫٧٤٦  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
  ٧٨٫٣٥٨   ٧٥١   ٦٢٫٦٨٣   ١٤٫٩٢٤  (دوالر أمريكي باآلالف) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٤١       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

        

  
  (تابع) يات وبرمجممتلكات ومعدات        ١١

  
     أثاث   

   مركبات  وتركيبات و  أراٍض و 
 اإلجمالي    معدات  مبان

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف
        التكلفة أو التقييم:

  ٢٠١٬٠١٩   ١٬١٩٤   ١٤٩٬٣٧٠   ٥٠٬٤٥٥  ٢٠١٩يناير  ١في 
إعادة التصنيف عند التحول لمعيار التقارير المالية 

 (٣٨٬١٧٧)   -  -  (٣٨٬١٧٧)   ١٦الدولي رقم 
 -  -   ٥٤٩  (٥٤٩)   تحويل

  ٨٬٤٨٧   ٥٠   ٨٬٤٠٩   ٢٨  إضافات خالل العام
 (٣٬٠١٦)   -  (٢٬٠٥٢)   (٩٦٤)   استبعادات

  ١  -   ١  -  تعديالت تحويل العمالت
  ١٦٨٬٣١٤   ١٬٢٤٤   ١٥٦٬٢٧٧   ١٠٬٧٩٣  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

           

         االستهالك المتراكم:
  ١٣١٬٥١٨   ٩٥٢   ١١٧٬٧٩٠   ١٢٬٧٧٦  ٢٠١٩يناير  ١في 

إعادة التصنيف عند التحول لمعيار التقارير المالية 
 (٦٬٢٩٩)   -  -  (٦٬٢٩٩)  ١٦الدولي رقم 

 -  -   ٥١٧  (٥١٧)   تحويل
  ١٢٬٥٦١   ١٢٠   ١٢٬٤٢٠   ٢١  المحّمل للسنة

 (٢٬٩٦٩)   -     (٢٬٠٢٠)   (٩٤٩)   متعلق باالستبعادات
  ١  -      ١  -     تعديالت تحويل العمالت

  ١٣٤٬٨١٢   ١٬٠٧٢   ١٢٨٬٧٠٨   ٥٬٠٣٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 
       

         صافي القيمة الدفترية:
  ٣٣٬٥٠٢   ١٧٢   ٢٧٬٥٦٩   ٥٬٧٦١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  ٨٧٬٠١٨   ٤٤٧   ٧١٬٦٠٨   ١٤٬٩٦٣  (دوالر أمريكي باآلالف) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
        

 
مليون لایر  ٦١٫٢٦٤: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٥٥٫٠٧٧تتضمن تكلفة األثاث والتركيبات والمعدات أعاله برامج تم االستحواذ عليها بقيمة 

   مليون لایر عماني). ٤٤٫٣٢٢: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٤٠٫٣٢٥ستهالكها المتراكم عماني)، وبلغ ا
 

المباني المملوكة و لدى البنك سياسة إلعادة تقييم األراضي والمباني المملوكة له في نهاية كل خمس أعوام. ووفقًا لسياسة البنك، تمت إعادة تقييم األراضي
ً منها من قبل مقيمين مهنيين  ٢٠١٧خالل عام  مستقلين على أساس السوق المفتوح. وفيما لو تم إدراج ملكية األراضي والمباني بالتكلفة مطروحا

مليون لایر عماني). واحتياطي إعادة التقييم غير متاح للتوزيع  ٢٫٨٦٢: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٢٫٨٣٢االستهالك، لبلغت القيمة الدفترية ما قيمته 
   ذي الصلة.ريثما يتم استبعاد األصل 

 
 -٢٠١٩( مانيلایر ع صفر، قامت الشركة األم بإدراج التزام الضريبة المؤجلة المتراكمة على الرصيد القائم الحتياطي إعادة التقييم بمبلغ ٢٠٢٠في 

  في الدخل الشامل اآلخر. )مليون لایر عماني ٠٫٨٦٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٤٢       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  
  

  أصول حق االستخدام  ١٢
 

  
     أثاث  

اٍض وأر     مركبات  وتركيبات و  
 اإلجمالي    معدات  مبان 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
         التكلفة أو التقييم:

   ٦٠٬٣٨٧    ١٬٥٠٨   ٤٬٠٤٤    ٥٤٬٨٣٥  ٢٠٢٠يناير  ١في 
  ٣٫٦٧٩   ٣   ٧٧٣   ٢٫٩٠٣  إضافات خالل العام

 )٥٫٠٠٢(  )٨(  -  )٤٫٩٩٤(  د إيجار مقفلة خالل العامعقو
 )١(  -  -  )١(  تعديل تحويالت فرق العمالت 

  )٥٩٫٠٦٣(   ١٫٥٠٣   ٤٫٨١٧   ٥٢٫٧٤٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

        

         االستهالك المتراكم:
   ١٤٬٤٠٧    ٤٩٧    ١٬٠٧٠    ١٢٬٨٤٠  ٢٠٢٠يناير  ١في 

  ٨٫٤٣٦   ٥٠٠   ١٫١٢٢   ٦٫٨١٤  المحّمل للعام
  )٥٫٠٠٣(   )٨(   -   )٤٫٩٩٥(  عقود إيجار مقفلة خالل العام

  ٢   -   ١   ١  تعديل تحويالت فرق العمالت 
  ١٧٫٨٤٢   ٩٨٩   ٢٫١٩٣   ١٤٫٦٦٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

        

         صافي القيمة الدفترية:
  ٤١٫٢٢١   ٥١٤   ٢٫٦٢٤   ٣٨٫٠٨٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
  ١٠٧٫٠٦٨   ١٫٣٣٥   ٦٫٨١٦   ٩٨٫٩١٧  دوالر أمريكي باآلالف)( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 
 
 
 
   

   أثاث 
  مركبات  وتركيبات و  أراٍض و

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

         التكلفة أو التقييم:
 -  -  -  -  ٢٠١٩يناير  ١في 

  ١٣٬١١٨   ٣٨٨   ٣٬٧٢٢   ٩٬٠٠٨  ١٦أثر التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
إعادة التصنيف عند التحول لمعيار التقارير المالية 

  ٣٨٬١٧٧  -  -   ٣٨٬١٧٧  ١٦الدولي رقم 
  ٩٬٠٩٢   ١٬١٢٠   ٣٢٢   ٧٬٦٥٠  إضافات خالل العام

  ٦٠٬٣٨٧   ١٬٥٠٨  ٤٬٠٤٤   ٥٤٬٨٣٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

        

         االستهالك المتراكم:
 -  -  -  -  ٢٠١٩يناير  ١في 

 -  -  -  -  ١٦أثر التحول لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
إعادة التصنيف عند التحول لمعيار التقارير المالية 

  ٦٬٢٩٩  -  -   ٦٬٢٩٩  ١٦الدولي رقم 
  ٨٬١٠٨   ٤٩٧   ١٬٠٧٠   ٦٬٥٤١  المحّمل للعام

  ١٤٬٤٠٧   ٤٩٧   ١٬٠٧٠   ١٢٬٨٤٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

        

         صافي القيمة الدفترية:
  ٤٥٬٩٨٠   ١٬٠١١   ٢٬٩٧٤   ٤١٬٩٩٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  ١١٩٬٤٢٩   ٢٬٦٢٦   ٧٬٧٢٥   ١٠٩٬٠٧٨  (دوالر أمريكي باآلالف) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٤٣       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  
  
  
  

  التزامات اإليجار١٣
  على النحو التالي: ٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  يتم عرض التزامات اإليجار

 ٢٠١٩ ٢٠١٩ 

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
  -  ٥٣٫٧٨٢  يناير  ١كما في 

   ١٣٬١١٨  -  ١٦أثر التحول لمعيار التقرير المالي الدولي 
   ٣٨٬٥٢٣  -  ٢٠١٩يناير  ١في  ١٦لمعيار التقرير المالي الدولي التحول إعادة التصنيف من التزامات أخرى عند 

  ٨٬٩٨١  ٣٫٦٧٩  إضافات خالل العام
   ٣٬٦٥١  ٣٫٤٢١  )٣٢مصروفات تمويل على اإليجار (إيضاح 

  )١٠٬٤٩١(  )١٠٬٣٧٩(   دفعات اإليجار
 - )٢(  تعديل تحويل العمالت  

   ٥٣٬٧٨٢  ٥٠٫٥٠١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  )٣٬٣٧٧(  )٢٫٣٤٢(   روفات مدفوعة مقدمايطرح: مص

   ٥٠٬٤٠٥  ٤٨٫١٥٩  )١٨التزامات اإليجار (اإليضاح 

   
    التزامات اإليجار

   ٣٬٢٩٦  ٢٫٤٣٦  جاٍرية  
   ٤٧٬١٠٩  ٤٥٫٧٢٣  غير متداولة  

 ٥٠٬٤٠٥  ٤٨٫١٥٩   
   ٨٣٧  ١٫١٥٨  مصروف مرتبط بعقود إيجار قصيرة األجل 

 
  ستحقاق التزامات اإليجار:يبين الجدول التالي تحليل ا

  

 
  أقل من

   سنة واحدة
من سنة إلى 

   سنتين
من سنتين إلى 
   خمس سنوات

  أكثر من
  خمس سنوات

 
  اإلجمالي

لایر عماني  
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  ١٤٢٫٣٩٢   ١١٧٫١٠٨   ١١٫٧٤٣   ٥٫٨٠٨   ٨٫٠٠٣  الحد األدنى لمدفوعات اإليجار إجمالي

  )٩١٬٨٩١(    )٧٦٬٩٣٦(    )٨٬٦٨٤(    )٣٬٠٤٦(    )٣٬٢٢٥(   يطرح: المبالغ التي تمثل مصروفات التمويل
  ٥٠٫٥٠١   ٤٠٫١٧٢   ٢٫٧٨٩   ٢٫٧٦٢   ٤٫٧٧٨  التزامات اإليجار

  ١٣١٫١٧١   ١٠٤٫٣٤٣   ٧٫٢٤٤   ٧٫١٧٤   ١٢٫٤١٠  دوالر أمريكي باآلالف
 

 
 أقل من

  سنة واحدة
من سنة إلى 

  سنتين
من سنتين إلى
  خمس سنوات

 أكثر من
  خمس سنوات

 
 اإلجمالي

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

       ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  ١٤٨٬٦٠١    ١١٩٬٦٦٥    ١٢٬٠٦٤    ٦٬٨٥٥    ١٠٬٠١٧   د األدنى لمدفوعات اإليجارإجمالي الح

 (٩٤٬٨١٩)   (٧٩٬٧٢٧)   (٨٬٦٦١)   (٣٬٠٨٧)   (٣٬٣٤٤)   يطرح: المبالغ التي تمثل مصروفات التمويل
  ٥٣٬٧٨٢    ٣٩٬٩٣٨    ٣٬٤٠٣    ٣٬٧٦٨    ٦٬٦٧٣   التزامات اإليجار

  ١٣٩٬٦٩٣    ١٠٣٬٧٣٥    ٨٬٨٣٩    ٩٬٧٨٧    ١٧٬٣٣٢   دوالر أمريكي باآلالف
 

  ودائع من البنوك  ١٤
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
   

  ٨٨٦٬٠٨٦    ٤٦٦٫١١١  اقتراضات بين البنوك  ١٫٢١٠٫٦٧٨   ٢٬٣٠١٬٥٢٢
  ٧٧٬٥٦٨   ٤٠٫٦٩٦  أرصدة لدى بنوك أخرى  ١٠٥٫٧٠٤   ٢٠١٬٤٧٥
  ٢٠٩٬٨٢٥   ٤٣١٫٢٠٠  ودائع أخرى بسوق النقد  ١٫١٢٠٫٠٠٠   ٥٤٥٬٠٠٠

١٬١٧٣٬٤٧٩   ٩٣٨٫٠٠٧   ٢٫٤٣٦٫٣٨٢   ٣٬٠٤٧٬٩٩٧  
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٤٤       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  ودائع العمالء  ١٥
 

  تقليدية -ودائع العمالء 
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    

  ٢٬٣٩٣٬٢٣٥   ٢٫٢٦٩٫٢٥٥  حسابات ودائع  ٥٫٨٩٤٫١٦٩   ٦٬٢١٦٬١٩٥
  ٢٬٥٨٠٬٤٩٣   ٣٫٠٠٥٫٢٦٣  حسابات ادخار  ٧٫٨٠٥٫٨٧٨   ٦٬٧٠٢٬٥٧٩
  ١٬٦٦٥٬٦٩٩   ١٫٧٦٧٫٤٧٣  حسابات جارية  ٤٫٥٩٠٫٨٣٩   ٤٬٣٢٦٬٤٩١

  ٣١٤٬٢٠٠   ٢٥٨٫٥٦٤  تحت الطلبحسابات   ٦٧١٫٥٩٥   ٨١٦٬١٠٤
  ٥٧٬٦٣٩   ٦٣٫٥٧٢  حسابات هامشية  ١٦٥٫٢١٢   ١٤٩٬٧١٢

٧٬٠١١٬٢٦٦   ٧٫٣٦٤٫١٢٧   ١٩٫١٢٧٫٦٠٣   ١٨٬٢١١٬٠٨١  
 

  اسالمية  -ودائع العمالء 
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

الفباآل  
    

  ٦٢٨٬٢٤٢   ٥٢٧٫٣٨٩  حسابات ودائع  ١٫٣٦٩٫٨٤٢   ١٬٦٣١٬٧٩٧
  ٢١٥٬٦٣٨   ٢٦٦٫٥٩٦  حسابات ادخار  ٦٩٢٫٤٥٧   ٥٦٠٬٠٩٩
  ١١١٬٤٧٨   ١١٤٫١٨٧  حسابات جارية  ٢٩٦٫٥٩٠   ٢٨٩٬٥٥٣

  ٣٧   ٢٤٫٧٢٧  حسابات تحت الطلب  ٦٤٫٢٢٦   ٩٦
  ٧٧٬٠٠٥   ٨٠٫٢٤٨  حسابات هامشية  ٢٠٨٫٤٣٦   ٢٠٠٬٠١٣

١٬٠٣٢٬٤٠٠   ١٫٠١٣٫١٤٧   ٢٫٦٣١٫٥٥١  ٢٬٦٨١٬٥٥٨ 
 

  صكوك١٦
 

، أصدرت الشركة األم شهادات صكوك المشاركة. وتم تأسيس منشأة خاصة لهذا الغرض (وهي شركة ميثاق صكوك ش.م.م) وهي ٢٠١٧في يونيو 
   المصدر والحارس األمين لبرنامج صكوك. 

 
لایر عماني لكل  ١٫٠٠٠مليون لایر عماني (القيمة االسمية  ٤٤٫٦بقيمة  ٢٠١٧شهادات في يونيو كجزء من البرنامج، تم إصدار أول سلسلة من ال

 ٢٠١٩ايو مشهادة) ويمتد لفترة خمسة أعوام من خالل ترتيب تمويل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. تم إصدار السلسلة الثانية من الشهادات في 
لایر عماني لكل شهادة) وتمتد لفترة خمسة أعوام. يتم دفع األرباح على الصكوك كل عامين  ١٫٠٠٠االسمية  مليون لایر عماني (القيمة ٤٥٫٦بمبلغ 

  ويتم إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية.
 

  فيما يلي تفاصيل إصدار الصكوك:
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  االستحقاق  معدل الربح السنوي المتوقع  البنود

اني باآلالفلایر عم  لایر عماني باآلالف     
  ٤٤٬٦٠٨   ٤٤٬٦٠٨  ٢٠٢٢-يونيو    %٥٫٠٠  اإلصدار األول
  ٤٥٬٥٩٧   ٤٥٬٥٩٧  ٢٠٢٤-مايو    %٥٫٥٠  اإلصدار الثاني

   ٩٠٬٢٠٥   ٩٠٬٢٠٥  
(دوالر أمريكي 

 ٢٣٤٬٢٩٩  ٢٣٤٬٢٩٩    باآلالف)
 

  سندات يورو متوسطة األجل  ١٧
 

تحت برنامج سندات اليورو متوسطة األجل، وهي مقومة بالدوالر األمريكي. هذه األدوات تقوم الشركة األم بإصدار سندات يورو متوسطة األجل 
صفر لایر  -٢٠١٩( لایر عمانيصفر ، تم إصدار سندات بقيمة ٢٠٢٠غير قابلة للتحويل وبدون ضمان ومدرجة في بورصة إيرلندا. خالل عام 

 أسعارمخاطر  من للتحوطدل الفائدة، الذي تم تصنيفه بمثابة تغطية للقيمة العادلة، ، كما استحقت. لقد أبرمت الشركة األم عقد مقايضات مععماني)
إلى مخاطر  ةالفائدة على سندات اليورو متوسطة األجل. إن التغير المتراكم في القيمة العادلة لسندات اليورو متوسطة األجل (البند المغطى) المنسوب

ح عن بيان المركز المالي. يتم اإلفصا بيانلسندات اليورو المتوسطة األجل وبالتالي يتم عرضه في  يتم تسجيله كجزء من القيمة الدفترية التحوط
  على التوالي. ٤-٤-٤١و ٢-٣-٤١استحقاق السندات ذات األسعار العائمة وأسعار الفائدة الخاصة بها في اإليضاحين 

 
    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٤٥       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  التزامات أخرى  ١٨
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

الفباآل   
دوالر أمريكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    

  ١٦٣٬٣١٤   ١٥٣٫٦١٨  التزامات ومصروفات مستحقة أخرى  ٣٩٩٫٠٠٩   ٤٢٤٬١٩٢
  ١٢٣٬٤٦٢   ١٤٣٫٧٣٦  )٨أوراق قبول (إيضاح   ٣٧٣٫٣٤٠   ٣٢٠٬٦٨١
  ٥٤٬١٤٢   ٦٣٫٦٠٧  انخفاض في قيمة الضمانات المالية  ١٦٥٫٢١٣   ١٤٠٬٦٢٩

٢٣٫٣٧٤   ٢٧٬٩٠٩  
انخفاض قيمة االلتزامات غير المسحوبة والحدود غير

  ١٠٬٧٤٥   ٨٫٩٩٩  المستخدمة
  ٨٤٬٤٩٣   ٨٩٫١٦٧  فوائد مستحقة  ٢٣١٫٦٠٣   ٢١٩٬٤٦٢
 ٥٠٬٤٠٥   ٤٨٫١٥٩  )١٣التزامات اإليجار (اإليضاح   ١٢٥٫٠٨٨   ١٣٠٬٩٢٢

  ١٨٬٦٧٥   ٣٢٫٠٠١  )٣٧تقات (إيضاح القيمة العادلة السالبة للمش  ٨٣٫١١٩   ٤٨٬٥٠٦
  ٨٬٧٥٦   ٩٫٥٧٩  خصم وفائدة غير مكتسبة  ٢٤٫٨٨١   ٢٢٬٧٤٣
  ٧٬٠٠٦   ٧٫٣٩٦  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  ١٩٫٢١٠   ١٨٬١٩٧

  ٨٦٦   ٨٦٦  )١٩التزام ضريبة مؤجلة (إيضاح   ٢٫٢٤٩   ٢٬٢٤٩
٥٢١٬٨٦٤   ٥٥٧٫١٢٨   ١٫٤٤٧٫٠٨٦   ١٬٣٥٥٬٤٩٠  

 
مليون لایر عماني)  ١٫١٢٠: ٢٠١٩مليون لایر ُعماني ( ١٫١٠٧لعام والمبالغ المدفوعة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين كان المحمل ل

  مليون لایر عماني) على التوالي. ٠٫٦٩٠: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٠٫٧١٧ومبلغ 
 

  ت المالية / االلتزامات غير المسحوبة والحدود غير المستخدمة:فيما يلي تحليل الحركات في مخصص خسارة االنخفاض في القيمة للضمانا
 

  االنخفاض في قيمة الضمانات المالية
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي  

  باآلالف
دوالر أمريكي   

  باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني   

  باآلالف
  ٢٩٬٨٢٠ ٥٤٫١٤٢  يناير  ١في   ١٤٠٫٦٢٩  ٧٧٬٤٥٥
  ٢٤٬٣١٨  ٩٫٥٢٣   مخصص خالل العام  ٢٤٫٧٣٥   ٦٣٬١٦٤

  ٤  (٥٨)  / أخرى فروق صرف العملة  (١٥١)   ١٠
  ٥٤٬١٤٢  ٦٣٫٦٠٧   ديسمبر ٣١في   ١٦٥٫٢١٣   ١٤٠٬٦٢٩

 
    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٤٦       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  التزامات أخرى (تابع)  ١٨
 

  ارتباطات غير مسحوبة وحدود غير مستغلة
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي  

الفباآل    
دوالر أمريكي   

   باآلالف
لایر عماني  

  باآلالف
لایر عماني   

  باآلالف
  ١٠٬٢١٩  ١٠٫٧٤٥  يناير  ١في   ٢٧٫٩٠٩   ٢٦٬٥٤٣

  ٥٢٦  (١٫٧٤٤)   مكون/ (معكوس) خالل السنة  (٤٫٥٣٠)   ١٬٣٦٦
 -  (٣) / أخرى فروق صرف العملة (٥)  -

  ١٠٬٧٤٥  ٨٫٩٩٩   ديسمبر ٣١في   ٢٣٫٣٧٤   ٢٧٬٩٠٩
 

  الضرائب  ١٩
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    االلتزامات الجارية:  

 ٣٤٬٦٧٨  ٣٤٫٢٧٨  العام الحالي  ٨٩٫٠٣٤ ٩٠٬٠٧٣
 ١٢٬٤٩٠  ١٣٫٥٤٣  أعوام سابقة  ٣٥٫١٧٦ ٣٢٬٤٤١

٤٧٬١٦٨  ٤٧٫٨٢١   ١٢٤٫٢١٠ ١٢٢٬٥١٤ 
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    

   :الموحدالدخل الشامل  بيان  
 ٣٤٬٦٧٨  ٣٤٫٢٧٨  العام الحالي   ٨٩٫٠٣٤ ٩٠٬٠٧٣

 -   )١٫٨٥٧(  أعوام سابقة   )٤٫٨٢٣( -
٬٠٧٣٩٠  ٣٤٬٦٧٨  ٣٢٫٤٢١   ٨٤٫٢١١ 

     

)٢٩٩(  )٣٣٨(  
  المتعلق بتكوين وعكس الفروق المؤقتة   
    )(١١٥)   )١٣٠ 

٣٤٬٥٦٣  ٣٢٫٢٩١   ٨٣٫٨٧٣  ٨٩٬٧٧٤  
 
لعام. ). لقد تم تعديل الربح المحاسبي ألغراض تحديد مصروف الضريبة ل%١٥: ٢٠١٩( %١٥المعدل الضريبي المطبق للشركة األم هو   )١(

د ما ئتتضمن التعديالت المعدة ألغراض الضريبة بنود كٍل من اإليرادات والمصروفات. وبعد تطبيق تلك التعديالت، بلغ متوسط معدل الضريبة السا
  ).%١٥٫٧٠: ٢٠١٩( %١٦٫٥٠نسبته 

 
) نتيجة األثر %١٥٫٧٠: ٢٠١٩( % ١٦٫٥٠) ومعدل الضريبة الفعلي بنسبة %١٥: ٢٠١٩( %١٥ينشأ الفرق بين معدل الضريبة المطبق بنسبة 

لحالي لقوانين ا الضريبي على الدخل الذي ال يعتبر خاضعاً للضريبة والمصروفات التي ال تعتبر قابلة للخصم الضريبي. وتتم تلك التعديالت طبقاً للمفهوم
  ضريبة الدخل واللوائح وكذلك الممارسات المتعارف عليها.

 
مليون لایر ُعماني)  ٢٢٠٫١١٣: ٢٠١٩مليون لایر ُعماني ( ٢٢٠٫٢لمحاسبية قبل الضرائب عن العام البالغة تسوية الضرائب على األرباح ا  )٢(

  والضرائب المحملة بالقوائم المالية المجمعة كما يلي:
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    

٧٦٫٢٢٦  ٨٥٬٧٥٨ 
) على الربح %١٥: ٢٠١٩( %١٥الضريبة المحملة بنسبة 

  ٣٣٬٠١٧  ٢٩٫٣٤٧  المحاسبي قبل الضريبة
    يضاف األثر الضريبي لـ:  

 (٥٣٠)  )١٦٠(  دخل غير خاضع للضريبة    (٤١٥)  (١٬٣٧٦)
  ١٬٩٩٢  ٤٫٩٢٢  مصروفات غير مقتطعة أو مؤجلة ١٢٫٧٨٤  ٥٬١٧٤

  ٩١  ١٣٩  ضرائب أجنبية على دخل من مصدر أجنبي ٣٦١  ٢٣٦
  ١٠٨  ٣٠  ضريبة تتعلق بشركة تابعة ٧٨  ٢٨١

  المتعلق بتكوين وعكس الفروق المؤقتة (٣٣٨) (٢٩٩)
                 

)١٣٠(  
                 

(١١٥) 
 -  )١٫٨٥٧(  عكس مخصص متعلق بأعوام سابقة (٤٫٨٢٣) - 

  ٣٤٬٥٦٣  ٣٢٫٢٩١   الموحدالدخل الشامل  لبيانالضريبة المحملة وفقا  ٨٣٫٨٧٣  ٨٩٬٧٧٤
    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٤٧       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  الضرائب (تابع)  ١٩
  
  ).%١٥ - ٢٠١٩( %١٥تم إدراج أصل / التزام الضريبة المؤجلة وفقاً لمعدل الضريبة الفعلي بنسبة   )٣(
 

المستردة/(المحملة) في قائمة الدخل الشامل باألثر الضريبي  يتعلق أصل (التزام) الضريبة المؤجلة في قائمة المركز المالي والضريبة المؤجلة
القيمة  ةللمخصصات والتغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستهالك المعجل والتغيرات في تغطي

  العادلة.
 

  أصل ضريبة مؤجلة

 في
٢٠٢٠يناير  ١   

معكوس / (محمل) في 
ة الدخل الشامل قائم

  المجمعة

معكوس / (محمل) في 
قائمة الدخل الشامل اآلخر 

 المجمعة
ديسمبر ٣١  

٢٠٢٠ 

 
لایر عماني 

 لایر عماني باآلالف  باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
  أصول:

  ٢٬٧٧٤   -  (١١٧)    ٢٬٨٩١  األثر الضريبي للمخصصات
 ٦٣  -  (٧٩)  ١٤٢  االستخدامأثر ضريبة أصول حق 

  ٥٫٤٢٨  ١٫١٢٢  -   ٤٬٣٠٦   التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
  ٢٥   ١٩   -   ٦   التغير في القيمة العادلة للتحوط

        

     -    االلتزام:
األثر الضريبي لالستهالك الضريبي 

 (٩٩٦)   -   ٣٢٦  (١٬٣٢٢)  المعّجل
  ٧٫٢٩٤  ١٫١٤١   ١٣٠   ٦٬٠٢٣  

 
 

  أصل ضريبة مؤجلة

 في
٢٠١٩يناير  ١   

معكوس / (محمل) في 
قائمة الدخل الشامل 

  المجمعة

معكوس / (محمل) في 
قائمة الدخل الشامل اآلخر 

 المجمعة
ديسمبر ٣١  

٢٠١٩ 

 
لایر عماني 

 لایر عماني باآلالف  باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
  أصول:

  ٢٬٨٩١   -  (٢١٤)   ٣٬١٠٥  األثر الضريبي للمخصصات
 ١٤٢  -  ١٤٢   -  أثر ضريبة أصول حق االستخدام

  ٤٬٣٠٦  (١٬٩٠٧)   -   ٦٬٢١٣   التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
  ٦    ٨٣   -  (٧٧)   التغير في القيمة العادلة للتحوط

        

     -    االلتزام:
لالستهالك الضريبي  األثر الضريبي

 (١٬٣٢٢)   -   ١٨٦  (١٬٥٠٨)   المعّجل
 ٦٬٠٢٣   (١٬٨٢٤)    ١١٤   ٧٬٧٣٣  

 

مليون  ٠٫١١٤: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٠٫١٣٠خالل العام، قامت المجموعة بقيد أصل الضريبة المؤجلة من خالل الدخل الشامل بمبلغ وقدره 
  حق االستخدام واإلهالك. يتم اإلفصاح عن (رسوم)/ عكس الضريبة المؤجلة تحت بند الدخل الشامل.لایر عماني) فيما يتعلق بالمخصصات وأصول 

 

مليون  ١٫٨٢٤: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ١٫١٤١خالل العام، قامت المجموعة بقيد أصل الضريبة المؤجلة من خالل الدخل الشامل بمبلغ وقدره 
. وتم لتحوطلادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتغيرات في القيمة العادلة لایر عماني) فيما يتعلق بتغيرات القيمة الع

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

  التزام ضريبة مؤجلة
يناير  ١

٢٠٢٠  

 الضريبة
 (المحملة)/
   المستردة

ديسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

 
٢٠١٩ يناير ١   

 الضريبة
 (المحملة)/
   المستردة

ديسمبر  ٣١
٢٠١٩ 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
  

  احتياطي إعادة التقييم
          

٨٦٦    
        

-     
           

٨٦٦   
          

-     
          

٨٦٦     
           

٨٦٦  

     التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

 
          

٨٦٦            -    
           

٨٦٦  
                       

   - ٨٦٦  
                 

٨٦٦  
  

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٤٨       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 الضرائب (تابع)  ١٩

٢٠٢٠يناير  ١  التزام ضريبة مؤجلة   

 الضريبة
 (المحملة)/

   المستردة
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
 

٢٠١٩يناير  ١   

 الضريبة
 (المحملة)/
   المستردة

ديسمبر  ٣١
٢٠١٩ 

 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي

   باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
أمريكي دوالر 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

   باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
 

  احتياطي إعادة التقييم
                   

٢٫٢٤٩            -     
                 

٢٬٢٤٩            -                  ٢٬٢٤٩  
           

٢٬٢٤٩  

       قيمة العادلة لالستثماراتالتغير في ال

 
                       

  ٢٫٢٤٩ -          
              
٢٬٢٤٩  

                       
   -

              
٢٬٢٤٩ 

              
٢٬٢٤٩  

 
مليون لایر عماني إيراد الضريبة) يتعلق باحتياطي  ٠٫٨٦٦: ٢٠١٩لایر عماني ( صفرقامت المجموعة خالل العام بتحميل التزام ضريبة مؤجلة بقيمة 

  إعادة التقييم، والذي يمكن أن يخضع للضريبة في المستقبل. رسوم الضريبة المؤجلة يتم اإلفصاح عنها تحت بند الدخل الشامل اآلخر.
 

  يوضح التالي مبلغ الضريبة (المحمل)/ المسترد المرتبط بعناصر الدخل الشامل اآلخر:
٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

 
 قبل

   الضريبة

 الضريبة
 (المحملة)/
  المستردة

 بعد
  الضريبة

 قبل
   الضريبة

 الضريبة
 (المحملة)/
  المستردة

 بعد
 الضريبة

 
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

   باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
اني لایر عم

 باآلالف
 (٢٢٨)    -   (٢٢٨)  (١١١)    -  (١١١) تحويل عمالت أجنبية لصافي االستثمارات في عمليات أجنبية

 (٤٧١)    ٨٣   (٥٥٤)   (١٠٦)    ١٩  (١٢٥)   التغير في القيمة العادلة للتحوط
 ١٫٢١٨  (١٬٨٧٩)    ٣٫٠٩٧ (٦٫٦٤٤) ١٫١٢٢ (٧٫٧٦٦)   التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

 (٨٦٦)   (٨٦٦)    -   -  -  -   أثر احتياطي إعادة التقييم
 (٢٢٨)   -   (٢٢٨)  (١١١)   -  (١١١)  اإلجمالي

 
٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    

 
 قبل

   الضريبة

 الضريبة
 (المحملة)/
   المستردة

 بعد
  الضريبة

 قبل
   الضريبة

 الضريبة
 (المحملة)/
  المستردة

 
 بعد

 الضريبة

 
دوالر أمريكي 

   باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

   باآلالف
دوالر أمريكي

  باآلالف
دوالر أمريكي

 باآلالف
 (٥٩٢)    -   (٥٩٢)  (٢٨٨)    -   (٢٨٨)تحويل عمالت أجنبية لصافي االستثمارات في عمليات أجنبية

 (١٬٢٢٣)   ٢١٦   (١٬٤٣٩)   (٢٧٦)   ٤٩   (٣٢٥)   يمة العادلة للتحوطالتغير في الق
 ٣٫١٦٤  (٤٬٨٨١)    ٨٫٠٤٥  (١٧٫٢٥٦)  ٢٫٩١٤  (٢٠٫١٧٠)   التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

 (٢٬٢٤٩)   (٢٬٢٤٩)     -   -  -    -   أثر احتياطي إعادة التقييم
 (٥٩٢)   -   (٥٩٢)  (٢٨٨)   -   (٢٨٨)  اإلجمالي

 
  .٢٠١٦إن الربـوط الضريبية للمجموعة قد تم االنتهاء منها من قبل السلطات الضريبية حتى العام الضريبي 

 
  التزامات ثانوية  ٢٠

 
) BISة (يطبقا للوائح البنك المركزي العُماني، يتم إدراج القروض الثانوية عند احتساب رأس المال التكميلي كما هو محدد من بنك التسويات الدول

   ألغراض احتساب كفاية رأس المال.
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  دوالر أمريكي باآلالف  دوالر أمريكي باآلالف

   
  ٣٩٬٢٧٠    ٢٦٬١٨٠   يناير ١في   ٦٨٬٠٠٠    ١٠٢٬٠٠٠ 
 )٣٤٬٠٠٠( )١٣٬٠٩٠(   (١٣٬٠٩٠)   يطرح: المستحق خالل العام (٣٤٬٠٠٠)     

٢٦٬١٨٠ ١٣٬٠٩٠ ٣٤٬٠٠٠ ٦٨٬٠٠٠ 
 

 ٢-٣-٤١ين حيتم سداد القروض الثانوية بالقيمة االسمية عند االستحقاق. تم اإلفصاح عن فترات االستحقاق ومعدل فائدة االلتزامات الثانوية باإليضا
  على التوالي. ٤-٤-٤١

 
    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٤٩       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  رأس المال  ٢١
 

  رأس المال
 

سهم وقيمة  ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٩لایر عماني ( ٠٫١٠٠سهم وقيمة كل سهم  ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠كة األم المرخص من يتكون رأس مال الشر
ً بقيمة  ٣٬٢٤٩٬٥٢٢٬٥٣٩، تم إصدار ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لایر عماني). في  ٠٫١٠٠كل سهم  : ٢٠١٩لایر عماني للسهم الواحد ( ٠٫١٠٠سهما

للسهم الواحد) وتم دفعها بالكامل. أسهم البنك مدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية وبورصة  لایر عماني ٠٫١٠٠سهماً بقيمة  ٣٬٠٩٤٬٧٨٣٬٣٧١
  البحرين وبورصة لندن. تم االدراج في بورصة لندن بواسطة سندات إيداع دولية يصدرها البنك.

 
  المساهمون الرئيسيون

 
  م سواًء بصفة شخصية أو مع شركات المجموعة األخرى كالتالي:أو أكثر من رأس مال الشركة األ %١٠كان المساهمون الذين يملكون نسبة 

 
٢٠٢٠    ٢٠١٩  

 عدد األسهم
نسبة التملك 

% 
 

 عدد األسهم 
نسبة التملك 

% 
      

  ٧٣١٬١٦٠٬٢٢٣ %٢٣٫٦٣    ٧٦٨٬٠٠٥٬٠٧٣  شؤون البالط السلطاني  ٢٣٫٦٣%    
  ٣٦٤٬١٤٨٬٠٢٠ %١٫٧٧١    ٣٨٢٬٣٥٥٬٤٢١   مجموعة دبي المالية  ١١٫٧٧%    
 

  عالوة اإلصدار  ٢٢
 

خالل  اإللزامية القابلة للتحويلالمحصلة عند إصدار األسهم من خالل العرض العام وإصدار الحقوق وتحويل السندات  اإلصدار العالوةتمثل عالوة 
  الرصيد في عالوة إصدار األسهم غير متاح للتوزيع. السنوات السابقة.

 
  احتياطيات قانونية وعامة  ٢٣

 
  حتياطي قانونيا  )١(
 

من صافي ربح العام إلى االحتياطي القانوني إلى  %١٠، ينبغي على الشركة األم تحويل ٢٠١٩وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية العُماني لعام 
مليون لایر عماني  ٥٫١٥٨قدره  أن يبلغ الرصيد المتراكم لالحتياطي القانوني ثلث رأس المال المدفوع للشركة األم. وخالل العام، تم تحويل مبلغ

  مليون لایر عماني) من األرباح إلى االحتياطي القانوني. بعد هذا التحويل، بلغ االحتياطي القانوني للشركة األم ثلث رأس مالها. ٤٫٩١٣: ٢٠١٩(
 
  احتياطي عام  )٢(
 

   تم تكوين االحتياطي العام لدعم عمليات المجموعة وهيكل رأس مالها.
 
  قيمة احتياطي/ احتياطي القروض معاد هيكلتهاانخفاض   )٣(
 

   أ) احتياطي انخفاض القيمة:
 

، وفي سنة التطبيق، إذا كان مخصص انخفاض القيمة المكون وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي  ١١٤٩وفقاً لتعميم البنك المركزي العماني رقم ب م 
بادئ التوجيهية التنظيمية، يجب تحويل الفائض كنسبة من صافي الربح بعد الضرائب إلى أقل من مخصص انخفاض القيمة المكون وفقا للم ٩رقم 

احتياطي تنظيمي "احتياطي انخفاض القيمة" ضمن حقوق المساهمين للشركة األم. في السنوات الالحقة، إذا كان مخصص انخفاض القيمة المكون 
إلى الربح والخسارة) أقل من مخصص انخفاض القيمة المكون وفقا للمبادئ التوجيهية  (أي المحمل ٩وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

   التنظيمية، يجب تحويل الفائض كنسبة من صافي الربح بعد الضرائب إلى احتياطي انخفاض القيمة المذكور.
 

عالن عن أي توزيعات أرباح. إن استخدام احتياطي ال يمكن أن يستخدم البنك احتياطي انخفاض القيمة التنظيمي لحساب كفاية رأس المال أو لإل
  انخفاض القيمة الذي تم إنشاؤه أعاله يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني.

 

  ب) احتياطي القروض المعاد هيكلتها:
 

ة ل هذا االحتياطي مخصصات الحسابات العاملقامت الشركة األم بإنشاء احتياطي لحسابات معاد هيكلتها طبقاً للوائح البنك المركزي العُماني. ويمث
زة عند حتجالمعاد هيكلتها. إن هذا االحتياطي غير متاح لرأس المال النظامي أو توزيعات األرباح. وسوف يتم تحويل هذا االحتياطي إلى األرباح الم

 أداء هذه الحسابات بشكل مرضي وفقاً للمبادئ التوجيهية التنظيمية.
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  ونية وعامة (تابع)احتياطيات قان  ٢٣
 
  احتياطي القرض الثانوي  )٤(
 

مبلغ قيمته  لتم تكوين احتياطي القرض الثانوي وفقاً إلرشادات بنك التسويات الدولية والبنك المركزي العماني. خالل العام، قامت الشركة األم بتحوي
  لثانوي من األرباح المحتجزة.مليون لایر عماني) الحتياطي القرض ا ١٣٫٠٩٠: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ١٣٫٠٩٠

 
لایر عماني). وبتاريخ االستحقاق، فإن االحتياطي الذي يبلغ  ١٣٫٠٩٠: ٢٠١٩مليون لایر عماني خالل العام ( ١٣٫٠٩٠تم تسديد قرض ثانوي قيمته 

   ام.لایر عماني) والمتعلق بهذا القرض تم تحويله إلى االحتياطي الع ١٣٫٠٩٠: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ١٣٫٠٩٠
 

  ١أوراق رأسمالية دائمة من الفئة  ٢٤
 

مليون لایر ُعماني. ويتألف رأس المال اإلضافي  ١٣٠بقيمة  ١، أصدر البنك وديعة رأسمالية ضمن رأس المال اإلضافي الفئة ٢٠١٧في شهر أبريل 
قوق مساهمين وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم من التزامات مباشرة وغير مشروطة وثانوية وغير مضمونة على البنك ويتم تصنيفها كح ١الفئة 

تاريخ استرداد ثابت أو نهائي. يمكن للبنك في البداية طلب رأس المال بعد  ١التصنيف. وليس لدى رأس المال اإلضافي الفئة  -: األدوات المالية ٣٢
  ة وخاضعاً للموافقة المسبقة للبنك المركزي العُماني.خمس سنوات على األقل من تاريخ األداة، وبعدها يكون وفقاً ألحكام وشروط االتفاقي

 
. ومن ثم يتم إعادة %٥٫٥فائدة بالقيمة االسمية من تاريخ اإلصدار إلى تاريخ الطلب األول بمعدل سنوي ثابت يبلغ  ١يحمل رأس المال اإلضافي الفئة 

ً ألحكام وشروط االتفاقية. ويتم سداد الفائدة ع لى فترات نصف سنوية في نهاية المدة ويتم التعامل معها كخصم من حقوق تحديد معدل الفائدة وفقا
و تتضاعف. أالمساهمين. وسوف يتم دفع الفوائد حصرا من األرباح القابلة للتوزيع في البنك، ولن تكون تراكمية، وأي فائدة لم يتم دفعها لن تتراكم 

فوع في المستقبل، حتى ولو دفعت الفائدة فيما يتعلق بأي فترة الحقة. تلبي هذا األداة ولن يكون للمودع أي حق في الحصول على هذا المبلغ غير المد
  كما هو منصوص عليه في معايير بازل والبنك المركزي العماني. ١جميع متطلبات إصدار رأس المال اإلضافي الفئة 

 

  توزيعات األرباح المقترحة  ٢٥
 

هذا على شكل أسهم مجانية.  %١٠على شكل توزيعات نقدية و %٢٥منها  %٣٥ات أرباح بمعدل ، اقترح مجلس اإلدارة توزيع٢٠٢٠بالنسبة لعام 
) مليون لایر عماني على ٨١٫٢٣٨) لایر عماني لكل سهم و ذلك بإجمالي مبلغ (٠٫٠٢٥و سيحصل المساهمون في البنك على أرباح نقدية بواقع (

أي سيصدر البنك ما مجموعه  ،سهمأ) ١٠اهمون على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل (سيحصل المس ،رأس المال الحالي للبنك. و عالوة على ذلك
) مليون لایر عماني. هذا و ستكون األرباح النقدية و األسهم ٣٢٫٤٩٥و بذلك سيكون مجموع قيمة األسهم الموزعة ( ٬) سهماً ٣٢٤٬٩٥٢٬٢٥٣(

 جمعية العامة السنوية للمساهمين و الجهات التنظيمية و الرقابية المختصة.جتماع الاالمجانية الموصى بها رهناً بالحصول على موافقة 

مارس  ٨بتاريخ  على شكل أسهم منحة. ٪٥على شكل نقود ، و  ٪٣٥، و  ٪٤٠، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بنسبة ٢٠١٩بالنسبة لعام 
 تنفيذا للتعليمات الصادرة عن اللجنة. ية، تم إرسال دعوة إلى مساهمي البنك الجتماع الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العاد٢٠٢٠

) بوقف جميع التجمعات والفعاليات بما في ذلك ١٩-العليا التي تنظر في آلية التعامل مع المستجدات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 
لسوق المال في هذا الصدد، تقرر تأجيل  مةالعا هيئةالالصادر عن  ٢٠٢٠مارس  ١٨ المؤرخ في) ٣/٢٠٢٠( المؤتمرات في السلطنة والتعميم رقم

  حتى إشعار آخر. ٢٠٢٠مارس  ٢٤اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك المقرر عقدهما في 
  

 كات المدرجة.أرباح على الشر اتتوزيع دفع على قد وافقت ٢٠٢٠مارس  ١٨ المؤرخ في) ٤/٢٠٢٠( لسوق المال في تعميمها رقم العامة هيئةإن ال
) على النحو الموصى به في جدول ٢٠٢٠مارس  ٢٤هو  المسجلأرباح على مساهميها (التاريخ  بدفع توزيعاتوبناًء على ذلك، قامت المجموعة 

. وهكذا ٢٠٢٠ مايو ١٩في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في  األمر ذاتتم التصديق على  األعمال وكما وافقت عليه الجهات التنظيمية.
مليون لایر عماني على رأس مال البنك  ١٠٨٫٣١٧بإجمالي لایر عماني لكل سهم عادي  ٠٫٠٣٥حصل المساهمون على توزيعات أرباح نقدية قدرها 

 ١٥٫٤٧٤بقيمة سهم  ١٥٤٫٧٣٩٫١٦٨موعها سهم عادي مج ١٠٠أسهم منحة لكل  ٥باإلضافة إلى ذلك، فقد حصلوا على أسهم منحة بنسبة  الحالي.
  مليون لایر عماني.

 
  صافي األصول للسهم الواحد  ٢٦

 
 ١٫٩١٣٫٦٤٨المنسوبة إلى حملة األسهم العادية بمبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١يستند احتساب صافي األصول للسهم الواحد إلى صافي األصول كما في 

سهماً عادياً)  ٣٬٠٩٤٬٧٨٣٬٣٧١: ٢٠١٩سهماً عادياً ( ٣٫٢٤٩٫٥٢٢٫٥٣٩لایر عماني) وإلى مليون  ١٬٨٧٢٫٦٣٦: ٢٠١٩مليون لایر عماني (
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وهي عدد األسهم القائمة كما في 

 
  التزامات عرضية وارتباطات  ٢٧

 
  دعاوى قضائية  (أ)

 

  . وترى اإلدارة أن هذه الدعاوى ليست محتملة أو جوهرية.٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كان هناك عدد من الدعاوى القضائية القائمة ضد الشركة األم في 
 

  ارتباطات متعلقة بالتسهيالت االئتمانية  (ب)
 

ضمان بغرض لتتضمن االرتباطات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية االرتباطات الخاصة بتقديم التسهيالت االئتمانية واالعتمادات المستندية وخطابات ا
  ات عمالء الشركة األم.تلبية احتياج

 
الحية محددة ص تتمثل ارتباطات تقديم االئتمان في ارتباطات تعاقدية لتقديم القروض واالئتمانات المتجددة. وتتمتع االرتباطات عموًما بتواريخ انتهاء

   أو شروط أخرى للفسخ وتتطلب دفع الرسوم.
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  التزامات عرضية وارتباطات (تابع)  ٢٧

 
   ت يمكن أن تنتهي دون سحبها فإنه ليس من الضروري أن يمثل إجمالي مبالغ العقود التزامات نقدية مستقبلية.بما أن االرتباطا

 
   بنود العقد. بتؤدي االعتمادات المستندية والضمانات القائمة إلى ارتباط الشركة األم بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميل عن األداء بموج

 
   مليون لایر ُعماني). ٣٢٣٫٢: ٢٠١٩مليون لایر ُعماني ( ٣٩٤٫٥اطات منح التسهيالت االئتمانية غير القابلة لإللغاء في تاريخ التقرير بلغت قيمة ارتب

 
  بتاريخ التقرير، بلغت االرتباطات بالنيابة عن العمالء التي لها مقابل من التزامات العمالء كاآلتي:

 
٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
كي دوالر أمري
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

       

  ٣٤٣٬٧٧٣  ٣٠٧٫٠٩١  اعتمادات مستندية ٧٩٧٫٦٣٩   ٨٩٢٬٩١٧
  ١٬٩٧٩٬١٨٤  ١٫٥٥٩٫٩٥٦  ضمانات ٤٫٠٤٩٫٤٩٦   ٥٬١٤٠٬٧٣٨
٢٬٣٢٢٬٩٥٧  ١٫٨٦٦٫١٤٧  ٤٫٨٤٧٫١٣٥   ٦٬٠٣٣٬٦٥٥  

 
  ارتباطات رأسمالية  (ج)

 
  كما في تاريخ التقرير، االرتباطات الرأسمالية هي كما يلي:

 
٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

 

٦٧٨٬٢  ١٫٠٣١  ٦٨٢  شراء ممتلكات ومعدات١٫٧٧١  
 

  : ال توجد أصول مرهونة)٢٠١٩وعة برهن أي من أصولها كضمان (في تاريخ التقرير، لم تقم المجم  (د)
 

 ٣٫٨: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٣٫٩في تاريخ التقرير، كان المبلغ المستحق الدفع عن األسهم المدفوعة جزئياً التي تحتفظ بها المجموعة   (هـ)
   مليون لایر عماني).

 
  مارات اإلسالميةإيرادات الفوائد/ إيرادات من التمويالت/ االستث  ٢٨

 
٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

 

  ٤٠١٬٦٧٩   ٣٨١٫٩٠٣  قروض وسلف  ٩٩١٫٩٥٦   ١٬٠٤٣٬٣٢٣
  ١٩٬٩٧٩   ١١٫٠٦٨  مستحق من البنوك  ٢٨٫٧٤٨   ٥١٬٨٩٤
  ٣٠٬٣٥٩   ٤٤٫٨٠١  راتاالستثما  ١١٦٫٣٦٦   ٧٨٬٨٥٥

٤٥٢٬٠١٧   ٤٣٧٫٧٧٢   ١٫١٣٧٫٠٧٠   ١٬١٧٤٬٠٧٢  
 ٦١٬٩٧٦   ٦١٫٦٩٥  مديونيات تمويل إسالمي  ١٦٠٫٢٤٧  ١٦٠٬٩٧٧

  ١٬٢٩٣   ٥٩٨  مستحقات إسالمية من بنوك  ١٫٥٥٣   ٣٬٣٥٨
  ٢٬٨١٢   ٥٫٩٧٠   استثمار إسالمي  ١٥٫٥٠٦   ٧٬٣٠٤

٦٦٬٠٨١   ٦٨٫٢٦٣   ١٧٧٫٣٠٦   ١٧١٬٦٣٩  
٬٧١١١٬٣٤٥   ٥١٨٬٠٩٨   ٥٠٦٫٠٣٥     ١٫٣١٤٫٣٧٦  

 
  .٤-٤-٤١المعدل السنوي الفعال على األصول المنتجة مدرج باإليضاح رقم 
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  مصروفات الفوائد/ توزيعات على المودعين  ٢٩

 
٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

 

  ١١٧٬١٦١   ١١٢٫٥٩١  ودائع العمالء  ٢٩٢٫٤٤٤   ٣٠٤٬٣١٥
  ١٬٨٧١   ١٫١٦٠   التزامات ثانوية  ٣٫٠١٣   ٤٬٨٦٠

  ٢٤٬٢٥٩   ١٣٫٨٦٣  اقتراضات بنكيّة  ٣٦٫٠٠٨   ٦٣٬٠١٠
  ١٧٬٨٤٦   ١٥٫٩٢٢  سندات يورو متوسطة األجل  ٤١٫٣٥٦   ٤٦٬٣٥٣

١٦١٬١٣٧   ١٤٣٫٥٣٦   ٣٧٢٫٨٢١   ٤١٨٬٥٣٨  
       

  ٢٩٬٥٣١   ٣١٫٢٠٥  ودائع العمالء اإلسالمية  ٨١٫٠٥٢   ٧٦٬٧٠٤
  ٣٬٨٩٣   ٤٫٨٦٩  صكوك  ١٢٫٦٤٧   ١٠٬١١٢
  ٦٬٥٦٥   ٤٫٢٩٥  اقتراضات البنك اإلسالمية  ١١٫١٥٦   ١٧٬٠٥٢

٣٩٬٩٨٩   ٣٠٫٣٦٩   ١٠٤٫٨٥٥   ١٠٣٬٨٦٨  
٢٠١٬١٢٦   ١٨٣٫٩٠٥   ٤٧٧٫٦٧٦   ٥٢٢٬٤٠٦  

 
مليون لایر عماني) التي يقدمها  ١٠: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ١١لعمالء مستحقات مقابل خطط الجوائز بقيمة يشمل مصروف الفوائد على ودائع ا

مليون لایر عماني  ١ يشمل توزيع األرباح على ودائع العمالء اإلسالميين مستحقات في برامج الجوائز بقيمة البنك إلى أصحاب ودائع التوفير.
  .التوفيرحاملي ودائع مليون لایر عماني) ل ١: ٢٠١٩(
 

  .٤-٤-٤١المعدل السنوي الفعلي على االلتزامات المحملة بفوائد مدرج بإيضاح رقم 
 

  إيرادات عموالت ورسوم (بالصافي) ٣٠
 

لایر  مليون ١٫٥٤٢إيرادات العموالت والرسوم المدرجة بقائمة الدخل الشامل المجمعة هي بالصافي من العموالت والرسوم المدفوعة والتي تبلغ 
  مليون لایر عماني). ١٫١١٣: ٢٠١٩عماني (

 
  إيرادات تشغيل أخرى  ٣١

 
٢٠١٩  ٢٠٢٠   ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

 
 

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

  

  ٣٩٬٧٣٤  ٣٤٫٧٧٢  صرف عمالت أجنبية ٩٠٫٣١٧  ١٠٣٬٢٠٥
  ١٬٥٨٩   ١٣   ر في القيمة العادلة لألصول الماليةالتغي   ٣٤  ٤٬١٢٧

  ١٬٣٦٦  -  صافي الربح المحقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة  -  ٣٬٥٤٨
  ٦٬٥٧٩  ٦٫١٥٢   إيرادات توزيعات أرباح ١٥٫٩٧٩  ١٧٬٠٨٨

  ٣٬٦٤٧  ٣٫١٥٥  إيرادات أخرى ٨٫١٩٥  ٩٬٤٧٣
٥٢٬٩١٥  ٤٤٫٠٩٢  ١١٤٫٥٢٥  ١٣٧٬٤٤١  

 
ما  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بلغت إيرادات توزيعات األرباح المدرجة على استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة المنتهية في 

االستثمارات ألف لایر عماني) تتعلق ب ٦٨٨: ٢٠١٩ألف لایر عماني ( ١٣٠مليون لایر عماني) ، منها  ٥٫٣٤١: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٤٫٩٦١قيمته 
  المباعة خالل العام.

 
أخ٣٢ ل تشغ فات

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٥٣       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  النقد وما يماثل النقد  ٣٣
 

  قديّة على المبالغ التالية:يشتمل النقد وما يماثل النقد المدرج في قائمة التدفقات الن
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  باآلالف
      

  ٦٠٩٬٩٦٢  ٢٥٧٫٦٢٧  مستحق من البنوك٦٦٩٫١٦١  ١٬٥٨٤٬٣١٧
  ٧٨١٬٢٥٥  ٦٥٦٫٣٩١  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية١٫٧٠٤٫٩١٢  ٢٬٠٢٩٬٢٣٤
  ٤٦١٬٨١٩  ٦٧٥٫٣١٨  أذون الخزانة١٫٧٥٤٫٠٧٣  ١٬١٩٩٬٥٣٠

)٢٬٢٦١٬٩٥١( )٨٧٠٬٨٥١(   (٣٨٧٫٢٥٨)   ودائع من البنوك(١٫٠٠٥٫٨٦٥)   
٩٨٢٬١٨٥  ١٫٢٠٢٫٠٧٨ ٣٫١٢٢٫٢٨١  ٢٬٥٥١٬١٣٠  

 
  ربحية السهم الواحد  ٣٤

 
  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام على النحو التالي:تحتسب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة ربح العام على 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
الربح المنسوب إلى حاملي األسهم العادية للشركة األم لربحية السهم الواحد األساسية (لایر ُعماني 

  باآلالف)
             

١٦٣٫٣٥٨    
             
١٨٥٬٥٥٠  

)٧٫١٥٠(   )٧٫١٦٨(  (لایر عماني باآلالف) رأس المال الدائم الفئة األولى منفوائد على يخصم:   
 ١٧٨٫٤٠٠   ١٥٦٫١٩٠ 

  (ألف سهم) الصادرة خالل السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
          

٣٬٢٤٩٬٥٢٣    
          

٥٢٣٬٢٤٩٬٣   
    

٠٥٥٫٠   ٠٫٠٤٨  ربحية السهم الواحد األساسية (لایر ُعماني)  
    

١٤٫٠   ٠٫١٢  السهم الواحد األساسية (دوالر أمريكي)ربحية   
 

  ال يوجد هناك أي أدوات أخرى معدّلة بطبيعتها، وبالتالي فإن ربحية السهم األساسية والمعدلة هي نفسها لكلتا السنتين.
 

  تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باآلالف) على النحو التالي:
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
    

  ٢٬٩٤٧٬٤١٣ ٣٫٠٩٤٫٧٨٤  يناير ١ في
 ١٥٤٫٧٣٩ ١٥٤٫٧٣٩  ٢٠٢٠تأثير األسهم المجانية المصدرة خالل 
 ١٤٧٫٣٧١  -  ٢٠١٩تأثير األسهم المجانية المصدرة خالل 
 ٣٫٢٤٩٫٥٢٣ ٣٫٢٤٩٫٥٢٣   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 
  معامالت مع أطراف ذات عالقة  ٣٥

 
تجري المجموعة معامالت مع بعض من أعضاء مجلس اإلدارة بها ومساهميها واإلدارة العليا والشركات التي لديها  في سياق األعمال العادية،

تماد عمصلحة جوهرية فيها. تعمل المجموعة في معامالت مع أطراف ذات عالقة فقط وفقًا ألسس تجارية بحتة والقوانين واللوائح ذات الصلة. يتم ا
بل مجلس إدارة البنك وإدارته. إن األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي المجمعة شروط هذه المعامالت من ق

  كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
   أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة الرئيسيون أ) 

  ٢٬٧٦٣   ٧٤٦  قروض وسلف ١٫٩٣٨   ٧٬١٧٧
  ٩٧٤  ١٫٦٨٨  حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى ٤٫٣٨٤   ٢٬٥٣٠

       
     ب) المساهمون الرئيسيون وآخرون   

  ٧٧٬٣٤٨  ٢٦٫٧٢٤  قروض وسلف ٦٩٫٤١٣   ٢٠٠٬٩٠٤
  ٢٧٬٢٣٥  ٢٣٫٧٢١  حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى ٦١٫٦١٣   ٧٠٬٧٤٠

١٦٫٢٤٩  ١٩٬٩٦١ 
التزامات العمالء بموجب اعتمادات مستندية وخطابات ضمان

 ٦٫٢٥٦  وارتباطات أخرى
 

٧٬٦٨٥ 
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٥٤       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  معامالت أطراف ذات عالقة (تابع)  ٣٥
 

  لمدرجة ضمن القوائم المالية المجمعة:فيما يلي اإليرادات والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة وا
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

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

  ١٣٠ ٣٥   إيرادات الفوائد ٩١  ٣٣٨
  ٤٣  ٤٥  روف الفوائدمص  ١١٧  ١١٢
 ١٦٢ ١٤٧  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   ٣٨٢ ٤٢١
 ٨٤ ٨٤   أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ٢١٨ ٢١٨

    ب) المساهمون الرئيسيون وآخرون  
  ٣٬٣٣٦  ٣٫١٠٠   إيرادات الفوائد  ٨٫٠٥٢  ٨٬٦٦٥
  ١٬٠٠٨ ٦٤٤   مصروفات فوائد  ١٫٦٧٣  ٢٬٦١٨

 
حليل القروض أو السلف أو المديونيات والتعرضات غير الممولة المستحقة من األطراف ذات العالقة أو من المساهمين الذين يملكون نسبة فيما يلي ت

  أو أكثر من أسهم البنك أو أفراد أسرهم، ناقصاً كافة المخصصات والمبالغ المشطوبة: %١٠
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠   ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ر أمريكي دوال

 باآلالف
 

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
  

  ٤٢٬٠١١ -  شؤون البالط السلطاني  -  ١٠٩٬١٢٠

٨٦٫١٧١  ١١٢٬١٣٥  
   معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني 

  ٤٣٬١٧٢  ٣٣٫١٧٦  شركات المجموعة  
  ٢٬٦١٣  ٥٥٠  أخرى   ٤٢٩٫١  ٦٬٧٨٧

٨٧٬٧٩٦  ٧٢٦٫٣٣    ٠٠٦٫٨٧  ٢٢٨٬٠٤٢  
    
 

  مصروفات الفوائد المتكبدة على الودائع:
 

  أو أكثر من أسهم البنك أو أفراد عائالتهم خالل العام: %١٠فيما يلي تحليل بنود المصروفات المدفوعة إلى األطراف ذات العالقة أو من يملكون 
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ر أمريكي دوال

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  باآلالف
 

  ٤١٢  ٢٣٩  شؤون البالط السلطاني  ٦٢١   ١٬٠٧٠
٥٬١   ٥٩٦  ٤٠٥  معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته  ١٫٠٥٢   ٤٨
  ٤٣  ٤٥  أخرى  ١١٧   ١١٢

١١٬٠٥  ٦٨٩   ١٫٧٩٠   ٢٬٧٣٠   
 

  تعويضات لإلدارة العليا
 

. يعتبر البنك أن أعضاء اللجنة التنفيذية لإلدارة هم من موظفي ٢٠٢٠) باللجنة التنفيذية لإلدارة في عام ٧: ٢٠١٩( نموظفي ٦تتألف اإلدارة العليا من 
  .٢٤اإلدارة العليا ألغراض االفصاح عن معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
مالها االعتيادية، أبرمت المجموعة معامالت مع بعض موظفي اإلدارة الرئيسيين لديها وبعض الشركات التي يكون لهم فيها مصالح في سياق أع

  هامة. وقد تم إدراج األرصدة المتعلقة بهذه األطراف ذات العالقة في قائمة المركز المالي المجمعة كما في تاريخ التقرير، كما يلي:
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
 

  ١٬٢٤٣  ٤٢٢  قروض وسلف  ١٫٠٩٦   ٣٬٢٢٩
  ٩٤٩  ١٫٥٩٥  حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى ٤٫١٤٣   ٢٬٤٦٥

 
    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٥٥       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  معامالت أطراف ذات عالقة (تابع)  ٣٥
 

  لي اإليرادات والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن القوائم المالية المجمعة:فيما ي
٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  باآلالف

 

  ٥٢  ١٧  إيرادات الفوائد ٤٤   ١٣٥
  ٤٣   ٤٥  مصروفات فوائد  ١١٧   ١١٢

  ٣٬٨٩٥   ××  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل ××   ١٠٬١١٧ 
  ٥٨   ××  منافع ما بعد التوظيف ××   ١٥١

 
. بعض ايإن المبالغ المبينة في الجدول أعاله هي مبالغ متكبدة / مدفوعة تم إدراجها كمصروف خالل فترة التقرير وهي تتعلق بموظفي اإلدارة العل

ألخذ في عين امكونات تعويضات اإلدارة العليا هي على أساس التأجيل ويتم اإلفصاح عنها وفقاً لذلك. بالتالي فقد تم تعديل أرقام السنة السابقة بعد 
  الفعلي. االعتبار الدفع

 
  أنشطة ائتمانية  ٣٦

 
بصفتها حارس أمين ومدير لعدة صناديق استثمار وأفراد. إجمالي  تحتوي أنشطة المجموعة االئتمانية على أنشطة إدارة االستثمار حيث تزاولها

  األموال التي تديرها المجموعة ولم يتم إدراجها ضمن قائمة المركز المالي كما يلي:
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  باآلالف
       

 ١٬١٨٣٬٧٥٧ ١٫٠٠٥٫٩٦٣  أموال مدارة٢٫٦١٢٫٨٩١  ٣٬٠٧٤٬٦٩٤
 

  الموحدةالمشاركة مع المنشآت المهيكلة غير 
 

  تتألف األنشطة االئتمانية للمجموعة من أنشطة إدارة االستثمار التي تتم كأمين للحفظ ومدير لعدد من صناديق االستثمار واألفراد.
 

  لة التي ال تقوم المجموعة بدمجها ولكن لديها حصة فيها.يصف الجدول التالي أنواع المنشآت المهيك
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  دوالر أمريكي باآلالف  باآلالف
 ١٥٥٬٠٢٦  ٢٥١٫٣٩٥  أموال مدارة ٦٥٢٫٩٧٤   ٤٠٢٫٦٦٥

 
صص التي تحتفظ بها المجموعة في منشآت مهيكلة غير مجمعة. والحد األقصى للتعرض للخسارة هو يوضح الجدول التالي تحليًال للقيم الدفترية للح

  القيمة الدفترية لألصول المحتفظ بها.
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  دوالر أمريكي باآلالف  باآلالف
 ١١٬٥١٥  ٧٫٧٩١  فترية لألموال المحتفظ بهاالقيمة الد ٢٠٫٢٣٦   ٢٩٫٩٠٩

 
ة التي ترعاها لتعتبر المجموعة نفسها راعية لمنشأة مهيكلة عندما تسهل إنشاء هذه المنشأة. ويوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالمنشآت المهيك

  المجموعة، والتي ال تملك المجموعة أي حصة فيها.
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
ر أمريكي دوال

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  دوالر أمريكي باآلالف  باآلالف
  ١٤٥٬٤٢٣  ١٢٣٫١٤٢  أموال مدارة ٣١٩٫٨٤٩   ٣٧٧٬٧٢٢

  ٥٦٩  ٥١١  عموالت وأتعاب ١٫٣٢٧   ١٬٤٧٨
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  المشتقات  ٣٧
 

تتضمن أدوات مالية مشتقة. األداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين  في سياق األعمال العادية، ترتبط المجموعة بالعديد من أنواع المعامالت التي
لمشتقة ت اطرفين تعتمد فيه المدفوعات على التحركات في سعر واحد أو أكثر من األدوات المالية أو المعدل االستداللي أو المؤشر. تدرج هذه األدوا

وي الربح أو الخسارة غير المدرجين من المقارنة مع السوق بالنسبة لألداة المشتقة باستخدام بالقيمة العادلة. القيمة العادلة لألداة المشتقة هي ما يسا
تستخدم و األسعار السائدة بالسوق أو أساليب التسعير الداخلية. تدرج األرباح والخسائر غير المحققة في الربح والخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.

  الية:المجموعة األدوات المالية المشتقة الت
  

  أنواع منتجات المشتقات
 

لمستقبل. االعقود اآلجلة والمستقبلية اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو بيع عمالت أو سلع أو أدوات مالية بسعر محدد في تاريخ محدد في 
دوات مستقبلية ألسعار الفائدة مصممة حسب العقود اآلجلة مصممة للتعامل بها في السوق الفوري. كما أن اتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة هي أ

  ل.باالحتياجات بحيث تعمل على تثبيت أسعار الفائدة اآلجلة لقروض اعتبارية لفترة محددة من الزمن متفق عليها تبدأ بتاريخ محدد في المستق
 

ي العادة بلغ تقديري محدد. تتبادل األطراف المتقابلة فعقود مقايضات أسعار الفائدة هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين لمقايضة الفائدة استناداً إلى م
  معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة استناداً إلى قيمة تقديرية بعملة واحدة.

 
سعر محدد ب اليةالخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق وليس االلتزام إما في شراء أو بيع مقدار معين من السلع أو العمالت األجنبية أو األداة الم

  إما في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية محددة.  
 

  المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية
 

الت مكجزء من إدارة أصولها والتزاماتها تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالية المشتقة في أغراض التغطية بغرض تخفيض تعرضها لمخاطر الع
  الت الفائدة. تحقق تلك التغطية أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعة إضافة إلى التغطية االستراتيجية ضد جميع مخاطر المركز المالي.ومعد

 
تستخدم المجموعة عقود صرف عملة أجنبية آجلة ومقايضات للتغطية ضد مخاطر عملة محددة على وجه الخصوص. باإلضافة إلى ذلك، تستخدم 

  ود مقايضات معدالت الفائدة للتغطية ضد التغييرات في التدفقات النقدية الناشئة من بعض القروض والودائع ذات معدالت الفائدة الثابتة.المجموعة عق
 

 ةبالنسبة لمخاطر معدالت الفائدة، يتم إجراء تغطية استراتيجية عن طريق رصد إعادة تسعير األصول وااللتزامات المالية والدخول في مقايض
لمالية ادالت فائدة لتغطية حصة من مخاطر معدالت الفائدة. وحيث أن التغطية االستراتيجية ال تؤهل لمحاسبة التغطية، تتم المحاسبة عن األدوات مع

  المشتقة ذات الصلة على أنها معامالت مشتقة منتظمة.  
 

تغطيات القيمة العادلة للتغطية من حركة مخاطر معدالت الفائدة على  أبرمت الشركة األم عقود مقايضات معدالت الفائدة التي يتم تصنيفها على أنها
ها فسندات يورو متوسطة األجل وبعض ودائع عمالئها. وباإلضافة إلى ذلك، أبرمت المجموعة أيضاً عقود مقايضات معدالت الفائدة التي يتم تصني

عادلة ات النقدية عن التزاماتها الثانوية. يتم تسجيل التغير المتراكم في القيمة العلى أنها تغطيات التدفقات النقدية للتغطية من مخاطر تقلبات التدفق
  لاللتزامات المغطاة المنسوبة إلى مخاطر التغطية كجزء من قيمها الدفترية، وبالتالي يتم عرضها في قائمة المركز المالي.

