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)وإذا كان لنــا أيُّهــا المواطنــون أن نزهــو ونفخــر بــاإلرث العظيــم الــذي تلقيناه عن األســاف 
فــإنَّ ذلــك يجــب أال يكــون الغايــة التــي يجــب أن نقــف عندهــا ُمكتفيــن باجتــرار الماضــي 
ونعيــش ذكــرى مفاخــر، فــذاك ُخلــق الخامــل الــذي ال عــزم لــه وحاشــا أن يكــون الُعمانــي 
كذلــك، فلقــد أثبــت دومــً أنَّــه ذهــٌن متوقــٌد وفكــٌر ُمتجــدٌد وروٌح وثابــٌة تطمــح إلــى ارتيــاد 
اآلفــاق ال تنثنــي عــن مطلبهــا إال غالبــة ظافــرة، وكان لزامــً أن نبنــي كمــا بنــوا وأفضل مما 
بنــوا ُمســتلهمين عطاءهــم اإلنســاني العظيــم دافعــً إلــى البنــاء والتعميــر وحافــزًا إلــى 

مزيــد الرقــي والتطويــر(.

السلطان قابوس بن سعيد
طيب اهلل ثراه

حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم
حفظه اهلل ورعاه

إن بنــاء األمــم وتطورهــا مســؤولية عامــة يلتــزم بهــا الجميــع، وال يســتثنى أحــد مــن 
ــه وبقــدر اســتطاعته، فقــد تأسســت عمــان وترســخ  ــدوره فيهــا، كل فــي مجال القيــام ب
وجودهــا الحضــاري بتضحيــات أبنائهــا، وبذلهــم الغالــي والنفيــس من أجــل الحفاظ على 
عزتهــا ومنعتهــا، وإخاصهــم ألداء واجباتهــم الوطنيــة، وإعائهــم لمصالــح الوطن على 
المصالــح الشــخصية، وهــذا مــا عقدنــا العــزم علــى إرســائه وصونــه حتــى نصــل للتطــور 
الــذي نســعى إليــه واالزدهــار الــذي نســهر علــى تحقيقــه، والنزاهــة التــي ال بــد أن تســود 

كافــة قطاعــات العمــل وأن تكــون أساســً ثابتــً راســخً لــكل مــا نقــوم بــه.



رؤيتنا 
وقيمنا

-
خدميــة  مؤسســة  نكــون  أن 
ُعمانيــة الهويــة عالميــة الريــادة، 
ــع  ــد المجتم ــا وترف ــم زبائنه تدع
النمــو  لهــم  يحّقــق  مــا  بــكل 

واالزدهــار. 

رؤيتنا
-

قيمنا
-

كــن نزيهًا فــي تعاملك
تعامل بنزاهة وجرأة وُحسن خلق.

كــن منفتحًا فــي تفكيرك
اســتمع بإصغــاء. وشــّجع األفــكار. وتبــّن 

االبتــكار. وتّقبــل اآلراء.

بالصواب قم 
تحمــل المســؤولية. واتخــذ القــرارات الصعبــة. 

واحــرص علــى التفكيــر باآلخريــن.

اعمــل لألفضل
لهــا،  خّطــط   – المناســبة  الحلــول  عــن  ابحــث 

مســؤوليتها. وتحمــل  نفذهــا 

الفوز الحقيقي 
ُيبنى على

-أسس راسخة



نرحب بك إلى 
معايير جديدة 

للفوز 
 -

الدولــي، نســعى  فــي صحــار 
ــوم  ــاء بمفه ــو االرتق ــًا نح دائم
ــا  ــدة، كم ــاق جدي ــى آف ــوز إل الف
أننــا ملتزمــون برفــع المعاييــر 
فــي  المســتويات  أرقــى  إلــى 
كافــة أعمالنــا. وكنتيجــة لذلك، 
المصرفــي  بالقطــاع  ارتقينــا 
ــا مراحــل متقدمــة مــن  وحققن

ــوز.  الف

-المقدمة



 

قائمة قائمة 
المحتوياتالمحتويات

مجلس اإلدارة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

حوكمة الشركات

تقرير مراجعي الحسابات حول حوكمة الشركات

تقرير حوكمة الشركات

اإلدارة

فريق اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

التقرير اإلداري والتحليلي

البيانات المالية - صحار الدولي

تقرير التدقيق حول البيانات المالية

بيان المركز المالي 

بيان الدخل الشامل

بيان التغّيرات في حقوق المساهمين

بيان التدفقات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية

اإلفصاح التنظيمي - صحار الدولي

تقرير مراجعي الحسابات فيما يتعّلق بقواعد "بازل ٢ وبازل ٣" لإلفصاح 

اإلفصاح التنظيمي طبقً لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح 

صحار اإلسالمي

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

قائمة الفتاوى

البيانات المالية  - صحار اإلسالمي

تقرير التدقيق حول البيانات المالية

بيان المركز المالي 

بيان الدخل الشامل

بيان التغيرات في حقوق المّاك

بيان التدفقات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية

اإلفصاح التنظيمي - صحار اإلسالمي

تقرير مراجعي الحسابات فيما يتعّلق بقواعد "بازل ٢ وبازل ٣" لإلفصاح 

اإلفصاح التنظيمي طبقً لقواعد "بازل ٢ وبازل ٣" لإلفصاح 

للتواصل

شبكة الفروع وأرقام الهواتف، ومواقع أجهزة الصّراف اآللي
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-مجلس اإلدارة
نرتقي بالفوز إلى

مستويات أعلى
 -



الفاضــل ســعيد بن أحمد صفرار
عضــو مجلس اإلدارة

الفاضــل عبداهلل بن ســالم الحارثي
نائــب رئيــس مجلس اإلدارة

الفاضــل طارق بــن محمد المغيري
عضــو مجلس اإلدارة

من اليمين إلى اليســار

المهنــدس أحمد بــن حمد الصبحي
عضــو مجلس اإلدارة

الفاضل بيبين درامســي نانســي
عضــو مجلس اإلدارة

من اليمين إلى اليســار 

الفاضــل محمد بــن محفوظ العارضي
رئيــس مجلس اإلدارة

الفاضل ســالم بن محمد المشــايخي
عضــو مجلس اإلدارة



تقرير رئيس 
مجلس اإلدارة

-
يســعدني ويشــرفني أن أســتعرض لكــم أداء وإنجــازات صحــار الدولــي )البنــك( 

للســنة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢019. 

األداء المالي
حّقــق البنــك صافــي أربــاح بلــغ ٣4.406 مليــون ريــال عمانــي للســنة المنتهيــة فــي 
٣1 ديســمبر ٢019م، وبالمقارنــة مــع ٢9.٣66 مليــون ريــال عمانــي التــي حّققهــا 
البنــك فــي الفتــرة نفســها مــن العــام ٢018، بلغــت نســبة النمــو مــا يعــادل ٢.٪17. 
وقــد أوصــى مجلــس إدارة البنــك بتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 6٪ لهــذا العــام، بمــا 
يعــادل 6 بيســات لــكل ســهم. وعليــه، فقــد وافــق البنــك المركــزي العمانــي 
لــكل  بيســات   ٣ ( المــال  رأس  مــن   ٪٣ بنســبة  نقديــة  أربــاح  توزيــع  علــى 
المــال )٣ أســهم لــكل 100  رأس  مــن   ٪٣ بنســبة  مجانيــة  وأســهم  ســهم( 

ســهم(. 

كمــا ارتفعــت إيــرادات الفوائــد فــي عــام ٢019م بنســبة ٢٣.9% لتصــل إلــى 70.191 
مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بـــ 56.651 مليــون ريــال عمانــي فــي ٢018م. وبلــغ 
الدخــل التشــغيلي لعــام ٢019م إلــى 104.659 مليــون ريــال عمانــي، بزيــادة قدرهــا 
10.8% مقارنــة بـــ 94.4٣8 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢018م. كمــا ســّجل إجمالــي 
مصروفــات التشــغيل ارتفاعــً يقــدر بـــ 1٣.5٪، حيــث بلــغ اإلجمالــي 45.٢86 مليــون 
ريــال عمانــي مقارنــة بـــ ٣9.885 مليــون ريــال عمانــي مــن عــام ٢018م، األمــر الــذي 
ــا اســتمرارنا فــي االســتثمار فــي مواردنــا البشــرية والبنيــة التحتيــة  يترجــم جلّيً
األساســية للبنــك. وقــد ارتفعــت األربــاح التشــغيلية فــي عــام ٢019م بنســبة 
8.8% لتبلــغ 59.٣7٣ مليون`ريــال عمانــي مقارنــة بـــ 54.55٣ مليــون ريــال عمانــي 

فــي نفــس الفتــرة مــن عــام ٢018م.

كمــا نمــا إجمالــي األصــول بنســبة 15.1% ليرتفــع إلــى ٣.505 مليــار ريــال عمانــي فــي 
ــي فــي عــام ٢018م. وارتفــع صافــي  ــال عمان ــار ري ــة بـــ ٣.046 ملي عــام ٢019م مقارن
ريــال عمانــي فــي عــام  إلــى ٢.454 مليــار   %9.0 القــروض والســلفيات بنســبة 
٢019م، مــن ٢.٢5٢ مليــار ريــال عمانــي فــي عــام ٢018م. ســجلت ودائــع الزبائــن 
ارتفاًعــا بنســبة 15.٣٪ إلــى ٢.097 مليــار ريــال عمانــي فــي عــام ٢019م مــن 1.818 
مليــار ريــال عمانــي فــي عــام ٢018م. حيــث ارتفعــت حصــة البنــك فــي الســوق 
مــن ائتمــان القطــاع الخــاص فــي نهايــة شــهر أكتوبــر مــن عــام ٢019م إلــى ٣8.٪11 
مــن 10.48٪ فــي ديســمبر ٢018م، وارتفعــت حصــة البنــك أيضــً فــي ودائــع القطــاع 

ــى 8.60٪ خــال نفــس الفتــرة. الخــاص مــن 7.9٣٪ إل

القــروض  إجمالــي  علــى  المتعثــرة  والســلفيات  القــروض  نســبة  ارتفعــت 
والســلفيات مــن ٣.٢9٪ فــي ديســمبر ٢018م إلــى 4.8٢٪ فــي ديســمبر ٢019م ممــا 
يعكــس انخفــاض جــودة األصــول لبعــض عمــاء الشــركات. كمــا يواصــل البنــك 
تركيــزه علــى اإلدارة الفعالــة للمخاطــر االئتمانيــة بمــا يتماشــى مــع سياســات 

إدارة مخاطــر االئتمــان.

وعليــه، يواصــل صحــار الدولــي تركيــزه علــى تعزيــز قيمــة المســاهمين تماشــيً 
مــع أهدافــه االســتراتيجية.

االستدامة واإلنجازات
ــي علــى قــدم المســاواة مــع  ــي القــوي، ُصنــف صحــار الدول بفضــل مركــزه المال
البنــوك األخــرى مــن قبــل وكالــة التصنيــف الشــهيرة موديــز، وعلــى الرغــم مــن 
بيئــة التشــغيل التنافســية، فقــد حّقــق البنــك نجاحــً كبيــرًا فــي اســتقطاب 
رؤوس األمــوال مــن خــال الســندات الدائمــة بقيمــة 100 مليــون ريــال عمانــي فــي 
غضــون إطــار زمنــي مدتــه شــهر واحــد فقــط، األمــر الــذي يعــد إنجــازًا مشــرفً 
فــي القطــاع المصرفــي. كمــا عــّزز البنــك قاعــدة رأســماله عبــر اإلغــاق الناجــح 
الكتتــاب أســهم حــق األفضليــة، الــذي شــهد بــدوره نجاحــً وإقبــاالً كبيــرًا تجــاوز 
قيمــة الســندات المعروضــة، ممــا أدى إلــى زيــادة رأس المــال للفئــة األولــى بمقــدار 
40 مليــون ريــال عمانــي، ويترجــم إقبــال المســاهمين الملحــوظ المكانــة الجيــدة 
التــي يتمتــع بهــا البنــك فــي الســوق فضــًا عــن ثقــة المســتثمرين فــي قــدرة 
البنــك علــى االســتمرار فــي مســيرة النمــو والوفــاء بمتطلباتهــا االســتراتيجية.

العمل وفق ثقافة الفوز
لقــد شــهد العــام ٢019 توقيــع صحــار الدولــي علــى اتفاقيــة أصبــح بموجبهــا 
مستشــارًا ماليــً إلحــدى  أكبــر شــركات تصنيــع المنســوجات فــي الســلطنة، 
وعليــه يتولــى البنــك مســؤولية مضاعفــة رأس المــال واالكتتــاب العــام للشــركة 

فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة مــن خــال طــرح عــام أولــي. 

وتجســيدًا لغايتــه المتمثلــة فــي »مســاعدة النــاس علــى تحقيــق الفــوز«، أجــرى 
ــات الســلطنة، وذلــك ضمــن  ــدة فــي مختلــف والي صحــار الدولــي ســحوبات عدي
برنامــج حســاب الجوائــز للعــام ٢019، البرنامــج الــذي يهــدف بشــكل أساســي 
إلــى غــرس ثقافــة االدخــار فــي المجتمــع ومكافــأة أولئــك الذيــن يحرصــون علــى 
ــة قيمــة، ممــا يســاعدهم الحقــً علــى تحقيــق االزدهــار  ــز نقدي انتهاجهــا بجوائ

والنمــو.

وفــي إطــار حرصــه علــى تعزيــز ثقافة »الفــوز« لدى موظفيه كأحد أهم أساســيات 
بيئــة العمــل، أطلــق صحــار الدولــي برنامــج »ارتقــاء بلــس«، وهــو برنامــج تدريبــي 
ويهــدف  لأعمــال،  هارفــارد  لكليــة  التابعــة  النشــر  دار  مــع  بالتعــاون  ُأســس 

بشــكل أساســي إلــى تنميــة المهــارات اإلداريــة والقياديــة لــدى الموظفيــن.

توسيع القاعدة الرقمية
ســعيً منــه لتوفيــر صيرفــة بمفهــوم جديــد، أطلــق صحــار الدولــي بطاقــات 
وأجهــزة نقــاط البيــع بخاصيــة الدفــع عــن بعــد إلضفــاء مزيــد مــن الساســة 
ــة علــى حــد ســواء، وعليــه يعــد  ــن والمجموعــات التجاري لعمليــات الدفــع للزبائ

محمد بن محفوظ العارضي

صحــار الدولــي البنــك األول فــي الســلطنة الــذي يوّفــر بيئــة متكاملــة لعمليــات 
الدفــع عــن بعــد )الاتامســية(. وفــي ســياق تعزيــز كفــاءة خدماتــه المصرفيــة، 
دشــن البنــك جهــاز صــرف آلــي يتســم بخاصيــة تدويــر األوراق النقديــة وهــو األول 

مــن نوعــه فــي الســلطنة. 