 
ل البة لألدوات المالية المشتقة، والتي تكون مساوية لقيم السوق، إضافة إلى تحلييوضح الجدول المبين في الصفحة التالية القيم العادلة الموجبة والس

يتم بموجبه  الذيالقيم االسمية وفقاً لفترة االستحقاق. وتعادل القيم االسمية القيم األساسية لألداة المشتقة والمعدل المرجعي أو المؤشر وهو األساس 
  قياس التغيرات في قيمة المشتقات.  
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      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
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  المشتقات (تابع) ٣٧
 

            ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
لایر عماني 

 باآلالف

  الموجبة 
 

  القيمة التقديرية حسب فترة االستحقاق   االسمية   السالبة

 
القيمة 
  العادلة

 

  القيمة
   شهرا ١٢-٤   أشهر ٣خالل    إجمالي القيمة   العادلة 

 ١٢أكثر من 
  شهراً 

  )٨(إيضاح  
 

         )١٨(إيضاح 
            

  -   ١٩٢٫٥٠٠   -   ١٩٢٫٥٠٠   -   ١٫٥٩٢  تغطيات القيمة العادلة
  -   ١٣٫٠٩٠   -   ١٣٫٠٩٠   ١٦٤   -  تغطيات التدفقات النقدية

  ٧٢٧٫٦٨٦   ١٥٫٥٢٩   -   ٧٤٣٫٢١٥   ٢٤٫٦١٥   ٢٥٫٥٥٤  مقايضات معدالت الفائدة
  -   ٧٫٩٠١   ٢٠٫٠٧٧   ٢٧٫٩٧٨   ١٩١   ١٫٢٦٣  عقود شراء السلع
  -   ٧٫٩٠١   ٢٠٫٠٧٧   ٢٧٫٩٧٨   ١٫٢٥١   ٢٠٩  عقود بيع السلع

  ١٩٫٥٨٤   ٤٤٤٫٤٤٦   ١٫٢٥٩٫٤٤٨   ١٫٧٢٣٫٤٧٨   ٢٩٣   ٦٨٤  عقود شراء آجلة
  ١٩٫٣٤٦   ٤٣٩٫٥١٤   ١٫٢٥٩٫٦٧٩   ١٫٧١٨٫٥٣٩   ٥٫٤٨٧   ٦٫١٢٧  عقود بيع آجلة

  ٧٦٦٫٦١٦   ١٫١٢٠٫٨٨١   ٢٫٥٥٩٫٢٨١   ٤٫٤٤٦٫٧٧٨   ٣٢٫٠٠١   ٣٥٫٤٢٩  اإلجمالي
  ١٫٩٩١٫٢١٠   ٢٫٩١١٫٣٧٩   ٦٫٦٤٧٫٤٨٣   ١١٫٥٥٠٫٠٧٣   ٨٣٫١١٩   ٩٢٫٠٢٣  كي باآلالفاإلجمالي دوالر أمري

 
 

 لایر عماني باآلالف          
 الموجبة

 
 القيمة التقديرية حسب فترة االستحقاق  االسمية  السالبة

 القيمة العادلة
 

 القيمة
أشهر ٣خالل   إجمالي القيمة  العادلة  شهرا ١٢-٤   شهراً  ١٢أكثر من     

)٨(إيضاح    
 

)٨١(إيضاح           
            

١٩٢٬٥٠٠  -   ٩٬٨٣٣   ٢٠٢٬٣٣٣   ١٦   ٤١٠  
-  ٢٦٬١٨٠  -  -   ٢٦٬١٨٠  ٤٠  

٦٤١٬٦٧٩   ١٩٨٬٧٤٩  -   ٨٤٠٬٤٢٨   ٩٬٧٧٣   ٩٬٩٠٧  
٢٬٥٦٨    ٤٦٬٥٩٨   ٧٠٬٢٦١   ١١٩٬٤٢٧   ١٬٦٠٥   ٤٬٦٩٥  
٢٬٥٦٨   ٤٦٬٥٩٨   ٧٠٬٢٦٠   ١١٩٬٤٢٦   ٤٬٥٦٩   ١٬٦٩٤  

١٧٠٬٤١٠   ٦٣٣٬٢١٦   ٩٤٥٬٧٩٩   ١٬٧٤٩٬٤٢٥   ١٬١٤٤   ٨٤٨  
١٦٨٬٦٦٤   ٦٣٠٬٠٠٨   ٩٤٣٬٩١٢   ١٬٧٤٢٬٥٨٤   ١٬٥٢٨   ٤٬٧٢٠  

١٬٢٠٤٬٥٦٩   ١٬٥٥٥٬١٦٩   ٢٬٠٤٠٬٠٦٥   ٤٬٧٩٩٬٨٠٣   ١٨٬٦٧٥   ٢٢٬٢٧٤  
  ٣٬١٢٨٬٧٥١   ٤٬٠٣٩٬٤٠٠   ٥٬٢٩٨٬٨٧٠   ١٢٬٤٦٧٬٠٢١   ٤٨٬٥٠٦   ٥٧٬٨٥٥  آلالف

 
  اتفاقيات إعادة الشراء  ٣٨

 

  : ال شيء).٢٠١٩قود إعادة شراء قائمة في تاريخ التقرير (ال يوجد لدى المجموعة أي معامالت ع
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  التوزيع الجغرافي لألصول وااللتزامات  ٣٩
 

  فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول وااللتزامات كالتالي:
 

  سلطنة غمان  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

دول مجلس 
التعاون الخليجي

  أوروبا  األخرى
الواليات المتحدة

 اإلجمالي  أخرى  األمريكية
لایر عماني  

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
             نقد وأرصدة لدى
٦٥٦٫٨٩١   -   -  -  ١٨٢٫٦٨٧  ٤٢٤٫٢٠٤  البنوك المركزية

٥٧٣٫٨٨٦  ١٤٩٫٩٦٣ ٥٣٫٧٣٢  ٤٩٫٣٠٨  ٢٧٩٫٨٢٠  ٤١٫٠٦٣  مستحق من البنوك
٨٫٩٣٧٫٣٧٣  ٥٠٫٧٩٨  -      -  ١٩٠٫٨٠١  ٨٫٦٩٥٫٧٧٤  قروض وسلف

١٫٨٣٥٫٤٦١  ٤٠٢٫٤٥٠ ١٫٦١٧  ١٫٤١٣  ١٠٠٫٤٩٣  ١٫٣٢٩٫٤٨٨  االستثمارات
٤٥٠٫١٥٤  -  -  -  ١٤٫٤٠٨  ٤٣٥٫٧٤٦ ممتلكات ومعدات وأصول أخرى

١٢٫٤٥٣٫٧٦٥  ٦٠٣٫٢١١ ٥٥٫٣٤٩  ٥٠٬٧٢١  ٧٦٨٫٢٠٩  ١٠٫٩٧٥٫٢٧٥  إجمالي األصول
            

٩٣٨٫٠٠٧  ٢٤٩٫١٨٠  -  ٣٦٫١٢٧  ٥٨٥٫٠٩٢  ٦٧٫٦٠٨  ودائع من البنوك
٨٫٣٧٧٫٢٧٤  ٤٣٫٨٦٠  ٦٨٣  ١٦٫٧٠٤  ٤٨٦٫٧٥٧  ٧٬٨٣١٬٢٧٠  ودائع العمالء

سندات/ صكوك يورو متوسطة 
٤٧٦٫٧٩٧  -   -     ٣٨٦٫٥٩٢  -     ٩٠٫٢٠٥  األجل

٦٠٤٫٩٤٩  ١٦  -     -  ٢٥٫٨١٨  ٥٧٩٫١١٥  التزامات أخرى وضريبة
١٣٫٠٩٠  -  ١٣٫٠٩٠  -  -     -     التزامات ثانوية

٢٫٠٤٣٫٦٤٨  -   -     -  -     ٢٫٠٤٣٫٦٤٨  أموال المساهمين
إجمالي االلتزامات وحقوق 

١٢٫٤٥٣٫٧٦٥  ٢٩٣٫٠٥٦  ١٣,٧٧٣  ٤٣٩٫٤٢٣  ١٫٠٩٧٫٦٦٧  ١٠٫٦١١٬٨٤٦  المساهمين
 
 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  سلطنة غمان

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
  أوروبا  األخرى

الواليات 
المتحدة 
 اإلجمالي  أخرى  األمريكية

دوالر أمريكي  
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

ي دوالر أمريك
  باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

 ١٫٧٠٦٫٢١٠  -  -  -   ٤٧٤٫٥١٢  ١٫٢٣١٫٦٩٨ نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية
 ١٫٤٩٠٫٦١٣  ٣٨٩٫٥١٤  ١٣٩٫٥٦٤  ١٢٨٫٠٧٣  ٧٢٦٫٨٠٥  ١٠٦٫٦٥٧   إيداعات لدى بنوك

 ٢٣٫٢١٣٫٩٥٦  ١٣١٫٩٤٣  -    -  ٤٩٥٫٥٨٧  ٢٢٫٥٨٦٬٤٢٦  قروض وسلف
 ٤٫٧٦٧٫٤٣١  ١٫٠٤٥٫٣٢٥  ٤٫٢٠٠  ٣٫٦٧٠  ٢٦١٫٠٢١  ٣٫٤٥٣٫٢١٥  اراتاستثم

 ١٫١٦٩٫٢٣١  -  - -  ٣٧٫٤٢٣  ١٫١٣١٫٨٠٨  ممتلكات ومعدات وأصول أخرى
 ٣٢٫٣٤٧٫٤٤١  ١٫٥٦٦٫٧٨٢  ١٤٣٫٧٦٤  ١٣١,٧٤٣  ١٫٩٩٥٫٣٤٨  ٢٨٫٥٠٩٫٨٠٤  إجمالي األصول

            
 ٢٫٤٣٦٫٣٨٢  ٦٤٧٫٢٢١  -  ٩٣٫٨٣٦  ١٫٥١٩٫٧١٩  ١٧٥٫٦٠٦  ودائع من البنوك

 ٢١٫٧٥٩٫١٥٤  ١١٣٫٩٢٢  ٢٫٨٣١  ٤٣٫٣٨٧  ١٫٢٥٩,١٠٩  ٢٠٫٣٤٠,٩٦٢  ودائع العمالء
سندات وصكوك يورو متوسطة 

   -  ٢٣٤٫٢٩٩  األجل
  

١٫٢٣٨٫٤٣٤   -  -  ١٬٠٠٤٬١٣٥ 
 ١٫٥٧١٫٢٩٦  ٤٢  -  -  ٦٧٫٠٦٠  ١٫٥٠٤٫١٩٤  التزامات أخرى وضريبة

 ٣٤٫٠٠٠   -  ٣٤٫٠٠٠  -   -  -   التزامات ثانوية
 ٥٫٣٠٨٫١٧٥   -  -  -   -  ٥٫٣٠٨٫١٧٥  أموال المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق 
 ٣٢٫٣٤٧٫٤٤١  ٧٦١٫١٨٥  ٣٦٫٨٣١  ١٫١٤١٫٣٥٨  ٢٫٨٤٥٬٨٨٨  ٢٧,٥٦٣٬٢٣٦  المساهمين

 
    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



                                                                                  ٥٩       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  مات (تابع)التوزيع الجغرافي لألصول وااللتزا  ٣٩

  سلطنة غمان  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

دول مجلس 
التعاون الخليجي

  أوروبا  األخرى
الواليات المتحدة

 اإلجمالي  أخرى  األمريكية
لایر عماني  

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
             ة لدىنقد وأرصد

 ٧٨١٬٧٥٥   -   -  -  ١٤٢٬٤١٤   ٦٣٩٬٣٤١  البنوك المركزية
 ٨٦٩٬٨٠٤   ١١٣٬٧٧٠   ٦٠٬٥٣٨   ٣٩٬٧٧٤  ٥٦٩٬٣٩٩   ٨٦٬٣٢٣  مستحق من البنوك

 ٨٬٨٧٨٬٠٤١   ٥٣٬٦٠٠   -       ١٠٣    ٢٦٣٬٠٦١    ٨٬٥٦١٬٢٧٧   قروض وسلف
 ١٬٤٤٤٬٨٣٢   ٣٦٥٬٦٨٥  ٤١٥   ١٬٥٠٢  ١١١٬٧١٣   ٩٦٥٬٥١٧  االستثمارات

 ٣١٦٬١٧٦  -  -  -  ٢٥٬٨٣٢   ٢٩٠٬٣٤٤  ممتلكات ومعدات وأصول أخرى
  ١٢٬٢٩٠٬٦٠٨   ٥٣٣٬٠٥٥    ٦٠٬٩٥٣    ٤١٬٣٧٩    ١٬١١٢٬٤١٩    ١٠٬٥٤٢٬٨٠٢   إجمالي األصول

           
  ١٬١٧٣٬٤٧٩   ٢٥٣٬٥٥٨   ٣٬٨٥٠   ٢٤٤٬٣٥١   ٦١١٬٠٩٠   ٦٠٬٦٣٠  ودائع من البنوك

  ٨٬٠٤٣٬٦٦٦   ٣٢٬٠٩١   ٩٥٥  ١٬٩١٣   ٤٨٣,٦٩٧   ٧٬٥٢٥,٠١٠  ودائع العمالء
سندات/ صكوك يورو متوسطة 

  ٤٧٥٬٦١٥  -   -      ٣٨٥٬٤١٠  -      ٩٠٬٢٠٥  األجل
  ٥٦٩٬٠٣٢   ١٦  -      ١٠   ٥١٬٢٠٠   ٥١٧٬٨٠٦  التزامات أخرى وضريبة

  ٢٦٬١٨٠  -    ٢٦٬١٨٠  -  -     -     التزامات ثانوية
  ٢٬٠٠٢٬٦٣٦  -   -     -  -      ٢٬٠٠٢٬٦٣٦  أموال المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق 
  ١٢٬٢٩٠٬٦٠٨   ٢٨٥٬٦٦٥   ٣٠٬٩٨٥   ٦٣١٬٦٨٤   ١٬١٤٥,٩٨٧   ١٠٬١٩٦٬٢٨٧  المساهمين

 
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  سلطنة غمان

دول مجلس 
التعاون 

ليجي الخ
  أوروبا  األخرى

الواليات 
المتحدة 
 اإلجمالي  أخرى  األمريكية

دوالر أمريكي  
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

  ٢٬٠٣٠٬٥٣٣  -  -  -    ٣٦٩٬٩٠٦   ١٬٦٦٠٬٦٢٧  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية
  ٢٬٢٥٩٬٢٣٠   ٢٩٥٬٥٠٦   ١٥٧٬٢٤٢  ١٠٣٬٣٠٩   ١٬٤٧٨٬٩٥٨   ٢٢٤٬٢١٥   إيداعات لدى بنوك

  ٢٣٬٠٥٩٬٨٤٦   ١٣٩٬٢٢١   -    ٢٦٨    ٦٨٣٬٢٧٤    ٢٢٬٢٣٧٬٠٨٣   قروض وسلف
  ٣٬٧٥٢٬٨١١   ٩٤٩٬٨٣١   ١٬٠٧٨  ٣٬٩٠١   ٢٩٠٬١٦٤   ٢٬٥٠٧٬٨٣٧  استثمارات

  ٨٢١٬٢٣٦  -  - -   ٦٧٬٠٩٦   ٧٥٤٬١٤٠  وأصول أخرى ممتلكات ومعدات
  ٣١٬٩٢٣٬٦٥٦   ١٬٣٨٤٬٥٥٨    ١٥٨٬٣٢٠   ١٠٧٬٤٧٨    ٢٬٨٨٩٬٣٩٨    ٢٧٬٣٨٣٬٩٠٢   إجمالي األصول

            
  ٣٬٠٤٧٬٩٩٧   ٦٥٨٬٥٩٢   ١٠٬٠٠٠  ٦٣٤٬٦٧٨   ١٬٥٨٧٬٢٤٧   ١٥٧٬٤٨٠  ودائع من البنوك

  ٢٠٬٨٩٢٬٦٣٩   ٨٣٬٣٥٣   ٢٬٤٨١  ٤,٩٦٩   ١٬٢٥٦,٣٥٦  ١٩٬٥٤٥,٤٨٠  ودائع العمالء
سندات وصكوك يورو متوسطة 

   -   ٢٣٤٬٢٩٩  األجل
  

١٬٢٣٥٬٣٦٤   -  -  ١٬٠٠١٬٠٦٥  
  ١٬٤٧٨٬٠٠٤   ٤٢  -  ٢٦   ١٣٢٬٩٨٧   ١٬٣٤٤٬٩٤٩  التزامات أخرى وضريبة

  ٦٨٬٠٠٠   -   ٦٨٬٠٠٠  -   -  -   التزامات ثانوية
  ٥٬٢٠١٬٦٥٢   -  -  -   -   ٥٬٢٠١٬٦٥٢  أموال المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق 
   ٢٬٩٧٦,٥٩٠   ٢٦٬٤٨٣,٨٦٠  المساهمين

  
٣١٬٩٢٣٬٦٥٦   ٧٤١٬٩٨٧   ٨٠٬٤٨١  ١٬٦٤٠٬٧٣٨   

 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٦٠  

       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  معلومات قطاعيّة  ٤٠
 

تاجي. جغرافياً، تأخذ غرافي وانتمت مراجعتها من قبل اللجنة التنفيذية التي يتم استخدامها التخاذ قرارات استراتيجية. وتأخذ اللجنة باالعتبار األعمال من منظورين جحددت اإلدارة قطاعات التشغيل على أساس التقارير التي 
ت ولألفراد والخدمات المصرفية اإلسالمية حيث أن جميع هذه االعمال موجودة في سلطنة عمان. التحليل القطاعي باالعتبار أداء البنك ككل في ُعمان واألسواق العالمية. ويتم تقسيم السوق العماني إلى خدمات مصرفية للشركا

  وفقاً للمواقع الجغرافية كما يلي:
 

  :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  اإلجمالي    دولي    سلطنة ُعمان    سلطنة ُعمان    دولي    اإلجمالي
دوالر أمريكي  

الفباآل    
دوالر أمريكي  

   باآلالف
دوالر أمريكي  

   باآلالف
لایر عماني  

      لایر عماني باآلالف       باآلالف
لایر عماني  

  باآلالف
           

  ٤٣٧٫٧٧٢   ٩٫٧٩٥   ٤٢٧٫٩٧٧  إيرادات الفوائد  ١٫١١١٫٦٢٨   ٢٥٫٤٤٢   ١٫١٣٧٫٠٧٠
  )١٤٣٫٥٣٦(    )٥٫٠٨٢(    )١٣٨٫٤٥٤(   مصروف الفوائد  )٣٥٩٫٦٢١(   )١٣٫٢٠٠(   )٣٧٢٫٨٢١(

  ٦٨٫٢٦٣   -   ٦٨٫٢٦٣  إيرادات من التمويل اإلسالمي / االستثمارات  ١٧٧٫٣٠٦   -   ١٧٧٫٣٠٦
  )٤٠٫٣٦٩(   -   )٤٠٫٣٦٩(    توزيعات على المودعين  )١٠٤٫٨٥٥(   -   )١٠٤٫٨٥٥(

  ٩٠٫٣١٧  ٣٫٦٨٨  ٨٦٫٦٢٩  إيرادات عموالت ورسوم (بالصافي)  ٢٢٥٫٠١١  ٩٫٥٧٩  ٢٣٤٫٥٩٠
  ٤٤٫٠٩٢  ٢٫٩٢٢  ٤١٫١٧٠  إيرادات التشغيل األخرى  ١٠٦٫٩٣٥  ٧٫٥٩٠  ١١٤٫٥٢٥

  ٤٥٦٫٥٣٩  ١١٫٣٢٣  ٤٤٥٫٢١٦  إيرادات التشغيل  ١٫١٥٦٫٤٠٤  ٢٩٫٤١١  ١٫١٨٥٫٨١٥
           
  )١٥٩٫٦٠٢(    )٤٫٧٢٠(    )١٥٤٫٨٨٢(   مصروفات التشغيل األخرى  )٤٠٢٫٢٩١(    )١٢٫٢٦١(    )٤١٤٫٥٥٢( 
  )٢٠٬٢٥٠(   )٥٦٠(    )١٩٫٦٩٠(  استهالك  )٥١٫١٤٣(    )١٬٤٥٤(   )٥٢٫٥٩٧(
  )٨١٫٠٣٨(   )١٢٫٩٤٧(   )٦٨٫٠٩١(  صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول المالية  )١٧٦٫٨٥٩(   )٣٣٫٦٢٩(   )٢١٠٫٤٨٨(
  )٣٢٫٢٩١(   )١٦٩(   )٣٢٫١٢٢(  مصروفات الضريبة  )٨٣٫٤٣٣(   )٤٤٠(   )٨٣٫٨٧٣(
  )٢٩٣٫١٨١(   )١٨٫٣٩٦(   )٢٧٤٫٧٨٥(  اإلجمالي  )٧١٣٫٧٢٦(   )٤٧٫٧٨٤(   )٧٦١٫٥١٠(

  ١٦٣٫٣٥٨   )٧٫٠٧٣(    ١٧٠٫٤٣١  ربح/ (خسارة) العام  ٤٤٢٫٦٧٨   )١٨٫٣٧٣(     ٤٢٤٫٣٠٥
           

  ١٢٫٤٥٣٫٧٦٥   ٣٨٢٫٦٣١   ١٢٫٠٧١٫١٣٤  إجمالي األصول  ٣١٫٣٥٣٫٥٩٤   ٩٩٣٫٨٤٧   ٣٢٫٣٤٧٫٤٤١

  ١٠٫٤١٠٫١١٧   ٣٤٥٫٩٧٤   ١٠٫٠٦٤٫١٤٣  امات إجمالي اإللتز  ٢٦٫١٤٠٫٦٣٢   ٨٩٨٫٦٣٤   ٢٧٫٠٣٩٫٢٦٦

 ٨٫٤٧٩  ١١١  ٨٫٣٦٨ مصروفات رأسمالية ٢١٫٧٣٥  ٢٨٨   ٢٢٬٠٢٣
 
 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٦١  

       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 

  معلومات قطاعية (تابع)  ٤٠
 

  :٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  اإلجمالي    دولي    سلطنة ُعمان    سلطنة ُعمان    دولي    اإلجمالي
دوالر أمريكي  

   باآلالف
الر أمريكي دو 

   باآلالف
دوالر أمريكي  

   باآلالف
لایر عماني  

      لایر عماني باآلالف       باآلالف
لایر عماني  

  باآلالف
           

   ٤٥٢٬٠١٧    ١٨٬٨٧٠   ٤٣٣٬١٤٧  إيرادات الفوائد  ١٬١٢٥٬٠٥٩   ٤٩٬٠١٣   ١٬١٧٤٬٠٧٢
)٤١٨٬٥٣٨(   )٢٦٬٩٩٠(   )٣٩١٬٥٤٨( )١٥٠٬٧٤٦(   مصروف الفوائد     )١٦١٬١٣٧(    )١٠٬٣٩١(  

   ٦٦٬٠٨١   -   ٦٦٬٠٨١  إيرادات من التمويل اإلسالمي / االستثمارات  ١٧١٬٦٣٩  -   ١٧١٬٦٣٩
)١٠٣٬٨٦٨(   -  )١٠٣٬٨٦٨( )٣٩٬٩٨٩(    توزيعات على المودعين    -   )٣٩٬٩٨٩(  

   ١٠٢٬٢٨٤    ٤٬٨٧٦   ٩٧٬٤٠٨  إيرادات عموالت ورسوم (بالصافي)  ٢٥٣٬٠٠٨   ١٢٬٦٦٥   ٢٦٥٬٦٧٣
   ٥٢٬٩١٥    ١٬٩١٧   ٥٠٬٩٩٨  إيرادات التشغيل األخرى  ١٣٢٬٤٦٢   ٤٬٩٧٩   ١٣٧٬٤٤١

   ٤٧٢٬١٧١    ١٥٬٢٧٢   ٤٥٦٬٨٩٩  إيرادات التشغيل  ١٬١٨٦٬٧٥٢   ٣٩٬٦٦٧   ١٬٢٢٦٬٤١٩

 )٤٥٥٬٢٢٥(   )١٧٬٠٤٨(   )٤٣٨٬١٧٧( )١٦٨٬٦٩٩(   مصروفات التشغيل األخرى    )١٧٥٬٢٦٢(   )٦٬٥٦٣(  
)٥٣٬٦٨٦(  )١٬٣١١(   )٥٢٬٣٧٥( )٢٠٬١٦٤(  استهالك    )٢٠٬٦٦٩(  )٥٠٥(  
)١٤٥٬٧٨٤(   )٥٥٬١٥٣(   )٩٠٬٦٣١( )٣٤٬٨٩٣(  صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول المالية    )٥٦٬١٢٧(   )٢١٬٢٣٤(  
)٨٩٬٧٧٤(   )٥١٨(   )٨٩٬٢٥٦( )٣٤٬٣٦٤(  مصروفات الضريبة    )٣٤٬٥٦٣(   )١٩٩(  
)٩٧٤٤٬٤٦(   )٧٤٬٠٣٠(   )٦٧٠٬٤٣٩( )٢٥٨٬١٢٠(  اإلجمالي    )٢٨٦٬٦٢١(   )٢٨٬٥٠١(  

٣٤٬٣٦٣(    ٤٨١٬٩٥٠(    ١٨٥٬٥٥٠   )١٣٬٢٢٩(    ١٩٨٬٧٧٩  ربح/ (خسارة) العام  ٥١٦٬٣١٣  
           

   ١٢٬٢٩٠٬٦٠٨    ٤٨٤٬٩٤٢   ١١٬٨٠٥٬٦٦٦  إجمالي األصول  ٣٠٬٦٦٤٬٠٦٦   ١٬٢٥٩٬٥٩٠   ٣١٬٩٢٣٬٦٥٦

  ١٠٫٢٨٧٫٩٧٢   ٤٥٨٫٧٤٢  ٩٫٨٢٩٫٢٣٠  إجمالي اإللتزامات ٢٥٫٥٣٠٫٤٦٦  ١٫١٩١٫٥٣٨   ٢٦٫٧٢٢٫٠٠٤

  ٨٬٤٨٧   ٢٣٨   ٨٬٢٤٩ مصروفات رأسمالية  ٢١٬٤٢٦   ٦١٨   ٢٢٬٠٤٤
 
 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٦٢  

       بنك مسقط ش.م.ع.ع
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 

  قطاعية (تابع) معلومات  ٤٠
 

لشركات والخدمات المصرفية للمستهلكين والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الدولية والخدمات تصدر المجموعة تقاريرها حول المعلومات القطاعية حسب قطاعات األعمال التالية، الخدمات المصرفية ل
  المصرفية اإلسالمية. يبين الجدول التالي توزيع إيرادات التشغيل للمجموعة والربح وإجمالي األصول حسب قطاع األعمال:

 
 ت المصرفية وإدارة النقدنتجات والخدمات للعمالء من رجال األعمال والشركات، بما في ذلك اإلقراض واستالم الودائع والتمويل التجاري والصرف األجنبي والمعامالتوفر الخدمات المصرفية للشركات عرًضا شامالً للم• 

  والخدمات األخرى ذات الصلة.

ما في ذلك القروض االستهالكية وبطاقات االئتمان وحسابات الودائع بما في ذلك الودائع االدخارية والصرف األجنبي والخدمات المصرفية الخدمات المصرفية للمستهلكين توفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لألفراد، ب• 
  اإللكترونية والتحويالت والتأمين المصرفي والخدمات األخرى ذات الصلة بالفروع.

  واالستثمارات واالستشارات وإدارة األصول والخدمات المصرفية الخاصة. الخدمات المصرفية للشركات تشمل الخزينة والمؤسسات المالية• 

ن عمليات متتضمن الخدمات المصرفية الدولية العمليات الخارجية ومخصصات تكلفة تشمل الخدمات المصرفية الدولية أنشطة الفروع الخارجية والمكاتب التمثيلية واالستثمارات الفرعية واالستراتيجية خارج سلطنة ُعمان. و• 
  سلطنة ُعمان.

 
  الخدمات المصرفية اإلسالمية تمثل األنشطة المصرفية للنافذة اإلسالمية للبنك في سلطنة ُعمان.• 

  

  -----------------------------------------الصيرفة التقليدية ------------------------------------------- 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
صرفية المت الخدما

 للشركات
الخدمات المصرفية 

 للمستهلكين
الخدمات المصرفية 

 للشركات
الخدمات 

  المصرفية الدولية
 اإلجمالي 
 الفرعي

أعمال الصيرفة 
 اإلجمالي اإلسالمية

 
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
  عماني لایر

  باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
                      

  ٢٩٤٫٢٣٦      -   ٢٩٤٫٢٣٦   ٤٫٧٩٥   ٣٥٫٧٩٧   ١٣٧٫٠٧٨   ١١٦٬٥٦٦  صافي إيرادات الفوائد
  ٢٧٫٨٩٤   ٢٧٫٨٩٤    -   -   -   -   -  صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

  ١٣٤٫٤٠٩   ٣٫٣٣٤   ١٣١٫٠٧٥   ٦٫٣٩٥   ٤٠٫٣٩٠   ٦٣٫٣٧٨   ٢٠٫٩١٢  إيرادات عموالت ورسوم وإيرادات أخرى (بالصافي)
  ٤٥٦٫٥٣٩   ٣١٫٢٢٨   ٤٢٥٫٣١١   ١١٫١٩٠   ٧٦٫١٨٧   ٢٠٠٫٤٥٦   ١٣٧٫٤٧٨  إيرادات التشغيل

  )١٧٩٫٨٥٢(   )١٢٫٢٢٧(   )١٦٧٫٦٢٥(   )٦٫٧٧٣(   )١٤٫٨٨٩(   )١١٦٫٠٤٤(   )٢٩٫٩١٩(  مصروفات التشغيل (بما في ذلك االستهالك)
  )٨١٫٠٣٨(   )٧٫٦٩٧(   )٧٣٫٣٤١(   )١٢٫٩٤٧(   )٤٫٩٤٧(   )١٩٫٠٧٩(   )٣٦٫٣٦٨(  قيمة على األصول الماليةصافي خسائر انخفاض ال

  )٣٢٫٢٩١(   )١٫٧٠٠(   )٣٠٫٥٩١(   )١٦٩(   )٨٫٧٦٢(   )١٠٫٣٧٥(   )١١٫٢٨٥(  مصروفات الضريبة
 )٢٩٣٫١٨١(   )٢١٫٦٢٤(   )٢٧١٫٥٥٧(   )١٩٫٨٨٩(   )٢٨٫٥٩٨(   )١٤٥٫٤٩٨(   )٧٧٫٥٧٢(  

  ١٦٣٫٣٥٨   ٩٫٦٠٤   ١٥٣٫٧٥٤   )٨٫٦٩٩(   ٤٧٫٥٨٩   ٥٤٫٩٥٨   ٥٩٫٩٠٦  ة) العامربح (خسار
  ١٢٫٤٥٣٫٧٦٥   ١٫٤٦٦٫١٨٠   ١٠٫٩٨٧٫٥٨٥   ٤٠٣٫٩٩٢   ٢٫٦٤٠٫٦٧٢   ٣٫٥١٤٫٣١١   ٤٫٤٢٨٫٦١٠  إجمالي األصول

  ١٠٫٤١٠٫١١٧   ١٫٢٨٠٫٠٨٣   ٩٫١٣٠٫٠٣٤   ٣٦٠٫٠٦٨   ١٫١٦٢٫١٠٤   ٤٫٣٩٨٫٨٦٦   ٣٫٢٠٨٫٩٩٦  إجمالي اإللتزامات
  ١٫١٨٥٫٨١٥   ٨١٫١١٢   ١٫١٠٤٫٧٠٣   ٢٩٫٠٦٥   ١٩٧٫٨٨٨   ٥٢٠٫٦٦٥   ٣٥٧٫٠٨٥  دات التشغيل (دوالر أمريكي باآلالف)إيرا

  ٤٢٤٫٣٠٥   ٢٤٫٩٤٥   ٣٩٩٫٣٦٠   )٢٢٫٥٩٥(   ١٢٣٫٦٠٨   ١٤٢٫٧٤٨   ١٥٥٫٥٩٩  ربح (خسارة) العام (دوالر أمريكي باآلالف)
  ٣٢٫٣٤٧٫٤٤١   ٣٫٨٠٨٫٢٦٠   ٢٨٫٥٣٩٫١٨١   ١٫٠٤٩٫٣٣٠   ٦٫٨٥٨٫٨٨٨   ٩٫١٢٨٫٠٨١   ١١٫٥٠٢٫٨٨٢  إجمالي األصول (دوالر أمريكي باآلالف)

  ٢٧٫٠٣٩٫٢٦٦   ٣٫٣٢٤٫٨٩١   ٢٣٫٧١٤٫٣٧٥   ٩٣٥٫٢٤٢   ٣٫٠١٨٫٤٥٢   ١١٫٤٢٥٫٦٢٦   ٨٫٣٣٥٫٠٥٥  إجمالي اإللتزامات (دوالر أمريكي باألالف)

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٦٣  

       عبنك مسقط ش.م.ع.
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 

  
  

  معلومات قطاعية (تابع)  ٤٠
 

 

 
    

    -----------------------------------------الصيرفة التقليدية -------------------------------------------  

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
المصرفية ت الخدما

  للشركات
الخدمات المصرفية 

  للمستهلكين
الخدمات المصرفية 

  للشركات
الخدمات 

   المصرفية الدولية
 اإلجمالي 
  الفرعي

أعمال الصيرفة 
 اإلجمالي  اإلسالمية

 
اني لایر عم

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
                      

  ٢٩٠٬٨٨٠  -      ٢٩٠٬٨٨٠   ٨٬٥٩٧   ٢٤٬٣٦٣   ١٣٤٬٢٠٦   ١٢٣٬٧١٤  صافي إيرادات الفوائد
  ٢٦٬٠٩٢   ٢٦٬٠٩٢  -   -  -  -  -  من التمويل اإلسالميصافي اإليرادات 

  ١٥٥٬١٩٩   ٣٬٨٣٦   ١٥١٬٣٦٣   ٦٬٨٦٤   ٥٠٬٠١٥   ٧٣٬٢١٤   ٢١٬٢٧٠  إيرادات عموالت ورسوم وإيرادات أخرى (بالصافي)
  ٤٧٢٬١٧١   ٢٩٬٩٢٨   ٤٤٢٬٢٤٣   ١٥٬٤٦١   ٧٤٬٣٧٨   ٢٠٧٬٤٢٠   ١٤٤٬٩٨٤  إيرادات التشغيل

                      
 (١٩٥٬٩٣١)  (١٣٬١٥١)   (١٨٢٬٧٨٠)   (٨٬٩٠٢)  (١٨٬٢٠٥)  (١٢٤٬٧٦٦)  (٣٠٬٩٠٧)   مصروفات التشغيل (بما في ذلك االستهالك)

 (٥٦٬١٢٧)  (٤٬٤٩٢) (٥١٬٦٣٥) (٢١٬٢٣٤)  (٥١٩)  (٨٬٩٣٣)  (٢٠٬٩٤٩)   صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول المالية
 (٣٤٬٥٦٣)  (١٬٤٦٦)   (٣٣٬٠٩٧)   (١٢٢)  (٨٬٠١٠)   (١١٬٠٤١)   (١٣٬٩٢٤)   مصروفات الضريبة

  (٦٥٬٧٨٠)   (١٤٤٬٧٤٠)   (٢٦٬٧٣٤)  (٣٠٬٢٥٨)   (٢٦٧٬٥١٢)   (١٩٬١٠٩)  (٢٨٦٬٦٢١) 
  ١٨٥٬٥٥٠   ١٠٬٨١٩   ١٧٤٬٧٣١  (١٤٬٧٩٧)   ٤٧٬٦٤٤   ٦٢٬٦٨٠   ٧٩٬٢٠٤  ربح (خسارة) العام

  
 

 
 

 
 

            
  ١٢٬٢٩٠٬٦٠٨   ١٬٤٤١٬٨٩٣   ١٠٬٨٤٨٬٧١٥   ٥١٨٬٦٤٤   ٢٬٥٦٣٬١٦٩   ٣٬٤٤٢٬٤٠١   ٤٬٣٢٤٬٥٠١  ي األصولإجمال

 ١٠٫٢٨٧٫٩٧٢  ١٫٣١٤٫٢٧٢  ٨٫٩٧٣٫٢٤٥  ٤٥٣٫٦٥١  ١٫٣٢٩٫٠٦٠  ٣٫٩٨٤٫١٦٤  ٣٫٢٠٦٫٣٧٠  إجمالي اإللتزامات
   

 

 

 

 

 

            
  ١٬٢٢٦٬٤١٩   ٧٧٬٧٣٥   ١٬١٤٨٬٦٨٤   ٤٠٬١٥٨   ١٩٣٬١٩٠   ٥٣٨٬٧٥٣   ٣٧٦٬٥٨٣  إيرادات التشغيل (دوالر أمريكي باآلالف)

  ٤٨١٬٩٥٠   ٢٨٬١٠١   ٤٥٣٬٨٤٩  (٣٨٬٤٣٤)    ١٢٣٬٧٥١   ١٦٢٬٨٠٦   ٢٠٥٬٧٢٦  ربح (خسارة) العام (دوالر أمريكي باآلالف)
  ٣١٬٩٢٣٬٦٥٦   ٣٬٧٤٥٬١٧٧   ٢٨٬١٧٨٬٤٧٩   ١٬٣٤٧٬١٢٧   ٦٬٦٥٧٬٥٨٢   ٨٬٩٤١٬٣٠١   ١١٬٢٣٢٬٤٦٩  إجمالي األصول (دوالر أمريكي باآلالف)

 ٢٦٫٧٢٢٫٠٠٤  ٣٫٤١٤٫٨٧٥  ٢٣٫٣٠٧٫١٢٩  ١٫١٧٨٫٣١٤  ٣٫٤٥٢٫١٠٤  ١٠٫٣٤٨٫٤٧٨  ٨٬٣٢٨٬٢٣٣  (دوالر أمريكي باآلالف)إجمالي اإللتزامات 
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٦٤  

       عبنك مسقط ش.م.ع.
    

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 

  معلومات قطاعية (تابع)  ٤٠
 

  ٢٠٢٠إيرادات منفصلة 
 

لرسوم (بالصافي) وإيرادات التشغيل إلفصاح عن اإليرادات المنفصلة من العقود مع العمالء لخطوط المنتجات/ الخدمات الرئيسية. يوفر الجدول أدناه فصل إيرادات العموالت واا ١٥يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  فصل إيرادات العقود بشكل أكبر بناًء على المنتجات والخدمات:األخرى في إيرادات العقود واإليرادات غير المتعاقدة داخل قطاعات المجموعة التي يتم اإلبالغ عنها. يتم 

 

   إيرادات عموالت ورسوم (بالصافي) و
الخدمات المصرفية 

  للشركات
الخدمات المصرفية 

  للمستهلكين
الخدمات المصرفية 

  للشركات
الخدمات المصرفية 

    الدولية
أعمال الصيرفة 

 اإلجمالي  اإلسالمية
الفرعي جمالياإل           خرىإيرادات التشغيل األ       

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
                إيرادات العقود

 ٣٫٤٤٦  ٥٢٫٩٠٩  ١٫٨٦٨  إيرادات من المعامالت
 

١٩٧ 
 

٥٨٫٤٢٠ 
 

١٫٠٩٦ 
 

٥٩٫٥١٦ 
 ٤٫٣٤٢  ٣٧٠  ٩٫٠٤٧  إيرادات التداول

 
١٫٩١٢ 

 
١٥٫٦٧١ 

 
٢٨٥ 

 
١٥٫٩٥٦ 

 ٩٫٩٠١  ٤٧٣  ٩٫٤٢٨  ٣٨١  ١٫٣٥٠  ٩٢٤  ٦٫٧٧٣  إيرادات القروض المشتركة واإليرادات األخرى ذات الصلة بالقروض
اإليرادات المتعلقة بالخدمات االستشارية وإدارة األصول والخدمات 

 ٩٫١٣٧  ٨٥  ٩٫٠٥٢  ١٫٠٧٦  ٦٫٢٣٤  ١٫٧٢٠   ٢٢  ة بحقوق المساهمينالمتعلق
 ٩٤٫٥١٠  ١٫٩٣٩  ٩٢٫٥٧١  ٣٫٥٦٦  ١٥٫٣٧٢  ٥٥٫٩٢٣  ١٧٫٧١٠  إجمالي إيرادات العقد
 ٢٫٨٢٩  ٢٥٫٠١٨  ٧٫٤٥٥  ٣٫٢٠٢  إيرادات غير تعاقدية 

 
٣٨٫٥٠٤ 

 
١٫٣٩٥ 

 
٣٩٫٨٩٩ 

 ٢٠٫٩١٢   اإلجمالي
 

٦٫٣٩٥  ٤٠٫٣٩٠  ٦٣٫٣٧٨ 
 

١٣١٫٠٧٥ 
 

٣٫٣٣٤ 
 

١٣٤٫٤٠٩ 
 ٥٤٫٣١٨  (دوالر أمريكي باآلالف)

 
١٦٤٫٦١٨ 

 
١٠٤٫٩٠٩ 

 
١٦٫٦١٠ 

 
٣٤٠٫٤٥٥ 

 
٨٫٦٦٠ 

 
٣٤٩٫١١٥ 

 

               ٢٠١٩إيرادات منفصلة 
                إيرادات العقود

  ١٬١٨١    ٦١٬٨٢٦    ٢٬٥٩١   إيرادات من المعامالت
 

 ١٧٤  
 

 ٦٥٬٧٧٢  
 

 ١٬٤١٦  
 

 ٦٧٬١٨٨  
  ٤٬٥٧٦    ٤٩٨    ٩٬٣٢١   رادات التداولإي

 
 ٢٬٤٢٧  

 
 ١٦٬٨٢٢  

 
 ٢٧٠  

 
 ١٧٬٠٩٢  

  ٩٬٨٩٩    ٣٧٧    ٩٬٥٢٢    ٥٢١    ١٬٢٣٤    ١٬١٩٠    ٦٬٥٧٧   إيرادات القروض المشتركة واإليرادات األخرى ذات الصلة بالقروض
اإليرادات المتعلقة بالخدمات االستشارية وإدارة األصول والخدمات 

  ١١٬٢٦٩    ١٣٤    ١١٬١٣٥    ١٬٨٦٩    ٨٬٩٩٩    ٢١٣     ٥٤   المتعلقة بحقوق المساهمين
  ١٠٥٬٤٤٨    ٢٬١٩٧    ١٠٣٬٢٥١    ٤٬٩٩١    ١٥٬٩٩٠    ٦٣٬٧٢٧    ١٨٬٥٤٣   إجمالي إيرادات العقد
  ١٬٨٧٣    ٣٤٬٠٢٥    ٩٬٤٨٧    ٢٬٧٢٧   إيرادات غير تعاقدية 

 
 ٤٨٬١١٢  

 
 ١٬٦٣٩  

 
 ٤٩٬٧٥١  

  ٢١٬٢٧٠    اإلجمالي
 

 ٦٬٨٦٤    ٥٠٬٠١٥    ٧٣٬٢١٤  
 

 ١٥١٬٣٦٣  
 

 ٣٬٨٣٦  
 

 ١٥٥٬١٩٩  
  ٥٥٬٢٤٦   (دوالر أمريكي باآلالف)

 
 ١٩٠٬١٦٦  

 
 ١٢٩٬٩٠٩  

 
 ١٧٬٨٢٩  

 
 ٣٩٣٬١٥٠  

 
 ٩٬٩٦٤  

 
 ٤٠٣٬١١٤  

 
 

  مليون لایر عماني) على التوالي.   ٣٫٧٢١: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٣٫٧٢١مليون لایر عماني) و ٤٫١٨٧: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٤٫١٨٧لدى المجموعة أصول والتزامات تعاقدية بقيمة 
 

   لم يتم االعتراف بأي خسائر النخفاض القيمة فيما يتعلق بأصول العقود. وأيضاً، ال يوجد في العقود مكون مالي جوهري.
 

: ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ١٫١٨٩. تم إدراج مبلغ ٢-٣القابلة لالسترداد التي يتم تلقيها من العمالء حيث يتم إدراج اإليرادات على مدار فترة زمنية كما هو مذكور في اإليضاح  تتعلق التزامات العقد في المقام األول بالرسوم غير
) من إيرادات التزامات األداء المتبقية كل عام على %٢٦: ٢٠١٩( %٢٦. تتوقع اإلدارة أن يتم احتساب ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١هية في مليون لایر عماني) والمدرج في االلتزامات التعاقدية في بداية الفترة كإيرادات للفترة المنت ١٫١٨٩

 مدار السنوات الثالث القادمة.
  ال تشمل اإليرادات من العقود مع العمالء اإليرادات المدرجة من التزامات األداء المستوفاة في الفترات السابقة.
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     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

  رة المخاطر الماليةإدا  ٤١
    

  مقدمة ونظرة عامة  ١-٤١
 

ر اإدارة المخاطر هي عملية تقوم المجموعة من خاللها بتحديد المخاطر الرئيسية عن طريق تطبيق تدابير واضحة وثابتة لقياس المخاطر، واختي
اإلجراءات الالزمة لرصد مواضع الخطر الناجمة  المخاطر التي يمكن أن يقبلها أو يرفضها أو يحد منها بواسطة الوسائل التي يحددها، مع وضع

   والتبليغ عنها بهدف اتخاذ التدابير الالزمة.
 

م وحدات إن الهدف من إدارة المخاطر هو التأكد من أن المجموعة تعمل ضمن مستويات الرغبة في المخاطرة التي يحددها مجلس اإلدارة تزامنا مع قيا
ل في تعظيم العوائد المعدلة بالمخاطر. وفي المجموعة تُعرف المخاطر بأنها احتمال حدوث خسارة أو نتيجة غير العمل المختلفة بتحقيق هدفها المتمث

رئيسية لمرغوب فيها في ما يتعلق باألرباح المتوقعة، وكفاية رأس المال أو السيولة، بما يؤدي إلى تقلبات في األرباح. ويتعرض البنك للمخاطر ا
  التالية:

 
 انمخاطر االئتم  
 مخاطر السيولة  
 مخاطر السوق  
 مخاطر التشغيل  
 

عة إدارة المخاطر هي المسؤولية العامة لمجلس إدارة المجموعة وتدار من خالل لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس. يقوم مجلس اإلدارة بمراج
اطرة. ولتسهيل عملية تحقيق األهداف االستراتيجية استراتيجية إدارة المخاطر والموافقة عليها، ويحدد مدى قدرة المجموعة على الرغبة في المخ

خاطر للمجموعة ضمن مستوى الرغبة في المخاطرة المعتمد من مجلس اإلدارة، قامت المجموعة بإنشاء لجنة إلدارة المخاطر. وتقدم لجنة إدارة الم
المخاطر مقابل العوائد ومستوى الرغبة في المخاطرة توصيات إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس حول استراتيجية 

شكل وسياسات وإطار عمل إدارة المخاطر المختلفة. ولغرض اإلدارة اليومية للمخاطر، قامت المجموعة بإنشاء دائرة إدارة مخاطر مستقلة تعمل ب
ً لمقاييس المخاط ر التي وضعها مجلس اإلدارة. وتعمل دائرة إدارة موضوعي على مراجعة والتأكد من أن مختلف عمليات المجموعة تعمل وفقا

  المخاطر بشكل مستقل عن األعمال وترفع التقارير مباشرة إلى مجلس اإلدارة.
 

 يتم تحديد مستوى الرغبة في المخاطرة في مجاالت األعمال المختلفة ويعمم من خالل سياسة محكمة للمخاطر على مستوى المؤسسة. وتتم إدارة
توى المؤسسة بهدف تعظيم العوائد المعدلة بالمخاطر من خالل إطار إدارة المخاطر المحدد بعناية. تعمل سياسة المجموعة للمخاطر المخاطر على مس

ويات تالمعتمدة من مجلس اإلدارة على تحليل وتحديد حدود / سقوف مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل، وغيرها من المخاطر. يتم قياس مس
 لكل فئة من هذه الفئات ومراقبتها باستمرار مع اإلبالغ عن مدى االمتثال لمستويات المخاطر على أساس منتظم، مما يضمن اإلدارة الحكيمة المخاطر

للمخاطر التي تتحملها المجموعة في سياق عمله العادي. يتم تحديث سياسة المخاطر بانتظام، وعلى أساس التغيرات في األهداف 
  تنظيمية، اإلرشادات التنظيمية في المجموعة، وتحليل التوجهات االقتصادية والبيئة التشغيلية في البلدان التي تعمل فيها المجموعة.االستراتيجية/ال

 
ة اروقد أثبتت عمليات إدارة المخاطر بالمجموعة فعاليتها على مدار العام، وهي ال تزال مدعومة بشكل جيد بثقافة مخاطر قوية. ويظل مجلس إد

ة بجموعة على صلة وثيقة بمبادرات إدارة المخاطر الرئيسية، بما يضمن إدارة المخاطر في المجموعة على نحو فعال والحفاظ على مستويات مناسالم
  من السيولة ورأس مال كاف يتماشى مع المتطلبات المتغيرة.

 
تعزيز قيمة المساهمين، كما أنها تمثل مجال اختصاصه األساسي. تدرك المجموعة أن عملية إدارة المخاطر هي أمر أساسي لتحقيق هدفه المتمثل في 

  علة.اوتواصل المجموعة االستثمار في تعزيز قدرات إدارة المخاطر وذلك لضمان قدرته على تحقيق خطط النمو مع إدارة المخاطر الكامنة بطريقة ف
 

  مخاطر االئتمان  ٢-٤١
 

  إدارة مخاطر االئتمان١-٢-٤١
 

ي الخسارة المتوقعة التي تنتج عن عدم قدرة المقترض أو الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته المالية أو التعاقدية وفقا للشروط مخاطر االئتمان ه
   المتفق عليها. وتشمل األنواع التالية:

 
 المخاطر السيادية/ القطرية  
 مخاطر الطرف المقابل  
 مخاطر التسوية  
 

معدل العائد الموزون بالمخاطر للمجموعة من خالل الحفاظ على التعرض لمخاطر االئتمان ضمن الحدود  وظيفة إدارة مخاطر االئتمان هي تعظيم
  المقبولة. وتشكل مخاطر االئتمان الجزء األكبر من تعرض المجموعة للمخاطر.
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    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١

 
  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١

 
  ان (تابع)إدارة مخاطر االئتم١-٢-٤١

 
  سياسات مراقبة وتخفيف حدود المخاطر

 
اطر تركيز مخ تبدأ عملية إدارة مخاطر االئتمان بالمجموعة بسياسة المخاطر التي تحدد مؤشرات لمعالجة األبعاد المختلفة لمخاطر االئتمان بما في ذلك

داً واضحة ومحددة بشكل جيد. يتم مراقبة االمتثال لمختلف االئتمان، سقف المقترض الواحد، إلخ. لكل مؤشر، قد وضعت المجموعة لنفسها حدو
  المؤشرات واإلبالغ عنها على أساس منتظم ويتم اإلبالغ عن أي حاالت استثنائية للتمكن من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 
  يل االئتمان بالمجموعة الذي يراجعهواالعتماد والصرف واإلدارة والتصنيف والسداد والشطب عن طريق دل -يتم تنظيم كل عمليات االئتمان 

قسم إدارة المخاطر وتعتمده جهات االعتماد المناسبة. وتنص سياسة االئتمان على إرشادات واضحة لكل من هذه المهام وسلطة التخويل 
  باإلقراض لمختلف المستويات كما تم بيانه في "حدود سلطات اإلقراض" المناسبة.

 
 لمقترض أو مجموعة من المقترضين عندما تتعدى مستويات اإلقراض المقترحة حدود االئتمان العتمادها  يتم إرسال كل مقترحات اإلقراض

  / تجديدها إلى السلطات المناسبة بعد إجراء فحص مستقل من قبل قسم إدارة االئتمان والذي بدوره يدرج مالحظاته ضمن المقترح.
 

 اً على األقل، كما يتم فحص محفظة قروض العمالء األفراد بما في ذلك بطاقات يتم فحص جميع حسابات قروض الشركات مرة واحدة سنوي
  االئتمان ومحفظة الرهن على أساس المحفظة وعلى مستوى المنتج مرة واحدة سنوياً على األقل.

 
  ة المنظمة والحدود الموضوعيتم التحكم في تركز المخاطر من أطراف مقابلة وفي مناطق جغرافية وقطاعات محددة وضبطها وفقاً لالشتراطات

  في سياسة المجموعة للمخاطر.
 

  يتم تحليل كبار العمالء على مستوى المجموعات على أساس منتظم. ويقوم قسم اإلقراض بتحديث محفظة العميل ومراقبة وإدارة المخاطر
ؤشر كجزء من عملية إدارة مخاطر االئتمان ذات الصلة على أساس مستمر. ويتم إجراء تحليل على الصناعة والقطاع وإعداد تقارير عن الم

  لفهم التوجهات في الصناعة.

  تعرضات االئتمان هي مخاطر مصنفة لدعم اتخاذ قرارات االئتمان. يتم تحليل المحفظة على أساس درجات المخاطر ودرجة نقل المخاطر
  للتركيز على إدارة مخاطر االئتمان السائدة.

 
 ية لألفراد باستخدام بطاقة درجات التطبيقات.يتم تصنيف محفظة الخدمات المصرف  
 

ة فقيوجد هناك نظام صارم إلدارة الضمانات لتخفيف من أي مخاطر ائتمان. لدى المجموعة عملية إدارة ائتمان قوية تضمن االمتثال لشروط الموا
ل األسهم المدرجة يتم تقييمها بانتظام، فإن األوراق والتوثيق والفحص المستمر لضمان جودة االئتمان والضمانات. في حين أن األوراق المالية مث

 ٣ل في قالمالية الرسمية بمقتضى سياسة االئتمان التي تم الحصول عليها عن طريق الرهن القانوني على العقارات سيتم تقييمها مرة واحدة على األ
  سنوات أو أكثر في كثير من األحيان في حال تطلب الوضع ذلك.

 
م االئتمان المرفق مع عقود المقايضات الدولية ووثيقة جمعية المشتقات المبرمة مع البنوك المقابلة الرئيسية من أجل التخفيف من تنفذ المجموعة دع

لمعامالت امخاطر االئتمان الناشئة عن التغير في القيمة المتضمنة بمخاطر المشتقات. يتعهد المكتب األوسط للخزانة بإجراء التقييم اليومي لجميع 
  لمشتقة ويرفع نداءات الهامش المناسبة.ا
 

فة إلى ذلك ايتم في العادة ضمان التمويل واإلقراض طويل األجل للشركات بينما ال يكون تدوير تسهيالت االئتمان لألفراد في العادة مضموناً. وباإلض
االئتمان، تسعى المجموعة للحصول على ضمان إضافي من الطرف المقابل حالما تتم مالحظة مؤشرات انخفاض بالقيمة  ومن أجل تقليل خسارة

دات نللقروض والسلف لألفراد. يتم تحديد الضمانة المحتفظ بها كتأمين لألصول المالية عدا القروض والسلف حسب طبيعة األداة. سندات الدين وس
  المؤهلة غير مضمونة في العادة. الخزانة والسندات األخرى
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    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١
 

  تحليل جودة االئتمان ٢-٢-٤١
 

صنيفات ت تتم متابعة كافة قروض وسلف المجموعة بانتظام للتأكد من االلتزام بشروط السداد المحددة. يتم تصنيف هذه القروض والسلف إلى أحد أنواع
 المخاطر الخمس وهي: معيارية وقائمة خاصة ودون المعيارية ومشكوك في تحصيلها وخسارة كما حددته نظم وتوجيهات البنك المركزي العُماني.

  وتقع مسؤولية تحديد الحسابات ذات المشاكل وتصنيفها على عاتق الدائرة المختصة بالنشاط.
 

ى الضمانات بشكل كبير خالل الفترة المشمولة بالتقرير ولم يحدث أي تغيير جوهري في الجودة لم تتغير سياسات المجموعة فيما يتعلق بالحصول عل
   اإلجمالية للضمانات التي تحتفظ بها المجموعة منذ الفترة السابقة.

 
والمرحلة الثالثة، كما هو موضح  ، تصنف المجموعة أصولها المالية في المرحلة األولى والمرحلة الثانية٩بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  أدناه:
 
 ذ منن الئتمام تتعرض النخفاض في قيمتها االئتمانية ولم تشهد زيادة جوهرية في مخاطر التي لالمالية دوات األتصنف فيها الی: وألاحلة رلما

الخسارة االئتمانية المتوقعة لفترة  اإلدراج المبدئي. وعندما يتم إدراج تسهيل ائتماني ألول مرة، تدرج المجموعة مخصص خسارة على أساس
  شهراً. ١٢

 
  :قيمتها). وعندما يشهد (إن لم تنخفض منذ النشوء في مخاطر االئتمان جوهرية زيادة تشهد األدوات المالية التي تصنف فيها المرحلة الثانية

ة على أساس الخسارة االئتمانية المتوقعة على التسهيل االئتماني زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأته، تدرج المجموعة مخصص خسار
  مدار العمر.

 
  المرحلة الثالثة: تصنف فيها جميع التسهيالت االئتمانية التي انخفضت قيمتها االئتمانية إما عند النشوء أو في تاريخ التقرير (على

لسداد/ انخفاض القيمة االئتمانية. إن سبيل المثال في مرحلة العجز عن السداد)، أي عند وجود دليل موضوعي على العجز عن ا
التسهيالت االئتمانية التي تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية هي تلك التسهيالت التي يكون فيها المبلغ األصلي أو الربح متأخر السداد 

ل هذه لة الثالثة. وفي مثيوماً. وإلى جانب ذلك يتم تطبيق معايير كمية ونوعية لتحديد التسهيالت المدرجة في المرح ٨٩ألكثر من 
  الحاالت، تدرج المجموعة مخصص خسارة على أساس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدار العمر المتبقي.

 
لدخل من خالل ا ةيوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة واستثمارات الديون المقاسة بالقيمة العادل
تباطات القروض رالشامل اآلخر. وما لم يتم تحديد األصول المالية بشكل خاص، فإن المبالغ المبينة في الجدول تمثل إجمالي القيم الدفترية. وبالنسبة ال

  وعقود الضمان المالي، تمثل المبالغ المبينة في الجدول المبالغ الملتزم بها أو المضمونة، على التوالي.
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 إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١
  تحليل جودة االئتمان (تابع)  ٢-٢-٤١

 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 
لایر عماني 

لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف  باآلالف

         تعرضإجمالي ال
 ١٦٧٫٠٠٥ - - ١٦٧٫٠٠٥  أرصدة لدى البنك المركزي

 ٥٧٦٫٣٨٢ - ١٫٥٨٧ ٥٧٤٫٧٩٥  مبالغ مستحقة من البنوك
 ٩٫٣٣٣٫٤٥١ ٣٣٧٫٨٢٢ ١٫٨١٧٫٩٧٩ ٧٫١٧٧٫٦٥٠  قروض وسلف

استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 ٦١٫٣٦٤ - ٧٫٨١٣ ٥٣٫٥٥١  اآلخر

 ١٫٦٧٧٫٦١٤ - - ١٫٦٧٧٫٦١٤  استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة
 ١١٫٨١٥٫٨١٦ ٣٣٧٫٨٢٢ ١٫٨٢٧٫٣٧٩ ٩٫٦٥٠٫٦١٥   اإلجمالي

     

 ١٫٨٦٦٫١٤٧ ٧٢٫٩٢٩ ٥٨٤٫٣٧٤ ١٫٢٠٨٫٨٤٤  عقود الضمانات المالية
 ١٤٣٫٧٣٦ ٥٠ ٧٢٫٨٢٧ ٧٠٫٨٥٩  أوراق قبول

 ٢٫٢٦٥٫٥٨٥ - ٤٩٥٫٨٤٠ ١٫٧٦٩٫٧٤٥  ستغلةارتباط القرض/ حدود غير م
 ٤٫٢٧٥٫٤٦٨ ٧٢٫٩٧٩ ١٫١٥٣٫٠٤١ ٣٫٠٤٩٫٤٤٨   اإلجمالي

 ١٦٫٠٩١٫٢٨٤ ٤١٠٫٨٠١ ٢٫٩٨٠٫٤٢٠ ١٢٫٧٠٠٫٠٦٣  إجمالي مجموع التعرض
 ٤١٫٧٩٥٫٥٤٤ ١٫٠٦٧٫٠١٦ ٧٫٧٤١٫٣٥١ ٣٢٫٩٨٧٫١٧٧  دوالر أمريكي باآلالف

     

      انخفاض القيمة
 - - -  -  دة لدى البنك المركزيأرص

 ٢٫٤٩٦ - ١٫٥١٧ ٩٧٩  مستحق من بنوك
 ٣٩٦٫٠٧٨ ٢٦٤٫٧٦٣ ١١١٫٧٧٧ ١٩٫٥٣٨  قروض وسلف

 ٢٫٨٧٤ - ٢٫٧٣٧ ١٣٧استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ٨٥٩ - - ٨٥٩  استثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المهلكة

 ٤٠٢٫٣٠٧ ٢٦٤٫٧٦٣ ١١٦٫٠٣١ ٢١٫٥١٣   اإلجمالي
     

 ٦٣٫٦٠٧ ٤٨٫٥٠١ ١٣٫١٧٦ ١٫٩٣٠  عقود الضمانات المالية
 ١٧٨ ٢٤ ١٠١ ٥٣  أوراق قبول

 ٨٫٩٩٩ - ٤٫٨٠٧ ٤٫١٩٢  ارتباط القرض/ حدود غير مستغلة
 ٧٢٫٧٨٤ ٤٨٫٥٢٥ ١٨٫٠٨٤ ٦٫١٧٥   اإلجمالي

 ٤٧٥٫٠٩١ ٣١٣٫٢٨٨ ١٣٤٫١١٥ ٢٧٫٦٨٨  القيمة إجمالي االنخفاض في
 ١٫٢٣٤٫٠٠٣ ٨١٣٫٧٣٥ ٣٤٨٫٣٥١ ٧١٫٩١٧  دوالر أمريكي باآلالف

     

      صافي التعرض
 ١٦٧٫٠٠٥ - - ١٦٧٫٠٠٥  أرصدة لدى البنك المركزي

 ٥٧٣٫٨٨٦ - ٧٠ ٥٧٣٫٨١٦  مبالغ مستحقة من البنوك
 ٨٫٩٣٧٫٣٧٣ ٧٣٫٠٥٩ ١٫٧٠٦٫٢٠٢ ٧٫١٥٨٫١١٢  قروض وسلف

 ٥٨٫٤٩٠ - ٥٫٠٧٦ ٥٣٫٤١٤استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ١٫٦٧٦٫٧٥٥ - - ١٫٦٧٦٫٧٥٥  استثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المهلكة

 ١١٫٤١٣٫٥٠٩ ٧٣٫٠٥٩ ١٫٧١١٫٣٤٨ ٩٫٦٢٩٫١٠٢   اإلجمالي
     

 ١٫٨٠٢٫٥٤٠ ٢٤٫٤٢٨ ٥٧١٫١٩٨ ١٫٢٠٦٫٩١٤  نات الماليةعقود الضما
 ١٤٣٫٥٥٨ ٢٦ ٧٢٫٧٢٦ ٧٠٫٨٠٦  أوراق قبول

 ٢٫٢٥٦٫٥٨٦ - ٤٩١٫٠٣٣ ١٫٧٦٥٫٥٥٣  ارتباط القرض/ حدود غير مستغلة
 ٤٫٢٠٢٫٦٨٤ ٢٤٫٤٥٤ ١٫١٣٤٫٩٥٧ ٣٫٠٤٣٫٢٧٣   اإلجمالي

 ١٥٫٦١٦٫١٩٣ ٩٧٫٥١٣ ٢٫٨٤٦٫٣٠٥ ١٢٫٦٧٢٫٣٧٥  إجمالي صافي التعرض
 ٤٠٫٥٦١٫٥٤١ ٢٥٣٫٢٨١ ٧٫٣٩٣٫٠٠٠ ٣٢٫٩١٥٫٢٦٠  دوالر أمريكي باآلالف

 

  من إجمالي التعرض يقع في المرحلة األولى ولم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ النشوء. %٧٥٫٩المرحلة األولى: 

شهدت زيادة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها. هذه األصول هي المحرك الرئيسي من إجمالي التعرض في المرحلة الثانية و %٢١٫٩المرحلة الثانية: 
    .٩لزيادة مخصصات انخفاض القيمة بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 

متعثرة ذلك األصول ال من إجمالي التعرض يقع في المرحلة الثالثة وتعرضت األصول النخفاض في قيمتها االئتمانية بما في %٢٫٢المرحلة الثالثة: 
    وبعض أصول اإلمهال.

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٦٩  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١
  تحليل جودة االئتمان (تابع)  ٢-٢-٤١
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

لایر عماني باآلالف  عماني باآلالفلایر لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف 
         إجمالي التعرض

  ١٣٤٬١٧٩ - -  ١٣٤٬١٧٩  أرصدة لدى البنك المركزي
  ٨٢١٬٨١٥ -  ٣٨٧  ٨٢١٬٤٢٨  مبالغ مستحقة من البنوك

 ٩٬١٩٢٬٨٢٧ ٢٩٨٬٥٤٧ ١٬٨٧٦٬٥٤٨ ٧٬٠١٧٬٧٣٢  قروض وسلف
دلة من خالل الدخل الشاملاستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العا

  ٦٠٬٧٨٩ -  ٨٬٣٠٣  ٥٢٬٤٨٦  اآلخر
  ١٬٢٧٤٬٩٩٨ - ٨٬٠٢٩ ١٬٢٦٦٬٩٦٩  استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة

  ١١٬٤٨٤٬٦٠٨  ٢٩٨٬٥٤٧  ١٬٨٩٣٬٢٦٧  ٩٬٢٩٢٬٧٩٤   اإلجمالي
     

  ٢٬٣٢٢٬٩٥٧  ٤٨٬٥٤٧  ٨٥٩٬٩٣٧  ١٬٤١٤٬٤٧٣  عقود الضمانات المالية
  ١٢٣٬٤٦٢  ٢١  ٤٥٬٩٨٤  ٧٧٬٤٥٧  أوراق قبول

  ٢٬٠٤٦٬١٣٣ -  ٦٩٨٬٦٤٠  ١٬٣٤٧٬٤٩٣  ارتباط القرض/ حدود غير مستغلة
  ٤٬٤٩٢٬٥٥٢  ٤٨٬٥٦٨  ١٬٦٠٤٬٥٦١  ٢٬٨٣٩٬٤٢٣   اإلجمالي

  ١٥٬٩٧٧٬١٦٠  ٣٤٧٬١١٥  ٣٬٤٩٧٬٨٢٨   ١٢٬١٣٢٬٢١٧   إجمالي مجموع التعرض
  ٤١٬٤٩٩٬١١٧  ٩٠١٬٥٩٧  ٩٬٠٨٥٬٢٦٨   ٣١٬٥١٢٬٢٥٢   فدوالر أمريكي باآلال

     

      انخفاض القيمة
 - - -  -  أرصدة لدى البنك المركزي

  ٧٦٦ -  ١٥  ٧٥١  مستحق من بنوك
  ٣١٤٬٧٨٦  ٢١٨٬٨٣٢  ٧٧٬٧٥١  ١٨٬٢٠٣  قروض وسلف

  ١٬٣١١ -  ١٬١٧١  ١٤٠رالشامل اآلخ استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
  ٣٠٢ -  ٣٥  ٢٦٧  استثمارات في أوراق مالية بالتكلفة المهلكة

  ٣١٧٬١٦٥  ٢١٨٬٨٣٢  ٧٨٬٩٧٢  ١٩٬٣٦١   اإلجمالي
     

  ٥٤٬١٤٢  ٣٤٬٦٦٢  ١٧٬٥٣٣  ١٬٩٤٧  عقود الضمانات المالية
  ١٤٥ -  ١٠٠  ٤٥  أوراق قبول

  ١٠٬٧٤٥ -  ٨٬٢٨٥  ٢٬٤٦٠  رض/ حدود غير مستغلةارتباط الق
  ٦٥٬٠٣٢  ٣٤٬٦٦٢  ٢٥٬٩١٨  ٤٬٤٥٢   اإلجمالي

  ٣٨٢٬١٩٧  ٢٥٣٬٤٩٤  ١٠٤٬٨٩٠  ٢٣٬٨١٣  إجمالي االنخفاض في القيمة
  ٩٩٢٬٧٢٠  ٦٥٨٬٤٢٦  ٢٧٢٬٤٤٢  ٦١٬٨٥٢  دوالر أمريكي باآلالف

     

      صافي التعرض
  ١٣٤٬١٧٩ - -  ١٣٤٬١٧٩  البنك المركزي أرصدة لدى

  ٨٢١٬٠٤٩ -  ٣٧٢  ٨٢٠٬٦٧٧  مبالغ مستحقة من البنوك
  ٨٬٨٧٨٬٠٤١  ٧٩٬٧١٥ ١٬٧٩٨٬٧٩٧ ٦٬٩٩٩٬٥٢٩  قروض وسلف

  ٥٩٬٤٧٨ -  ٧٬١٣٢  ٥٢٬٣٤٦استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ١٬٢٧٤٬٦٩٦ - ٧٬٩٩٤ ١٬٢٦٦٬٧٠٢  أوراق مالية بالتكلفة المهلكةاستثمارات في 

  ١١٬١٦٧٬٤٤٣  ٧٩٬٧١٥ ١٬٨١٤٬٢٩٥ ٩٬٢٧٣٬٤٣٣   اإلجمالي
     

  ٢٬٢٦٨٬٨١٥  ١٣٬٨٨٥  ٨٤٢٬٤٠٤  ١٬٤١٢٬٥٢٦  عقود الضمانات المالية
  ١٢٣٬٣١٧  ٢١  ٤٥٬٨٨٤  ٧٧٬٤١٢  أوراق قبول

  ٢٬٠٣٥٬٣٨٨ -  ٦٩٠٬٣٥٥  ١٬٣٤٥٬٠٣٣  مستغلة ارتباط القرض/ حدود غير
  ٤٬٤٢٧٬٥٢٠  ١٣٬٩٠٦  ١٬٥٧٨٬٦٤٣  ٢٬٨٣٤٬٩٧١   اإلجمالي

  ١٥٬٥٩٤٬٩٦٣  ٩٣٬٦٢١  ٣٬٣٩٢٬٩٣٨   ١٢٬١٠٨٬٤٠٤   إجمالي صافي التعرض
  ٤٠٬٥٠٦٬٣٩٧  ٢٤٣٬١٧١  ٨٬٨١٢٬٨٢٦   ٣١٬٤٥٠٬٤٠٠   دوالر أمريكي باآلالف

 

يقع في المرحلة األولى ولم يشهد زيادة جوهرية في  ٩من إجمالي التعرض في نطاق معيار التقارير المالية الدولي رقم  %٧١٫١المرحلة األولى: 
  مخاطر االئتمان منذ النشوء.

ه األصول هي المحرك الرئيسي من إجمالي التعرض يقع في المرحلة الثانية وشهد زيادة في مخاطر االئتمان منذ النشوء. وهذ %٢٧٫١المرحلة الثانية: 
    .٩للزيادة في مخصصات انخفاض القيمة بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 

من إجمالي التعرض يقع في المرحلة الثالثة وتعرضت األصول النخفاض في قيمتها االئتمانية بما في ذلك األصول المتعثرة  %١٫٨المرحلة الثالثة: 
   وبعض أصول اإلمهال.

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٧٠  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١

 
  تحليل جودة االئتمان (تابع) ٢-٢-٤١

 
  صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة

 

  فيما يلي تفاصيل صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة المحّملة في قائمة الدخل:

٢٠١٩  ٢٠٢٠   ٢٠٢٠   ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي  

   باآلالف
دوالر أمريكي 

   باآلالف
لایر عماني 

 لایر عماني باآلالف  باآلالف

      
(االنخفاض في القيمة) / عكس االنخفاض في قيمة الخسائر 

       االئتمانيّة:
 (١١٧)  (١٫٧٣١)  مستحق من البنوك     (٤٫٤٩٦)   (٣٠٤) 

)١٠٦٫٠٣٩(  مالءقروض وسلفيات للع     (٢٧٥٫٤٢٦)  (١٧٦٬١٧٩)   (٦٧٬٨٢٩) 
 (٢٤٬٣١٨)  (٩٫٥٢٣)  ضمانات مالية     (٢٤٫٧٣٥)  (٦٣٬١٦٤)

 (٥٤)  (٣٤)  أوراق قبول     (٨٨)  (١٤٠)
 (٥٢٦)  ١٫٧٤٤  ارتباطات القرض/ حدود غير مستغلة     ٤٫٥٣٠  (١٬٣٦٦)
 (٥٠٠)  (٢٫١٢٢)  استثمارات     (٥٫٥١٢)   (١٬٢٩٩) 

(٢٤٢٬٤٥٢)  (٣٠٥٫٧٢٧)     (١١٧٫٧٠٥)  (٩٣٬٣٤٤) 

        
  ٣٥٬٩٤٦  ٣٤٫٧١١  مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية  ٩٠٫١٥٩   ٩٣٬٣٦٧

-  ١٫١٥٩    ٣٫٠١٠  - 
٢٫٠٧٠   ٣٬٣٠١   ً   ١٬٢٧١  ٧٩٧   مبالغ مستردة من قروض مشطوبة سابقا

٣٧٬٢١٧  ٣٦٫٦٦٧   ٩٥٫٢٣٩   ٩٦٬٦٦٨  
(١٤٥٬٧٨٤) (٢١٠٫٤٨٨)  (٨١٫٠٣٨)  (٥٦٬١٢٧) 

 
 

القيمة  يالحد األقصى لمخاطر االئتمان قبل الضمانة المحتفظ بها أو تحسينات االئتمان األخرى لكافة األصول بالميزانية العمومية يرتكز على صاف
  النقدية كما أدرجت بقائمة المركز المالي.

 
  كما يلي: ٢رج الميزانية العمومية المحتسبة حسب إرشادات بازل الحد األقصى لمعادالت مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنود خا

 
٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي  
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

   

  ٣٨٦٬٩٨٢   ٣٧٠٫٥٤٢  ضمانات مالية ٩٦٢٫٤٤٧   ١٬٠٠٥٬١٤٨
  ٩٢٧٬٠٢٤  ٧٠٣٫٣٠٣  مات أخرى متعلقة باالئتمانالتزا ١٫٨٢٦٫٧٦١   ٢٬٤٠٧٬٨٥٤

  ٩٠٬٠٥٤   ١١٥٫٦٨٩  ارتباطات قروض  ٣٠٠٫٤٩١   ٢٣٣٬٩٠٧
١٬٤٠٤٬٠٦٠   ١٫١٨٩٫٥٣٤   ٣٫٠٨٩٫٦٩٩   ٣٬٦٤٦٬٩٠٩  

 

نات ُمحتفظ بها أو ، دون األخذ في االعتبار أي ضما٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١يمثل الجدول أعاله أسوأ احتمال للتعرض لمخاطر االئتمان كما في 
  تعزيزات ائتمانية أخرى مرفقة.

 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٧١  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١
 

  القروض واألوراق المالية التي تعرضت لالنخفاض في القيمة  ٣-٢-٤١
 

رت المجموعة أنه من المحتمل أال يكون هناك قدرة على تتمثل القروض واألوراق المالية التي انخفضت قيمتها في القروض واألوراق المالية التي قر
لفئات اتحصيل كل المبلغ األساسي إضافة إلى الفائدة المستحقة حسب شروط اتفاقات منح القرض وعقود األوراق المالية. يتم تصنيف هذه القروض في 

خلي وكما في المرحلة الثالثة بموجب معيار التقارير المالية الدولي دون المعيارية أو المشكوك في تحصيلها أو الخسارة في نظام مخاطر االئتمان الدا
  .٩رقم 

 
  قروض تجاوزت موعد استحقاقها ولكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة  ٤-٢-٤١

 
فاض في ة ترى أن االنخهي القروض واألوراق المالية التي تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة التعاقدية أو المبلغ األصلي موعد استحقاقها ولكن المجموع

  القيمة غير مناسب على أساس تحصيل المبالغ المستحقة للمجموعة.
 

  سياسة الشطب   ٥-٢-٤١
 
يقوم البنك بشطب القرض أو الضمان وأي مخصصات ذات صلة عندما تحدد المجموعة أن القرض أو الضمان غير قابل للتحصيل. يتم التوصل إلى 

ثل حدوث تغيرات هامة في المركز المالي للمقترض بالصورة التي يصبح من غير الممكن للمقترض دفع أي التزام هذا التحديد بعد دراسة معلومات م
رصدة الصغيرة أو أن تكون حصيلة الضمانة غير كافية لسداد التعرض الكامل أو اإلجراءات القانونية السترداد القيمة. بالنسبة للقروض القياسية ذات األ

  عموماً على حالة المبالغ المتأخرة فيما يتعلق بأحد المنتجات وقدرة المقترض على سداد القرض. تستند قرارات الشطب
 

  تحليل انخفاض القيمة والضمانات٦-٢-٤٢
 

  تقدير القيمة العادلة للضمانة اإلضافية وتحسينات الضمانة األخرى المحتفظ بها مقابل األصول المالية موضحة فيما يلي: )أ(
 

  قروض وسلف وتمويل إسالمي للعمالء   إسالمي للعمالء قروض وسلف وتمويل
٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

   مقابل التي تعرضت النخفاض فردي في القيمة  
   ٢٢٠٬٥٠٥    ١٦٦٫٥٧٤   ممتلكات ٤٣٢٫٩٦٦٠ ٥٧٢٬٧٤٠

   ٦٬٦٨٢  ٢٦٤   أسهم ٦٨٦ ١٧٬٣٥٦
 ٣٬٣٧١  ٢١٫٨٧٣   أخرى ٥٦٫٨١٣   ٨٬٧٥٦

٢٣٠٬٥٥٨  ١٨٨٫٧١١  ٤٩٠٫١٥٩   ٥٩٨٬٨٥٢ 
      
     مقابل التي تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها   

   ٥٠٠٬٧٥٦  ٣٥٦٫٩٩١   ممتلكات ٩٢٧٫٢٤٩ ١٬٣٠٠٬٦٦٥
   ٢٧٬٥٧١  ٢٦٫١٥٤   أسهم ٦٧٫٩٣٢ ٧١٬٦١٣
 ١٦٬٧٩٣  ١٤٫٥٩٣   أخرى ٣٧٫٩٠٤ ٤٣٬٦١٨

٥٤٥٬١٢٠  ٣٩٧٫٧٣٨  ١٫٠٣٣٫٠٨٥   ١٬٤١٥٬٨٩٦ 
      
     مقابل التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها  

  ٤٬٥٧٨٬٥٧١   ٤٫٦٨٧٫١٧٣   ممتلكات ١٢٫١٧٤٫٤٧٥  ١١٬٨٩٢٬٣٩٢
  ٥٩٩٬٢٨٧   ٣٥٧٫٧٩٢   أسهم ٩٢٩٫٣٣٠  ١٬٥٥٦٬٥٩٠

  ١٩١٬١٢٥  ٢٣٦٫٧٦٦   أخرى ٦١٤٫٩٧٧  ٤٩٦٬٤٢٩
٥٬٣٦٨٬٩٨٣  ٥٫٢٨١٫٧٣١  ١٣٫٧١٨٫٧٨٢  ١٣٬٩٤٥٬٤١١  

      
  ٦٬١٤٤٬٦٦١  ٥٫٨٦٨٫١٨٠  اإلجمالي ١٥٫٢٤٢٫٠٢٦  ١٥٬٩٦٠٬١٥٩
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    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١
 

  تحليل انخفاض القيمة والضمانات (تابع)٦-٢-٤١
 
  ات ُمعاد تملكهاضمان )ب(

 
كما  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تحصل المجموعة على أصول عن طريق امتالك ضمانة محتفظ بها كتأمين. القيمة الدفترية للضمانة المحتفظ بها للبيع كما في 

  يلي:
  القيمة الدفترية 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر عماني  

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
  طبيعة األصول

  ١٬٨١٠  ١٠٠  تجاريةعقارات سكنية / 
  ٤٬٧٠١  ٢٦٠  دوالر أمريكي باآلالف

 
الكها في قائمة تيتم بيع العقارات المعاد امتالكها عندما يكون ذلك عملياً مع استخدام المتحصالت لتقليل المديونية المعلقة. تصنف العقارات المعاد ام

  المركز المالي ضمن أصول أخرى.
 

  نية المتوقعة لألصول الماليةالتعرضات والخسارة االئتما ٧-٢-٤٢
 

  المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة في تقدير انخفاض القيمة
 

  ٦-٣انظر السياسات المحاسبية في اإليضاح 
 

  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
 

دراج المبدئي، يتم النظر في المعلومات المعقولة عند تحديد ما إذا كانت مخاطر العجز عن السداد على أداة مالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ اإل
اً إلى الخبرة دوالمدعومة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر له. ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حد سواء، استنا

  التاريخية وتقييم ائتمان الخبير، بما في ذلك المعلومات المستقبلية.
 

  ف التقييم إلى تحديد ما إذا كانت الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان حدثت بسبب تعرض من خالل مقارنة:يهد
 

 العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد كما في تاريخ التقرير؛ مع  

 للتعرض (يتم تعديله حيثما كان  العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد لهذا الوقت من الزمن عندما تّم تقديره عند اإلدراج المبدئي
   مناسبا للتغيرات في توقعات الدفعات).

  درجات مخاطر االئتمان
 

لحكم ا يتم تخصيص كل تعرض لمقياس تصنيف لتقييم المخاطر الفردية بناًء على مجموعة من البيانات المحددة لتنبؤ مخاطر العجز عن السداد وتطبيق
مقياس رئيسي على جميع مقاييس التصنيف المختلفة المستخدمة من قبل المجموعة. والغرض الرئيسي منه هو  االئتماني الخبير. وأيضاً، يتم تطبيق

  جعل تقييم المخاطر قابالً للمقارنة في مختلف القطاعات أو المنتجات.
 

ما، والتي تمثل مخاطر االئتمان النسبية المقياس الرئيسي هو مقياس لدرجات مخاطر االئتمان المقومة عادةً بمزيج من األرقام أو الحروف أو كليه
  المخصصة لكل فئة أو درجة. كما يتكون عادة من مكون كمي ونوعي يشير إلى خطر العجز عن السداد.

 
ق لفرايتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان بحيث تزيد مخاطر العجز عن السداد بشكل كبير حيث تتدهور مخاطر االئتمان، على سبيل المثال، 

  .٣و ٢أصغر من الفرق بين درجتي مخاطر االئتمان  ٢و ١في مخاطر العجز عن السداد بين درجتي مخاطر االئتمان 
 

يتم تخصيص كل تعرض لدرجة مخاطر االئتمان عند اإلدراج المبدئي بناء على المعلومات المتاحة حول المقترض. تخضع التعرضات للمراقبة 
حد التعرضات إلى درجات مخاطر االئتمان مختلفة. وعادة ما تضم المراقبة المراجعة الدورية لملفات العمالء ووضع المستمرة، مما يؤدي إلى انتقال أ

اخلية دالمجال الذي يعملون فيه والمقاالت الصحفية والظروف االقتصادية والتغيرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية وغيرها من المعلومات ال
  والخارجية األخرى.
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   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١
 

  إيجاد هيكل الفترة الحتمال العجز عن السداد
 

ت العجز عن ماومعلداء وألل اتحليوجمع م يترضات. درجات مخاطر االئتمان هي مدخالت أولية لتحديد هيكل الفترة الحتمال العجز عن السداد للتع
طر مخاف لی تصنيإباإلضافة والمقترض ولمنتج وع انب حسوقة طلمنأو القضائي ص االختصال اخالن من الئتماطر المخارض لتعول احالسداد 

اذج ة االئتمانية الخارجية. كما يتم استخدام النمن. بالنسبة لبعض المحافظ، يتم أيًضا استخدام المعلومات التي يتم شراؤها من الوكاالت المرجعيالئتماا
  لمرور الوقت. ةاإلحصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعها وتكوين تقديرات العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد للتعرضات وكيفية التنبؤ بها نتيج

 
عن السداد والتغيرات في العوامل االقتصادية الكلية الرئيسية، وأيضاً  يشمل هذا التحليل تحليل ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت العجز

ادية صالتحليل العميق ألثر بعض العوامل األخرى (مثل تجربة اإلمهال) على مخاطر العجز عن السداد. وفي غالبية التعرضات، تضم المؤشرات االقت
عار النفط ومؤشر األسهم وغيرها. أما بالنسبة للتعرضات لمجاالت و/أو مناطق محددة، الكلية الرئيسية الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت البطالة وأس

  فقد يمتد التحليل ليشمل أسعار السلع و/أو العقارات ذات الصلة.
 

  تحديد ما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري

   معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
 

، تتألف المرحلة الثانية من تسهيالت شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي ٩ية الدولي رقم وبموجب معيار التقارير المال
   لعمر. ا(ما لم تكن مصنفة ضمن مخاطر المتدنية في تاريخ التقرير). وبالنسبة لهذه التعرضات، يتم إدراج الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 

 
  ةمحفظة غير تجاري

 
  نوعيةالمعايير ال

  مقترض. ٢٠تقييم فردي ألي تعرض غير تجاري ينتمى إلى قائمة أفضل   

  الحسابات الخاصة والعقود التي يكون لها مخصص محدد وال تقع ضمن المرحلة الثالثة، والعقود التي لها فوائد مجنبة وليست في المرحلة
  الثالثة.

  ٢٠١٧أبريل  ١٣بتاريخ  ١١٤٩البنك المركزي العماني رقم ب م المعايير النوعية كما هي موضحة بموجب تعميم.   

  المعايير الكمية
  درجات تصنيف على األقل، أما التدهور  ٤تدهور التصنيف: يتطلب االنخفاض في التصنيف الذي يبقى ضمن درجة االستثمار انخفاضاً في

اً مار أو التدهور في درجة االستثمار الفرعي فهو يتطلب انخفاضفي التصنيف الذي ينقل التصنيف إلى درجة استثمار فرعي من درجة استث
درجات لتؤدي إلى الزيادة الجوهرية في مخاطر  ٤في درجة تصنيف واحدة على األقل. كما تتطلب أعلى درجات تصنيف المخاطر أقل من 

  االئتمان.
  ماً والحسابات المعاد هيكلتها إلى المرحلة الثانية.يو ٣٠أيام تأخر السداد: يتم تخصيص أي تسهيل تأخر موعد استحقاقه ألكثر من  

 
  محفظة غير تجارية

 
  يوماً والحسابات المعاد هيكلتها إلى المرحلة الثانية. ٣٠يتم تخصيص أي تسهيل تأخر موعد استحقاقه ألكثر من 

 
  األصول المالية المعّدلة

 
لك تغيير ظروف السوق واالحتفاظ بالعمالء وعوامل أخرى ال تتعلق بتدهور االئتمان يمكن تعديل الشروط التعاقدية للقرض لعدد من األسباب، بما في ذ

رض المعاد التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة لقء إدراج قرض قائم من الممكن تعديل شروطه وإدراج الغام إيتد قالحالي أو المحتمل للعميل. 
  وفقاً للسياسة المحاسبية.
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  ة المخاطر المالية (تابع)إدار  ٤١

 
  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١

 
  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١

 
ري هعند تعديل شروط أصل مالي وال ينتج عن هذا التعديل إلغاء لإلدراج، فإن تحديد فيما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل قد ازدادت بشكل جو

  مقارنة:تعكس 
 العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد الخاصة بها عند تاريخ التقرير استناداً إلى الشروط المعدّلة؛  

 .العمر المتبقي الحتمال العجز عن السداد المقدر استناداً إلى البيانات عند اإلدراج المبدئي والشروط التعاقدية األصلية  

للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية لزيادة فرص التحصيل إلى أقصى حد وتقليل مخاطر العجز عن يتم إعادة التفاوض على القروض المقدمة 
هناك د، والسداد. يُمنح تعديل القرض على أساس اختياري، إذا كان المدين في حالة عجز عن سداد ديونه، أو إذا كان هناك خطر كبير للعجز عن السدا

المعقولة للدفع بموجب الشروط التعاقدية األصلية ومن المتوقع أن يكون المدين قادراً على الوفاء بالشروط  دليل على أن المدين بذل جميع الجهود
  المعدلة.

 
افظ حوعادةً ما تشمل الشروط المعدّلة تمديد فترة االستحقاق وتغيير أوقات دفعات الفوائد وتعديل شروط تعهدات القروض. تنطبق السياسة على م

   . تقوم لجنة التدقيق بشكل منتظم بمراجعة تقارير أنشطة التعديل.األفراد والشركات
 

لقدرة على ابالنسبة لألصول المالية المعدّلة كجزء من السياسة، يعكس تقدير احتمال العجز عن السداد فيما إذا أدى التعديل إلى تحسين أو استعادة 
إلجراءات التعديل المشابهة. وكجزء من هذه العملية، يتم تقييم أداء سداد المقترض  تحصيل دفعات الفائدة أو أصل القرض والخبرة السابقة للمجموعة
  مقابل شروط تعاقدية معدّلة ويتم اعتبار مؤشرات سلوكية متعددة.

 
ً على زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، وقد يمثل توقع التعديل دليالً على أن التعرض ه يمة و انخفاض قوبشكل عام، يعد التعديل مؤشراً نوعيا

تمانيا/ ئاالئتمان/ العجز عن السداد. يحتاج العميل إلى إظهار سلوك جيد للدفع على مدار فترة من الزمن قبل أن يصبح التعرض غير منخفض القيمة ا
فترة ائتمانية متوقعة لفي حالة العجز عن السداد أو أن احتمال العجز عن السداد قد انخفض بحيث يعود قياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل خسارة 

  شهراً. ١٢
 

  تعريف العجز عن السداد
 

  يكون األصل المالي في حالة عجز عن السداد عندما:
  من غير المرجح أن يقوم المقترض بدفع التزاماته االئتمانية إلى المجموعة بشكل كامل دون اللجوء إلى إجراءات كتحقيق األمن من قبل

  نها)؛ أوالمجموعة (في حال االحتفاظ بأي م

  يوماً ألي التزام ائتماني جوهري للمجموعة. يعتبر السحب على المكشوف متجاوزا موعد  ٨٩تجاوز المقترض موعد استحقاقه ألكثر من
  استحقاقه عندما يخالف العميل الحد المسموح به أو أّن الحد المسموح به أقل من المبلغ المستحق.

  ز عن السداد، يتم أخذ المؤشرات التالية في الحسبان:عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة عج
  مثال، انتهاكات التعهدات -نوعي  

  مثال، حالة التأخر وعدم الدفع اللتزام آخر من قبل نفس المصدّر، و -كمي  

 .استناداً إلى بيانات موضوعة داخليا وتّم الحصول عليها من مصادر خارجية  

  المالية في حالة عجز عن السداد وأهميتها قد تختلف مع مرور الوقت لتعكس تغيرات في الظروف. مدخالت التقييم حول ما إذا كانت األداة
 

  يتوافق تعريف العجز عن السداد بشكل كبير مع ما يتم تطبيقه لألغراض الرأسمالية التنظيمية.
 

  دمج المعلومات المستقبلية
 

ً منذ اإلدراج المبدئي ولقياس الخسارة يتم دمج المعلومات المستقبلية في كل من التقييم فيما إذا  كانت المخاطر االئتمانية ألداة قد ازدادت جوهريا
يلية من ثاالئتمانية المتوقعة. يتم صياغة سيناريو "حالة القاعدة" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إلى مجموعة تم

ه العملية وضع سيناريوهات اقتصادية إضافية والنظر في االحتماالت النسبية لكل نتيجة. تتضمن سيناريوهات متوقعة محتملة أخرى. تتضمن هذ
وعة والمنظمات مالمعلومات الخارجية البيانات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات الحكومية والسلطات النقدية في البلدان التي تعمل فيها المج

  جموعة مختارة من خبراء القطاع الخاص واألكاديميين.التي تتجاوز الحدود الوطنية وم
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    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١
ستخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى كالتخطيط االستراتيجي تمثل حالة القاعدة نتيجة محتملة الحدوث بشكل كبير وتتوافق مع المعلومات الم

دمات أشد صووضع الميزانية. بينما تمثل السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤال وتشاؤما. كما تقوم المجموعة بشكل دوري بإجراء اختبار التحّمل ل
   لمعايرة تحديدها لهذه السيناريوهات التمثيلية األخرى.

 

عة بتحديد وتوثيق الدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية، وباستخدام تحليل البيانات قامت المجمو
، تعتبر ةالتاريخية، قامت بتقدير العالقات بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان. لحساب خسارة االئتمان المتوقع

على التوالي. تتضمن  ٪ ٣٠و ٪ ٣٠و ٪ ٤٠لمجموعة ثالثة سيناريوهات، وهي الحالة األساسية والحالة التصاعدية والحالة التنازلية بترجيح بنسبة ا
  السيناريوهات االقتصادية النطاقات التالية للمؤشرات الرئيسية لسلطنة عمان والسعودية والكويت.

  
        

  وحدات القياس
       

            ٢٠٢١     ٢٠٢٠ 
                        ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

      سعر نفط برنت الخام
(دوالر أمريكي لكل 

bb٦٦٫٢١  ٦٥٫٢٤     (١ 
 ٣٫١٧  ٣٫١٧      (%)      معدل البطالة

 ١١٫٧٥  ١١٫٦٣      (مليار لایر ُعماني)      نفقات االستهالك الخاص
 ١٫٤١  ١٫٤١      (%)      معدل اإلقراض بين البنوك لليلة واحدة

 ٣١٫٣٣  ٣١٫٠٠      (مليار لایر ُعماني)      الي الناتج المحلي العمانيإجم
 ٧١٫١٥  ٦٥٫٠٥      المؤشر      مؤشر سعر السهم العماني

 ٢٬٧٦٢٫٦٤  ٢٬٧١٢٫٩٨      (مليار لایر سعودي)      الناتج المحلي اإلجمالي للسعودية
 ٩٬٦٠٧٫٦٦  ٨٬٧٧٧٫٨٩      المؤشر      مؤشر سعر السهم السعودي

 ٩٣٫٥٩  ٩٠٫٥٦      المؤشر      الكويتيمؤشر سعر السهم 
 

  معدل البطالة ومؤشر أسعار األسهم العمانية ال يمكن مقارنتها مع السنة السابقة بسبب التغيير في النطاق
 

 إلى تحليل اً تم وضع العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية والعجز عن السداد ومعدالت الخسارة على المحافظ المختلفة لألصول الماليّة استناد
  البيانات التاريخية على مدى السنوات العشر السابقة.

 
  قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

 
  المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة تشكل هيكل المصطلحات للمتغيرات التالية:

 احتمال العجز عن السداد؛  

 الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد؛  

 ض الناتج عن العجز عن السداد.التعر  

ما هو موضح ة كتستمد هذه النماذج عموًما من النماذج اإلحصائية المطورة داخليًا والبيانات التاريخية األخرى. يتم تعديلها لتعكس معلومات المستقبلي
  أعاله.

 

دوات أساس نماذج التقييم اإلحصائية، ويتم تقييمها باستخدام أإن تقديرات احتمال العجز عن السداد هي تقديرات في تاريخ معين والتي يتم حسابها على 
التي تشتمل وتصنيف مصممة وفقًا للفئات المختلفة من األطراف ذات العالقة والتعرضات. تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى البيانات المجمعة داخليًا 

بالترحيل بين فئات التصنيف، فإن هذا سيؤدي إلى تغيير في تقديرات احتمال العجز على العوامل الكمية والنوعية. إذا قام الطرف المقابل أو التعرض 
  لمسبق.ا عن السداد المصاحبة. يتم تقدير تقديرات احتمال العجز عن السداد بالنظر في آجال االستحقاق التعاقدي للتعرض والمعدالت المقدرة للدفع

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  ئتمان (تابع)مخاطر اال  ٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١
 

على تاريخ  نسبة الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد هي حجم الخسارة المحتملة في حال العجز عن السداد. يتم تقدير مقاييس العجز عن السداد بناءً 
لمقابلة المتعثرة. تأخذ نماذج العجز عن السداد في عين االعتبار الهيكل والضمانات وأقدمية المطالبة معدالت استرداد المطالبات ضد األطراف ا

خصومة موصناعة الطرف المقابل وتكاليف استرداد أي ضمانات تعتبر جزًءا ال يتجزأ من األصل المالي. ويتم حسابها على أساس التدفقات النقدية ال
  امل خصم. باستخدام معدل السعر الفعلي كع

 
يمثل مستوى التعرض عند العجز عن السداد التعرض المتوقع في حالة العجز عن السداد. يستمد مستوى التعرض عند العجز من التعرض الحالي 

الي إجمالي م للطرف اآلخر و التغيرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلهالك. يمثل مستوى التعرض عند العجز ألصل
لمستقبلية أبوظبي على المبلغ المسحوب، باإلضافة إلى المبالغ ا -القيمة الدفترية له. بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالية، تشتمل هيئة البيئة 

   ستقبلية.المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناًء على المالحظات التاريخية والتوقعات الم
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   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 
ستخدام وفقًا لما تم وصفه أعاله، يشترط في احتمال العجز عن السداد لألصول المالية التي لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير أن تخضع ال

ي ذلك رة تعاقدية (بما فشهراً، يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مع األخذ في عين االعتبار مخاطر العجز عن السداد خالل أقصى فت ١٢أقصاه 
تاريخ لخيارات تمديد المقترض) المعرضة لمخاطر ائتمانية حتى لو تم أخذ فترة أطول ألغراض إدارة المخاطر. تمتد المدة التعاقدية القصوى إلى ا

  الذي يحق للمجموعة المطالبة بسداد سلفة أو إنهاء التزام قرض أو ضمان.
 

ى المكشوف وتسهيالت بطاقات االئتمان التي تشمل كال من القرض ومكون االلتزام غير المسحوب، يتم قياس ومع ذلك، بالنسبة لعمليات السحب عل
تعاقدية إذا كانت لالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار فترة زمنية استنادًا إلى النمط السلوكي للمحفظة والذي قد يكون أطول من الحد األقصى للفترة ا

اقدية على طلب السداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب ال يحد من تعرض المجموعة لخسائر االئتمان لفترة اإلشعار التعاقدي. هذه قدرة المجموعة التع
م ال يتدي لتعاقق الحن هذا الکؤه فوراً، ولغاإعة وللمجمن يمکالتسهيالت ليس لديها هيكل محدد المدة أو محدد السداد ويتم إدارتها على أساس جماعي. 

طول ألرة الفتر ايدتقم يتة. لمنشأوى اعلی مستن الئتماطر افي مخام بزيادة عة علی علولمجماما تصبح دعنط فقن لکوم، وية لليدلعادارة اإلابيقه في طت
هذه التخفيضات  ن. وتشملالئتمااقيمة ن مدم التخفيف لتي تخواا ذهتخااعة ولمجماقع ولتي تتاالئتمانية طر المخاراءات إدارة اجخذ بعين اإلعتبار إألامع 

  في الحد، وإلغاء المنشأة و/أو تحويل الرصيد القائم إلى قرض بشروط سداد ثابتة.
 

  عندما يتم وضع نموذج للمقاييس على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة والتي تشمل:
 

 نوع االستثمار؛  

 تصنيف مخاطر االئتمان؛  

 نوع الضمان؛  

 نسب القروض إلى قيم الرهون العقارية المجزئة  

 تاريخ اإلدراج المبدئي؛  

 فترة االستحقاق المتبقية؛  

 الصناعة؛ و  

 .الموقع الجغرافي للمقترض  

   تخضع المجموعات للمراجعة المنتظمة للتأكد من أن التعرضات داخل مجموعة معينة تبقى متجانسة بشكل مناسب.
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    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١
 

  منهجية حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

و أعمار الخسائر االئتمانية المتوقعة  ١الحسابات في المرحلة شهر لجميع  ١٢توفير خسارة ائتمانية متوقعة لمدة  ٩يتطلب التقارير المالية الدولي رقم 
   لجميع الحسابات األخرى.

 
   شهر ١٢الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

 
شهر من  ١٢شهر إلى الجزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة الناتجة عن األحداث االفتراضية المحتملة في غضون  ١٢تشير خسارة االئتمان لمدة 

   اريخ التقرير.ت
 

  أعمار الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

إلى حيازة القرض  رتنتج أعمار الخسائر االئتمانية المتوقعة عن جميع أعمار حاالت العجز المحتملة المتوقع لألداة المالية بعد تاريخ التقرير. يشير العم
  لألداة المالية.

 
  الخطوات. إن العملية المتبعة في التعرضات غير التجارية والتجارية مذكورة أدناه:حساب خسائر االئتمان المتوقعة هي عملية متعددة 

 
  التعرضات غير التجارية:

 
  فيما يلي المنهجية العامة المتبعة لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات غير التجارية:

 
تعاقدية، والتدفقات النقدية، معدل الفائدة الفعلي، وعوامل الخطر في الدولة . تتضمن المدخالت في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الشروط ال١

  والصناعة، واالرتباط بالمخاطر النظامية وما يعادلها من موديز خالل تصنيفات الدورة في تاريخ النشأة وتاريخ التقرير.
 
جز عن السداد غير المشروطة باستخدام نموذج موديز وتيرة العجز . يتم تحويل تصنيف دورة موديز إلى نقطة زمنية معينة إلى هيكل احتمالية الع٢

  المتوقعة الذي يتضمن البلد وعوامل الصناعة.
 
مع محفظة المجموعة غير التجارية لحساب احتمال العجز عن السداد غير المشروطة للخسارة الناتجة عن  RiskCalc. تم تعديل نموذج موديز ٣

  العجز.
 
سيناريوهات لالقتصاد الكلي (الحالة األساسية والحالة التصاعدية والحالة التنازلية) والوزن لكل  ٣، تم تحديد GCorrيز . باستخدام نموذج مود٤

للحالة األساسية والحالة التصاعدية والحالة التنازلية على التوالي. المتغيرات الكلية المستخدمة لبنك  ٪٣٠و ٪٣٠و ٪٤٠سيناريو. األوزان المعينة هي 
  هي أسعار النفط واألسهم العمانية واألسهم السعودية واألسهم الكويتية وإجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية.مسقط 

 
شهرا، و يتم تحويل النقطة الزمنة المشروطة الحتمالية أعمار العجز  ١٢. يتم تحويل النقطة الزمنية غير المشروطة الحتمال العجز عن السداد إلى ٥

ام دداد والنقطة الزمنية غير المشروطة للخسارة الناتجة عن العجز عن السداد إلى النقطة الزمنية المشروطة الحتمال العجز عن السداد باستخعن الس
  لكل سيناريو مذكور أعاله. GCorr Macroنموذج 

 
  عاله.ذكورة ألمهات ايورلسيناام أوزان اباستخد النقطة الزمنية المشروطة الحتمال العجز عن السداديو رلمرجح لسيناالمتوسط ب ا. يتم حسا٦

النقطة الزمنية المشروطة الحتمال العجز عن السداد ويتم تحويلها بعد ذلك إلى تصنيف ائتماني مكافئ باستخدام يو رلمرجح لسيناالمتوسط ب ايتم حسا
  عملية تصنيف موديز الضمنية.

 
يد التدفقات النقدية التي يتم خصمها بالسعر التعاقدي للحصول على التعرض الناتج عن العجز. . تستخدم الشروط التعاقدية على مستوى األدوات لتول٧

  بعض األدوات المالية لها تدفقات نقدية غير منتظمة، وبالتالي فإن التدفقات النقدية المخصصة هي مدخالت مباشرة إلى األداة.
 

  احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
التعرض لمخاطر  Xالخسارة الناتجة عن العجز عن السداد  Xشهراً  ١٢شهراً = احتمال العجز عن السداد لمدة  ١٢المتوقعة لفترة  الخسائر االئتمانية
  العجز المخصومة

  صومةالتعرض لمخاطر العجز المخ Xالخسارة الناتجة عن العجز عن السداد  Xأعمار خسائر االئتمان المتوقعة = أعمار احتمال العجز عن السداد 
 
  . الخسائر االئتمانية المتوقعة النهائية٩

شهراً محسوبة كما هو مبين  ١٢بالنسبة لجميع أجهزة المرحلة األولى، تساوت الخسائر االئتمانية المتوقعة النهائية مع الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 
  أعاله

الخسارة االئتمانية المتوقعة النهائية مع أعمار الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى بالنسبة لجميع أدوات المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، تساوت 
 العمر المحسوبة كما هو مبين أعاله

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٧٨  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١
 

  جارية:التعرضات الت
 

  فيما يلي المنهجية المتبعة من قبل المجلس لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات تجارية:
 
  . يتم استخدام الخصائص الفردية والقروض لتطوير نماذج احتمالية العجز عن السداد لكل محفظة تجزئة.١
 
  لناتجة عن العجز عن السداد لكل محفظة تجارية.. تستخدم معلومات شطب المحفظة التاريخية لبناء نماذج الخسارة ا٢
 
 . تستخدم جداول الدفع المفصلة لحساب التعرض لخطر العجز عن السداد. في حالة عدم توفر جداول زمنية مفصلة للدفع، يتم استخدام اإلهالك٣

  الخطي لتاريخ االستحقاق لحساب التعرض في تاريخ توقعات محدد.
 
  نية المتوقعة. احتساب الخسائر االئتما٤

التعرض  Xالخسارة الناتجة عن العجز عن السداد  Xشهراً  ١٢شهراً = احتمال العجز عن السداد لمدة  ١٢الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 
  لمخاطر العجز المخصومة

  التعرض لمخاطر العجز المخصومة Xسداد الخسارة الناتجة عن العجز عن ال Xأعمار خسائر االئتمان المتوقعة = أعمار احتمال العجز عن السداد 
 
  . الخسائر االئتمانية المتوقعة النهائية٥

شهراً محسوبة كما هو  ١٢بالنسبة لجميع أدوات المرحلة األولى، تساوت الخسارة االئتمانية المتوقعة النهائية مع الخسارة االئتمانية المتوقعة لفترة 
  مبين أعاله.

الثانية والمرحلة الثالثة، تساوت الخسارة االئتمانية المتوقعة النهائية مع الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر بالنسبة لجميع أدوات المرحلة 
  المحسوبة كما هو مبين أعاله.

 
مار الخسائر االئتمانية وأع ١شهر لجميع الحسابات في المرحلة  ١٢توفير خسارة ائتمانية متوقعة لمدة  ٩يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  المتوقعة لجميع الحسابات األخرى.
 

المقبلة من نظام احتمال العجز عن السداد المخصص  ١٢شهراً المبلغ المخفض على مدى األشهر الـ  ١٢تساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي مدتها 
ر العجز عن السداد. يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة شهريًا مضروبًا في الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد والتعرض لخط

ن ع باستخدام المبلغ المخصوم من احتمال العجز عن السداد الشهرية على مدى العمر المتبقي الكامل مضروبة من قبل الخسارة الناتجة عن العجز
   السداد والتعرض لخطر العجز عن السداد.

 
هذه  دتستنسيناريوهات (حالة القاعدة والحالة التصاعدية والحالة التنازلية) وثالثة ر العتبااعة في ولمجمذ اتأخالئتمانية المتوقعة، ر الخسائر ايدتقد عن

 ١٢ ان احتمال العجز عن السداد والخسارة الناتجة عن العجز عن السداد. كل من مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة التي مدتهيج مزلی مالسيناريوهات إ
ات االقتصادية هشهراً و أعمار الخسائر االئتمانية المتوقعة سيكون المتوسط المرجح لمبالغ الخسائر االئتمانية المتوقعة المحتسبة باستخدام السيناريو

  الكلية الثالثة.
 

ف عن السداد على مدى االثني عشر شهراً شهراً والعمر الحتمال العجز عن السداد في الوقت المحدد للتخل ١٢إن احتمالية العجز عن السداد لمدة 
ي تؤثر على تالقادمة والعمر المتبقي لألداة المالية، على التوالي، على أساس الظروف القائمة في تاريخ التقرير والظروف االقتصادية المستقبلية ال

   مخاطر االئتمان.
 

   احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
  التعرض لمخاطر العجز عن السداد المخصومة Xشهراً  ١٢شهراً = احتمال العجز عن السداد لمدة  ١٢لفترة الخسائر االئتمانية المتوقعة 

التعرض لمخاطر العجز عن السداد  Xالخسارة الناتجة عن العجز عن السداد  Xأعمار خسائر االئتمان المتوقعة = أعمار احتمال العجز عن السداد 
  المخصومة

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٧٩  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  الية (تابع)إدارة المخاطر الم  ٤١
 

 مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١
ديسمبر  ٣١يناير إلى  ١ديسمبر والتغيرات في أرصدة التعرض اإلجمالي من  ٣١تبين الجداول التالية تحليل الجودة االئتمانية للمخاطر اإلجمالية في 

  ول المالية:حسب فئة األص

  مستحق من البنوك بالتكلفة المهلكة/ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 اإلجمالي    المرحلة الثالثة    المرحلة الثانية    المرحلة األولى  ٢٠٢٠

    
لایر عماني 

    باآلالف

لایر عماني 
    باآلالف

 لایر عماني باآلالف
   

لایر عماني 
 باآلالف

        

 ٤٦٠٫٨٧٨  -     ٣٣  ٤٦٠٫٨٤٥  )Baa٣إلى  Aaaمرتفعة (درجة 
 ٥٥٫١١٩  -     -  ٥٥٫١١٩  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (
 ٦٠٫٣٨٥  -     ١٫٥٥٤  ٥٨٫٨٣١  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (

 ٥٧٦٫٣٨٢  -     ١٫٥٨٧  ٥٧٤٫٧٩٥  اإلجمالي
٤٩٧٫٠٩٦٫١  -     ٤٫١٢٢  ١٫٤٩٢٫٩٧٤  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)  

 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠٢٠  

  لایر عماني باآلالف    
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
 

لایر عماني 
 باآلالف

            

 ٨٢١٫٨١٥  -  ٣٨٧  ٨٢١٫٤٢٨  يناير ١الرصيد في 
          التحويل بين المراحل 

 -  -  -  -  لى المرحلة األولىالتحويل إ -
 -  -  ١٦٣  (١٦٣)  التحويل إلى المرحلة الثانية -

 ٧٫٣٥٣  -  ١٫١٣١  ٦٫٢٢٢  إعادة قياس األرصدة القائمة
 ٤٥١٫٤٠٧  -  -  ٤٥١٫٤٠٧   أصول مالية منشأة خالل الفترة

 (٧٠٤٫١٩٣)  -  -  (٧٠٤٫٠٩٩)  أصول مالية مستحقة خالل الفترة
 ٥٧٦٫٣٨٢  -   ١٫٥٨٧  ٥٧٤٫٧٩٥  سمبردي ٣١الرصيد في 

 
 
 

 اإلجمالي    المرحلة الثالثة    المرحلة الثانية    المرحلة األولى  ٢٠١٩

    لایر عماني باآلالف    

لایر عماني 
    باآلالف

لایر عماني 
    باآلالف

 لایر عماني باآلالف
        

إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
Baa٥٩٢٬٩٨٢  -      ١٣   ٥٩٢٬٩٦٩  )٣  

إلى  Ba١درجة معيارية (
Ba١٥٥٬٠٠١  -     -   ١٥٥٬٠٠١  )٢  

إلى  Ba٣درجة مقبولة (
Caa٧٣٬٨٣٢  -      ٣٧٤   ٧٣٬٤٥٨  )٣  

  ٨٢١٬٨١٥  -      ٣٨٧   ٨٢١٬٤٢٨  اإلجمالي
اإلجمالي (دوالر أمريكي 

  ٢٬١٣٤٬٥٨٤  -      ١٬٠٠٥   ٢٬١٣٣٬٥٧٩  باآلالف)
 

الثانيةالمرحلة   المرحلة األولى  ٢٠١٩    اإلجمالي  المرحلة الثالثة  

  لایر عماني باآلالف    
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني باآلالف 

            

 ٤٥٧٬٤٤١  -   ٣٣٥   ٤٥٧٬١٠٦  يناير ١الرصيد في 
          التحويل بين المراحل 

 -  -  (٢٨)    ٢٨  التحويل إلى المرحلة األولى -
 -  -   ١٤٧  (١٤٧)   التحويل إلى المرحلة الثانية -

  ٤٬١٦١  -  (٦٧)    ٤٬٢٢٨  إعادة قياس األرصدة القائمة
  ٧٠٦٬١٣١  -  -   ٧٠٦٬١٣١   أصول مالية منشأة خالل الفترة

  (٣٤٥٬٩١٨)  -  -   (٣٤٥٬٩١٨)  أصول مالية مستحقة خالل الفترة
  ٨٢١٬٨١٥   -    ٣٨٧    ٨٢١٬٤٢٨   ديسمبر ٣١الرصيد في 

 
    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٨٠  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١
 

  قروض وسلفيات / مديونيات تمويل إسالمي بالتكلفة المهلكة

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠٢٠  

  لایر عماني باآلالف    
 عماني لایر

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

 ٢٫٥٧٥٫٨٧٤     -     ٢٥٨٫٩٠٣  ٢٫٣١٦٫٩٧١  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
 ٤٫٦١٢٫٥٥٠     -     ٦٤٩٫٨١٣  ٣٫٩٦٢٫٧٣٧  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (
 ١٫٨٠٧٫٢٠٥     -     ٩٠٩٫٢٦٣  ٨٩٧٫٩٤٢  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (

 ٢٦٫١٤٥     ٢٦٫١٤٥     -     -  ون المعياريد
 ٣٧٫٥٩٦     ٣٧٫٥٩٦     -     -  المشكوك في تحصيلها

 ٢٧٤٫٠٨١     ٢٧٤٫٠٨١     -     -  خسارة
 ٩٫٣٣٣٫٤٥١     ٣٣٧٫٨٢٢     ١٫٨١٧٫٩٧٩     ٧٫١٧٧٫٦٥٠  اإلجمالي

 ٢٤٫٢٤٢٫٧٢٩     ٨٧٧٫٤٥٩     ٤٫٧٢٢٫٠٢٣     ١٨٫٦٤٣٫٢٤٧  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)
 

مرحلة األولىال  ٢٠٢٠    اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  

    
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
            

 ٩٫١٩٢٫٨٢٧  ٢٩٨٫٥٤٧  ١٫٨٧٦٫٥٤٨  ٧٫٠١٧٫٧٣٢  يناير ١الرصيد في 
         التحويل بين المراحل

 -   (٨٫٨٩٢)  (١٢١٫٨٩٨)  ١٣٠٫٧٩٠  لمرحلة األولىالتحويل إلى ا -
 -   (٥٫٠٤٦)  ٨٩٩٫١٩٠  (٨٩٤٫١٤٤)  التحويل إلى المرحلة الثانية -
 -   ٦٩٫٦٣١  (٢٢٫٠٩٤)  (٤٧٫٥٣٧)  التحويل إلى المرحلة الثالثة -

 (٤٤٤٫٩٧٤)  ٤٨٫٥٩٢  (٥٥٫٠٧٢)  (٤٣٨٫٤٩٤)  إعادة قياس األرصدة القائمة
 ٣٫٦٥٠٫٦٠٧  -      -   ٣٫٦٥٠٫٦٠٧   خالل الفترةأصول مالية منشأة 

  أصول مالية مستحقة خالل الفترة
(٢٫٢٤١٫٣٠٤)   (٧٥٨٫٦٩٥)  (٦٢٫٤٦٢)  

 
)٣٫٠٦٢٫٤٦١(  

 (٣٫١٨٦)  (٣٫١٨٦)  -   -   شطب
 ٦٣٨  ٦٣٨  -   -   محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية

 ٩٫٣٣٣٫٤٥١  ٣٣٧٫٨٢٢  ١٫٨١٧٫٩٧٩  ٧٫١٧٧٫٦٥٠  ديسمبر ٣١الرصيد في 
 
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠١٩  

    
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني باآلالف

 
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ٣٬١١٤٬٤٧٢     -      ٢٩٠٬٣٢١    ٢٬٨٢٤٬١٥١   )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٤٬٥٢٤٬٠١٤     -      ٧٧٥٬٣٣١    ٣٬٧٤٨٬٦٨٣   )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (
  ١٬٢٥٥٬٧٩٤     -      ٨١٠٬٨٩٦    ٤٤٤٬٨٩٨   )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (
  ٣٨٬٤٤٧      ٣٨٬٤٤٧     -     -  دون المعياري

  ٤٩٬٤٢٤      ٤٩٬٤٢٤     -     -  المشكوك في تحصيلها
  ٢١٠٬٦٧٦      ٢١٠٬٦٧٦     -     -  خسارة

  ٩٬١٩٢٬٨٢٧      ٢٩٨٬٥٤٧      ١٬٨٧٦٬٥٤٨       ٧٬٠١٧٬٧٣٢   اإلجمالي
  ٢٣٬٨٧٧٬٤٧٢      ٧٧٥٬٤٤٦      ٤٬٨٧٤٬١٥١       ١٨٬٢٢٧٬٨٧٥   اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠١٩  

    
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
            

  ٩٬٢٦٨٬٠٢٦    ٢٨٦٬٧٨٤   ٢٬٣٨٥٬٨٢٩    ٦٬٥٩٥٬٤١٣  يناير ١الرصيد في 
         التحويل بين المراحل

 -   (٩٬١٤٧)   (١٤٢٬٢٩٥)    ١٥١٬٤٤٢   التحويل إلى المرحلة األولى -
 -   (٥٬٢٥٣)    ١٬٢٠٤٬٦٢٤   (١٬١٩٩٬٣٧١)   التحويل إلى المرحلة الثانية -
 -    ١٠٧٬٣٩٢   (٤١٬٦٩٢)   (٦٥٬٧٠٠)   التحويل إلى المرحلة الثالثة -

 (٥٦٦٬٠٢٤)    ١٤٬٣٩١   (١٧١٬٢٠٣)   (٤٠٩٬٢١٢)   إعادة قياس األرصدة القائمة
  ٤٬٠٤٤٬٩٨٣   -      -    ٤٬٠٤٤٬٩٨٣    أصول مالية منشأة خالل الفترة

  أصول مالية مستحقة خالل الفترة
 (٢٬٠٩٩٬٨٢٣)  

 
(١٬٣٥٨٬٧١٥)   (٣٨٬٤٩٧)  

 
(٣٬٤٩٧٬٠٣٥) 

 (٢٬٤٢٣)   (٢٬٤٢٣)   -   -   شطب
 (٥٤٬٧٠٠)   (٥٤٬٧٠٠)   -   -   محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية

  ٩٬١٩٢٬٨٢٧    ٢٩٨٬٥٤٧    ١٬٨٧٦٬٥٤٨    ٧٬٠١٧٬٧٣٢   ديسمبر ٣١الرصيد في 
 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٨١  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
  مان (تابع)مخاطر االئت٢-٤١
 التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١

  قروض التجزئة والسلف/ ومديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة*
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠٢٠

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
ماني لایر ع

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف

 ٩٨٦٫١٢٩        -     ٧٦     ٩٨٦٫٠٥٣  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
 ٢٫٤٧٧٫٥٢٩        -     ٦٧٥     ٢٫٤٧٦٫٨٥٤  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (
 ٢٥٧٫٢٩٥        -     ١٧٫٤٢١     ٢٣٩٫٨٧٤  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (
٢٨٧٫٢        -        -  دون المعياري      ٧٫٢٢٨ 

 ١٦٫٢٩٩     ١٦٫٢٩٩        -        -  المشكوك في تحصيلها
 ٧٦٫٨٩٨     ٧٦٫٨٩٨        -        -  خسارة

 ٣٫٨٢١٫٣٧٨     ١٠٠٫٤٢٥     ١٨٫١٧٢     ٣٫٧٠٢٫٧٨١  اإلجمالي
 ٩٫٩٢٥٫٦٥٧     ٢٦٠٫٨٤٤     ٤٧٫٢٠٠     ٩٫٦١٧٫٦١٣  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

  صية وبطاقات االئتمان والسحب البنكي على المكشوف للتجزئة*تتضمن قروض اإلسكان والقروض الشخ

 اإلجمالي     المرحلة الثالثة     المرحلة الثانية     المرحلة األولى  ٢٠٢٠  

    
لایر عماني 

     باآلالف
 لایر عماني باآلالف

    
 لایر عماني باآلالف

    
لایر عماني 

 باآلالف
 ٣٫٨٣٢٫٠٣٠  ٨٣٫٥٢٤  ٢٨٫٨٧٨  ٣٫٧١٩٫٦٢٨  يناير ١الرصيد في 

          التحويل بين المراحل
 -      (٨٫٠٧١)  (١٣٫٠٢٤)  ٢١٫٠٩٥  التحويل إلى المرحلة األولى -
 -      (٩٤٢)  ١٦٫٦٨٨  (١٥٫٧٤٦)  التحويل إلى المرحلة الثانية -
 -      ٣٧٫٦١٦  (٩٫٥٨٠)  (٢٨٫٠٣٦)  التحويل إلى المرحلة الثالثة -

 (٢٨٦٫٦٩٧)  ١٫٢٢٧  (٢٫٠٣٤)  (٢٨٥٫٨٩٠)  إعادة قياس األرصدة القائمة
 ٧٧٠٫٠٢٤  -      -      ٧٧٠٫٠٢٤   أصول مالية منشأة خالل الفترة

)٤٩٣٫٦٨٩(  (١٢٫٦٣٩)  (٢٫٧٥٦)  (٤٧٨٫٢٩٤)  أصول مالية مستحقة خالل الفترة  
 (٨١٩)  (٨١٩)  -      -      شطب

 ٥٢٩  ٥٢٩  -      -      محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية
 ٣٫٨٢١٫٣٧٨  ١٠٠٫٤٢٥  ١٨٫١٧٢  ٣٫٧٠٢٫٧٨١  ديسمبر ٣١الرصيد في 

 
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠١٩

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف

  ١٬١١٨٬٣٠٢        -      ١٦٠      ١٬١١٨٬١٤٢  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٢٬٣٧٦٬٥٢٧        -      ٨٨٩      ٢٬٣٧٥٬٦٣٨  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (
  ٢٥٣٬٦٧٧        -      ٢٧٬٨٢٩      ٢٢٥٬٨٤٨  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (
  ٩٬٥٢٨      ٩٬٥٢٨        -        -  دون المعياري

  ١٣٬٦٧١      ١٣٬٦٧١        -        -  المشكوك في تحصيلها
  ٦٠٬٣٢٥      ٦٠٬٣٢٥        -        -  ارةخس

  ٣٬٨٣٢٬٠٣٠      ٨٣٬٥٢٤      ٢٨٬٨٧٨      ٣٬٧١٩٬٦٢٨  اإلجمالي
  ٩٬٩٥٣٬٣٢٤      ٢١٦٬٩٤٥      ٧٥٬٠٠٨      ٩٬٦٦١٬٣٧١  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

  *تتضمن قروض اإلسكان والقروض الشخصية وبطاقات االئتمان والسحب البنكي على المكشوف للتجزئة

 اإلجمالي    المرحلة الثالثة    المرحلة الثانية    المرحلة األولى  ٢٠١٩  

    لایر عماني باآلالف    
لایر عماني 

    باآلالف
لایر عماني 

    باآلالف
 لایر عماني باآلالف

  ٣٬٦٩٩٬٩٨٤   ٧٤٬٩٩٥   ٣٠٬٦٥٣   ٣٬٥٩٤٬٣٣٦  يناير ١الرصيد في 
          التحويل بين المراحل

 -      (٧٬٩٧٠)   (١٤٬٥٧٨)    ٢٢٬٥٤٨   المرحلة األولى التحويل إلى -
 -      (١٬٤٠٨)    ٢٥٬٢٧٢   (٢٣٬٨٦٤)   التحويل إلى المرحلة الثانية -
 -       ٣٤٬١٣٦   (٦٬٨٦١)   (٢٧٬٢٧٥)   التحويل إلى المرحلة الثالثة -

 (٢٨٠٬٣٧٤)    ٥٦٦   (١٬٩٠٩)   (٢٧٩٬٠٣١)   إعادة قياس األرصدة القائمة
  ٩٠٥٬٨٢٩   -      -       ٩٠٥٬٨٢٩    أصول مالية منشأة خالل الفترة

 (٤٩٣٬٨٧٦)   (١٧٬٢٦٢)   (٣٬٦٩٩)   (٤٧٢٬٩١٥)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة
 (٦٨٨)   (٦٨٨)   -      -      شطب

  ١٬١٥٥    ١٬١٥٥   -      -      محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية
  ٣٬٨٣٢٬٠٣٠   ٨٣٬٥٢٤   ٢٨٬٨٧٨   ٣٬٧١٩٬٦٢٨  يسمبرد ٣١الرصيد في 

  

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٨٢  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١

  قروض الشركات وقروض أخرى وسلف/ ومديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة
 

لمرحلة األولىا  ٢٠٢٠  اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف
 ١٫٥٨٩٫٧٤٥        -     ٢٥٨٫٨٢٧     ١٫٣٣٠٫٩١٨  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
٤٩٫١٣٨٦     ١٫٤٨٥٫٨٨٣  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (      -        ٢٫١٣٥٫٠٢١ 
 ١٫٥٤٩٫٩١٠        -     ٨٩١٫٨٤٢  ٦٥٨٫٠٦٨  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (
 ١٨٫٩١٧     ١٨٫٩١٧        -        -  دون المعياري

 ٢١٫٢٩٧     ٢١٫٢٩٧        -        -  المشكوك في تحصيلها
 ١٩٧٫١٨٣     ١٩٧٫١٨٣        -        -  خسارة

 ٥٫٥١٢٫٠٧٣     ٢٣٧٫٣٩٧     ١٫٧٩٩٫٨٠٧  ٣٫٤٧٤٫٨٦٩  اإلجمالي
 ١٤٫٣١٧٫٠٧٣     ٦١٦٫٦١٦     ٤٫٦٧٤٫٨٢٣  ٩٫٠٢٥٫٦٣٤  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

 

 اإلجمالي     المرحلة الثالثة     المرحلة الثانية     المرحلة األولى  ٢٠٢٠  

    
لایر عماني 

     باآلالف
لایر عماني 

     باآلالف
لایر عماني 

     باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
                  

 ٥٫٣٦٠٫٧٩٧  ٢١٥٫٠٢٣  ١٫٨٤٧٫٦٧٠ ٣٫٢٩٨٫١٠٤  يناير ١الرصيد في 
          التحويل بين المراحل

 -     (٨٢١)  (١٠٨٫٨٧٤) ١٠٩٫٦٩٥  التحويل إلى المرحلة األولى -
 -     (٤٫١٠٤)  ٨٨٢٫٥٠٢ (٨٧٨٫٣٩٨)  التحويل إلى المرحلة الثانية -
 -     ٣٢٫٠١٥  (١٢٫٥١٤) (١٩٫٥٠١)  ثةالتحويل إلى المرحلة الثال -

 (١٥٨٫٢٧٧)  ٤٧٫٣٦٥  (٥٣٫٠٣٨) (١٥٢٫٦٠٤)  إعادة قياس األرصدة القائمة
 ٢٫٨٨٠٫٥٨٣  -      -     ٢٫٨٨٠٫٥٨٣   أصول مالية منشأة خالل الفترة

 (٢٫٥٦٨٫٧٧٢)  (٤٩٫٨٢٣)  (٧٥٥٫٩٣٩) (١٫٧٦٣٫٠١٠)  أصول مالية مستحقة خالل الفترة
 (٢٫٣٦٧)  (٢٫٣٦٧)  -     -     شطب

 ١٠٩  ١٠٩  -     -     محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية
 ٥٫٥١٢٫٠٧٣  ٢٣٧٫٣٩٧  ١٫٧٩٩٫٨٠٧ ٣٫٤٧٤٫٨٦٩  ديسمبر ٣١الرصيد في 

 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠١٩

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
اني لایر عم

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
  ١٬٩٩٦٬١٧٠        -      ٢٩٠٬١٦١      ١٬٧٠٦٬٠٠٩  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٢٬١٤٧٬٤٨٧        -      ٧٧٤٬٤٤٢      ١٬٣٧٣٬٠٤٥  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (
  ١٬٠٠٢٬١١٧        -      ٧٨٣٬٠٦٧    ٢١٩٬٠٥٠   )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (
  ٢٨٬٩١٩      ٢٨٬٩١٩        -        -  دون المعياري

  ٣٥٬٧٥٣      ٣٥٬٧٥٣        -        -  المشكوك في تحصيلها
  ١٥٠٬٣٥١      ١٥٠٬٣٥١        -        -  خسارة

  ٥٬٣٦٠٬٧٩٧      ٢١٥٬٠٢٣      ١٬٨٤٧٬٦٧٠    ٣٬٢٩٨٬١٠٤   اإلجمالي
٬١٤٨٬٩٢٤١٣      ٥٥٨٬٥٠١      ٤٬٧٩٩٬١٤٣    ٨٬٥٦٦٬٥٠٤   اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)   

 

 اإلجمالي     المرحلة الثالثة     المرحلة الثانية     المرحلة األولى  ٢٠١٩  

    
لایر عماني 

     باآلالف
لایر عماني 

     باآلالف
لایر عماني 

     باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
                  

  ٥٬٥٦٨٬٠٤٢   ٢١١٬٧٨٩   ٢٬٣٥٥٬١٧٦ ٣٬٠٠١٬٠٧٧  يناير ١الرصيد في 
          ن المراحلالتحويل بي

 -     (١٬١٧٧)   (١٢٧٬٧١٧)  ١٢٨٬٨٩٤  التحويل إلى المرحلة األولى -
 -     (٣٬٨٤٥)    ١٬١٧٩٬٣٥٢  (١٬١٧٥٬٥٠٧)   التحويل إلى المرحلة الثانية -
 -      ٧٣٬٢٥٦   (٣٤٬٨٣١)  (٣٨٬٤٢٥)   التحويل إلى المرحلة الثالثة -

 (٢٨٥٬٦٥٠)    ١٣٬٨٢٥  (١٦٩٬٢٩٤)  (١٣٠٬١٨١)   إعادة قياس األرصدة القائمة
  ٣٬١٣٩٬١٥٤  -      -     ٣٬١٣٩٬١٥٤    أصول مالية منشأة خالل الفترة

 (١٬٦٢٦٬٩٠٨)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة
 

(١٬٣٥٥٬٠١٦) 
  (٢١٬٢٣٥)  

 
(٣٬٠٠٣٬١٥٩) 

 (١٬٧٣٥)   (١٬٧٣٥)   -     -     شطب
 (٥٥٬٨٥٥)   (٥٥٬٨٥٥)   -     -     تذكيريةمحول من/ (إلى) المحفظة ال

  ٥٬٣٦٠٬٧٩٧   ٢١٥٬٠٢٣    ١٬٨٤٧٬٦٧٠  ٣٬٢٩٨٬١٠٤   ديسمبر ٣١الرصيد في 
 
 

 
 
 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٨٣  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١

  اق الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمار في أور
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠٢٠

 

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

        
 ٣٨٫٢٥٠        -     ١٫٠٣٥     ٣٧٫٢١٥  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
 ١١٫٩٠٩        -     -     ١١٫٩٠٩  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (
 ١١٫٢٠٥        -     ٦٫٧٧٨     ٤٫٤٢٧  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (

 ٦١٫٣٦٤        -     ٧٫٨١٣     ٥٣٫٥٥١  اإلجمالي
 ١٥٩٫٣٨٨        -     ٢٠٫٢٩٤     ١٣٩٫٠٩٤  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

 
لمرحلة الثانيةا     المرحلة األولى  ٢٠٢٠    اإلجمالي     المرحلة الثالثة     

     لایر عماني باآلالف    
لایر عماني 

     باآلالف
لایر عماني 

     باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
 ٦٠٫٧٨٩  -     ٨٫٣٠٣  ٥٢٫٤٨٦  يناير ١الرصيد في 

          التحويل بين المراحل
 -     -     (١٫٧٥٢)  ١٫٧٥٢  التحويل إلى المرحلة األولى -
 -     -     ١٫٠٨٤  (١٫٠٨٤)  التحويل إلى المرحلة الثانية -
 -     -     -     -  التحويل إلى المرحلة الثالثة -

 (١٫١٦١)  -     ١٧٨  (١٫٣٣٩)  إعادة قياس األرصدة القائمة
 ٤٫٤٥٨  -     -     ٤٫٤٥٨   أصول مالية منشأة خالل الفترة

 (٣٫٨٧٤)  -     -  (٣٫٨٧٤)  ةأصول مالية مستحقة خالل الفتر
 ١٫١٥٢  -     -     ١٫١٥٢  ربح من التغير في القيمة العادلة

 ٦١٫٣٦٤  -     ٧٫٨١٣  ٥٣٫٥٥١  ديسمبر ٣١الرصيد في 
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠١٩

  لایر عماني باآلالف 
 لایر عماني باآلالف

 
لایر عماني 

آلالفبا   
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ٤٣٬١١١        -     -      ٤٣٬١١١  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٦٬٦٧٣        -      ١٬٧٩٤      ٤٬٨٧٩  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (
  ١١٬٠٠٥        -      ٦٬٥٠٩      ٤٬٤٩٦  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (

  ٦٠٬٧٨٩        -      ٨٬٣٠٣      ٥٢٬٤٨٦  اإلجمالي
  ١٥٧٬٨٩٣        -      ٢١٬٥٦٦      ١٣٦٬٣٢٧  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

 
 اإلجمالي     المرحلة الثالثة     المرحلة الثانية     المرحلة األولى  ٢٠١٩  

     لایر عماني باآلالف    
 لایر عماني باآلالف

    
لایر عماني 

     باآلالف
 لایر عماني باآلالف

  ٦٢٬٨٧٩  -      ١١٬٤٣٩   ٥١٬٤٤٠  يناير ١الرصيد في 
          التحويل بين المراحل

 -     -     (١٬٠٤٥)    ١٬٠٤٥  التحويل إلى المرحلة األولى -
 -     -      ٩٨١  (٩٨١)   التحويل إلى المرحلة الثانية -
 -     -     -                          -     التحويل إلى المرحلة الثالثة -

 (٦٢٠)   -      ١٦٢  (٧٨٢)   صدة القائمةإعادة قياس األر
  ١٬٥١٤  -     -      ١٬٥١٤   أصول مالية منشأة خالل الفترة

 (٧٬٨٠٣)   -     (٣٬٢٣٤)   (٤٬٥٦٩)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة
  ٤٠  -     -      ٤٠  الحركة في صرف العمالت األجنبية

  ٤٬٧٧٩  -     -      ٤٬٧٧٩  ربح من التغير في القيمة العادلة
  ٦٠٬٧٨٩  -      ٨٬٣٠٣   ٥٢٬٤٨٦  ديسمبر ٣١الرصيد في 

 
 
 
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٨٤  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١

  استثمارات في أوراق الدين بالتكلفة المهلكة
حلة األولىالمر  ٢٠٢٠  اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف
 ٤٣٣٫٤٠٠        -        -     ٤٣٣٫٤٠٠  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
٩٦٦٫١٣        -     -     ١٣٫٩٦٦  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (  
 ١٫٢٣٠٫٢٤٨        -   -  ١٫٢٣٠٫٢٤٨  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (

 ١٫٦٧٧٫٦١٤        -     -  ١٫٦٧٧٫٦١٤  اإلجمالي
 ٤٫٣٥٧٫٤٣٩        -     -  ٤٫٣٥٧٫٤٣٩  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

 
 اإلجمالي    المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية    المرحلة األولى  ٢٠٢٠  

    
لایر عماني 

آلالفبا     
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني  

    باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
                

 ١٫٢٧٤٫٩٩٨  -     ٨٫٠٢٩  ١٫٢٦٦٫٩٦٩  يناير ١الرصيد في 
          التحويل بين المراحل

 -     -     (٨٫٠٢٩)  ٨٫٠٢٩  التحويل إلى المرحلة األولى -
 -     -     -     -  التحويل إلى المرحلة الثانية -
 -     -     -     -  التحويل إلى المرحلة الثالثة -

 (٧١٫١١٨)  -      -  (٧١٫١١٨)  إعادة قياس األرصدة القائمة
 ١٫٠٧٧٫٥٥٨  -      -      ١٫٠٧٧٫٥٥٨   أصول مالية منشأة خالل الفترة

)٦٢١٫٩٩٧(  -      -      (٦٢١٫٩٩٧)  أصول مالية مستحقة خالل الفترة  
 ١٨٫١٧٣  -      -      ١٨٫١٧٣  الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

 ١٫٦٧٧٫٦١٤  -      -  ١٫٦٧٧٫٦١٤  ديسمبر ٣١الرصيد في 
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠١٩

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 عماني لایر

         باآلالف
  ٤٢٠٬٨٨٢        -        -      ٤٢٠٬٨٨٢  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٣٤٧٬٤٥٤        -      ٨٬٠٢٨      ٣٣٩٬٤٢٦  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (
  ٥٠٦٬٦٦٢        -    ١    ٥٠٦٬٦٦١   )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (

٧٤٬٩٩٨١٬٢        -      ٨٬٠٢٩    ١٬٢٦٦٬٩٦٩   اإلجمالي   
  ٣٬٣١١٬٦٨٤        -      ٢٠٬٨٥٥    ٣٬٢٩٠٬٨٢٩   اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

 
 اإلجمالي    المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية    المرحلة األولى  ٢٠١٩  

    
لایر عماني 

    باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني  

    باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
                

  ١٬٠٨٥٬١٨٨  -      ٨٬٩١٠   ١٬٠٧٦٬٢٧٨  يناير ١يد في الرص
          التحويل بين المراحل

 -     -     (١٬١٢٨)    ١٬١٢٨  التحويل إلى المرحلة األولى -

  التحويل إلى المرحلة الثانية -
                     

   - 
    -     - 

 
   - 

  التحويل إلى المرحلة الثالثة -
                     

   - 
    -     - 

 
   - 

 (٤٬٧٢٧)   -       ٢٤٧   (٤٬٩٧٤)   إعادة قياس األرصدة القائمة
  ٦٧٦٬٦٥٣   -      -       ٦٧٦٬٦٥٣    أصول مالية منشأة خالل الفترة

)٤٨٥٬٥٢٩(   -      -      (٤٨٥٬٥٢٩)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة  
  ٣٬٤١٣   -      -       ٣٬٤١٣   بية وحركات أخرىالحركة في صرف العمالت األجن

  ١٬٢٧٤٬٩٩٨   -       ٨٬٠٢٩    ١٬٢٦٦٬٩٦٩   ديسمبر ٣١الرصيد في 
 
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٨٥  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
 التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١

  مالية بالتكلفة المهلكةعقود الضمانات ال
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠٢٠

  لایر عماني باآلالف 
 لایر عماني باآلالف

 
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني باآلالف

        
 ٧٣٧٫٦٧١      -     ١٠٧٫٤١٨     ٦٣٠٫٢٥٣  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
 ٧٦١٫٤٧١      -     ٢٥٨٫٣٢٠     ٥٠٣٫١٥١  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (
 ٢٩٤٫٠٧٦      -     ٢١٨٫٦٣٦     ٧٥٫٤٤٠  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (
 ٢٫٥٤٩     ٢٫٥٤٩      -      -  دون المعياري

 ٣٫٤٨٠     ٣٫٤٨٠      -      -  المشكوك في تحصيلها
 ٦٦٫٩٠٠     ٦٦٫٩٠٠      -      -  خسارة

 ١٫٨٦٦٫١٤٧     ٧٢٫٩٢٩     ٥٨٤٫٣٧٤     ١٫٢٠٨٫٨٤٤  اإلجمالي
 ٤٫٨٤٧٫١٣٦     ١٨٩٫٤٢٦     ١٫٥١٧٫٨٥٥     ٣٫١٣٩٫٨٥٥  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

 اإلجمالي     المرحلة الثالثة     المرحلة الثانية     المرحلة األولى  ٢٠٢٠  

     لایر عماني باآلالف    
 لایر عماني باآلالف

    
لایر عماني 

     باآلالف
 لایر عماني باآلالف

                  

 ٢٫٣٢٢٫٩٥٧  ٤٨٫٥٤٧  ٨٥٩٫٩٣٧  ١٫٤١٤٫٤٧٣   يناير ١الرصيد في 
          التحويل بين المراحل

 -      (٤٢٣)  (١٥٧٫٣٥٠)  ١٥٧٫٧٧٣  التحويل إلى المرحلة األولى -
 -      (٣٫٥١١)  ٢٦٨٫٣٥٨  (٢٦٤٫٨٤٧)  التحويل إلى المرحلة الثانية -
 -      ٣٧٫٨٩١  (٣٧٫٠٨٦)  (٨٠٥)  التحويل إلى المرحلة الثالثة -

)١٧٩٫١٠٣(  (٣٫٦٠٢)  (٣٨٫٤٤٢)  (١٣٧٫٠٥٩)  إعادة قياس األرصدة القائمة  
 ٥٦١٫١٥٢  -      -      ٥٦١٫١٥٢   أصول مالية منشأة خالل الفترة

)٥٢١٫٨٤٣(  أصول مالية مستحقة خالل الفترة   (٣١١٫٠٤٣)  )٥٫٩٧٣(   )٣٨٣٫٨٥٩(  
٢٠٨٫٨٤٤٫١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في    ١٫٨٦٦٫١٤٧  ٧٢٫٩٢٩  ٥٨٤٫٣٧٤ 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠١٩

  لایر عماني باآلالف 
 لایر عماني باآلالف

 
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني باآلالف

        
  ٩٦١٬٤٤٠      -      ١٠٠٬٣٧٩      ٨٦١٬٠٦١  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٨٨٨٬٥٥٤      -      ٤٣٣٬٩٤٧      ٤٥٤٬٦٠٧  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (
  ٤٢٤٬٤١٦      -      ٣٢٥٬٦١١      ٩٨٬٨٠٥  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (
  ١٢٬٠١٦      ١٢٬٠١٦      -      -  دون المعياري

  ١٨٬٥٣٠      ١٨٬٥٣٠      -      -  المشكوك في تحصيلها
  ١٨٬٠٠١      ١٨٬٠٠١      -      -  خسارة

  ٢٬٣٢٢٬٩٥٧      ٤٨٬٥٤٧      ٨٥٩٬٩٣٧      ١٬٤١٤٬٤٧٣  مالياإلج
  ٦٬٠٣٣٬٦٥٥      ١٢٦٬٠٩٦      ٢٬٢٣٣٬٦٠٣      ٣٬٦٧٣٬٩٥٦  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

 اإلجمالي     المرحلة الثالثة     المرحلة الثانية     المرحلة األولى  ٢٠١٩  

     لایر عماني باآلالف    
 لایر عماني باآلالف

    
لایر عماني 

     باآلالف
 لایر عماني باآلالف

                  

  ٢٬٦٧٦٬٤٣٥   ١٥٬١٣٢   ٩٦٧٬٠٠٩   ١٬٦٩٤٬٢٩٤   يناير ١الرصيد في 
          التحويل بين المراحل

 -      (٣٢٦)   (١٥٩٬٠١٦)    ١٥٩٬٣٤٢   التحويل إلى المرحلة األولى -
 -      (٣٤٠)    ٥٤٩٬٢٩٩   (٥٤٨٬٩٥٩)   التحويل إلى المرحلة الثانية -
 -       ٤٥٬٨٧١   (٣٧٬٢٦١)   (٨٬٦١٠)   التحويل إلى المرحلة الثالثة -

 (٢٧٤٬٧٨٣)   (٤٬٣٠٣)   (١٤٧٬٤١٧)   (١٢٣٬٠٦٣)   إعادة قياس األرصدة القائمة
  ٨٥٠٬٣٨١   -      -       ٨٥٠٬٣٨١    أصول مالية منشأة خالل الفترة

 (٩٢٩٬٠٧٦)   (٧٬٤٨٧)   (٣١٢٬٦٧٧)   (٦٠٨٬٩١٢)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة
  ٢٬٣٢٢٬٩٥٧   ٤٨٬٥٤٧   ٨٥٩٬٩٣٧   ١٬٤١٤٬٤٧٣  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 
 
 
 
 
 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٨٦  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١

  لتكلفة المهلكةأوراق قبول با

 المرحلة األولى  ٢٠٢٠
 

 المرحلة الثانية
 

المرحلة 
  الثالثة

 اإلجمالي

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف
 ٥٤٫٦١٥      -     ١٦٫٠٣٥     ٣٨٫٥٨٠  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
١٫٦٢٦٣  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (      ٨٤٫٩٠٩      -     ٥٣٫٢٨٣ 
 ٤٫١٦٢      -     ٣٫٥٠٩     ٦٥٣  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (
 ٥٠     ٥٠      -      -  دون المعياري

 ١٤٣٫٧٣٦     ٥٠     ٧٢٫٨٢٧     ٧٠٫٨٥٩  اإلجمالي
 ٣٧٣٫٣٤٠     ١٣٠     ١٨٩٫١٦١     ١٨٤٫٠٤٩  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

 

  ٢٠٢٠  
 المرحلة األولى

 
ثانيةالمرحلة ال  

 
المرحلة 

  الثالثة
 اإلجمالي

    
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

 ١٢٣٫٤٦٢  ٢١  ٤٥٫٩٨٤     ٧٧٫٤٥٧  يناير ١الرصيد في 
             التحويل بين المراحل

 -  -  -     -  التحويل إلى المرحلة األولى -
)٧٢٫٨٢٧(  لى المرحلة الثانيةالتحويل إ -      ٧٢٫٨٢٧  -  - 
)٥٠(  التحويل إلى المرحلة الثالثة -      -  ٥٠  - 

 -  -  -     -  إعادة قياس األرصدة القائمة
 ١٤٣٫٦٩٩  -   -  ١٤٣٫٦٩٩   أصول مالية منشأة خالل الفترة

)٧٧٫٤٢٠(  أصول مالية مستحقة خالل الفترة   )٤٥٫٩٨٤(   )٢١(   )١٢٣٫٤٢٥(  
 ١٤٣٫٧٣٦  ٥٠  ٧٢٫٨٢٧  ٧٠٫٨٥٩  ديسمبر ٣١صيد في الر

 

 المرحلة األولى  ٢٠١٩
 

 المرحلة الثانية
 

المرحلة 
  الثالثة

 اإلجمالي

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف
٤٤٣٬٤٠      -      ٤٬٣١٤      ٣٦٬١٢٩  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (   
  ٧٥٬٩٥٨      -      ٣٤٬٧٥٢      ٤١٬٢٠٦  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (
  ٧٬٠٤٠      -      ٦٬٩١٨      ١٢٢  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (
  ٢١      ٢١      -      -  دون المعياري

  ١٢٣٬٤٦٢      ٢١      ٤٥٬٩٨٤      ٧٧٬٤٥٧  اإلجمالي
  ٣٢٠٬٦٨١      ٥٥      ١١٩٬٤٣٩      ٢٠١٬١٨٧  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

 

  ٢٠١٩  
 المرحلة األولى

 
 المرحلة الثانية

 
المرحلة 

  الثالثة
 اإلجمالي

    
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ١٠٧٬٤٨٨   ٥٦   ٦٤٬٥٦١      ٤٢٬٨٧١  يناير ١الرصيد في 
             التحويل بين المراحل

 -  -  -     -  التحويل إلى المرحلة األولى -
)٤٥٬٩٨٤(  التحويل إلى المرحلة الثانية -       ٤٥٬٩٨٤  -  - 
)٢١(  التحويل إلى المرحلة الثالثة -      -  ٢١  - 

 -  -  -     -  إعادة قياس األرصدة القائمة
  ١٢٣٬٤٤١  -   -   ١٢٣٬٤٤١   أصول مالية منشأة خالل الفترة

)٤٢٬٨٥٠(   حقة خالل الفترةأصول مالية مست    )٦٤٬٥٦١(    )٥٦(    )١٠٧٬٤٦٧(  
  ١٢٣٬٤٦٢   ٢١   ٤٥٬٩٨٤   ٧٧٬٤٥٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 

 
 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١

  ود غير مستغلة بالتكلفة المهلكةارتباطات القرض/ حد

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٨٧  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى ٢٠٢٠

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

         باآلالف
 ٧٩٦٫٠٥١       -     ١٢٢٫٦٤٤    ٦٧٣٫٤٠٧  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (

 ٩٢٧٫٧٢١       -     ٢٠٦٫٠٦٩    ٧٢١٫٦٥٢  )Ba٢إلى  Ba١يارية (درجة مع
 ٥٤١٫٨١٣       -     ١٦٧٫١٢٧    ٣٧٤٫٦٨٦  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (

 ٢٫٢٦٥٫٥٨٥       -     ٤٩٥٫٨٤٠    ١٫٧٦٩٫٧٤٥  اإلجمالي
 ٥٫٨٨٤٫٦٣٦       -     ١٫٢٨٧٫٨٩٦    ٤٫٥٩٦٫٧٤٠  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

 

  ٢٠٢٠ 
األولى المرحلة  

   
المرحلة 

     الثانية
 المرحلة الثالثة

   
 اإلجمالي

    
لایر عماني 

    باآلالف
لایر عماني 

     باآلالف
لایر عماني 

    باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
                

٢٫٠٤٦٫١٣٣  -     ٦٩٨٫٦٤٠  ١٫٣٤٧٫٤٩٣  يناير ١الرصيد في 
          التحويل بين المراحل

 -      -     )٣٠٥٫٩٣٧(  ٣٠٥٫٩٣٧  لمرحلة األولىالتحويل إلى ا -
 -      -     ١٧٨٫٢٤٠  (١٧٨٫٢٤٠)  التحويل إلى المرحلة الثانية -
 -      ١٫٦٣٥ )٥٠٠(  (١٫١٣٥)  التحويل إلى المرحلة الثالثة -

)٩٫٤٩٣(  (١٫٦٣٥) )١٥٫٣٥٢(  ٧٫٤٩٤  إعادة قياس األرصدة القائمة
٣٢٧٫٣٢٠  -      -      ٣٢٧٫٣٢٠   الفترةأصول مالية منشأة خالل 

)٩٨٫٣٧٥(  -     )٥٩٫٢٥١(  (٣٩٫١٢٤)  أصول مالية مستحقة خالل الفترة
٢٫٢٦٥٫٥٨٥  -      ٤٩٥٫٨٤٠  ١٫٧٦٩٫٧٤٥  ديسمبر ٣١الرصيد في 

   
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى ٢٠١٩

لایر عماني 
 باآلالف

 عماني لایر
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
         باآلالف

  ٩٩٩٬٦٨٧       -      ٢٤٣٬٧٩٧     ٧٥٥٬٨٩٠  )Baa٣إلى  Aaaدرجة مرتفعة (
  ٩٦٨٬٨٣٨       -      ٤٠٣٬٥٢٩     ٥٦٥٬٣٠٩  )Ba٢إلى  Ba١درجة معيارية (
٠٨٧٧٬٦       -      ٥١٬٣١٤     ٢٦٬٢٩٤  )Caa٣إلى  Ba٣درجة مقبولة (   

  ٢٬٠٤٦٬١٣٣       -      ٦٩٨٬٦٤٠     ١٬٣٤٧٬٤٩٣  اإلجمالي
  ٥٬٣١٤٬٦٣١       -      ١٬٨١٤٬٦٤٩     ٣٬٤٩٩٬٩٨٢  اإلجمالي (دوالر أمريكي باآلالف)

 

    
 المرحلة األولى

   
المرحلة 

     الثانية
 المرحلة الثالثة

   
 اإلجمالي

  ٢٠١٩  
لایر عماني 

    باآلالف
لایر عماني 

     باآلالف
ني لایر عما

    باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
                

٢٬٣٠٠٬٨٢١  -     ١٬٠٨٨٬٤٣٧   ١٬٢١٢٬٣٨٤  يناير ١الرصيد في 
          التحويل بين المراحل

 -      -     )٤٢٥٬٢٧٧(    ٤٢٥٬٢٧٧   التحويل إلى المرحلة األولى -
 -      -     ٢١٠٬٦٨٢   (٢١٠٬٦٨٢)   التحويل إلى المرحلة الثانية -
 -       ٣٬١٨١  )٢٬٢٨٩(   (٨٩٢)   التحويل إلى المرحلة الثالثة -

)١٢٨٬٦٤٢(   (٣٬١٨١)  )٦٨٬٤٤٧(   (٥٧٬٠١٤)   إعادة قياس األرصدة القائمة
٢٠١٬٩١٣   -      -       ٢٠١٬٩١٣    أصول مالية منشأة خالل الفترة

)٣٢٧٬٩٥٩(   -     )١٠٤٬٤٦٦(   (٢٢٣٬٤٩٣)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة
٢٬٠٤٦٬١٣٣   -      ٦٩٨٬٦٤٠    ١٬٣٤٧٬٤٩٣   ديسمبر ٣١الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٨٨  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١
 

  اض القيمةمخصصات خسارة انخف
 

  تبين الجداول التالية تحليل التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة حسب فئة األصول المالية.
 