وإلــى جانــب توســيع قاعــدة خدماتــه المصرفيــة الرقمية، يحرص البنك باســتمرار 
تتســم  ماليــة  خدمــات  تقديــم  أجــل  مــن  التقنيــات  أحــدث  اســتخدام  علــى 
باالحترافيــة لتلبــي احتياجــات مختلــف شــرائح المجتمــع وخــال مطلــع العــام 
ــة لاتصــاالت »عمانتــل«، إلطــاق  ٢019، عقــد البنــك شــراكة مــع الشــركة العماني
والســلس.  والســريع  اآلمــن  اإللكترونــي  للدفــع  كمنصــة   ،e-Floos تطبيــق 
وانطاًقــا مــن ذلــك، أبــرم البنــك شــراكات عديــدة مــع مجموعــات تجاريــة مختلفــة 
لتوفيــر خدمــات الدفــع اإللكترونــي مــن خــال تطبيــق e-Floos. وفــي الســياق 
الرقمــي، دشــن صحــار الدولــي موقعــه اإللكترونــي الجديــد الــذي ُصمــم وُطــور 
بعنايــة مــن أجــل توفيــر تجربــة فريــدة مــن نوعهــا للمســتخدمين ُتمكنهــم مــن 
الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة بــكل ســهولة ويســر، ممــا يلبــي متطلبــات 

ونمــط الحيــاة اليوميــة.

خدمة زبائننا
لتعزيــز التجربــة المصرفيــة للزبائــن وتطويــر بيئــة عمــل أفضــل لموظفيــه، نقــل 
صحــار الدولــي مكتبــه الرئيســي مــن حــي مطــرح التجــاري إلــى مجمــع الِســيف 
بأحــدث  مــزودة  بيئــة عصريــة  الجديــد  الموقــع  يوفــر  حيــث  القــرم،  بشــاطئ 

التقنيــات لتعزيــز تجربــة الزبائــن المصرفيــة.

وانعكاســً للفهــم العميــق والحاجــة إلــى توفيــر حلــول مصرفيــة متخصصــة 
وخدمــات استشــارية لزبائنــه مــن ذوي الدخــل العالــي فــي الســلطنة، دشــن صحــار 
الدولــي خدماتــه االستشــارية الجديــدة إلدارة الثــروات بأعلــى المعاييــر العالميــة، 
حيــث يقــدم القســم خدمــات متخصصــة تناســب احتياجــات كل زبــون علــى حــدة، 
تشــمل الخدمــات الماليــة والخدمــات المرتبطــة بهــا؛ مثــل: التوفيــر والودائــع، 

واالســتثمارات، والقــروض، والحمايــة والتأميــن، والخدمــات المصرفيــة اليوميــة.

وقــد عمــل البنــك أيضــً علــى تطويــر وأتمتــة عملياتــه المصرفيــة بهــدف تعزيــز 
ــدة  مســتوى الخدمــات وتســهيل إجــراء العمليــات وتوفيــر حلــول مصرفيــة رائ
فــي الســوق، حيــث شــملت هــذه العمليــات فتــح الحســاب البنكــي، وطلــب 
القــرض الشــخصي، والقــرض اإلســكاني، إضافــة إلــى خطابات االعتمــاد والضمان.

العالميــة  المصرفيــة  الخدمــات  أفضــل  لتقديــم  الــدؤوب  ســعيه  إطــار  وفــي 
للزبائــن فــي الســلطنة، وقــع صحــار الدولــي اتفاقيــة حصريــة مــع المجموعــة 
الماليــة األوروبيــة )EFG(، أحــد أكبــر البنــوك السويســرية الخاصــة المصنفــة 
عالمًيــا مــن البنــوك ذات الثقــل المالــي. وبموجــب هــذه االتفاقيــة، تعتــزم كلتــا 
المؤسســتين توحيــد الجهــود مــن أجــل تزويــد المؤسســات الماليــة وصناديــق 
الثــروات الســيادية والشــركات العائليــة وصناديــق التقاعــد واألفــراد مــن ذوي 
الدخــل العالــي بالوصــول الحصــري إلــى فــرص االســتثمار العالميــة والمنتجــات 

المبتكــرة.

التواصل مع الزبائن والمجتمعات المحلية
إلــى جانــب دعمــه للعديــد مــن المبــادرات والمســاهمة فــي مســيرة التنميــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي الســلطنة، عمــل البنــك علــى دعــم االســتراتيجية 
ــادة القيمــة  الحكوميــة المتعلقــة بالتعميــن، وكجــزء مــن اســتراتيجيته فــي زي
المحليــة المضافــة، ســاهم البنــك فــي خلــق آالف فــرص العمــل للكــوادر البشــرية 
العمانيــة مــن خــال دعــم مشــاريع ضخمــة بماييــن الــدوالرات، فضــًا عــن كــون 
ــي فــي  ــة للباحثيــن عــن عمــل، وعليــه يعــد صحــار الدول البنــك مؤسســة جاذب
الوقــت الحالــي فــي مصــاف المؤسســات الخاصــة التــي تزيــد نســبة التعميــن 

فيهــا علــى ٪90.

ــا  وفــي إطــار دوره الحيــوي فــي دعــم وتعزيــز االقتصــاد الوطنــي والمضــي قدًم
بمســيرة التطــور، يواصــل صحــار الدولــي تنظيــم سلســلة »آراء«، منتــدى رئيــس 

مجلــس اإلدارة، الــذي يســتقطب الحــوارات والنقاشــات مــع عــدد مــن المؤثريــن 
ــم، وبدورهــا  ــرات واإلنجــازات المشــهود لهــم علــى مســتوى العال أصحــاب الخب
تمثــل هــذه المبــادرات منصــة مثاليــة تمّكــن صحــار الدولــي مــن الوفــاء بوعــده 
الــذي يرتكــز علــى مســاعدة الزبائــن علــى تحقيــق »الفــوز« فــي عالمهــم الدائــم 
التغيــر مــن خــال االســتفادة مــن أفضــل التجــارب العالميــة وتصديــر التجــارب 

العمانيــة الناجحــة إلــى العالــم. 

ومــن جانــب تمكيــن المــرأة، رعــى صحــار الدولــي احتفاليــة مميــزة فــي وزارة 
التربيــة والتعليــم وذلــك تزامًنــا مــع احتفــاالت الســلطنة بيــوم المــرأة العمانيــة، 
وعلــى هامــش االحتفــال أجــرى صحــار الدولــي أيضــً ســحوباته الخاصــة بيــوم 
ــز ٢019. كمــا نظــم صحــار الدولــي  المــرأة العمانيــة ضمــن برنامــج حســاب الجوائ
ــرًا إلســهاماتهن المتميــزة  ــك تقدي ــه، وذل حفــًا علــى مســتوى البنــك لموظفات
فــي تعزيــز مســيرة النجــاح والنمــو التــي يشــهدها البنــك، إلــى جانــب إعــان 
البنــك عــن إجــراء مجموعــة مــن التغييــرات فــي سياســات المؤسســة المرتبطــة 

بالكــوادر النســائية.

البنــك خــال شــهر  فــي مبــادرات  المجتمــع والموظفيــن  إشــراك  إطــار  وفــي 
رمضــان الفضيــل، أطلــق صحــار الدولــي حملــة تحــت عنــوان »#فوزهم_فوزنــا« 
عبــر صفحاتــه فــي منصــات التواصــل االجتماعــي، وذلــك بهــدف تســليط الضــوء 
علــى العطــاء والعمــل الخيــري، إيمانــً مــن البنــك بــأن كل مســاهمة مهمــا صغــر 
حجمهــا فهــي بالتأكيــد تصنــع فارقــً كبيــرًا وإيجابيــً فــي المجتمــع. وتزامنــً مــع 
روح العطــاء لمبــادرة »#فوزهم_فوزنــا«، أطلــق صحــار الدولــي أيضــً حملــة لتوزيــع 
الشــهر  المحــدود طــوال  الدخــل  المــواد االســتهاكية األساســية لأســر ذات 

الفضيــل.

ــي  ــدة للبنــك، أصبــح صحــار الدول ــة الجدي ــة التجاري وترجمــة الســتراتيجية الهوي
الراعــي الحصــري لبطــل ســباقات الفورمــوال 4، شــهاب الحبســي ذي الـــ 15 عامــً، 
حيــث تأهــل بطلنــا الواعــد إلــى ســباقات الفورمــوال ٣، كمــا قــام البنــك أيضــً 
ــى قمــة  ــة تصــل إل ــاة عماني ــة لتكــون أول فت ــرة الحارثي ــة المتســّلقة نضي برعاي

جبــل إيفرســت.

االلتزام بتمكين الشباب العماني
عبــر توفيــر نقطــة انطــاق لشــباب الوطــن، أطلــق صحــار الدولــي فــي وقــت 
العمــل  فــرص  تعزيــز  إلــى  يهــدف  برنامــج  وهــو  »طموحــي«،  برنامــج  ســابق 
لخريجــي الكليــات والجامعــات العمانييــن، وقــد شــهد العــام الحالــي تخريــج 

الدفعــة األولــى ليتــم عقــب ذلــك فتــح مجــال التســجيل للدفعــة التاليــة. 

وفــي ســياق مماثــل، واصــل صحــار الدولــي ســعيه الــدؤوب فــي دعــم المبــادرات 
المتعلقــة بتمكيــن الشــباب العمانــي وصقــل مهاراتهــم عبــر رعايــة النســخة 
الثالثــة مــن نــدوة »جلســات ملهمــون«، أحــد أهــم المنصــات التــي تســتهدف 
م صحــار الدولــي دعمــً برعايــة برنامــج »إنجــاز  إلهــام شــباب المســتقبل. كمــا قــدَّ
عمــان« للعــام الدراســي ٢0٢0/٢019، وهــو برنامــج يهــدف إلــى تمكيــن 1000 شــاب 
ــي  ــك قــام صحــار الدول ــى جانــب ذل اد أعمــال. وإل ــوا روَّ عمانــي وتأهيلهــم ليكون
بالتعــاون مــع الكليــة التقنيــة العليــا بمســقط بدعــم ورعايــة فعاليــة الملتقــى 
الثانــي ألنديــة ريــادة األعمــال واالبتــكار لمؤسســات التعليــم العالــي »ماراثــون 

االبتــكار« للعــام ٢019.

مــن خــال تمكيــن  الســلطنة  فــي  األكاديمــي  المشــهد  وإلــى جانــب تعزيــز 
الكــوادر الوطنيــة الشــابة فــي مختلــف المجــاالت المهنيــة بمــا فــي ذلــك الصحيــة 
والرياضيــة، رعــى صحــار الدولــي خــال العــام ٢019 حفــل تخريــج دفعــة جديــدة مــن 
طلبــة كليــة عمــان للعلــوم الصحيــة والمعهــد العالــي للتخّصصــات الصحيــة. 
كمــا قــام البنــك برعايــة عــدد مــن المنصــات ومبــادرات تبــادل المعرفــة كمعهــد 
المحلليــن المالييــن المعتمديــن )CFA( بالســلطنة، وذلــك لتعزيــز دورهــم 

كعنصــر أساســي للتنميــة والتطــور االجتماعــي واالقتصــادي الوطنــي.

واســتكماالً لمســيرته فــي االســتثمار فــي طاقــات ومواهــب الشــباب، يواصــل 
صحــار الدولــي تقديــم الدعــم لهــذه الفئــة الحيويــة مــن المجتمــع فــي العديــد 

1٧التقرير السنوي لصحار الدولي 1٦٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



مــن المنافســات والبطــوالت التــي تســاهم فــي رفــع علــم الســلطنة عاليــً فــي 
مختلــف المحافــل المحليــة والدوليــة. كمــا أطلــق صحــار الدولــي العديــد مــن 
المســابقات عبــر صفحاتــه فــي منصــات التواصــل االجتماعــي علــى مــدار العــام 

ــز التواصــل مــع زبائنــه واألطــراف ذات الصلــة.  بهــدف تعزي

التقدم في صحار اإلسالمي 
لقــد شــهد العــام ٢019 انتقــال مكتــب صحــار اإلســامي الرئيســي مــن منطقــة 
روي إلــى منطقــة غــا، األمــر الــذي وّفــر وصــوالً أســهل ومريحــً للزبائــن، فضــًا 
ــك، أعلــن صحــار  ــى ذل ــة إل ــره لبيئــة عمــل أفضــل للموظفيــن. وإضاف عــن توفي
ــة الثانــي للماليــة اإلســامية  اإلســامي عــن دعمــه ومشــاركته فــي مؤتمــر صال
الشــريعة  المتوافقــة مــع  الخبــراء فــي الصيرفــة  الــذي اســتقطب عــددًا مــن 
متنــوع  اقتصــاد  بنــاء  فــي  اإلســامية  الماليــة  »دور  الســتعراض  اإلســامية 

ومســتدام«.

مــن جانــب آخــر وّقــع صحــار اإلســامي، نافــذة الصيرفــة اإلســامية لصحــار الدولــي، 
مذكــرة تفاهــم مــع وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة ليوّفــر بذلــك حلــوالً ذكيــة 
ومبتكــرة فــي قطاعــات األوقــاف المختلفــة، وبموجــب هــذه االتفاقيــة نظــم كا 

الطرفــان نــدوة تعريفيــة.

التكريم والجوائز
ــم  ــج وتكري ــم تتوي ــز وأهــداف الفــوز، ت خــال مســيرة البنــك نحــو تحقيــق التمي
صحــار الدولــي بالعديــد مــن الجوائــز نظيــر ريادتــه فــي مجال األعمــال والنمو الذي 
يحققــه، فضــًا عــن مبادراتــه ضمــن مجــال المســؤولية االجتماعيــة للشــركات. 
فقــد حصــد البنــك جائــزة مجلــة عمــان االقتصاديــة )OER( ضمــن »أفضــل ٢0 
شــركة أداًء«، كمــا حصــل البنــك أيضــً علــى جائزتيــن ضمــن حفــل توزيــع جوائــز 
مجلــة عالــم االقتصــاد واألعمــال، بمــا فــي ذلــك جائــزة »أفضــل الشــركات أداًء« 
ضمــن فئــة »الشــركات ذات رأس المــال الكبيــر«، وجائــزة »أفضــل حملــة فــي 
مجــال المســؤولية االجتماعيــة«. وتزامنــً مــع إطــاق هويتــه الجديــدة، حصــد 
صحــار الدولــي جائــزة »التميــز فــي الهويــة التجاريــة الجديــدة« علــى هامــش 
حفــل توزيــع جوائــز التمويــل والبنــوك الســنوية ٢019م، وتــوج صحــار الدولــي 
جهــوده فــي اســتراتيجية التحــول الرقمــي بفــوزه فــي النســخة الخامســة مــن 
جوائــز »إنفوســيس فينــاكل«  للمنتجــات المبتكــرة للزبائــن للعــام ٢019م، وذلــك 

ضمــن فئــة »تطويــر الممارســات المبتكــرة«.

آفاق جديدة
وفــي إطــار التزامــه بتحقيــق اســتراتيجيته الطموحــة ورؤيتــه ليكــون مؤسســة 
ــادة، كشــف صحــار الدولــي عــن التصميــم  ــة عالميــة الري خدميــة عمانيــة الهوي
المعمــاري لمبنــى المقــر الرئيســي الجديــد للبنــك، كمــا تــم اســتعراض نمــوذج 
ثاثــي األبعــاد للمقــر الجديــد، ومقطــع مرئــي ُيظهــر تصميــم المبنــى الداخلــي 
التــي تضمنهــا.  العصريــة  والفكــرة  التصميــم  علــى  التركيــز  مــع  والخارجــي 
ويهــدف صحــار الدولــي مــن خــال إنشــاء المبنــى إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة علــى 
صعيــد تجربــة الزبائــن، وتوفيــر بيئــة عمــل أفضــل لموظفيــه، وبــدوره ســيكون 
مســقط  مدينــة  معالــم  إلــى  تضــاف  معماريــة  أيقونــة  بمثابــة  الصــرح  هــذا 
العامــرة. حيــث يجســد تصميــم المبنــى الجديــد رؤيــة البنــك فــي التواصــل مــع 
زبائنــه مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وســيبعث المقــر الرئيســي الجديــد مزيــًدا مــن 
الثقــة بالهويــة التجاريــة، وبالتالــي تطويــر بيئــة مصرفيــة أكثــر جاذبيــة وكفــاءة 

وفاعليــة فــي الســلطنة.

الحوكمة المؤسسية 
المؤسســية  الحوكمــة  حــول  شامــًا  تقريــرًا  السنوي  تقريره  مع  البنك  يرفق 
ويصــدر  الخارجييــن،  الحســابات  قبــل مدققــي  مــن  األصــول  مصدقــً حســب 
هــذا التقريــر وفقــً للتعليمــات ذات الصلــة بموجــب ميثــاق حوكمــة شــركات 

المســاهمة العامــة الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال. 

وسيواصل البنك االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات وضمان اإلفصاح 
مصممة  للبنك  الداخلية  الرقابة  وعمليات  أنظمة  إن  الكافيين.  والمساءلة 
بشكل يضمن تحديد وإدارة المخاطر الرئيسية الكامنة في عملياته بشكل 
فعال، مما يوفر ضمانات معقولة لزبائن البنك ومجلس إدارته ومساهميه بأن 

البنك محمية. أصول 

النظرة المستقبلية
نســتطيع أن نلمــس اســتمرار الطلــب علــى التمويــل فــي المســتقبل القريــب 
ــك نظيــر  علــى الرغــم مــن ثبــات أســعار النفــط علــى مســتوياتها الحاليــة، وذل
التــزام الحكومــة بمواصلــة التركيــز علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة إلــى جانــب 
االســتثمارات فــي القطاعــات التــي تــم تحديدهــا باعتبارهــا أساســية فــي خطــة 
ــة، يحافــظ صحــار  ــات االقتصادي ــع االقتصــادي. وعلــى الرغــم مــن الصعوب التنوي
ــة بنــاء التميــز فــي القطــاع واالســتفادة  ــي علــى مكانتــه الجيــدة لمواصل الدول
ــز االقتصــاد  ــدوره الحيــوي فــي تعزي مــن كافــة الفــرص لاســتمرار فــي القيــام ب

ــراء األطــراف ذات المصلحــة بقيمــة مســتدامة. ــة إث الوطنــي ومواصل

كلمة شكر وتقدير
وفــي الختــام، فإنــه ال يســعني إال أن أتوجــه بالشــكر والتقديــر لكافــة األطــراف 
ذات الصلــة بعمــل البنــك وأدائــه المتميــز، وأخــص منهــم بالذكــر هنا مســاهمي 
البنــك وزبائنــه الكــرام، ذلــك لثقتهــم المســتمرة فــي البنــك، وكذلــك إدارة 
البنــك وكافــة موظفيــه علــى إخاصهــم وعملهــم الــدؤوب لتحقيــق النتائــج 

الباهــرة.

وأتوجــه بالشــكر والتقديــر كذلــك للبنــك المركــزي العمانــي والهيئــة العامــة 
المصرفــي  القطــاع  مســاندة  فــي  الملمــوس  إلســهامهما  المــال  لســوق 
ــه، واإلرشــاد والتوجيــه المســتمرين لتطبيــق  بالســلطنة واألعمــال المتعلقــة ب
أعلــى المعاييــر العالميــة فــي الصيرفــة والحوكمــة، بمــا يحقــق الثقــة العالميــة 

فــي القطــاع االقتصــادي بالســلطنة.

الــذي يشــهده القطــاع المصرفــي فــي  إلــى أن التطــور  ونــود أن ننــوه هنــا، 
الســلطنة ليــس وليــد اللحظــة، بــل هــو نتــاج للرؤيــة الثاقبــة، وطويلــة األمــد 
لموالنــا المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى، الســلطان قابــوس بــن ســعيد طيــب اهلل 
ثــراه، الــذي حققــت الســلطنة فــي عهــده الميمــون إنجــازات تتجــاوز بمراحــل 
العمــر الزمنــي للنهضــة المباركــة التــي شــهدتها عماننــا الغاليــة فــي كافــة 
المجــاالت والقطاعــات التنمويــة واالجتماعيــة واألمنيــة واالقتصاديــة منــذ عــام 

1970م.

وعلــى خطــى المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى، فــإن مســيرة التقــدم والنمــاء لهــذا 
البلــد العظيــم ســوف تواصــل نهجهــا الصاعــد بمشــيئة اهلل وتوفيقــه تحــت 
القيــادة الواعيــة والحكيمــة لموالنــا حضــرة صاحــب الجالــة الســلطان هيثــم 
بــن طــارق المعظــم – حفظــه اهلل ورعــاه، لتســتكمل ُعمــان فــي عهــده الزاهــر 
مســيرة التقــدم والنمــاء، معاهديــن جالتــه علــى الســمع والطاعــة فــي الســراء 
والضــراء، ملتفيــن جميعــً حولــه، لتبقــى رايــة عمــان خفاقــة بيــن األمــم، ولتنعــم 

الســلطنة وشــعبها األبــي بالرخــاء واألمــن والتقــدم واالزدهــار.

محمد بن محفوظ العارضي
رئيس مجلس اإلدارة
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فلسفـة حوكمـة الشركـات   1

تـــم تطويـــر فلسفـــة حوكمـــة الشركـــات  فــي بنـــك صحـــار الدولــي ش.م.ع.ع. )»البنــك« و/أو »صحــار الدولــي«( وفـــقً لتوجيهـــات البنـــك المركـــزي العمانـــي، والهيئـــة 
العامـــة لســـوق المـــال وقانـــون الشركـــات التجاريـــة في سلطنـــة عمـــان. وتشكـــل القيـــم العامـة األربعـــة المرادفـة لحوكمـــة الشركـات - االلتـزام، العـــدل، المسؤوليـة 

والشفافيـــة جـــزءًا ال يتجّزأ منهـــا. 
وتعــرف حوكمـــة الشركـــات بمجموعــة مــن اآلليــات، والعـــادات، والسياســـات، والقوانيـــن والتطبيقـــات التــي تؤثـــر علــى طريقـــة توجيــه وإدارة أو مراقبــة المؤسســة، 
والمقصــود بهــا هنــا صحــار الدولــي بالتحديــد، وتغطـــي حوكمــة الشركـــات العاقـــة بيـــن مختلــف األفــراد والمؤسســات وكل ذوي العاقــة  الذيــن تربطهــم عاقــة مع 
البنك، وكذلك األهـــداف والمواضيع التي تحكـــم البنـــك. وتتمحور العاقـــات الرئيسيـــة في صحار الدولي بيـــن مساهمي البنـــك، ومجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 
أّما العاقـــات األخـــرى فتتمحور حول الزبائن وموظفـــي البنـــك، والجهـــات التنظيميـــة، والمورديـــن، والبيئـــة والمجتمـــع الذي يعمـــل في إطاره البنـــك. وذلك باإلضافة 

إلى النظـــرة االقتصاديـــة الفعالـــة التي يهـــدف من خالهـــا نظـــام الحوكمـــة إلى تعزيز النتائـــج االقتصاديـــة وضمان مصلحـــة المساهميـــن.
يلتــزم مجلــس إدارة صحــار الدولــي بتحقيــق أعلــى مســتويات حوكمــة الشــركات، ويحــرص البنــك ليكــون نموذجــً يحتــذى بــه فــي تطبيــق نــص وروح وثيقــة حوكمــة 
ــي والتــي  ــذي وضعتــه الهيئــة العامــة لســوق المــال وأنظمــة حوكمــة الشــركات للبنــوك والمؤسســات الماليــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمان الشــركات ال
تعتبــر هــي األنظمــة والقواعــد والمحــركات الرئيســية لممارســات حوكمــة الشــركات فــي الســلطنة، ويتفــق صحــار الدولــي تمامــً مــع جميــع أحكامهــا، مــا عــدا تلــك 
ــر ويمكــن االطــاع علــى ميثــاق حوكمــة الشــركات الصــادر عــن الهيئــة العامــة  ــوارد فــي  الفقــرة )7( مــن هــذا التقري النصــوص المشــار إليهــا فــي بيــان االلتــزام ال

 www.cma.gov.om لســوق المــال علــى الموقــع التالــي

ويتطلب اإلطار األساسي لحوكمـة الشركـات من مجلـس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية لنافذة الصيرفة االسامية )صحار اإلسامي( والمـدراء:
العمـل باستمـرار على تحقيـق مستويـات أعلـى من حوكمـة الشركـات وااللتزام باللوائح.   •

تعزيـز الشفافيـة، والمسؤوليـة، واالستجابـة السريعـة والمسؤوليـة االجتماعيـة.   •
•  إدارة أعمــال البنــك مــع المساهميـــن، والزبائــن، والموظفيـــن، والمستثمريـــن، ومــزودي الخدمـــات، والحكومـــة والمجتمـــع بوجـــه عـــام بطريقـــة عادلـــة وواضحـــة 

وصريحــة. 
خلـق صـورة للبنـك ككيـان ملتـزم قانونيـً وأخاقيـً.   •

مجلـس اإلدارة   ٢

إّن مجلــس إدارة صحــار الدولــي هــو الســلطة اإلدارّيــة العليــا، وتتمّثــل مهّمتــه فــي الســهر علــى ضمــان مزاولــة البنــك ألعمالـــه وفقـــً لقيـــم البنـــك األساسيـــة 
وتطويـــر هـــذه القيـــم بشــكل مستمـــر ودائـــم. يتألـــف مجلـــس اإلدارة مــن أعضـــاء ذوي كفــاءة عاليــة فــي مجــاالت ووظائـــف مختلفـــة مّمــا يجعلهــم أفضــل الممّثليــن 
للمساهميـــن، واإلدارييـــن في عمليـــة اتخـــاذ القـــرارت. إن الحضور الكبير لأعضـــاء المستقليـــن قـــد مّكن المجلـــس من إجراء نقاشـــات مثمـــرة واتخـــاذ مواقـــف غيـــر 
متحيـــزة حـــول المسائـــل المطروحة أمـــام المجلـــس. كما تجدر اإلشارة أيضً إلى أّن هنـــاك فصـــًا واضـــحً بيـــن ملكيـــة البنـــك واإلدارة. يتم فصل دور كل من رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي  مــن خــال توزيــع واضــح للمســؤوليات بيــن إدارة المجلــس واإلدارة التنفيذيــة لتســيير أعمــال صحــار الدولــي، كمــا أن مجلــس 

اإلدارة هــو المســؤول عــن اإلشــراف علــى كيفيــة اإلدارة التــي تخــدم المصالــح طويلــة األجــل للمســاهمين وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين اآلخريــن.

تشكيـل وتصنيـف مجلـس اإلدارة   1-٢

يعــد تشــكيل مجلــس اإلدارة والعمليــة االنتخابيــة ألعضــاء المجلــس ومصالــح المســاهمين هــي مــن مجــاالت االهتمــام الرئيســي للبنــك بســبب حــرص البنــك علــى 
االلتــزام بالحوكمــة الســليمة. 

ويبين الجدول )1( التالي تفاصيل أعضاء المجلس المنتخب:

الجدول رقم 1 : تشكيـل وتصنيـف مجلـس اإلدارة 

الجهة التي يمثلهـاالفئـةاسـم العضـو 

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضـل محمد بن محفوظ العارضي ، )رئيس المجلـس(

مستقلغيـر تنفيـذيالفاضـل عبد اهلل بن سالم الحارثي )نائب رئيس المجلس(

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضل سالـم بن محمد بن مسعود المشايخـي

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضل سعيد بن أحمد صفرار

غير مستقـلغيـر تنفيـذيالمهندس أحمد بن حمد الصبحي

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضل طارق بن محمد المغيري

مستقلغير تنفيذي الفاضل بيبين درامسي نانسي
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مجلـس اإلدارة )تابع(  ٢

لمحـة عن أعضـاء مجلـس اإلدارة الحاليين   ٢-٢

الفاضل محمد بن محفوظ العارضي
رئيس مجلس إدارة

ــن محفــوظ العارضــي أيضــً منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيــذي لـــ »إنفســتكورب«، المؤسســة الماليــة العالميــة المتخصصــة فــي  يشــغل الفاضــل محمــد ب
www.investcorp.com البديلــة  االســتثمارات 

ــه حتــى تــم  وكان العارضــي، وهــو اللــواء الركــن الطيــار المتقاعــد، قــد التحــق فــي مــا ســبق بســاح الجــو الســلطاني الُعمانــي فــي العــام 1978م، مقدمــً خدمات
تعيينــه بمنصــب قائــد ســاح الجــو. وتقديــرًا لمســاهماته الكبيــرة لســاح الجــو الســلطاني الُعمانــي، كّرمــه الســلطان قابــوس بــن ســعيد طيــب اهلل ثــراه فــي العــام 

2000م بمنحــه وســام الشــرف الســلطاني.

وكان قــد تمكــن مــن تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات فــي المناصــب التــي شــغلها، فعقــب عاميــن مــن انضمامــه لـــ »إنفســتكورب«، تمكنــت المؤسســة مــن مضاعفــة 
حجــم أصولهــا تحــت قيادتــه حتــى بلغــت 22 مليــار دوالر أميركــي.

ويذكــر بــأن العارضــي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم العســكرية مــن كليــة القيــادة واألركان فــي براكنيــل بالمملكــة المتحــدة، كمــا أنــه حاصــل علــى 
درجتــي ماجســتير، إحداهمــا فــي االســتراتيجيات مــن كليــة الحــرب بجامعــة الدفــاع الوطنــي بواشــنطن، واألخــرى فــي اإلدارة العامــة مــن كليــة جــون إف كينيــدي 

بجامعــة هارڤــارد. هــذا وقــد درس العارضــي أيضــً فــي »الكليــة الملكيــة للقــوات الجويــة« فــي كرانويــل.
ويعتبــر العارضــي مــن المتحدثيــن الدائميــن فــي مواضيــع مثــل التجــارة الدوليــة والعاقــة بيــن الشــرق األوســط والغــرب وأمــن الخليــج. هــذا وقــد قــام العارضــي 
بتأليــف ثاثــة كتــب، األول بعنــوان »Arabs Down Under - باإلنجليزيــة«، والثانــي بعنــوان »آللــئ مــن جزيــرة العــرب«، فيمــا يحمل الثالث عنوان كتــاب »عرب بعيدين 

عــن األنظــار«.
ويشغل العارضي حاليً رئاسة وعضوية مجالس إدارات مجموعة من المؤسسات التي تشمل:

· رئاسة مجلس إدارة صحار الدولي في مسقط، ُعمان،	
· عضوية المجلس االستشاري الدولي لمعهد بروكينغز في واشنطن العاصمة،	
· عضوية مجلس أمناء برنامج أيزنهاور للزمالة في فادلفيا،	
· عضوية مجلس كلية جون إف كينيدي بجامعة هارڤارد بالواليات المتحدة األمريكية،	
· عضوية مجلس إدارة معهد دول الخليج العربي بواشنطن.	