   مستحق من البنوك بالتكلفة المهلكة/ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠٢٠
لایر عماني  

الفباآل  

 
لایر عماني 

 باآلالف

 
لایر عماني 

 باآلالف

 
لایر عماني 

 باآلالف
 ٧٦٦  -     ١٥  ٧٥١  يناير ١الرصيد في 

 -  -     -  -  التحويل إلى المرحلة األولى - 
 -  -      ١  (١)   التحويل إلى المرحلة الثانية - 
 -  -     -  -  التحويل إلى المرحلة الثالثة - 

 ١٫٧٣١  -     ١٫٥٠١  ٢٣٠  ة المحّمل على قائمة الدخل عن:انخفاض القيم
 ١٫٥٦٦  -     ١٫٥٠٢  ٦٤   إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -

 ٧٨٢  -     -  ٧٨٢   أصول مالية منشأة خالل الفترة -

 (٦١٧)  -     (١)  (٦١٦)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

 (١)  -  -  (١)  ية وحركات أخرىالحركة في صرف العمالت األجنب
 ٢٫٤٩٦ -    ١٫٥١٧ ٩٧٩  ديسمبر ٣١الرصيد في 
 ٦٫٤٨٣ -    ٣٫٩٤٠ ٢٫٥٤٣  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 

 
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠١٩

 لایر عماني باآلالف 
 

لایر عماني 
 باآلالف

 
 عماني لایر

 باآلالف

 
 لایر عماني باآلالف

  ٦٤٨  -      ٣   ٦٤٥  يناير ١الرصيد في 
 -  -     -  -  التحويل إلى المرحلة األولى - 
 -  -      ١  (١)   التحويل إلى المرحلة الثانية - 
 -  -     -  -  التحويل إلى المرحلة الثالثة - 

  ١١٧  -      ١١   ١٠٦  عن:انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل 
 (٢٣)   -      ١١  (٣٤)    إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -
 ٦٢١  -     -   ٦٢١   أصول مالية منشأة خالل الفترة -

 (٤٨١)  -     -  (٤٨١)    أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

 ١  -  -  ١  الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى
  ٧٦٦  -      ١٥   ٧٥١  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ١٬٩٩٠  -      ٣٩   ١٬٩٥١  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 

 
    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٨٩  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١
 

  مديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكةقروض وسلف/ 
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠٢٠

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

 ٣١٤٫٧٨٦  ٢١٨٫٨٣٢  ٧٧٫٧٥١  ١٨٫٢٠٣  يناير ١الرصيد في 
         يل بين المراحل:التحو

 ٤٫١٦١  التحويل إلى المرحلة األولى - 
 

(٤٫١٦١) 
 

 -  
 

 -  

 (١٦٫٢٨٦)  التحويل إلى المرحلة الثانية - 
 

١٦٫٢٨٦   -  
 

 -  

 (٢٩٠)  التحويل إلى المرحلة الثالثة - 
 

(٢٫٧٠٧)  ٢٫٩٩٧ 
 

 -  

 ١٣٫٧٥٠  انخفاض القيمة المحّمل / (المقيد) على قائمة الدخل عن:
 

٢٤٫٨٨٢ 
 

٦٧٫٤٠٧ 
 

١٠٦٫٠٣٩ 

 ٩٦٫١٢٩  ٦٧٫٤٠٧  ٣٣٫٠٥٣  (٤٫٣٣١)   إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -

 ٢٢٫٨٣٥   -    -   ٢٢٫٨٣٥   أصول مالية منشأة خالل الفترة -

 (١٢٫٩٢٥)   -   (٨٫١٧١)  (٤٫٧٥٤)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

  -   سائر االئتمانيةمبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخ
 

 -  
 

(٣٤٫٧١١) 
 

(٣٤٫٧١١) 

  -   احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة
 

(٢٧٤) 
 

١٨٫٣٦٠ 
 

١٨٫٠٨٦ 

  -   استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
 

 -  
 

(٥٫٥٤٦) 
 

(٥٫٥٤٦) 

  -   شطب مخصصات االنخفاض في القيمة
 

 -  
 

(٣٫١٨٦) 
 

(٣٫١٨٦) 

  -   إلى) المحفظة التذكيريةمحول من/ (
 

 -  
 

٦٣٨ 
 

٦٣٨ 

  -   الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى
 

 -  
 

(٢٨) 
 

(٢٨) 

 ٣٩٦٫٠٧٨  ٢٦٤٫٧٦٣  ١١١٫٧٧٧  ١٩٫٥٣٨  ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ١٫٠٢٨٫٧٧٤  ٦٨٧٫٦٩٦  ٢٩٠٫٣٣٠  ٥٠٫٧٤٨  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 
 

األولى المرحلة  ٢٠١٩  اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ٣٢٩٬١١١   ٢٠٦٬٤٩٠   ١٠٧٬٦٧٩   ١٤٬٩٤٢  يناير ١الرصيد في 
         التحويل بين المراحل:

  ٢٬٨١٦   لىالتحويل إلى المرحلة األو - 
 

 (٢٬٨١٦) 
 

 -  
 

 -  

 (٢١٬٠٣٠)   التحويل إلى المرحلة الثانية - 
 

 ٢١٬٠٣٠    -  
 

 -  

 (٢٠٠)   التحويل إلى المرحلة الثالثة - 
 

 (٢٣٬٧٩٢)   ٢٣٬٩٩٢  
 

 -  

  ٢١٬٦٧٥   انخفاض القيمة المحّمل / (المقيد) على قائمة الدخل عن:
 

 (٢٢٬١٣٤) 
 

 ٦٨٬٢٨٨  
 

 ٦٧٬٨٢٩  

  ٥٨٬٠٣٨    ٦٨٬٢٨٨   (٨٬٢٦٠)   (١٬٩٩٠)    عادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمةإ -
  ٢٧٬١٨٦    -    -    ٢٧٬١٨٦    أصول مالية منشأة خالل الفترة -
 (١٧٬٣٩٥)    -   (١٣٬٨٧٤)   (٣٬٥٢١)    أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

  -   مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
 

 -  
 

 (٣٥٬٩٤٦) 
 

 (٣٥٬٩٤٦) 

  -   احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة
 

 (٢٬٢١٦) 
 

 ١٨٬٠٥٨  
 

 ١٥٬٨٤٢  

  -   استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
 

 -  
 

 (٤٬٩١٤) 
 

 (٤٬٩١٤) 

  -   شطب مخصصات االنخفاض في القيمة
 

 -  
 

 (٢٬٤٢٣) 
 

 (٢٬٤٢٣) 

  -   ) المحفظة التذكيريةمحول من/ (إلى
 

 -  
 

 (٥٤٬٧٠٠) 
 

 (٥٤٬٧٠٠) 

  -   الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى
 

 -  
 

 (١٣) 
 

 (١٣) 

  ٣١٤٬٧٨٦   ٢١٨٬٨٣٢   ٧٧٬٧٥١   ١٨٬٢٠٣  ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ٨١٧٬٦٢٦   ٥٦٨٬٣٩٥   ٢٠١٬٩٥١   ٤٧٬٢٨٠  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٩٠  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١
 

  قروض التجزئة والسلف/ ومديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة
 

 اإلجمالي     المرحلة الثالثة     المرحلة الثانية     المرحلة األولى  ٢٠٢٠  

     لایر عماني باآلالف    
 لایر عماني باآلالف

    
لایر عماني 

     باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
                  

 ٨٥٫٩٢٦  ٧٠٫١٦٠  ٥٫١١٠  ١٠٫٦٥٦  يناير ١الرصيد في 
         التحويل بين المراحل:

  -    -   (١٫٤٧٠)  ١٫٤٧٠  التحويل إلى المرحلة األولى - 
  -    -   ٥٧٦  (٥٧٦)  يل إلى المرحلة الثانيةالتحو - 
  -   ٢٫٦٧٠  (٢٫٣٩٢)  (٢٧٨)  التحويل إلى المرحلة الثالثة - 

 ٣١٫٤١٧  ٣١٫١٤١  ١٫٤٦٣  (١٫١٨٧)  انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
 ٣٠٫٩٧٠  ٣١٫١٤١  ١٫٩٨٨  (٢٫١٥٩)   إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -

 ٢٫٥٧٧   -    -   ٢٫٥٧٧   مالية منشأة خالل الفترة أصول -

)٢٫١٣٠(   -   (٥٢٥)  (١٫٦٠٥)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة -  
 (١٨٫٢١١)  (١٨٫٢١١)   -    -   مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

 ٤٫٧٢٦  ٤٫٧٢٦   -    -   احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة
 (١٫٥١٣)  (١٫٥١٣)   -    -   استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد

 (٨١٩)  (٨١٩)   -    -   شطب مخصصات االنخفاض في القيمة
 ٥٢٩  ٥٢٩   -    -   محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية

 ١٠٢٫٠٥٥  ٨٨٫٦٨٣  ٣٫٢٨٧  ١٠٫٠٨٥  ديسمبر ٣١الرصيد في 
 ٢٦٥٫٠٧٨  ٢٣٠٫٣٤٥  ٨٫٥٣٨  ٢٦٫١٩٥  ر أمريكي باآلالف)ديسمبر (دوال ٣١الرصيد في 

 
 اإلجمالي     المرحلة الثالثة     المرحلة الثانية     المرحلة األولى  ٢٠١٩  
 لایر عماني باآلالف     لایر عماني باآلالف     لایر عماني باآلالف     لایر عماني باآلالف    

                  

  ٧٦٬٧٤٣   ٦١٬٧٣٩   ٤٬٧٩١   ١٠٬٢١٣  يناير ١الرصيد في 
         التحويل بين المراحل:

  -    -   (١٬٦٥٩)    ١٬٦٥٩   التحويل إلى المرحلة األولى - 
  -    -    ١٬٢٤٠   (١٬٢٤٠)   التحويل إلى المرحلة الثانية - 
  -    ١٬٧٣٠   (١٬٥٤٩)   (١٨١)   التحويل إلى المرحلة الثالثة - 

  ٢٤٬٩٦٦    ٢٢٬٤٧٤    ٢٬٢٨٧    ٢٠٥   قائمة الدخل عن:انخفاض القيمة المحّمل على 
  ٢٣٬٥٢٥    ٢٢٬٤٧٤    ٢٬٩٤٤   (١٬٨٩٣)    إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -

  ٣٬٧٢٧    -    -    ٣٬٧٢٧    أصول مالية منشأة خالل الفترة -

 (٢٬٢٨٦)    -   (٦٥٧)   (١٬٦٢٩)    أصول مالية مستحقة خالل الفترة -
 (١٧٬٩٢٠)   (١٧٬٩٢٠)    -    -   مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

  ٢٬٩٩٢    ٢٬٩٩٢    -    -   احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة
 (١٬٣٢٣)   (١٬٣٢٣)    -    -   استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد

 (٦٨٨)   (٦٨٨)    -    -   شطب مخصصات االنخفاض في القيمة
  ١٬١٥٦    ١٬١٥٦    -    -   محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية

  ٨٥٬٩٢٦    ٧٠٬١٦٠    ٥٬١١٠    ١٠٬٦٥٦   ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ٢٢٣٬١٨٢    ١٨٢٬٢٣٢    ١٣٬٢٧٣    ٢٧٬٦٧٧   ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 

 
    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٩١  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١
 

  قروض الشركات والقروض األخرى والسلف/ومديونيات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المهلكة
 

 اإلجمالي    المرحلة الثالثة    المرحلة الثانية     المرحلة األولى  ٢٠٢٠  

    
لایر عماني 

     باآلالف
لایر عماني 

    باآلالف
لایر عماني 

    باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

 ٢٢٨٫٨٦٠  ١٤٨٫٦٧٢  ٧٢٫٦٤١  ٧٫٥٤٧   يناير ١الرصيد في 
         التحويل بين المراحل:

 -      -      (٢٫٦٩١)  ٢٫٦٩١  التحويل إلى المرحلة األولى - 
 -      -      ١٥٫٧١٠  (١٥٫٧١٠)  الثانيةالتحويل إلى المرحلة  - 
 -      ٣٢٧  (٣١٥)  (١٢)  التحويل إلى المرحلة الثالثة - 

 ٧٤٫٦٢٢  ٣٦٫٢٦٦  ٢٣٫٤١٩  ١٤٫٩٣٧  انخفاض القيمة المحّمل / (المقيد) على قائمة الدخل عن:
 ٦٥٫١٥٩  ٣٦٫٢٦٦  ٣١٫٠٦٥  (٢٫١٧٢)   إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -

 ٢٠٫٢٥٨  -      -      ٢٠٫٢٥٨   أصول مالية منشأة خالل الفترة -

 (١٠٫٧٩٥)  -      (٧٫٦٤٦)  (٣٫١٤٩)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة -
 (١٦٫٥٠٠)  (١٦٫٥٠٠)  -      -      مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

 ١٣٫٣٦٠  ١٣٫٦٣٤  (٢٧٤)  -      رادات الفائدةاحتياطي الفائدة المحمل على إي
 (٤٫٠٣٣)  (٤٫٠٣٣)  -      -      استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد

 (٢٫٣٦٧)  (٢٫٣٦٧)  -      -      شطب مخصصات االنخفاض في القيمة
 ١٠٩  ١٠٩  -      -      محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية

 (٢٨)  (٢٨)  -      -      الت األجنبية وحركات أخرىالحركة في صرف العم
 ٢٩٤٫٠٢٣  ١٧٦٫٠٨٠  ١٠٨٫٤٩٠  ٩٫٤٥٣  ديسمبر ٣١الرصيد في 
 ٧٦٣٫٦٩٦  ٤٥٧٫٣٥١  ٢٨١٫٧٩٢  ٢٤٫٥٥٣  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 

 
ثةالمرحلة الثال    المرحلة الثانية     المرحلة األولى  ٢٠١٩    اإلجمالي    

    
لایر عماني 

     باآلالف
لایر عماني 

    باآلالف
لایر عماني 

    باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  ٢٥٢٬٣٦٨   ١٤٤٬٧٥١   ١٠٢٬٨٨٨   ٤٬٧٢٩   يناير ١الرصيد في 
         التحويل بين المراحل:

 -      -      (١٬١٥٧)    ١٬١٥٧   التحويل إلى المرحلة األولى - 
 -      -       ١٩٬٧٩٠   (١٩٬٧٩٠)   التحويل إلى المرحلة الثانية - 
 -       ٢٢٬٢٦٢   (٢٢٬٢٤٣)   (١٩)   التحويل إلى المرحلة الثالثة - 

  ٤٢٬٨٦٣    ٤٥٬٨١٤   (٢٤٬٤٢١)    ٢١٬٤٧٠   انخفاض القيمة المحّمل / (المقيد) على قائمة الدخل عن:
  ٣٤٬٥١٣    ٤٥٬٨١٤   (١١٬٢٠٤)   (٩٧)    في القيمة إعادة قياس مخصصات االنخفاض -
  ٢٣٬٤٥٩   -      -       ٢٣٬٤٥٩    أصول مالية منشأة خالل الفترة -
 (١٥٬١٠٩)   -      (١٣٬٢١٧)   (١٬٨٩٢)    أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

 (١٨٬٠٢٦)   (١٨٬٠٢٦)   -      -      مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
  ١٢٬٨٥٠    ١٥٬٠٦٦   (٢٬٢١٦)   -      احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

 (٣٬٥٩١)   (٣٬٥٩١)   -      -      استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
 (١٬٧٣٥)   (١٬٧٣٥)   -      -      شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

 (٥٥٬٨٥٦)   (٥٥٬٨٥٦)   -      -      ظة التذكيريةمحول من/ (إلى) المحف
 (١٣)   (١٣)   -      -      الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

  ٢٢٨٬٨٦٠   ١٤٨٬٦٧٢   ٧٢٬٦٤١   ٧٬٥٤٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 
 ٥٩٤٬٤٤٤  ٣٨٦٬١٦٣  ١٨٨٬٦٧٨  ١٩٬٦٠٣  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 

 
 
 
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٩٢  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١
 

  استثمار في أوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

ةالمرحلة الثالث    المرحلة الثانية    المرحلة األولى  ٢٠٢٠    اإلجمالي    
 لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف    

               

 ١٫٣١١  -     ١٫١٧١  ١٤٠  يناير ١الرصيد في 
                 التحويل بين المراحل:

 -  -     (٥٣)  ٥٣  التحويل إلى المرحلة األولى - 
 -  -     ٤  (٤)  لمرحلة الثانيةالتحويل إلى ا - 

 ١٫٥٦٥  -     ١٫٦١٥  (٥٠)  عكس انخفاض القيمة إلى قائمة الدخل ل: 
 ١٫٥٥٨  -     ١٫٦١٥  (٥٧)   إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -
 ٢٤  -     -     ٢٤   أصول مالية منشأة خالل الفترة -
 (٢)  -     -     (٢)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

 ٢٫٨٧٤  -     ٢٫٧٣٧  ١٣٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 
 ٧٫٤٦٥  -      ٧٫١٠٩  ٣٥٦  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 

 

 اإلجمالي    المرحلة الثالثة    المرحلة الثانية    المرحلة األولى  ٢٠١٩  
الفلایر عماني باآل    لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف      لایر عماني باآلالف    

               

  ٩٣٢  -      ٨٤٨   ٨٤  يناير ١الرصيد في 
                 التحويل بين المراحل:

 -  -     (٥١)    ٥١  التحويل إلى المرحلة األولى - 
 -  -      ١  (١)   التحويل إلى المرحلة الثانية - 

  ٣٧٩  -      ٣٧٣   ٦  عكس انخفاض القيمة إلى قائمة الدخل ل: 
  ٣٨٢  -      ٣٧٣   ٩   إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -
  ٥  -     -      ٥   أصول مالية منشأة خالل الفترة -
 (٨)   -     -     (٨)    أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

  ١٬٣١١  -      ١٬١٧١   ١٤٠  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ٣٬٤٠٥   -       ٣٬٠٤١    ٣٦٤   مبر (دوالر أمريكي باآلالف)ديس ٣١الرصيد في 

 

  استثمارات في أوراق الدين بالتكلفة المهلكة
 اإلجمالي    المرحلة الثالثة    المرحلة الثانية    المرحلة األولى  ٢٠٢٠  
 لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف    

 ٣٠٢  -     ٣٥  ٢٦٧  يناير ١الرصيد في 
                 التحويل بين المراحل:

 -  -     (٣٥)  ٣٥  التحويل إلى المرحلة األولى - 
 ٥٥٧  -     -  ٥٥٧  انخفاض القيمة المحّمل / (المقيد) على قائمة الدخل عن:

 ٢٤١  -     -  ٢٤١   إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -
 ٣٤١  -     -     ٣٤١   ل مالية منشأة خالل الفترةأصو -
 (٢٥)  -     -     (٢٥)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

 ٨٥٩  -     -  ٨٥٩  ديسمبر ٣١الرصيد في 
 ٢٫٢٣١  -     -  ٢٫٢٣١  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 

 

رحلة الثالثةالم    المرحلة الثانية    المرحلة األولى  ٢٠١٩    اإلجمالي    
 لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف    

               

  ١٨١  -      ٩٢   ٨٩  يناير ١الرصيد في 
                 التحويل بين المراحل:

 -  -     (١٦)    ١٦  التحويل إلى المرحلة األولى - 
 -  -     -  -  حويل إلى المرحلة الثانيةالت - 
 -  -     -  -  التحويل إلى المرحلة الثالثة - 

  ١٢١  -     (٤١)    ١٦٢  انخفاض القيمة المحّمل / (المقيد) على قائمة الدخل عن:
  ٩٥  -     (٤١)    ١٣٦   إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -
  ٣١  -     -      ٣١   رةأصول مالية منشأة خالل الفت -
 (٥)   -     -     (٥)    أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

  ٣٠٢  -      ٣٥   ٢٦٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ٧٨٥  -      ٩١   ٦٩٤  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٩٣  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 
  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١

 
  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١

 
  عقود الضمانات المالية بالتكلفة المهلكة

 

 اإلجمالي    المرحلة الثالثة    المرحلة الثانية    المرحلة األولى   ٢٠٢٠

    
لایر عماني 

    باآلالف
لایر عماني 

    باآلالف
لایر عماني 

    باآلالف
لایر عماني 

فباآلال  
               

 ٥٤٫١٤٢    ٣٤٫٦٦٢    ١٧٫٥٣٣    ١٫٩٤٧  يناير ١الرصيد في 
                       التحويل بين المراحل:

 -      (٢٫٢٣٢)  ٢٫٢٣٢  التحويل إلى المرحلة األولى - 
 

    - 
 -      ٣٫٦٠٧٨  (٣٫٦٠٨)  التحويل إلى المرحلة الثانية - 

 
    - 

 ٣٫٢٨٨  (٣٫٢٨٧)  (١)  الثةالتحويل إلى المرحلة الث - 
 

    - 
 ١٠٫٦٠٩  (٢٫٤٤٦)  ١٫٣٦٠  انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

 
٩٫٥٢٣ 

 ١٠٫٧٣٤   ١٠٫٦٠٩  ٢٫١٩٧  (٢٫٠٧٢)   إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -

 ٣٫٨٤١  -      -      ٣٫٨٤١   أصول مالية منشأة خالل الفترة -

 (٥٫٠٥٢)  -      (٤٫٦٤٣)  (٤٠٩)   قة خالل الفترةأصول مالية مستح -
 (٥٨)  -      -      الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

 
(٥٨) 

 ٦٣٫٦٠٧    ٤٨٫٥٠١  ١٣٫١٧٦    ١٫٣٩٠  ديسمبر ٣١الرصيد في 
 ١٦٥٫٢١٣    ١٢٥٫٩٧٧    ٣٤٫٢٢٣    ٥٫٠١٣  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 

 

 اإلجمالي    المرحلة الثالثة    المرحلة الثانية    المرحلة األولى   ٢٠١٩

 لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف    
              

  ٢٩٬٨٢٠     ٧٬٢٣٣     ٢١٬٢٥٧     ١٬٣٣٠  يناير ١الرصيد في 
                       التحويل بين المراحل:

 -      (١٬٠٥٢)    ١٬٠٥٢   التحويل إلى المرحلة األولى - 
 

    - 
 -       ٣٬٧٥٦   (٣٬٧٥٦)   التحويل إلى المرحلة الثانية - 

 
    - 

  ٧٬٥٩٣   (٧٬٥٩٣)   -      التحويل إلى المرحلة الثالثة - 
 

    - 
  ١٩٬٨٣٢    ١٬١٦٥    ٣٬٣٢١   انخفاض القيمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

 
 ٢٤٬٣١٨  

  ٢٧٬٩٨٨    ١٩٬٨٣٢    ٨٬٤٤٦   (٢٩٠)    إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -
  ٣٬٩٤٩   -      -       ٣٬٩٤٩    أصول مالية منشأة خالل الفترة -
 (٧٬٦١٩)   -      (٧٬٢٨١)   (٣٣٨)    أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

  ٤   -      -      ركات أخرىالحركة في صرف العمالت األجنبية وح
 

 ٤  
  ٥٤٬١٤٢     ٣٤٬٦٦٢   ١٧٬٥٣٣     ١٬٩٤٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ١٤٠٬٦٢٩     ٩٠٬٠٣١     ٤٥٬٥٤٠     ٥٬٠٥٦  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 

 
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٩٤  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
 

  لخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع)التعرضات وا ٧-٢-٤١
 

  أوراق القبول بالتكلفة المهلكة
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠٢٠  

    
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
               

 ١٤٥  -  ١٠٠  ٤٥  يناير ١الرصيد في 
                 التحويل بين المراحل:

 -     -  -  -  التحويل إلى المرحلة األولى - 
 -     -  ١٠١  (١٠١)  التحويل إلى المرحلة الثانية - 
 -     -  -  -  التحويل إلى المرحلة الثالثة - 

 ٣٤  ٢٤  (١٠٠)  ١١٠  انخفاض القيمة المحّمل / (المقيد) على قائمة الدخل عن:
 ٢٤ ٢٤  -      -       إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -

 ١٥٤  -      -      ١٥٤   أصول مالية منشأة خالل الفترة -

 (١٤٤)  -      (١٠٠)  (٤٤)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

  (١)  -  -  (١) 
 ١٧٨  ٢٤  ١٠١    ٥٣  ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ٤٦٢    ٦٢    ٢٦٢    ١٣٨  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١د في الرصي
 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  ٢٠١٩  

    
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
              

  ٩١   ٢٧   ٤٨   ١٦  يناير ١الرصيد في 
                 التحويل بين المراحل:

 -     -  -  -  التحويل إلى المرحلة األولى - 
 -     -  ١٠٠  (١٠٠)  التحويل إلى المرحلة الثانية - 
 -     -  -  -  التحويل إلى المرحلة الثالثة - 

  ٥٤   (٢٧)   (٤٨)    ١٢٩   انخفاض القيمة المحّمل / (المقيد) على قائمة الدخل عن:
 (٢٧)  (٢٧)   -      -       إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -
  ١٤٤   -      -       ١٤٤    أصول مالية منشأة خالل الفترة -
 (٦٣)   -      (٤٨)   (١٥)    أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

  ١٤٥  -   ١٠٠     ٤٥  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ٣٧٧    -     ٢٦٠     ١١٧  (دوالر أمريكي باآلالف) ديسمبر ٣١الرصيد في 

 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٩٥  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع)  ٧-٢-٤١
 

  ارتباطات قروض/ حدود غير مستغلة بالتكلفة المهلكة
 

٢٠٢٠  
 المرحلة األولى

 
الثانية المرحلة  

 
المرحلة 

  الثالثة
 اإلجمالي

    
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
               

 ١٠٫٧٤٥  -  ٨٫٢٨٥  ٢٫٤٦٠  يناير ١الرصيد في 
               التحويل بين المراحل:

 -      -      (٤٫٥٠٥)  ٤٫٥٠٥  التحويل إلى المرحلة األولى - 
 -      -      ١٫٤٨٥  (١٫٤٨٥)  التحويل إلى المرحلة الثانية - 
 -      ٧  (٢)  (٥)  التحويل إلى المرحلة الثالثة - 

 (١٫٧٤٤)  (٧)  (٤٥٥)  (١٫٢٨٢)  انخفاض القيمة المحّمل / (المقيد) على قائمة الدخل عن:
 (٣٫٤١٢)  (٧)  (١٥)  (٣٫٣٩٠)   إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -

 ٢٫٢١٢  -      -      ٢٫٢١٢   أصول مالية منشأة خالل الفترة -

 (٥٤٤)  -      (٤٤٠)  (١٠٤)   أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

  (١)  (١)  -  (٢) 
 ٨٫٩٩٩  -  ٤٫٨٠٧  ٤٫١٩٢  ديسمبر ٣١الرصيد في 
 ٢٣٫٣٧٤  -  ١٢٫٤٨٦  ١٠٫٨٨٨  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 

 
 

٢٠١٩  
 المرحلة األولى

 
 المرحلة الثانية

 
المرحلة 

  الثالثة
 اإلجمالي

    
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني باآلالف

 
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني باآلالف

               

  ١٠٬٢١٩  -   ٧٬٩٧٣   ٢٬٢٤٦  يناير ١الرصيد في 
               التحويل بين المراحل:

 -      -      (١٬٤٨٥)    ١٬٤٨٥   التحويل إلى المرحلة األولى - 
 -      -       ٤٬١٢٨   (٤٬١٢٨)   التحويل إلى المرحلة الثانية - 
 -       ٣١٥   (٣١٤)   (١)   التحويل إلى المرحلة الثالثة - 

  ٥٢٦   (٣١٥)   (٢٬٠١٧)    ٢٬٨٥٨   انخفاض القيمة المحّمل / (المقيد) على قائمة الدخل عن:
 (٥٩٣)   (٣١٥)    ١٦٤   (٤٤٢)    إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة -
  ٤٬٢٠٤   -      -       ٤٬٢٠٤    أصول مالية منشأة خالل الفترة -
 (٣٬٠٨٥)   -      (٢٬١٨١)   (٩٠٤)    أصول مالية مستحقة خالل الفترة -

  ١٠٬٧٤٥  -   ٨٬٢٨٥   ٢٬٤٦٠  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ٢٧٬٩٠٩  -   ٢١٬٥١٩   ٦٬٣٩٠  ديسمبر (دوالر أمريكي باآلالف) ٣١الرصيد في 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٩٦  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
 التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١

  مع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي العُماني ٩التقارير المالية الدولي رقم مقارنة المخصص المحتفظ به وفقاً لمعيار 
٢٠٢٠               

تصنيف األصول وفقاً لقواعد البنك 
  المركزي العماني

تصنيف األصول وفقاً 
لمعيار التقارير 
  ٩المالية الدولي رقم 

 القيمة اإلجمالية
 

المخصص وفقاً 
لقواعد البنك 

كزي العُمانيالمر   

الفوائد المجنبة 
وفقاً لقواعد البنك 
  المركزي العماني

المخصص وفقاً لمعيار 
التقارير المالية الدولي 

٩رقم   الفرق  
صافي القيمة 

  الدفترية

الفوائد المدرجة وفقاً 
لمعيار التقارير 
٩المالية الدولي رقم   

 لایر عماني باآلالف
 

ني باآلالفلایر عما  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  
)٣(  )٢(  )١(  

 
)٤(   )٥(   )٦(   )٦(-)٥)+(٤) = (٧(  )٦(-)٣) = (٨(   )٩(  

               

 ٧٫٩١٩٫٤٤٩  المرحلة األولى  قياسية
 

١٠٩٫٤٨٦ 
 

-    
 

٢٠٫٥١٩ 
 

٨٨٫٩٦٧ 
 

٧٫٨٩٨٫٩٣٠ 
  

 ١٫٠٢٩٫٧٣٧  رحلة الثانيةالم 
 

١٠٫٤٥٤ 
 

 -  
 

٧١٫٣٦٩ 
 

)٦٠٫٩١٥(  
 

٩٥٨٫٣٦٨ 
  

  -  المرحلة الثالثة 
 

 - 
 

 -  
 

 -    
 

 -   
 

 -  
  

  ٨٫٩٤٩٫١٨٦ 
 

١١٩٫٩٤٠ 
 

 -  
 

٩١٫٨٨٨ 
 

٢٨٫٠٥٢ 
 

٨٫٨٥٧٫٢٩٨ 
 

 -  

  -  المرحلة األولى  قائمة خاصة
 

-   -   -   -  
 

-      

 ٧٨٩٫٨٣٠  المرحلة الثانية 
 

٣٫٢٠٧١   -   ٢٨٫٥٤٥(  ٤١٫٧٥٢(  
 

٧٤٨٫٠٧٨     
      -  -  -  -  -  -  المرحلة الثالثة

 ٧٨٩٫٨٣٠ 
 

٢٨٫٥٤٥( ٤١٫٧٥٢    - ١٣٫٢٠٧(  
 

٧٤٨٫٠٧٨   -  
  -  المرحلة األولى  دون المعياري

 
-   -   -   -  

 
-      

  -  المرحلة الثانية 
 

 -    -   -   -  
 

-      

 ٢٨٫٦٩٣  الثالثةالمرحلة  
 

٧٫٦١٩  ٥٦٦  ٧٫٠٥٣  -  
 

٢١٫٠٧٤     

  ٢٨٫٦٩٣ 
 

٧٫٦١٩  ٥٦٦  ٧٫٠٥٣  -  
 

٢١٫٠٧٤   -  
      -   -   -    -   -    -  المرحلة األولى  مشكوك في تحصيله

      -   -    -   -    -   -  المرحلة الثانية 

     ٢٠٫٤٦٤  -  ٢٠٫٦٦١  ١٫٣٧٣  ١٩٫٢٨٨  ٤١٫١٢٥  المرحلة الثالثة 

  ٢٠٫٤٦٤  -  ٢٠٫٦٦١  ١٫٣٧٣  ١٩٫٢٨٨  ٤١٫١٢٥   -  
      -   -   -    -    -   -  المرحلة األولى  خسارة

      -   -   -   -   -   -  المرحلة الثانية 

     ٥٥٫٩٧٥  -  ٢٨٥٫٠٠٨  ٣٧٫٧٨٠  ٢٤٧٫٢٢٨  ٣٤٠٫٩٨٣  المرحلة الثالثة 

  ٠٠٨٫٢٨٥  ٣٧٫٧٨٠  ٢٤٧٫٢٢٨  ٣٤٠٫٩٨٣   -  ٥٥٫٩٧٥   -  
بنود أخرى غير مشمولة في تعميم 
البنك المركزي العماني رقم ب. م. 

  والتعليمات ذات الصلة ٩٧٧

)٧٫١٦٩(  ٧٫١٦٩  -   -   ٤٫٧٨٠٫٦١٤  المرحلة األولى   ٤٫٧٧٣٫٤٤٥ 
  

)٢٠٫٩٩٤(  ٢٠٫٩٩٤  -   -   ١٫١٦٠٫٨٥٣  المرحلة الثانية   ١٫١٣٩٫٨٥٩ 
  

  -  -      -   -   -    -   المرحلة الثالثة
  

  ٢٨٫١٦٣(  ٢٨٫١٦٣  -   -   ٥٫٩٤١٫٤٦٧(   ٥٫٩١٣٫٣٠٤ 
 

 -    
               

 ١٢٫٧٠٠٫٠٦٣  المرحلة األولى  اإلجمالي
 

١٠٩٫٤٨٦ 
 

 - 
 

٢٧٫٦٨٨ 
 

٨١٫٧٩٨ 
 

١٢٫٦٧٢٫٣٧٥       

 ٢٫٩٨٠٫٤٢٠  المرحلة الثانية 
 

٢٣٫٦٦١ 
 

 - 
 

١٣٤٫١١٥ 
 

)١١٠٫٤٥٤(  
 

٢٫٨٤٦٫٣٠٥       

 ٤١٠٫٨٠١  المرحلة الثالثة 
 

٢٧٣٫٥٦٩ 
 

٣٩٫٧١٩ 
 

٣١٣٫٢٨٨ 
 

- 
 

٩٧٫٥١٣       

  ١٦٫٠٩١٫٢٨٤ 
 

٤٠٦٫٧١٦ 
 

٣٩٫٧١٩ 
 

٤٧٥٫٠٩١ 
 

)٢٨٫٦٥٦(  
 

١٥٫٦١٦٫١٩٣    -  

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٩٧  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
 

  ة (تابع)التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالي ٧-٢-٤١
٢٠١٩               

تصنيف األصول وفقاً لقواعد البنك 
  المركزي العماني

تصنيف األصول وفقاً 
لمعيار التقارير 
  ٩المالية الدولي رقم 

 القيمة اإلجمالية
 

المخصص وفقاً 
لقواعد البنك 

  المركزي العُماني

الفوائد المجنبة 
وفقاً لقواعد البنك 
  المركزي العماني

قاً لمعيار المخصص وف
التقارير المالية الدولي 

٩رقم   الفرق  
صافي القيمة 

  الدفترية

الفوائد المدرجة وفقاً 
لمعيار التقارير 
٩المالية الدولي رقم   

 لایر عماني باآلالف
 

  عماني باآلالفلایر  لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف
)٣(  )٢(  )١(  

 
)٤(   )٥(   )٦(   )٦(-)٥)+(٤) = (٧(  )٦(-)٣) = (٨(   )٩(  

               

  ٧٬٨٣٩٬١٥٩   المرحلة األولى  قياسية
 

 ١٠٨٬٤٨٨  
 

-    
 

 ١٨٬٩٥٤  
 

 ٨٩٬٥٣٤  
 

 ٧٬٨٢٠٬٢٠٥  
  

  ١٬١٦٦٬٥٦٧   المرحلة الثانية 
 

 ١٢٬١٦٦  
 

 -  
 

 ٥١٬٢٥٢  
 

 )٣٩٬٠٨٦(  
 

 ١١٥٬٣١٥٬١   
  

  -  المرحلة الثالثة 
 

 - 
 

 -  
 

 -    
 

 -   
 

 -  
  

   ٩٬٠٠٥٬٧٢٦  
 

 ١٢٠٬٦٥٤  
 

 -  
 

 ٧٠٬٢٠٦  
 

 ٥٠٬٤٤٨  
 

 ٨٬٩٣٥٬٥٢٠  
 

 -  

  -  المرحلة األولى  قائمة خاصة
 

-   -   -   -  
 

-      
  ٧١٠٬٣٦٩  المرحلة الثانية

 
١٤٬٠٩٦(   ٢٦٬٥١٥  -  ١٢٬٤١٩(  

 
٦٨٣٬٨٥٤      

      -  -  -  -  -  -  المرحلة الثالثة

 ٧١٠٬٣٦٩  
 

١٤٬٠٩٦(   ٢٦٬٥١٥    -  ١٢٬٤١٩(  
 

٦٨٣٬٨٥٤    -  
  -  المرحلة األولى  دون المعياري

 
-   -   -   -  

 
-      

  -  المرحلة الثانية 
 

 -    -   -   -  
 

-      

  ٥٠٬٤٨٤  المرحلة الثالثة 
 

٬٣٩٦١٢   ٣٦١   ١٢٬٠٣٥    -  
 

٣٨٬٠٨٨      

  ٥٠٬٤٨٤  
 

١٢٬٣٩٦   ٣٦١   ١٢٬٠٣٥   -  
 

٣٨٬٠٨٨    -  
      -   -   -    -   -    -  المرحلة األولى  مشكوك في تحصيله

      -   -    -   -    -   -  المرحلة الثانية 

)٩٬٤٥٥(    ٣٩٬٧٨٠   ١٬٧٧٥   ٢٨٬٥٥٠   ٦٧٬٩٥٤  المرحلة الثالثة    ٢٨٬١٧٤      

  ٩٬٤٥٥(    ٣٩٬٧٨٠   ١٬٧٧٥   ٢٨٬٥٥٠   ٦٧٬٩٥٤(   ٢٨٬١٧٤    -  
      -   -   -    -    -   -  المرحلة األولى  خسارة

      -   -   -   -   -   -  المرحلة الثانية 

)٥٬٨٩٦(    ٢٠١٬٣١٨   ٢٧٬٠٤٢   ١٦٨٬٣٨٠   ٢٢٨٬٦٧٧  المرحلة الثالثة    ٢٧٬٣٥٩      

  ٣٨٠٬١٦٨   ٢٢٨٬٦٧٧    ٥٬٨٩٦(    ٢٠١٬٣١٨   ٢٧٬٠٤٢(   ٢٧٬٣٥٩    -  
بنود أخرى غير مشمولة في تعميم 
البنك المركزي العماني رقم ب. م. 

  والتعليمات ذات الصلة ٩٧٧

)٤٬٨٥٩(    ٤٬٨٥٩   -   -    ٤٬٢٩٣٬٠٥٨   المرحلة األولى    ٤٬٢٨٨٬١٩٩  
  

)٢٧٬١٢٣(    ٢٧٬١٢٣   -   -    ١٬٦٢٠٬٨٩٢   المرحلة الثانية    ١٬٥٩٣٬٧٦٩  
  

  -  -      -   -   -    -   المرحلة الثالثة
  

   ٣١٬٩٨٢(    ٣١٬٩٨٢   -   -    ٥٬٩١٣٬٩٥٠(    ٥٬٨٨١٬٩٦٨  
 

 -    
               

  ١٢٬١٣٢٬٢١٧   المرحلة األولى  اإلجمالي
 

 ١٠٨٬٤٨٨  
 

 - 
 

 ٢٣٬٨١٣  
 

 ٨٤٬٦٧٥  
 

 ١٢٬١٠٨٬٤٠٤        

  ٣٬٤٩٧٬٨٢٨   يةالمرحلة الثان 
 

 ٢٤٬٥٨٥  
 

 - 
 

 ١٠٤٬٨٩٠  
 

 )٨٠٬٣٠٥(  
 

 ٣٬٣٩٢٬٩٣٨        

  ٣٤٧٬١١٥   المرحلة الثالثة 
 

 ٢٠٨٬٩٦٥  
 

 ٢٩٬١٧٨  
 

 ٢٥٣٬٤٩٤  
 

 )١٥٬٣٥١(  
 

 ٩٣٬٦٢١        

   ١٥٬٩٧٧٬١٦٠  
 

 ٣٤٢٬٠٣٨  
 

 ٢٩٬١٧٨  
 

 ٣٨٢٬١٩٧  
 

 )١٠٬٩٨١(  
 

 ١٥٬٥٩٤٬٩٦٣     -  

 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٩٨  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  ة (تابع)إدارة المخاطر المالي  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
 

  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع) ٧-٢-٤١
 

  القروض المعاد التفاوض بشأنها
 

وعة بتقديم تنازالت عن طريق الموافقة على أحكام وشروط أكثر مالئمة للمقترض من تلك المقدمة مبدئياً تعرف القروض المعاد التفاوض بشأنها على أنها القروض المعاد هيكلتها بسبب التدهور في المركز المالي للمقترض. والتي قامت المجم
  ه بشكل مبكر أو شطبه.من المجموعة والتي لم يكن بخالف ذلك ليتنازل عنها. يبقى القرض مدرجاً كجزء من القروض المعاد التفاوض بشأنها لحين استحقاقه أو سداد

 
   كلتهاحسابات معاد هي

 
٢٠٢٠                 

تصنيف األصول وفقاً لقواعد البنك 
  المركزي العماني

 
 

تصنيف األصول 
وفقاً لمعيار 

التقارير المالية 
  ٩الدولي رقم 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

المخصص 
المطلوب وفقاً 
لقواعد البنك 

 المركزي العماني

الفوائد المجنبة 
وفقاً لقواعد 

البنك المركزي 
عمانيال  

المخصصات  
المحتفظ بها وفقاً 
لمعيار التقارير 

المالية الدولي رقم 
٩ 

الفرق بين المخصص 
المطلوب وفقاً للبنك 
المركزي العُماني 

والمخصص المحتفظ 
 به

صافي القيمة 
 الدفترية

الفوائد المدرجة 
وفقاً لمعيار التقارير 
المالية الدولي رقم 

٩ 

 
لایر عماني 

  باآلالف
عماني لایر 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف

)٣(   )٢(  )١(   )٤(   )٥(   )٦(   
)٦(-)٥)+(٤)=(٧(  

 
)٦(-)٣)=(٨(  

 
)٩(  

   
 

 
 

    
      

  -    -    -    -   -   -   -   المرحلة األولى  مصنفة على أنها منتظمة

  -   ٢٢٧٫٨٧٤  (٢٢٫٦٠٠)  ٢٥٫٢٢٣   -  ٢٫٦٢٣  ٢٥٣٫٠٩٧   المرحلة الثانية 

  -    -   -    -   -   -   -   المرحلة الثالثة 

   ٢٢٧٫٨٧٤  (٢٢٫٦٠٠)  ٢٥٫٢٢٣   -  ٢٫٦٢٣  ٢٥٣٫٠٩٧   -  

  -    -    -    -   -   -   -   المرحلة األولى  مصنفة على أنها متعثرة

  -    -    -    -   -   -   -   حلة الثانيةالمر 

  -   ١٦٫٦٦١   -   ٧١٫٠٠٧  ٦٫٨٢٩  ٦٤٫١٧٨  ٨٧٫٦٦٨   المرحلة الثالثة 

   ١٦٫٦٦١   -   ٧١٫٠٠٧  ٦٫٨٢٩  ٦٤٫١٧٨  ٨٧٫٦٦٨   -  

  -    -    -    -   -   -   -   المرحلة األولى  اإلجمالي
)٢٢٫٦٠٠(  ٢٥٫٢٢٣   -  ٢٫٦٢٣  ٢٥٣٫٠٩٧   المرحلة الثانية    ٢٢٧٫٨٧٤   -  
  -   ١٦٫٦٦١   -   ٧١٫٠٠٧  ٦٫٨٢٩  ٦٤٫١٧٨  ٨٧٫٦٦٨   المرحلة الثالثة 

   ٢٢٫٦٠٠(  ٩٦٫٢٣٠  ٦٫٨٢٩  ٦٦٫٨٠١  ٣٤٠٫٧٦٥(   ٢٤٤٫٥٣٥   -  
 

 
    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



٩٩  

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
   (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
 

  نية المتوقعة لألصول المالية (تابع)التعرضات والخسارة االئتما ٧-٢-٤١
 

٢٠١٩                 

تصنيف األصول وفقاً لقواعد البنك 
  المركزي العماني

 
 

تصنيف األصول 
وفقاً لمعيار 

التقارير المالية 
  ٩الدولي رقم 

 
إجمالي القيمة 

  الدفترية

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
  المركزي العماني

فقاً الفوائد المجنبة و
لقواعد البنك 

 المركزي العماني

المخصصات المحتفظ  
بها وفقاً لمعيار 
التقارير المالية 

٩الدولي رقم    

الفرق بين المخصص 
المطلوب وفقاً للبنك 
المركزي العُماني 

  صافي القيمة الدفترية  والمخصص المحتفظ به

الفوائد المدرجة 
وفقاً لمعيار التقارير 
المالية الدولي رقم 

٩ 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 

)٣(   )٢(  )١(   )٤(   )٥(   )٦(   )٦(-)٥)+(٤)=(٧(  
 

)٦(-)٣)=(٨(  
 

)٩(  

   
 

 
 

    
      

  -    -    -    -   -   -   -   ولىالمرحلة األ  مصنفة على أنها منتظمة

  -    ١٨٦٬٨٨٢  (٧٬٤١٩)    ١٠٬٢٨١   -   ٢٬٨٦٢   ١٩٧٬١٦٣   المرحلة الثانية 

  -    -   -    -   -   -   -  المرحلة الثالثة 
١٨٦٬٨٨٢  (٧٬٤١٩)    ١٠٬٢٨١   -   ٢٬٨٦٢   ١٩٧٬١٦٣    -  

  -    -    -    -   -   -   -  المرحلة األولى  مصنفة على أنها متعثرة

  -    -    -    -   -   -   -   المرحلة الثانية 
  -    ٢٨٬٤٧١   -    ٦٢٬٦١٣   ٥٬٨٥٨   ٥٦٬٧٥٥   ٩١٬٠٨٤   المرحلة الثالثة 

   ٢٨٬٤٧١   -    ٦٢٬٦١٣   ٥٬٨٥٨   ٥٦٬٧٥٥   ٩١٬٠٨٤    -  

  -    -    -    -   -   -   -   المرحلة األولى  اإلجمالي
  -    ١٨٦٬٨٨٢  (٧٬٤١٩)   ١٠٬٢٨١   -   ٢٬٨٦٢   ١٩٧٬١٦٣   المرحلة الثانية 
  -    ٢٨٬٤٧١   -    ٦٢٬٦١٣   ٥٬٨٥٨   ٥٦٬٧٥٥   ٩١٬٠٨٤   المرحلة الثالثة 

   ٢١٥٬٣٥٣  (٧٬٤١٩)    ٧٢٬٨٩٤   ٥٬٨٥٨   ٥٩٬٦١٧   ٢٨٨٬٢٤٧    -  

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١٠٠  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

 
  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١

 
  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١

 
  التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية (تابع)  ٧-٢-٤١

 
  مخصَّص انخفاض القيمة

 

٢٠٢٠  
وفقا لقواعد البنك 
 المركزي العماني

 
 

  وفقاً 
لمعيار التقارير 

المالية الدولي رقم 
 الفرق  ٩

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
ماني لایر ع

 باآلالف
خسارة انخفاض القيمة المحملة على حساب الربح والخسارة (صافي المبالغ 

   ١المستردة) 
              

٨١٫٠٣٨   
               

٨١٫٠٣٨   
                    

-    
مخصصات مطلوبة وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني/ المحتفظ بها وفقاً لمعيار 

   ١ ٩ة الدولي رقم التقارير المالي
            

٤٤٦٫٤٣٥   
             
٤٧٥٫٠٩١   

            
)٢٨٫٦٥٦(  

%٦٢٫٣  ٢نسبة إجمالي القروض المتعثرة    ٦٢٫٣%   ٠٫٠٠%  
%٨١٫٠  ٢نسبة صافي معدل القروض المتعثرة    ٨١٫٠%   ٠٠٫٠%  

 

٢٠١٩  
وفقا لقواعد البنك 
 المركزي العماني

 
 

  وفقاً 
لمعيار التقارير 

المالية الدولي رقم 
 الفرق  ٩

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
خسارة انخفاض القيمة المحملة على حساب الربح والخسارة (صافي المبالغ 

   ١المستردة) 
              

٥٦٬١٢٧   
               

٥٦٬١٢٧   
                    

-    
وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني/ المحتفظ بها وفقاً لمعيار مخصصات مطلوبة 

   ١ ٩التقارير المالية الدولي رقم 
            

٣٧١٬٢١٦   
             
٣٨٢٬١٩٧   

            
)١٠٬٩٨١(  

%٣٫٢٥  ٢نسبة إجمالي القروض المتعثرة    ٣٫٢٥%   ٠٫٠٠%  
%٠٫٩٨  ٢نسبة صافي معدل القروض المتعثرة    ٠٫٨٩%   ٠٫٠٩%  

 
  يتم حساب معدالت القروض المتعثرة على أساس القروض الممولة المتعثرة والتعرضات الممولة ١

 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١٠١  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)٢-٤١
 

   تركيز مخاطر االئتمان٨-٢-٤٢
 

بااللتزامات  تهم على الوفاءاألطراف المقابلة في أنشطة عمل مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو تكون لهم خصائص اقتصادية مشابهة يمكن أن تؤثر على قدرتنشأ التركيزات بمخاطر االئتمان عندما يشترك عدد من 
ر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على مجال عمل معين أو موقع التعاقدية بشكل مشابهة بسبب التغيرات في الظروف االقتصادية والسياسية والظروف األخرى. وتشير التركيزات بمخاط

  جغرافي معين.
 

ع أو أنشطة أعمال محددة. كذلك تحصل المجموعة على تركز أو المجموعات في موق تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها من خالل تنويع أنشطة اإلقراض لتجنب التركيزات غير المرغوب بها للمخاطر مع األفراد
تم ها يق بموقع المقترض. التركز وفقا للموقع بالنسبة إلى األوراق المالية المستثمر فيضمانات مناسب حسب الموقع الجغرافي للقروض والسلف، وهو ما يتم قياسه بناًء على موقع المجموعة التي تحتفظ باألصل الذي له ارتباط وثي

  قياسه بناًء على موقع مصدر األوراق المالية.
 

  فيما يلي تحليل تركيز مخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير:
حق من البنوكمست   تثمارات في سندات الديناس  مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي     التزامات عرضية وارتباطات  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ ٢٠٢٠  ٢٠١٩ ٢٠٢٠  ٢٠١٩ ٢٠٢٠  
 

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  لایر عماني باآلالف باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
              القيمة الدفترية

              التركيز حسب القطاع
٤١٠٫١١٥  ٤٬٨٣٤٬٥٤٧ ٤٫٩٧١٫٢٨٧  - -   شركات  ١٬٤٥٠٬٩٥٦  ١٫٢٠٨٫٨٤٥  ١١٧٫٦٧٠   

   ٢٬٧٤٠  ٢٨٫٠٦٧   ١٬١٦٤٬٤٧١ ١٫٥٧٦٫٤١١  ٤٢٬٠٤٧ ١١٤٫٩٨٨  - -   جهات سيادية
   ٨٦٩٬٢٦١  ٦٢٩٫٢٣٥   ٥٣٬٦٤٦ ٤٧٫١٥٧  ٤٥٥٬٦٤٨ ٤١٠٫٥٥٠  ٨٧٠٬٥٧٠ ٥٧٦٫٣٨٢   المؤسسات المالية

     -     -    -   -  ٣٬٨٦٠٬٥٨٥ ٣٫٨٣٦٫٦٢٦  - -   أفراد
   ٢٬٣٢٢٬٩٥٧  ١٫٨٦٦٫١٤٧   ١٬٣٣٥٬٧٨٧ ١٫٧٣٨٫٩٧٨  ٩٬١٩٢٬٨٢٧ ٩٫٣٣٣٫٤٥١   ٨٧٠٬٥٧٠ ٥٧٦٫٣٨٢   اإلجمالي

٧٣٬٤٦٩٬٥٧ ٤٫٥١٦٫٨٢٦   ٢٣٬٨٧٧٬٤٧٢ ٢٤٫٢٤٢٫٧٣٠   ٢٬٢٦١٬٢٢٠ ١٫٤٩٧٫٠٩٦   دوالر أمريكي باآلالف    ٦٬٠٣٣٬٦٥٥  ٤٫٨٤٧٫١٣٥   
             

 
 
 
 
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١٠٢  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  االئتمان (تابع) مخاطر  ٢-٤١
 

  تركيز مخاطر االئتمان (تابع)٨-٢-٤١
 

  يحلل الجدول أدناه تركيز إجمالي التعرضات للعمالء حسب القطاعات المختلفة.
 
 التزامات عرضية وارتباطات  استثمارات في سندات الدين  مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي  مستحق من البنوك  
  ٠٢٠٢  ٢٠١٩ ٢٠٢٠  ٢٠١٩ ٢٠٢٠  ٢٠١٩ ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
 

  لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف 
لایر عماني 

  لایر عماني باآلالف باآلالف
لایر عماني 

  لایر عماني باآلالف باآلالف
لایر عماني 

 لایر عماني باآلالف باآلالف
             
٥٣٠٬١١ ٨٫٤٥٧  -    -   ٢٦٬٦٤٤ ١٦٫٧١٨  - -   األنشطة الزراعية وخالفه   

  ٥١٩٬٥٠٩ ٣٩٧٫١٥٣  -    -   ٣٣٣٬٥٥٧ ٣١٥٫٣٥٢  - -   اإلنشاءات
    -    -  - -   ٢٦٬٥١٤ ٢٩٫٧٤٨  - -   تجارة التصدير

  ٨٦٩٬٢٦١ ٦٢٩٫٢٣٥   ٥٣٬٦٤٦ ٤٧٫١٥٧   ٤٥٥٬٦٤٨ ٤١٠٫٥٥٠  ٨٧٠٬٥٧٠ ٥٧٦٫٣٨٢   المؤسسات المالية
  ٢٬٧٤٠ ٢٨٫٠٦٧   ١٬١٦٤٬٤٧١ ١٫٥٧٦٫٤١١   ٤٢٬٠٤٧ ١١٤٫٩٨٨  - -   الحكومة

  ١٠٣٬٦٠٥ ١٠٧٫٧٢٠     -    -   ٣٦٠٬٠٦٧ ٢٦٧٫٤٦٨  - -   تجارة االستيراد
  ١٠٠٬٥١١ ٨٨٫١٦١     -    -   ٧١٥٬١٧٠ ٧٠٥٫٦٣١  - -   الصناعة

  ١٤٢٬٨٧٣ ١٢٦٫٢٧٣   ٨٬٦٩٩ ٨٫٥٠٥   ٥١٣٬٥٨٦ ٦٩٠٫٥٧٢  - -   التعدين والمحاجر
  ٨٬١٦٢ ٣١٢     -    -   ٣٢٨٬٥٠٩ ٢٩١٫٦٦٠  - -   العقارات
  ٤٠٤٬٨٧٦ ٣١٣٫٧٤١   ٦١٬٩٣١ ٦١٫٥٥٩   ٨١٧٬٢١٥ ٨٥٢٫١٩٧  - -   الخدمات

  ٦٥٬٠٩٥ ٦٦٫٨٥٤     -    -   ٧٦٠٬٥٧٨ ٧٦١٫٢٥٧  - -   المواصالت
  ٢٢٬٢١٣ ١٩٫٢١٧   ٤٣٬١٢٠ ٤٣٫١٢٥   ٦٥٢٬٨٦٧ ٧٣٩٫١٧٨  - -   الخدمات

  ٣٩٬٠١١ ٥٦٫٨٧٧     -    -   ١٩٤٬٦٠٠ ١٦٤٫٩٢٩  - -   تجارة الجملة والتجزئة
  ٣٣٬٥٧١ ٢٤٫٠٨٠   ٣٬٩٢٠ ٢٫٢٢١  ١٠٥٢٤٠ ١٣٦٫٥٧٧  - -   أخرى

-     قروض شخصية وسكنية    -   ٣٬٨٦٠٬٥٨٥ ٣٫٨٣٦٫٦٢٦   -   -    -   -   
  ٢٬٣٢٢٬٩٥٧ ١٫٨٦٦٫١٤٧   ١٬٣٣٥٬٧٨٧ ١٫٧٣٨٫٩٧٨   ٩٬١٩٢٬٨٢٧ ٩٫٣٣٣٫٤٥١   ٨٧٠٬٥٧٠ ٥٧٦٫٣٨٢   اإلجمالي

   ٦٬٠٣٣٬٦٥٥  ٤٫٨٤٧٫١٣٥   ٣٬٤٦٩٬٥٧٦ ٤٫٥١٦٫٨٢٦   ٢٣٬٨٧٧٬٤٧٢ ٢٤٫٢٤٢٫٧٣٠   ٢٬٢٦١٬٢٢٠ ١٫٤٩٧٫٠٩٦   الفدوالر أمريكي باآل
 
 
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١٠٣  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١
 

  تركيز مخاطر االئتمان (تابع)٨-٢-٤١
 
 

  الجغرافي. فيما يلي تحليل تركيز مخاطر االئتمان حسب المنطقة كما في تاريخ التقرير. تراقب المجموعة تركيزات مخاطر االئتمان حسب القطاع والموقع
 

 
 التزامات عرضية وارتباطات  استثمارات في سندات الدين  مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي  مستحق من البنوك 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠  ٢٠١٩ ٢٠٢٠  ٢٠١٩ ٢٠٢٠  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 

 لایر عماني باآلالف
عماني  لایر

  باآلالف
لایر عماني 

  لایر عماني باآلالف باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
            
            

             التركيز حسب الموقع
٬٤٧٢١٬٢٣٥ ١٫٣٠٥٫٦٨٠   ٨٬٨٢٨٬٧١٥  ٩٫٠٣٩٫٩٢٩   ١٢٥٬٦٠٩ ٥١٫١٦٢  سلطنة عمان    ١٬٤٥٦٬١٧١ ١٫٢٧٩٫٠٨٣  

  ٢٦٠٬٣٧٧ ١٥٠٫٧٧٦   ٣٨٬٩٦١ ٣٣٫٢٦٧   ٣٠٩٬٩٠٨  ٢٤٢٫٤٤٢   ٢٦٩٬٨٥١ ٢٢٢٫٩٩٩  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
  ٣١٢٬٩٩٣ ٢٤١٫٨٠٩     -    -   ٤٨٦  ٢٨٢   ٣٠٬٧٤١ ٥٣٫٥٨٩  أوروبا

  ٢٨٬٢٢٧ ٢١٫٣٦٨     -    -   -  -   ٥٥٬٥٥٦ ٥٢٫٥٩٣  الواليات المتحدة األمريكية
  ٢٦٥٬١٨٩ ١٧٣٫١١١   ٦١٬٣٥٤ ٤٠٠٫٠٣١   ٥٣٬٧١٨  ٥٠٫٧٩٨   ٣٨٨٬٨١٣ ١٩٦٫٠٣٩  أخرى

  ٢٬٣٢٢٬٩٥٧ ١٫٨٦٦٫١٤٧   ١٬٣٣٥٬٧٨٧ ١٫٧٣٨٫٩٧٨   ٩٬١٩٢٬٨٢٧ ٩٫٣٣٣٫٤٥١   ٨٧٠٬٥٧٠ ٥٧٦٫٣٨٢  اإلجمالي
٫٨٢٦٤٫٥١٦   ٢٣٬٨٧٧٬٤٧٢ ٢٤٫٢٤٢٫٧٣٠   ٢٬٢٦١٬٢٢٠ ١٫٤٩٧٫٠٩٦  دوالر أمريكي باآلالف  ٦٬٠٣٣٬٦٥٥ ٤٫٨٤٧٫١٣٥   ٣٬٤٦٩٬٥٧٦  

 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١٠٤  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر االئتمان (تابع)  ٢-٤١
 

  تركيز مخاطر االئتمان (تابع)٨-٢-٤١
 

  مقاصة األصول وااللتزامات المالية
 

  تشمل اإلفصاحات المبينة في الجداول التالية األصول وااللتزامات المالية:
 

 ة في قائمة المركز المالي للمجموعة، أوالمدرجة كمقاص  

 ة جالخاضعة لترتيبات التسوية الرئيسية القابلة للتنفيذ أو االتفاقيات المماثلة التي تغطي األدوات المالية بغض النظر عما إذا كانت مدر
  كمقاصة في قائمة المركز المالي.

هذا ات إعادة الشراء الرئيسية والرابطة الدولية للصكوك المقايضة والصكوك االشتقاقية. وبتشمل "االتفاقيات المماثلة" اتفاقيات المقاصة المالية واتفاقي
لة. كما المعاميعني أن األوراق المالية المستلمة/ المقدمة هي ضمانات يمكن التعهد بها أو بيعها خالل فترة المعاملة ولكن يجب إعادتها عند استحقاق 

  المعامالت ذات الصلة عند فشل الطرف اآلخر في تقديم الضمانات. تمنح األحكام كل طرف الحق في إلغاء
 

  مخاطر التسوية  ٩-٢-٤١
 

طرف لقد تؤدي أنشطة المجموعة إلى نشوء مخاطر وقت تسوية المعامالت والعمليات التجارية. تتعلق مخاطر التسوية بالخسائر الناجمة عن إخفاق ا
  النقدية أو الضمانات أو غيرها من األصول بحسب شروط التعاقد المتفق عليها. المقابل في الوفاء بالتزاماته بتوفير المبالغ

 
ثنائية  دتقلل المجموعة من مخاطر السداد بإجراء السداد عن طريق وكيل سداد / مقاصة، مثل أنظمة مقاصة و تسوية عمليات الصرف، أو باتفاقيات سدا

   على أساس الصافي.
 

  مخاطر السيولة  ٣-٤١
 

  ولة هي احتمال عدم قدرة المجموعة على الوفاء بااللتزامات عند استحقاقها لألطراف األخرى.مخاطر السي
 

  إدارة مخاطر السيولة  ١-٣-٤١
 

ك إال بشروط ل ذلتنشأ مخاطر السيولة عندما تكون المجموعة غير قادرة على توليد موارد نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها أو ال يمكنها فع
 طجحفة مادياً. قد تنشأ مخاطر السيولة هذه حتى عندما تكون المؤسسة قادرة على سداد ديونها. قد يكون سبب توتر السيولة عن طريق سحب خطوم

  االئتمان المقابلة أو عدم تدحرج التمويل القائم أو نتيجة الضطراب عام في األسواق أو تشغيل على ودائع مجموعة... الخ.
 

التزامات المجموعة مركز السيولة للمجموعة. من أجل ضمان أن المجموعة ستفي بالتزاماتها المالية عند استحقاقها، تراقب عن كثب تدير لجنة أصول و
يولة سمواقف التدفق النقدي. وتضمن إدارة مخاطر السيولة أن المجموعة لديها القدرة في ظل مستويات مختلفة من اإلجهاد على تلبية احتياجات ال

  اً وبفعالية.اقتصادي
 

لعمالء ا تعمل المجموعة بإدراك على تنويع قاعدة التمويل الخاصة بها لتتضمن الودائع الناشئة عن اإليداعات بين البنوك وشهادات اإليداع وودائع
جانب قوة حقوق المساهمين والسندات واألرصدة متوسطة األجل من خالل سندات يورو متوسطة األجل والتزامات ثانوية. تضمن هذه االمور جميعها إلى 

  وجودة األصول بالمجموعة بأن األرصدة متوفرة بمعدالت تنافسية في كل األوقات.
 