إضافة إلى منصبه كرئيس مجلس إدارة صحار الدولي، يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات واألجور للمجلس.

الفاضـل عبداهلل بن سالم الحارثي
نائب رئيس مجلس إدارة

يشــغل الفاضــل عبــداهلل بــن ســالم الحارثــي منصــب رئيــس قطــاع الماليــة بصنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة، وتنــاط بــه مســؤولية الشــؤون الماليــة وعمليــات 
االســتثمار للصنــدوق. وضمــن منصبــه، يتولــى الحارثــي مســؤولية اإلشــراف علــى وحدتــي التخطيــط االســتراتيجي لأعمــال وتقنيــة المعلومــات.

ويمتلــك الحارثــي خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 16 عامــً أمضاهــا فــي العمــل مــع الصنــدوق وخدمتــه، حيــث تبــوأ عــددًا مــن المناصــب واألدوار القياديــة فــي إدارات االســتثمار 
واســتراتيجيات األعمــال. فــي العــام ٢010م، تولــى رئاســة وحــدة اســتراتيجية األعمــال، التــي وضعــت إطــار توزيــع أصــول الصنــدوق، وبنــاء القــدرات البحثيــة االقتصاديــة، 
باإلضافــة إلــى إدارة المحافــظ الماليــة المــدارة داخليــً وخارجيــً. ومنــذ العــام ٢005م، شــارك الحارثــي فــي العديــد مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى تأســيس عــدد مــن 

المشــاريع والشــركات االســتثمارية، بمــا فــي ذلــك شــراكات مــع مؤسســات ســيادية فــي فيتنــام وبرونــاي وأوزبكســتان.

ويــرأس الحارثــي حاليــً  مجلــس إدارة شــركة أوزبــك عمــان لاســتثمار ومجلــس إدارة الشــركة الفيتناميــة الُعمانيــة لاســتثمار، كمــا تــرأس مجلــس إدارة شــركة 
فيتنــام عمــان لاســتثمارات لمــدة 11 عامــً وكان عضــوًا بمجلــس إدارة شــركة عمــان للتجــارة الدوليــة ويشــغل حاليــً عضويــة مجلــس إدارة شــركة مســقط الوطنيــة 
للتطويــر واالســتثمار )أســاس(. وإلــى جانــب ذلــك، يشــغل الحارثــي عضويــة مجلــس إدارة كل مــن بورصــة دبــي للطاقــة، والشــركة العمانيــة للتجــارة، ومؤسســة 

عمــان لاســتثمار، فضــًا عــن صنــدوق الكوثــر لــأوراق الماليــة المدرجــة خليجيــً.

ويذكــر بــأن الحارثــي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة IMD للتطويــر اإلداري بسويســرا، كمــا أنــه حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
 CFA ــه عضــو فــي معهــد ــًا ماليــً معتمــدًا )CFA( منــذ عــام ٢004م، كمــا أن العلــوم الماليــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس فــي عــام ٢001م. ويعــد الحارثــي محل

ــات المتحــدة األمريكيــة. بالوالي

يشــغل الحارثــي فــي الوقــت الراهــن منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة صحــار الدولــي، رئيــس لجنــة التدقيــق، كمــا أّنــه عضــو فــي لجنــة إدارة المخاطــر وممّثــل لجنــة 
إدارة المخاطــر فــي اللجنــة التنفيذيــة والترشــيحات واألجــور. 

مجلـس اإلدارة )تابع(  ٢

لمحـة عن أعضـاء مجلـس اإلدارة الحاليين )تابع(   ٢-٢

الفاضل سالم بن محمد بن مسعود المشايخي
عضو مجلس إدارة

يحمــل الفاضــل ســالم بــن محمــد بــن مســعود المشــايخي درجــة البكالوريــوس فــي الرياضيــات، ويعمــل حاليــً فــي قســم النفقــات فــي شــؤون البــاط الســلطاني. 
كذلــك، فــإن الفاضــل المشــايخي يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق العمانــي للدخــل الثابــت.

يشغل الفاضل  سالم المشايخي منصب عضو لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر في صحار الدولي.

الفاضل سعيد بن أحمد صفرار
عضو مجلس إدارة

يحمــل الفاضــل ســعيد بــن أحمــد صفــرار درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة هــال فــي المملكــة المتحــدة، كمــا أنــه حاصــل علــى دبلــوم فــي إدارة األعمــال 
مــن الكليــة الملكيــة فــي بورنمــوث فــي المملكــة المتحــدة، ودبلــوم تخصصــي مــن األكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة فــي األردن. ويمتلــك الفاضــل 
ســعيد خبــرة فــي القطــاع المصرفــي واالتصــاالت تمتــد لمــا يزيــد علــى ٢4 ســنة. ويشــغل الفاضــل ســعيد حاليــً عضويــة مجلــس اإلدارة فــي كل مــن شــركة المركــز 

المالــي )فينكــورب(، وشــركة ظفــار للطاقــة، فضــًا عــن شــغله حاليــً لمنصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة عمــان لاســتثمارات والتمويــل ش.م.ع.ع.

وباإلضافــة إلــى دوره كعضــو فــي مجلــس اإلدارة  فــي صحــار الدولــي، يتولــى الفاضــل ســعيد بــن أحمــد صفــرار رئاســة لجنــة المصادقــة علــى االئتمــان وعضويــة اللجنــة 
التنفيذيــة والترشــيحات واألجور.

المهندس أحمد بن حمد الصبحي
عضو مجلس إدارة

يتولـّـى المهنــدس أحمــد بــن حمــد الصبحــي حاليــً منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة أكــوا بــاور بــركاء )ش.م.ع.ع.(. ويذكــر بــأن المهنــدس الصبحــي حاصــل علــى 
درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســتراثكايد، مــع درجتــي دبلــوم فــي الدراســات العليــا فــي الهندســة مــع مرتبــة الشــرف فــي هندســة الطاقــة 

الكهربائيــة.

ويعتبــر المهنــدس الصبحــي مــن الشــخصيات المعروفــة ضمــن قطــاع توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه، نظــرًا لمســيرته المهنيــة الحافلــة والتــي شــارك عبرهــا 
بفعاليــة فــي تطويــر وتنفيــذ أكبــر مشــروع مســتقل إلنتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاه وغيرهــا مــن المشــاريع األخــرى المهمــة علــى مســتوى المنطقــة.

ومــع خبرتــه الكبيــرة فــي العمليــات التشــغيلية والتــي اكتســبها خــال مســيرته الحافلــة التــي أمضاهــا فــي خدمــة عــدة مؤسســات كبــرى متعــددة الجنســيات، 
تمكــن المهنــدس الصبحــي مــن وضــع بصمتــه فــي إنجــاح العديــد مــن مشــاريع التحــول وإعــادة الهيكلــة لمجموعــة مــن الشــركات المرموقــة. ويذكــر بــأن المهنــدس 

الصبحــي يشــغل رئاســة وعضويــة العديــد مــن مجالــس إدارات مجموعــة مــن المؤسســات المدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة.

يشغل الفاضل  أحمد الصبحي  منصب رئيس لجنة إدارة المخاطر، وعضو في لجنة التدقيق الداخلي في صحار الدولي.

الفاضل طارق المغيري
عضو مجلس إدارة

الفاضــل طــارق المغيــري هــو مديــر أّول االســتثمارات فــي مؤسســة ُعمــان لاســتثمار ش.م.ع.م. وقبــل انضمامــه لمؤسســة ُعمــان لاســتثمار، عمــل الفاضــل المغيــري 
ــي  ــات التــي عمــل فيهــا فــي مجــال اســتراتيجية الشــركات واالندمــاج واالســتحواذ، وشــركة جــي ب ــة مثــل فيليبــس لإللكتروني ــدى عــدد مــن الشــركات العالمي ل
مورغــان التــي عمــل لديهــا فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية حيــث غطــى مجــال التكنولوجيــا فــي أوروبــا، هــذا إلــى جانــب عملــه فــي الشــركة الُعمانيــة 

للغــاز الطبيعــي المســال ضمــن فريــق تمويــل المشــاريع.
ــأن الفاضــل المغيــري حاصــل علــى درجتــي البكالوريــوس فــي القانــون والتجــارة مــن جامعــة أســتراليا الغربيــة. ويشــغل الفاضــل المغيــري عضويــة  ويذكــر ب
ــاء،  ــاه والكهرب ــة للمي ــة الُعمانيــة، وشــركة تكافــل ُعمــان، وشــركة ســيمبكورب صال مجالــس إدارات عــدد مــن الشــركات التــي تشــمل شــركة ابتــكار للتنمي

.TMK GIPI وشــركة

يشغل الفاضل طارق المغيري منصب عضو لجنة المصادقة على االئتمان، واللجنة التنفيذية والترشيحات واألجور في صحار الدولي.

2٥التقرير السنوي لصحار الدولي 2٤٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



مجلـس اإلدارة )تابع(  ٢

لمحـة عن أعضـاء مجلـس اإلدارة الحاليين )تابع(   ٢-٢

الفاضل بيبين درامسي نانسي
عضو مجلس إدارة

الفاضــل بيبــن درامســي نانســي حائــز علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة والماليــة، ويتولــى منصــب مديــر شــركة درامســي نانســي منــذ العــام 1977. يعمــل 
حاليــً مديــرًا مســتقًا غيــر تنفيــذي لشــركة الســوادي للطاقــة وشــركة مســقط للتأميــن منــذ 14 يوليــو ٢007. وعمــل نائبــً لرئيــس مجلــس إدارة أحــد البنــوك المحليــة 

فــي الســلطنة ألكثــر مــن 15 عامــً. يشــغل الفاضــل بيبيــن درامســي منصــب عضــو لجنــة المصادقــة علــى االئتمــان. 

مجلـس إدارة صحار الدولي - الصالحيـات التنفيذيـة    ٢-٣

يمتلك المجلس الصاحيـات التالية:
اإلشـراف العـام، وتوجيـه وإدارة شؤون وأعمـال البنـك.  •   

المسؤوليـة الكاملـة على االلتزام الشامل، واإلدارة العامـة للبنـك.  •   
توجيـه البنـك لتحقيـق أهدافـه بطريقـة حكيمة وفّعالـة.  •   

المسؤوليـة عن ضمان قانونيـة جميـع المعامـات الماليـة، وأّن اإلفصـاح يتـم حسـب التشريعات.  •   
وضـع قواعـد السلوك المهني التي تشمل جميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة، واإلدارة العليـا للبنـك، والتي يجـب اتباعها في جميـع الظـروف.  •   

اعتمـاد تفويـض الصاحيـات لإلدارة التنفيذيـة ولأعضـاء المرشحيـن للجـان الفرعيـة وتحديـد أدوارهـم ومسؤولياتهـم وسلطاتهـم.  •   
تفويـض اإلدارة بتنفيـذ استراتيجيـة البنـك الهادفة لتعزيـز استثمارات المساهميـن.  •   

تطويـر االستراتيجيـات إلدارة المخاطـر المرتبطـة بالعمـل ومواجهـة التحديـات التي يفرضها المنافسون.  •   
تطويـر رؤيـة استطاعّية لأزمـات، والقيام بإجراءات استباقّية عنـد الضـرورة.  •   

ضمان وصول المعلومات إلى اإلدارة العليا وتفويض الصاحيـات إلى المرؤوسين، وأّن البنـك تحـت سيطـرة وإدارة وإشراف المجلـس.  •   

قـام مجلـس اإلدارة خـالل هـذه السنـة: 

بمراجعـة واعتمـاد األهداف المالية للبنك، والخطط المستقبلية والسياسات المنظمة ألعماله   •  
مراجعـة وتقييم أداء البنـك.   •  

تقييـم مستوى إدارة أعمال البنك وما إذا كـانت متوافقة مع أهـداف البنـك.   •  
التأكـد من التزام البنك بالقوانيـن واللوائـح من خـال أنظمـة الرقابـة الداخليـة الفعالـة.   •  

مراجعة كفاءة وفعالّية أنظمة الرقابة الداخلّية وضمان التزامها مع السياسات واللوائح الداخلّية.  •  

أجــاز مجلـــس اإلدارة قواعـــد الســلوك المهنــي للبنـــك بمــا فــي ذلـــك قواعـــد السلـــوك لــإلدارة العليـــا للبنـــك. والهــدف مــن هــذه القواعــد هــو ضمــان أكبــر قــدر ممكــن 
مــن المصداقّيــة، والنزاهــة المهنيــة، والســلوك األخاقــي، وااللتــزام القانونــي.

ــة  ــات الداعمـ ــع االفتراضـ ــك مـ ــع البنـ ــول وضـ ــوي حـ ــر السنـ ــن بالتقريـ ــاغ المساهميـ ــة وإبـ ــة السنويـ ــات الماليـ ــر ربــع ســنوية والبيانـ ــاد ثاثــة تقاريـ ــام البنــك باعتمـ قـ
والتحفظــات الازمـــة. 

اتخـــذ المجلـــس خطــوات للتقيـــد بجميــع القوانيـــن واللوائـــح المعتمــدة مــن الجهــات الرقابيــة المعنيــة، كمــا قــام بمراجعـــة تقاريـــر االلتـــزام المعـــدة مــن قبـــل إدارة 
البنــك تحــت جميــع أحــكام القانــون المعمــول بهــا. 

وقد قام مجلـس إدارة صحـار الدولي بممارسـة جميـع هـذه الصاحيـات واألعمـال المفـوض بممارستهـا. 

يقوم البنك بإعداد تقرير مناقشات اإلدارة والتحليل والتي يتم تضمينها باعتبارها جزءًا منفصًا في التقرير السنوي.

وخــال العــام، أصــدر البنــك  ٣80,95٢,٣81 ســهمً  عــن طريــق حــق األفضليــة لمســاهميه الحالييــن بقيمــة 107 بيســة للســهم، متضمنــة قيمــة الســهم االســمية 
وقدرهــا 100 بيســة للســهم باإلضافــة لعــاوة قدرهــا 5 بيســات ومبلــغ ٢ بيســة للســهم لتغطيــة مصاريــف اإلصــدار، ونتــج عــن ذلــك زيــادة رأســمال البنــك بمبلــغ 

٣8,095 مليــون باإلضافــة لعــاوة أســهم قدرهــا 1.905 مليــون ريــال عمانــي.

مجلـس اإلدارة )تابع(  2

اجتماعـات ومكافـآت مجلـس اإلدارة    4-2

يجتمـــع مجلـــس اإلدارة بإنتظـــام، يراقـــب االدارة التنفيذيـــة ويقـــوم بممارســـة الرقابـــة الالزمـــة على أداء البنـــك. كما يقـــوم المجلـــس بمزاولـــة أعمالـــه في االجتماعـــات 
الرسميـــة، وفــي اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة يتـــم احتســـاب األغلبيـــة المطلقـــة لألعضـــاء الحاضريـــن شخصيـــً أو المفوضيــن عنــد التصويــت.

بلــغ إجمالــي عــدد اجتماعــات المجلــس كاملــة النصــاب لعــام 2019م ســبعة اجتماعــات. وقــد التــزم المجلــس بالعمــل ضمــن الحــد األقصــى للفتــرة الزمنيــة الفاصلــة 
بيــن أي اجتماعيــن وفقــً ألحــكام البنــد 10 مــن المبــدأ الثانــي مــن وثيقــة حوكمــة الشــركات، والــذي يتطلــب عقــد االجتماعــات بفاصــل زمنــي مــع حــد أقصــى ال يتجــاوز 

4 أشــهر. وكانــت مواعيــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة، واللجــان الفرعيــة خــالل العــام 2019م علــى النحــو التالــي: 

الجـدول رقم 2 : اجتماعـات مجلـس اإلدارة المنعقـدة في عـام 2019 تواريـخ هـذه االجتماعـات.

15 ديسمبر28 أكتوبر29 يوليو21 إبريل31 مارس30 يناير27 ينايراسم العضـو

-الفاضـل محمد العارضي

الفاضل عبداهلل الحارثي

--الفاضل سالم المشايخي

-الفاضل سعيد بن أحمد صفرار

المهندس أحمد الصبحي

-الفاضل طارق المغيري

--الفاضل بيبين دارامسي

ويتـــم دفـــع رســـوم عــن حضـــور األعضــاء الجتماعـــات مجلـــس اإلدارة واجتماعـــات لجــان المجلـــس. وُتحــّدد الرســـوم ضمـــن الحـــدود المنصـــوص عليهـــا فــي قانـــون 
الشركـــات التجاريـــة ووفـــق توجيهـــات الهيئـــة العامـــة لســوق المـــال. 

الجدول رقم 3: الحضور ورسوم الحضور – مجلس اإلدارة

اسم العضـو 
عدد اجتماعات 
مجلس اإلدارة 
التي حضرها

العضوية في 
لجان مجلس 

اإلدارة
العضوية في اللجان الفرعية 

لمجلس اإلدارة
عدد اجتماعات اللجان 
الفرعية التي حضرها

مجموع 
رسوم حضور 

االجتماعات 2018

حضور اجتماع 
الجمعية العامة 

السنوية-مارس 2019

اللجنة التنفيذية ولجنة 61الفاضل محمد العارضي
حاضر44,600الترشيحات واألجور

73الفاضل عبداهلل الحارثي

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات واألجور

لجنة التدقيق
لجنة إدارة المخاطر 

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات واألجور 4

لجنة التدقيق 4
لجنة إدارة المخاطر 5

حاضر8,700

الفاضل سالم 
52المشايخي

لجنة التدقيق
لجنة إدارة المخاطر

لجنة التدقيق 4
حاضر5,300لجنة إدارة المخاطر 3 

62الفاضل سعيد صفرار
اللجنة التنفيذية ولجنة 

الترشيحات واألجور
لجنة المصادقة على االئتمان

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات واألجور 5

لجنة المصادقة على االئتمان 5
حاضر7,000

المهندس أحمد 
72الصبحي

لجنة إدارة المخاطر
لجنة إدارة المخاطر 5لجنة التدقيق

غائب6,700لجنة التدقيق 3

62الفاضل طارق المغيري
اللجنة التنفيذية ولجنة 

الترشيحات واألجور
لجنة المصادقة على االئتمان

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات واألجور 5

لجنة المصادقة على االئتمان 5
حاضر7,000

حاضر4,100لجنة المصادقة على االئتمان 4لجنة المصادقة على االئتمان51الفاضل بيبين درامسي

تــم دفــع مبلــغ 156,000 ريــال ُعمانــي فــي عــام 2020م كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2019م. وتــّم دفــع هــذه المبالــغ ضمــن الحــدود 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )1974/4( المعــّدل بالمرســوم الســلطاني رقــم )2005/99(.
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رسوم الحضور التي دفعت ألعضاء مجلـس االدارة عن العام 2019م مبّينة أدناه:

مجموع رسوم حضور االجتماعات 2019اسم العضـوالرقم
ريال عماني

4,600الفاضل محمد العارضي1

8,700الفاضل عبداهلل الحارثي2

5,300الفاضل سالم بن محمد المشايخي3

7,000الفاضل سعيد بن أحمد صفرار4

6,700المهندس أحمد الصبحي5

7,000الفاضل طارق المغيري6

4,100الفاضل بيبين درامسي نانسي7

43,400المجموع

قياس أداء مجلس اإلدارة   ٥-2

وافــق المســاهمون الكــرام فــي شــهر مــارس مــن العــام 2019م علــى تولــي شــركة »كــي بــي إم جــي« وتقييــم أداء مجلــس إدارة البنــك وفقــً للمعاييــر والمقاييــس 
المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العموميــة، وبمــا يتماشــى مــع متطلبــات ميثــاق حوكمــة الشــركات الخــاص بالشــركات المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة. أصــدرت 

شــركة »كــي بــي إم جــي« نتائــج تقييــم أداء مجلــس إدارة البنــك وســيتم عــرض التقريــر فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية.

لجـان مجلـس اإلدارة  ٦-2
 

ــة ذات إطــار مرجعــّي، ومســؤوليات واضحــة، وأهدافــً محــّددة. وهــذه اللجــان مختّصــة، وُمفّوضــة للنظــر فــي المســائل المتعّلقــة  أنشــأ مجلــس اإلدارة لجانــً فرعّي
ــة  ــة فــي عمليـــة حوكمـ ــزام، آلّيــة هامـ ــرة االلتـ ــة لمجلــس اإلدارة، باإلضافــة لقســم التدقيـــق الداخلـــي للبنــك ودائـ بحوكمــة البنــك. وتشكـــل هــذه اللجــان المختلفـ

ــي: المؤّسســة، وجــاءت اللجــان الفرعيــة والمســؤوليات األساســية علــى النحــو التال

الهيكل اإلداري لحوكمة المؤسسة الخاص بصحار الدولي كما هو مبّين أدناه:

الجـدول رقم 4: إجتماعات اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة التي عقدت في عام 2019م/ الحضور

اسم العضـو
اللجنة التنفيذية ولجنة 

لجنة إدارة المخاطرلجنة المصادقة على االئتمانلجنة التدقيقالترشيحات واألجور

---4الفاضل محمد بن محفوظ العارضي

5-44الفاضل عبد اهلل الحارثي

3-4-الفاضل سالم بن محمد المشايخي

-5-5الفاضل سعيد بن أحمد صفرار

5-3-المهندس أحمد الصبحي

-5-5الفاضل طارق المغيري

-4--الفاضل بيبين درامسي نانسي

مجلس اإلدارة

لجنة المصادقة على لجنة التدقيق
االئتمان

اللجنة التنفيذية ولجنة لجنة إدارة المخاطر
الترشيحات واألجور 
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اللجنـة التنفيذيـة ولجنة الترشيحات واألجور 2-6-أ 

اللجنـــة التنفيذيـــة ولجنــة الترشــيحات واألجــور هــي لجنــة فرعيــة مــن لجــان مجلــس اإلدارة وتســاعد مجلــس اإلدارة علــى القيام بــدوره والوفاء بمســؤولياته المتعّلقة 
باإلشــراف والرقابــة على: 

1-  الجوانــب المتعلقــة بــاألداء العــام للبنــك، مثــل ضمــان وضــع وتنفيـــذ استراتيجيـــة األعمــال والسياســـات واإلجـــراءات التــي يتبعهــا البنـــك، عمــل التوصيات 
الالزمــة بخصــوص الميزانيــة الســنوية، تقنيــة المعلومــات وبشــكل عــام تقــوم اللجنــة بمســاعدة المجلــس فــي مهمــة مراجعــة األداء الفعلــي للبنــك 

وخطــة العمــل ومراجعــة المقترحــات األخــرى المتعّلقــة بأعمــال البنــك والتــي تتطّلــب دراســة وتحليــاًل تفصيليــً. 
2-  الجوانــب المتعلقــة بالمــوارد البشــرية والترشــيحات، كإعطــاء التوجيهــات الالزمــة للتأكــد مــن أن البنــك لديــه الرئيــس التنفيذي وفريق اإلدارة المناســبين 

وتقديــم الدعــم والتوجيــه للبنــك وفريــق اإلدارة وغيــره مــن شــركاء المصلحــة لضمــان المحافظــة علــى حقوقهــم.  

لجنـة التدقيـق  2-6-ب 

ّــة. هذا وتقوم  من المهاّم الرئيسية للجنـــة التدقيـــق هـــي تقييـــم ومراجعـــة نظـــام التقاريـــر الماليـــة للبنـــك للتأكـــد من صّحة وشمولية ومصداقّية البيانـــات الماليـ
اللجنــة بمراجعــة البيانــات والقوائــم الماليـــة الفصليــة )ربـــع السنويـــة( والسنويـــة قبـــل تقديمهــا لالعتمـــاد والمصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. كمــا وتقـــوم 
اللجنـــة أيضـــً بمراجعـــة فاعلّيـــة أنظمـــة االلتـــزام وكفاءتها، وبمراجعة التقاريـــر التنظيميـــة والرقابية، وأنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة لهيكـــل قسم التدقيـــق الداخلـــي 

والتــزام موظفـــيه، فضــاًل عــن قيامهــا بتولــي مهمــة التحــاور مـــع مدققــي الحســابات الداخلييـــن والخارجييـــن حـــول النتائـــج الهامـــة بشــأن بيئـــة الرقابـــة .

ويقــوم رئيــس دائــرة التدقيــق الداخلـــي بالتأكـــد مــن أن إطــار الرقابــة اإلداريــة المتبعــة تعمــل علــى نحــو فّعــال، أمــا رئيــس دائــرة االلتــزام فيتمحــور دوره فــي ضمــان 
أن البنـــك ملتـــزم بجميـــع القوانيـــن والتعليمات واللوائـــح الساريـــة بموجـــب إطـــار العمـــل التنظيمـــي في سلطنـــة عمـــان وأفضل الممارسات الدولية، ويقوم رئيسا 

كال الدائرتيــن برفــع تقاريرهمــا مباشــرة للجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة.

لجنـة المصادقة على االئتمـان 2-6-ج 
 

ــة. وتراجــع سياســات  لجنــة المصادقــة علــى االئتمــان هــي لجنــة فرعيــة لمجلــس اإلدارة تقــوم باعتمــاد القــروض التــي تتعــدى قيمتهــا صالحيــات اإلدارة التنفيذي
المنتجات االئتمانية، وسياسة االئتمان ومحفظة القروض والتسهيالت االئتمانية الجارية بشكل سنوي.  

لجنـة المجلس إلدارة المخاطر  6-2-د 

تتمحــور مهــام لجنــة إدارة المخاطــر فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى أداء مســؤولّيات المجلــس المتعّلقــة بالرقابــة وإدارة المخاطــر الخاّصــة بالبنــك. إضافــة إلــى 
تقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بخصــوص المخاطــر االئتمانّيــة للبنــك، وأســعار الفائــدة، والســيولة ومخاطــر التشــغيل.

كمــا يقــع علــى عاتــق اللجنــة التأّكــد مــن تنفيــذ اســتراتيجّية وسياســة البنــك المتعّلقــة بالمخاطــر، ووجــود إطــار فّعــال ضمــن البنــك يضمــن الجــودة، والعوائــد 
ــدة، والســيولة والتشــغيل. التشــغيلّية لألصــول. وتقــّدم اللجنــة أيضــً المشــورة والتوجيــه بشــأن سياســات ومخاطــر االئتمــان، والســوق، وســعر الفائ
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٣  هيئة الرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي )النافذة اإلسالمية لصحار الدولي(

لمحة عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي

الدكتور حسين حامد حسان
)رئيس الهيئة والعضو التنفيذي(

ــه ماجســتير فــي الفقــه المقــارن مــن جامعــة  ــة، ولدي ــة مصــر العربي ــوراه فــي مجــال الشــريعة مــن جامعــة األزهــر- جمهوري ــور حســين درجــة الدكت يحمــل الدكت
نيويــورك- الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهــو خريــج كليــة القانــون واالقتصــاد مــن جامعــة القاهــرة. تزيــد خبــرة الدكتــور حســين فــي مجــال الصيرفــة اإلســامية علــى 
50 عامــً، ويشــغل منصــب رئيــس مجلــس استشــارات الشــريعة ألكثــر مــن 40 مؤسســة مصرفيــة وماليــة، لــدى الدكتــور حســين مــا يزيــد علــى 50 مؤلفــً وبحثــً فــي 
هــذا اإلطــار، وقــد نشــر مــا يزيــد علــى الـــ 400 مقــال فــي هــذا المجــال، وأشــرف علــى أحــد أكبــر مشــاريع الترجمــة الــذي نقــل 200 مؤلــف مــن المؤلفــات اإلســامية إلــى 

مختلــف لغــات العالــم، كمــا عمــل علــى إدخــال مفاهيــم وعمليــات الصيرفــة اإلســامية لعــدد كبيــر مــن البنــوك.

الدكتور مدثر صديقي
)نائب الرئيس(

يعتبــر الدكتــور مدثــر صديقــي خبيــرًا عالميــً فــي مجــال الدراســات اإلســامية والقوانيــن الغربيــة، حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي القانــون مــن كليــة شــيكاغو 
كنــت للقانــون فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، كمــا يحمــل درجــة الماجســتير فــي القانــون مــن جامعــة هارفــارد للقانــون مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة أيضــً، 
تخــرج صديقــي باختصــاص الدراســات اإلســامية مــن جامعــة المدينــة المنــورة اإلســامية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو عضــو هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
للمنظمــات اإلســامية والمجلــس الفقهــي لشــمال أمريــكا، ومســجل كباحــث فــي األكاديميــة الدوليــة لألبحــاث الشــرعية فــي التمويــل اإلســامي فــي ماليزيــا، وتزيــد 
خبرتــه علــى 30 عامــً فــي مجــال تقديــم استشــارات الشــريعة والقانــون  وتوثيــق الصيرفــة اإلســامية واألبحــاث والمحاضــرات والتحكيــم ألكثــر مــن 40 منظمــة عالميــة 

باإلضافــة إلــى الجامعــات ومراكــز األبحــاث.

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري
)عضو الهيئة(

يحمــل الشــيخ عــزان بــن ناصــر بــن فرفــور العامــري شــهادة البكالوريــوس فــي الدراســات اإلســامية باختصــاص الفقــه، كمــا عمــل نائبــً للمفتــي العــام للســلطنة 
فــي مجــال اإلفتــاء منــذ 2001، وهــو ضليــع فــي قانــون الشــريعة، إذ قــدم عــددًا مــن المحاضــرات فــي هــذا المجــال وشــارك فــي ورش عمــل ومؤتمــرات كثيــرة ذات صلــة 

بالقوانيــن الشــرعية. 

الشيخ فهد بن محمد بن هالل الخليلي
)عضو الهيئة(

تخــّرج الشــيخ فهــد مــن جامعــة فلوريــدا أتلنتــك فــي الواليــات المتحــده األمريكيــة، وانضــم بعدهــا إلــى البنــك المركــزي العمانــي، حيــث كان ضمــن قســم الخزينــة 
واالســتثمار. وبعــد ذلــك انضــم الشــيخ فهــد إلــى شــركة المدينــة لاســتثمارات حيــث أصبــح نائــب المديــر العــام للخدمات المصرفية لاســتثمار، وشــملت مســؤولياته 
األساســية إدارة الســندات التجاريــة ،والترويــج للمشــروعات فــي القطــاع الزراعــي والتعامــل مــع أصحــاب الثــروات. حديثــً أســس الشــيخ فهــد شــركة بيــان لاســتثمار، 

التــي  تركــز علــى بنــاء العاقــات طويلــة األمــد مــن خــال تقديــم الخدمــات االســتثمارية واالستشــارية فــي مختلــف المجــاالت.