 تتم مراقبة مصادر واستحقاقات األصول وااللتزامات عن كثب لتجنب أي تركيزات غير مستحقة وضمان وجود إدارة فاعلة لمخاطر السيولة. تقوم
  على نماذج السلوك الفعلية للعمالء لدراسة مركز السيولة الهيكلي واقتراح تدابير لتمويل هذه الفجوات. المجموعة بالقيام بنمط هيكلي قائم

 
ول ب األصتتعهد المجموعة بإدارة السيولة النقدية من خالل كٍل من نهج التدفق النقدي ونهج األسهم. في إطار نهج األسهم، تدار وتراقب عن كثب نس

ئع واألصول السائلة إلى إجمالي األصول. في إطار نهج النقدية، يتم تحليل األصول وااللتزامات على أساس استحقاقاتها المتبقية السائلة إلى إجمالي الودا
  من أجل تحديد فجوات السيولة. تقوم لجنة األصول وااللتزامات بفحص مركز السيولة على أساس مستمر.
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١٠٥  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر السيولة (تابع)  ٣-٤١
 

  إدارة مخاطر السيولة (تابع)  ١-٣-٤٢
 

  حول القوائم المالية المجمعة. ٢-٣-٤٢بيان المجموعة حول استحقاقات األصول وااللتزامات يتم إظهاره في اإليضاح 
 

  التعرض لمخاطر السيولة  ٢-٣-٤١
 

سبة األصول السائلة إلى مجموع الودائع، ونسبة األصول السائلة إلى مجموع أهم القياسات التي تستخدمها المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هي ن
البنوك. باألصول. ولهذا الغرض، تتضمن األصول السائلة أرصدة النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية والسندات الحكومية وسندات الخزانة والودائع 

  الء واألصول السائلة إلى مجموع األصول في تاريخ التقرير وأثناء فترة التقرير.ويوضح الجدول أدناه نسبة األصول السائلة إلى ودائع العم
 

نسبة األصول السائلة إلى إجمالي  
  األصول

نسبة األصول السائلة إلى إجمالي 
 الودائع

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 

%٣٥٫١٩   ديسمبر ٣١كما في    ١٩٫٩٨%   ٩٢٦٫٢%   ٢٦٫٢٦%  
%٠٫٤٩٢  المتوسط للفترة   ١٨٫٣٤%   ٢٧٫٤٧%   ٢٤٫٠٨%  

%٢٣٫٠٣  الحد األقصى للفترة   ١٩٫٩٨%   ٣٠٫٩٢%   ٢٦٫٢٦%  
%١٨٫٤٤  الحد األدنى للفترة   ١٧٫٣١%   ٢٤٫٩٠%   ٢٢٫٣١%  

 
ات العالقة استنادا ذ يحلل الجدول التالي االلتزامات المالية غير المشتقة للمجموعة وااللتزامات المالية التي تمت تسويتها بالصافي إلى فئات االستحقاق
تحقاقاتها التعاقدية سإلى الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي في تاريخ التقرير. يتم تضمين االلتزامات المالية المشتقة في التحليل اذا كانت ا

  عاقدية غير المخصومة.جوهرية لفهم توقيت التدفقات النقدية. المبالغ المفصح عنها في الجدول هي التدفقات النقدية الت
    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١٠٦  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر السيولة (تابع)  ٣-٤١
 

  التعرض لمخاطر السيولة (تابع)  ٢-٣-٤١
 

  فيما يلي فترات استحقاق األصول وااللتزامات داخل وخارج الميزانية العمومية الخاصة بالمجموعة:
 

 
عند الطلب أو 

  خالل شهر واحد
 ٣شهرين إلى 

  أشهر
أشهر إلى  ٤من 
شهراً  ١٢   

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
             ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 ٦٥٦٫٨٩١  ٥٠٫٩٣٩  ١٠٨٫٢١٤  ٦٥٫٤٩٤  ٢٦٫٣٩١  ٤٠٥٫٨٥٣  مركزيةنقدية وأرصدة لدى بنوك 
 ٥٧٣٫٨٨٦  ٢٥٫٠٠٠  ٢٥٫٠٢٥  ٢٦٦٫٢٣٤  ١٢٧٫٠٥٠  ١٣٠٫٥٧٧  مستحق من البنوك

 ٨٫٩٣٧٫٣٧٣  ٤٫٠١٨٫٩٠٧  ٢٫٣٦٢٫٣١٣  ٦٧٧٫٤٣٠  ٥٥١٫٢٥٥  ١٫٣٢٧٫٤٦٨  قروض وسلف
٨٣٥٫٤٦١٫١  ٤٧٧٫٤٠٤  ٥٧٧٫١٠٥  ١٥٫٦٨٣  ٣٧٠٫٨٠٤  ٣٩٤٫٤٦٥  االستثمارات  

 ٤٥٠٫١٥٤  ١٥٢٫٧٤٥  ١٫١٧١  ٥٩٫٩٠٥  ٧٩٫٠٢٣  ١٥٧٫٣١٠  ممتلكات ومعدات وأصول أخرى
 ١٢٫٤٥٣٫٧٦٥  ٤٫٧٢٤٫٩٩٥    ٣٫٠٧٣٫٨٢٨  ١٫٠٨٤٫٧٤٦  ١٫١٥٤٫٥٢٣  ٢٫٤١٥٫٦٧٣  إجمالي األصول داخل الميزانية العمومية

 ٣٩٤٫٦١٩  -  ٣٩٤٫٦١٩     -     -       -  ارتباطات منح التسهيالت االئتمانية غير القابلة لإللغاء
 ١٫٧٥١٫٤٥٦     -  ٢٨٫٨٤٨  ٤٥٢٫٧٧٥  ٦٣٨٫٢١٦  ٦٣١٫٦١٧   المشتقات

 ٢٫١٤٦٫٠٧٥    -    ٤٢٣٫٤٦٧    ٤٥٢٫٧٧٥    ٦٣٨٫٢١٦    ٦٣١٫٦١٧  إجمالي األصول خارج الميزانية العمومية
 ١٤٫٥٩٩٫٨٤٠    ٤٫٧٢٤٫٩٩٥    ٣٫٤٩٧٫٢٩٥    ١٫٥٣٧٫٥٢١    ١٫٧٩٢٫٧٣٩    ٣٫٠٤٧٫٢٩٠  إجمالي األصول

 ٢٫٤٥٩٫٢٤٥  ٨٦٦٫٢٦١  ١٫١٥٢٫٩٥٤  ٣٣١٫٤٠٣  ٧٣٫٨١٣  ٣٤٫٨١٤  التدفقات النقدية الواردة المستقبلية للفائدة

            
 ٩٣٨٫٠٠٧  ٥٧٫٧٥٠  ٤٦٠٫٠٧٥  ٣٢٫٩٢٤  ٨٦٫٤٤١  ٣٠٠٫٨١٧  ودائع من البنوك

٨٤١٫٥١٨٫٩  ٣٫٢٨٠٫٩٢٨  ١٫٩٩١٫٦٨٠  ٧٩٨٫٥٠١  ٧٨٧٫١٨١   ودائع العمالء   ٨٫٣٧٧٫٢٧٤ 
 ٤٧٦٫٧٩٧     -  ٢٨٣٫٥٠١  ١٩٣٫٢٩٦     -     -  سندات يورو متوسطة األجل

 ٦٠٤٫٩٤٩  ٤٫٣٤٣  ٨١٧  ٢٢٢٫٦٨٨  ١٤١٫٢٥٣  ٢٣٥٫٨٤٨  التزامات أخرى وضريبة
 ١٣٫٠٩٠     -  -  ١٣٫٠٩٠     -     -  التزامات ثانوية

 ٢٫٠٤٣٫٦٤٨  ٢٫٠٤٣٫٦٤٨     -     -     -     -  أموال المساهمين
 ١٢٫٤٥٣٫٧٦٥  ٣٫٦٢٤٫٧٢٥    ٤٫٠٢٥٫٣٢١  ٢٫٤٥٣٫٦٧٨  ١٫٠٢٦٫١٩٥  ١٫٣٢٣٫٨٤٦  إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

            

 ٣٩٤٫٦١٩     -  ١٠٩٫٦٦٤  ١٣٩٫١٢٨  ٦٧٫٣٨٤    ٧٨٫٤٤٣  ارتباطات منح التسهيالت االئتمانية غير القابلة لإللغاء
٦٦٣٨٫٥٨  ٦٣١٫٢١٨   المشتقات   ١٫٧٤٦٫٥١٧     -  ٢٨٫٥٨٦  ٤٤٧٫٨٥٧ 

 ٢٫١٤١٫١٣٦       -    ١٣٨٫٢٥٠    ٥٨٦٫٩٨٥    ٧٠٦٫٢٤٠    ٧٠٩٫٦٦١  إجمالي االلتزامات خارج الميزانية العمومية
 ١٤٫٥٩٤٫٩٠١    ٣٫٦٢٤٫٧٢٥    ٤٫١٦٣٫٥٧١    ٣٫٠٤٠٫٦٦٣    ١٫٧٣٢٫٤٣٥    ٢٫٠٣٣٫٥٠٧  إجمالي االلتزامات

 ٣١٦٫١٥٦  ٤٢٫٧٨٧  ١٦٨٫٩٧٧  ٧١٫٥٠٧  ٢١٫٠٠٤  ١١٫٨٨١  تقبلية للفائدةالتدفقات النقدية الصادرة المس
            

 ٤٫٩٣٩  ١٫١٠٠٫٢٧٠ )٦٦٦٫٢٧٦( )١٫٥٠٣٫١٤٢(  ٦٠٫٣٠٤    ١٫٠١٣٫٧٨٣  إجمالي االلتزامات) -الفجوة (إجمالي األصول 
)٤٢٩٫٠٥٥(  ١٫٠٧٤٫٠٨٧    ١٫٠١٣٫٧٨٣  الفجوة المتراكمة   )١٫٠٩٥٫٣٣١(   ٤٫٩٣٩   

            
 
 
 
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١٠٧  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر السيولة (تابع)  ٣-٤١
 

   التعرض لمخاطر السيولة (تابع)  ٢-٣-٤١
            ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 
عند الطلب أو خالل 

  شهر واحد
 ٣شهرين إلى 

  أشهر
أشهر إلى  ٤من 
شهراً  ١٢   

سنة واحدة إلى 
   خمس سنوات

 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
١٫٧٠٦٫٢١٠ ١٣٢٫٣٠٩ ٢٨١٫٠٧٥ ١٧٠٫١١٤ ٦٨٫٥٤٨ ١٫٠٥٤٫١٦٤  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

١٫٤٩٠٫٦١٣ ٦٤٫٩٣٥ ٦٥٫٠٠٠ ٦٩١٫٥١٧ ٣٣٠٫٠٠٠ ٣٣٩٫١٦١  مستحق من البنوك
٢٣٫٢١٣٫٩٥٦ ١٠٫٤٣٨٫٧١٩ ٦٫١٣٥٫٨٧٨ ١٫٧٥٩٫٥٥٨ ١٫٤٣١٫٨٣١ ٣٫٤٤٧٫٩٧٠  قروض وسلف

٤٫٧٦٧٫٤٣١ ١٫٢٤٠٫٠١٠ ١٫٤٩٨٫٩٧٤ ٤٠٫٧٣٥ ٩٦٣٫١٢٧ ١٫٠٢٤٫٥٨٥  االستثمارات
١٫١٦٩٫٢٣١ ٣٩٦٫٧٤٠ ٣٫٠٤٢ ١٥٥٫٥٩٧ ٢٠٥٫٢٥٥ ٤٠٨٫٥٩٧  ممتلكات ومعدات وأصول أخرى
إجمالي األصول داخل الميزانية 

 ٢٫٨١٧٫٥٢١ ٢٫٩٩٨٫٧٦١ ٦٫٢٧٤٫٤٧٧  العمومية
       

٣٢٫٣٤٧٫٤٤١ ١٢٫٢٧٢٫٧١٣ ٧٫٩٨٣٫٩٦٩
ارتباطات منح التسهيالت االئتمانية 

      -                      غير القابلة لإللغاء
                     

-    
                      

-    
          

١٫٠٢٤٫٩٨٤   - 
                 

١٫٠٢٤٫٩٨٤

 ٧٤٫٩٣٠ ١٫١٧٦٫٠٣٩ ١٫٦٥٧٫٧٠٤   ١٫٦٤٠٫٥٦٤   المشتقات
                     

-    ٤٫٥٤٩٫٢٣٧
إجمالي األصول خارج الميزانية 

٥٫٥٧٤٫٢١١   -   ٠٩٩٫٩١٤٫١   ١٫١٧٦٫٠٣٩   ١٫٦٥٧٫٧٠٤   ١٫٦٤٠٫٥٦٤  العمومية
٣٧٫٩٢١٫٦٦٢   ١٢٫٢٧٢٫٧١٣   ٩٫٠٨٣٫٨٨٣   ٣٫٩٩٣٫٥٦٠   ٤٫٦٥٦٫٤٦٥   ٧٫٩١٥٫٠٤١  إجمالي األصول

التدفقات النقدية الواردة المستقبلية 
٦٫٣٨٧٫٦٥٠ ٢٫٢٥٠٫٠٢٩ ٢٫٩٩٤٫٦٨٦ ٨٦٠٫٧٨٧ ١٩١٫٧٢٢ ٩٠٫٤٢٦  للفائدة

      
      

٢٫٤٣٦٫٣٨٢ ١٥٠٫٠٠٠ ١٫١٩٥٫٠٠٠ ٨٥٫٥١٧ ٢٢٤٫٥٢٢ ٧٨١٫٣٤٣  ودائع من البنوك
       ودائع العمالء

٢١٫٧٥٩٫١٥٤ ٣٫٩٤٥٫٤١٣ ٨٫٥٢١٫٨٩١ ٥٫١٧٣٫١٩٥ ٢٫٠٧٤٫٠٢٩ ٢٫٠٤٤٫٦٢٦  وشهادات إيداع
١٫٢٣٨٫٤٣٤ - ٧٣٦٫٣٦٦ ٥٠٢٫٠٦٨ - -  سندات يورو متوسطة األجل

١٫٥٧١٫٢٩٦ ١١٫٢٨١ ٢٫١٢٢ ٥٧٨٫٤١٠ ٣٦٦٫٨٩١ ٩٢٦١٢٫٥  التزامات أخرى وضرائب
٣٤٫٠٠٠ - - ٣٤٫٠٠٠ - -  التزامات ثانوية

٥٫٣٠٨٫١٧٥ ٥٫٣٠٨٫١٧٥ - - - -  أموال المساهمين
٣٢٫٣٤٧٫٤٤١ ٩٫٤١٤٫٨٦٩   ١٠٫٤٥٥٫٣٧٩ ٦٫٣٧٣٫١٩٠ ٢٫٦٦٥٫٤٤٢ ٣٫٤٣٨٫٥٦١  إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

اطات منح التسهيالت االئتمانية ارتب
١٫٠٢٤٫٩٨٤ -  ٢٨٤٫٨٤٢ ٣٦١٫٣٧١ ١٧٥٫٠٢٣   ٢٠٣٫٧٤٨  غير القابلة لإللغاء

٤٫٥٣٦٫٤٠٧ - ٧٤٫٢٤٩ ١٫١٦٣٫٢٦٥ ١٫٦٥٩٫٣٦٦ ١٫٦٣٩٫٥٢٧  المشتقات
إجمالي االلتزامات خارج الميزانية 

٥٫٥٦١٫٣٩١   -    ٣٥٩٫٠٩١   ١٫٥٢٤٫٦٣٦   ١٫٨٣٤٫٣٨٩   ١٫٨٤٣٫٢٧٥  العمومية
٣٧٫٩٠٨٫٨٣٢   ٩٫٤١٤٫٨٦٩   ١٠٫٨١٤٫٤٧٠   ٧٫٨٩٧٫٨٢٦   ٤٫٤٩٩٫٨٣١   ٥٫٢٨١٫٨٣٦  إجمالي االلتزامات

التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية 
٨٢١٫١٨٤ ١١١٫١٣٥ ٤٣٨٫٩٠١ ١٨٥٫٧٣٢ ٥٤٫٥٥٦ ٣٠٫٨٦٠  للفائدة

      
إجمالي  -الفجوة (إجمالي األصول 

   ١٥٦٫٦٣٤   ٢٫٦٣٣٫٢٠٥  ات)االلتزام
       

)٣٫٩٠٤٫٢٦٦(   
      

)١٢٫٨٣٠   ٢٫٨٥٧٫٨٤٤   )١٫٧٣٠٫٥٨٧
  ١٢٫٨٣٠   )٢٫٨٤٥٫٠١٤(    )١٫١١٤٫٤٢٧(   ٢٫٧٨٩٫٨٣٩   ٢٫٦٣٣٫٢٠٥  الفجوة المتراكمة

 
 
 
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١٠٨  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر السيولة (تابع)  ٣-٤١
 

  سيولة (تابع)التعرض لمخاطر ال٢-٣-٤١

 
عند الطلب أو 

  خالل شهر واحد
 ٣شهرين إلى 

  أشهر
أشهر إلى  ٤من 
شهراً  ١٢   

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
             ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  ٧٨١٬٧٥٥   ٤٨٬٢١٤   ١١٤٬٤٥٠   ٥٥٬٧٠٦   ٢٨٬٦١٦   ٥٣٤٬٧٦٩  نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية
  ٨٦٩٬٨٠٤   ٢٥٬٠٠٠   ٣٠٬٨٢٤   ٢٠٤٬٠١٨   ٣٥٩٬٠٩٤   ٢٥٠٬٨٦٨  مستحق من البنوك

٤٠٦٬٤٬٠٢٤   ٢٬١٧٢٬٩٠٦   ٨٠٣٬٠٤٢   ٧٤٣٬٩٤٤   ١٬١٣٣٬٧٤٣  قروض وسلف    ٨٬٨٧٨٬٠٤١  
  ١٬٤٤٤٬٨٣٢   ٤٤٨٬٢٨٨   ٢٩١٬٦٠١   ١٩٠٬٣٣٢   ١٣٣٬٧٦٠   ٣٨٠٬٨٥١  االستثمارات

  ٣١٦٬١٧٦   ٧٩٬٠٨١   ٩٬٧٢٠   ٧٣٬٦٤٣   ٦٢٬٧٣٧   ٩٠٬٩٩٥  ممتلكات ومعدات وأصول أخرى
  ١٢٬٢٩٠٬٦٠٨   ٤٬٦٢٤٬٩٨٩     ٢٬٦١٩٬٥٠١   ١٬٣٢٦٬٧٤١   ١٬٣٢٨٬١٥١   ٢٬٣٩١٬٢٢٦  إجمالي األصول داخل الميزانية العمومية

  ٣٢٣٬١٨٠   ١٧٥٬٧٤٦   ١٤٧٬٤٣٤     -     -       -  ارتباطات منح التسهيالت االئتمانية غير القابلة لإللغاء
  ١٬٨٦٨٬٨٥٢     -   ١٨٦٬٤٢٦   ٦٤٨٬٤٨١   ٣٧٣٬٧٠٤   ٦٦٠٬٢٤١   المشتقات

  ٢٬١٩٢٬٠٣٢     ١٧٥٬٧٤٦     ٣٣٣٬٨٦٠     ٦٤٨٬٤٨١     ٣٧٣٬٧٠٤     ٦٦٠٬٢٤١  إجمالي األصول خارج الميزانية العمومية
  ١٤٬٤٨٢٬٦٤٠      ٤٬٨٠٠٬٧٣٥     ٢٬٩٥٣٬٣٦١     ١٬٩٧٥٬٢٢٢     ١٬٧٠١٬٨٥٥     ٣٬٠٥١٬٤٦٧  إجمالي األصول

  ٢٬٤٤٢٬٥٤١   ٨٥٥٬٣٣٢   ١٬١٤٨٬٦٣٥   ٣٢٩٬٥٣٠   ٧٥٬٩٨٧   ٣٣٬٠٥٧  التدفقات النقدية الواردة المستقبلية للفائدة

            
  ١٬١٧٣٬٤٧٩     -   ٢٣٨٬٧٠٠   ٦٣٬٩٢٨   ٣٨٨٬٧٣١   ٤٨٢٬١٢٠  ودائع من البنوك

  ٨٬٠٤٣٬٦٦٦   ١٬٤١٢٬٧٩٥   ٣٬٤٠٩٬٣١٥   ١٬٦٧٢٬٧٩٦   ٨٤٤٬١٤٤   ٧٠٤٬٦١٦   ودائع العمالء
  ٤٧٥٬٦١٥     -   ٤٧٥٬٦١٥     -     -     -  سندات يورو متوسطة األجل

  ٥٦٩٬٠٣٢   ٩٣٠   ١٢٬٢٤٤   ٢١٨٬٧٠٩   ١٤٤٬٨٦٤   ١٩٢٬٢٨٥  التزامات أخرى وضريبة
  ٢٦٬١٨٠     -   ٢٦٬١٨٠     -     -     -  التزامات ثانوية

  ٢٬٠٠٢٬٦٣٦   ٢٬٠٠٢٬٦٣٦     -     -     -     -  أموال المساهمين
١٦٬٣٦١٣٬٤     ٤٬١٦٢٬٠٥٤   ١٬٩٥٥٬٤٣٣   ١٬٣٧٧٬٧٣٩   ١٬٣٧٩٬٠٢١  إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين    ١٢٬٢٩٠٬٦٠٨  

            

  ٣٢٣٬١٨٠     -   ٧١٬٩١٣   ١٣٣٬٣٧٦   ٨٨٬٩٨٢     ٢٨٬٩٠٩  ارتباطات منح التسهيالت االئتمانية غير القابلة لإللغاء
  ١٬٨٦٢٬٠١٠     -   ١٨٥٬٢٩٩   ٦٤٥٬٣٨٩   ٣٧٢٬٥٤٣   ٦٥٨٬٧٧٩   المشتقات

٬٦٨٨٦٨٧  إجمالي االلتزامات خارج الميزانية العمومية      ٢٬١٨٥٬١٩٠       -     ٢٥٧٬٢١٢     ٧٧٨٬٧٦٥     ٤٦١٬٥٢٥  
  ١٤٬٤٧٥٬٧٩٨     ٣٬٤١٦٬٣٦١     ٤٬٤١٩٬٢٦٦     ٢٬٧٣٤٬١٩٨     ١٬٨٣٩٬٢٦٤     ٢٬٠٦٦٬٧٠٩  إجمالي االلتزامات

  ٢٩٨٬١٢٧   ٣٬٤٦٩   ٢٠١٬٩٧٣   ٥٧٬٦١٠   ٢٤٬٤٨٢   ١٠٬٥٩٣  التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية للفائدة
            

  ٦٬٨٤٢   ١٬٣٨٤٬٣٧٤ )١٬٤٦٥٬٩٠٥( )٧٥٨٬٩٧٦(  )١٣٧٬٤٠٩(     ٩٨٤٬٧٥٨  إجمالي االلتزامات) -الفجوة (إجمالي األصول 
    ٦٬٨٤٢ )١٬٣٧٧٬٥٣٢(   ٨٨٬٣٧٣   ٨٤٧٬٣٤٩     ٩٨٤٬٧٥٨  الفجوة المتراكمة

            
     

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١٠٩  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  ولة (تابع)مخاطر السي  ٣-٤١
 

  التعرض لمخاطر السيولة (تابع)٢-٣-٤١
 

            ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 
عند الطلب أو خالل 

  شهر واحد
 ٣شهرين إلى 

  أشهر
أشهر إلى  ٤من 
شهراً  ١٢   

سنة واحدة إلى 
   خمس سنوات

 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ر أمريكي دوال

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
٢٬٠٣٠٬٥٣٣ ١٢٥٬٢٣١ ٢٩٧٬٢٧٣ ١٤٤٬٦٩١ ٧٤٬٣٢٧ ١٬٣٨٩٬٠١١  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

٢٬٢٥٩٬٢٣٠ ٦٤٬٩٣٥ ٨٠٬٠٦٢ ٥٢٩٬٩١٧ ٩٣٢٬٧١٢ ٦٥١٬٦٠٤  مستحق من البنوك
٢٣٬٠٥٩٬٨٤٦ ١٠٬٤٥٣٬٠٠٣ ٥٬٦٤٣٬٩١٢ ٢٬٠٨٥٬٨٢٣ ١٬٩٣٢٬٣٢١ ٢٬٩٤٤٬٧٨٧  وض وسلفقر

٣٬٧٥٢٬٨١١ ١٬١٦٤٬٣٨٤ ٧٥٧٬٤٠٥ ٤٩٤٬٣٦٩ ٣٤٧٬٤٢٩ ٩٨٩٬٢٢٤  االستثمارات
٨٢١٬٢٣٦ ٢٠٥٬٤٠٥ ٢٥٬٢٤٧ ١٩١٬٢٨١ ١٦٢٬٩٥٣ ٢٣٦٬٣٥٠  ممتلكات ومعدات وأصول أخرى

داخل الميزانية  إجمالي األصول
 ٣٬٤٤٦٬٠٨١ ٣٬٤٤٩٬٧٤٢ ٦٬٢١٠٬٩٧٦  العمومية

       
٣١٬٩٢٣٬٦٥٦ ١٢٬٠١٢٬٩٥٨   ٦٬٨٠٣٬٨٩٩

ارتباطات منح التسهيالت االئتمانية 
      -                      غير القابلة لإللغاء

                     
-    

                      
-    

          
٬٩٤٥٣٨٢ 

           
٤٥٦٬٤٨٣ 

                 
٨٣٩٬٤٢٨

   ١٬٧١٤٬٩١٢    المشتقات
           

٩٧٠٬٦٦٠ 
         

١٬٦٨٤٬٣٦٦ 
          

٤٨٤٬٢٢٣ 
                     

-    
              

٤٬٨٥٤٬١٦١
إجمالي األصول خارج الميزانية 

   ١٬٧١٤٬٩١٢   العمومية
           

٩٧٠٬٦٦٠   
         

١٬٦٨٤٬٣٦٦   
          

٨٦٧٬١٦٨   
           

٤٥٦٬٤٨٣   
              

٥٬٦٩٣٬٥٨٩
٣٧٬٦١٧٬٢٤٥   ١٢٬٤٦٩٬٤٤١   ٧٬٦٧١٬٠٦٧   ٥٬١٣٠٬٤٤٧   ٤٬٤٢٠٬٤٠٢   ٧٬٩٢٥٬٨٨٨  إجمالي األصول

التدفقات النقدية الواردة المستقبلية 
٦٬٣٤٤٬٢٦٣ ٢٬٢٢١٬٦٤٢ ٢٬٩٨٣٬٤٦٧ ٨٥٥٬٩٢٢ ١٩٧٬٣٧٠ ٨٥٬٨٦٢  للفائدة

     
      

٣٬٠٤٧٬٩٩٧ - ٦٢٠٬٠٠٠ ١٦٦٬٠٤٧ ١٬٠٠٩٬٦٩١ ١٬٢٥٢٬٢٥٩  ودائع من البنوك
       ودائع العمالء

٩٢٬٦٣٩٢٠٬٨ ٣٬٦٦٩٬٥٩٧ ٨٬٨٥٥٬٣٦٤  ٤٬٣٤٤٬٩٢٥ ٢٬١٩٢٬٥٨٢ ١٬٨٣٠٬١٧١  وشهادات إيداع
١٬٢٣٥٬٣٦٤ - ١٬٢٣٥٬٣٦٤  - - -  سندات يورو متوسطة األجل

١٬٤٧٨٬٠٠٤ ٢٬٤١٦ ٣١٬٨٠٣ ٥٦٨٬٠٧٥ ٣٧٦٬٢٦٩ ٤٩٩٬٤٤١  التزامات أخرى وضرائب
٦٨٬٠٠٠ - ٦٨٬٠٠٠ - - -  التزامات ثانوية

٢٥٬٢٠١٬٦٥ ٥٬٢٠١٬٦٥٢ - - - -  أموال المساهمين
٣١٬٩٢٣٬٦٥٦ ٨٬٨٧٣٬٦٦٥   ١٠٬٨١٠٬٥٣١  ٥٬٠٧٩٬٠٤٧ ٣٬٥٧٨٬٥٤٢ ٣٬٥٨١٬٨٧١  إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

ارتباطات منح التسهيالت االئتمانية 
٨٣٩٬٤٢٨  -  ١٨٦٬٧٨٧ ٣٤٦٬٤٣١ ٢٣١٬١٢٢    ٧٥٬٠٨٨  غير القابلة لإللغاء

٤٬٨٣٦٬٣٨٩ - ٤٨١٬٢٩٦ ١٬٦٧٦٬٣٣٥ ٩٦٧٬٦٤٤ ١٬٧١١٬١١٤  المشتقات
إجمالي االلتزامات خارج الميزانية 

٥٬٦٧٥٬٨١٧   -    ٦٦٨٬٠٨٣   ٢٬٠٢٢٬٧٦٦    ١٬١٩٨٬٧٦٦   ١٬٧٨٦٬٢٠٢   العمومية
٣٧٬٥٩٩٬٤٧٣   ٨٬٨٧٣٬٦٦٥   ١١٬٤٧٨٬٦١٤   ٧٬١٠١٬٨١٣   ٤٬٧٧٧٬٣٠٨   ٥٬٣٦٨٬٠٧٣  إجمالي االلتزامات

النقدية الصادرة المستقبلية التدفقات 
٧٧٤٬٣٥٧ ٩٬٠١٢ ٥٢٤٬٦٠٥ ١٤٩٬٦٣٥ ٦٣٬٥٩٠ ٢٧٬٥١٥  للفائدة

      
إجمالي  -الفجوة (إجمالي األصول 

   ٢٬٥٥٧٬٨١٥  االلتزامات)
         

)٣٥٦٬٩٠٦(   
       

)١٬٩٧١٬٣٦٦(   
      

)٣٬٨٠٧٬٥٤٧(   
        

٣٬٥٩٥٬٧٧٦   
                   
١٧٬٧٧٢

  ١٧٬٧٧٢   )٣٬٥٧٨٬٠٠٤(    ٢٢٩٬٥٤٣   ٢٬٢٠٠٬٩٠٩   ٢٬٥٥٧٬٨١٥  الفجوة المتراكمة
    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١١٠  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر السيولة (تابع)  ٣-٤١
 

  التعرض لمخاطر السيولة (تابع)  ٢-٣-٤١
 

نشأ اله التدفقات الواردة والصادرة حتى االستحقاق التعاقدي لألصول وااللتزامات المالية. يتمثل التدفقات النقدية المستقبلية للفائدة المبينة في الجداول أع
درج االلتزامات المالية تعدم التطابق في التدفقات النقدية للفوائد ألن االستحقاق التعاقدي لألصول المالية أطول من االستحقاق التعاقدي لاللتزامات المالية. 

ئدة ااق التعاقدي والذي ال يتم اخذه باالعتبار عند حساب التدفقات النقدية المستقبلية. وباإلضافة إلى ذلك، ال تأخذ التدفقات النقدية للفالتاريخية ضمن االستحق
  باالعتبار الطبيعة المستقرة لالستحقاق غير المحدد لاللتزامات المالية مثل الودائع تحت الطلب وودائع التوفير.

 
: ٢٠١٨من إجمالي ودائع العمالء/ ودائع اإلسالمية للعمالء ( %٣١٫٧، تمثل الودائع من الوزارات والهيئات الحكومية األخرى كما في تاريخ التقرير

٣١٫٩%.(  
 

  مخاطر السوق  ٤-٤٢
 

  إدارة مخاطر السوق١-٤-٤٢
 

ل جيد في إطار المتطلبات التنظيمية العامة التي تضع المجموعة حدوداً لكل منتج وكل نوع من المخاطر للتأكد من إدارة المجموعة لمخاطر السوق بشك
يتم التقيد الصارم ووضعها البنك المركزي العُماني واللوائح الداخلية التي تحتويها السياسة المتعلقة بالمخاطر. ال تتاجر المجموعة في السلع والمشتقات. 

  فات أن وجدت فوراً ويتم اتخاذ اإلجراء الالزمة.بكل الحدود والتوجيهات الداخلية والخارجية، ويتم التقرير عن أي انحرا
 

  وفيما يلي أهم أنواع مخاطر السوق التي تواجهها المجموعة:
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية  
 مخاطر أسعار االستثمارات  
 مخاطر معدل الفائدة  
 مخاطر أسعار السلع  

 
  مخاطر صرف العمالت األجنبية  ٢-٤-٤٢

 
مخاطر الخسارة بسبب تذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية. يتم التأكد من إدارة مخاطر صرف العمالت األجنبية  مخاطر صرف العمالت األجنبية هي

جنبية األبالمجموعة عن طريق قياس ومراقبة مراكز صرف العمالت األجنبية المفتوحة بانتظام مقارنة بالحدود المعتمدة. معظم معامالت صرف العمالت 
باإلنابة عن العمالء من الشركات وكلها على أساس تغطية المعاملة بمعاملة أخرى. يتأكد قسم الخزينة من تغطية المراكز مع التي يجريها القسم هي 

  العمالء في سوق التعامل بين البنوك.
 

من صافي  %٤٠البالغ من صافي أصول المجموعة مقابل الحد التنظيمي  %٣٥وتقيد المجموعة بصرامة مركز العملة المفتوح التابع لها بأقل من 
  األصول.

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١١١  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر السوق (تابع)  ٤-٤١
 

  مخاطر صرف العمالت األجنبية (تابع)٢-٤-٤١
 

  كما في تاريخ التقرير، نفذت المجموعة صافي التعرضات بالعمالت األجنبية:
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
 دوالر أمريكي

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    

  ١٨٬٦٧٩  ٨٫٩٤٦  درهم إماراتي  ٢٣٫٢٣٦   ٤٨٬٥١٧
  ٧٧٬٤٠٢   ١٥٢٫٧٥٥  دوالر أمريكي  ٣٩٦٫٧٦٦   ٢٠١٬٠٤٤

  ٣١٬٨٦١   ٣١٫١٣٣  لایر سعودي  ٨٠٫٨٦٥   ٨٢٬٧٥٦
  ٣٬٧٧٢  ٥٨٣  لایر قطري  ١٫٥١٤   ٩٬٧٩٧
  ٢٬٢٩٣  ٢٫٩٢٣  بية باكستانيةرو  ٧٫٥٩٢   ٥٬٩٥٦
  ٢٬٤٥٣  ٨٫٧١٦  روبية هندية  ٢٢٫٦٣٩   ٦٬٣٧١

  ٦٬٢٧٧  ١٩٫٤١١  دينار كويتي  ٥٠٫٤١٨   ١٦٬٣٠٤
  ٣٣٬٥١٦  ٢٥٫٦٦٣  دينار بحريني  ٦٦٫٦٥٧   ٨٧٬٠٥٥

 ٢٬٦٨١     ٥٫٩٤٨   ١٬٠٣٢  ٢٫٢٩٠  أخرى  
١٧٧٬٢٨٥  ٢٥٢٫٤٢٠   ٦٥٥٫٦٣٥   ٤٦٠٬٤٨١  

 
  راكز على أساس يومي للتأكد من اإلبقاء على األوضاع ضمن الحدود المعتمدة من قبل البنك المركزي العُماني.تتم مراقبة الم

 
ستثمار يتضمن صافي التعرض للمخاطر بالعمالت األجنبية التعرض لمخاطر العملة األجنبية من االستثمارات بالفروع الخارجية والشركة التابعة واال

مليون لایر ُعماني)، وهذا التعرض معفى من الحد النظامي على مخاطر العملة  ٦٠: ٢٠١٩مليون لایر ُعماني ( ٦٠عادل الجوهري في منشأة بما ي
  األجنبية.

 
بت ل ثاالجزء األكبر من مخاطر صرف العملة األجنبية للمجموعة هي بالدوالر األمريكي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى والتي لها تعاد

  ال العُماني (باستثناء الدينار الكويتي)، ما لم يتغير االرتباط.مع الري
 

  تحليل التعرض والحساسيّة:
 

 ٣١في  ايشير الجدول أدناه إلى تحليل حساسية مخاطر صرف العملة األجنبية للمجموعة مع التغييرات في أسعار العمالت األجنبية غير المتماثلة كم
  خرى ثابتة.ديسمبر مع إبقاء كافة المتغيرات األ

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

صافي أصول العمالت األجنبية غير 
نسبة التغير في سعر   المتماثلة

 العملة
/+)-(  

 التغير في
الربح وحقوق 
)-المساهمين (+/  

 لایر عماني باآلالف

 
نسبة التغير في سعر 

 العملة
/+)-(  

 التغير في
الربح وحقوق المساهمين

/+)-(  
 لایر عماني باآلالف

   
%١٠   ية هنديةروب                 ١٠    ٨٧٢%                 ٢٤٥   

%١٠  روبية باكستانية                 ١٠    ٢٩٢%                 ٢٢٩   
%١٠  دينار كويتي                 ١٠    ١٫٩٤١%                 ٦٢٨   

%١٠  أخرى                 ١٠    ٢٢٩%                 ١٠٣   
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١١٢  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  المخاطر المالية (تابع) إدارة  ٤١
 

  مخاطر السوق (تابع)  ٤-٤١
 

  مخاطر أسعار االستثمارات  ٣-٤-٤١
 

تحكم ومخاطر أسعار االستثمارات هي مخاطر االنخفاض في القيمة السوقية لمحفظة المجموعة نتيجة انخفاض القيمة السوقية لالستثمارات الفردية. 
المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة وتخضع االستثمارات لفحص صارم نافي للجهالة. يتم تحديد  استثمارات المجموعة سياسة االستثمارات وسياسة

ئمة حدود االستثمار مثل حدود المراكز وحدود المخاطر وحدود وقف الخسائر والحدود القطاعية ضمن السياسات المختلفة والتي تمكن من إدارة مال
ستثمار بالمجموعة بمراقبة االستثمارات. تتم مراقبة التصنيف والتكلفة مقابل السعر السوقي لألدوات على لمخاطر استثمارات المجموعة. وتقوم لجنة اال

لى فترات ع أساس يومي وتتخذ اإلجراءات الضرورية لتقليل التعرض للمخاطر. ويتم إعادة تقييم محفظة المتاجرة بشكل يومي والباقي يتم إعادة تقييمهم
خسائر غير المحققة، إن وجدت، بسبب انخفاض القيمة السوقية لالستثمار عن تكلفتها تبقى في نطاق المقاييس المقبولة المحددة منتظمة للتأكد من أن ال

  بسياسة االستثمار للمجموعة.
 

  تحليل التعرض والحساسيّة
 

  تحلل المجموعة حساسية األسعار لمحفظة األسهم كما يلي:
 

  .٣٠لمدرجة، استنادا إلى عامل بيتا ألداء المحفظة مقارنة بأداء مؤشر سوق مسقط بالنسبة لمحفظة األسهم المحلية ا  (أ)
 

  بالنسبة لمحفظة األسهم العالمية المدرجة، استنادا إلى تحركات سعر السوق لألوراق المالية فردياً.  (ب)
 

أداء ية. ويتعلق األداء الفعلي لمحفظة أسهم المجموعة بتتأثر مخاطر السوق للمجموعة بشكل رئيسي بالتغييرات على سعر السوق الفعلي لألصول المال
  .٣٠مؤشر سوق مسقط 

 
). وبالتالي، ١٫١١: ٢٠١٩( ١٫١١كان  ٢٠٢٠لعام  ٣٠عامل بيتا لمحفظة األسهم المدرجة المحلية للمجموعة مقابل مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية 

) في قيمة محفظة األسهم %٥٫٥٥: ٢٠١٩( %٥٫٥٥قد ينتج عنه تغيير بمعدل  ٣٠ة في مؤشر سوق مسقط لألوراق المالي %٥ -فإن تغيير بمعدل +/
مليون لایر ُعماني) كتغير في الربح غير المحقق المدرج في إيرادات  ١٫٨٢٨: ٢٠١٩مليون لایر ُعماني ( ١٫٨٢٨المدرجة المحلية للمجموعة بما قيمته 

  المحفظة.االستثمار/ قائمة الدخل الشامل للعام بناء على تصنيف 
 

ية واق دولتتمثل محفظة األسهم المدرجة الدولية للمجموعة من أسهم مدرجة في أسواق األسهم بدول مجلس التعاون الخليجي وأسواق األسهم الهندية وأس
 ٣٫٧٩: ٢٠١٩لایر ُعماني (مليون  ٣٫٧٩في سعر السوق ألوراق مالية معينة قد ينتج عنه تغيير في قيمة المحفظة بمبلغ  %٥ -أخرى. إن تغيير بمعدل +/

  ف المحفظة.يمليون لایر ُعماني)، وبالتالي زيادة أو انخفاض في الربح غير المحقق المدرج في إيرادات االستثمار/ قائمة الدخل الشامل بناء على تصن
 

  إدارة مخاطر معدل الفائدة  ٤-٤-٤١
 

مجموعة نتيجة لتغير معدالت الفائدة في السوق. وفي حين أن األثر على مجال مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر األثر العكسي على المركز المالي لل
ادية لألسهم. صاألنشطة التجارية ينشأ بتغيير في قيمة المحفظة، فإن مجال األعمال المصرفية يسبب تأثير على صافي إيرادات الفائدة و/أو القيمة االقت

يق دراسة األثر على صافي إيرادات الفائدة للمجموعة بينما يقاس األثر طويل المدى عن طريق يقاس األثر قصير المدى لمخاطر معدل الفائدة عن طر
دارة نة إدراسة األثر على القيمة االقتصادية لألسهم. وتقع مسؤولية إدارة مخاطر معدالت الفائدة على عاتق قسم خزينة الشركة األم تحت إشراف لج

ركز حساسية األصول وااللتزامات بالمجموعة لمعدل الفائدة على إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق المتعاقد األصول وااللتزامات بالمجموعة. يعتمد م
  عليها، أي هذه التواريخ يحل أوالً، وهي كالتالي:

 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١١٣  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

  الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
  مخاطر السوق (تابع)  ٤-٤١
  إدارة مخاطر معدل الفائدة (تابع)  ٤-٤-٤١

               ئدةالفا معّدل 
    غير حساسة    أكثر من    سنوات    شهراً     أشهر    خالل شهر   الفعلية السنوي 
٣إلى  ٢    واحد   معدل %   ١٢إلى  ٤     ٥إلى  ١     أعوام ٥      اإلجمالي   لمعدل الفائدة    

   لایر عماني باآلالف   
لایر عماني 

   باآلالف 
لایر عماني  

   لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف    باآلالف 
لایر عماني  

  باآلالف
                ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

                نقد وأرصدة لدى
 ٦٥٦٫٨٩١  ٤٨٩٫٨٨٦  -  -  ٢٫٥١٩  ٤٫٤٢٠  ١٦٠٫٠٦٦   ٠٫٥- ٠   البنوك المركزية

 ٥٧٣٫٨٨٦  ١٫٦٠٤  ٢٥٬٠٠٠  ٢٥٫٠٢٥  ٢٦٦٫٢٣٤  ١٢٧٫٠٥٠  ١٢٨٫٩٧٣   ١٫٤٣  مستحق من البنوك
 ٨٫٩٣٧٫٣٧٣  ٥٢٧  ٢٫٢٥٩٫١٦٢  ٢٫٨٦٦٫٥٣٩  ١٫٠٤٦٫٠٤٨  ١٫١١١٫١٣٤  ١٫٦٥٣٫٩٦٣   ٤٫٨٩  قروض وسلف

 ١٫٨٣٥٫٤٦١  ٩١٫٣١٠  ٤٤٥٫٨١٣  ٥٢٧٫٧٥٥  ١٨٫٨٤٧  ٣٦٨٫٧٧٢  ٣٨٢٫٩٦٤   ٣٫٣٤  االستثمارات
 ٤٥٠٫١٥٤  ٤٥٠٫١٥٤  -   -  -  -  -   ال يوجد   ممتلكات ومعدات وأصول أخرى

 ١٢٫٤٥٣٫٧٦٥ ١٫٠٣٣٫٤٨١ ٢٫٧٢٩٫٩٧٥ ٣٫٤١٩٫٣١٩ ١٫٣٣٣٫٦٤٨ ١٫٦١١٫٣٧٦ ٢٫٣٢٥٫٩٦٦   اإلجمالي
 ٢٫٧٠٠٫٢٦١  - ١١٧٫٦٩٢ ٥١١٫٧٨٧ ٤٤٧٫٧٢٠ ٨٩٣٫٣٥٩ ٧٢٩٫٧٠٣  المشتقات

٫٦٦٧٢٫٨٤٧ ٣٫٩٣١٫١٠٦ ١٫٧٨١٫٣٦٨ ٢٫٥٠٤٫٧٣٥ ٣٫٠٥٥٫٦٦٩  إجمالي األصول  ١٥٫١٥٤٫٠٢٦ ١٫٠٣٣٫٤٨١ 
               

 ٩٣٨٫٠٠٧  ٤٫٦٠٠  -  ٥١٧٫٨٢٥  ٣٢٫٩٢٤  ٨٦٫٤٤١  ٢٩٦٫٢١٧   ٢٫١٥  ودائع من البنوك

 ٨٫٣٧٧٫٢٧٤  ١٫٣٩٤٫٤٧٧  ١٠٩٫٠٧٢  ١٫٢٠٢٫٢٥٤  ٥٫٠٠٩٫٤٤٩  ٣٥٩٫٠٣٠  ٣٠٢٫٩٩٢  ١٫٧٣  ودائع العمالء
 ٤٧٦٫٧٩٧   -  -  ٢٨٣٫٥٠١  ١٩٣٫٢٩٦  -  -   ٤٫٦٨  سندات / صكوك يورو متوسطة األجل

 ٦٠٤٫٩٤٩  ٦٠٤٫٩٤٩  -  -  -  -  -   ال يوجد   التزامات أخرى وضريبة
 ١٣٫٠٩٠   -  -  -  ١٣٫٠٩٠  -  -   ٥٫٢٠  التزامات ثانوية

  ١٣٠٬٠٠٠    -   ١٣٠٬٠٠٠  -  -  -   ٥٫٥٠  ١أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 
 ٢٫٠٤٣٫٦٤٨  ٢٫٠٤٣٫٦٤٨  -  -  -  -  -   ال يوجد   أموال المساهمين

 ١٢٫٥٨٣٫٧٦٥  ٤٫٠٤٧٫٦٧٤  ١٠٩٫٣٠٨  ٢٫١٣٣٫٥٨٠  ٥٫٢٤٨٫٧٥٩  ٤٤٥٫٤٧١  ٥٩٩٫٢٠٩   اإلجمالي

 ٢٫٦٩٥٫٣٢٢   -   ١١٧٫٦٩٢  ٥٠٨٫٦٠٧  ٤٤٥٫٧٢٠  ٨٩٣٫٩٩٥  ٧٢٩٫٣٠٨   المشتقات

 ١٥٫٢٧٩٫٠٨٧  ٤٫٠٤٧٫٦٧٤  ٢٢٦٫٧٦٤  ٢٫٦٤٢٫١٨٧  ٥٫٦٩٤٫٤٧٩  ١٫٣٣٩٫٤٦٦  ١٫٣٢٨٫٥١٧   إجمالي االلتزامات
               

 (١٢٥٫٠٦١)  (٣٫٠١٤٫١٩٣)   ٢٫٦٢٠٫٩٠٣  ١٫٢٨٨٫٩١٩  (٣٫٩١٣٫١١١)  ١٫١٦٥٫٢٦٩  ١٫٧٢٧٫١٥٢   إجمالي فجوة حساسية معدل الفائدة
               
٫١٣٢٢٫٨٨٩  ٢٦٨٫٢٢٩  (١٫٠٢٠٫٦٩٠)   ٢٫٨٩٢٫٤٢١  ١٫٧٢٧٫١٥٢  الفجوة التراكمية لحساسية معّدل الفائدة   (١٢٥٫٠٦١)  
              

)٢٫٦٥١٫١٤٣(  ٧٫٥١٢٫٧٨٢  ٤٫٤٨٦٫١٠٩   (دوالر أمريكي باآلالف)   (٣٢٤٫٨٣٣)  ٧٫٥٠٤٫٢٣٩  ٦٩٦٫٦٩٩  
 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



       بنك مسقط ش.م.ع.ع
١١٤  

     الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر السوق (تابع)  ٤-٤١
 

  إدارة مخاطر معدل الفائدة (تابع)٤-٤-٤١
 

         الفائدة معّدل ذ

   غير حساسة   أكثر من   سنوات   شهراً    أشهر   خالل شهر   الفعلية السنوي 
٣إلى  ٢   واحد   معدل %   ١٢إلى  ٤    ٥إلى  ١    أعوام ٥     اإلجمالي  لمعدل الفائدة   

  لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف    لایر عماني باآلالف   لایر عماني باآلالف   
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

          نقد وأرصدة لدى

  ٧٨١٬٧٥٥   ٦٤٧٬٥٧٦ - -  ٢٬٥١١ ٢٬٥٢٦ ١٢٩٬١٤٢   ٠٫٥- ٠   البنوك المركزية

  ٨٦٩٬٨٠٤   ١٬٥٠٨ ٢٥٬٠٠٠  ٣٠٬٨٢٤  ٢٠٤٬٠١٨  ٣٥٩٬٠٩٤  ٢٤٩٬٣٦٠   ٢٫٥٨  مستحق من البنوك
  ٨٬٨٧٨٬٠٤١   ٤٬٨٢٧  ٢٬٣٠٢٬٦١٠  ٢٬٨٧٤٬٣٩٢  ١٬١٤٤٬٨٢٠  ١٬٢٥٨٬٥٩٨  ١٬٢٩٢٬٧٩٤   ٥٫٠٩  قروض وسلف

  ١٬٤٤٤٬٨٣٢   ١٠٢٬٠٠٠  ٤١٦٬٦٩٧  ٢٨٨٬٠٥٦  ١٨٩٬٠٣٩  ١٣١٬٦٥٦  ٣١٧٬٣٨٤   ٢٫٦٣  االستثمارات
ممتلكات ومعدات وأصول 

  ٣١٦٬١٧٦   ٣١٦٬١٧٦ -  - - - -   ال يوجد   أخرى

  ١٢٬٢٩٠٬٦٠٨   ١٬٠٧٢٬٠٨٧  ٢٬٧٤٤٬٣٠٧  ٣٬١٩٣٬٢٧٢  ١٬٥٤٠٬٣٨٨  ١٬٧٥١٬٨٧٤  ١٬٩٨٨٬٦٨٠    اإلجمالي
  ٢٬٩٣٧٬٧٩٣  -  ١٦٧٬٤٧٦  ٦٦٤٬٩٣٦  ٦٧٢٬٧١٢  ٥٥٩٬٩٩٥  ٨٧٢٬٦٧٤   المشتقات

  ١٥٬٢٢٨٬٤٠١   ١٬٠٧٢٬٠٨٧  ٢٬٩١١٬٧٨٣  ٣٬٨٥٨٬٢٠٨  ٢٬٢١٣٬١٠٠  ٢٬٣١١٬٨٦٩  ٢٬٨٦١٬٣٥٤   إجمالي األصول
         

  ١٬١٧٣٬٤٧٩   ٣٬٠٥٨ -  ٢٣٨٬٧٠٠  ٦٣٬٩٢٨  ٣٨٨٬٧٣١  ٤٧٩٬٠٦٢   ٣٫٠٣  ودائع من البنوك

  ٨٬٠٤٣٬٦٦٦   ١٬٣٢٥٬٦٤٤  ١٢٠٬٨٤٧  ١٬٧٤٢٬٢٠٧  ٤٬١٢٨٬٥٨٣  ٤٥٩٬٨٤٢  ٢٦٦٬٥٤٣  ١٫٨٠  ودائع العمالء
سندات / صكوك يورو متوسطة 

  ٤٧٥٬٦١٥  - -  ٤٧٥٬٦١٥ - - -   ٤٫٧٢  األجل
  ٥٦٩٬٠٣٢   ٥٦٩٬٠٣٢ - - - - -   ال يوجد   التزامات أخرى وضريبة

  ٢٦٬١٨٠  - - -  ٢٦٬١٨٠ - -   ٦٫٣١  التزامات ثانوية
أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 

١٣٠٬٠٠٠  -  ١٣٠٬٠٠٠ - - -   ٥٫٥٠  ١  
  ١٬٨٧٢٬٦٣٦   ١٬٨٧٢٬٦٣٦ - - - - -   ال يوجد   أموال المساهمين

  ٢٬٩٣٠٬٩٥١  -   ١٧٠٬٩٠٣  ٤٤٤٬١٩٦  ٨٨٥٬٨١٠  ٥٤٩٬٠٠١  ٨٨١٬٠٤١   المشتقات

  ١٥٬٢٢١٬٥٥٩   ٣٬٧٧٠٬٣٧٠  ٢٩١٬٧٥٠  ٣٬٠٣٠٬٧١٨  ٥٬١٠٤٬٥٠١  ١٬٣٩٧٬٥٧٤  ١٬٦٢٦٬٦٤٦    إجمالي االلتزامات
إجمالي فجوة حساسية معدل 

  ٦٬٨٤٢ (٢٬٦٩٨٬٢٨٣)   ٢٬٦٢٠٬٠٣٣  ٨٢٧٬٤٩٠ (٢٬٨٩١٬٤٠١)  ٩١٤٬٢٩٥  ١٬٢٣٤٬٧٠٨   الفائدة
         

    ١٧٬٧٧٢  ٧٬٠٢٦٬٢٩٩  ٢٢١٬٠١٨ (١٬٩٢٨٬٣٠٦)  ٥٬٥٨١٬٨٢٦  ٣٬٢٠٧٬٠٣٤   (دوالر أمريكي باآلالف)

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



  ١١٥  بنك مسقط ش.م.ع.ع
      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر السوق (تابع)  ٤-٤١
 

  )إدارة مخاطر معدل الفائدة (تابع  ٤-٤-٤١
 

  يعتمد بيان إعادة تسعير الفائدة على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة تسعير الفائدة التالي. )١(
 

ينشأ أصل أو مركز فجوة (إيجابي) حينما يتم إعادة تسعير الفائدة بصورة أسرع أو بنسبة أكبر لألصول عنها لاللتزامات خالل فترة محددة  )٢(
الفوائد في بيئة يرتفع فيها سعر الفائدة. يوجد التزام أو مركز فجوة (سلبي) حينما تتم إعادة تسعير االلتزام  مما يؤدي إلى استفادة صافي إيرادات

بصورة أسرع أو بنسبة أكبر لاللتزامات عنها لألصول خالل فترة محددة مما يؤدي إلى ترجيح صافي إيرادات الفوائد في بيئة ينخفض فيها 
  سعر الفائدة.

 
 ةر الفائدة هي الفرق بين األصول وااللتزامات ذات الحساسية ألسعار الفائدة موزعة على شرائح فترات االستحقاق بناًء على األيام الباقيفجوة إعادة تسعي

ئدة على لفااحتى االستحقاق أو إعادة التسعير. تستخدم الشركة األم فجوات إعادة تسعير موحدة حسب العملة للتحديد الكمي لبيان التعرض لمخاطر معدل 
لزمنية يتم ااستحقاقات محددة وتحليل التغيرات في حجم المحافظ الضرورية لتعديل بيان المخاطر القائمة. إن توزيع األصول وااللتزامات على الفترات 

لتناسق في جهودات تقليل عدم ابناًء على جداول إعادة التسعير الفعلية. وتستخدم الجداول كإرشادات لتقييم حساسية مخاطر معدل الفائدة والتركيز على م
  نمط إعادة تسعير األصول وااللتزامات.

 
ة األصول نتستخدم الشركة األم تقارير المحاكاة كأداة فاعلة لفهم التعرض للمخاطر تحت مختلف سيناريوهات معدالت الفائدة. هذه التقارير تساعد لج

م واتخاذ القرار باالستراتيجية المالئمة وآلية التغطية إلدارة تلك المخاطر. يتم تقييم تعرضات وااللتزامات على فهم اتجاه مخاطر معدل الفائدة بالشركة اال
يرادات والقيمة اإل الشركة األم الحالية داخل وخارج الميزانية العمومية في بيئة ثابتة لتحديد حجم األثر المتوقع للصدمات الخارجية لمعدالت الفائدة على

   رضة للمخاطر باستخدام افتراضات عن اتجاهات معدالت الفائدة المستقبلية والتغير في بيان نشاط الشركة األم.االقتصادية لألسهم المع
 

لتزامات. وبحساب الالقيمة االقتصادية لحقوق المساهمين هي القيمة الحالية لكافة التدفقات النقدية لألصول مخصومة من القيمة الحالية للتدفقات النقدية ل
 ةقتصادية لحقوق المساهمين، تكون المجموعة قادرة على عرض أثر تغيرات معدل الفائدة المختلفة في إجمالي رأس مالها. تعد هذه القيمة أداالقيمة اال

تصادية لألسهم القارئيسية تمكن المجموعة من اإلعداد فيما يتعلق بمعدل الفائدة المتغير بشكل ثابت. وتتم مراقبة أثر تغيرات معدالت الفائدة على القيمة 
ألثر صافي  %٥بإدراج التغيرات في قيمة االصول وااللتزامات لتغير معين في معدل الفائدة بالسوق. يتم تسهيل إدارة مخاطر معدل الفائدة بحدود بمعدل 

  نقطة أساسية. ٢٠٠ألثر القيمة االقتصادية لألسهم لصدمة تغير بمقدار  %٢٠إيرادات الفوائد و
 

  موعة الرتفاع أو انخفاض معدالت الفائدة بالسوق كالتالي:تحليل حساسية المج
 

  التأثير على صافي إيرادات الفوائد

 
نقطة  ٢٠٠+

  أساسية

 
نقطة  ٢٠٠-

  أساسية

 
نقطة  ١٠٠+

  أساسية

 
نقطة  ١٠٠-

  أساسية

 
نقطة  ٥٠+

  أساسية

 
نقطة  ٥٠-

 أساسية

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

الفباآل   
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
٢٠٢٠          
)٦٫٢٤٤(  ٣٧٫٢١١  ديسمبر ٣١كما في    ١٫٣٥٣(  ٢٣٫٨٣٨(   ١٫٩٦٥  ١٦٫٤٧٦ 

 ٧٣٧  ٨٫١٣٣  (٤٫٢٨٧)  ١٥٫٦٠٥  (١٠٫٦٩٦)  ٢٨٫١٦٩  المتوسط للفترة
 ٢٫٨٢٥  ١٦٫٤٧٦  (١١٫٠٠٣)  ٢٣٫٨٣٨  (١٨٫٠٥١)  ٣٧٫٢١١  الحد األقصى للفترة

 (١٫٩٣٧)  ٤٫٤١٣  (٥٨٧)  ١١٫٤٥٦  (٥٫٠٩٢)  ١٨٫٩٦٧  الحد األدنى للفترة
 

٢٠١٩          
           ١٨٬٧٠٠  ديسمبر ٣١كما في 

(١٢٬٧٥٠)  ٢٬٣٦٧   ٥٬٥٧٦          (٣٬٥٠٤)            ١٠٬٣٨٧  

           ١٨٬٣٦٨  المتوسط للفترة
(١٧٬٤١٧) 

 ٨٥٨   ٥٬٨١٢          (٤٬٦٥٩)            ١١٬٢٣٨  

           ٢٢٬٧١٢  الحد األقصى للفترة
(٢٠٬٧٨٢)  ٢٬٣٦٧   ٦٬٥١٤          (٦٬٣٣٠)            ١٢٬٧٤٧  

           ١٣٬٥٦٠  الحد األدنى للفترة
(١٢٬٧٥٠)  (١٬٤٢٩)    ٥٬٠٩٧          (٢٬٥٨٢)              ٩٬٧١٥ 

  

  

  

  

  

  

  

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



  ١١٦  بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

   الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  

  

  

  

 IBORsالـ  الح إص  ٥-٤-٤١
  

واالستعاضة عنه بأسعار مرجعية بديلة، أنشأ البنك مشروعاً إلدارة عملية  IBORsقرار المنظمين العالميين بالتخلص التدريجي من الـ  عقب
بنك بما في ذلك و ممثلون من مختلف دوائر ال A LCOاالنتقال لكل من عقوده التي يمكن أن تتأثر بالقرار. ويتولى اإلشراف على المشروع لجنة 

 الدوائر التي تتعامل مع العمالء بشكل مباشر ، والشؤون القانونية، والمالية، والعمليات، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا.
 
 

 الحصر ال المثال سبيل على المخاطر هذه وتشمل. كثب عن ويراقبها المشروع يديرها المخاطر هذه و مختلفة، لمخاطر المجموعة IBOR يعرض
  :يلي ما

 
 

السلوك و هي ناشئة عن المناقشات مع العمالء و األطراف المقابلة في السوق بسبب التعديالت المطلوبة على العقود القائمة لتنفيذ  قواعد مخاطر •
   IBORإصالح 

  
 

 دي إلى خسائر مالية مما يؤ IBORالمخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة وعمالئها من حيث أن األسواق قد تعطلت بسبب إصالح  •
  
  تالفيها يمكن ال بطريقة   RFRsو  IBORsمخاطر التسعير من احتمال نقص معلومات السوق إذا انخفضت السيولة في  •
  
  المخاطر التشغيلية الناشئة عن التغييرات في أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمجموعة، وكذلك خطر تعطل المدفوعات.  •
  
طر المحاسبية إذا فشلت عالقات التحوط الخاصة بالمجموعة باإلضافة الى خطر وجود بيانات دخل غير تمثيلية مع انتقال األدوات المالية المخا •

 .RFRsإلى 
  

بعد أن . وستظل هذه المخاطر معلقة حتى PFRsالى  لالنتقال IBORsالجدول أدناه تعرضات المجموعة في نهاية العام فيما يتعلق باصالح  ويبين
 IBOR) وبالتالي ستنتقل في المستقبل، أي أن الجدول يسثني التعرضات لـ ٢٠٢١كانون األول/ديسمبر  ٣١حسب المتوقع بحلول (  IBORيتوقف 

    التي ستنتهي صالحيتها قبل أن تكون المرحلة االنتقالية مطلوبة.

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



  ١١٧  بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

   الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر السوق (تابع)  ٤-٤١
 

  إدارة مخاطر معدل الفائدة (تابع)  ٤-٤-٤١
 

نقطة  ٢٠٠+  التأثير على القيمة االقتصادية
  أساسية

نقطة  ٢٠٠-
  أساسية

نقطة  ١٠٠+
  أساسية

نقطة  ١٠٠-
  أساسية

نقطة  ٥٠+
  أساسية

نقطة  ٥٠-
 أساسية

لایر عماني  
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

عماني لایر 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

٢٠٢٠          
 ١٫٠٣٣  ٧٫٤٥٩  ١١٠٫٤٦٨  (٧٦٫٦١٤)  ٣٦٩٫٥٥٨  (٢٣٢٫٢٠٧)  ديسمبر ٣١كما في 

 (١٦٫٣٢٢)  ٦٫٦١٩  ١٠١٫٨٤٩  (٧٤٫٣٩١)  ٣٥٣٫١٢٩  (٢٢٥٫٨٥٦)  المتوسط للفترة
 ١٫٣٠٠  ١٢٫٢٨٥  ١١٠٫٤٦٨  (٨١٫٩٨١)  ٣٦٩٫٥٥٨  (٢٣٩٫٧٧٦)  الحد األقصى للفترة

)٤١٫٩٤٤(  (٦١٩)  ٩٢٫٢٥٩  (٦٣٫٦٥٩)  ٣٣٩٫١٣٨  (٢٠٢٫٦١٩)  الحد األدنى للفترة  
            

 

٢٠١٩          
  ١٠٦٬٩٠٥  (١٠٤٬٠٧٠)         ١٠٦٬٠٣٦         (٨٧٬٤١٣)          ٣٥٠٬٥٨٠  (٢٣٧٬٠٠٠)  ديسمبر ٣١كما في 

  ٦٤٬٨٥٢  (٩٩٬٠٥٧)         ١٠٦٬٣١١         (٨٠٬٤١٦)          ٣٤٣٬٨٧٨  (٢٢٤٬٨٦٦)   المتوسط للفترة
  ١٠٦٬٩٠٥  (١٠٤٬٠٧٠)         ١٢٢٬٢٧٧         (٨٧٬٨٢٣)          ٣٦٨٬٩١١  (٢٣٧٬٧٤٤)   الحد األقصى للفترة

 (٣٬٣٢٩)   (٩٤٬٩٢٠)           ٩٤٬٦٦٩         (٧٢٬٧٧٥)          ٣١٧٬٩٤٦  (٢١١٬٥٧٦)   الحد األدنى للفترة
 
 

   التأثير على صافي إيرادات الفوائد
نقطة  ٢٠٠+

 أساسية

  
نقطة  ٢٠٠-

 أساسية

  
نقطة  ١٠٠+

 أساسية

  
نقطة  ١٠٠-

 أساسية

  
نقطة  ٥٠+

 أساسية

  
نقطة  ٥٠-

 أساسية
دوالر أمريكي  

 باآلالف
دوالر أمريكي  

 باآلالف
دوالر أمريكي  

 باآلالف
دوالر أمريكي  

 باآلالف
دوالر أمريكي  

فباآلال  
دوالر أمريكي  

 باآلالف
٢٠٢٠             

  ٥٫١٠٣ ٤٢٫٧٩٥  )٣٫٥١٥( ٦١٫٩١٧ )١٦٫٢١٧( ٩٦٫٦٥٢  ديسمبر ٣١كما في 
  ١٫٩١٦ ٢١٫١٢٥ )١١٫١٣٥( ٤٠٫٥٣٢ )٢٧٫٧٨١( ٧٣٫١٦٥  المتوسط للفترة

  ٧٫٣٣٨ ٤٢٫٧٩٥ )٢٨٫٥٧٨( ٦١٫٩١٧ )٤٦٫٨٨٥( ٩٦٫٦٥٢  الحد األقصى للفترة
  )٥٫٠٣١( ١١٫٤٦٢  )١٫٥٢٥( ٢٩٫٧٥٦ )١٣٫٢٢٧( ٤٩٫٢٦٥  ى للفترةالحد األدن

            
٢٠١٩        

   ٦٬١٤٧  ١٤٬٤٨٣  )٩٬١٠٢(          ٢٦٬٩٨٠         )٣٣٬١١٨(         ٤٨٬٥٧٢  ديسمبر ٣١كما في 
   ٢٬٢٢٩  ١٥٬٠٩٦ )١٢٬١٠٢(        ٢٩٬١٨٩         )٤٥٬٢٤٠(         ٤٧٬٧١٠  المتوسط للفترة

   ٦٬١٤٧  ١٦٬٩١٩ )١٦٬٤٤١(        ٣٣٬١٠٩         )٥٣٬٩٧٨(         ٥٨٬٩٩٢  الحد األقصى للفترة
  )٣٬٧١٣(   ١٣٬٢٣٩  )٦٬٧٠٧(          ٢٥٬٢٣٣         )٣٣٬١١٨(         ٣٥٬٢٢٢  الحد األدنى للفترة

 

  التأثير على القيمة االقتصادية
نقطة  ٢٠٠+

اسيةأس   
نقطة  ٢٠٠-

  أساسية
نقطة  ١٠٠+

  أساسية
نقطة  ١٠٠-

  أساسية
نقطة  ٥٠+

  أساسية
نقطة  ٥٠-

 أساسية

 
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
٢٠٢٠          
 ٢٫٦٨٣  ١٩٫٣٧٣  ٢٨٦٫٩٣١  (١٩٨٫٩٩٨)  ٩٥٩٫٨٩٠  (٦٠٣٫١٣٦)  سمبردي ٣١كما في 

 (٤٢٫٣٩٤)  ١٧٫١٩١  ٢٦٤٫٥٤٣  (١٩٣٫٢٢٢)  ٩١٧٫٢١٨  (٥٨٦٫٦٤٠)  المتوسط للفترة
 ٣٫٣٧٦  ٣١٫٩٠٩  ٢٨٦٫٩٣١  (٢١٢٫٩٣٩)  ٩٥٩٫٨٩٠  (٦٢٢٫٧٩٥)  الحد األقصى للفترة

 (١٠٨٫٩٤٦)  (١٫٦٠٧)  ٢٣٩٫٦٣٤  (١٦٥٫٣٤٧)  ٨٨٠٫٨٧٧  (٥٢٦٫٢٨٣)  الحد األدنى للفترة
٢٠١٩             

  ٢٧٧٬٦٧٤  (٢٧٠٬٣١٢)         ٢٧٥٬٤١٨       (٢٢٧٬٠٤٨)          ٩١٠٬٥٩٧  (٦١٥٬٥٨٥)  ديسمبر ٣١كما في 
  ١٦٨٬٤٤٦  (٢٥٧٬٢٩١)         ٢٧٦٬١٣٢       (٢٠٨٬٨٧٢)          ٨٩٣٬١٨٩  (٥٨٤٬٠٦٨)  المتوسط للفترة

  ٢٧٧٬٦٧٤  (٢٧٠٬٣١٢)         ٣١٧٬٦٠٣       (٢٢٨٬١١٣)          ٩٥٨٬٢١٠  (٦١٧٬٥١٦)   ترةالحد األقصى للف
 (٨٬٦٤٦)   (٢٤٦٬٥٤٤)         ٢٤٥٬٨٩٣       (١٨٩٬٠٢٦)          ٨٢٥٬٨٣٣  (٥٤٩٬٥٤٨)   الحد األدنى للفترة

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



  ١١٨  بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

   الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  مخاطر أسعار السلع  ٥-٤١
 

ليات الخزينة، تعرض المجموعة تسهيل تغطية البضائع لعمالئها. عمالء المجموعة الذين يتعاملون ببضائع كالنحاس واأللمنيوم والنفط كجزء من عم
  والجواهر المتأثرة بأسعار الذهب يغطون مخاطر سلعهم من خالل المجموعة. تغطي المجموعة كافة مخاطر السلع بدعم مقابل في السوق.

 
ي سوق السلع فقط كمقدم تسهيالت تغطية وال تتاجر في السلع والسبائك أو تحتفظ بمراكز بالسلع. يُمنح عمالء المجموعة حد لحجم تعمل المجموعة ف

م المعاملة حجالمعاملة بناء على معدل الدوران / الطلبيات، كما يتم تطبيق حد هامش التباين للتخفيف من مخاطر االئتمان ذات الصلة في السوق. إن حد 
بيرة تنتج ان كحد من القيمة االجمالية للعقود المتبقية ضمن متطلبات األعمال الخاصة بالعميل ويقوم حد هامش التباين بحماية المجموعة من مخاطر ائتمي

لتجاوز حد هامش  عن حركة أسعار عكسية في أسعار السلع األساسية. ويطلب من العمالء نداءات هاِمشية من أجل الضمان اإلضافي أو الودائع النقدية
  التباين. يقوم مكتب الخزانة األوسط بمراقبة مراكز العمالء ومؤشر السوق بشكل يومي.

 
  مخاطر التشغيل  ٦-٤١

 
خارجية.  حداثيقصد بمخاطر التشغيل مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن قصور أو فشل العمليات الداخلية واألفراد واألنظمة أو عن أ

ظم ن تضمن مخاطر التشغيل المخاطر القانونية باستثناء المخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة. تنشا خسائر مخاطر التشغيل من عدم كفاءة وقصوروت
أو  جراءاتإلالمعلومات والرقابة الداخلية أو األحداث الخارجية التي ال يمكن السيطرة عليها. وترتبط هذه المخاطر باألخطاء البشرية وفشل النظم وا

  الضوابط غير الكافية وأسباب خارجية.
 

مجموعة. لتوفر سياسة المخاطر بالمجموعة إطاراً لتحديد وتقييم ورصد مخاطر التشغيل واإلبالغ عنها بطريقة متسقة وشاملة في جميع أقسام ووحدات ا
يل. وتتثمل األهداف الرئيسية إلدارة مخاطر التشغيل فيما وتعمل وحدة مخاطر التشغيل بشكل مستقل لدعم وحدات األعمال في إدارة مخاطر التشغ

  يلي:
 

  كين وتمالسيطرة التامة على المخاطر من خالل استخدام أحدث التقنيات وأساليب إدارة المخاطر بما يؤدي إلى القدرة المميزة على إدارة المخاطر
  وحدات األعمال المختلفة من تلبية أهداف األداء والنمو.

  تأثير أحداث المخاطر التشغيلية من خالل نظام استعادة البيانات في حاالت الكوارث وترتيبات التأمين الشامل والوثائق الحديثة للتقليل من
  والتنفيذ الفعال لخطة استمرارية األعمال.

 . الحد من الخسائر التشغيلية وزيادة كفاءة وفعالية الموارد المتاحة  

 لموظفين الجدد إلى جانب التدريب المنتظم المقدم للموظفين المختصين للتوعية بأحدث مستجدات توفير التدريب على مخاطر التشغيل ل
  المخاطر.

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

 
مخاطر التشغيل المتأصلة في المنتجات واألنشطة والعمليات والنظم ذات الصلة. يتم تتحمل وحدات األعمال المسؤولية األساسية نحو فهم وتحديد وإدارة 

ة التشغيل دلالتحكم في مخاطر التشغيل من خالل الضوابط الداخلية القوية وأعمال المراجعة، والفصل الجيد والواضح بين الواجبات، وخطوط اإلبالغ، وأ
  داخلي بمراجعة مستقلة لفعالية الضوابط الداخلية للمجموعة ومدى قدرتها على خفض تأثير مخاطر التشغيل.التفصيلية، والمعايير. تقوم دائرة التدقيق ال

 

ية التأكد ؤوللجنة المخاطر التابعة لإلدارة هي الجهة الرقابية األساسية على مخاطر التشغيل. وتضم اللجنة مختلف وحدات األعمال والرقابة وتتحمل مس
ا إجراءات كافية إلدارة المخاطر تشمل تحديد وتقييم وإدارة مخاطر التشغيل وصياغة سياسات سليمة وكافية إلدارة مخاطر التشغيل. من أنَّ المجموعة لديه

  وتقع مسؤولية تسهيل عملية إدارة مخاطر التشغيل على عاتق وحدة مخاطر التشغيل وفقا لإلطار التشغيلي إلدارة المخاطر.
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  المالية (تابع) إدارة المخاطر  ٤١
 

  مخاطر التشغيل (تابع)  ٦-٤١
 

  إدارة استمرارية األعمال
 

وع أي عد وقإدارة استمرارية األعمال هي التخطيط والتنفيذ واإلدارة لضمان قدرة المجموعة على االستمرار في العمل على األقل في وقت محدد مسبقا ب
مجموعة. تتأكد المجموعة من أن نظمها وإجراءاتها مرنة في مواقف يحتمل فيها توقف حادث أو حادث عرضي هام أو اضطرابات تشغيلية كبيرة بال

ة توقعالعمل. ولقد وضعت المجموعة خطط استمرارية األعمال لكل إدارة هامة ولكل فرع لضمان استمرار أعمالها بفاعلية في ظروف الكوارث غير الم
العمل والمبادئ رفيعة المستوى لملتقى لجنة بازل المشترك حول استمرارية األعمال ومعايير حسب إرشادات البنك المركزي العُماني حول استمرارية 

تعداد دائم لالساستمرار األعمال العالمية. وتعمل المجموعة بشكل مستمر على تعزيز الخطط الحالية لديها من خالل تنفيذ إطار متين الستمرارية األعمال 
طوارئ". وتوفر المجموعة تدريباً لموظفيها الجدد والموظفين الحاليين من خالل تدريب عبر اإلنترنت وداخل الموقع لتلبية متطلبات "التأهب لحاالت ال

صيانة ولضمان دراية كل موظف بإجراءات مواصلة واستعادة األعمال. وقد ُمنِحت لجنة توجيهية لخدمات الحماية سلطة صياغة وتبني وتنفيذ واختبار 
ة األعمال بالمجموعة. وتقوم اللجنة بشكل مستمر بمراجعة استراتيجية استمرارية األعمال والموافقة عليها. وتقع كذلك على عاتق خطط فعالة الستمراري

كوارث لاللجنة مسؤولية ضمان توزيع مسؤوليات التخطيط والصيانة وفهمها وتنفيذها في جميع أقسام األعمال بالمجموعة. ويتمتع مركز التعافي من ا
وعة بالقدرة على االستجابة الفعالة ألي كوارث غير متوقعة ويضمن القدرة على االستمرار في التشغيل في حال حدوث أي اضطرابات تشغيلية بالمجم

نها أكبيرة. ولضمان عمل مركز التعافي من الكوارث بالشكل المطلوب، يجب على جميع أقسام المجموعة إكمال االختبارات النصف سنوية للتحقق من 
  ادرة على العمل بنجاح في أوقات الطوارئ.ق

 
  إدارة رأس المال  ٧-٤١

 
  رأس المال النظامي  ١-٧-٤١

 
ي فيضع البنك المركزي العُماني كجهة منظمة للشركة األم ويشرف على متطلبات رأس مال الشركة األم ككل. ولتطبيق متطلب رأس المال كما ورد 

من مجموع رأس المال إلى مجموع األصول المرجحة بالمخاطر كحد  %١٤٫٥الشركة األم االحتفاظ بنسبة ، يتطلب البنك المركزي العُماني من ٣بازل 
  إلى الفئات التالية: ٣أدنى. يمكن تحليل رأس مال المجموعة النظامي حسب بازل 

 
 بلة للتوزيع واألرباح المحتجزة (بالصافيالفئة األولى من رأس المال وتشمل األسهم العادية وعالوة اإلصدار واالحتياطيات القابلة وغير القا 

نظيمية تمن توزيعات األرباح المقترحة) بعد خصم الشهرة وخمسين في المئة من القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات الشقيقة وفقا للتعديالت ال
  المدرجة في حقوق المساهمين، ولكن تم التعامل معها بشكل مختلف ألغراض كفاية رأس المال.

 
 ة عالفئة الثانية من رأس المال وتشمل االلتزامات الثانوية المؤهلة وانخفاض قيمة خسائر القروض العامة /مخصص الخسائر االئتمانية المتوق

 ت(المرحلة األولى والثانية) وعنصر احتياطي القيمة العادلة المتعلق بالمكاسب غير المحققة من أدوات حقوق المساهمين المصنفة كاستثمارا
  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بعد خصم خمسين في المئة من القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات الشقيقة.ب

 
ولى، فئة األل من التم تطبيق حدود مختلفة على عناصر قاعدة رأس المال. إن رأس المال المؤهل من الفئة الثانية والفئة الثالثة ال يمكن أن يتعدى رأس الما

من رأس المال من الفئة األولى، فيما تم تحديد مبلغ مخصصات انخفاض القيمة الجماعية  %٥٠كما ال يمكن أن تزيد االلتزامات الثانوية المؤهلة عن نسبة 
  من إجمالي األصول المرجحة للمخاطر. %١٫٢٥التي يمكن قيدها كجزء من الفئة الثانية لرأس المال عند 
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  المالية (تابع) إدارة المخاطر  ٤١
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رأس  دتشير كفاية رأس المال إلى قدرة المجموعة على الوفاء بأي طارئ دون المساس بمصلحة المودعين وتوفير االئتمان عبر دورات األعمال. يساع
المجموعة عرضة لها على تعزيز االستقرار المالي وثقة المساهمين والدائنين. وتسعى  المال الكافي بالنظر إلى محفظة المخاطر التي قد تكون أصول

 المجموعة إلى تعظيم القيمة للمساهمين من خالل هيكل أمثل لرأس المال يحمي مصالح أصحاب المصلحة في أقصى الظروف المتأزمة، ويوفر فرصة
 ت نفسه تحقيق عائد مجز للمساهمين. تتمتع المجموعة بسياسة رأسمالية متطلعة للمستقبل تأخذ فيكافية للنمو مع الوفاء بالمتطلبات التنظيمية، وفي الوق

  االعتبار المخاطر الحالية وخطط النمو وتقييم المخاطر الناشئة للفترة المتوقعة.
 

ة وعة حقيقة أنها كيان تجاري وأن رأس مالها بحاجوفي حين أن تغطية المخاطر تعتبر العامل الرئيسي الذي يؤثر على االحتفاظ برأس المال، تدرك المجم
كن أّن للخدمة وأن هنالك حاجة لتوفير معدل عائد مجز للمساهمين. سوف يؤدي رأس المال المفرط إلى إضعاف العائد على رأس المال والذي بدوره يم

ستويات أعلى من المخاطر. وبالتالي، عند االحتفاظ يسبب ضغط على الربحية ونمو األصول بشكل مفرط مما يؤدي إلى حمل المجموعة للتعرض لم
برأس المال، تخضع سياسة المجموعة لمدى الحاجة لوضع مخصص مناسب للمخاطر ذات الصلة وخدمة رأس المال المحتفظ به. وتستخدم المجموعة 

. توفر القاعدة القوية والمتنوعة لمساهمي المجموعة الثقة ) ورفع رأس المال عند الحاجة٢والدين الثانوي (رأس المال الفئة  ١رأس المال اإلضافي الفئة 
  الالزمة للمجموعة من حيث قدرتها على زيادة رأس المال عند الحاجة.

 
تم وضع  دترغب المجموعة في االنتقال إلى نهج أكثر تقدما لقياس مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، وقد وضعت نهج "كتلة المبنى". وق

ستمر م طة طريق لكل منطقة رئيسية من المخاطر مثل االئتمان والسوق والتشغيل. وقد تم إحراز تقدم وفقا لخارطة الطريق وتتم مراقبتها على أساسخار
  واإلبالغ عنها.