اجتماعـات ومكافـآت هيئة الرقابة الشرعية

الجدول رقم 5: الحضور والرسوم -الهيئة الشرعية

26 يناير 132020 أكتوبر 112019 يوليو 212019 إبريل 2019اسم  العضو
عدد 

الحضور
الرسوم السنوية بما في ذلك رسوم 

حضور الجلسات بالريال العماني

416,940الدكتور حسين حامد حسن

090,41٣الدكتور مدثر صديقي 

49,240الشيخ عزان بن ناصر العامري

49,240الشيخ فهد بن محمد الخليلي

فريـق اإلدارة  4

يقــوم بــإدارة البنـــك فريــق إدارة نــال ثقــة مجلــس إدارة البنــك، يمتلـــك فريـــق اإلدارة العليـــا مجتمعيــن خبـــرة بنكيـــة واســعة تزيــد علــى الـ 200 عام، تقـــوم اإلدارة العليـــا 
بإبـــاغ مجلـــس اإلدارة بشـــأن جميـــع القضايـــا الخاصـــة بعمليات البنـــك واستـــام التوجيهـــات من المجلـــس حول المسائـــل التي تؤثـــر على عمـــل البنـــك واألهـــداف 
المطلـــوب متابعتهـــا. ومن أجـــل الوصـــول إلى االلتـــزام الجيـــد، تقـــوم اإلدارة العليـــا بوضـــع جميـــع المعلومـــات الهامـــة أمـــام المجلـــس والتي تشكـل جـــزءًا من أوراق 

جـدول األعمـال.

لمحـة عن كبـار المسؤولين في اإلدارة التنفيذية  ١-4

الفاضل أحمد المسلمي
الرئيس التنفيذي

يتمتــع الفاضــل أحمــد المســلمي بخبــرة واســعة، تتعــدى العشــرين عامــً، فــي مراكــز قياديــة فــي مؤسســات ماليــة مرموقــة، وتضــم خبرتــه الواســعة فــي القطــاع 
المصرفــي مجــاالت الخدمــات المصرفيــة لألفــراد وإدارة الثــروات، والخدمــات المصرفيــة للشــركات، والشــركات الصغيــرة والمتوســطة، والخزينــة، والتمويــل التجــاري، 

وأســواق رأس المــال، وتقنيــة المعلومــات، والمــوارد البشــرية واســتراتيجية تخطيــط األعمــال.

والمســلمي هــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المصرفييــن الُعمانيــة، وعضــو فــي كليــة الدراســات المصرفيــة والماليــة وعضــو لجنــة إدارة نظــام تأميــن الودائــع 
ــى عضويتــه فــي مجالــس إدارة مؤسســات مرموقــة مثــل المجموعــة العمانيــة للطيــران وهيئــة المنطقــة  ــي، باإلضافــة إل المصرفيــة فــي البنــك المركــزي العمان

االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، وكليــة مجــان وتكافــل عمــان.

وقــد أكمــل الفاضــل/ أحمــد المســلمي برنامــج كليــة هارفــارد المتقــدم إلدارة األعمــال وهــو حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــع مرتبــة الشــرف 
مــن جامعــة لوتــن فــي المملكــة المتحــدة، ودبلــوم دولــي فــي الخدمــات الماليــة. والمســلمي محلــل أســواق معتمــد ومحلــل مالــي مجــاز، باإلضافــة إلــى كونــه مديــر 
محافــظ معتمــدًا ومديــر ثــروات معتمــدًا. كمــا يحمــل شــهادة زمالــة األكاديميــة األمريكيــة لــإدارة الماليــة، وأكمــل العديــد مــن البرامــج التدريبيــة المتقدمــة منهــا 

دورة القيــادة واإلدارة مــن معهــد التطويــر اإلداري فــي سويســرا.

الفاضل خليل الهديفي
مدير عام - رئيس التجزئة المصرفية

يتمتــع الفاضــل خليــل بــن ســالم الهديفــي بخبــرة تزيــد علــى 18 عامــً فــي مجــال التجزئــة المصرفيــة بالقطــاع المصرفــي، وإدارة الثــروات، والتخطيــط االســتراتيجي، 
وإدارة المنتجــات واألفــراد. ويحمــل الفاضــل خليــل الهديفــي درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة نورثامبتــون فــي المملكــة المتحــدة، وشــغل ســابقً 

منصــب نائــب مديــر عــام - نائــب رئيــس قســم التجزئــة فــي أحــد البنــوك المحليــة.

الفاضل مانيش دميجا
رئيس األعمال المصرفية التجارية

يمتلــك الفاضــل مانيــش خبــرة عمليــة واســعة تربــو عــن 23 عاًمــا فــي القطــاع المصرفــي، وقــد شــغل مناصــب عــدة فــي دول مختلفــة فــي القــارة األفريقيــة ومــدن 
مختلفــة فــي الهنــد، وأيًضــا منصــب مديــر عــام ورئيــس األعمــال المصرفيــة فــي بنــك ســتاندرد تشــارترد فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث يمتلــك مانيــش الخبــرة 
العمليــة والمهــارات التــي تمكنــه مــن تأســيس وتنميــة الشــركات الجديــدة، فضــًا عــن تحســين الربحيــة التجاريــة وتوطيــد العاقــات مــع الزبائــن وتنميــة مهــارات 

العمــل الجماعــي.

الفاضل عبدالواحد بن محمدالمرشدي
رئيس الصيرفة اإلسالمية

انضم الفاضل عبدالواحد المرشدي إلى صحار الدولي في يوليو 2019، ويتمتع بخبرة عملية طويلة في القطاع المصرفي تزيد على 18 عاًما في مختلف المجاالت 
المصرفية بما في ذلك التدقيق والمالية واالستثمار والخدمات المصرفية اإلسامية. وقبل انضمامه إلى صحار الدولي، شغل الفاضل عبدالواحد المرشدي 

 منصب نائب المدير العام في أحد البنوك اإلسامية المحلية الرائدة.

الفاضل عبدالواحد المرشدي حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من كلية لندن لألعمال، ودرجة البكالوريوس في العلوم في جامعة 
السلطان قابوس.
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الفاضل عبدالعلي اللواتي
مساعد مدير عام أول - رئيس الموارد البشرية واإلسناد بالوكالة

انضــم   الفاضــل   عبدالعلــي   اللواتــي   إلــى   البنــك   فــي   عــام   ٢008   بعــد   عقــود   مــن   الخبــرة   فــي   العديــد   مــن   الوظائــف   اإلداريــة،   حيــث   يمتلــك   ٣8   عاًمــا   مــن   الخبــرة   المتنوعــة  
ً   إدارة   المــوارد   البشــرية    فــي   التعليــم   واإلدارة   والحوكمــة   المؤسســية   والدعــم   المؤسســي   وتكنولوجيــا   المعلومــات   واإلدارة   العامــة   والمــوارد   البشــرية  . يتــرأس   حاليــ

 والدعــم   المؤسســي   وقــد   شــارك   فــي   معظــم   المبــادرات   االســتراتيجية   للبنــك . 

     ) CMI (فــي   اإلدارة  . كمــا   حصــل   علــى  »دبلــوم   المســتوى   7   فــي   اإلدارة   االســتراتيجية   والقيــادة «      مــن   معهــد   اإلدارة   المعتمــد   ILM IMQ   أكمــل   عبدالعلــي   دبلــوم   إدارة
.   CMI   بالمملكــة   المتحــدة،   وهــو   عضــو   وزميــل   فــي 

نظــًرا   لخبرتــه   الطويلــة   والمتنوعــة،   فقــد   شــارك   فــي   إعــادة   الهيكلــة   وتنفيــذ   االســتراتيجيات   وتيســير   إدارة   التغييــر   فــي   البنــك  . وهــو   مصرفــي   إســامي   معتمــد   وكان  
 جــزًءا   مــن   لجنــة   تكويــن   الصيرفــة   اإلســامية . 

وبالنظــر   إلــى   مشــاركته   فــي   العديــد   مــن   جوانــب   األعمــال،   فقــد   تــم   تعييــن   الفاضــل   عبدالعلــي   اللواتــي   رئيًســا   باإلنابــة   للمــوارد   البشــرية   والدعــم   المؤسســي   بعــد  
 أن   شــغل   منصــب   أميــن   عــام   مجلــس   اإلدارة   ألكثــر   مــن   5   ســنوات . 

الفاضل مجاهد بن سعيد الزدجالي
نائب مدير عام – تقنية المعلومات والخدمات اإللكترونية 

ــه أكثــر مــن ثمانيــة عشــر عامــً )18( خبــرة  ــر عــام تقنيــة المعلومــات والخدمــات اإللكترونيــة. لدي ــي منصــب نائــب مدي شــغل الفاضــل مجاهــد بــن ســعيد الزدجال
عمليــة. تحــت قيــادة الفاضــل مجاهــد لدائــرة تقنيــة المعلومــات بالبنــك، نــال البنــك العديــد مــن الجوائــز فــي هــذا المجــال. الفاضــل مجاهــد حاصــل علــى شــهادة 
البكالوريــوس فــي علــوم الحاســوب مــن الهنــد وعلــى درجــة الماجســتير فــي إداراة األعمــال مــن جامعــة لوتــون  بالمملكــة المتحــدة باإلضافــة لشــهادة اإلدارة العامــة 
مــن جامعــة هارفــارد لأعمــال وشــهادة الدبلــوم فــي القيــادة واإلدارة مــن أي إل إم فــي المملكــة المتحــدة. فــي العــام ٢016م، تــم اختيــار الفاضــل مجاهــد للبرنامــج 

الوطنــي للرؤســاء التنفيذييــن والــذي يتــم تحــت رعايــة ديــوان البــاط الســلطاني.

الفاضل كامران حيدر
مساعد مدير عام أول ورئيس قسم التدقيق الداخلي

يشــغل الفاضــل كامــران حيــدر منصــب مســاعد مديــر عــام أول ورئيــس قســم التدقيــق الداخلــي بصحــار الدولــي، وقــد أثــرى البنــك بخبرتــه التــي تمتــد ألكثــر مــن 
ســبعة عشــر عامــً اكتســبها خــال عملــه فــي القطــاع المالــي والمصرفــي، وهــو محاســب قانونــي ومدقــق داخلــي معتمــد، وقبــل توليــه لمنصبــه الحالــي عمــل 
كامــران بمنصــب نائــب رئيــس وحــدة التدقيــق الداخلــي بالبنــك األول فــي المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا شــغل عــددًا مــن المناصــب فــي الشــركات األربــع الكبــرى 
عالميــً فــي مجــال التدقيــق مثــل شــركة كيــه بــي إم جــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية وباكســتان، وبرايســواتر هــاوس كوبــرز فــي إيرلنــدا، ولــدى كامــران خبــرة 
واســعة فــي مجــال المحاســبة الماليــة، وإعــداد التقاريــر الماليــة، وأنظمــة الرقابــة الداخليــة، وقانــون ســاربانيس أوكســلي، والتدقيــق الداخلــي والخارجــي، والمعاييــر 

الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، وتوحيــد القوائــم.

الفاضل كريغ بارينجتون بيل
 المدير المالي للبنك

ــد علــى ٢5 عامــً فــي القطــاع المصرفــي،  ــر ٢019 حامــًا معــه خبــرة تزي ــي فــي يناي ــر المال ــي بمنصــب المدي ــغ بارينجتــون بيــل إلــى صحــار الدول انضــم الفاضــل كري
حيــث قضــى 15 عامــً منهــا بمنصــب المديــر المالــي فــي كل مــن مجموعــة إتــش إس بــي ســي وبنــك دويتشــه )Deutsche Bank(، باإلضافــة إلــى ٣ أعــوام بصفــة 
المديــر المالــي للبنــك الســعودي البريطانــي. ويمتلــك الفاضــل بيــل خلفيــة ماليــة وخبــرة واســعة فــي إدارة األعمــال الدوليــة المعقــدة عبــر األســواق الديناميكيــة 
والمتغيــرة. وقــد بــدأ مســيرته المصرفيــة فــي العــام 1985م مــع ســيتي بنــك، حيــث يمتلــك الفاضــل بيــل مجموعــة واســعة مــن الخبــرات الفنيــة واإلداريــة فــي عــدة 
مجــاالت منهــا الماليــة والتنظيميــة واإلداريــة، والتحليــل المالــي، والبنيــة التحتيــة للنظــم وكيفيــة التحكــم بهــا، وإدارة الميزانيــة، والتخطيــط االســتراتيجي، وعاقــات 
المســتثمرين، والضرائــب. وقبــل انضمامــه إلــى صحــار الدولــي، عمــل الفاضــل بيــل ألكثــر مــن عاميــن بصفــة المديــر المالــي لــدى مصــرف الهــال )أبوظبــي(. كمــا انــه 
عضــو بــارز فــي معهــد المحاســبين القانونييــن فــي أســتراليا ونيوزيلنــدا، ويحمــل درجــة البكالوريــوس فــي التجــارة مــن جامعــة أوكانــد مــع تخصــص فــي المحاســبة.

فريـق اإلدارة )تابع(  ٤

لمحـة عن كبـار المسؤولين في اإلدارة التنفيذية )تابع(  1-٤

الدكتور كريم فايق محمد
مساعد مدير عام أول ورئيس إدارة المخاطر 

يشــغل الدكتــور  كريــم فايــق محمــد حاليــً منصــب مســاعد مديــر عــام أول ورئيــس قســم إدارة المخاطــر فــي صحــار األول. ويتمتــع الدكتــور كريــم بمســيرة حافلــة 
فــي المجــال المصرفــي تمتــد إلــى 18 عامــً  أمضاهــا فــي العمــل فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة الدوليــة وإدارة المخاطــر الماليــة. وكان الدكتــور كريــم قــد اكتســب 
ــا باإلضافــة  ــة واإلســامية ضمــن منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق األوســط وشــمال أفريقي خــال مســيرته خبــرة كبيــرة فــي عمــل المصــارف التقليدي

ألفغانســتان وباكســتان.

وتتكامــل معــارف الدكتــور كريــم المصرفيــة بفضــل عملــه الــذي تنــوع فــي مجــال الخدمــات الموجهة للشــركات التجاريــة الصغيرة والمتوســطة، والخدمــات الموجهة 
لأفــراد، باإلضافــة للخدمــات المصرفيــة االســتثمارية بمــا فيهــا تلــك المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية. ونظــرًا لهــذا التنــوع، فــإن الدكتــور كريــم يمتلــك 
درايــة عميقــة فــي إدارة مخاطــر االئتمــان، وإدارة المخاطــر التشــغيلية، وإدارة مخاطــر الســوق، وإدارة مخاطــر الســيولة، وإدارة األصــول والخصــوم، وإدارة اســتمرارية 
األعمــال، والتخطيــط الرأســمالي، وتحليــل المخاطــر وأطــر العمــل، وتحديــد مــدى تقبــل المخاطــر، والحوكمــة التنظيميــة للمخاطــر مــن أجــل تعزيــز ثقافــة المخاطــر.