 
  ٣التقارير التنظيمية بازل 

 
مع ترتيبات المرحلة في معايير إعداد التقارير. تبقى المجموعة  أصدر البنك المركزي العماني اإلرشادات النهائية من أجل تطبيق قواعد رأس المال الجديد

  في وضع قوي لرأس المال تمشياً مع ترتيبات المرحلة االنتقالية.
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  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  إدارة رأس المال (تابع)  ٧-٤١
 

  كفاية رأس المال (تابع)  ٢-٧-٤١
 

  للمجموعة:يبين الجدول التالي مركز كفاية رأس المال 
 

٢٠١٩   ٢٠٢٠          ٢٠٢٠   ٢٠١٩ 
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي   

 باآلالف
   

      
لایر عماني    لایر عماني باآلالف

 باآلالف
         : األدوات واالحتياطيات١رأس المال األساسي من الفئة          

  ٣٠٩٬٤٧٨   ٣٢٤٫٩٥٢      رأس المال     ٨٤٤٫٠٣١    ٨٠٣٫٨٣٩
  ٥٣١٬٥٣٥   ٥٣١٫٥٣٥      عالوة إصدار      ١٫٣٨٠٫٦١٠    ١٬٣٨٠٬٦١٠

  ١٠٣٬١٦٠   ١٠٨٫٣١٨      احتياطي قانوني     ٢٨١٫٣٤٥    ٢٦٧٬٩٤٨
  ٣٨٤٬٠٧٨   ٣٩٧٫١٦٨      احتياطي عام     ١٫٠٣١٫٦٠٥    ٩٩٧٬٦٠٥

  ١٣٬٠٩٠    ١٣٬٠٩٠      احتياطي قرض ثانوي      ٣٤٬٠٠٠    ٣٤٬٠٠٠
  ٤١٨٬١٧٠   ٤٥٦٫٣١٧     أرباح محتجزة (بعد توزيعات األرباح المقترحة)     ١٫١٨٥٫٢٣٩    ١٬٠٨٦٬١٥٦
  ١٬٧٥٩٬٥١١   ١٫٨٣١٫٣٨٠      اإلجمالي     ٤٫٧٥٦٫٨٣٠   ٤٬٥٧٠٬١٥٨

                              

            يطرح: التعديالت النظامية          
 (٩٬٩٥٢)   (١٥٫٩٦٠)      دلةخسارة غير محققة من القيمة العا     (٤١٫٤٥٥)    (٢٥٫٨٤٩) 

 (٣٤)   (١٤٠)      خسارة متراكمة على تحوط التدفقات النقدية     (٣٦٤)   (٨٨)
 (٥٬١٥٧)   (٦٫٤٢٨)      أصول ضريبة مؤجلة     (١٦٫٦٩٦)   (١٣٬٣٩٥)

 (٢٬٢٩٦)   (٢٫٤٠٧)      احتياطي تحويل العملة األجنبية     (٦٫٢٥٢)   (٥٬٩٦٤)
              

(٨٨٬٥١٢)   
              

(٧٢٫٠٢١) 
استثمارات جوهرية في األسهم المشتركة لمؤسسات مصرفية     

   ومالية وتأمين
                 

(٢٧٫٧٢٨)   
              

(٣٤٬٠٧٧) 
(١٣٣٬٨٠٨)   )١٣٦٫٧٨٨(  (٥١٬٥١٦)   (٥٢٫٦٦٣)      ١إجمالي التعديالت النظامية على رأس المال األساسي الفئة      

                     

 ١٬٧٠٧٬٩٩٥   ١٫٧٧٨٫٧١٧      ١إجمالي رأس المال األساسي الفئة      ٤٫٦٢٠٫٠٤٢    ٤٬٤٣٦٬٣٥٠
                     

  ١٣٠٬٠٠٠    ١٣٠٬٠٠٠      ١رأس المال اإلضافي الفئة      ٣٣٧٫٦٦٢    ٣٣٧٬٦٦٢
                     

٤٫٩٥٧٫٧٠٤   ٤٬٧٧٤٬٠١٢    
= رأس المال األساسي ١(الفئة  ١إجمالي رأس مال الفئة 

     )١+ رأس المال اإلضافي الفئة  ١الفئة 
١٬٨٣٧٬٩٩٥   ١٫٩٠٨٫٧١٧  

                     
         : األدوات والمخصصات٢رأس المال الفئة          

  ٨١١   ١٫٢٢٣      )%٤٥التغير المتراكم في القيمة العادلة (     ٣٫١٧٧    ٢٬١٠٦
  ٨٦٬٧٤٧   ٩٨٫٨٦٩      انخفاض قيمة خسارة قرض عام     ٢٥٦٫٨٠٣    ٢٢٥٬٣١٧

  ٣٬٩٢٧   -      التزامات ثانوية (صافية من االحتياطيات)     -    ١٠٬٢٠٠
  ٩١٬٤٨٥   ١٠٠٫٠٩٢      قبل التعديالت النظامية  ٢رأس المال الفئة      ٢٥٩٫٩٨٠    ٢٣٧٬٦٢٣

                              

            ميةيطرح: التعديالت النظا          

-   - 
استثمارات جوهرية في األسهم العامة لمؤسسات مصرفية     

   ومالية وتأمين
   

   -      - 
 -      -         ٢اجمالي التعديالت على رأس المال الفئة      -   -

                     
  ٩١٬٤٨٥   ١٠٠٫٠٩٢      ٢رأس مال الفئة      ٢٥٩٫٩٨٠    ٢٣٧٬٦٢٣

                     

٥٫٢١٧٫٦٨٤   ٥٬٠١١٬٦٣٥    
+  ١إجمالي رأس المال النظامي (إجمالي رأس المال= الفئة  

   )٢الفئة 
   

١٬٩٢٩٬٤٨٠   ٢٫٠٠٨٫٨٠٩ 

                     
 ٩٬٧٨٤٬٨٤٥   ٩٫٦٦٩٫٨٤٦      إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر     ٢٥٫١١٦٫٤٨٣   ٢٥٬٤١٥٬١٨٢
  ٨٬٧٩٦٬٥٢٥   ٨٫٦٢٩٫٩٠٦      صول المرجحة بمخاطر االئتماناأل     ٢٢٫٤١٥٫٣٤٠    ٢٢٬٨٤٨٬١١٧

  ١٥١٬٥٤١   ١٨٠٫٨٧٤      األصول المرجحة بمخاطر السوق     ٤٦٩٫٨٠٣    ٣٩٣٬٦١٣
  ٨٣٦٬٧٧٩   ٨٥٩٫٠٦٦      األصول المرجحة بمخاطر التشغيل     ٢٫٢٣١٫٣٤٠    ٢٬١٧٣٬٤٥٢

 
 

    

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



  ١٢٢  بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

   الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
  

  أس المال (تابع)إدارة ر  ٧-٤١
 

  كفاية رأس المال (تابع)٢-٧-٤١
 

٢٠٢٠  ٢٠١٩ 
  نسب رأس المال:

  ٢٠٢٠  (مبينة كنسبة من إجمالي األصول المرجحة بحسب المخاطر)
 

٢٠١٩ 
 

١٧٫٤٦%   ١٨٫٣٩% %١٨٫٣٩  ١رأس المال األساسي الفئة     ١٧٫٤٦%  
١٨٫٧٨%   ١٩٫٧٤% %١٩٫٧٤    ١الفئة     ١٨٫٧٨%  
١٩٫٧٢%   ٧٧٫٢٠% %٢٠٫٧٧  إجمالي رأس المال    ١٩٫٧٢%  

 
) بعد األخذ في عين االعتبار توزيعات األرباح المقترحة %١٩٫٧٢: ٢٠١٩( %١٩٫٧٢تم التوصل إلى إجمالي نسبة كفاية رأس المال النظامي وقدرها 

قبل األخذ في االعتبار توزيعات األرباح ما نسبته أسهم). ويكون إجمالي نسبة كفاية رأس المال  %٥نقداً و %٣٥: ٢٠١٩أسهم ( %٥نقداً و %٣٥بمقدار 
٢٠٫٨٣: ٢٠١٩( %٢٠٫٨٣%.(  

 
  التقرير ألغراض الرقابة: ٢كفاية رأس المال وفقاً لبازل 

 
  الصادرة من البنك المركزي العماني للمجموعة ألغراض الرقابة: ٢يحدد الجدول التالي مركز كفاية رأس المال وفقاً إلرشادات بازل 

 
٠٢٠٢  ٢٠١٩   ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

 ١٬٨٥٥٬٠٣٣  ١٫٩٢٢٫٥٨٢  ١رأس المال الفئة  ٤٫٩٩٣٫٧١٨  ٤٬٨١٨٬٢٦٧
  ٨٣٬٦٠٩  ٨٦٫٢٢٨  ٢رأس المال الفئة  ٢٢٣٫٩٦٩   ٢١٧٬١٦٦

 ١٬٩٣٨٬٦٤٢  ٢٫٠٠٨٫٨١٠  ال النظاميإجمالي رأس الم ٥٫٢١٧٫٦٨٧  ٥٬٠٣٥٬٤٣٣
       
     إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر:   

  ٨٬٧٩٦٬٥٢٥  ٨٫٦٢٩٫٩٠٦  مخاطر االئتمان ٢٢٫٤١٥٫٣٤٠   ٢٢٬٨٤٨٬١١٧
  ١٥١٬٥٤١  ١٨٠٫٨٧٤  مخاطر السوق ٤٦٩٫٨٠٣   ٣٩٣٬٦١٣

  ٨٣٦٬٧٧٩  ٨٥٩٫٠٦٦  مخاطر التشغيل ٢٫٢٣١٫٣٤٠   ٢٬١٧٣٬٤٥٢
  ٩٬٧٨٤٬٨٤٥  ٩٫٦٦٩٫٨٤٦  إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر ٢٥٫١١٦٫٤٨٣   ٢٥٬٤١٥٬١٨٢

     نسب رأس المال   

١٩٫٨١%   %٢٠٫٧٧ 
إجمالي رأس المال النظامي المبين كنسبة مئوية من إجمالي 

%١٩٫٨١  ٢٠٫٧٧%  األصول المرجحة بالمخاطر  

١٨٫٩٦%   %١٩٫٨٨ 

ين كنسبة مئوية من إجمالي األصولالمب ١إجمالي رأس مال الفئة 
%١٨٫٩٦  ١٩٫٨٨%  المرجحة بالمخاطر  

 
) بعد األخذ في عين االعتبار توزيعات األرباح %١٩٫٧٢: ٢٠١٩( %٢٠٫٧٧تم التوصل إلى إجمالي نسبة كفاية رأس المال النظامي وقدرها 

سهم). ويكون إجمالي نسبة كفاية رأس المال قبل األخذ في االعتبار توزيعات أ %٥نقداً و %٣٥: ٢٠١٩أسهم ( %١٠ونقداً  %٢٥المقترحة بمقدار 
    ).%٢٠٫٨٣: ٢٠١٩( %٢١٫٦١األرباح ما نسبته 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



  ١٢٣  بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

   الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٤١
 

  إدارة رأس المال (تابع)  ٧-٤١
 

  عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي  ٣-٧-٤١
 

يستند على المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي العماني، تتبع المجموعة عملية التقييم الداخلي لكفاية  إضافة إلى رأس المال النظامي الذي
كفاية رأس ل رأس المال من أجل التقييم الفعلي لكفاية رأس مال المجموعة على أساس قياس متقدم لرأس المال االقتصادي. تتضمن عملية التقييم الداخلي

لمخاطر المتبقية بما في ذلك مخاطر العمل ومخاطر التركيز ومخاطر االرتباط ومخاطر أسعار الفائدة على محفظة البنك جنبا إلى جنب مع المال تأثير ا
أيضا ي ولكن لالمخاطر األساسية. إن الغرض من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بالمجموعة ليس فقط تقديم تقييم مفصل لكفاية رأس المال الحا

لعام ا لتقدير نسب كفاية رأس المال في المستقبل بما يتماشى مع خطط العمل المعتمدة بغية تقييم صالحيتها من منظور المخاطر. وقد تضمن اإلطار
ة ه العمليمنهجية منظمة لتقييم شامل وذي نظرة مستقبلية لرأس المال على أساس المخاطر التي تكون المجموعة عرضة لها. وسوف يتم من خالل هذ

ث حديفحص نموذج العمل الحالي للمجموعة وربما يؤدي ذلك إلى تعديالت إذا كانت المخاطر الكامنة تتجاوز قدرة المجموعة على التحّمل. وسيتم ت
ة رأس لداخلي لكفايالخطة سنويا على األقل وعلى أساس متجدد لمدة السنوات الخمس المقبلة. وعلى أساس سنوي، يعتمد مجلس اإلدارة عملية التقييم ا

الها الحالي أس مالمال ويقدمها سنوياً إلى البنك المركزي. ويتم تقديم تقرير ربع سنوي بشأن كفاية رأس المال إلى مجلس اإلدارة. وتعتقد المجموعة أن ر
   والمتوقع مناسب لدعم استراتيجية أعمالها.

 
  جموعة في التخطيط للمستقبل إلدارة رأس المال.وقد ساعد تقييم كفاية رأس المال ذو النظرة المستقبلية الم

 
  تخصيص رأس المال  ٤-٧-٤١

 
ظيم عيهدف تخصيص رأس المال بين وحدات العمل واألنشطة المحددة، إلى حد كبير، إلى تعظيم العائد على رأس المال المخصص. وعلى الرغم من أن ت

لمستخدم في تحديد كيفية تخصيص رأس المال داخل المجموعة لوحدات العمل أو العائد على رأس المال الموزون بالمخاطر هو األساس الرئيسي ا
أو األنشطة  حداتاألنشطة المحددة، ال يعتبر تعظيم العائد األساس الوحيد المستخدم التخاذ القرار. وتؤخذ في االعتبار عوامل أخرى مثل التناغم بين الو

  اط مع األهداف االستراتيجية طويلة المدى للمجموعة عند تخصيص رأس المال.وتوفر اإلدارة والموارد األخرى ومدى مالءمة النش
 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١٢٤  
     بنك مسقط ش.م.ع.ع

 
   الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

  معلومات القيمة العادلة  ٤٢
 

  قرير ال تختلف جوهرياً عن قيمها الدفترية:ميزانية العمومية كما في تاريخ التبناًء على منهجية التقييم الموضحة أدناه اعتبر كل من مجلس اإلدارة واإلدارة أن القيم العادلة لكافة األدوات المالية داخل وخارج ال
 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 
مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 
  الربح أو الخسارة

مصنف بالقيمة 
العادلة من خالل 

  التكلفة المهلكة  الدخل الشامل اآلخر
إجمالي القيمة 

 القيمة العادلة  الدفترية

 المستوى

 
    لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  إيضاحات

                            
 ٣ ٦٥٦٫٨٩١  ٦٥٦٫٨٩١  ٦٥٦٫٨٩١  -   -   ٥  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 ٢٬٣ ٥٧٩٫٧٥٣  ٥٧٣٫٨٨٦  ٥٦٤٫٢٦١  ٩٫٦٢٥  -  ٦  مستحق من البنوك
 ٣ ٩٫٠٦٩٫٣٨٥  ٨٫٩٣٧٫٣٧٣  ٨٫٩٣٧٫٣٧٣  -   -  ٧  ل إسالميمديونيات قروض وسلف وتموي

 ١٬٢٬٣ ١٫٨٧٣٫٤٨٦  ١٫٨٣٥٫٤٦١  ١٫٦٧٦٫٧٥٥  ١٣٧٫٩٤١  ٢٠٫٧٦٥  ٩  استثمارات في أوراق مالية
   ٢ ٣٥٫٤٢٩  ٣٥٫٤٢٩  -   -   ٣٥٫٤٢٩  ٣٧  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

١٢٫٢١٤٫٩٤٤  ١٢٫٠٣٩٫٠٤٠  ١١٫٨٣٥٫٢٨٠  ١٤٧٫٥٦٦  ٥٦٫١٩٤    
          

 ٣ ٩٤٠٫٢١٠  ٩٣٨٫٠٠٧  ٩٣٨٫٠٠٧  -   -   ١٤  ودائع من البنوك
 ٣ ٨٫٤٠٨٫٨٦٠  ٨٫٣٧٧٫٢٧٤  ٨٫٣٧٧٫٢٧٤  -   -   ١٥  ودائع العمالء بما في ذلك الودائع اإلسالمية للعمالء

 ١ ٩٠٫٠٢٧   ٩٠٬٢٠٥   ٩٠٬٢٠٥  -   -   ١٦  صكوك
 ١ ٤٠٤٫٧٤٣  ٣٨٦٫٥٩٢  ٣٨٦٫٥٩٢  -   -   ١٧  سندات يورو متوسطة األجل

 ٣ ١٣٫٠٩٠  ١٣٫٠٩٠  ١٣٫٠٩٠  -   -   ٢٠  التزامات ثانوية
   ٢ ٣٢٫٠٠١  ٣٢٫٠٠١  -   -   ٣٢٫٠٠١  ٣٧  القيمة العادلة السالبة للمشتقات

٩٫٨٨٨٫٩٣١  ٩٫٨٣٧٫١٦٩  ٩٫٨٠٥٫١٦٨  -   ٣٢٫٠٠١  
 
 
 
 

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



١٢٥  
 

     بنك مسقط ش.م.ع.ع
 

      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 

  معلومات القيمة العادلة (تابع)  ٤٢
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 
صنفة بالقيمة م

العادلة من خالل 
  الربح أو الخسارة

مصنف بالقيمة 
العادلة من خالل 

  التكلفة المهلكة  الدخل الشامل اآلخر
إجمالي القيمة 

 القيمة العادلة  الدفترية

 المستوى

 
ماني باآلالفلایر ع  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  إيضاحات     

                            
 ٣  ٧٨١٬٧٥٥   ٧٨١٬٧٥٥   ٧٨١٬٧٥٥  -   -   ٥  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 ٢٬٣  ٨٨٠٬٢٢٣   ٨٦٩٬٨٠٤   ٨٠٥٬٧٢١   ١٥٬٣٢٨   ٤٨٬٧٥٥  ٦  مستحق من البنوك
 ٣  ٩٬٠٢٨٬٤٥٠   ٨٬٨٧٨٬٠٤١   ٨٬٨٧٨٬٠٤١  -   -  ٧  مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي

 ١٬٢٬٣  ١٬٤٦٩٬٩٥٨   ١٬٤٤٤٬٨٣٢   ١٬٢٧٤٬٦٩٦   ١٤٤٬٢٠٢   ٢٥٬٩٣٤  ٩  استثمارات في أوراق مالية
   ٢  ٢٢٬٢٧٤   ٢٢٬٢٧٤  -   -    ٢٢٬٢٧٤  ٣٧  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

١٢٬١٨٢٬٦٦٠   ١١٬٩٩٦٬٧٠٦   ١١٬٧٤٠٬٢١٣   ١٥٩٬٥٣٠   ٩٦٬٩٦٣     
          

 ٣  ١٬١٨٠٬٢٦١   ١٬١٧٣٬٤٧٩   ١٬١٧٣٬٤٧٩  -   -   ١٤  ودائع من البنوك
 ٣  ٨٬٠٦٨٬٧١٦   ٨٬٠٤٣٬٦٦٦   ٨٬٠٤٣٬٦٦٦  -   -   ١٥  ودائع العمالء بما في ذلك الودائع اإلسالمية للعمالء

 ١  ٨٩٬٦٧٠   ٩٠٬٢٠٥   ٩٠٬٢٠٥  -   -   ١٦  صكوك
 ١  ٣٩٧٬٠٨١   ٣٨٥٬٤١٠   ٣٨٥٬٤١٠  -   -   ١٧  سندات يورو متوسطة األجل

 ٣  ٢٦٬١٨٠   ٢٦٬١٨٠   ٢٦٬١٨٠  -   -   ٢٠  التزامات ثانوية
   ٢  ١٨٬٦٧٥   ١٨٬٦٧٥  -   -    ١٨٬٦٧٥  ٣٧  القيمة العادلة السالبة للمشتقات

٩٬٧٨٠٬٥٨٣   ٩٬٧٣٧٬٦١٥   ٩٬٧١٨٬٩٤٠  -    ١٨٬٦٧٥   

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



  ١٢٦  بنك مسقط ش.م.ع.ع
      الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

  معلومات القيمة العادلة (تابع)  ٤٢
 

لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في قائمة  ٧التعديل على معيار التقارير المالية الدولي رقم  ٢٠١٠يناير  ١تبنت المجموعة اعتباراً من 
  المركز المالي. يقتضي هذا التعديل اإلفصاح عن أساليب قياس القيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما يلي:

 
  غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول وااللتزامات المتماثلة.األسعار المدرجة ( - ١المستوى 
، يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غير ١مدخالت، بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى  - ٢المستوى 

  مباشر (مثل مشتق من األسعار).
شتقة من أساليب التقييم متضمنة مدخالت األصول وااللتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة (مدخالت : قياس القيمة العادلة الم٣المستوى 

  غير ملحوظة).
  ديسمبر: ٣١يعرض الجدول التالي أصول المجموعة والتزاماتها المقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ 

١المستوى    
 

٢المستوى  ٣المستوى     اإلجمالي  

٢٠٢٠  
 عماني لایر

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        

  األصول
 

 
 

 
 

 
 

 ٣٥٫٤٢٩   -  ٣٥٫٤٢٩   -  مشتقات
حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

   الخسارة
١٠٫٢٦٦ 

 
 -  

 
١٠٫٤٩٩ 

 
٢٠٫٧٦٥ 

ل الدخل حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خال
   الشامل اآلخر

٧٧٫١٩٤ 
 -   

٢٫٢٥٧ 
 

٧٩٫٤٥١ 

 ٥٨٫٤٩٠  ٢٫٨٨٧   -  ٥٥٫٦٠٣   الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ١٩٤٫١٣٥  ١٥٫٦٤٣  ٣٥٫٤٢٩  ١٤٣٫٠٦٣  إجمالي األصول

 

       

  االلتزامات
 

 
 

 
 

 
 

 ٣٢٫٠٠١   -  ٣٢٫٠٠١   -  مشتقات

 
١المستوى    

 
٢المستوى  ٣المستوى     اإلجمالي  

٢٠١٩  
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

     باآلالف

  األصول
 

 
 

 
 

 
 

  ٢٢٬٢٧٤    -   ٢٢٬٢٧٤   -  مشتقات
حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

   الخسارة
١٧٬١٤٠  

 
 -  

 
٨٬٧٩٤  

 
 ٢٥٬٩٣٤  

قوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ح
   الشامل اآلخر

٨١٬١٩٧  
 -   

 ٣٬٥٢٧  
 

 ٨٤٬٧٢٤  

  ٥٩٬٤٧٨    ٤٬٣٦٩   -   ٥٥٬١٠٩   الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ١٩٢٬٤١٠    ١٦٬٦٩٠   ٢٢٬٢٧٤   ١٥٣٬٤٤٦  إجمالي األصول

 

       

  االلتزامات
 

 
 

 
 

 
 

  ١٨٬٦٧٥    -   ١٨٬٦٧٥   -  اتمشتق

  .٢٠١٩و ٢٠٢٠ليس هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل العامين 
 

ديسمبر على قائمة الدخل الشامل  ٣١من أصول والتزامات المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة في  %٥فيما يلي تأثير التغير في التقديرات بنسبة 
  اآلخر:

١مستوى ال  ٢المستوى    ٣المستوى     اإلجمالي  

٢٠٢٠  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        
        

         األصول
 ١٫٧٧١  -  ١٫٧٧١  -  مشتقات

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
   الخسارة

٥١٣ 
 

- 
 

٥٢٥ 
 

١٫٠٣٨ 

 ٣٫٩٧٣  ١١٣  -  ٣٫٨٦٠   الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

   الخسارة
٢٫٧٨٠ 

 -  
١٤٤ 

 
٢٫٩٢٤ 

 ٩٫٧٠٦  ٧٨٢  ١٫٧٧١  ٧٫١٥٣  إجمالي األصول

  االلتزامات
 

 
 

 
 

 
 

 ١٫٦٠٠  -   ١٫٦٠٠  -  مشتقات
  

  القيمة العادلة (تابع) معلومات  ٤٢

١المستوى   ٢المستوى    ٣المستوى     اإلجمالي  

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



  ١٢٧  بنك مسقط ش.م.ع.ع
  الموحدةالمالية  البياناتول إيضاحات ح

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  ٢٠١٩
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        
        

         األصول
  ١٬١١٤  -   ١٬١١٤  -  مشتقات

بح أو حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الر
   الخسارة

٨٥٧  
 

- 
 

٤٤٠  
 

١٬٢٩٧  

  ٤٬٢٣٦   ١٧٦  -   ٤٬٠٦٠   الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

   الخسارة
٢٬٧٥٥  

 -  
٢١٨  

 
٢٬٩٧٣  

  ٩٬٦٢٠   ٨٣٤   ١٬١١٤   ٧٬٦٧٢  إجمالي األصول

  االلتزامات
 

 
 

 
 

 
 

  ٩٣٤  -    ٩٣٤  -  مشتقات
 

ال يعد جوهرياً بالنسبة للقوائم المالية. ويوضح الجدول التالي حركة استثمارات  ٣تأثير التغير في التقديرات المستخدمة في قياس القيمة العادلة للمستوى 
  للمجموعة: ٣المستوى 

 

 

حقوق المساهمين 
بالقيمة العادلة من خالل 

  الدخل الشامل اآلخر 

لدين بالقيمة العادلة ا
من خالل الدخل الشامل 

  اآلخر

حقوق المساهمين 
بالقيمة العادلة من 

  اإلجمالي خالل الربح أو الخسارة
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف

 ١٦٫٦٩٠    ٨٫٧٩٤    ٤٫٣٦٩    ٣٫٥٢٧  ٢٠٢٠يناير  ١في 
  -  -  -  - 

 ٦٩    ٦٩     -     -   أرباح محققة عند البيع
)١٫٢٧٠(  ربح/ (خسارة) من التغير في القيمة العادلة     ١٣٧(    ٣١٢(     )١٫٠٩٥(  

 ١٫٨٤١    ١٫٨٤١     -     -  إضافات
)١٠٩(    -   استبعادات ومستردات     )٦٨(     )١٧٧(  

)١٫٦٩١(     -  انخفاض قيمة االستثمارات     -     )١٫٦٩١(  
 ٦    -    ٦     -  ف العملةفروق صر

 ١٥٫٦٤٣    ١٠٫٤٩٩    ٢٫٨٨٧    ٢٫٢٥٧  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 

  يمثل الجدول التالي الحركة في استثمارات المستوى الثالث للمجموعة:

 

حقوق المساهمين 
بالقيمة العادلة من خالل 

  الدخل الشامل اآلخر 

الدين بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل 

  اآلخر

المساهمين  حقوق
بالقيمة العادلة من 

  اإلجمالي خالل الربح أو الخسارة
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف

  ٢٧٬٥١١     ٨٬٨١٢     ٧٬٩٣٧     ١٠٬٧٦٢  ٢٠١٩يناير  ١في 
  ٢١٨     ٢١٨     -     -   أرباح محققة عند البيع

)١١٩(      ٣٧٤     ٢٩١  من التغير في القيمة العادلةربح/ (خسارة)      ٥٤٦  
  ١٬٠٤٤     ١٬٠٤٤     -     -  إضافات

)٧٬٥٢٦(    استبعادات ومستردات      )٣٬٦٠٠(      )١٬١٥٤(      )١٢٬٢٨٠(  
)٣٤٢(      -  انخفاض قيمة االستثمارات     -      )٣٤٢(  

)٧(      -     -  فروق صرف العملة      )٧(  
 ١٦٬٦٩٠    ٨٬٧٩٤    ٤٬٣٦٩    ٣٬٥٢٧  ٢٠١٩ر ديسمب ٣١في 

 

على أساس التقييم العادل الذي تم تنفيذه  ٣) من أسهم حقوق المساهمين من المستوى %٧٩: ٢٠١٩( %٧٩، تم تقييم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١اعتباًرا من 
اتجة ستخدام األسعار أو غيرها من المعلومات ذات الصلة النوفقًا لطرق التقييم المناسبة استنادًا إلى نهج الدخل (خصم التدفقات النقدية) ونهج السوق (با

لعادلة إلى اعن معامالت السوق لكيانات متطابقة أو متشابهة)، أو نهج التكلفة أو مزيج منها. تستخدم المدخالت غير القابلة للمالحظة لقياس القيمة 
تخدام أفضل المعلومات المتاحة في هذه الظروف. وهذه قد تتضمن البيانات الحد الذي ال تتوفر فيه مدخالت قابلة للمالحظة ذات عالقة، وذلك باس

  الخاصة بالبنوك وتراعي جميع المعلومات حول افتراضات المشاركين في السوق والمتوفرة بشكل معقول.
 

قوائم حسابات رأس المال  على أساس أحدث ٣) من أسهم حقوق المساهمين من المستوى %٤٦: ٢٠١٩( %٥١، تم تقييم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
أو في تاريخ الحق وتم تعديلها وفقا للتدفقات النقدية  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠المتاحة للشركات المستثمر فيها والمستلمة من مدراء الصناديق المستقلين في 

أو في تاريخ  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠أو على أساس صافي قيم األصول المستلمة من مدراء الصناديق المستقلين في  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الالحقة حتى 
   الحق.

 

بار مجموعة تتم تقييم استثمارات الديون على أساس القيمة العادلة. يستند التقييم إلى معدل (العائد) للخصم المعدل وفقا للمخاطر مع األخذ في االع
يمة العادلة مع زيادة جوهرية في الهامش أعلى من معقولة من التقديرات. من شأن االنخفاض الجوهري في جودة االئتمان أن يؤدي إلى انخفاض الق

 .المعدل الخالي من المخاطر والعكس بالعكس. تحتفظ المجموعة بمخصصات كافية على االستثمارات المذكورة أعاله اعتباًرا من تاريخ التقرير

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



  ١٢٨  بنك مسقط ش.م.ع.ع
  الموحدةالمالية  البياناتول إيضاحات ح

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

  تقدير القيم العادلة ١-٤٢
 

  ر القيم العادلة لألصول وااللتزامات:يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدي
 

  قروض وسلف  ١-١-٤٢
 

اد القروض في دتم حساب القيمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة لألصل والفوائد المستقبلية المتوقعة المخصومة. يتم افتراض حدوث س
داد لها فترات سداد محددة أو تلك التي تخضع لمخاطر الدفعات المقدمة يتم تقدير الستواريخ السداد التعاقدية، حيثما ينطبق. بالنسبة للقروض التي ليس 

عدل الفائدة. م على أساس الخبرة في الفترات السابقة عندما كانت معدالت الفائدة بمستويات مماثلة للمستويات الحالية، بعد تعديلها بأي فروق في منظور
المتوقعة بوضع مخاطر االئتمان وأي مؤشر على االنخفاض في القيمة في االعتبار. يتم تقدير التدفقات النقدية يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 

لجدد االمستقبلية المتوقعة ألي تصنيفات قروض متجانسة على أساس المحفظة ويتم خصمها بالمعدالت الحالية المقدمة للقروض المماثلة للمقترضين 
ثلة. تعكس القيم العادلة المقدرة للقروض التغيرات في مركز االئتمان منذ تاريخ تقديم القروض كما تعكس التغيرات في معدالت ذوي مالمح االئتمان المما

  الفائدة في حالة القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة.
 

  االستثمارات المدرجة بالتكلفة والمشتقات  ٢-١-٤٢
 

بالسوق في تاريخ التقرير بدون أي خصم لتكاليف المعاملة. في حالة عدم وجود سعر مدرج بالسوق يتم تقدير تستند القيمة العادلة على األسعار المدرجة 
  القيمة العادلة باستخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة وأية طرق أخرى للتقييم.

 
عدل ة المقدرة إلى أفضل تقديرات اإلدارة ويكون معدل الخصم هو معند استخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة، تستند التدفقات النقدية المستقبلي

  يتعلق بالسوق بالنسبة ألداة مالية مماثلة بتاريخ التقرير.
 

  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ٣-١-٤٢
 

ستثمارات المدرجة إلى أسعار الشراء المدرجة كما في تاريخ التقرير. ويتم تقييم االستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة ويتم تستند القيم العادلة لال
احة أو ية متأسمالقياسها وفقاً ألساليب التقييم المالئمة بناء على طرق اإليرادات أو السوق أو التكاليف أو مزيج منها أو على أساس آخر قوائم حسابات ر

  صافي قيم األصول للشركات المستثمر فيها الواردة من مديري الصناديق المستقلة والمعدلة للتدفقات النقدية الالحقة حتى تاريخ التقرير.
 

  الودائع البنكية وودائع العمالء  ٤-١-٤٢
 

ي تاريخ القيمة العادلة هي المبلغ المستحق السداد عند الطلب ف بالنسبة للودائع تحت الطلب والودائع التي ليس لها فترات استحقاق معلومة، يتم اعتبار أن
خصومة باستخدام مالتقرير. تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات االستحقاق الثابتة، بما في ذلك شهادات اإليداع، على التدفقات النقدية ال

قاق الباقية المماثلة. ال يتم أخذ قيمة العالقات طويلة األجل مع المودعين في االعتبار عند معدالت الفائدة المعروضة حالياً للودائع ذات فترات االستح
  تقدير القيم العادلة.

 
  أدوات مالية خارج الميزانية العمومية  ٥-١-٤٢

 
االعتمادات ضمن االرتباطات لتقديم االئتمان وال يتم إجراء تسويات للقيمة العادلة لألدوات المالية خارج الميزانية العمومية المتعلقة باالئتمان، والتي تت

لة بالفعل في المستندية وخطابات الضمانات سارية المفعول ألن االيرادات المستقبلية المرتبطة بها تعكس جوهرياً األتعاب والعموالت التعاقدية المحمُ 
   تاريخ التقرير التفاقيات ذات ائتمان واستحقاق مماثلين.

 
العمالت األجنبية استناداً إلى أسعار السوق. تم إدراج تعديالت القيم السوقية لتلك العقود في القيم الدفترية لألصول وااللتزامات يتم تقييم عقود صرف 

  األخرى.
  

  )١٩-تأثير فيروس كورونا (كوفيد  ٤٣
  تفشي فيروس كورونا

، شهدت البيئة  ٢٠٢٠. منذ النصف األخير من الربع األول من عام ٢٠٢٠مارس  ١١جائحة عالمي في  ١٩-كوفيد أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا أن 
 فط الخام العالمية.ناالقتصادية والمشهد التجاري للبنك تغيرات سريعة نتيجة التفشي غير المسبوق لوباء فيروس كورونا. إلى جانب الكساد الكبير في أسعار ال

لمفروضة على التجارة وحركة األشخاص إلى اضطرابات كبيرة في األعمال واألنشطة االقتصادية أدى تشديد أوضاع السوق، وعمليات اإلغالق، والقيود ا
  على مستوى العالم وعبر الصناعات والقطاعات.

  
  التدابير الحكومية

) CBOلعماني (اتخذ البنك المركزي اتماشياً مع ذلك،  نفذت الحكومات والسلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم عدة تدابير الحتواء تأثير انتشار الفيروس.
تشمل هذه التدابير تأجيل أقساط القروض للمقترضين المتأثرين (خاصة الشركات والشركات  أيًضا مجموعة من اإلجراءات لحماية استقرار اقتصاد البالد.

يع ن العاملين في القطاع الخاص، والتنازل عن رسوم نقاط البالصغيرة والمتوسطة)، وتأجيل الفوائد / األرباح والتنازل عنها للمواطنين العمانيين المتأثري
)POS.البنك المركزي العماني رقم  تعميموزيادة نسبة اإلقراض وما إلى ذلك (راجع  )، وخفض نسب رأس المال التنظيميةBSD / CB / ٢٠٢٠/٠٠١ 

  .٢٠٢١مارس  ٣١تم تمديد هذه اإلجراءات حتى  للحصول على التفاصيل).
  
  
  
  
  
  

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني



  ١٢٩  بنك مسقط ش.م.ع.ع
  الموحدةالمالية  البياناتول إيضاحات ح

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

  (تابع) )١٩-أثير فيروس كورونا (كوفيد ت ٤٣
  

  على البنك ١٩-كوفيدتأثير 
كلفة أو تيعتمد تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة دون 

لن  وتدابير الدعم الحكومي الهامة التي يتم اتخاذها. ١٩-كوفيدمن تأثيرات عند تقييم ظروف التنبؤ، ينبغي النظر في كل  مجهود ال داعي له.
 ، وستكون هناك حاجة إلى حكم كبيرأعمارها، مثل إجازات السداد، تلقائيًا إلى قياس القروض على أساس الخسائر مدى عفاءتؤدي تدابير اإل

من الممكن عكس هذه المعلومات في النماذج، ينبغي النظر في تراكبات أو  عندما ال يكون لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة في هذا الوقت.
هذا يتوافق أيًضا بشكل عام مع اإلرشادات الصادرة عن جهات تنظيمية أخرى بما في ذلك تلك الصادرة عن البنك  تعديالت ما بعد النموذج.

  المركزي العماني.
  

  فية الصادرة عن البنك المركزي العماني على ما يلي:اإلضا ٩ معيار التقرير المالي الدوليتنص إرشادات 
  

  يوم  ٣٠قد ال تؤدي إجراءات البنك المركزي العماني المتعلقة بتأجيل سداد القرض من قبل المقترض من تلقاء نفسه إلى احتساب
يوًما الماضية المستحقة  ٩٠ أو أكثر من الدعامة المستخدمة لتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان أو فات موعد إستحقاقها

ومع ذلك، يجب أن تستمر البنوك / الشركات ذات المسؤولية المحدودة في تقييم  السداد المستخدمة لتحديد التخلف عن السداد.
، وإذا ناحتمالية قيام المدين بدفع المبلغ المستحق بعد فترة التأجيل، وفي حالة الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان أو ضعف االئتما

  لم يكن ذلك ذا طبيعة مؤقتة، وبناًء عليه يتم االعتراف بهذه المخاطر بشكل عادل.

  
  قد يشير تأجيل السداد من قبل المقترضين إلى مشاكل السيولة قصيرة األجل أو التدفق النقدي، وبالتالي فإن تأجيل سداد القرض قد

في مخاطر االئتمان أو انخفاض القيمة حتى وما لم تكن البنوك و الشركات ذات ال يكون عامالً حاسًما وحيدًا لتحديد الزيادة الكبيرة 
  جودة االئتمان للمتعهد. المسؤولية المحدودة قد واجهت أدلة أخرى داعمة على وجود تدهور في

  
  ية المدققة أو أي خرق التأخير في تقديم الحسابات المال ، على سبيل المثال ١٩‐كوفيدوبالمثل، فإن أي خرق للعهد له صلة خاصة بـ

 آخر، يمكن اعتباره مختلفًا عن االنتهاكات العادية المتعلقة بعوامل الخطر المحددة للمقترض والتي تؤدي إلى تقصير المقترضين.
قد ال يؤدي هذا النوع من االنتهاك بالضرورة إلى تفعيل الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان مما يؤدي إلى نقل الحسابات إلى 

  لمرحلة الثانية.ا

  
  المحدودة تطوير تقديرات بناًء على أفضل المعلومات الداعمة المتاحة حول األحداث  المسئوليةيجب على البنوك والشركات ذات

إلى جانب  ١٩‐كوفيدعند تقييم الظروف المتوقعة، يجب مراعاة تأثيرات  الماضية والظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتصادية.
  الهامة التي يتم اتخاذها. البنك المركزي العمانيط وتدابير سياسة أسعار النف

  
  ستخضع لمستويات عالية  ١٩‐كوفيدلتأثير استغاثة  خسائر اإلئتمان المتوقعةومع ذلك، فإن أي تغييرات يتم إجراؤها على تقديرات

لى هذا ع ال تكون متاحة حاليًا إلثبات هذه التغييرات.جدًا من عدم اليقين نظًرا ألن المعلومات التطلعية المعقولة والقابلة للدعم قد 
 ي الدوليمعيار المالالنحو، ال يمكن إعادة معايرة توقعات االقتصاد الكلي المطبقة من قبل البنوك وشركات التجارة الحرة في نماذج 

، إلى البنك المركزي العمانيو  ١٩‐وفيدكالخاصة بهم مقدًما مع تأثيرات ما قبل النضج لتدابير دعم  خسائر اإلئتمان المتوقعة / ٩

ومع ذلك، من  .والكفاالتعلى أسعار السوق للضمانات  ١٩‐كوفيدالفردية والجماعية بسبب تأثير  خسارة التخلفجانب قد تتأثر 

الكلي  دالمتوقع أن تستخدم البنوك والشركات تعديالت ما بعد النموذج وتراكبات اإلدارة من خالل تطبيق سيناريوهات االقتصا
المتعددة مع التطبيق الدقيق ألوزان االحتمالية لكل من هذه السيناريوهات أثناء حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس 

  المحفظة كحكمة.

 لمتوقعة.ئتمانية امسؤولة بشكل أساسي عن اإلشراف على كفاية البنك فيما يتعلق بالخسائر اال ٩ لمعيار التقرير المالي الدولياللجنة التوجيهية 
من خالل مراجعة مستمرة للمحفظة بما في ذلك مراجعة جميع التعرضات الفردية الهامة في الصناعات  ١٩-كوفيديراقب عن كثب تأثير 

دم عيتم تقييم عمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة بناًء على استقرار صاحب العمل واألعمال وأي حاالت  والقطاعات المتأثرة بشكل مباشر.
   تطابق في التدفق النقدي قصيرة األجل يدعمها البنك.

  
 تتألف محفظة التجزئة للبنك إلى حد كبير من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، وبالتالي من المتوقع أن يظل هذا القطاع بمعزل عن

ك من ة صغيرة من إجمالي محفظة التجزئة للبنوالتي تشكل نسب إقراض التجزئة لموظفي القطاع الخاص خفض الوظائف وتخفيض الرواتب.
لبنك ملتزم ا المتوقع أن تشهد بعض التأثير على المدى القصير إلى المتوسط بسبب الوباء، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل ائتمانية محتملة.

واصل البنك دعم عمالئه وشركائه من خالل خطط  .تماًما بمساعدة عمالئه خالل هذه الفترة المضطربة وفًقا لتوجيهات البنك المركزي العماني
مل مع ااستمرارية األعمال جيدة التنفيذ، باإلضافة إلى تبني إجراءات الصحة والسالمة التي أعلنتها اللجنة العليا المختصة بإيجاد آليات للتع

  إلدارية استجابة للتغيرات على أرض الواقع.يراجع البنك باستمرار إجراءاته االحترازية وا .١٩-التطورات الناتجة عن جائحة كوفيد 
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  الموحدةالمالية  البياناتول إيضاحات ح

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

  
  (تابع) )١٩-تأثير فيروس كورونا (كوفيد  ٤٣

  
  الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمانتاثير على 

  
ية جزء من عملومع ذلك، وك ال يعتبر البنك ممارسة خيار التأجيل من قبل العميل، بمفرده، بمثابة تفعيل الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان.

 التقييم االئتماني للبنك، وخاصة بالنظر إلى الوضع االقتصادي الحالي بسبب آثار اإلغالق، حصل البنك على مزيد من المعلومات من العميل
وقد لوحظ التدهور، وتم تعديل التصنيفات االئتمانية للعمالء،  لفهم مركزه المالي وقدرته على سداد المبلغ وفي حالة وجود مؤشرات هامة

  التالي تم تعديل مرحلة التعرض، حيثما أمكن ذلك.وب
  

  تأثير على خسائر اإلئتمان المتوقعة 
  

ن شدة توقعات إ تم بناء نماذج البنك ومعايرتها باستخدام االتجاهات واالرتباطات التاريخية باإلضافة إلى السيناريوهات االقتصادية المستقبلية.
الناجم عن خطط الدعم المختلفة والتوجيه التنظيمي عبر المناطق الرئيسية التي يعمل فيها البنك ال  االقتصاد الكلي الحالية والتعقيد اإلضافي

نتيجة لذلك، قد تولد النماذج الحالية نتائج إما شديدة التحفظ أو مفرطة في التفاؤل اعتمادًا  يمكن أن تكون نموذجية موثوقة في الوقت الحالي
ا نظًرا ألن تغييرات النموذج تستغرق وقتًا طويالً لتطويره يجة لذلك، هناك حاجة إلى تعديالت ما بعد النموذج.نت على المحفظة / القطاع المحدد.

  واختبارها وقضايا قيود البيانات المذكورة أعاله، يتوقع البنك أنه سيتم تطبيق تعديالت ما بعد النموذج في المستقبل المنظور.
  

  دارة:تعديالت ما بعد النموذج وتراكبات اإل
  

وهياكل  ةبالنظر إلى الطبيعة المتطورة باستمرار لألزمة الصحية واالقتصادية الحالية، فإن إدارة البنوك ترى أن بيانات االقتصاد الكلي التطلعي
تأثير  وللم تعكس بعد بشكل معق ٢٠٢٠التي نشرها االقتصاديون ووكاالت التصنيف خالل عام  للتخلف عن الدفع احتمالية المدى االفتراضي

   وأيًضا على التدخل المالي من قبل سلطات الدولة ذات الصلة. ١٩-كوفيداالضطراب االقتصادي الناجم عن 
  

)، كتدبير من تدابير الحيطة، حيثما كان ذلك IASBومن ثم، واستناداً إلى التوجيهات التنظيمية وتوجيهات مجلس معايير المحاسبة الدولية (
 ت نموذجية الحقة وتراكبات أحكام اإلدارة، أثناء حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بقصد التغطية الجماعيةضروريًا، طبق البنك تعديال

  ،للتالي
  
  العميل، والصناعة، والقطاع المحدد، مخاطر االئتمان المتطورة والرغبة،• 
  
  المدى االفتراضي للتخلف عن الدفع،تأثير التصنيفات الخارجية األخيرة والتغيير الناتج في هياكل مصطلح احتمالية • 
  
  وأسعار النفط المنخفضة المتوفرة في أحدث المعلومات التطلعية و ١٩-كوفيدتأثير • 
  
  .التخفيف من آثار تدابير الدعم الحكومي إلى أقصى حد ممكن• 
  

من إجمالي االنخفاض  ٪١٫٨رة تصل إلى كما في تاريخ التقرير، فإن المخصصات الجماعية التي يحتفظ بها البنك من خالل تراكبات اإلدا
ذا باإلضافة ه حتمالية المدى االفتراضي للتخلف عن الدفع المحدود األجل وتوقعات االقتصاد الكلي.الفي القيمة بناًء على أحدث هيكل متاح 

ة في ة لتخفيف أي آثار غير متوقعإلى مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة الحالية التي تم أخذها بعين االعتبار في الممارسات المحافظ
  سيواصل البنك إعادة تقييم هذه التراكبات وتعديلها بشكل مناسب على أساس منتظم طوال الفترة المتأثرة. المحفظة.

  
  عند التحديد أعاله، راعت اإلدارة االفتراضات التالية:

  
  دوالر / برميل) ٦٥٫٧: ٢٠١٩مبر ديس ٣١دوالر / برميل ( ٥٠٫٨سعر النفط المستخدم من قبل البنك حوالي • 
  
  )٦١٫٦: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٥٢٫٢مؤشر أسعار سهم عمان: • 
  
لسيناريوهات األساس والجانب السلبي والصعود  ٪٣٠،  ٪٣٠،  ٪٤٠الذي يأخذ في االعتبار من قبل البنك هو  المرجح وزن السيناريو• 
  )؛٪٣٠،  ٪٣٠،  ٪٤٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        مسودة - تخضع لموافقة البنك المركزي العماني
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  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (تابع) )١٩-يروس كورونا (كوفيد تأثير ف ٤٣

  حساسية الخسائر االئتمانية المتوقعة للظروف االقتصادية المستقبلية
) بموجب ٢و  ١(المرحلتان  المنخفضة القيمةيوضح الجدول التالي مقارنة بين مخصصات البنك لخسائر االئتمان على األصول المالية غير 

بناًء على ترجيح االحتمالية لثالثة سيناريوهات مع مخصصات خسائر االئتمان  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  ٩ معيار التقرير المالي الدولي
  .٪١٠٠من كل سيناريو مرجح بنسبة  الناتجة عن عمليات المحاكاة

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
خسائر 

ئتمان اإل
متوقعة ال

تأثير على 
 خسائر

اإلئتمان 
  المتوقعة

خسائر 
اإلئتمان 
المتوقعة 

تأثير على 
خسائر 

اإلئتمان 
  المتوقعة

  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع
  حساسية تقديرات إنخفاض القيمة

خسائر إئتمان متوقعة هلى قروض غير منخفضة القيمة بموجب معيار التقرير 
  ١٢٨٫٧٠٣  ١٦١٫٨٠٣   ٩المالي الدولي 

  المحاكاة
  )١٦٫٢٦٥(  ١١٢٫٤٣٨  )٢٠٫١٤١(  ١٤١٫٦٦٢  ٪١٠٠رجحة بنسبة م -العلوية  الحالة
  )١٣٤(  ١٢٨٫٥٦٩  )١٫٣٧٤(  ١٦٠٫٤٢٩  ٪١٠٠مرجح بنسبة  -األساسي  الحالة

  ١٦٫٤٤٣  ١٤٥٫١٤٦  ٢١٫٣٧٤  ١٨٣٫٧٧٧  ٪١٠٠مرجح بنسبة  -سيناريو االتجاه الهابط 

  محاسبة خسارة التعديل:

افة الفائدة البسيطة المستحقة خالل فترة التأجيل إلى المبلغ األساسي القائم وإما تمديد في حالة العمالء من الشركات، تخطط المجموعة إلض
قررت المجموعة أن التعديالت الناتجة عن تأجيل  .إحتمال التخلف عن الدفعفترة االستحقاق األصلية للقرض أو زيادة األقساط في نهاية 

  ع إجراءات التخفيف للبنك المركزي العماني لم ينتج عنها استبعاد الموجودات المالية.األقساط والتنازل عن الربح المسموح به بما يتماشى م

  .عتحليل مرحلي للعمالء المستفيدين من تأجيل الدف عالوة على ذلك، لم يتم اعتبار تأثير خسارة التعديل في اليوم األول جوهريًا للفترة.

لمبلغ المستحق والفوائد / األرباح المستحقة المتعلقة بالقروض والسلف وذمم التمويل ا لألص يحتوي الجدول التالي على تحليل للمبلغ المؤجل
  اإلسالمي للعمالء الذين تم تزويدهم بهذه المزايا والخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة:

المجموع   ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة 
  عألف ر   ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

قروض وسلف / مديونيات تمويل
  إسالمية وأوراق قبول

٧٥٧٬٩١١٥٬٦٣٧١٬٢٤٣٬٩٦٥  ٤٨٠,٤١٧  

  ١٣٠٬٦٨٢  ١٠٩٬٧٨٧١٠١  ٢٠٬٧٩٥خارج تعرضات الميزانية العمومية
١٬٣٧٤٬٦٤٧  ٥٠١,٢١١٩٦٧٬٦٩٧٥٬٧٣٨إجمالي التعرض 

  ٢٩٬٦٠١  ١٬١٢٧٢٥٬٧٢٧٢٬٧٤٦إجمالي إنخفاض القيمة 
  منها

  ٩٩٬٥٥٩  ٣٠٢  ٤٢٬٠٩٩٥٧٬١٥٧  مبلغ مؤجل 
مخصصات إنخفاض قيمة الخسائر

  اإلئتمانية المتوقعة
٢٬٢٠٣  ١٬٩٢٤١٧٤  ١٠٥  

  ٩٧٬٣٥٥  ١٢٩  ٤١٬٩٩٤٥٥٬٢٣٣  فتريةالقيمة الد

  التأثير على كفاية رأس المال
 ٢و  ١لمرحلة ل المرحليةإلى جانب ذلك، طبق البنك أيًضا في حسابات كفاية رأس المال "عامل التصفية التحوطي" بموجب ترتيبات التعديل 

  نقطة أساس. ٢٠على رأس المال التنظيمي للبنك هو  تأثير المرشح أعاله .من خسائر اإلئتمان المتوقعة

على المدى القصير، إال أنها ستخفف من األثر  ١٩-كوفيدعلى الرغم من أن التدابير المذكورة أعاله ليست شاملة وقد ال تتصدى تماًما لتأثير 
ي تاريخ التقرير، كما ف السيولة والتمويل واالستجابة لها.استجابة لهذه األزمة، يواصل البنك مراقبة جميع متطلبات  السلبي طويل المدى للوباء.

  تظل السيولة والتمويل ومركز رأس المال للبنك قوًيا وفي وضع جيد الستيعاب تأثير االضطراب الحالي.

  أرقام المقارنة  ٤٤

 مدرجة ألغراض المقارنة. ٢٠١٩لم يتم إعادة تصنيف أي أرقام مقابلة جوهرية لعام 
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القوائم المالیة 
۲۰۲۰دیسمبر  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
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 القوائم المالیة 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

 الصفحة المحتویات
  
  
  
  

 ۱ قائمة المركز المالي
  
  

 ۲ قائمة الدخل الشامل  
  
  

 ۳ قائمة التدفقات النقدیة
  
  

 ٤ قائمة التغیرات في حقوق المالكین
  
  

 ٥ قائمة مصادر واستخدامات أموال الصندوق الخیري
  
  

 ٤۸ -٦  إیضاحات حول القوائم المالیة
 
 



 ۱تخضع لموافقة البنك المركزي العماني   -مسودة 
 

 

 میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 قائمة المركز المالي
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 

۲۰۱۹  ۲۰۲۰   ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني   لایر عماني باآلالف إیضاحات 

 باآلالف
     األصول   

 ۳٬۳۲۱  ٤٬۲۳۳  النقدیة  ۱۰٬۹۹٥  ۸٬٦۲۷
 ۸٥٬٥۲۲  ٤۳٬٥۳٥  أرصدة لدى البنك المركزي العُماني  ۱۱۳٬۰۷۸  ۲۲۲٬۱۳٦
 ٤۳٬۰۳۲  ۸٬۲٦۳ ٤ مستحق من البنوك  ۲۱٬٤٦۳  ۱۱۱٬۷۷۱
 ۷٤٬۸۸۸  ٥٥٬۲۷۹ ٥ مرابحة ومدیونیات أخرى  ۱٤۳٬٥۸۲  ۱۹٤٬٥۱٤

 ۹۰۷٬٦۳٤  ۹٥۸٬٦۰۳ ٦ مشاركة  ۲٬٤۸۹٬۸۷۸  ۲٬۳٥۷٬٤۹۱
 ۱۰۱٬۰۱۹  ۱۰۲٬٤۲٦ ۷ إجارة منتھیة بالتملیك  ۲٦٦٬۰٤۲  ۲٦۲٬۳۸۷
 ۸۲٬۳۰۷  ۱۱۳٬۸٥۹ ۸ وكالة باالستثمار  ۲۹٥٬۷۳۷  ۲۱۳٬۷۸٤
 ۱۳۱٬۳٦٦  ۱٥۳٬۲۷۹ ۹ استثمارات  ۳۹۸٬۱۲۷  ۳٤۱٬۲۱۰

 ۲٬٥۱۱  ۲٬٦۱۱ ۱۰ ممتلكات ومعدات  ٦٬۷۸۲  ٦٬٥۲۲
 ۹٬۹٥۳  ۲٤٬۰۹۳ ۱۱ أصول أخرى  ٦۲٬٥۸۰  ۲٥٬۸٥۲

 ۱٬٤٤۱٬٥٥۳  ۱٬٤٦٦٬۱۸۱  إجمالي األصول  ۳٬۸۰۸٬۲٦٤  ۳٬۷٤٤٬۲۹٤

 االلتزامات وحقوق الملكیة لحملة حسابات االستثماروحقوق المالكین   
    

     االلتزامات   
 ۱٦۱٬۱٥۰  ۱٤۰٬٥۲٥  مستحق إلى البنوك  ۳٦٥٬۰۰۰  ٤۱۸٬٥۷۱
 ۱۳٥٬۰۱۹  ۱٥۲٬۱۲٥  حسابات جاریة  ۳۹٥٬۱۳۰  ۳٥۰٬٦۹۹
 ۹۰٬۲۰٥  ۹۰٬۲۰٥ ۱۲ صكوك  ۲۳٤٬۲۹۹  ۲۳٤٬۲۹۹
 ۲۷٬۷۱٥  ۳۳٬۲٥٥ ۱۳ التزامات أخرى  ۸٦٬۳۷۸  ۷۱٬۹۸۷

 ٤۱٤٬۰۸۹  ٤۱٦٬۱۱۰   إجمالي االلتزامات ۱٬۰۸۰٬۸۰۷  ۱٬۰۷٥٬٥٥٦
        

 ۸۹۹٬۸۸۱  ۸٦۳٬۹۷٥ ۱٤ حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار  ۲٬۲٤٤٬۰۹۱  ۲٬۳۳۷٬۳٥۳
        

     حقوق المالكین   
 ۷۰٬۰۰۰  ۱۲۰٬۰۰۰ ۱٥ رأس المال المخصص  ۳۱۱٬٦۸۸  ۱۸۱٬۸۱۸
 ٥۹٬۲٤٤  ٦۷٬٦۸۰  أرباح محتجزة  ۱۷٥٬۷۹۲  ۱٥۳٬۸۸۱

 ۳۸٥  ۱٥۷  احتیاطي انخفاض القیمة / احتیاطي إعادة ھیكلة التمویل  ٤۰۸  ۱٬۰۰۰
 (۲,۰٤٦)  (۱٬۷٤۱)  احتیاطي القیمة العادلة لالستثمار (٤٬٥۲۲)  (٥٬۳۱٤)

۱۸٦٬۰۹٦٦  إجمالي حقوق المالكین ٤۸۳٬۳٦٦  ۳۳۱٬۳۸٥   ۱۲۷٬٥۸۳ 

۳٬۷٤٤٬۲۹٤  ۳٬۸۰۸٬۲٦٤ 
إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار وحقوق  

 ۱٬٤٤۱٬٥٥۳  ۱٬٤٦٦٬۱۸۱  المالكین
 ۳۱٬۲۷۹  ۷۳٬۷۰۳ ۱٦ اعتماد و ضمانات خطابات  ۱۹۱٬٤۳٦  ۸۱٬۲٤٤

 
 
 
 

 بموجب قرار أعضاء مجلس اإلدارة. [التاریخ]تم اعتماد إصدار القوائم المالیة في 
 
 
 

      
 رئیس مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة   الرئیس التنفیذي

 
 
   

 
 
 
 
 
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ٤۸إلى  ٦اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 قائمة الدخل الشامل 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 
۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰   ۲۰۱۹ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
 إیضاحات  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

        
     اإلیرادات   

 ٦٥٬۹٤٦  ٦۸٬۲۰۱ ۱۷ إیرادات من التمویالت واالستثمارات اإلسالمیة  ۱۷۷٬۱٤٦  ۱۷۱٬۲۸۸  
        

  )۸۷٬۹٦۱(   (۹۳٬۳۸۲) 
العائد على حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار قبل 

 )۳۳٬۸٦٥(  (۳٥٬۹٥۲)   حصة میثاق كمضارب
 ٤٬۳۳٤   ٤٬۷٤۷   حصة میثاق كمضارب   ۱۲٬۳۳۰   ۱۱٬۲٥۷     

 )۲۹٬٥۳۱(  (۳۱٬۲۰٥)  العائد على حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار (۸۱٬۰٥۲)  )۷٦٬۷۰٤(  
        

 ۳٦٬٤۱٥   ۳٦٬۹۹٦   حصة میثاق من اإلیرادات كمضارب وكرب مال   ۹٦٬۰۹٤   ۹٤٬٥۸٤     
 )۳٬۸۹۳(  (٤٬۸٦۹)   أرباح مدفوعة على الصكوك (۱۲٬٦٤۷)   )۱۰٬۱۱۲(  
 )٥٬۷٥۲(  (۳٬۷۰۲)   صافي الربح على المستحق للبنوك بموجب الوكالة (۹٬٦۱٦)   )۱٤٬۹٤۰(  

     ٦۹٬٥۳۲   ۷۳٬۸۳۱     ۲۸٬٤۲٥   ۲٦٬۷۷۰ 
 ۳٬۱٥۸   ۲٬۸۰۳  ۱۸ إیرادات أخرى   ۷٬۲۸۱   ۸٬۲۰۳       
 ۲۹٬۹۲۸  ۳۱٬۲۲۸  صافي إیرادات التشغیل   ۸۱٬۱۱۲  ۷۷٬۷۳٥     

        
     مصروفات التشغیل   

 )٥٬۹٥۲(  (٥٬۸۷۹)   مصروفات الموظفین (۱٥٬۲۷۰)   )۱٥٬٤٦۰(  
 )۱٬۳۷۹(  (۸٤٦)   تكالیف إشغال (۲٬۱۹۷)   )۳٬٥۸۲(     
 )۱٬۲۲۲(  (۱٬٦۷۸)  ۱۰ استھالك (٤٬۳٥۸)   )۳٬۱۷٤(     
 )٤٬٥٦٦(  (۳٬۸۲۳)   مصروفات التشغیل األخرى (۹٬۹۳۰)   )۱۱٬۸٦۰(  
  )۳٤٬۰۷٦(  (۳۱٬۷٥٥)   (۱۲٬۲۲٦)  )۱۳٬۱۱۹( 

 ۱٦٬۸۰۹  ۱۹٬۰۰۲  صافي الدخل قبل المخصصات والضریبة  ٤۹٬۳٥۷  ٤۳٬٦٥۹     
        

 )۷٬٤۸۹(  (۹٬۷٤۱)  ۱۹ انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة (۲٥٬۳۰۱)   )۱۹٬٤٥۲(  
 )۸٥(   ۷۳  ۹ انخفاض قیمة االستثمارات  ۱۹۰   )۲۲۱(        
 ۳٬۰۸۲   ۱٬۹۷۰  ۱۹  مبالغ مستردة من مخصصات انخفاض القیمة   ٥٬۱۱۷   ۸٬۰۰٥      
 ۱۲٬۳۱۷  ۱۱٬۳۰٤  صافي الدخل قبل الضریبة    ۲۹٬۳٦۳  ۳۱٬۹۹۱     
 )۱٬٤۷۱(  (۱٬۷۰۰)  الضریبة (٤٬٤۱٦)  )۳٬۸۲۱(     
 ۱۰٬۸٤٦  ۹٬٦۰٤  صافي الدخل للعام  ۲٤٬۹٤۷  ۲۸٬۱۷۰     

        
     الشاملة األخرى للعامالدخل / (الخسارة)    

 ۳۸۰   ۲۲۸   محول من احتیاطي إعادة ھیكلة التمویل   ٥۹۲   ۹۸۷          

     )۱٬۳۷۱(   (۳٬٥٥۸) 
خسارة محققة على أوراق مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من 

 )٥۲۸(  (۱٬۳۷۰)   خالل الدخل الشامل اآلخر 

          ۳۷۹   ۷۹۲  
تغیرات في القیمة العادلة ألوراق مالیة مقاسة بالقیمة 

 ۱٤٦   ۳۰٥   العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 )۲(  (۸۳۷)  الخسارة الشاملة األخرى للعام (۲٬۱۷٤)  )٥(            

 ۱۰٬۸٤٤  ۸٬۷٦۷  إجمالي الدخل الشامل للعام  ۲۲٬۷۷۳  ۲۸٬۱٦٥     
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ٤۸إلى  ٦اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 
 

 .۱صفحة رقم  -تقریر مراقب الحسابات المستقل 
  



 ۳ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 

 میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع  
 

 قائمة التدفقات النقدیة
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۲۰۱۹  ۲۰۲۰   ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 إیضاحات  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
        
     أنشطة التشغیل   

 ۱۲٬۳۱۷          ۱۱٬۳۰٤  صافي الدخل قبل الضریبة  ۲۹٬۳٦۱  ۳۱٬۹۹۱         
     تسویات لـ:    

 ۱٬۲۲۲             ۱٬٦۷۸  ۱۰ استھالك   ٤٬۳٥۸   ۳٬۱۷٤           
 ۸٥                 (۷۳)  ۹ انخفاض قیمة االستثمارات  (۱۹۰)   ۲۲۱               

 ۷٬٤۸۹             ۹٬۷٤۱  ۱۹ انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة   ۲٥٬۳۰۱   ۱۹٬٤٥۲         
          

)۸٬۰۰٥(   (٥٬۱۱۷) 
 ةاالئتمانیمبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر 

۱۹  (۱٬۹۷۰)          )۳٬۰۸۲( 
 )۳٤(                ٤   ربح من بیع استثمارات  ۱۰   )۸۸(              

          
)۱٬٦۸٦(   (۱٬٤۰۳) 

 توزیعات أرباح مستلمة
  (٥٤۰)             )٦٤۹( 

 ٤۱۸                ۳۸٦  ۱٤  احتیاطي معادلة األرباح     ۱٬۰۰۳   ۱٬۰۸٦           
 ٦۹                  ٦۷  ۱٤  احتیاطي مخاطر االستثمار   ۱۷٤   ۱۷۹               

         ٤٦٬۳۲٥  ٤۳٬٤۹۷ 
أرباح التشغیل قبل التغیرات في أصول والتزامات  

 ۱۷٬۸۳٥          ۲۰٬٥۹۷  التشغیل
     صافي التغیرات في أصول والتزامات التشغیل:    

 )۲۰٬۰٦۸(         ۱۹٬۱۹٤   مرابحة ومدیونیات أخرى  ٤۹٬۸٥٥   )٥۲٬۱۲٥(       
 )٥۲٬٥٦۲(        (٥٤٬۱۹٤)   مشاركة (۱٤۰٬۷٦٤)   )۱۳٦٬٥۲٥(     

 ۱۲٬۰۱۰          (۳٬۸٦۸)   إجارة منتھیة بالتملیك  (۱۰٬۰٤۷)   ۳۱٬۱۹٥         
 ۷۹٥               (۳۲٬۸۷۹)   وكالة باالستثمار  (۸٥٬٤۰۰)   ۲٬۰٦٥           

          
)٤٬۲٥۷(   (۳٦٬۷۲٥) 

 أصول أخرى
  (۱٤٬۱۳۹)          )۱٬٦۳۹( 

 )٤۰٬٤۲٤(          ۱۷٬۱۰٦   حسابات جاریة  ٤٤٬٤۳۱   )۱۰٤٬۹۹۷(     
 ۱۱٥٬٥۰۰        -   مستحق لبنوك بموجب الوكالة   -   ۳۰۰٬۰۰۰       
 )۳۰٬۸۳۲(         ۲٬۲٤۱   التزامات أخرى  ٥٬۸۲۱   )۸۰٬۰۸۳(       

 ٦۱٥  (٤٥٬۹٤۲)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغیل  (۱۱۹,۳۳۲)  ۱٬٥۹۷           
        
     أنشطة االستثمار   

 ٦٤۹                ٥٤۰   توزیعات أرباح مستلمة   ۱٬٤۰۳   ۱٬٦۸٦           
 )٥۹٬۷٦۹(        (۷۳٬۹۹٤)   شراء استثمارات (۱۹۲٬۱۹۲)   )۱٥٥٬۲٤٤(     

 ۳۲۰                ٥۰٬۸۳۹   متحصالت من بیع استثمارات   ۱۳۲٬۰٤۹   ۸۳۱               
          

 )۱٬۱٥۳(          (۳۰۱)  ۱۰ إضافة إلى الممتلكات والمعدات (۷۸۲)   )۲٬۹۹٥(

 )٥۹٬۹٥۳(        (۲۲٬۹۱٦)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار (٥۹٬٥۲۲)  )۱٥٥٬۷۲۲(     
        
     أنشطة التمویل   

                    
 -   ٥۰٬۰۰۰   رأس المال المخصص المستلم   ۱۲۹٬۸۷۰   -

 ٤٥٬٥۹۷          -  صكوك مصدرة خالل العام   -   ۱۱۸٬٤۳٥       
 ۱۱٤٬۳٥٦       (۳٦٬۳٦۱)   حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار  (۹٤٬٤٤٤)   ۲۹۷٬۰۲۹       
 ۱٥۹٬۹٥۳       ۱۳٬٦۳۹  صافي النقد الناتج من أنشطة التمویل ۳٥٬٤۲٦  ٤۱٥٬٤٦٤       

        
 ۱۰۰٬٦۱٥       (٥٥,۲۱۹)  صافي التغیر في النقد وما یماثل النقد  (۱٤۳٬٤۲۸)  ۲٦۱٬۳۳۹       
 )۱٤٬۳۹۰(   ۸٦٬۲۲٥  النقد وما یماثل النقد في بدایة العام ۲۲۳٬۹٦۳  )۳۷٬۳۷٦(
 ۸٦٬۲۲٥          ۳۱,۰۰٦  النقد وما یماثل النقد في نھایة العام ۸۰٬٥۳٥  ۲۲۳٬۹٦۳       

        
     یشتمل النقد وما یماثل النقد على:   

 ۳٬۳۲۱             ٤٬۲۳۳   التدفقات النقدیة   ۱۰٬۹۹٥   ۸٬٦۲۷           
 ۸٥٬٥۲۲           ٤۳٬٥۳٥   أرصدة لدى البنك المركزي العُماني   ۱۱۳٬۰۷۸   ۲۲۲٬۱۳٦       
 ٤۳٬۰۳۲           ۸٬۲٦۳   مستحق من البنوك   ۲۱٬٤٦۲   ۱۱۱٬۷۷۱       

 )٤٥٬٦٥۰(        (۲٥٬۰۲٥)   مستحق لبنوك بموجب الوكالة (٦٥٬۰۰۰)   )۱۱۸٬٥۷۱(     
       ۲۲۳٬۹٦۳  ۸۰٬٥۳٥   ۳۱٬۰۰٦   ۸٦٬۲۲٥ 
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  .۱صفحة رقم  -تقریر مراقب الحسابات المستقل 



 ٤ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 

 میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع  
 

 قائمة التغیرات في حقوق المالكین
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
   

رأس المال 
 المخصص

 
 

 

 أرباح محتجزة
 

 

 احتیاطي
إعادة ھیكلة 

 التمویل

احتیاطي القیمة 
العادلة 
 لالستثمار

 
 

 

 اإلجمالي
 حقوق المالكین

 

     
     

  
لایر عماني 

 باآلالف

 
لایر عماني 

 باآلالف

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف

 
لایر عماني 

           باآلالف
          

 ۱۲۷٬٥۸۳  (۲٬۰٤٦) ۳۸٥  ٥۹٬۲٤٤  ۷۰٬۰۰۰  ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
تأثیر تطبیق معیار التقاریر المالیة  

 - -  (۲٦)  -  ۲۰۲۰ینایر  ۱في  ۹الدولي رقم 
 

(۲٦) 
 ۹٬٦۰٤  - -  ۹٬٦۰٤  -  صافي الدخل للعام 
رأس المال المخصص من قبل المركز  

 - -  -  ٥۰٬۰۰۰  الرئیسي
 

٥۰٬۰۰۰ 

 - (۲۲۸)  ۲۲۸  -  محول من احتیاطي إعادة ھیكلة التمویل 
 

- 
 (۱٬۰٦٥)  (۱٬۰٦٥) -  -  -  تغیرات متراكمة في القیمة العادلة 

 -  ۱٬۳۷۰ -  (۱٬۳۷۰)  -  خسائر محقّقة من استثمارات األسھم 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 

 (لایر عماني باآلالف)
 ۱۲۰٬۰۰۰  ٦۷٬٦۸۰  ۱٥۷ (۱٬۷٤۱)  ۱۸٦٬۰۹٦ 

  
        

(دوالر  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في  
 أمریكي باآلالف)

 ۳۱۱٬٦۸۸  ۱۷٥٬۷۹۲  ٤۰۸ (٤٬٥۲۲)  ٤۸۳٬۳٦٦ 

                    

 ۱۱۷٬۱۱۹  (۲۱۹۲) ۷٦٥  ٤۸٬٥٤٦  ۷۰٬۰۰۰  ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في  
 - -  ۱۰٬۸٤٦  -  صافي الدخل للعام 

 
۱۰٬۸٤٦ 

 - (۳۸۰)  ۳۸۰  -  محول من احتیاطي انخفاض القیمة 
 

- 
 )۳۸۲( -    -  تغیرات متراكمة في القیمة العادلة 

 
(۳۸۲) 

 ٥۲۸ -  )٥۲۸(  -  خسائر محقّقة من استثمارات األسھم 
 

- 
(لایر  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 عماني باآلالف)
 ۷۰٬۰۰۰  ٥۹٬۲٤٤  ۳۸٥ )۰٤٦ ,۲(  ۱۲۷٬٥۸۳ 

  

      

 

 
(دوالر  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في  

 أمریكي باآلالف)
 

۱۸۱٬۸۱۸  ۱٥۳٬۸۸۱  ۱٬۰۰۰ (٥٬۳۱٤) 
 

۳۳۱٬۳۸٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ٤۸إلى  ٦اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 
 

  .۱صفحة رقم  -تقریر مراقب الحسابات المستقل 



 ٥ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 

 میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع  
 

 قائمة مصادر واستخدامات أموال الصندوق الخیري 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 
۲۰۱۹  ۲۰۲۰   ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
 إیضاحات  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

        
     مصادر أموال الصندوق الخیري   

 ۲۱                 ٤۳   أموال الصندوق الخیري في بدایة العام   ۱۱۱   ٥٤ 
 ۳٤                 ۳٤   متحصالت من أموال خیریة ملتزم بھا   ۸۸   ۸۸ 
 ۱٥                 ۱۰   تصفیة توزیعات أرباح   ۲٦   ۳۹ 
 ۷۰                ۸۷  إجمالي مصادر أموال الصندوق الخیري خالل العام ۲۲٥  ۱۸۱ 

        
     استخدامات أموال الصندوق الخیري    

 ۲۷                ٤۳  الموزع إلى منظمات خیریة  ۱۱۲  ۷۰ 
 ۲۷                ٤۳  إجمالي استخدامات األموال خالل العام  ۱۱۲  ۷۰ 

 ۱۱۱  ۱۱۳ 
أموال الصندوق الخیري غیر الموزعة كما في نھایة  

 ٤۳                ٤٤  العام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ٤۸إلى  ٦اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 
 

.۱صفحة رقم  -تقریر مراقب الحسابات المستقل 



 ٦ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئیسیة  ۱
 

یة والمالیة صرفأسس بنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك" أو "المركز الرئیسي") "نافذة میثاق للصیرفة اإلسالمیة" ("میثاق") في سلطنة عمان لتنفیذ األنشطة الم
. ۲۰۱۳ینایر  ۱۳ األخرى وفقاً لقواعد وأنظمة الشریعة اإلسالمیة. تعمل میثاق بموجب ترخیص مصرفي إسالمي تم منحھ من قبل البنك المركزي العماني بتاریخ

 یعھد مجلس الرقابة الشرعیة في نافذة میثاق ضمان التزام میثاق بقواعد ومبادئ الشریعة في معامالتھا وأنشطتھا.
 