وقــد شــغل الدكتــور كريــم ســابقً العديــد مــن المناصــب التــي كان مــن آخرهــا منصــب نائــب الرئيــس األول ورئيــس قســم إدارة المخاطــر فــي بنــك االتحــاد 
الوطنــي. ويذكــر بــأن الدكتــور كريــم حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي االســتقرار المصرفــي والنظــم الماليــة مــن المدرســة العليــا للعلــوم التجاريــة 

والماليــة. المصرفيــة  للعلــوم  العربيــة  األكاديميــة  مــن  الماليــة  اإلدارة  فــي  الماجســتير  درجــة  وعلــى  ESLSCA بباريــس،  التطبيقية 

الفاضل خالد بن خلفان الصبحي
مساعد مدير عام ورئيس دائرة االلتزام

قبــل انضمامــه إلــى صحــار الدولــي عمــل الفاضــل خالــد الصبحــي فــي البنــك المركــزي العمانــي ولديــه خبــرة 19 عامــً فــي القطــاع المصرفــي ، وقــد عمــل خــال هــذه 
الســنوات كمفتــش مالــي فــي البنك والشــركات التمويليــة إضافــة الــى مراقبــة القطــاع المصرفــي والمالــي والنوافــذ اإلســامية. يحمــل خالــد درجــة البكالوريــس  

فــي العلــوم الماليــة والمصرفيــة تخصــص العلــوم الماليــة والمصرفيــة مــن األكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة .

الفاضل السموأل عبدالهادي إدريس
مساعد مدير عام - رئيس الشؤون القانونية وسكرتير مجلس اإلدارة

قبل االنضمام لصحار الدولي، عمل الفاضل السموأل لعدد من البنوك ومكاتب المحاماة في السودان. ويمتلك حوالي سبعة عشر عامً من الخبرة في مجال 
المحاماة والقانون. الفاضل السموأل حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة الخرطوم.  

مكافـأة كبـار المـدراء لعـام ٢٠19   ٤-٢

ــآت، وكان إجمالــي  ــوم ومكافـ ــب ورسـ ــا أعلــى ســبعة )7( مراكــز لــإلدارة العليــا علــى شــكل رواتـ ــل عليهـ ــغ التــي حصـ ــا كافــة المبالـ ــأة اإلدارة العليـ ــن مكافـ تتضمـ
المكافــآت فــي عــام ٢019 مبلــغ ٢,140,894 ريــاالً عمانيــً. 

إجـراءات الترشيـح لمجلـس اإلدارة  ٥

يقــوم مســاهمو البنــك بانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية، تســري عضويــة المجلــس فتــرة أقصاهــا ثــاث ســنوات مــن 
ــر المجلــس للمســاهمين فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة أو تعقــد خصيصــً االجتماعــات العامــة  ــد، وتمنــح تقاري ــة للتجدي ــخ اإلنتخــاب وهــي قابل تاري
للمســاهمين، وتعقــد اجتماعــات المســاهمين بعــد إعطــاء مهلــة كافيــة وماحظــات تفصيليــة حــول جــدول األعمــال التــي يتــم إرســالها لهــم و يتألــف المجلــس 

ــاث ســنوات. ــة للبنــك فــي ٣1 مــارس ٢019 لمــدة ث ــة العامــة العادي ــم انتخابهــم مــن قبــل المســاهمين فــي الجمعي مــن ســبعة أعضــاء ت

تتــم االنتخابــات عــن طريــق التصويــت الســري مــن مســاهمي البنــك، حيــث يحــق للمســاهم بالتصويــت للمرشــحين بحــدود عــدد األســهم التــي يمتلكهــا، يحــق 
للمســاهم التصويــت بجميــع أســهمه لمرشــح واحــد فقــط أو بتقســيم األســهم التــي يمتلكهــا للتصويــت علــى عــدد مــن المرشــحين، شــريطة أن ال تتجــاوز عــدد 

األصــوات التــي قدمهــا فــي التصويــت عــدد األســهم التــي يمتلكهــا.

عمليــة الترشــيح واالنتخــاب بمــا فــي ذلــك معيــار األهليــة تنظمهــا المــواد 19 إلــى ٢1 مــن النظــام األساســي للبنــك، كمــا تمتثــل لأحــكام ذات الصلــة مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة للســلطنة، وميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال، والتعميمــات ذات الصلــة الصــادرة مــن البنــك 

المركــزي العمانــي.

٣٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٣2٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



سياسة توزيع األرباح  ٦

تتماشــى سياســة توزيــع األربــاح مــع المعاييــر الموضوعــة مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي، وهيئــة ســوق المــال. ويتبــع مجلــس اإلدارة سياســة توزيــع األربــاح بدقــة 
شــديدة، ويقــوم بتقديــم التوصيــة الخاصــة بتوزيــع األربــاح علــى المســاهمين مــع مراعــاة األنظمــة التشــريعية الموضوعــة، وتوقعــات النمــّو المحتملــة، إضافــة إلــى 

اعتبــارات أخــرى.

بيـان االلتـزام   7

تـــم تعييـــن مجلـــس إدارة البنـــك وفقً لأطر العامة لقانـــون الشركات التجاريـــة، الصادر في عام 1974 ووفقـــً للوائـــح البنـــك المركـــزي العمانـــي. التـــزم مجلـس اإلدارة 
بجميـــع األطر العامة الخاصـــة بتعييـــن األعضاء والمحـــددة بموجـــب قانـــون الشركات التجاريـــة العمانـــي لعام 1974 ولوائـــح البنـك المركـزي العمانـي. 
يتألـف مجلـس إدارة البنـك من سبعة أعضـاء من المساهميـن وغيـر المساهميـن. ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه ليس هناك من بين األعضاء:

موظف في صحـار الدولي أو موظف في أي بنـك آخـر في سلطنـة عمـان.  •
عضو بمجلس اإلدارة في أي بنـك آخـر مسجـل في سلطنـة عمـان.  •

عضو بمجلس إدارة أكثر من أربـع شركـات مساهمـة عامـة مسجلـة في السلطنة.  •
يشغـل منصـب رئيـس مجلـس اإلدارة ألكثـر من شركتيـن من شركـات المساهمـة العامـة مسجلة في سلطنـة عمـان.   •

خـــال السنـــة التي يشملها التقرير، التـــزم صحـــار الدولي بتوجيهـــات البنـــك المركـــزي العمانـي، وبلوائـح اإلفصـاح الخاصـة بإصـدار األوراق الماليـة والتداول الداخلـي، 
والمبادئ التوجيهية العامة لقانـــون الشركـــات التجاريـــة وبميثـــاق تنظيـــم الشركـــات الصـــادر من الهيئـــة العامـة لسوق المـــال للشركـات المدرجـة فيما عدا:

· ــر بالذكــر أن هــذا 	 أن رئيــس لجنــة التدقيــق هــو أيضــً عضــو فــي لجنــة إدارة المخاطــر واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة الترشــيحات واألجــور لمجلــس اإلدارة. الجدي
ــة بعــدد اللجــان المطلــوب تشــكيلها مــن قبــل مجلــس اإلدارة.  ــة عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة مقارن الوضــع ناشــئ عــن محدودي

دفــع البنــك خــال الثــاث ســنوات الماضيــة مبلغــً إجماليــً وقــدره  127,451 ريــال عمانــي كغرامــات علــى البنــك لــكّل مــن البنــك المركــزي العمانــي والهيئــة العامــة 
لســوق المــال. وقــد جــاءت هــذه  الغرامــات الخاصــة بالبنــك المركــزي العمانــي فــي أغلبيتهــا عــن مخالفــات وردت فــي تقاريــر التدقيــق الســنوي التــي يقــوم بهــا البنــك 
المركــزي العمانــي وتصنيــف هــذه المخالفــات يقــع ضمــن )منخفــض( و)متوســط(. ومنهــا مخالفــات متعلقــة بالســقوفات المحــددة لأصــول، الرســوم، االســتعانة 
بمــوارد خارجيــة outsourcing، مراجعــة السياســات وأمــور متعلقــة باألنظمــة. لقــد قــام البنــك بمعالجــة معظــم المســائل المتعلقــة بهــذه المخالفــات كمــا قــام 

بوضــع خطــة زمنيــة لمعالجــة مــا تبقــى منهــا. 

قنـوات االتصـال بالمساهميـن والمستثمريـن  8

يبـــذل صحـــار الدولــي الجهـــود الازمـــة لخلـــق عاقـــة مثمـــرة مـــع المساهميـــن والمستثمريـــن. كمــا يلتــزم البنــك بالتأكــد مــن تقديــم اإلفصاحــات الازمــة فــي األوقــات 
ــع  ــر الماليــة الرب ــم التقاري ــة للمســاهمين والجهــات الرقابيــة والمنظمــة لعمليــات الســوق. وقــد قــام البنــك بتقدي المحــددة وتوصيــل كافــة المعلومــات الجوهري

الســنوية والنصــف ســنوية والتقريــر الســنوي وفقــً للقوانيــن واللوائــح المطبقــة والبنــود الخاصــة بعقــد التأســيس وعقــد إدراج أســهم البنــك بالســوق.
يتضمـــن التقريـــر السنـــوي، تقريـــر مجلـــس اإلدارة، تقريـــر حوكمـــة الشركـــات، تقريـــر نقـــاش اإلدارة والتحليـــل والنتائـــج الماليـــة للتدقيــق. إدارة البنـــك مسؤولـــة عــن 
اإلعـداد ونزاهة والتقديـم العادل للبيانـات الماليـة والمعلومـات األخـرى في التقريـر السنـوي للبنـك. وتماشيـً مـع اللوائـح الصـادرة من قبـل الهيئـة العامـة لسـوق 
المـــال ســيتم إرســال ملخــص التقريـــر السنـــوي لجميـــع مســاهمي البنـــك. كمــا ينشــر البنــك البيانــات الماليــة فــي موقــع البنــك علــى الشــبكة العالميــة لإلنترنــت 

www.soharinternational.com :علــى عنــوان

قنـوات االتصـال بالمساهميـن والمستثمريـن )تابع(  8

أسهـم صحـار الدولي   1-8

أدرجــت فــي الجــدول أدنــاه تــداول ســهم صحــار الدولــي فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة و مؤشــر قطــاع البنــوك وشــركات اإلســتثمار فــي ســوق مســقط لــأوراق 
الماليــة، حيــث تتوفــر هــذه المعلومــات مــن وكاالت األنبــاء ويتــم نشــرها، وتــدرج هنــا كجــزء مــن متطلبــات قانــون حوكمــة الشــركات للشــركات المدرجــة ضمــن ســوق 

مســقط لــأوراق الماليــة.

يجب قراءة الجدول أدناه مع األخذ في االعتبار تجزئة القيمة االسمية للسهم العادي، )100 بيسة/للسهم(
الجـدول رقم 6: أسهم صحـار الدولي – سعـر السـوق 

إغالق مؤشر البنوكسعر سهم صحار الدولي بالريال العمانيالشهـر 2019م
وشركات االستثمار 

اإلغـالقأدنـىأعلـى

0,1230,1100,1126,697/1٣ينايـر

0,1180,1070,1156,691/07فبراير

0,1190,1120,1156,541/٢8مارس

0,1170,1090,1116,٣٣7/99أبريل

0,1130,1080,1126,٣4٢/51مايـو

0,1130,1060,1066,٢8٣/٣5يونيو

0,1090,1040,1066,110/٣٢يوليـو

0,1160,1050,1126,5٣4/٢6أغسطـس

0,1130,1090,1116,557/59سبتمبـر

0,1160,1110,1126,489/14أكتوبـر

0,1130,1090,1116,4٢6/84نوفمبـر

0,1110,1040,1106,٣49/٢6ديسمبـر

توزيـع ملكيـة األسهـم    ٢-8

يتكــون رأســمال البنــك المرخــص بــه مــن 4.000.000.000 ســهم بقيمــة 100 بيســة للســهم الواحــد. )٢.000.000.000 ســهم بقيمــة 100 بيســة للســهم فــي ٣1 ديســمبر ٢018(. 
رأســمال البنــك المصــدر والمدفــوع هــو ٢,٣6٣,598,77٢  ســهم بقيمــة 100 بيســة للســهم الواحــد. )1,98٢,646,٣91 ســهم بقيمــة 100 بيســة للســهم فــي ٣1 ديســمبر 

٢018م(. 
يتــم تــداول أســهم البنــك فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة ويبيــن الجــدول التالــي قائمــة المســاهمين الذيــن يملكــون نســبة 5٪ أو أكثــر مــن رأســمال البنــك 

كمــا هــو عليــه فــي ٣1 ديســمبر ٢019م:

نسبـة التملـكاسـم المساهـم

15.٣6909٪شركه عمان لاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.

14.56903٪شؤون البـاط السلطانـي 

9.02803٪القمر السابع لاستثمار المحدودة

7.81079٪نيبتون الوطنية لاستثمار المحدودة

7.60147٪البحر الغربي لاستثمار المحدودة 

6.37899٪المريخ للتنمية واالستثمار المحدودة

الحسابـات القانونيـة  9

تبنـى صحـار الدولي معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة في إعـداد الحسابـات والبيانـات الماليـة. 
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لمحـة عن المدققيـن   1٠

نبذة عن ديلويت:

ــت تــوش توهماتســو المحــدودة، وهــي مجموعــة  ــة علــى واحــدة أو أكثــر مــن شــركات األعضــاء المرخــص لهــا مــن قبــل ديلوي ــت« للدالل  ُيســتخَدم اســم »ديلوي
عالميــة مــن شــركات األعضــاء المرخــص لهــا، والكيانــات المرتبطــة بهــا، تتمتــع األخيــرة وكل مــن الشــركات المرخــص لهــا بشــخصية قانونيــة مســتقلة خاصــة بهــا. 
ال تقــدم ديلويــت تــوش توهماتســو المحــدودة والمشــار إليهــا بـــ »ديلويــت العالميــة« أي خدمــات للعمــاء، ُيرجــى مراجعــة موقعنــا اإللكترونــي علــى العنــوان التالــي:

www.deloitte.com

تعتبــر ديلويــت شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال التدقيــق والمراجعــة، واالستشــارات اإلداريــة والماليــة، وخدمــات استشــارات المخاطــر، خدمــات الضرائــب والخدمــات 
المتعلقــة بهــا. وهــي توفــر خدماتهــا ألربــع مــن بيــن خمــس شــركات علــى قائمــة مجلــة فورتشــن العالميــة ألفضــل 500 شــركة، بفضــل شــبكة عالميــة مترابطــة 
مــن شــركات األعضــاء المرخــص لهــا فــي أكثــر مــن 150 دولــة. للحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول مهنيــي ديلويــت الـــ ٣00.000 وأثرهــم اإليجابــي فــي مختلــف 

www.deloitte.com :القطاعــات، ُيرجــى مراجعــة موقعنــا اإللكترونــي علــى العنــوان التالــي

نبذة عن ديلويت أند توش )الشرق األوسط(

ديلويــت أنــد تــوش )الشــرق األوســط( هــي شــركة عضــو مرّخــص لهــا مــن قبــل »ديلويــت تــوش توهماتســو المحــدودة« وهــي واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي 
تقديــم الخدمــات المهنيــة االستشــارية وقــد تأسســت فــي منطقــة الشــرق األوســط ويمتــد وجودهــا منــذ ســنة 19۲6 فــي المنطقــة. إن وجــود شــركة ديلويــت أنــد 
تــوش )الشــرق األوســط( فــي منطقــة الشــرق األوســط مكــّرس مــن خــال الشــركات الحائــزة علــى ترخيــص مــن قبلهــا لتقديــم الخدمــات وفقــً للقوانيــن والمراســيم 
المرعيــة اإلجــراء فــي البلــد التابعــة لــه وتتمتــع بالشــخصية القانونيــة المســتقلة. ال تســتطيع الشــركات والكيانــات المرخصــة مــن قبلهــا إلــزام بعضهــا البعــض 
و/ أو إلــزام شــركة ديلويــت أنــد تــوش )الشــرق األوســط(. عنــد تقديــم الخدمــات، تتعاقــد كل شــركة مرّخــص لهــا أو كيــان مرخــص لــه مــن قبــل ديلويــت أنــد تــوش 
)الشــرق األوســط( وبشــكل مســتقل مــع العمــاء الخاصيــن بهــا دون الرجــوع إلــى ديلويــت أنــد تــوش )الشــرق األوســط( وتكــون هــذه الشــركات والكيانــات مســؤولة 

فقــط عــن أفعالهــا أو تقصيرهــا.