یعة اإلسالمیة رمجموعة كاملة من الخدمات والمنتجات المصرفیة اإلسالمیة. تشمل األنشطة الرئیسیة لمیثاق: قبول ودائع العمالء المتوافقة مع أحكام الش تقدم میثاق
م الخدمات نشطة االستثماریة وتقدیوتوفیر التمویل المتوافق مع الشریعة اإلسالمیة على أساس مختلف الطرق المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة والقیام باأل

ار حددة في إطالمصرفیة التجاریة وأنشطة االستثمارات األخرى المسموح بھا بموجب لوائح الخدمات المصرفیة اإلسالمیة للبنك المركزي العماني كما ھي م
، روي، ۱۳٤فرعاً عامالً) وعنوانھا المسجل ھو ص. ب.  ۲۰: ۲۰۱۹فرعاً عامالً في سلطنة عمان ( ۲۳، كان لدى میثاق ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الترخیص. كما في 

  موظفاً). ۲۲٦: ۲۰۱۹( ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱موظفاً كما في  ۲۳٥، سلطنة عمان. لدى میثاق ۱۱۲ص. ب. 
 

بعنوان "االلتزامات  ۲من المادة  ٤-۱-٥-۱إلى  ۲-۱-٥-۱ال تعد النافذة منشأة قانونیة منفصلةً وتم إعداد القوائم المالیة المنفصلة لمیثاق لاللتزام بمتطلبات البنود من 
 العامة والحوكمة" لإلطار التنظیمي والرقابي للصیرفة اإلسالمیة الصادر عن البنك المركزي العماني.

 
 أساس اإلعداد ۲

 
 بیان االلتزام ۲-۱ 

 
من اإلطار التنظیمي للمصارف اإلسالمیة الصادر عن البنك المركزي العماني، فقد تم إعداد القوائم المالیة وفقاُ لمعاییر  ۳من المادة  ۲-۱وفقاً لمتطلبات القسم  

قابة المیة كما تم تحدیدھا من قبل الھیئة العلیا للرالمحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة وقواعد ومبادئ الشریعة اإلس
حاسبة والمراجعة ات ھیئة المالشرعیة لنافذة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة میثاق والمتطلبات المنطبقة األخرى المعمول بھا في البنك المركزي العماني. وفقاً لمتطلب

ة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة والتوجیھات األخرى تستخدم نافذة الصیرفة اإلسالمیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، فإن األمور التي تغطیھا ھیئ
 معاییر التقاریر المالیة الدولیة ذات الصلة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة.

 
 أساس القیاس ۲-۲ 

 
 یة ذات العالقة.  عاییر المحاسبتم إعداد القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة المعدل لكي یشمل تطبیق قیاس القیمة العادلة المطلوب أو المسموح بموجب الم 

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض ۲-۳

 

لمیثاق وبالدوالر األمریكي أیضاً تسھیالً على القارئ. تم تحویل المبالغ بالدوالر األمریكي تم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر العُماني وھي العملة الوظیفیة  
لایر ُعماني. تم تقریب جمیع المعلومات المالیة  ۰٫۳۸٥دوالر أمریكي =  ۱المعروضة في ھذه القوائم المالیة من المبالغ باللایر العُماني بسعر صرف یعادل 

 والدوالر األمریكي إلى أقرب ألف، ما لم ینص على خالف ذلك.المعروضة باللایر العُماني 
 

  المعاییر الجدیدة والمعاییر المطبقة والتعدیالت على المعاییر الحالیة      ٤-۲ 
ة للبنك. ینوي البنك ییتم اإلفصاح أدناه عن المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي صدرت ولم تصبح ساریة المفعول بعد حتى تاریخ إصدار البیانات المال

 تطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، إن كانت ضروریة، عندما تصبح ساریة المفعول. 
 

انخفاض القیمة وخسائر االئتمان وااللتزامات الشاقة: یوفر ھذا المعیار مبادئ للمحاسبة وإعداد التقاریر المالیة حول انخفاض  - ۳۰الیة رقم معیار المحاسبة الم
زامات لاللت القیمة وخسائر االئتمان لمختلف أصول التمویل واالستثمار اإلسالمي وغیرھا من األصول للمؤسسات المالیة الدولیة والمراجعات ذات الصلة

ار التقاریر المالیة ل ھو معیالشاقة. كما یحدد المعیار كیفیة إدراج انخفاض القیمة وخسائر االئتمان وتوقیت وكیفیة عكسھما (معیار التقاریر المالیة الدولي المقاب
 الذي طبقتھ میثاق خالل العام الحالي). ۹الدولي رقم 

 
في عام  ۳۰النخفاض القیمة وخسائر االئتمان، ولذلك ترى اإلدارة أن تطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم  ۹رقم  طبقت میثاق معیار التقاریر المالیة الدولي

 لن یسفر عن أي آثار مالیة جوھریة.  ۲۰۲۱
 

"الوكالة باالستثمار" في  ۳۱قم أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة ر - ۳۱معیار المحاسبة المالیة رقم 
وجھة  . والھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر المالیة ألدوات وكالة االستثمار واألصول وااللتزامات ذات الصلة من۲۰۱۸عام 

د الوكالة على أنھا خارج المیزانیة العمومیة للوكیل. نظر كل من الطرف األصیل (المستثمر) والوكیل. یتطلب المعیار التعامل مع االلتزامات بموجب عق
، ویسمح بالتطبیق المبكر. لیس من المتوقع أن یكون للمعیار ۲۰۲۱ینایر  ۱وسیدخل ھذا المعیار حیز التطبیق اعتباًرا من الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

 أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة. 
 

الھدف من ھذا المعیار ھو وضع المبادئ المحددة لتصنیف معامالت اإلجارة واالعتراف بھا وقیاسھا وعرضھا واإلفصاح  - ۳۲لیة رقم معیار المحاسبة الما
وھریًا وًال جعیار تحعنھا، بما في ذلك أشكالھا المختلفة التي تدخل فیھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة بصفتھا المؤجر والمستأجر على حد سواء. یجلب ھذا الم

یدخل ھذا في النھج المحاسبي لمعامالت اإلجارة، وخاصة من جانب المستأجر، على عكس النھج السابق للمحاسبة خارج المیزانیة العمومیة لإلجارة. وس
 حالیاً بتقییم تأثیر ھذا المعیار. قوم میثاقت، ویسمح بالتطبیق المبكر. ۲۰۲۱ینایر  ۱المعیار حیز التطبیق اعتباًرا من الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

 

 ۲٥لیحل محل المعیار السابق رقم  ۲۰۲۰تم إصدار المعیار في عام  -: االستثمارات في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة ۳۳معیار المحاسبة المالیة رقم 
محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. یھدف ھذا المعیار "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة" الصادر عن مجلس المحاسبة لھیئة ال

ا ھإلى تحدید مبدأ تصنیف وتقدیر وقیاس وعرض واالفصاح عن االستثمارات في الصكوك واألسھم وغیرھا من أدوات االستثمار المماثلة التي تصدر
الستثمارات المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة، ویحدد المعالجات المحاسبیة األساسیة بما المؤسسات المالیة اإلسالمیة. یحدد المعیار األنواع الرئیسیة ألدوات ا

لمالیة التي ت ایتناسب مع خصائص ونموذج العمل للمؤسسة التي بموجبھا یتم إجراء االستثمارات وإدارتھا واالحتفاظ بھا. یسري مفعول ھذا المعیار للفترا
 قوم میثاق حالیًا بتقییم تأثیر ھذا المعیار. تسماح بالتطبیق المبكر. ، مع ال۲۰۲۱ینایر  ۱تبدأ في أو بعد 

 
"احتیاطیات المخاطر". یھدف ھذا المعیار إلى  ۳٥أصدرت أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة أیضا معیار المحاسبة المالیة رقم 

مخاطر التي یتم إنشاؤھا للتخفیف من المخاطر المختلفة التي یواجھھا أصحاب المصلحة، وخاصة وضع مبادئ المحاسبة واالبالغ المالي الحتیاطیات ال
 المستثمرین الذین یجنون األرباح أو الخسائر، لدى المؤسسات المالیة اإلسالمیة.  

  
 ۳۰یسري مفعول معیار المحاسبة المالیة رقم  "المخصصات واالحتیاطیات". سوف ۱۱یحل كال ھذین المعیارین محل معیار المحاسبة المالیة السابق رقم 

 ، ویسمح بالتطبیق المبكر.۲۰۲۱ینایر  ۱اعتباًرا من الفترة المالیة التي تبدأ في أو بعد  ۳٥ومعیار المحاسبة المالیة رقم 
 
 
 



 ۷ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  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
 

د بالتكلفة وما یماثل النقیتكون النقد وما یماثل النقد من النقد في الصندوق، واألرصدة لدى البنك المركزي العُماني، والمستحق من / إلى البنوك. ویدَرج النقد  
 المھلكة في قائمة المركز المالي.

 
 مستحق من البنوك ۳-۱-۲ 

 
ً المبالغ یمثل المستحق من البنوك مدیونیات بموجب عقود الوك  الة وأرصدة لدى بنوك أخرى. یتم إدراج عقود الوكالة بالقیمة العادلة للمقابل المدفوع ناقصا

الیة اق لدى مؤسسات مالمسددة، إن وجدت. یتم استالم األرباح من أرصدة الوكالة وفقاً لالتفاقیة المعنیة. األرصدة لدى بنوك أخرى ھي الحسابات الجاریة لمیث
 أخرى.

 
 یونیات المرابحة مد ۳-۱-۳

 
 تدرج مدیونیات المرابحة بعد خصم األرباح المؤجلة والمبالغ المشطوبة ومخصص انخفاض القیمة، إن وجد. 

 

ھذا  من ثم بیعمدیونیات المرابحة ھي مبیعات بشروط سداد مؤجلة. تقوم میثاق بتمویل معاملة المرابحة من خالل شراء أصل (الذي یمثل موضوع المرابحة) و 
لمرابح خالل على أقساط من قبل ااألصل إلى المرابح (المستفید) بعد احتساب ھامش الربح على التكلفة. یتم سداد سعر البیع (التكلفة مضافاً إلیھا ھامش الربح)

 الفترة المتفق علیھا. الوعد في المرابحة لآلمر بالشراء لیس ملزماً للعمالء.
 
 المشاركة ٤-۳-۱ 

 

یصبح حیث ي بتمثل عقود المشاركة شراكةً بین میثاق والعمیل حیث یساھم كل طرف برأس مال مساٍو أو بنسبة مختلفة لتطویر أصل جدید أو حصة في أصل حال
 وع، ناقصاً أي مبالغكل طرف مالكاً لرأس المال على أساس دائم أو متناقص ولھ حصة من األرباح أو الخسائر. تدرج ھذه العقود بالقیمة العادلة للمقابل المدف

ل كة مبنیة على شراكة الملك لتمویمشطوبة أو مخصص النخفاض القیمة، إن وجد. في حالة المعامالت المبنیة على المشاركة المتناقصة، ترتبط میثاق بمشار
اق من قبل ركة میثحصة متفق علیھا لألصول الثابتة (مثل المنزل أو األرض أو المصنع أو اآلالت) مع عمالئھا وترتبط باتفاقیة دفع أرباح الستغالل حصة مشا

 آلخر في االستثمار في الشراكة من خالل سداد حصة الشریكالعمیل. على مدى الفترة، استثمار شریك واحد في الشراكة ینخفض على حساب زیادة الشریك ا
 السابق. 

 
 اإلجارة المنتھیة بالتملیك ٥-۳-۱ 

 
ة القانونیة الملكیتدرج أصول اإلجارة (اإلجارة المنتھیة بالتملیك) بالتكلفة ناقص االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. بموجب شروط عقد اإلیجار،  

فة لنھایة فترة اإلیجار، شریطة أن یتم سداد جمیع أقساط اإلیجار. یتم احتساب االستھالك على أساس القسط الثابت بشكل منتظم للتقلیل من تك لألصول تنتقل في
ت قیمتھا. نخفضااألصول المستأجرة على مدى فترة عقد اإلیجار. تقوم میثاق في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي بأن ھذه األصول قد 

ھا. خسائر انخفاض ردادیتم قیاس خسائر انخفاض القیمة على أنھا الفرق بین القیمة الدفتریة لألصول (بما في ذلك مدیونیات عقود اإلیجار) والقیمة المتوقع است
 القیمة، إن وجدت، یتم إدراجھا في قائمة الدخل.

 
 الوكالة باالستثمار ٦-۳-۱

 
یكون بموجبھا أحد الطرفین مالكاً للمال ("الموكل") ویقدم مبلغاً معینا من المال ("رأس مال الوكالة") لوكیل ("الوكیل") الذي یقوم وھي اتفاقیة بین طرفین 

 باستثمار رأس مال الوكالة بطریقة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة وفقاً لدراسة جدوى/ خطة استثمار یقدمھا الموكل للوكیل.
 

 صكوك     ۳-۱-۷
 

 یة األصل.الصكوك ھي شھادات ائتمان مدعومة باألصول ومتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. صكوك المشاركة ھي شھادات ذات قیمة متساویة تمثل ملك
وفقا لشروط  قاقیتم إدراج الصكوك بمبلغ المتحصالت ناقصا تكلفة اإلصدار المحصلة من المستثمرین. ویتم إدراج األرباح بشكل دوري حتى تاریخ االستح

  وأحكام إصدار الوثائق.



 ۸ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  

 السیاسات المحاسبیة (تابع) ۳
 

 استثمارات ۳-۱-۸
 

 دلة من خالل قائمةتشتمل االستثمارات على أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل أدوات حقوق الملكیة وأدوات الدین المدرجة بالقیمة العا 
 الدخل وبالقیمة المھلكة.

 
حالة االستثمار المدرج  ء فيتدرج جمیع االستثمارات مبدئیاً بالتكلفة كونھا القیمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكالیف الحیازة المصاحبة لالستثمار، باستثنا 

 بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، إن وجد.
 

 أدوات حقوق الملكیة / الدین بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 
 

جة بالنسبة غیر المحققة المدر الحقاً للحیازة، تتم إعادة قیاس االستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة بالقیمة العادلة مع األرباح أو الخسائر 
ة حسابات االستثمار حتى یتم إلغاء إدراج االستثمار أو تحدید انخفاض قیمتھ عندما یتم إدراج األرباح أو الخسائر والتناسب في حقوق المالكین وحقوق حمل

ً في حقوق المالكین أو حقوق حاملي حسابات االستثمار في قائمة الدخل. وعندما ال یوجد قیاس موثوق للقیمة الع وق ادلة ألدوات حقالمتراكمة المسجلة سابقا
 دخل.ة الیتم قیاسھا بالتكلفة. إن خسائر انخفاض القیمة في األدوات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة ال یتم عكسھا من خالل قائم الملكیة،

 
 أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 
ادلة من خالل قائمة الدخل بالقیمة العادلة وتدرج جمیع األرباح أو الخسائر غیر المحققة في قائمة الحقاً للحیازة، تتم إعادة قیاس االستثمارات المصنفة بالقیمة الع 

 الدخل. یتم إدراج كافة األرباح أو الخسائر األخرى الناشئة من ھذه االستثمارات أیضاً في قائمة الدخل.
 

 أدوات الدین بالتكلفة المھلكة
 

تة أو قابلة للتحدید، ولدى میثاق النیة والقدرة لالحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق كأدوات دین مدرجة بالتكلفة المھلكة. تصنف االستثمارات التي لھا دفعات ثاب 
ت عند خصوما تدرج ھذه االستثمارات بالتكلفة المھلكة، بعد خصم مخصص انخفاض القیمة. یتم حساب التكلفة المھلكة مع األخذ في االعتبار أي عالوات أو

 زة. یتم إدراج أیة أرباح أو خسائر لھذه األدوات في قائمة الدخل عند إلغاء إدراج األدوات أو انخفاض قیمتھا.الحیا
 

 األدوات المالیة المشتقة  ۳-۱-۹ 
 

قییم مراكز ي، یتم إعادة تتملك میثاق أدوات مالیة مشتقة (قائمة على الوعد) للتحوط من مخاطر العمالت األجنبیة. ومع ذلك، فإنھا ال تطبق محاسبة التحوط. بالتال 
ة في قائمة اج األرباح والخسائر الناتجة للسنة المالیتداول العمالت األجنبیة، بما في ذلك العقود الفوریة واآلجلة، بأسعار السوق السائدة في تاریخ التقریر ویتم إدر

 الدخل.
 

 ممتلكات ومعدات  ۳-۱-۱۰
 

ة واإلصالحات على یانتدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوماً منھا االستھالك المتراكم. تتم رسملة تكلفة االضافات والتحسینات الرئیسیة. یتم تحمیل الص 
تخصیص باستخدام طریقة القسط الثابت لقائمة الدخل عند تكبدھا. وتدرج األرباح أو الخسائر من االستبعاد في إیرادات التشغیل األخرى. یتم احتساب االستھالك 

 تكالیفھا أو قیمھا الُمعاد تقییمھا إلى قیمھا المتبقیة على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا على النحو التالي:
 

 األعوام                   
 ۱۰ - ٥ أثاث وتركیبات ومعدات 

 ۱۰ - ٥ أجھزة وبرمجیات
 

 نواألعمار اإلنتاجیة لألصول، ویتم تعدیلھا إذا كان ذلك مالئماً، في نھایة فترة كل تقریر. وعندما تكون القیمة الدفتریة لألصل أكبر متتم مراجعة القیم المتبقیة 
 القیمة المقدر استردادھا عن ذلك األصل، تخفض قیمتھ الدفتریّة فوراً إلى القیمة المتوقع استردادھا.

 
 
   



 ۹ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 السیاسات المحاسبیة (تابع) ۳

 
 مستحق لبنوك بموجب الوكالة ۳-۱-۱۱ 

 
ألرباح على ، إن وجدت. ایشمل المستحق لبنوك ومؤسسات مالیة دائنیات بموجب عقود وكالة. یتم إدراجھا بالقیمة العادلة للمقابل المستلم ناقصاً المبالغ المسددة 

 ھذه الحسابات یتم دفعھا بموجب االتفاقیة المعنیة.
 

 حسابات جاریة ۳-۱-۱۲ 
 

ح وال موال أي ربالحسابات الجاریة ھي األموال التي یتم استالمھا بموجب القرض حیث یتم ضمان المبلغ األصلي لیتم سداده من قبل میثاق. ال یحق لھذه األ 
 تحمل أي خسائر. تدرج الحسابات الجاریة بالقیمة العادلة للمقابل المستلم ناقصاً المبالغ المسددة، إن وجدت.

 
 ق الملكیة لحملة حسابات االستثمارحقو ۳-۱-۱۳ 

 
س ھناك قیود لی تشمل حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار على ودائع تم الحصول علیھا على أساس المضاربة والتي یتم استثمارھا في األصول اإلسالمیة. 

ً المبالعلى میثاق الستخدام حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار. یتم قیاس حقوق الملكیة لحم غ لة حسابات االستثمار بالقیمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا
 المسددة.

 
 احتیاطي مخاطر االستثمار ۳-۱-۱٤ 

 
لمستقبلیة ااحتیاطي مخاطر االستثمار ھو عبارة عن مبالغ تم تخصیصھا من إیرادات حملة حسابات االستثمار، بعد تخصیص حصة المضارب، تحسباً للخسائر  

 لكیة لحملة حسابات االستثمار.لحقوق الم
 

 احتیاطي معادلة األرباح ۳-۱-۱٥ 
 

من اإلیرادات  بتقوم میثاق بتخصیص بعض المبالغ الفائضة عن األرباح التي سیتم توزیعھا على حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار بعد أخذ حصة المضار 
 في االعتبار. تستخدم ھذه للمحافظة على مستوى عائد معین من االستثمارات لحقوق الملكیة لحملة حساب االستثمار.

 
 اج اإلیرادات إدر ۳-۱-۱٦

 
 مدیونیات المرابحة 

 
الل ل ھذه اإلیرادات من خیتم إدراج الربح من مدیونیات المرابحة عندما تكون اإلیرادات قابلة للتحدید تعاقدیاً وقابلة للقیاس عند بدء المعاملة. یتم إدراج مث 

فترة مالیة حصتھا من األرباح بغض النظر عن استالم األموال النقدیة، بعد تخصیص األرباح المنسوبة بشكل تناسبي على مدى الفترة المؤجلة بحیث تحمل كل 
 خصم األرباح المعلقة.

 
 المشاركة 

 
 یتم إدراج إیرادات المشاركة عندما ینشأ الحق في استالم الدفعات أو عند التوزیع، بعد خصم األرباح المعلقة. 

 
 اإلجارة المنتھیة بالتملیك 

 
إلیرادات ستثناء ایتم إدراج إیرادات أصول اإلجارة المنتھیة بالتملیك على أساس طریقة التناسب الزمني على مدى فترة اإلیجار، بعد خصم االستھالك. یتم ا 

 المتعلقة بأصول اإلجارة المنتھیة بالتملیك المتعثرة من قائمة الدخل.
 

 الوكالة باالستثمار 
 

المقدرة بشكل یعتمد علیھ على أساس متناسب زمنیاً على مدار فترة الوكالة بناًء على رأس مال الوكالة القائم. یتحمل الوكیل الخسارة یتم احتساب أرباح الوكالة 
 في حال عجزه عن السداد أو إھمالھ أو انتھاكھ ألي من أحكام وشروط اتفاقیة الوكالة، أما بخالف ذلك، فیتحمل الموكل الخسارة.

 
 ةاألرباح المعلق

 
 یتم استبعاد األرباح المستحقة القبض المشكوك في تحصیلھا من األرباح المدرجة حتى یتم استالمھا نقداً. 



 ۱۰ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  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)
 

صة ح تخصص اإلیرادات بالتناسب بین حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار والمساھمین على أساس استثماراتھم قبل تخصیص رسوم المضارب. تتكبد 
 میثاق كمضارب إلدارة حقوق حملة حسابات االستثمار بناًء على شروط وأحكام اتفاقیات المضاربة ذات الصلة.

 
 إیرادات الرسوم والعموالت 

 
 تدرج إیرادات الرسوم والعموالت عند اكتسابھا. 

 
 تدرج عموالت االعتمادات المستندیة وخطابات الضمان كإیرادات خالل فترة المعاملة. 

 
التزاماتھا فیما  جمیعتدرج رسوم ھیكلة وترتیب عملیات التمویل لصالح وبالنیابة عن األطراف األخرى عندما تقوم نافذة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة بالوفاء ب 

 یتعلق بالمعاملة ذات الصلة، أو یتم إھالكھا على مدار الفترة لمعاملة التمویل المعنیة.  
 

 إیرادات استثمار
 

حق میثاق  ندما ینشأیتم إدراج إیرادات االستثمارات بالتكلفة المھلكة بشكل متناسب زمنیاً بناء على معدل العائد الضمني. تدرج إیرادات توزیعات األرباح ع 
 باستالم الدفعات.

 
 العائد على حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار  ۳-۱-۱۷

 
روفات المصیتم احتساب العائد على حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار على أساس اإلیرادات المتولدة من األصول الممولة بصورة مشتركة بعد خصم  

محفظة). تشمل مصروفات المحفظة جمیع المصروفات المباشرة التي تكبدتھا میثاق، بما في ذلك المخصصات المحددة. المتعلقة بمحفظة االستثمار (مصروفات ال
 تخصم حصة میثاق "حصة المضارب من اإلیرادات" من حصة إیرادات المستثمرین قبل توزیع ھذه اإلیرادات.

 
 الضرائب ۳-۱-۱۸ 

 
ق. یتم ایتم احتساب الضرائب وتدفع من قبل المركز الرئیسي على أساس شامل. یمثل مصروف الضرائب في القوائم المالیة تخصیص تلك الضرائب إلى میث 

 إدراج أصول والتزامات الضریبة المؤجلة فقط على مستوى المركز الرئیسي. 
 

 المخصصات ۳-۱-۱۹
 

د التي یاً للمواریتم إدراج المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو استداللي) لدى میثاق نتیجة لحدث سابق ومن المحتمل أن یتطلب األمر تدفقاً خارج 
 تتضمن منافع اقتصادیة لسداد ذلك االلتزام ویكون من الممكن تقدیر مبلغ االلتزام بشكل موثوق.

 
 صول وااللتزامات المالیةإلغاء إدراج األ   ۳-۱-۲۰ 

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

 
 ) ینتھي حق استالم التدفقات النقدیة من األصل؛۱( 

 
ل التزام دفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل دون أي تأخیر جوھري إلى) قیام میثاق باالحتفاظ بحقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل، ۲(  ولكنھا تتحمَّ

 طرف ثالث بمقتضى ترتیبات "تمریر المدفوعات"؛ أو
 

 ب) أنھا لم تقم) تقوم میثاق بتحویل حقوقھا الستالم التدفقات النقدیة من األصل وإما (أ) أنھا قامت بتحویل جوھري لكافة مخاطر وعوائد األصل، أو (۳( 
 بالتحویل وال االحتفاظ بصورة جوھریة بكافة مخاطر وعوائد األصل ولكنھا قامت بتحویل الرقابة على األصل.

 
   



 ۱۱ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 السیاسات المحاسبیة (تابع) ۳
 إلغاء إدراج األصول وااللتزامات المالیة (تابع)   ۳-۱-۲۰ 

 
 المحدد في العقد أو إلغاؤه أو تنتھي صالحیتھ.یتم إلغاء االلتزام المالي عندما یتم الوفاء بااللتزام 

 
 تحدید وقیاس األصول منخفضة القیمة ۳-۱-۲۱

 
 التالیة:تدرج مخصصات الخسائر عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على األصول المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
، ألداةا مخصصات الخسارة بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمرتقاس  .مارات في حقوق الملكیةخسارة انخفاض في قیمة االستثتدرج ال 

 . شھًرا ۱۲خالل خسائر ائتمانیة متوقعة كوالتي تم قیاسھا االدراج المبدئي منذ كبیر باستثناء األدوات المالیة التي لم تزداد فیھا مخاطر االئتمان بشكل 
 

 من القوائم المالیة لبنك مسقط. ٦-۳مبینة بالتفصیل في اإلیضاح السیاسة 
 

 أرباح محظورة بموجب الشریعة اإلسالمیة  ۳-۱-۲۲
 

ي وق خیرتلتزم میثاق بتجنب إدراج أي إیرادات ناتجة من مصادر غیر إسالمیة. وتبعاً لذلك، تضاف اإلیرادات غیر اإلسالمیة، إن وجت، في حساب صند 
 تستخدم میثاق أموالھ ألغراض اجتماعیة خیریة.

 
 العمالت األجنبیة  ۳-۱-۲۳

 
عماني بأسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت. یتم تحویل األصول وااللتزامات النقدیة المنفذة بالعمالت یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى اللایر ال 

مالت وتلك ه المعااألجنبیة إلى اللایر العماني بأسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة الناتجة من تسویة ھذ
 حویل العمالت بمعدالت الصرف السائدة في نھایة العام لألصول وااللتزامات النقدیة المنفذة بالعمالت األجنبیة في قائمة الدخل.الناتجة من ت

 
یتم تحویل البنود غیر ألولیة. ا یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت 

ة الناشئة من تحویل أو الخسار النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف في تاریخ تحدید القیمة العادلة. یتم التعامل مع الربح
 ح أو الخسارة الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للبند.البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة وذلك تماشیاً مع االعتراف بالرب

 
 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ۳-۱-۲٤ 

 
روف یتم إدراجھا كمصتدرج المساھمات في خطة تقاعد ذات مساھمات محددة للموظفین العمانیین وفقاً لخطة التأمینات االجتماعیة المعمول بھا في سلطنة ُعمان،  

قبلیة وغیر الممولة، ھو مقدار المنفعة المست في قائمة الدخل عند استحقاقھا. إن التزام میثاق بشأن مكافآت نھایة الخدمة لغیر العمانیین وھي خطة منافع تقاعد محددة
  ل.الدخ التي استحقھا ھؤالء الموظفین مقابل خدماتھم في الفترات الحالیة والسابقة. یتم تكوین مخصص لھذا المبلغ ویتم إدراجھ كمصروف في قائمة

 
 التمویل المشترك والذاتي  ۳-۱-۲٥

 
اق وحقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار تحت بند "تمویل مشترك" في القوائم المالیة. تصنف األصول تصنف األصول المملوكة بصورة مشتركة من قبل میث 

 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.  



 ۱۲ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  

 سات المحاسبیة (تابع)السیا ۳
 الزكاة (تابع) ۳-۱-۲٦

 
 تقع مسؤولیة دفع الزكاة على عاتق المساھمین وحملة حسابات االستثمار. 

 
 المقاصة ۳-۱-۲۷ 

 
یوجب  ي أو شرعيیتم إجراء مقاصة بین األصول المالیة وااللتزامات المالیة واإلفصاح عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما یوجد حق قانون 

 ي نفس الوقت.إجراء المقاصة بین المبالغ المدرجة وكانت ھناك نیة لدى میثاق للتسویة على أساس الصافي أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام ف
 

 اختالط األموال  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: 
 

لمركز ا العادلة لالستثمارات التي تتم المتاجرة بھا في األسواق المالیة المنتظمة بالرجوع إلى أسعار الشراء المدرجة السائدة في تاریخ قائمةیتم تحدید القیمة  −
 المالي.

 
أو أنھا قید  ة والتي إما تم إكمالھابالنسبة لالستثمارات غیر المدرجة، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى معاملة شراء أو بیع كبیرة حدیثة مع أطراف ثالث −

ة الحالیة الستثمارات ة السوقیالتنفیذ. حیث أنھ ال یوجد ھناك أیة معامالت كبیرة حدیثة قد تمت أو أنھا قید التنفیذ، فیتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى القیم
 لة.لقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، أو طرق التقییم األخرى ذات الصمماثلة. بالنسبة لالستثمارات األخرى، تستند القیمة العادلة إلى صافي ا

 
قدیة المستقبلیة التقدیریة التي نبالنسبة لالستثمارات التي لدیھا تدفقات نقدیة ثابتة أو قابلة للتحدید، فتستند القیمة العادلة إلى صافي القیمة الحالیة للتدفقات ال −

 لخدمات المصرفیة اإلسالمیة باستخدام معدالت الربحیة الحالیة لالستثمارات ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.تحددھا نافذة ا
 

فاض القیمة، صاً خسارة انخإن االستثمارات التي ال یمكن إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة باستخدام أي من األسالیب المذكورة أعاله یتم إدراجھا بسعر التكلفة، ناق −
 دت.إن وج

 
 التقدیرات واالجتھادات المحاسبیة الھامة  ۳-۲

 
م الجوھري تمثل االستخدایتطلب إعداد القوائم المالیة لمیثاق من اإلدارة وضع أحكام و تقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المقرر عنھا في القوائم المالیة.  

 لالجتھادات والتقدیرات فیما یلي:
 

)a(  تحدید وقیاس انخفاض قیمة األصول المالیة 
 

ماذج معقدة خر استخدام نیتطلب قیاس مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة لألصول المالیة المقاسة بالتكلفة المھلكة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل
 لناتجة).ر الخسائء عن السداد والعمالز احتمالیة عجل المثال الی سبیالئتماني (عوك السلوالمستقبلیة ول الظروف االقتصادیة احوافتراضات ھامة 

 
 یجب استخدام بعض االجتھادات الھامة عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة مثل: 
 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. -

 
) بموجب معیار التقاریر المالیة ۲و ۱لجدول التالي مقارنة بین مخصصات میثاق للخسائر االئتمانیة على األصول المالیة غیر منخفضة القیمة (المرحلتان یوضح ا

كاة كل سیناریو مرجح بناء على ترجیح االحتماالت لثالث سیناریوھات مع مخصصات خسائر االئتمان الناتجة عن محا ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  ۹الدولي رقم 
 .%۱۰۰بنسبة 



 ۱۳ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  

 التقدیرات واالجتھادات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳-۲
)a( (تابع) تحدید وقیاس انخفاض قیمة األصول المالیة 

 

 حساسیة تقدیرات انخفاض القیمة

الخسائر 
االئتمانیة 
 المتوقعة

لایر عماني 
 باآلالف
۲۰۲۰ 

الخسائر 
االئتمانیة 
 المتوقعة

لایر عماني 
 باآلالف
۲۰۱۹ 

األثر على 
الخسارة 
االئتمانیة 
 المتوقعة

لایر عماني 
 باآلالف
۲۰۲۰ 

األثر على 
الخسارة 
االئتمانیة 
 المتوقعة

لایر عماني 
باآلالف 
۲۰۱۹ 

الخسارة االئتمانیة المتوقعة على القروض التي انخفضت قیمتھا بموجب معیار 
   ۱۸٬۱٦٦ ۲٦٬۳۰۲ ۹التقاریر المالیة الدولي رقم 

 
     محاكاة

  ۲٤٬۱٦۹  %۱۰۰مرجحة بنسبة  -الحالة التصاعدیة 
        

۱٦٬۷۱۷ (۲٬۱۳۳) )۱٬۳۹۹( 

  ۲۷٬۰۲٥  %۱۰۰مرجحة بنسبة  -حالة القاعدة 
        

۱۸٬٦۱۸ 
         
۷۲۳  ٥۰۱ 

  ۲۷٬٤۷۰  %۱۰۰مرجح بنسبة  -السیناریو التنازلي 
        

۱۸٬۸٤۷  ۱,۱٦۸ ۷۳۱ 
 
 
 

)b( السیولة 
 

العتبار. في ا تدیر میثاق السیولة الخاصة بھا من خالل أخذ فترات استحقاق أصولھا والتزاماتھا وحسابات االستثمار الموضحة في إفصاحات مخاطر السیولة 
 ویتطلب ھذا القیام باجتھاد عند تحدید فترات استحقاق األصول وااللتزامات وحسابات االستثمار بدون فترات استحقاق معینة.

 
)c(  تصنیف االستثمارات 

 
 تقرر اإلدارة عند الحیازة: 
 بالنسبة لألصول المالیة من األسھم، ما إذا كان ینبغي إدراجھا بالقیمة العادلة من خالل حقوق المالكین أو من خالل قائمة الدخل، و - 
بالنسبة لألصول المالیة من الدیون، ما إذا كان ینبغي إدراجھا بالتكلفة المھلكة أو القیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. - 



 ۱٤ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في للسنة 

  

 

 مستحق من البنوك     ٤
 

۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰   ۲۰۱۹ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
       

 ۳٦٬۰۲٥  ٥٬۷۷٥ مستحق من بنوك بموجب وكالة ۱٥٬۰۰۰  ۹۳٬٥۷۱

 ۱۸٬۲۷۰  ٦٬٤۷۳ 
            ۲٬٤۹۲ حسابات جاریة لدى بنوك أخرى 

۷٬۰۳٤ 

 )۷۰(  (۱۰) 
              (٤) یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة

)۲۷( 

 ۱۱۱٬۷۷۱  ۲۱٬٤٦۳           ۸٬۲٦۳   
         

٤۳٬۰۳۲ 
 

 ومدیونیات أخرىمرابحة  ٥
 

 ۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰   ۲۰۱۹ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
 لایر عماني باآلالف 

       
 ۷۹٬۲٥۷  ٥۹٬٤٦۲ تمویل مشترك -مدیونیات المرابحة   ۱٥٤٬٤٤۷  ۲۰٥٬۸٦۲ 
 )٥٬۷۰۰(  (٥٬۳۸۰) )٥٫۱ربح مؤجل (إیضاح  (۱۳٬۹۷٤)  )۱٤٬۸۰٥( 

 )۸۲۰(  (۱٬۱۷۹) یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة (۳٬۰٦۲)  )۲٬۱۳۰( 
 ۷۲٬۷۳۷  ٥۲٬۹۰۳ صافي مدیونیات المرابحة  ۱۳۷٬٤۱۱  ۱۸۸٬۹۲۷ 

 ۲٬۲۰۱  ۲٬۰٥۳ مدیونیات بموجب اإلجارة   ٥٬۳۳۲   ٥٬۷۱۷
 -  ۳۷۹ استصناع  مدیونیات ۹۸٤  -

 )٥۰(  (٥٦)              القیمةیطرح: مخصص خسائر انخفاض  (۱٤٥)  )۱۳۰(
 ۱۹٤٬٥۱٤       ۱٤۳٬٥۸۲  ٥٥٬۲۷۹  ۷٤٬۸۸۸ 

 
 . المرابحة غیر المضمونة ملیون لایر عماني) لمدیونیات ۱۷٫۲: ۲۰۱۹ملیون لایر عماني ( ۷٫۳المرابحة تشمل مدیونیات 

 
 الحركة في األرباح المؤجلة ۱-٥

 
۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰   ۲۰۱۹ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

       
 )٥٬۳۱۹(  (٥٬۷۰۰)       الرصید االفتتاحي لألرباح المؤجلة  (۱٤٬۸۰٥)  )۱۳٬۸۱٦(

 )٦۳٬۳۸۷(  (٤۰٬۷۳۱)     مبیعات المرابحة خالل العام (۱۰٥٬۷۹٤)  )۱٦٤٬٦٤۱( 
 ٦۰٬۳٥٥    ۳۸٬۱۸٦       مبیعات المرابحةتكلفة  ۹۹٬۱۸٤  ۱٥٦٬۷٦٦ 

 ۲٬٦٥۱   ۲٬۸٦٥          أرباح مؤجلة محولة إلى أرباح مكتسبة ۷٬٤٤۲  ٦٬۸۸٦
)۱٤٬۸۰٥(  (۱۳٬۹۷۳)        (٥٬۳۸۰)  

         
)٥٬۷۰۰( 

 
 المشاركة    ٦

 
 ۲۰۱۹   ۲۰۲۰  ۲۰۲۰   ۲۰۱۹ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

عماني  لایر
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

       
  

۲٬٤۱۲٬۹۳۰  
    

   ۹۸۳٬٦۰۹     تمویل مشترك -مشاركة  ۲٬٥٥٤٬۸۲۹ 
      

۹۲۸٬۹۷۸ 
 

  (۲٥٬۰۰٦)     یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة     )٦٤٬۹٥۱(  )٥٥٬٤۳۹( 
     

)۲۱٬۳٤٤( 

۲٬۳٥۷٬٤۹۱  
    

۲٬٤۸۹٬۸۷۸      ۹٥۸٬٦۰۳  
      

۹۰۷٬٦۳٤ 
 
 



 ۱٥ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 
 
 

 اإلجارة المنتھیة بالتملیك    ۷
 

۲۰۱۹   ۲۰۲۰  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
       

تمویل مشترك –صافي التكلفة من اإلستھالك المتراكم  ۲۸۲٬۰٦۰  ۲۷۲٬۰۱۳  ۱۰۸٬٥۹۳  ۱۰٤٬۷۲٥ 
 )۳٬۷۰٦(  (٦٬۱٦۷) یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة (۱٦٬۰۱۸)  )۹٬٦۲٦(

۲٦۲٬۳۸۷  ۲٦٦٬۰٤۲  ۱۰۲٬٤۲٦  ۱۰۱٬۰۱۹ 
 
 
 
 

 الوكالة باالستثمار ۸
 

۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰   ۲۰۱۹ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
       

 ۲۱٤٬۳٤۰ 
 ۲۹۹,۷٤۰ 

 تمویل مشترك -الوكالة باالستثمار  
۱۱٥٬٤۰۰  

        
۸۲٬٥۲۱ 

 )۲۱٤(  (۱٬٥٤۱) یطرح: مخصص خسائر انخفاض القیمة (٤٬۰۰۳)  )٥٥٦(
۲۱۳٬۷۸٤  ۲۹٥٬۷۳۷  ۱۱۳٬۸٥۹  ۸۲٬۳۰۷ 

 
 استثمارات ۹

 
 ۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰   ۲۰۱۹ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

عماني  لایر
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

    حقوق الملكیة استثمارات األسھم بالقیمة العادلة من خالل    
 ۷٬۸۷۸  ٥٬۹۹۱ تمویل مشترك -األسھم   ۱٥٬٥٦۱  ۲۰٬٤٦۲

۲٬۰۷۳  ۲٬۰٦۲ 
 قائمة الدخلاستثمارات األسھم بالقیمة العادلة من خالل  
  ۷۹٤ تمویل مشترك -األسھم  

             
۷۹۸ 

     حقوق الملكیةاستثمارات الدیون بالقیمة العادلة من خالل    

  ۱٬۳۸۸ تمویل مشترك -الصكوك   ۳٬٦۰٥  ۳٬٦٦۲
           

۱٬٤۱۰ 
    استثمارات الدیون بالتكلفة المھلكة   

  ۱٤٥٬۱۸٦ تمویل مشترك -الصكوك   ۳۷۷٬۱۰٦  ۳۱٥٬٤۱۰
     

۱۲۱٬٤۳۳ 

 ۳٤۱٬٦۰۷  ۳۹۸٬۳۳٤  ۱٥۳٬۳٥۹  
      

۱۳۱٬٥۱۹ 

  (۸۰) انخفاض قیمة االستثمارات (۲۰۸)  )۳۹۷( 
           

)۱٥۳( 

  ۱٥۳٬۲۷۹ االستثمارات (بالصافي)  ۳۹۸٬۱۲۷  ۳٤۱٬۲۱۰ 
     

۱۳۱٬۳٦٦ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۱٦ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (تابع) استثمارات ۹
 

 ملخص الحركة في االستثمارات في األوراق المالیة كما یلي:
 ۲۰۲۰ 

 اإلجمالي  استثمارات الدیون  استثمارات األسھم 
 

  لایر عماني باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
      

  ۱۳۱٬۳٦٦      ۱۲۲٬٦۹۰   ۸٬٦۷٦          ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
  ۷۳٬۹۹٤    ۷۳٬۹۹٤   - إضافات 
 (٥۰٬۸۳۹)   (٤۹٬۹۹٥)   (۸٤٤)  االستبعاد واالسترداد 

  ۳۰۱   (۲۲)    ۳۲۳  ربح/ (خسارة) من التغیر في القیمة العادلة
  ۷۳    ۷۳   - خسائر انخفاض القیمة 

 (۲٤٦)  (۲٤٦)  - إطفاء الخصم / قسط
 (۱٬۳۷۰)      -   (۱٬۳۷۰)  خسارة محققة

  ۱٥۳٬۲۷۹    ۱٤٦٬٤۹٤    ٦٬۷۸٥  (لایر عماني باالالف) ۲۰۲۰دیسبمر  ۳۱في 
  ۳۹۸٬۱۲۷    ۳۸۰٬٥۰٤    ۱۷٬٦۲۳  (دوالر أمریكي باالالف) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 

 ۲۰۱۹ 
 اإلجمالي  استثمارات الدیون  استثمارات األسھم 
 

  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  

 
 

 
 ملخص الحركة في انخفاض قیمة االستثمارات في األوراق المالیة كما یلي: 

 
 ۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰   ۲۰۱۹ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

عماني لایر 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

       
 ٦۸   ۱٥۳  ینایر ۱في    ۳۹۷   ۱۷۷ 

 -   -  مكّون خالل العام   -   ۲۲۰
 ۸٥  (۷۳)  خالل العاممسترد   (۱۹۰)   -

 ۱٥۳  ۸۰ دیسمبر ۳۱في   ۲۰۷  ۳۹۸ 
 

ملیون لایر عماني  ۱٫۷۸إدراج استثمارات األسھم بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة بالقیمة العادلة وتتضمن الخسارة بسعر السوق بقیمة یتم 
 ملیون لایر عماني). ۲٫۰٦: خسارة بقیمة ۲۰۱۹(
 
 
 

  



 ۱۷ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

 ممتلكات ومعدات ۱۰
 

 
 ممتلكات ومعدات

  )۱-۱۰(إیضاح 

حق استخدام 
 موجودات

   )۲-۱۰(إیضاح 
 لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
 لایر عماني  

 باآلالف
      ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 ۱۰٬۱۳۹   ۱٬۷٤۰              ۸٬۳۹۹            القیمة الدفتریة اإلجمالیة
 ۷٬٥۲۸   ۹۰۰                ٦٬٦۲۸            االستھالك المتراكم

 ۲٬٦۱۱   ۸٤۰                ۱٬۷۷۱            صافي القیمة الدفتریة
 ٦٬۷۸۲   ۲٬۱۸۲             ٤٬٦۰۰           :)دوالر أمریكي باآلالف( صافي القیم الدفتریة
 ۱٬٦۷۸   ٦۲۱                ۱٬۰٥۷           رسوم اإلھالك للسنة

 
 ممتلكات ومعدات ۱۰-۱

 
  ۲۰۲۰ 

 
 أثاث

 اإلجمالي  وبرمجیاتأجھزة   معدات  وتجھیزات 
لایر عماني   لایر عماني باآلالف 

 باآلالف
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 

        التكلفة:
 ۸٬۰۸۲  ٤٬٤۰۲  ۸۱٥  ۲٬۸٦٥ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 

 ۳۱۷  ۳٤  ٦۱  ۲۲۲ إضافات
 ۸٬۳۹۹  ٤٬٤۳٦  ۸۷٦  ۳٬۰۸۷ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

        االستھالك المتراكم: 
 ٥٬٥۷۱  ۲٬٥۳۰  ۷۰۳  ۲٬۳۳۸ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 

 ۱٬۰٥۷  ۷۲٤  ۷۳  ۲٦۰ مكّون خالل العام
 ٦٬٦۲۸  ۳٬۲٥٤  ۷۷٦  ۲٬٥۹۸ ۲۰۲۰دیسبمر  ۳۱في  
        صافي القیم الدفتریة: 

 ۱٬۷۷۱  ۱٬۱۸۲  ۱۰۰  ٤۸۹ (لایر عماني باآلالف) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ٤٦۰۰  ۳٬۰۷۰  ۲٦۰  ۱٬۲۷۰ (دوالر أمریكي باآلالف) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  
 

  ۲۰۱۹ 

 
 أثاث

 إلجماليا  أجھزة وبرمجیات  معدات  وتجھیزات 
لایر عماني   لایر عماني باآلالف 

 باآلالف
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 

        التكلفة:
 ٦٬۹۲۹  ۳٬۳۱۱  ۷۸۹  ۲٬۸۲۹ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

 إضافات 
 

۳٦ 
 

۲٦ 
 

۱٬۰۹۱ 
 

۱٬۱٥۳ 

 ۸٬۰۸۲  ٤٬٤۰۲  ۸۱٥  ۲٬۸٦٥ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
        

        االستھالك المتراكم: 
 ٤٬۳٤۹  ۱٬۸٦۲  ٥۸۸  ۱٬۸۹۹ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

 مكّون خالل العام 
 

٤۳۹ 
 

۱۱٥ 
 

٦٦۸ 
 

۱٬۲۲۲ 

 ٥٬٥۷۱  ۲٬٥۳۰  ۷۰۳  ۲٬۳۳۸ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  
        صافي القیم الدفتریة: 

 ۲٬٥۱۱  ۱٬۸۷۲  ۱۱۲  ٥۲۷ (لایر عماني باآلالف) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 ٦٬٥۲۲  ٤٬۸٦۲  ۲۹۱  ۱٬۳٦۹ (دوالر أمریكي باآلالف) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  
 
 
 
 
 
 



 ۱۸ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 موجودات حق استخدام  ۱۰-۲

 

 أرض ومبنى 
 لایر عماني باآلالف التكلفة:

 ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
                   

۱٬۹۷۷  
  ۱۳٥ اضافات خالل العام

 إقفال عقد اإلیجار
                    

(۳۷۲) 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
                  

۱٬۷٤۰  
  ھالك متراكم:اال

  ٦٥۱                      ۲۰۲۰ینایر  ۱في 

  ٦۲۱                      االھالك للسنة

 اإلھالك عند إقفال عقد اإلیجار
                    

(۳۷۲) 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
                     

۹۰۰  
  صافي القیم الدفتریة:

 م (لایر عماني باآلالف) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
                     

۸٤۰  

 (دوالر أمریكي باآلالف) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
                  

۲٬۱۸۲  
 

  



 ۱۹ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

 أصول أخرى ۱۱
 

 ۲۰۱۹   ۲۰۲۰  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
       

 ۷٬٦۹۷   ۲۲٬۳٦۰  أرباح مستحقة القبض   ٥۸٬۰۷۹   ۱۹٬۹۹۳ 
 ۱٬۸۳۰   ۱٬۱۷٤  مدفوعات مقدما   ۳٬۰٤۹   ٤٬۷٥۳ 
 ٤۲٦   ٥٥۹  أخرى   ۱٬٤٥۲   ۱٬۱۰٦ 

 ۲٥٬۸٥۲  ٦۲٬٥۸۰ 
 

۲٤٬۰۹۳  
           

۹٬۹٥۳ 
 

 صكوك     ۱۲
 

، أصدرت نافذة میثاق للصیرفة اإلسالمیة لبنك مسقط ش.م.ع.ع (میثاق) شھادات صكوك المشاركة. وتم تأسیس منشأة خاصة لھذا ۲۰۱۷في یونیو 
 الغرض (وھي شركة میثاق صكوك ش.م.م) وھي المصدر والحارس األمین لبرنامج صكوك.

 
لایر عماني  ۱٫۰۰۰ملیون لایر عماني (بقیمة اسمیة تبلغ  ٤٤٫٦بقیمة  ۲۰۱۷وكجزء من البرنامج، تم إصدار أول سلسلة من الشھادات في یونیو  

مایو  يف لكل شھادة) ویمتد لفترة خمسة أعوام من خالل ترتیب تمویل متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. تم إصدار السلسلة الثانیة من الشھادات
لایر عماني لكل شھادة) وتمتد لفترة خمسة أعوام. یتم دفع األرباح على الصكوك  ۱٫۰۰۰ملیون لایر عماني (بقیمة اسمیة تبلغ  ٤٥٫٦بمبلغ  ۲۰۱۹

 كل عامین ویتم إدراجھا في سوق مسقط لألوراق المالیة.
 

 سوق مسقط لألوراق المالیة -الصكوك المدرجة 
  

معدل الربح 
السنوي 

 عالمتوق

 

  االستحقاق
۲۰۲۰  

  لایر عماني باآلالف
۲۰۱۹  

 لایر عماني باآلالف
 ٤٤٬٦۰۸   ٤٤٬٦۰۸   ۲۰۲۲ -یونیو  %٥٫۰۰ صكوك صادرة عن میثاق (اإلصدار األول)
      ٤٥٬٥۹۷   ٤٥٬٥۹۷   ۲۰۲٤ - مایو  %٥٫٥۰ صكوك صادرة عن میثاق (اإلصدار الثاني)

۹۰,۲۰٥  ۹۰٬۲۰٥ 
 

 التزامات أخرى  ۱۳
 

 ۲۰۱۹  ۲۰۲۰  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
       
       

     ۱٤٬٥۳۸   ۱۷٬۳۳۸  أرباح مستحقة الدفع   ٤٥٬۰۳٥    ۳۷٬۷٦۲
 ۱٬۹۷۱  ۳٬٦٦٦ مخصص ضرائب ۹٬٥۲۲  ٥٬۱۱۹

     ۱۱٬۲۰٦   ۱۲٬۲٥۱  أخرى   ۳۱٬۸۲۱    ۲۹٬۱۰٦
۷۱٬۹۸۷  ۸٦٬۳۷۸  ۳۳٬۲٥٥  ۲۷٬۷۱٥     

 
 ألف لایر عماني) التي تراكمت خالل العام.  ٤۳: ۲۰۱۹لایر عماني ( الف ٤٤یتضمن بند "أخرى" األموال الخیریة مستحقة الدفع بقیمة 

 
لفعلي، ا ال تعد میثاق كیاناً منفصالً خاضعاً للضریبة. وتحتسب الضریبة وتدفع على أساس شامل من قبل المركز الرئیسي. وبناًء على معدل الضریبة

لسابقة للمركز الرئیسي لدفع مبالغ الضریبة المستحقة للسنوات ا لم یتم دفع أي مبالغخصص المركز الرئیسي مخصص ضریبة لمیثاق. خالل السنة، 
 ).ُعماني ملیون لایر ٤٫۳: ۲۰۱۹(

 
  



 ۲۰ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار    ۱٤

 
ال. یتم من األمو التجاریة لمیثاق وفقاً ألوزان كل نوعیتم مزج حقوق الملكیة حملة حسابات االستثمار مع أموال میثاق ویتم استخدامھا في األعمال 

اإلعالن عن ھذه األوزان من قبل میثاق في بدایة كل شھر. یتم تحمیل مصروفات المضارب على المحفظة التي تشمل جمیع المصروفات المباشرة 
). %۱۲٫۸۰: ۲۰۱۹( %۱۳٫۲التي تكبدتھا میثاق، بما في ذلك مخصصات انخفاض القیمة. بلغت حصة میثاق الفعلیة في األرباح كمضارب للفترة 

 تثمارسیتم اإلفصاح عن معدل العائد لكل نوع من حساب االستثمار من قبل میثاق على أساس شھري. فیما یلي تحلیل حقوق الملكیة لحملة حسابات اال
 دیسمبر: ۳۱كما في 

 
۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

عماني لایر  
 باآلالف

       

 ۲۱٥٬٦٤٥       ۲٦٦٬٥۹٦  حسابات ادخار   ٦۹۲٬٤٥۷   ٥٦۰٬۱۱۷
 ٦۲۸٬۲٤۲      ٥۲۷٬۳۸۹  حسابات ألجل ثابتة   ۱٬۳٦۹٬۸٤۲   ۱٬٦۳۱٬۷۹۷ 
 ٥۳٬٤۹٤      ٦۷٬۰۳۷  ودائع أخرى   ۱۷٤٬۱۲۲   ۱۳۸٬۹٤٥ 
  ۸۹۷٬۳۸۱   ۸٦۱٬۰۲۲  اإلجمالي  ۲٬۲۳٦٬٤۲۱  ۲٬۳۳۰٬۸٥۹  

            
٦٬٦٥   ٥٬٦٥٥۷  

  
 ۲٬۱۷۷   ۲٬٥٦۳  )۱-۱٤احتیاطي معادلة األرباح (إیضاح 

 ۳۲۳   ۳۹۰  )۲-۱٤احتیاطي مخاطر االستثمار (إیضاح    ۱٬۰۱۳   ۸۳۹  
     

۲٬۳۳۷٬۳٥۳  ۲٬۲٤٤٬۰۹۱ 
 

۸٦۳٬۹۷٥   ۸۹۹٬۸۸۱ 
 

 الحركة في احتیاطي معادلة األرباح ۱-۱٤
 

۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
           
٤٬٥٦۹  

 ینایر ۱الرصید كما في    ٥٬٦٥٥ 
 ۲٬۱۷۷   ۱٬۷٥۹ 

           
۱٬۰۸٦  

 مخصص خالل العام   ۱٬۰۰۳ 
۳۸٤   ٦۱۸ 

 -   -  المبلغ المستخدم خالل العام   -   -
           
 دیسمبر ۳۱الرصید في   ٦٬٦٥۸  ٥٬٦٥٥

۲٬٥٦۳  ۲٬۱۷۷ 
 

 الحركة في احتیاطي مخاطر االستثمار    ۲-۱٤
 

۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

 باآلالف
 ۲٥٤   ۳۲۳  ینایر ۱الرصید كما في    ۸۳۹   ٦٦۰ 
 ٦۹   ٦۷  مخصص خالل العام   ۱۷٤   ۱۷۹ 
 -   -  المبلغ المستخدم خالل العام   -   - 
 ۳۲۳  ۳۹۰ دیسمبر ۳۱الرصید في   ۱٬۰۱۳  ۸۳۹ 

 
 رأس المال المخصص ۱٥ 

 
 .: ال شي ) ۲۰۱۹ملیون رال عماني كرأس مال إضافي من قبل المكتب الرئیسي ( ٥۰, تم تخصیص ۲۰۲۰خالل عام 

 
 التزامات عرضیّة وارتباطات ۱٦

 
۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

       
 ۷٬۰۱٥   ۱٦٬٦٤۱ ضمانات   ٤۳٬۲۲۳  ۱۸٬۲۲۱
 ۲٤٬۲٦٤   ٥۷٬۰٦۲ اعتمادات مستندیة   ۱٤۸٬۲۱۳   ٦۳٬۰۲۳
۸۱٬۲٤٤  ۱۹۱٬٤۳٦  ۷۳٬۷۰۳  ۳۱٬۲۷۹ 

 
  



 ۲۱ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 إیرادات من التمویل واالستثمارات اإلسالمیة    ۱۷

 
 ۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

           
٦٬۸۸٦  

 مدیونیات المرابحة   ۷٬٤٤۲ 
۲٬۸٦٥  ۲٬٦٥۱ 

       
۱۳۰٬۱۰۹  

 مشاركة   ۱۲۸٬٥۱۲ 
٤۹٬٤۷۷  ٥۰٬۰۹۲ 

         
۱٦٬٤۷٥  

 إجارة منتھیة بالتملیك   ۱٤٬۳٦٦ 
٥٬٥۳۱  ٦٬۳٤۳ 

           
۸٬٦۹۱  

 وكالة باالستثمار   ۹٬۷٦٦ 
۳٬۷٦۰  ۳٬۳٤٦ 

 ۱۹  ٦۲ االستصناع   ۱٦۱   ٤۹               
           
۹٬۰۷۸  

 استثمارات   ۱٦٬۸۹۹ 
٦٬٥۰٦  ۳٬٤۹٥ 

       
۱۷۱٬۲۸۸  ۱۷۷٬۱٤٦  

٦۸٬۲۰۱  ٦٥٬۹٤٦ 
 

 إیرادات أخرى ۱۸
 

۲۰۱۹   ۲۰۲۰  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

 ۱٬۰۲۰   ۱٬۰۱٤  أتعاب وعموالت   ۲٬٦۳٤   ۲٬٦٤۹ 
 ۹٦۱   ۸٦٤  بالصافي -أرباح صرف العملة األجنبیة    ۲٬۲٤٤   ۲٬٤۹٦ 
 ٤۰٦   ٥۲۷  عمولة تعامل   ۱٬۳٦۹   ۱٬۰٥٥ 
 ۷۷۱   ۳۹۸  رسوم خدمات وأخرى   ۱٬۰۳٤   ۲٬۰۰۳ 
 ۸٬۲۰۳  ۷٬۲۸۱  ۲٬۸۰۳  ۳٬۱٥۸ 

 
 مخصص انخفاض القیمة ۱۹

 
 تحلیل الحركة في مخصص انخفاض قیمة التمویل اإلسالمي ھو على النحو التالي: 

 
۲۰۱۹   ۲۰۲۰  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

       
         

 ۲۱٬۳۷۹  ۲٦٬۰۸٤ ینایر ۱في   ٦۷٬۷٥۱  ٥٥٬٥۳۰

         
 انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة   ۲٤٬٤۱۰  ٦۸۱۹٬٦

 ۹٬۳۹۸  
 ۷٬٥۷۲ 

 (۳٬۰۸۲)  (۱٬۹۷۰)  مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة  )٥٬۱۱۷(  )۸٬۰۰٥(        
 ۲۱٥   ٤۳۷  محول من المحفظة التذكیریة   ۱٬۱۳٥   ٥٥۸

         
 ۲٦٬۰۸٤  ۳۳٬۹٤۹ دیسمبر ۳۱في   ۸۸٬۱۷۹  ٦۷٬۷٥۱

 



 ۲۲ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  

 (تابع) مخصص انخفاض القیمة ۱۹
 

 تحلیل الحركة في مخصص التعرض غیر الممول ھو على النحو التالي:
 

۲۰۱۹   ۲۰۲۰  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
       

 ۷٬٥۷۲   ۹٬۳۹۸  اإلسالميانخفاض قیمة التمویل    ۲٤٬٤۱۰   ۱۹٬٦٦۸
 )۱۰۳(   ۳٦٦  انخفاض القیمة (االنعكاس) للتعرض غیر الممول  ۹٥۱   )۲٦۸(

 ۲۰  (۲۳)  انخفاض قیمة مستحقات البنوك (٦۰)    ٥۲
۱۹٬٤٥۲ 

 ۲٥٬۳۰۱   ۹٬۷٤۱  
           
۷٬٤۸۹ 

 
 

 المعلومات القطاعیّة ۲۰
 

أي تقسیم لإلیرادات التشغیلیة والمصروفات واألصول وااللتزامات یعتبر غیر مناسب. عالوةً على تتم أنشطة میثاق على أساس متكامل. وعلیھ، فإن 
 ذلك، تعمل میثاق في سلطنة ُعمان فقط، وعلیھ، لم یتم تقدیم أیة معلومات عن القطاعات الجغرافیة.

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة  ۲۱

 
أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا لمیثاق والمركز الرئیسي واألعضاء المقربین من تتمثل األطراف ذات العالقة بالمركز الرئیسي و 

أسرھم، وكیانات مسیطر علیھا أو تحت السیطرة المشتركة أو یتم ممارسة نفوذ جوھري علیھا من قبلھم، والشركات الزمیلة لھم بحكم مساھمة 
 المراقبین الخارجیین.مشتركة مع البنك، وأعضاء مجلس الرقابة الشرعیة و

 
 دیسمبر: ۳۱فیما یلي األرصدة الجوھریّة مع األطراف ذات العالقة في  

 
۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

لایر عماني  
 باآلالف

    قائمة المركز المالي   
         

۹۳٬٥۷۱   ۷۱٬۰۷۸  
 شركات زمیلة -مستحق إلى البنوك  

۲۷٬۳٦٥  ۳٦٬۰۲٥ 
           

٥٬۱۱۹   ۹٬٥۲۲  
 التزامات أخرى 

۳٬٦٦٦  ۱٬۹۷۱ 
         

۹۸٬٦۹۰  ۸۰٬٦۰۰ 
 

۳۱٬۰۳۱  ۳۷٬۹۹٦ 
 

 :۲۰۱۹و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱فیما یلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل للسنتین المنتھیتین في 
 

 ۲۰۱۹   ۲۰۲۰  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف

    قائمة الدخل   
 ۳٬۰٤٤  ٦۳۰ الربح من المستحق إلى البنوك   ۱٬٦۳٦   ۷٬۹۰٦  

              
۲۳٦   ۱۸۲  

مكافآت وتعویضات مصروفات مجلس الرقابة مجلس الرقابة  
 ۹۱  ۷۰ الشرعیة

           
۸٬۱٤۲  ۱٬۸۱۸  ۷۰۰  ۳٬۱۳٥ 

 
  



 ۲۳ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

 األدوات المالیة المشتقة  ۲۲
 

  االسمیة   السالبة   الموجبة  
 القیمة االسمیة حسب

 فترة االستحقاق 

  شھراً  ۱۲-٤ أشھر ۳ خالل  إجمالي القیمة  القیمة العادلة  القیمة العادلة 
 ۱۲أكثر من 
 شھراً 

لایر عماني  
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
   باآلالف

            ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
  -    -    ۹٬۷۳۰    ۹٬۷۳۰    -    -  عقود شراء آجلة

  -    -    ۹٬٦۲٥    ۹٬٦۲٥    -    -  عقود بیع آجلة
  -    -    ۱۹٬۳٥٥    ۱۹٬۳٥٥    -    -  )لایر عماني باآلالف( اإلجمالي
  -    -    ٥۰٬۲۷۳    ٥۰٬۲۷۳    -    -  )باآلالف دوالر أمریكي(اإلجمالي 

                  
            ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 -   ۱٥٬٤۹۸   ۸۲٬۷۷٥   ۹۸٬۲۷۳          ۳              - عقود شراء آجلة
   ۱٥٬٤۰۰   ۸۲٬۷۷٦   ۹۸٬۱۷٦                     -      - آجلة عقود بیع
 - )لایر عماني باآلالف( اإلجمالي

 
            ۳ 

 
     ۱۹٦٬٤٤۹ 

 
   

۱٦٥٬٥٥۱  
 ۳۰٬۸۹۸ 

  - 
 -   ۸۰٬۲٥٥   ٤۳۰٬۰۰۳   ٥۱۰٬۲٥۸       ۹            - ) دوالر أمریكي باآلالف(اإلجمالي 

            
 

    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:
  



 ۲٤ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳

 
 سیولة(أ) مخاطر ال 

 
ة الفرعیة نمخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة میثاق على الوفاء بالتزاماتھا في السداد عند استحقاقھا في ظل الظروف العادیة والمشددة. تدیر اللج

ات النقدیة عن راكز التدفقلألصول وااللتزامات في البنك مركز السیولة لمیثاق. لضمان وفاء میثاق بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا، تتم مراقبة م
 كثب. إذا لزم األمر، تحصل میثاق، كونھا نافذة لعملیات البنك، على تمویل من المركز الرئیسي.

 
دیسمبر بناًء على الفترات المتوقعة للتحویل  ۳۱یلخص الجدول فیما یلي بیان استحقاق األصول وااللتزامات وحسابات استثمارات میثاق كما في  

 ریخ قائمة المركز المالي:النقدي من تا
 

 ۳عند الطلب أو خالل  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 
 أشھر

 ۱۲أشھر إلى  ٤ 
  شھراً 

 ٥سنة إلى 
  سنوات

 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

 
 لایر عماني باآلالف

لایر عماني  
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

          األصول
وأرصدة لدى البنك المركزي  نقدیة

 العماني
 ۱۹٬۱۳۷    ٦٬۸۹۳    ۱٤٬۳۳۸    ۷٬٤۰۰    ٤۷٬۷٦۸  

  ۸٬۲٦۳    -    -    -    ۸٬۲٦۳  مستحق من البنوك 
  ٥٥٬۲۷۹    ۲٬٦٦۳    ۲۱٬۷۱۳    ۹٬۷۷۹    ۲۱٬۱۲٤  مرابحة ومدیونیات أخرى 
  ۹٥۸٬٦۰۳    ٥٦۲٬۰۸۰    ۳۱۳٬٥٥۳    ٦۱٬۸۸۰    ۲۱٬۰۹۰  مشاركة 
  ۱۰۲٬٤۲٦    ٤۳٬۷۱۳    ٥۲٬۲۰۸    ٥٬۳۸٤    ۱٬۱۲۱  إجارة منتھیة بالتملیك 
  ۱۱۳٬۸٥۹    ۱٦٬٥۰۰    ۳۲٬۸۳۹    ٥۸٬٥۹۱    ٥٬۹۲۹  وكالة باالستثمار 
  ۱٥۳٬۲۷۹    ٦٦٬٥۹۳    ۷۸٬۸۱۳    ۲٬۳۱۰   ٥٬٥۳۰ استثمارات 
  ۲٬٦۱۱    ۲٬٦۱۱    -    -    -  ممتلكات ومعدات 
  ۲٤٬۰۹۳    -    -    -    ۲٤٬۰۹۳  أصول أخرى 
  ۱٬٤٦٦٬۱۸۱    ۷۰۱٬٥٦۰   ٥۱۳٬٤٦٤   ۱٤٤٬۸۳۷   ۱۰٦٬۳۲۰ إجمالي األصول 

          
االلتزامات وحقوق الملكیة لحملة  

حسابات االستثمار وحقوق 
          المالكین

  ۱٤۰٬٥۲٥    -    ۸٦٬٦۲٥    ۲۸٬۸۷٥    ۲٥٬۰۲٥  مستحق لبنوك 
  ۱٥۲٬۱۲٥    ۳۸٬۰۳۲    -    ٥۳٬۲٤٤    ٦۰٬۸٤۹  حسابات جاریة 
  ۹۰٬۲۰٥    -    ۹۰٬۲۰٥    -    -  صكوك 
  ۳۳٬۲٥٥    -    -    ۸٬۲۸٤    ۲٤٬۹۷۱  التزامات أخرى 
  ٤۱٦٬۱۱۰    ۳۸٬۰۳۲    ۱۷٦٬۸۳۰    ۹۰٬٤۰۳    ۱۱۰٬۸٤٥  إجمالي االلتزامات 
حقوق الملكیة لحملة حسابات  

  ۹۲٬۰۳۳  االستثمار
 

 ۱٥٤٬٥۷۱  
 

 ٤۳۲٬۲۸۰  
 

 ۱۸٥٬۰۹۱  
 

 ۸٦۳٬۹۷٥  
  ۱۸٦٬۰۹٦    ۱۸٦٬۰۹٦    -    -    -  إجمالي حقوق المالكین

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة  
لحملة حسابات االستثمار وحقوق 

  ۲۰۲٬۸۷۸  المالكین

 

 ۲٤٤٬۹۷٤  

 

 ٦۰۹٬۱۱۰  

 

 ٤۰۹٬۲۱۹  

 

 ۱٬٤٦٦٬۱۸۱  
 صافي الفجوة

 (۹٦٬٥٥۸) 
  

(۱۰۰٬۱۳۷) 
 

 (۹٥٬٦٤٦) 
 

 ۲۹۲٬۳٤۱  
 

 -  
 صافي الفجوة التراكمیّة 

 (۹٦٬٥٥۸) 
  

(۱۹٦٬٦۹٥) 
 

 (۲۹۲٬۳٤۱) 
 

 -    
 

 -    
 
 

  



 ۲٥ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲۳

 
 (تابع) مخاطر السیولة (أ) 

 
 ۳عند الطلب أو خالل  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 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 

 العماني
 ٤۹٬۷۰٦    ۱۷٬۹۰٤    ۳۷٬۲٤۲    ۱۹٬۲۲۱    ۱۲٤٬۰۷۳  

  ۲۱٬٤٦۳    -    -    -    ۲۱٬٤٦۳  مستحق من البنوك 
  ۱٤۳٬٥۸۲    ٦٬۹۱۷    ٥٦٬۳۹۷    ۲٥٬٤۰۰    ٥٤٬۸٦۸  مرابحة ومدیونیات أخرى 
  ۲٬٤۸۹٬۸۷۸    ۱٬٤٥۹٬۹٤۸    ۸۱٤٬٤۲۳    ۱٦۰٬۷۲۷    ٥٤٬۷۸۰  مشاركة 
  ۲٦٦٬۰٤۲    ۱۱۳٬٥٤۰    ۱۳٥٬٦۰٥    ۱۳٬۹۸٤    ۲٬۹۱۳  إجارة منتھیة بالتملیك 
  ۲۹٥٬۷۳۷    ٤۲٬۸٥٦    ۸٥٬۲۹٦    ۱٥۲٬۱۸٤    ۱٥٬٤۰۱  وكالة باالستثمار 
  ۳۹۸٬۱۲۷    ۱۷۲٬۹٦۹   ۲۰٤٬۷۰۹   ٦٬۰۰۰   ۱٤٬٤٤۹ استثمارات 
  ٦٬۷۸۲    ٦٬۷۸۲    -    -    -  ممتلكات ومعدات 
  ٦۲٬٥۸۰    -    -    -    ٦۲٬٥۸۰  أصول أخرى 
  ۳٬۸۰۸٬۲٦٤    ۱٬۸۲۲٬۲۳۳   ۱٬۳۳۳٬٦۷۲   ۳۷٦٬۱۹۹   ۲٤٦٬۱٦۰ إجمالي األصول 

          
االلتزامات وحقوق الملكیة لحملة  

حسابات االستثمار وحقوق 
          المالكین

  ۳٦٥٬۰۰۰    -    ۲۲٥٬۰۰۰    ۷٥٬۰۰۰    ٦٥٬۰۰۰  مستحق لبنوك 
  ۳۹٥٬۱۳۰    ۹۸٬۷۸٤    -    ۱۳۸٬۲۹٦    ۱٥۸٬۰٥۰  حسابات جاریة 
  ۲۳٤٬۲۹۹    -    ۲۳٤٬۲۹۹    -    -  صكوك 
  ۸٦٬۳۷۸    -    -    ۲۱٬٥۱۸    ٦٤٬۸٦۰  التزامات أخرى 
  ۱٬۰۸۰٬۸۰۷    ۹۸٬۷۸٤    ٤٥۹٬۲۹۹    ۲۳٤٬۸۱٤    ۲۸۷٬۹۱۰  إجمالي االلتزامات 
حقوق الملكیة لحملة حسابات  

 االستثمار
 ۲۳۹٬۰٤    ٤٦۰۱٬٤۸۳    ۱٬۱۲۲٬۸۰٤    ٥۸۰٬۷٥۷   

 ۲٬۲٤٤٬۰۹۱  
  ٤۸۳٬۳٦٦    ٤۸۳٬۳٦٦    -    -    -  إجمالي حقوق المالكین 
إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة  

لحملة حسابات االستثمار وحقوق 
 المالكین

٥۲٦٬۹٦  ٥٦۳٦٬۲۹۷  ۱٬٥۸۲٬۱۰٤  ۱٬۰٦۲٬۹۰۷  

 ۳٬۸۰۸٬۲٦٤  
  -    ۷٥۹٬۳۲٦   (۲٤۸٬۳٤۲)   (۲٦۰٬۰۹۸)   (۲٥۰٬۷۹٦)  صافي الفجوة 
  -    -   (۷٥۹٬۳۲٦)   (٥۱۰,۸۹٤)   (۲٥۰٬۷۹٦)  صافي الفجوة التراكمیّة 

 
  



 ۲٦ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳

 
 (تابع) مخاطر السیولة (أ) 

 
 ۳عند الطلب أو خالل  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 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 

 ۸۸٬۸٤۳  ۷٬٤۳۳  ۱۳٬۸۷٦  ۸٬٥٤۰  ٥۸٬۹۹٤ 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 المالكین
 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 
حقوق الملكیة لحملة حسابات  

  ۱۸۷٬۳٤۹  ٤۱۲٬٦۷۷  ۲۰٦٬۷۱۱  ۹۳٬۱٤٤ االستثمار
 

۸۹۹٬۸۸۱ 
 ۱۲۷٬٥۸۳  ۱۲۷٬٥۸۳  -  -  - إجمالي حقوق المالكین 
إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة  

لحملة حسابات االستثمار وحقوق 
 المالكین

 
 
 

۲۱٥٬۰۱۱  

 
 
 

۲٥۹٬٤٦۲  

 
 
 

٦۱۸٬۳۸۲  

 
 
 

۳٤۸٬٦۹۸  

 
 
 

۱٬٤٤۱٬٥٥۳ 
 -  ۲٦۷٬٦۹٤  (۱۸۹٬۰۸۱)  (٦٤٬٦۷۰)  (۱۳٬۹٤۳) صافي الفجوة 
 -  -  (۲٦۷٬٦۹٤)  (۷۸٬٦۱۳)  (۱۳٬۹٤۳) صافي الفجوة التراكمّیة 

 
  



 ۲۷ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  إدارة المخاطر (تابع) ۲۳

 
 (تابع) (أ)   مخاطر السیولة 

 
 ۳عند الطلب أو خالل  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 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 

 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 مرابحة ومدیونیات أخرى 
 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 المالكین
 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 إجمالي االلتزامات 
حقوق الملكیة لحملة حسابات  

 ۲٬۳۳۷٬۳٥۳  ٤۸٦٬٦۲۱  ۱٬۰۷۱٬۸۸۸  ٥۳٦٬۹۱۲  ۲٤۱٬۹۳۲ االستثمار
 ۳۳۱٬۳۸٥  ۳۳۱٬۳۸٥  -  -  - إجمالي حقوق المالكین 
إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة  

لحملة حسابات االستثمار وحقوق 
 ۳٬۷٤٤٬۲۹٤  ۹۰٥٬۷۰۹  ۱٬٦۰٦٬۱۸۷  ٦۷۳٬۹۲۸  ٥٥۸٬٤۷۰ المالكین

 -  ٦۹٥٬۳۰۸  (٤۹۱٬۱۱۹)  (۱٦۷٬۹۷٥)  (۳٦٬۲۱٤) صافي الفجوة 
 -  -  (٦۹٥٬۳۰۸)  (۲۰٤٬۱۸۹)  (۳٦٬۲۱٤) صافي الفجوة التراكمّیة 

 
 

  



 ۲۸ تخضع لموافقة البنك المركزي العماني -مسودة 
 

   میثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲۳

 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. 
 

لمعدل الربح.  ةیستند توزیع األرباح على حملة حسابات االستثمار على اتفاقیات تقاسم األرباح. وبالتالي، فإن میثاق ال تخضع ألي مخاطر كبیر 
ولمواجھة  .ومع ذلك، فإن اتفاقیات تقاسم األرباح تؤدي إلى مخاطر تجاریة منقولة حینما ال تسمح نتائج میثاق بتوزیع أرباح تتماشى مع أسعار السوق

 . ۱٤نقل المخاطر التجاریة، تقوم میثاق بتكوین احتیاطي معادلة األرباح كما تم اإلفصاح عنھ في اإلیضاح 
 

 أسعار األسھممخاطر 
 

تغیر لامخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر انخفاض القیمة العادلة لألسھم نتیجة للتغیرات في مستویات مؤشرات األسھم وقیمة األسھم الفردیة. سیكون 
 ملیون لایر عماني). ۰٫۷۹ - ۲۰۱۹لایر عماني على حقوق میثاق ( ۰٫٦۰في مؤشرات األسھم تأثیر قدره  ٪۱۰بنسبة 

 

 و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱فیما یلي معدالت الربح الفعلي على األصول وااللتزامات وحقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار المدرة لألرباح كما في  
۲۰۱۹: 

 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    

    األصول:
 %٥٫۲۳  %٥٫۰۸ التمویل

 %۱٫۱۱  %۱٫۰۲ مستحق من البنوك
 %٤٫۰۳  %٤٫٥٦ استثمارات

    

    االلتزامات:
 %۳٫۳۹  %۲٫۷۲ مستحق لبنوك بموجب الوكالة

 %٥٫۳۷  %٥٫۳۹ صكوك میثاق
 %۲٫۹۷  %۳٫۱۳ 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  

 دیسمبر. ۳۱ضمن الحدود المعتمدة المعمول بھا. یلخص الجدول التالي مخاطر صرف العملة كما في 
 

  ۲۰۲۰ 
 الصافي  االلتزامات  األصول 

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  عماني باآلالفلایر  
      

 ۱۳٬۱۰۳  ۱٦۸٬۸٥۳  ۱۸۱٬۹٥٦ دوالر أمریكي
 ۱۱  ٥۳  ٦٥ یورو 
 ۱٦  -  ۱٦ جنیھ إسترلیني 
 (٤٦)  ۱۳٦  ۹۰ درھم إماراتي 
 ٤۰۲  -  ٤۰۲ أخرى 

 

  ۲۰۱۹ 
 الصافي  االلتزامات  األصول 

 لایر عماني باآلالف  عماني باآلالف لایر  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
 

 تحلیل حساسیة مخاطر العملة األجنبیة 
 

ملیون لایر عماني على  ۰٫٦۷األجنبیة، مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة، سوف یؤثر بمقدار في أسعار صرف العمالت  %٥إن تغییراً بنسبة  
 ملیون لایر عماني). ۰٫۲٦: ۲۰۱۹بیان دخل میثاق (



 ۲۹میثاق  –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 
مراقبة المخاطر االئتمانیة، والتقییم المستمر للقدرة االئتمانیة لألطراف المقابلة، وإبرام اتفاقیات ضمانات في شكل الرھن العقاري، میثاق من خالل 

 ورھن األصول والضمانات الشخصیة.
 

 تصنف میثاق أصولھا المالیة في المرحلة األولى والمرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة على النحو التالي: 
 
ذ نمن الئتمام تتعرض النخفاض في قیمتھا االئتمانیة ولم تشھد زیادة جوھریة في مخاطر التي لالمالیة تصنف فیھا األدوات الی: وألاحلة رلما •

 ۱۲اإلدراج المبدئي. وعندما یتم إدراج تسھیل ائتماني ألول مرة، تدرج میثاق مخصص خسارة على أساس الخسارة االئتمانیة المتوقعة لفترة 
 راً.شھ

 
قیمتھا). وعندما یشھد (إن لم تنخفض منذ النشوء في مخاطر االئتمان جوھریة زیادة تشھد األدوات المالیة التي تصنف فیھا المرحلة الثانیة: • 

مدار  ىالتسھیل االئتماني زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ نشأتھ، تدرج میثاق مخصص خسارة على أساس الخسارة االئتمانیة المتوقعة عل
 العمر المتبقي.

 
ل المثال یالمرحلة الثالثة: تصنف فیھا جمیع التسھیالت االئتمانیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة إما عند النشوء أو في تاریخ التقریر (على سب• 

نخفضة ھیالت االئتمانیة التي تعتبر مفي مرحلة العجز عن السداد)، أي عند وجود دلیل موضوعي على العجز / انخفاض القیمة االئتمانیة. إن التس
یوماً. وإلى جانب ذلك یتم تطبیق معاییر  ۹۰القیمة االئتمانیة ھي تلك التسھیالت التي یكون فیھا المبلغ األصلي أو الربح متأخر السداد ألكثر من 

 ثاق مخصص خسارة على أساس الخسارة االئتمانیةكمیة ونوعیة لتحدید التسھیالت المدرجة في المرحلة الثالثة. وفي مثل ھذه الحاالت، تدرج می
 المتوقعة على مدار العمر المتبقي.

 
من خالل  ةیوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لألصول المالیة المقاسة بالتكلفة المھلكة واستثمارات الدیون المقاسة بالقیمة العادل

المالیة على وجھ خاص، فإن المبالغ المبینة في الجدول تمثل إجمالي القیم الدفتریة. وبالنسبة الدخل الشامل اآلخر. وما لم یتم تحدید األصول 
 الرتباطات التمویل وعقود الضمان المالي، تمثل المبالغ المبینة في الجدول المبالغ الملتزم بھا أو المضمونة، على التوالي.

 
 
 

  



۳۰ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 االئتمان (تابع)مخاطر  (ج)

 
 المرحلة األولى ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف إجمالي التعرض
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

         لایر عماني باآلالف
 ۸٬۲٦۷  -  ۱٥۹  ۸٬۱۰۸ مستحق من البنوك

 ۱٬۲٦٤٬۱۱٦  ۱٥٬۸٤٦  ٤۰۸٬۰۷۱  ۸٤۰٬۱۹۹ التمویل اإلسالمي 
 ۱٤٦٬٥۷٤  -  -  ۱٤٦٬٥۷٤ استثمارات 
 ۱٬٤۱۸٬۹٥۷  ۱٥٬۸٤٦  ٤۰۸٬۲۳۰  ۹۹٤٬۸۸۱ مجموع إجمالي التعرض الممول 
 ۷۳٬۷۰۳  -  ٤٬۷٥٤  ٦۸٬۹٤۹ اعتمادات مستندیة / ضمانات 
 ٦٦٬۹۲۸  -  ٤۳٬۹۸۸  ۲۲٬۹٤۰ ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة 
 ۱٬٥٥۹٬٥۸۸  ۱٥٬۸٤٦  ٤٥٦٬۹۷۲  ۱٬۰۸٦٬۷۷۰ مجموع إجمالي التعرض 
        انخفاض القیمة 

 ٤  -  -  ٤ مستحق من البنوك
 ۳۳٬۹٤۹  ۷٬٦٤۷  ۲٤٬۱۹۳  ۲٬۱۰۹ التمویل اإلسالمي 
 ۸۰  -  -  ۸۰ استثمارات 
 ۳٤٬۰۳۳  ۷٬٦٤۷  ۲٤٬۱۹۳  ۲٬۱۹۳ إجمالي انخفاض القیمة الممول 
 ۱۰۹  -  ٤۹  ٦۰ اعتمادات مستندیة / ضمانات 
 ٤٦٦  -  ۳۸۸  ۷۸ ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة 
 ۳٤٬٦۰۸  ۷٬٦٤۷  ۲٤٬٦۳۰  ۲٬۳۳۱ إجمالي انخفاض القیمة 
        صافي التعرض 

 ۸٬۲٦۳  -  ۱٥۹  ۸٬۱۰٤ مستحق من البنوك
 ۱٬۲۳۰٬۱٦۷  ۸٬۱۹۹  ۳۸۳٬۸۷۸  ۸۳۸٬۰۹۰ التمویل اإلسالمي 
 ۱٤٦٬٤۹٤  -  -  ۱٤٦٬٤۹٤ استثمارات 
 ۱٬۳۸٤٬۹۲٤  ۸٬۱۹۹  ۳۸٤٬۰۳۷  ۹۹۲٬٦۸۸ إجمالي صافي التعرض الممول 
 ۷۳٬٥۹٤  -  ٤٬۷۰٥  ٦۸٬۸۸۹ ت مستندیة / ضماناتاعتمادا 
 ٦٦٬٤٦۲  -  ٤۳٬٦۰۰  ۲۲٬۸٦۲ ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة 
 ۱٬٥۲٤٬۹۸۰  ۸٬۱۹۹  ٤۳۲٬۳٤۲  ۱٬۰۸٤٬٤۳۹ إجمالي صافي التعرض 

 
 المرحلة األولى ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف التعرضإجمالي 
 

 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 
 ۱٬۳٥۷٬۸۳٤  ۱٤٬۹۱۸  ۳۳۰٬۰۹٥  ۱٬۰۱۲٬۸۲۱ مجموع إجمالي التعرض الممول 
 ۳۱٬۲۷۹  -  ۷٬٥٤٥  ۲۳٬۷۳٤ اعتمادات مستندیة / ضمانات 
 ٦٥٬٦۱۱  -  ٦۱٬۱۸۲  ٤٬٤۲۹ ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة 
 ۱٬٤٥٤٬۷۲٤  ۱٤٬۹۱۸  ۳۹۸٬۸۲۲  ۱٬۰٤۰٬۹۸٤ مجموع إجمالي التعرض 
        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 ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة 
 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 
 ۱٬۳۳۱٬٥۷۰  ٦٬۹٥۰  ۳۱٤٬٤۳۲  ۱٬۰۱۰٬۱۸۸ إجمالي صافي التعرض الممول 
 ۳۱٬۲٥۸  -  ۷٬٥۳۸  ۲۳٬۷۲۰ اعتمادات مستندیة / ضمانات 
 ٦٥٬٤۲۲  -  ٦۱٬۰۰٥  ٤٬٤۱۷ ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة 
 ۱٬٤۲۸٬۲٥۰  ٦٬۹٥۰  ۳۸۲٬۹۷٥  ۱٬۰۳۸٬۳۲٥ إجمالي صافي التعرض 

 
 



۳۱ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 مخاطر االئتمان (تابع)  (ج)

 
یقع في المرحلة األولى ولم یشھد زیادة جوھریة في  ۹من إجمالي التعرض في نطاق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  %۷۰المرحلة األولى:  

 ).%۷۳: ۲۰۱۹مخاطر االئتمان منذ النشوء (
 

منذ النشوء. وھذه األصول ھي المحرك الرئیسي  من إجمالي التعرض یقع في المرحلة الثانیة وھد زیادة في مخاطر االئتمان %۲۹المرحلة الثانیة: 
 ).%۲٦: ۲۰۱۹( ۹للزیادة في مخصصات انخفاض القیمة بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

 
ثرة عمن إجمالي التعرض یقع في المرحلة الثالثة وتعرضت األصول النخفاض في قیمتھا االئتمانیة بما في ذلك األصول المت %۱المرحلة الثالثة: 

 ).%۱: ۲۰۱۹وبعض أصول اإلمھال (
 

 المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانیة المتوقعة
 

وكذلك التسویات بین األرصدة االفتتاحیة والختامیة من حیث فئة األدوات  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱فیما یلي إجمالي التعرض لألصول المالیة كما في 
 المالیة:

 
 المرحلة األولى 

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
        مستحق من البنوك

  ۸٬۲٦۷      -    ۱٥۹    ۸٬۱۰۸  المعیاریةالدرجة 
  ۸٬۱۰۸    ۱٥۹    -      ۸٬۲٦۷  

  
 المرحلة األولى

 
 الثانیةالمرحلة 

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف 
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

         لایر عماني باآلالف
 مستحق من البنوك

 
 

    
- 

  ٤۳٬۰٥۹      -    ٥۳٤    ٤۲٬٥۲٥  الرصید االفتتاحي
        التحویالت بین المراحل: 

    -      -      -      -  التحویل إلى المرحلة األولى -     
    -      -      -      -  التحویل إلى المرحلة الثانیة -     
     -      -      -      -  التحویل إلى المرحلة الثالثة -     

       
 (٤٬٥۹٤)      -   (۳۷٥)   (٤٬۲۱۹)  إعادة قیاس المبالغ المستحقة

  ٥٬۸۲۷      -      ٥٬۸۲۷  أصول مالیة منشأة خالل السنة
  (۳٦٬۰۲٥)      -   (۳۷٥)   (۳٦٬۰۲٥)  أصول مالیة مستحقة خالل السنة

 (۳٤٬٤۱۷)   (۳۷٥)   -      (۳٤٬۷۹۲) 
  ۸٬۲٦۷      -    ۱٥۹    ۸٬۱۰۸  الرصید الختامي

 
 



۳۲ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

  
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 مخاطر االئتمان (تابع)  (ج)

 
 (تابع) المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانیة المتوقعة

 
 

 المرحلة األولى  
 

 المرحلة الثانیة
 

 المرحلة الثالثة
 

 اإلجمالي
 لایر عماني باآلالف ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
لایر عماني 

 باآلالف

 
 لایر عماني باآلالف

 
 لایر عماني باآلالف

 مستحق من بنوك
       

 ٤۲٬۸۸٦ الدرجة المرتفعة
 

٥۳٤ 
 

- 
 

٤۳٬۰٥۹  
٤۲٬۸۸٦ 

 
۱۷۳ 

 
- 

 
٤۳٬۰٥۹ 

        
 مستحق من بنوك

 
 

    
- 

  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  -   ٤۲۰  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  ٤۲۰  -      ۲۲٬۲۲۰ 
  ٤۳,۰٥۹      -   ٥۳٤   ٤۲,٥۲٥ الرصید الختامي 

 
 
 
 
 
 

  



۳۳ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 مخاطر االئتمان (تابع) (ج)

 

 المرحلة األولى 
 

 المرحلة الثانیة
 

 المرحلة الثالثة
 

 اإلجمالي
 لایر عماني باآلالف ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 
 لایر عماني باآلالف

 
 لایر عماني باآلالف

 
 باآلالفلایر عماني 

 إجمالي التمویل اإلسالمي
       

  ۳٥۷٬۱٦٥      -    ۱٥٬۷۷٦    ۳٤۱٬۳۸۹  الدرجة المرتفعة
  ٥۷۸٬۹۹۸      -    ۱٦٤٬۹۳٥    ٤۱٤٬۰٦۳  الدرجة المعیاریة
  ۳۱۲٬۱۰۷      -    ۲۲۷٬۳٦۰    ۸٤٬۷٤۷  الدرجة المقبولة
  ۱٬۲٤۸٬۲۷۰      -    ٤۰۸٬۰۷۱    ۸٤۰٬۱۹۹  المنتظمة السداد

  ٦٬۰۳۱    ٦٬۰۳۱      -      -  دون المعیاریة
  ۲٬۷۱۳    ۲٬۷۱۳      -      -  مشكوك في تحصیلھ

  ۷٬۱۰۲    ۷٬۱۰۲      -      -  خسارة
   ۱٥٬۸٤٦    ۱٥٬۸٤٦      -      -  المتعثرة

 ۸٤۰٬۱۹۹    ٤۰۸٬۰۷۱    ۱٥٬۸٤٦    ۱٬۲٦٤٬۱۱٦  
        إجمالي التمویل اإلسالمي

  ۱٬۱۹۱٬۹۳۲    ۱٤٬۹۱۸    ۳۲۸٬٥۸۳    ۸٤۸٬٤۳۱  الرصید االفتتاحي
        التحویالت بین المراحل:

  ۱   (۲۹۸)   (۲٦٬۳۸۳)    ۲٦٬٦۸۲  التحویل إلى المرحلة األولى -     
 (۱۱۰)   (٦۱)    ۱۱۱٬۸۱۸   (۱۱۱٬۸٦۷)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -     
  (۸۷)    ۲٬۷۱٦   (۸۲٤)   (۱٬۹۷۹)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -     

 (۸۷٬۱٦٤)   ۸٤٬٦۱۱    ۲٬۳٥۷    (۱۹٦) 
 (٦٬۸۹٦)   (۳٥۸)    ۱٥٬۰۱۷   (۲۱٬٥٥٥)  إعادة قیاس المبالغ المستحقة

  ۲۲٥٬۹۷۲      -      -    ۲۲٥٬۹۷۲  أصول مالیة منشأة خالل السنة
  (۱٤٦٬٦۹٦)   (۱٬۰۷۱)   (۲۰٬۱٤۰)   (۱۲٥٬٤۸٥)  أصول مالیة مستحقة خالل السنة

 ۷۸٬۹۳۲    (٥٬۱۲۳)   (۱٬٤۲۹)   ۷۲٬۳۸۰  
  ۱٬۲٦٤٬۱۱٦    ۱٥٬۸٤٦    ٤۰۸٬۰۷۱    ۸٤۰٬۱۹۹  الرصید الختامي

 
 المرحلة األولى 

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 عماني باآلالف لایر ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 إجمالي التمویل اإلسالمي

       

٬۷٦۷٤۱٥  -  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 السدادالمنتظمة 
 ٥٬۸۱۰  ٥٬۸۱۰  -  - دون المعیاریة

 ٥٬۳٦۹  ٥٬۳٦۹  -  - مشكوك في تحصیلھ
 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:
)٤٬۸٤٦(  ٥٬۲۹۲ التحویل إلى المرحلة األولى -        )٤٤٦(   - 
)۱٦٥٬۸۷۳( التحویل إلى المرحلة الثانیة -        ۱٦۷٬۱۰٥  )۱٬۲۳۱(   - 
)۸٬٤۱٦( التحویل إلى المرحلة الثالثة -        )۱٬۱۱۰(   ۹٬٥۲٦  - 

 )۱٦۸٬۹۹۷(   ۱٦۱٬۱٤۹  ۷٬۸٤۹  - 
)۳۸٬۰۲۲( إعادة قیاس المبالغ المستحقة   )۲۸٬۳۸٥(   )۱٬۰٦٥(   )٦۷٬٤۷۲(  

 ۳٤۱٬۲۹۹  -  -  ۳٤۱٬۲۹۹ أصول مالیة منشأة خالل السنة
)۱٤۱٬٥۸۷( أصول مالیة مستحقة خالل السنة   )٦۹٬٤۳۷(   )۲٬٦۸۱(   )۲۱۳٬۷۰٥(  

 ۱٦۱٬٦۹۰  )۹۷٬۸۲۲(   )۳٬۷٤٦(   ٦۰٬۱۲۳ 
 ۱٬۱۹۱٬۹۳۲  ۱٤٬۹۱۸  ۳۲۸٬٥۸۳  ۸٤۸٬٤۳۱ الرصید الختامي                                                  



۳٤ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 مخاطر االئتمان (تابع)  (ج)

  
 المرحلة األولى 

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 تمویل األفراد

       

  ۲۳۸٬٤۹۱  الدرجة المرتفعة
 

 ۳  
 

-   ۲۳۸٬٤۹٤  
  ۲٤۸٬۲۱٦  الدرجة المعیاریة

 
 ٥٤  

 
-   ۲٤۸٬۲۷۰  

  ٤۰٬۳٥٦  الدرجة المقبولة
 

 ۱٬۳٤۹  
 

-   ٤۱٬۷۰٥  
  ٥۲۷٬۰٦۳  المنتظمة السداد

 
 ۱٬٤۰٦  

 
 -      ٥۲۸٬٤٦۹  

    -  یةدون المعیار
 

 -    
 

 ٤٤۳    ٤٤۳  
    -  مشكوك في تحصیلھ

 
 -    

 
 ۱٬۱۷٤    ۱٬۱۷٤  

    -  خسارة
 

 -    
 

 ۲٬۹۲۸    ۲٬۹۲۸  
    -  المتعثرة

 
 -    

 
 ٤٬٥٤٥    ٤٬٥٤٥   

 ٥۲۷٬۰٦۳  
 

 ۱٬٤۰٦  
 

 ٥    ٤٬٥٤٥۳۳٬۰۱٤  
 
 

 تمویل األفراد

 المرحلة األولى
 لایر عماني باآلالف

 
 المرحلة الثانیة
 لایر عماني باآلالف

 
 المرحلة الثالثة
 لایر عماني باآلالف

 
 اإلجمالي
 لایر عماني باآلالف

  ٥۲۸٬٥۷۸  الرصید االفتتاحي                                                 
 

 ۲٬۰٥٦  
 

 ۳٬۸٥۹    ٥۳٤٬٤۹۳  
    التحویالت بین المراحل:

 
   

  ۱٬۲٦۳  التحویل إلى المرحلة األولى -     
 

 (۱٬۱۳٥) 
 

 (۱۲۷)   ۱  
 (۱٬۱۰۸)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -     

 
 ۱٬۰۰۱  

 
 (۳)   (۱۱۰) 

 (۱٬۱۹٥)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -      
 

 (۳۰٤) 
 

 ۱٬٤۱۲    (۸۷)  
 (۱٬۰٤۰) 

 
 (٤۳۸) 

 
 ۱٬۲۸۲    (۱۹٦) 

 (۳۰٬٥۳۸)  إعادة قیاس المبالغ المستحقة
 

 (۲٥) 
 

 (٥۲)   (۳۰٬٦۱٥) 
  ٦۰٬۰٥۹  أصول مالیة منشأة خالل السنة

 
 -    

 
 -      ٦۰٬۰٥۹  

 (۲۹٬۹۹٦)  مالیة مستحقة خالل السنة أصول 
 

 (۱۸۷) 
 

 (٥٤٤)   (۳۰٬۷۲۷) 

  (٤۷٥) 
 

 (۲۱۲) 
 

 (٥۹٦)   (۱٬۲۸۳) 
  ٥۲۷٬۰٦۳  الرصید الختامي 

 
 ۱٬٤۰٦  

 
 ٥    ٤٬٥٤٥۳۳٬۰۱٤  

 
 المرحلة األولى 

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 

 عماني باآلالفلایر 
 

 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  -  - ریةدون المعیا
 ۹۱۸  ۹۱۸  -  - مشكوك في تحصیلھ

 ۲٬٤۱۱  ۲٬٤۱۱  -  - خسارة
  ۳٬۸٥۹  ۳٬۸٥۹  -  - المتعثرة

٥۲۸٬٥۷۸  ۲٬۰٥٦  ۳٬۸٥۹  ٥۳٤٬٤۹۳ 

        تمویل األفراد
 ٥۲۸٬٤۰۳  ۳٬۰۰۱  ۲٬۷٦۹  ٥۲۲٬٦۳۳ الرصید االفتتاحي                                                 

)۱٬۱۹۳(  ۱٬٤٦٥ التحویالت بین المراحل:   )۲۷۲(   - 
)۱٬٤٥٦( التحویل إلى المرحلة األولى -        ۱٬٤٥٥  -  - 
)۱٬۱۹٥( التحویل إلى المرحلة الثانیة -        )٦۱۷(   ۱٬۸۱۲  - 

)۱٬۱۸٦( التحویل إلى المرحلة الثالثة -         )۳٥٥(   ۱٬٥٤۰  -  
)۲٦٬۷۰۰(   )۱۰۲(   )۳۷۸(   )۲۷٬۱۸۰(  

 ٦۰٬۲۷۱  -  -  ٦۰٬۲۷۱ إعادة قیاس المبالغ المستحقة
)۲٦٬٤٤۰( صول مالیة منشأة خالل السنةأ   )۲٥۷(   )۳۰٤(   )۲۷٬۰۰۱(  
)۳٥۹(  ۷٬۱۳۱ أصول مالیة مستحقة خالل السنة    )٦۸۲(   ٦٬۰۹۰ 
 ٥۳٤٬٤۹۳  ۳٬۸٥۹  ۲٬۰٥٦  ٥۲۸٬٥۷۸ الرصید الختامي 



۳٥ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 مخاطر االئتمان (تابع)  (ج)

 

 المرحلة األولى  
 

 المرحلة الثانیة
 

 المرحلة الثالثة
 

 اإلجمالي
 لایر عماني باآلالف ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 
 لایر عماني باآلالف

 
 لایر عماني باآلالف

 
 لایر عماني باآلالف

 تمویل الشركات
       

  ۱۱۸٬٦۷۱      -    ۱٥٬۷۷۳    ۱۰۲٬۸۹۸  الدرجة المرتفعة
  ۳۳۰٬۷۲۸      -    ۱٦٤٬۸۸۱    ۱٦٥٬۸٤۷  الدرجة المعیاریة
  ۲۷۰٬٤۰۲      -    ۲۲٦٬۰۱۱    ٤٤٬۳۹۱  الدرجة المقبولة
  ۷۱۹٬۸۰۱      -    ٤۰٦٬٦٦٥    ۳۱۳٬۱۳٦  المنتظمة السداد

  ٥٬٥۸۸    ٥٬٥۸۸      -      -  دون المعیاریة
  ۱٬٥۳۹    ۱٬٥۳۹      -      -  مشكوك في تحصیلھ

  ٤٬۱۷٤    ٤٬۱۷٤      -      -  خسارة
   ۱۱٬۳۰۱    ۱۱٬۳۰۱      -      -  المتعثرة

 ۳۱۳٬۱۳٤    ٦۰٦٬٦٦٥    ۱۱٬۳۰۱    ۷۳۱٬۱۰۲  
         

 المرحلة األولى
 

 المرحلة الثانیة
 

 المرحلة الثالثة
 

  اإلجمالي
 لایر عماني باآلالف

 
 لایر عماني باآلالف

 
 لایر عماني باآلالف

 
 لایر عماني باآلالف

        تمویل الشركات
  ٦٥۷٬٤۳۹    ۱۱٬۰٥۹    ۳۲٦٬٥۲۷    ۳۱۹٬۸٥۳  الرصید االفتتاحي

        التحویالت بین المراحل: 
    -   (۱۷۱)   (۲٥٬۲٤۸)    ۲٥٬٤۱۹  التحویل إلى المرحلة األولى -     
    -   (٥۸)    ۱۱۰٬۸۱۷   (۱۱۰٬۷٥۹)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -     
     -    ۱٬۳۰٤   (٥۲۰)   (۷۸٤)  ویل إلى المرحلة الثالثةالتح -     

 (۸٦٬۱۲٤)   ۸٥٬۰٤۹    ۱٬۰۷٥    -    
  ۸٬۹۸۳  إعادة قیاس المبالغ المستحقة

 
 ۱٥٬۰٤۲    (۳۰٦)   ۲۳٬۷۱۹  

  ۱٦٥٬۹۱۳  أصول مالیة منشأة خالل السنة
 

 -      -      ۱٦٥٬۹۱۳  
 (۹٥٬٤۸۹)  لیة مستحقة خالل السنةأصول ما 

 
 (۱۹٬۹٥۳)   (٥۲۷)   (۱۱٥٬۹٦۹)  

 ۷۹٬٤۰۷  
 

 (٤٬۹۱۱)   (۸۳۳)   ۷۳٬٦٦۳  
  ۳۱۳٬۱۳٦  الرصید الختامي 

 
 ٤۰٦٬٦٦٥    ۱۱٬۳۰۱    ۷۳۱٬۱۰۲  

 
 المرحلة األولى 

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 باآلالفلایر عماني  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني 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 تحصیلھ
 ۱٬۳۲۸  ۱٬۳۲۸  -  - خسارة

 ۱۱٬۰٥۹  ۱۱٬۰٥۹  -  - المتعثرة
 ۳۱۹٬۸٥۳  ۳۲٦٬٥۲۷  ۱۱٬۰٥۹  ٦٥۷٬٤۳۹ 

    -       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 



۳٦ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

  
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 مخاطر االئتمان (تابع)  (ج)

 
 المرحلة األولى 

 
 الثانیةالمرحلة 

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
        االستثمارات

    -      -      -      -  الدرجة المرتفعة
  ۱۲٬۳۲٤      -      -    ۱۲٬۳۲٤  الدرجة المعیاریة

  ۱۳٤٬۲٥۰      -      -    ۱۳٤٬۲٥۰  الدرجة المقبولة 
  ۱٤٦٬٥۷٤      -      -    ۱٤٦٬٥۷٤  المنتظمة السداد 

         
 المرحلة األولى

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
  اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
        االستثمارات

  ۱۲۲٬۸٤۳      -    ۹۷۸    ۱۲۱٬۸٦٥  الرصید االفتتاحي
        التحویالت بین المراحل: 

    -      -   (۹۷۸)    ۹۷۸  التحویل إلى المرحلة األولى -     
    -      -      -      -  التحویل إلى المرحلة الثانیة -     
     -      -      -      -  التحویل إلى المرحلة الثالثة -     

 ۹۷۸    (۹۷۸)   -      -    
 (۲٥۷)      -      -   (۲٥۷)  قیاس المبالغ المستحقة إعادة

  ۷۳٬۹۸۳      -      -    ۷۳٬۹۸۳  أصول مالیة منشأة خالل السنة 
  (٤۹٬۹۹٥)      -      -   (٤۹٬۹۹٥)  أصول مالیة مستحقة خالل السنة 

 ۲۳٬۷۳۱    -      -      ۲۳٬۷۳۱  
  ۱٤٦٬٥۷٤      -      -    ۱٤٦٬٥۷٤  الرصید الختامي 

 
 المرحلة األولى 

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 االستثمارات

       

 ۹۷۸  -    - الدرجة المرتفعة
 ٥٦٬۹۲۰  -  ۹۷۸  ٥٦٬۹۲۰ الدرجة المعیاریة

 ٦٤٬۹٤٥  -  -  ٦٤٬۹٤٥ الدرجة المقبولة 
 ۱۲۲٬۸٤۳  -  ۹۷۸  ۱۲۱٬۸٦٥ منتظمة السداد

        
  االستثمارات

 
٦۲٬۲٥٥  ۸۷۱ 

 -  

٦۳٬۱۲٦ 
        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 
 ٥۹٬۷۱۷  -  ۱۰۷  ٥۹٬٦۱۰ الرصید الختامي 
 ۱۲۱٬۸٦٥  ۹۷۸  -  ۱۲۲٬۸٤۳ 

 



۳۷ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

  
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 مخاطر االئتمان (تابع)  (ج)

 

 
 المرحلة األولى 

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف 
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

      

        اعتمادات مستندیة / ضمانات
  ۱۳٬٤٤۹  -  ٥٬٥۳۸   ۷٬۹۱۱ المرتفعةالدرجة 

  ۱۷٬٦۸٥     ۱٬۸٦٤   ۱٥٬۸۲۱ الدرجة المعیاریة 
  ۱٤٥  -   ۱٤۳  ۲  الدرجة المقبولة 

 ۲۳٬۷۳٤   ۷٬٥٤٥   -  ۳۱٬۲۷۹  
        

        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 أصول مالیة منشأة خالل السنة
 أصول مالیة مستحقة خالل السنة 

 (٥٬٦۷۸)  (۱٥٬۸۷٥)  (۱٥٦)  
         
(۲۱٬۷۰۹) 

  ۱٬٦۹٤    (۳۱٬۲۱۲)  (۱۹٥)  (۲۹٬۷۱۳) 
  ۳۱٬۲۷۹      -    ۷٬٥٤٥              ۲۳٬۷۳٤ الرصید الختامي

 
 
 
 
  

 المرحلة األولى 
 

 المرحلة الثانیة
 

 المرحلة الثالثة
 

 اإلجمالي
 لایر عماني باآلالف ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 
 لایر عماني باآلالف

 
 لایر عماني باآلالف

 
 لایر عماني باآلالف

 ضماناتاعتمادات مستندیة / 
       

  ۳٬٥۳٦  الدرجة المرتفعة
 

 ۲٬٤٥۲  
 

 -    
 

 ٥٬۹۸۸  
  ٦۱٬۸۲۳  الدرجة المعیاریة 

 
 ۲٬۳۰۲  

 
 -    

 
 ٦٤٬۱۲٥  

  ۳٬٥۹۰  الدرجة المقبولة 
   

 -    
 

 ۳٬٥۹۰   
 ٦۸٬۹٤۹  

 
 ٤٬۷٥٤  

 
 -    

 
 ۷۳٬۷۰۳  

         
 المرحلة األولى

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
        اعتمادات مستندیة / ضمانات

  ۲۳٬۷۳٤  االفتتاحي الرصید
 

 ۷٬٥٤٥  
 

 -    
 

 ۳۱٬۲۷۹  
 التحویالت بین المراحل: 

 
 

     

  ٥٬۱٥۹  التحویل إلى المرحلة األولى -     
 

 (٥٬۱٥۹) 
 

 -    
 

 -    
 (۱۰٬٤۰۰)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -     

 
 ۱۰٬٤۰۰  

 
 -    

 
 -    

    -  التحویل إلى المرحلة الثالثة -     
 

 
 

 -    
 

 -     
 (٥٬۲٤۱) 

 
 ٥٬۲٤۱  

 
 -    

 
 -    

 (۱۱٬۲۳۹)  إعادة قیاس المبالغ المستحقة
 

 (٥٬٥٥۷) 
   

 (۱٦٬۷۹٦) 
  ٦٥٬۸۷٦  أصول مالیة منشأة خالل السنة

 
 -    

   
 ٦٥٬۸۷٦  

 (۲٬٤۷٥)   (٤٬۱۸۱)  أصول مالیة مستحقة خالل السنة 
   

 (٦٬٦٥٦)  
 ٥۰٬٤٥٦  

 
 (۸٬۰۳۲) 

 
 -    

 
 ٤۲٬٤۲٤  

  ٦۸٬۹٤۹  ید الختاميالرص
 

 ٤٬۷٥٤  
 

 -    
 

 ۷۳٬۷۰۳  



۳۸ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 مخاطر االئتمان (تابع)  (ج)

 
 المرحلة األولى  

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة

       

        
  ٥٬۱٦۲      -   ۲۷۸۰   ۲٬۳۸۲  الدرجة المرتفعة
  ٥۰٬۸۲٥      -    ۳۰٬۸۳۲    ۱۹٬۹۹۳  الدرجة المعیاریة

الدرجة المقبولة    ٥٦٥    ۱۰٬۳۷٦    -      ۱۰٬۹٤۱   
 ۲۲٬۹٤۰  

 
 ٤۳٬۹۸۸  

 
 -    

 
 ٦٦٬۹۲۸  

 ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة 
 

 
    

    
  ٦٥٬٦۱۱      -    ٦۱٬۱۸۲    ٤٬٤۲۹  الرصید االفتتاحي

        التحویالت بین المراحل: 
    -   -  (۱۹٬٤٥۸)    ۱۹٬٤٥۸  التحویل إلى المرحلة األولى -     
    -   -   ۸۹٦   (۸۹٦)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -     
     -   -  -  - التحویل إلى المرحلة الثالثة -     

 ۱۸٬٥٦۲    (۱۸٬٥٦۲)   -      -    
    -      -      -      -  إعادة قیاس المبالغ المستحقة

  ۱٬٤٥۲      -    ۱٬٤٥۲      -  أصول مالیة منشأة خالل السنة 
  (۱۳٥)      -   (۸٤)   (٥۱)  أصول مالیة مستحقة خالل السنة

 (٥۱)   ۱٬۳٦۸    -      ۱٬۳۱۷  
  ٦٦٬۹۲۸      -    ٤۳٬۹۸۸    ۲۲٬۹٤۰  اميالرصید الخت

 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 المرحلة األولى

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 ارتباطات التمویل / حدود غیر مستخدمة

       

 ٤۸٬۰۱۲  -  ٤٦٬۹٤۰   ۱٬۰۷۲ المرتفعةالدرجة 
  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)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -     
     -  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 

 
  



۳۹ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 مخاطر االئتمان (تابع)  (ج)

 
 مخصصات الخسارة 

 
 تبین الجداول التالیة التسویات بین الرصید االفتتاحي والختامي لمخصص الخسارة للتمویل اإلسالمي للشركات:

  
۲۰۲۰  

 المرحلة األولى
 

 المرحلة الثانیة
 

 المرحلة الثالثة
 

 اإلجمالي

 عماني باآلالف لایر 
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

         لایر عماني باآلالف
  ۲٬٤۹۲  )۹الرصید االفتتاحي (بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

 
 ۱٥٬٦۲٤  

 
 ۷٬۹٦۸  

 
 ۲٦٬۰۸٤  

 التحویالت بین المراحل: 
 

 
     

  ۷۰۲  التحویل إلى المرحلة األولى -     
 

 (۷۰۲) 
 

 -    
 

 -    
 (۲٬۸٤۷)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -     

 
 ۲٬۸٤۷  

 
 -    

 
 -    

 (٥)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -     
 

 (۲۳) 
 

 ٤۰  
 

 ۱۲   
 (۲٬۱٥۰) 

 
 ۲٬۱۲۲  

 
 ٤۰  

 
 ۱۲  

 انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:
 

 
     

 (۹٦۹)  إعادة قیاس مخصصات انخفاض القیمة -     
 

 ۷٬۰۰۹  
 

 ۱٬۱۷۲  
 

 ۷٬۲۱۲  
  ۳٬۰٦۱  أصول مالیة منشأة خالل الفترة -      

 
 -    

 
 -    

 
 ۳٬۰٦۱  

 (۳۲٥)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -      
 

 (٥٦۲) 
 

 -    
 

 (۸۸۷)  
 ۱٬۷٦۷  

 
 ٦٬٤٤۷  

 
 ۱٬۱۷۲  

 
 ۹٬۳۸٦  

    -  مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة 
 

 -    
 

 (۱٬۹۷۰) 
 

 (۱٬۹۷۰) 
    -  احتیاطي األرباح المحّمل على إیرادات األرباح

 
 -    

 
 ٤۳۷  

 
 ٤۳۷  

  ۲٬۱۰۹  الرصید الختامي 
 

 ۲٤٬۱۹۳  
 

 ۷٬٦٤۷  
 

 ۳۳٬۹٤۹  
  

 ۲۰۱۹  
 المرحلة األولى

 
 المرحلة الثانیة

 
 المرحلة الثالثة

 
 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف 
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

         لایر عماني باآلالف
  ۲۱٬۳۷۹   ٤٬۹۰۷  ۱٤٬۲۷٥  ۲٬۱۹۷ )۹التقاریر المالیة الدولي رقم الرصید االفتتاحي (بموجب معیار 

        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 انخفاض القیمة -     
  ٦٬٦۳۳     -   -  ٦٬٦۳۳ أصول مالیة منشأة خالل الفترة -      
  (۱٬٥۰۲)     -   (۱٬۰۷٦)   (٤۲٦) أصول مالیة مستحقة خالل الفترة -      

 ٦٬۳۹٤  (٤٬۷٥۳)   ٥٬۹۳۱   ۷٬٥۷۲  
 (۳٬۰۸۲)   (۳٬۰۸۲)      -     -   ستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیةمبالغ م 

  ۲۱٥   ۱۷۲   ٤۳     -               احتیاطي األرباح المحّمل على إیرادات األرباح
  ۲٦٬۰۸٤    ۷٬۹٦۸    ۱٥٬٦۲٤    ۲٬٤۹۲ الرصید الختامي 

 
  



٤۰ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 مخاطر االئتمان (تابع)  (ج)

 
 تبین الجداول التالیة التسویات بین الرصید االفتتاحي والختامي لمخصص الخسارة للتمویل اإلسالمي للشركات: 
 
         ۲۰۲۰  

 المرحلة األولى
 

 المرحلة الثانیة
 

 المرحلة الثالثة
 

 اإلجمالي
 لایر عماني باآلالف  

 
 لایر عماني باآلالف

 
 باآلالفلایر عماني 

 
                  لایر عماني باآلالف

 التحویالت بین المراحل:
 

 
     

  ۲۱٬۹۸٦    ٤٬۹٥۱    ۱٥٬٥٤٦    ۱٬٤۸۹  الرصید االفتتاحي
    -      -   (٦۸٦)    ٦۸٦  التحویل إلى المرحلة األولى -     
    -      -    ۲٬۸۳۸   (۲٬۸۳۸)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -     
   ۱۲    ۱۲      -      -  التحویل إلى المرحلة الثالثة -     

 (۲٬۱٥۲)   ۲٬۱٥۲    ۱۲    ۱۲  
        انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

  ٥٬۷۰۰   (۳۰۸)    ۷٬۰۰٤   (۹۹٦)  إعادة قیاس مخصصات انخفاض القیمة -
  ۲٬۸۸۱      -      -    ۲٬۸۸۱  أصول مالیة منشأة خالل الفترة - 
  (۷۹۷)      -   (٥٥٤)   (۲٤۳)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة - 

 ۱٬٦٤۲    ٦٬٤٥۰    (۳۰۸)   ۷٬۷۸٤  
 (۹۹٤)   (۹۹٤)      -      -  مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة 

  ۳٤۲    ۳٤۲        -  احتیاطي األرباح المحّمل على إیرادات األرباح
  ۲۹٬۱۳۰    ٤٬۰۰۳    ۲٤٬۱٤۸    ۹۷۹  الرصید الختامي 

  
 ۲۰۱۹  

 المرحلة األولى
 

 المرحلة الثانیة
 

 المرحلة الثالثة
 

 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف 
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

         لایر عماني باآلالف
یة التقاریر المالالرصید االفتتاحي (بموجب معیار 

 )۹الدولي رقم 
۱٬۳٤۱ 

 
۱٤٬۱۸۲  ۲٬۸٦٦  ۱۸٬۳۸۹ 

        التحویالت بین المراحل: 
    -     -                   (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  (٤٬۷٥٦)   ٤٬۳٥٬  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 

 
  



٤۱ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 مخاطر االئتمان (تابع)  (ج)

 
  تبین الجداول التالیة التسویات بین الرصید االفتتاحي والختامي لمخصص الخسارة للتمویل اإلسالمي بالتجزئة: 

  
۲۰۲۰  

 المرحلة األولى
 

 المرحلة الثانیة
 

 المرحلة الثالثة
 

 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف 
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

         لایر عماني باآلالف
الرصید االفتتاحي (بموجب معیار التقاریر المالیة 

 )۹الدولي رقم 
 ۱٬۰۰۳    ۷۸    ۳٬۰۱۷    ٤٬۰۹۸  

        التحویالت بین المراحل: 
    -      -   (۱٦)    ۱٦  التحویل إلى المرحلة األولى -     
    -      -    ۹   (۹)  التحویل إلى المرحلة الثانیة -     
     -    ۲۸   (۲۳)   (٥)  التحویل إلى المرحلة الثالثة -     

       
        انخفاض القیمة المحّمل على قائمة الدخل عن:

  ۱٬٥۱۲    ۱٬٤۸۰    ٥    ۲۷  إعادة قیاس مخصصات انخفاض القیمة
  ۱۸۰      -      -    ۱۸۰  أصول مالیة منشأة خالل الفترة 
  (۹۰)      -   (۸)   (۸۲)  أصول مالیة مستحقة خالل الفترة 

 ۱۲٥    (۳)   ۱٬٤۸۰    ۱٬٦۰۲  
 (۹۷٦)   (۹۷٦)      -      -  مبالغ مستردة من انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة 

  ۹٥    ۹٥        -  احتیاطي األرباح المحّمل على إیرادات األرباح
  ٤٬۸۱۹    ۳٬٦٤٤    ٤٥    ۱٬۱۳۰  الرصید الختامي 

  
 ۲۰۱۹  

 المرحلة األولى
 

 المرحلة الثانیة
 

 المرحلة الثالثة
 

 اإلجمالي

 لایر عماني باآلالف 
 

 لایر عماني باآلالف
 

 لایر عماني باآلالف
 

         لایر عماني باآلالف
لمالیة االرصید االفتتاحي (بموجب معیار التقاریر 

 )۹الدولي رقم 
۸٥٦  

 
۹۳   ۲٬۰٤۱   ۲٬۹۹۰  

        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 انخفاض 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
  



٤۲ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳

 
 مخاطر االئتمان (تابع) (ج)

 
 المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تابع)

 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

    

 

 

 

 

تصنیف األصول وفقاً 
لقواعد البنك 

 المركزي العُماني

األصول تصنیف 
وفقاً لمعیار 

التقاریر المالیة 
 ۹الدولي رقم 

إجمالي القیمة 
 الدفتریة

المخصص 
المطلوب وفقاً 
لقواعد البنك 

المركزي 
 العُماني

المخصص 
المحتفظ بھ 
وفقاً لمعیار 
التقاریر 

المالیة الدولي 
 ۹رقم 

الفرق بین 
المخصص 

المطلوب وفقاً 
للبنك المركزي 

العُماني 
والمخصص 

 بھالمحتفظ 
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
    -     -   ۸۳۸٬۰۹۰  (۱٥٬٦٥۸)   ۲٬۱۰۹   ۱۷٬۷٦۷   ۸٤۰٬۱۹۹  المرحلة األولى
    -     -   ۱۹۹٬۱۸۸   ۱۹٬٥۷۳   ۲۳٬٦٦۸   ٤٬۰۹٥   ۲۲۲٬۸٥٦  المرحلة الثانیة
    -     -     -     -     -     -     -  المرحلة الثالثة

 - - ۱٬۰۳۷٬۲۷۸ ۳٬۹۱٥ ۲٥٬۷۷۷ ۲۱٬۸٦۲ ۱٬۰٦۳٬۰٥٥   اإلجمالي الفرعي

 قائمة خاصة
    -     -     -     -     -     -     -  المرحلة األولى
 - - ۱۸٤٬٦۹۰ (٦۷) ٥۲٥ ٥۹۲ ۱۸٥٬۲۱٥ المرحلة الثانیة

 المرحلة الثالثة
 -     -     -     -     -     -     -    

 - - ۱۸٤٬٦۹۰ (٦۷) ٥۲٥ ٥۹۲ ۱۸٥٬۲۱٥   اإلجمالي الفرعي

 دون المعیاري
    -     -     -     -     -     -     -  المرحلة األولى
    -     -     -     -     -     -     -  المرحلة الثانیة
  ۱۹٥   ۱۹٥   ٤٬۳٤۹     -   ۱٬٦۸۳   ۱٬٦۸۳   ٦٬۰۳۲  المرحلة الثالثة

  ۱۹٥   ۱۹٥   ٤٬۳٤۹     -   ۱٬٦۸۳   ۱٬٦۸۳   ٦٬۰۳۲    اإلجمالي الفرعي 

مشكوك في  
 تحصیلھ

 - - - - - - - المرحلة األولى
 - - - - - - - الثانیةالمرحلة 

  ۳۲   ۳۲   ۱٬٦۲۲     -   ۱٬۰۹۱   ۱٬۰۹۱   ۲٬۷۱۳  المرحلة الثالثة
  ۳۲   ۳۲   ۱٬٦۲۲     -   ۱٬۰۹۱   ۱٬۰۹۱   ۲٬۷۱۳    اإلجمالي الفرعي 

 خسارة 
        المرحلة األولى

        المرحلة الثانیة

  ٦۷۳   ٦۷۳   ۲٬۲۲۸     -   ٤٬۸۷۳   ٤٬۸۷۳   ۷٬۱۰۱  المرحلة الثالثة
   اإلجمالي الفرعي 

 ۷٬۱۰۱   ٤٬۸۷۳   ٤٬۸۷۳   -     ۲٬۲۲۸   ٦۷۳   ٦۷۳  
بنود أخرى غیر  

مشمولة في تعمیم البنك 
المركزي العماني رقم 

والتعلیمات  ۹۷۷ب. م. 
 ذات الصلة

    -     -   ۲٤٦٬۳٤۹   ۲۲۲   ۲۲۲     -   ۲٤٦٬٥۷۱  المرحلة األولى
    -     -   ٤۸٬٤٦٤   ٤۳۷   ٤۳۷     -   ٤۸٬۹۰۱  المرحلة الثانیة

 المرحلة الثالثة
 -     -     -     -     -     -     -    

 - - ۲۹٤٬۸۱۳ ٦٥۹ ٦٥۹ - ۲۹٥٬٤۷۲   اإلجمالي الفرعي

 المرحلة األولى اإلجمالي
۱٬۰۸٦٬۷۷۰   ۱۷٬۷٦۷   ۲٬۳۳۱   (۱٥٬٤۳٦)  

۱٬۰۸٤٬٤۳۹  
 -     -    

    -     -   ٤۳۲٬۳٤۲   ۱۹٬۹٤۳   ۲٤٬٦۳۰   ٤٬٦۸۷   ٤٥٦٬۹۷۲  المرحلة الثانیة
  ۹۰۰   ۹۰۰   ۸٬۱۹۹     -   ۷٬٦٤۷   ۷٬٦٤۷   ۱٥٬۸٤٦  المرحلة الثالثة

    ۱٬٥٥۹٬٥۸۸ ۳۰٬۱۰۱ ۳٤٬٦۰۸ ٤٬٥۰۷ ۱٬٥۲٤٬۹۸۰ ۹۰۰ ۹۰۰ 
 

  



٤۳ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳

 
 (تابع)مخاطر االئتمان  (ج)

 
 المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تابع) 

 
 ۳۱كما في  -مع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي العُماني  ۹مقارنة المخصص المحتفظ بھ وفقاً لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

 ۲۰۱۹دیسمبر 
 

تصنیف األصول 
وفقاً لقواعد البنك 

 انيالمركزي العُم

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 الدولي 

 ۹رقم 

الفرق بین 
المخصص 

المطلوب وفقاً 
للبنك المركزي 

العُماني 
 والمخصص
 صافي القیمة الدفتریة المحتفظ بھ

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 المرحلة األولى
 - -  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

  ٥٬۸۱۰ المرحلة الثالثة
            

۱٬٤۷۷  ۱٬٤۷۷  -    ٤٬۳۳۳  ۳۷  ۳۷  
  ۳۷  ۳۷  ٤٬۳۳۳            -  ۱٬٤۷۷  ۱٬٤۷۷  ٥٬۸۱۰   اإلجمالي الفرعي

مشكوك في 
 تحصیلھ

    -    -    -     -    -    -    - المرحلة األولى

    -    -    - المرحلة الثانیة
                     

-                  -    -    -    
 ۱٤۹ ۱٤۹ ۲٬٦۱۰ - ۲٬۷٥۹ ۲٬۷٥۹ ٥٬۳٦۹ المرحلة الثالثة

 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 
 ۹۷۷التعمیم 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) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 

 مخاطر االئتمان (تابع) (ج)
 

 المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تابع) 
 

  

  
وفقاً لمعیار التقاریر المالیة  وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني

 ۹الدولي رقم 
 الفرق

  
  

۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

  

  
 لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف

          
خسارة انخفاض القیمة المحملة على حساب 

  ٤٬٤۹۲ ۷٬٦۹۸  ٤٬٤۹۲ ۷٬٦۹۸ الربح والخسارة
                  

-    
             

-    
المخصصات المطلوبة وفقاً لقواعد البنك 

المركزي العماني / المحتفظ بھا وفقاً لمعیار 
  ۱٬٤۲۹  ٤٬٥۰٦   ۲٦٬٤۷٤ ۳٤٬٦۰۸  ۲٥٬۰٤٥ ۳۰٬۱۰۱ ۹التقاریر المالیة الدولي رقم 

إجمالي معدل القروض  
 المتعثرة

  

۱٫۲٥% ۱٫۲٥% ۱٫۲٥% ۱٫۲٥% 
                 

-    
             

-    

صافي معدل القروض 
 المتعثرة

  

۰٫٦٥% ۰٫٥۸% ۰٫٦٥% ۰٫٥۸% 
                 

-    
             

-    
 
 

 تركیز مخاطر االئتمان
 یحلل الجدول أدناه تركیز األصول المالیة حسب القطاعات المختلفة:

  

 

 سندات الدین التمویل اإلسالمي مستحق من البنوك
ارتباطات التمویل والضمانات 

  الصادرة
۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹  

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

القیمة اإلجمالیة / االرتباطات 
 ۸٬۲٦۷ والضمانات

       
٤۳٬۰٥۹ ۱٬۲٦٤٬۱۱٦ 

      
۱٬۱۹۱٬۹۳۲ ۱٤٦٬٥۷٤ 

             
۱۲۲٬۸٤۳ ۱٤۰٬٦۳۱ 

           
۹٦٬۸۹۰ 

         التركیز حسب القطاع 
         الشركات:
 ۷٬۰۷۸ ٥٬۸٥۳ -  - ۱۳۱٬۰۱۰  ۱٤۳٬۲۰٥  - - الخدمات

 - - -  - ۲۲٬۹۲۳  ٤٦٬۸۰۲  - - التعدین والمحاجر
 ٤٦٬٥٤۱  ۲۰٬۷٤۱  -  - ۱٥۹٬۱٥۸  ۱۹٥٬۷٤۷  - - التصنیع

 ۱٬٥۱۰  ۱٬۷۰۲  -  - ۲۰٬۱۱٦  ۲۱٬۲۸٦  - - تجارة الجملة والتجزئة 
 ۹۳۳  ۲٥۸  -  - ۲٥۲  ۲٥۹  - - تجارة االستیراد 
 ٤۸  ۱  - - -    - - - الخدمات 

 - النقل واالتصاالت
- 

 ۱٤۸٬٤۳٦  
۱٤٦٬۱۲۰ -  - - - 

 ۳۰٬۷۰۹ ٦٦٬٥۰۱ -  - ۱۷۷٬۸٦۰  ۱۷٥٬٥۲۲  - - اإلنشاءات واألنشطة ذات العالقة 
 - - - - - - - - الزراعة واألنشطة ذات العالقة 

  ۱۰٬۰۷۱ ٤٦۸ ۱۲٬٤٦٥ ۳٦٬۱۹٦ - - - - أخرى
         السیادي: 

  -  ٤۱٬٤٤۳  ۱۱۰٬۳۷۸ ۱۱۰٬۳۷۸ - - -  الحكومة
 -  ۳٬٦٦٤  - -  - - ٤۳٬۰٥۹ ۸٬۲٦۷ المؤسسات المالیة 

         األفراد:
 - - -  - ٥۳٤٬٤۹۳ ٥۳۲٬۸٥۹ - - التمویل الشخصي والسكني 

 ۱٬۲٦٤٬۱۱٦ ٤۳٬۰٥۹ ۸٬۲٦۷ القیمة اإلجمالیة
 

۱٬۱۹۱٬۹۳۲ ۱٤٦٬٥۷٤  ۱۲۲٬۸٤۳ ۱٤۰٬٦۳۱ ۹٦٬۸۹۰  

 (٤) الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
            
)۲۷(  (۳۳٬۹٤۹) 

        
(۲٦٬۰۸٤) (۸۰) 

                 
)۱٥۳( (٥۷٥) 

             
(۲۱۰) 

  ۱٬۲۳۰٬۱٦۷  ٤۳٬۰۳۲ ۸٬۲٦۳ الدفتریةصافي القیمة 
 

۱٬۱٦٥٬۸٤۸ ۱٤٦٬٤۹٤  ۱۲۲٬٦۹۰ ۱٤۰٬۰٥٦ ۹٦٬٦۸۰  



٤٥ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ۲۳
 مخاطر التشغیل  (د)

 
مخاطر التشغیل ھي أوجھ القصور في نظم المعلومات / الضوابط الداخلیة أو أحداث خارجیة ال یمكن السیطرة علیھا والتي تؤدي إلى خسارة.  

لمخاطر ع، ایترتبط المخاطر باألخطاء البشریة أو فشل األنظمة أو عدم كفایة اإلجراءات أو السیطرة أو أسباب خارجیة. وفقا للجنة بازل لرقابة التجم
 خاطرالتشغیلیة ھي مخاطر الخسائر المالیة الناجمة عن عدم كفایة أو فشل العملیات الداخلیة واألفراد واألنظمة أو أحداث خارجیة. وتشمل الم

 التشغیلیة المخاطر القانونیة ولكنھا تستثني المخاطر االستراتیجیة ومخاطر السمعة.
 

طر األخرى، تدار المخاطر التشغیلیة لمیثاق مركزیاً على مستوى المركز الرئیسي. ویتم اإلفصاح عن نھج كما أھو الحال بالنسبة إلدارة كافة المخا 
 إدارة المخاطر التشغیلیة بالتفصیل في القوائم المالیة المجمعة للبنك.

 
 إدارة رأس المال ۲٤

 
وكذلك بشكل فردي لمیثاق كونھا تعمل كنافذة لعملیات البنك. على یقوم البنك المركزي العُماني بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال للبنك ككل 

 من إجمالي رأس المال إلى إجمالي نسبة األصول المرجحة بالمخاطر. یتم تحلیل رأس المال %۱۱میثاق االحتفاظ بما ال یقل عن نسبة 
 النظامي لمیثاق في الفئات التالیة: 

 
 خصص من المركز الرئیسي. ، ویتضمن رأس المال الم۱رأس المال الفئة  •
 ۹من مخصص المرحلة الثانیة المحسوب بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  %٦۰، ویتضمن المرحلة األولى و۲رأس المال الفئة  •

 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في ۲من األصول المرجحة بمخاطر االئتمان، وال یتجاوز مبلغ رأس المال الفئة  %۱٫۲٥على أساس سقف بنسبة 
 

 یوضح الجدول التالي مركز كفایة رأس المال لمیثاق: 
 ۲۰۱۹   ۲۰۲۰   ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

دوالر أمریكي 
  باآلالف

دوالر أمریكي 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

   ۱۲۷٬۰٥۳            ۱۸٥٬٦٤۲  ۱رأس المال الفئة    ٤۸۲٬۱۸۷   ۳۳۰٬۰۰۸
   ۸٬۳۱۹   ۱۷٬۱٥٤  ۲رأس المال الفئة    ٤٤٬٥٥٥   ۲۱٬٦۰۷

   ۱۳٥٬۳۷۲           ۲۰۲٬۷۹۸ إجمالي رأس المال النظامي  ٥۲٦٬۷٤۲  ۳٥۱٬٦۱٥
        
     األصول المرجحة بالمخاطر    

   ۸۸۰٬۱۹۰            ۸۹٦٬۱۷۷  مخاطر االئتمان   ۲٬۳۲۷٬۷۳٤   ۲٬۲۸٦٬۲۰۸
   ۱۱٬٦۱۳               ۱۳٬۲٥۲  مخاطر السوق   ۳٤٬٤۲۰   ۳۰٬۱٦٥

   ٥۳٬۰٦۸               ٥٥٬۹۷٦  مخاطر التشغیل   ۱٤٥٬۳۹۳   ۱۳۷٬۸۳۸
   ۹٤٤٬۸۷۱           ۹٦٥٬٤۰٦ إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر  ۲٬٥۰۷٬٥٤۷  ۲٬٤٥٤٬۲۱۱

        
     نسب رأس المال    

۱٤٫۳۳٪  ۲۱٫۰۱٪ 
إجمالي األصول المرجحة إجمالي رأس المال كنسبة من 

  ٪۱٤٫۳۳  ٪۲۱٫۰۱ بالمخاطر

۱۳٫٤٥٪  ۱۹٫۲۳٪ 
 كنسبة من إجمالي ۱إجمالي رأس المال الفئة 

  ٪۱۳٫٤٥  ٪۱۹٫۲۳ األصول المرجحة بالمخاطر    
 



٤٦ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

  
 القیمة العادلة لألصول وااللتزامات ۲٥

التي تحتفظ بھا میثاق كما في تاریخ التقریر والتي ترى اإلدارة أنھا ال فیما یلي لمحة عامة عن القیمة الدفتریة لألصول وااللتزامات المالیة 
 تختلف بشكل جوھري عن القیم العادلة:

 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  القیمة العادلة  القیمة الدفتریة
 لایر عماني

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 دوالر أمریكي 

 باآلالف
 أمریكيدوالر  

 باآلالف
       

    األصول:   
  ۲۱٬٤٦۳    ۲۱٬٤٦۳  مستحق من البنوك   ۸٬۲٦۳    ۸٬۲٦۳ 

  ۱٤۳٬٥۸۲    ۱٤۳٬٥۸۲  مرابحة ومدیونیات أخرى   ٥٥٬۲۷۹    ٥٥٬۲۷۹ 
  ۲٬٥۲٦٬٦٥۳    ۲٬٤۸۹٬۸۷۸ مشاركة   ۹۷۲٬۷٦۲   ۹٥۸٬٦۰۳ 
  ۲٦۹٬۹۷۱    ۲٦٦٬۰٤۲  إجارة منتھیة بالتملیك   ۱۰۳٬۹۳۹    ۱۰۲٬٤۲٦ 
  ۳۰۰٬۱۰٦    ۲۹٥٬۷۳۷  وكالة باالستثمار   ۱۱٥٬٥٤۱    ۱۱۳٬۸٥۹ 
  ۳۹۸٬۳۳٥    ۳۹۸٬۱۲۷  استثمارات   ۱٥۳٬۳٥۹    ۱٥۳٬۲۷۹ 

  ٥۸٬۰۷۸    ٥۸٬۰۷۹  أصول أخرى   ۲۲٬۳٦۰    ۲۲٬۳٦۰ 
 ۳٬۷۱۸٬۱۸۷  ۳٬٦۷۲٬۹۰۸ اإلجمالي   ۱٬٤۳۱٬٥۰۲    ۱٬٤۱٤٬۰٦۹ 

    
 

   

    االلتزامات:    
  ۳٦٥٬۰۰۰    ۳٦٥٬۰۰۰  مستحق إلى البنوك   ۱٤۰٬٥۲٥    ۱٤۰٬٥۲٥ 
  ۳۹٥٬۱۳۰    ۳۹٥٬۱۳۰  حسابات جاریة   ۱٥۲٬۱۲٥    ۱٥۲٬۱۲٥ 

  ٤۱٬۳٤۳    ٤۱٬۳٤۳  التزامات أخرى   ۱٥٬۹۱۷    ۱٥٬۹۱۷ 
  ۲۳۳٬۸۳٦    ۲۳٤٬۲۹۹  صكوك   ۹۰٬۰۲۷    ۹۰٬۲۰٥ 

  ۲٬۲٥۲٬٥٥۲    ۲٬۲٤٤٬۰۹۱  حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار   ۸٦۷٬۲۳۳    ۸٦۳٬۹۷٥ 
 ۳٬۲۸۷٬۸٦۱  ۳٬۲۷۹٬۸٦۳ اإلجمالي  ۱٬۲٦٥٬۸۲۷  ۱٬۲٦۲٬۷٤۷

       
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
 

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  القیمة العادلة  القیمة الدفتریة
 لایر عماني
 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 أمریكيدوالر  

 باآلالف
 دوالر أمریكي 

 باآلالف
       
    األصول:   

  ۱۱۱٬۷۷۱   ۱۱۱٬۷۷۱      مستحق من البنوك  ٤۳٬۰۳۲   ٤۳٬۰۳۲
  ۱۹۷۷٤۳,٥۱٤   ۱۹٤٬٥۱٤      مرابحة ومدیونیات أخرى  ۷٦٬۱۳۱   ۷٤٬۸۸۸

  ۲٬۳۹٦,٦۲٦   ۲٬۳٥۷٬٤۹۱   مشاركة  ۹۲۲٬۷۰۱   ۹۰۷٬٦۳٤
  ۲٦٦,۷٤۳   ۲٦۲٬۳۸۷      إجارة منتھیة بالتملیك  ۱۰۲٬٦۹٦   ۱۰۱٬۰۱۹
  ۲۱۷,۳۳۲   ۲۱۳٬۷۸٤      وكالة باالستثمار  ۸۳٬٦۷۳   ۸۲٬۳۰۷

  ۳٤۱,٤۹٤   ۳٤۱٬۲۱۰      استثمارات  ۱۳۱٬٤۷٥   ۱۳۱٬۳٦٦
  ۱۹٬۹۹۳   ۱۹٬۹۹۳         أصول أخرى  ۷٬٦۹۷   ۷٬٦۹۷

  ۳٬٥٥۱,۷۰۱   ۳٬٥۰۱٬۱٥۰   اإلجمالي  ۱٬۳٦۷٬٤۰٥   ۱٬۳٤۷٬۹٤۳
       
    االلتزامات:    

  ٤۱۸٬٥۷۱   ٤۱۸٬٥۷۱      مستحق لبنوك بموجب الوكالة  ۱٦۱٬۱٥۰   ۱٦۱٬۱٥۰
  ۳٥۰٬٦۹۹   ۳٥۰٬٦۹۹      حسابات جاریة  ۱۳٥٬۰۱۹   ۱۳٥٬۰۱۹
  ۳٤٬۲۲٦   ۳٤٬۲۲٥         التزامات أخرى  ۱۳٬۱۷۷   ۱۳٬۱۷۷
  ۲۳۲,۹۰۹   ۲۳٤٬۲۹۹      صكوك   ۸۹٬٦۷۰   ۹۰٬۲۰٥

  ۲٬۳۳۷٬۳٥۳   ۲٬۳۳۷٬۳٥۳   حقوق الملكیة لحملة حسابات االستثمار  ۸۹۹٬۸۸۱   ۸۹۹٬۸۸۱
  ۳٬۳۷۳٬۷٥۸   ۳٬۳۷٥٬۱٤۷   اإلجمالي  ۱٬۲۹۸٬۸۹۷   ۱٬۲۹۹٬٤۳۲

       
 



٤۷ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

  
 (تابع) القیمة العادلة لألصول وااللتزامات ۲٥

 
 تسلسل القیمة العادلة

 
/ الصكوك  ةتشتق القیم العادلة لألوراق المالیة / الصكوك من أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، إذا كانت متوفرة. بالنسبة لألوراق المالی 

ة األخیرة أو بالرجوع جاریغیر المدرجة، یتم تقدیر القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم المناسبة. یمكن أن تشمل ھذه التقنیات استخدام التعامالت الت
 إلى القیمة العادلة الحالیة ألداة أخرى مشابھة إلى حد كبیر أو بالرجوع إلى تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة أو نماذج تقییم أخرى.

 
 تستخدم میثاق التسلسل الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا: 

 
 األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتشابھة.المستوى األول: 

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.

 التي تكون بیاناتھا التي لھا تأثیر كبیر على القیمة العادلة المسجلة غیر قائمة على بیانات سوقیة قابلة للمالحظة.المستوى الثالث: األسالیب  
 

 :۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱یظھر الجدول التالي تحلیالً لألدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب المستوى في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما في  
 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۱المستوى  
 لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف 
      استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة

  ۷٬۰٦٦      -    ۷٬۰٦٦  أوراق مالیة مدرجة
  ٦۰۲    ٦۰۲      -  أوراق مالیة غیر مدرجة 
استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

  الخسارة
 

 
 

 
    -      -      -  أسھم مدرجة

  ٥۰٥    ٥۰٥      -  أسھم غیر مدرجة
  ۷٬۰٦٦    ۱٬۱۰۷    ۸٬۱۷۳  

 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 اإلجمالي  ۳المستوى   ۱المستوى  
 عماني باآلالفلایر   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 
  ٥۳۹   ٥۳۹  - أسھم مدرجة

 ۷٬٦۱٤  ۲٬٤۷۰   ۱۰٬۰۸٤ 
 
 

 لقیاس القیمة العادلة، كما لم یتم ۳والمستوى  ۱، لم یتم إجراء تحویالت بین المستوى ۲۰۱۹و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنتین المنتھیتین في  
 لقیاس القیمة العادلة. ۲إجراء أي تحویل من وإلى المستوى 

 
 على أساس تقییم القیمة العادلة المقدمة من قبل مدیري االستثمار.  ۳یتم تقییم أسھم حقوق الملكیة في المستوى  

 
 أنشطة ائتمانیة ۲۷

 
ة للصنادیق مالیجتتكون ھذه األنشطة من أنشطة إدارة االستثمار التي تتم بموجب اتفاقیات الوكالة (غیر االختیاریة) مع العمالء. وفیما یلي المبالغ اإل 

 المدارة:
 

۲۰۱۹ 
 

۲۰۲۰ 
   

۲۰۲۰ 
 

۲۰۱۹ 
 باآلالف لایر عماني

 
 لایر عماني
 باآلالف

   
 باآلالف دوالر أمریكي

 
 دوال أمریكي
 باآلالف

۲۰٬٤۸۲ 
 

۲٥٬۸۳۰ 
 

 أموال مدارة 
 

٦۷٬۰۹۱ 
 

٥۳٬۲۰۰ 
 



٤۸ 
 میثاق  –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

  
 )۱۹-تأثیر جائحة فیروس كورونا (كوفید ۲۸
 
 

. ومنذ النصف األخیر من الربع ۲۰۲۰مارس  ۱۱كجائحة عالمیة رسمیًا بتاریخ  )۱۹-فیروس كورونا (كوفید مرضأعلنت منظمة الصحة العالمیة 
تشھد تغیرات سریعة نتیجة لتفشي الجائحة بشكل غیر مسبوق، فضال عن للبنك ، كانت البیئة االقتصادیة واألنشطة التجاریة ۲۰۲۰األول لعام 

أدى كساد األسواق وعملیات اإلغالق وفرض القیود على حركة التجارة واألفراد إلى حدوث اضطرابات  أسعار النفط الخام عالمیاً. وقد تراجع
على  ۱۹-مزید من التفاصیل حول تأثیر كوفیدللجوھریة في األعمال واألنشطة االقتصادیة على مستوى العالم وبمختلف الصناعات والقطاعات. 

 . لبنك مسقطلمجمعة البیانات المالیة ل ٤۳اإلیضاح راجع البنوك 
 

مي والفوائد / األرباح المستحقة المتعلقة بالقروض والسلف وذمم التمویل اإلسال القائملمبلغ األساسي من اتحلیل للمبلغ المؤجل یتضمن الجدول التالي 
 : والخسائر االئتمانیة المتوقعة ذات الصلةمنافع، للعمالء الذین تم تزویدھم بھذه ال

 
 اإلجمالي  الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة المرحلة األولى  

 لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف 

     
 ٤٥۹٬۳۲٦ ٦٬٦۷۹ ۳٥۰٬٥٦٥ ۱۰۲٬۰۸۲ ذات الصلةمستحقات التمویل وال

 ٤٦٬٦۹۳ - ٤۰٬۳۸٦ ٦٬۳۰۷ التعرض خارج المیزانیة العمومیة
 ٥۰٦٬۰۱۹ ٦٬٦۷۹ ۳۹۰٬۹٥۱ ۱۰۸٬۳۸۹  إجمالي التعرض

 ۲۱٬٥۹۹ ۱٬٤۷۳ ۱۹٬۸٥۲ ۲۷٤ ضمحاللاجمالي اال
      :یشمل

 ۲٦٬۹۷۸ ٤٥٥ ۱۸٬۹۰٦ ۷٬٦۱۷ مؤجلالمبلغ ال
الخسائر االئتمانیة ( مخصصات انخفاض القیمة

 ۱٬۱٥۲ ۱۰۰ ۹٦۰ ۱۹ )المتوقعة
 ۲٥٬۸۲٦ ۳٥٥ ۱۷٬۹٤٦ ۷٬٥۹۸ القیمة الدفتریة

 
 :رأس المالالتأثیر على كفایة 

للمرحلة األولى  المرحلیةالتحوطي" بموجب ترتیبات التعدیل التصفیة كفایة رأس المال "عامل لحسابات ضمن ذلك، طبق البنك أیًضا باإلضافة إلى 
 .  أساسنقطة  ۹۰الخسائر االئتمانیة المتوقعة. تأثیر عامل التصفیة أعاله على رأس المال التنظیمي للبنك ھو  مراحل من ۲والمرحلة 

 
 أرقام المقارنة ۲۹
 
لتتوافق مع العرض المعتمد للسنة الحالیة. ال تعتبر عملیات إعادة التصنیف جوھریة وال تؤثر  ۲۰۱۹تمت إعادة تصنیف أرقام مقارنة معینة لسنة  

 على صافي اإلیرادات أو حقوق المالكین المسجلة سابقاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .۱صفحة رقم  -تقریر مراقب الحسابات المستقل  

 