وخــال ســنة 2019 تمــت تغطيــة نفقــات المدّققيــن الخارجييــن بمبلــغ 9٣,000  ريــال ُعمانــي وذلــك مقابــل تقديــم خدمــات للبنــك )77,000ريــال عمانــي لعمليــات التدقيــق 
علــى األعمــال المصرفيــة التقليديــة واإلســامية، ومبلــغ 14,000 ريــال مقابــل تقديــم خدمــات التدقيــق الشــرعي، ومبلــغ ٢000 ريــال لخدمــات الضرائــب(. 

حقوق المساهمين  11

تتســاوى جميــع أســهم البنــك المتأصلــة فــي ملكيتهــا فــي الحقــوق، أي الحــق فــي الحصــول علــى أربــاح األســهم المعلنــة والمعتمــدة فــي االجتمــاع العــام ، والحــق فــي 
األفضليــة لاكتتــاب ألســهم جديــدة، والحــق فــي الحصــول علــى حصــة فــي توزيــع البنــك لأصــول عنــد التصفيــة، والحــق فــي نقــل األســهم وفقــً ألحــكام القانــون، والحــق 
فــي االطــاع علــى البيــان المالــي للبنــك، بيــان الدخــل الشــامل وســجل المســاهمين، والحــق فــي الحصــول علــى إشــعار والحــق فــي المشــاركة والتصويــت فــي االجتماعات 
شــخصيً أو بواســطة وكيــل ، والحــق فــي تقديــم طلــب للحصــول علــى إبطــال أي قــرار تتخــذه الجمعيــة العموميــة أو مجلــس اإلدارة، ومــا يتعــارض مــع القانــون أو النظــام 
األساســي للبنــك أو اللوائــح، والحــق فــي إقامــة الدعــاوى ضــد اإلدارة ومدققــي الحســابات للبنــك نيابــة عــن المســاهمين أو نيابــة عــن البنــك وفقــً ألحــكام المــادة )110( مــن 
قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )1974/4( وتعدياتــه، ويولــي صحــار الدولــي مســاهمي األقليــة أهميــة قصــوى مــن حيــث الحفــاظ علــى مصالحهــم وضمــان أن تنعكــس 
وجهــات نظرهــم فــي اجتماعــات المســاهمين، وينطبــق مبــدأ »ســهم واحــد صــوت واحــد« لجميــع المســاهمين بحيــث يمكــن لمســاهمي األقلية ترشــيح أعضاء مجلس 

اإلدارة و يمكــن اتخــاذ إجــراءات ضــد المجلــس أو اإلدارة إذا كانــت تصرفــات مجلــس اإلدارة تمــس  مصالحهــم بــأي طريقــة.

المعامالت والتعامالت والسياسات مع األطراف ذات العالقة   1٢

هنــاك سياســة شــاملة بشــأن التعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة، والعمليــات واإلجــراءات المنصــوص عليهــا والمتبعــة فــي هــذا الشــأن فيمــا يتعلــق بالقــروض 
الممنوحــة للمــدراء واألطــراف ذات العاقــة بهــم، وكذلــك أي معامــات مــع الشــركات التــي يكــون لهــم فيهــا مصالــح هامــة، وتأتــي تفاصيــل القــروض والســلف، إن 
وجــدت، والتــي تمنــح للمديــر أو األطــراف ذات الصلــة محتويــة علــى التفاصيــل الكاملــة والماحظــات علــى البيانــات الماليــة الــواردة فــي التقريــر الســنوي، واإلفصاحــات 
العامــة، ويتــم اإلفصــاح عــن أيــة معامــات أخــرى نفــذت لــإلدارة فــي ســياق األعمــال االعتياديــة ودون أي معاملــة تفضيليــة للمســاهمين إلــى جانــب ماحظــات جــدول 

أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة.

الخاتمة  1٣

يقـر مجلـس اإلدارة بأن إعـداد التقريـر السنـوي للبنـك مـع تقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـل، تقريـر حوكمـة الشركـات والميزانيـة العموميـة المدققـة قـد تمـت بمعرفـة 
المجلـس الكاملـة وطبقـً لمعاييـر المحاسبـة واللوائـح القانونيـة التي تحكـم اإلفصـاح والصـادرة من الهيئـة العامـة لسـوق المـال والبنـك المركـزي العمانـي. 

كمــا يقـــر مجلـــس اإلدارة مراجعــة كفــاءة وفعالّيــة أنظمــة الرقابــة الداخلّيــة وضمــان التزامهــا مع السياســات واللوائح الداخلّية، كما يقـــر مجلـــس اإلدارة بعـــدم وجـــود 
معلومـــات أو عوائق ملموسة يمكـــن أن تؤثـــر على استمـــرار أعمـــال البنـــك في السنـة الماليـة القادمـة.
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الفاضل أحمد المســلمي

والمنتجــات  الخدمــات  بماهيــة  فقــط  تتعلــق  ال  الدولــي  صحــار  فــي  رؤيتنــا  إن 
المصرفيــة التــي نقدمهــا أو كيفيــة تنفيذهــا علــى أرض الواقــع، بــل هــي ترتكــز 
ــة مــن تقديــم هــذه الخدمــات والمنتجــات،  بشــكل أساســي حــول الهــدف والغاي
ــا فــي مســيرتنا لتحقيــق فــوز أكبــر لشــعبنا وأمتنــا  ــا نفخــر بمضينــا قدًم وبدورن
بشــكل عــام مــن خــال توفيــر خدمــات مصرفيــة تلبــي متطلبــات عالمهــم دائــم 
التغيــر. وفــي إطــار رؤيتنــا الطموحــة لنكــون مؤسســة خدميــة عمانيــة الهويــة 
النمــو  مــن  مزيــد  لتحقيــق  واألفــراد  والمجتمــع  الزبائــن  ترفــد  الريــادة  عالميــة 
واالزدهــار، فإننــا نهــدف أيًضــا إلــى توفيــر إثــراء أكثــر وأفــق أوســع وســرعة أكبــر 

لجميــع األطــراف ذات الصلــة لدينــا.
إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أقــدم لكــم تقريــًرا مفصــًا حــول نجــاح المؤسســة 
خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، واســتعراض األداء المالــي القــوي 
الــذي يشــهده البنــك مــن أجــل تنفيــذ اســتراتيجيتنا الخمســية، واإلنجــازات التــي 
حققهــا صحــار الدولــي فــي ســعيه نحــو إعــادة صياغــة مفهــوم خدمــات الصيرفــة 

فــي الســلطنة.

البيئة التشغيلية
خــال العــام 2019، شــكلت البيئــة التشــغيلية للقطــاع المصرفــي علــى مســتوى 
االقتصــاد  تغيــر مامــح  التــي  القويــة  بالقطاعــات  بذلــك  متأثــرة  تحدًيــا  العالــم 
ــك مركــز الثقــل االقتصــادي، ولســوء الحــظ،  ــرًة بذل العالمــي بشــكل كامــل مغي
إلــى حــد كبيــر  المحلــي واإلقليمــي  المســتوى  االقتصــاد علــى  اعتمــاد  يــزال  ال 
علــى النفــط والغــاز فــي ظــل التحديــات االقتصاديــة الراهنــة بســبب التقّلبــات 

المســتمرة التــي تشــهدها أســعار النفــط العالميــة.
وحســب تقريــر البنــك الدولــي الصــادر مؤخــًرا فــي شــهر أكتوبــر للعــام 2019، فقــد 
ــي فــي الســلطنة  ــي اإلجمال كان متوقعــً حــدوث تباطــؤ فــي نمــو الدخــل المحل
بنســبة 0.3٪ في العام 2019 نظرًا ألن ســقف إنتاج النفط بقي ثابتً حســب اتفاقية 
أوبــك+ لتخفيــض اإلنتــاج. ومــع اســتمرار تخفيــض اإلنتــاج حتــى شــهر مــارس 2020 

واحتمــال اســتمراره لفتــرة أطــول، فــإن متوســط النمــو يبقــى متواضعــً.
ومــع اعتبــار جميــع الصعوبــات التــي تعصــف بالمشــهد االقتصــادي، فقــد بذلــت 
الحكومــة الرشــيدة كل مســاعيها الجــادة لإلســراع فــي تنويــع مصــادر االقتصــاد 
الوطنــي والــذي يســير بخطــى متســارعة مــن خــال برنامــج »تنفيــذ« الــذي يتضمــن 
توجهــً جديــدًا ألولويــة اإلنفــاق الرأســمالي، وتشــجيع االســتثمار الخــاص وخلــق 
فــرص وظيفيــة للمواطنيــن فــي القطــاع الخــاص. بدورهــا، فقــد قامــت الســلطنة 
ذات  القطاعــات  فــي  االســتثمارات  نســبة  لزيــادة  اإلصاحــات  مــن  عــدد  بإجــراء 
األولويــة التــي تــم تحديدهــا ضمــن برنامــج »تنفيــذ« كقطــاع الســياحة والتصنيــع 

واللوجســتيات والزراعــة والثــروة الســمكية والتعديــن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه 
مــن المتوقــع أن تعمــل قطاعــات التجزئــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم واإلســكان 
والماليــة علــى تنميــة القطاعــات االقتصاديــة األخــرى غيــر النفطيــة بنســبة 1٫5٪ في 
العــام 2020. كمــا أن رؤيــة عمــان المســتقبلية 2040 والخطــة الخمســية العاشــرة مــن 
2021 إلــى 2025 ســتعمالن بدورهمــا علــى تســريع النمــو وتنويــع مصــادر االقتصــاد 
الحكوميــة  الجهــود  وبفضــل  عمــل.  فــرص  إليجــاد  مبــادرات  وإطــالق  الوطنــي 
والتميــز الديموغرافــي للســلطنة نظــرًا للنســبة العاليــة مــن فئــة الشــباب فــإن 

مؤشــرات زيــادة النمــو فــي المســتقبل ُتعــد إيجابيــة.
ــات التــي يواجههــا المشــهد االقتصــادي نظيــر تزايــد شــريحة  وفــي ظــل التحدي
ــز بنســبة جيــدة لفئــة مــا دون ســن الخامســة  ــار الســن، فــإن الســلطنة تتمي كب
والعشــرين، حيــث تصــل النســبة إلــى 40٪ مــن ســكان الســلطنة البالــغ عددهــم 
ــر فرصــة عظيمــة لالقتصــاد المحلــي، حيــث  ــي 4٫8 مالييــن نســمة، ممــا يوّف حوال
إن ارتفــاع نســبة فئــة الشــباب إلــى جانــب تطــور مســتوى التعليــم والمهــارات 

ــادة اإلنتاجيــة والنمــو بشــكل كبيــر. ــا علــى زي ــر إيجابًي والكفــاءات الشــابة تؤث

تتميــز الســلطنة أيًضــا بوجــود مالييــن المســتهلكين مــن الشــباب المتصليــن 
رقمًيــا، وذلــك نظيــر تصنيفهــا ضمــن قائمــة أعلــى معــدالت انتشــار الهواتــف 
الذكيــة فــي العالــم، ممــا يعــد مؤشــًرا إيجابًيــا لتنميــة االقتصــاد الرقمــي فــي 
الســلطنة  اتخــذت   ،2040 الرقميــة  عمــان  اســتراتيجية  خــالل  ومــن  الســلطنة. 
بالفعــل خطــوات كبيــرة فــي سياســتها الرقميــة. وفــي الوقــت الــذي يتكيــف فيــه 
العالــم بســرعة مــع أحــدث التقنيــات مثــل تبنــي مشــاريع المــدن الذكيــة وتقنيــات 
الــذكاء االصطناعــي وتعّلــم اآلالت وإنترنــت األشــياء والتحليــالت، فــإن الســلطنة 
برؤيــة عمــان الرقميــة 2040 علــى اســتعداد للتوجــه نحــو تأســيس بنيــة تحتيــة 

للتقنيــات المتقدمــة لتطويــر االقتصــاد والمجتمــع والحكومــة.

إلــى جانــب ذلــك، اتخــذت الســلطنة عــدًدا مــن الخطــوات لتمكيــن االســتدامة 
ــك عبــر تبنيهــا مشــاريع متطــورة تســتخدم مصــادر  البيئيــة فــي المنطقــة، وذل
الطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، وعلــى ســبيل المثــال 
الطاقــة  ومشــروع  ظفــار  محافظــة  فــي  الريــاح  طاقــة  محطــة  مشــروع  يأتــي 
الشمســية القــادم الــذي تبلــغ طاقتــه 100 ميجــاوات لشــركة تنميــة نفــط عمــان 
المملوكــة للدولــة )تنميــة نفــط عمــان(. ومــن المزمــع أن تــؤدي خدمــات البحــث 
والتطويــر والتكنولوجيــا المتطــورة المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة إلــى تأســيس 
الســلطنة  فــي  فــرص عمــل جديــدة  خلــق  عــن  المؤسســات فضــاًل  مــن  مزيــد 
ذلــك،  جانــب  وإلــى  للبــالد.  االقتصــادي  الدخــل  مصــادر  تنويــع  فــي  واإلســهام 
فقــد أســهم التحــّول الرقمــي والتبنــي المطــرد للتطــورات التقنيــة فــي تحقيــق 

الشــفافية وإيجــاد حلــول فاعلــة، فضــًا عــن نتائــج إيجابيــة أخــرى كتمكيــن البــاد 
مــن تقليــل اســتخدام األوراق، ممــا يدعــم توجهــات الحكومــة نحــو حمايــة البيئــة 
وجهودهــا الدؤوبــة لتحقيــق االســتدامة، وتأتــي جهــود صحــار الدولــي لتوفيــر 
خدماتــه بشــكل إلكترونــي متكامــل لتســاهم بدورهــا فــي هــذا الشــأن الــذي 

يحظــى باهتمــام عالمــي متزايــد. 

إن  بــل  اللحظــة،  وليَدَتــي  ليســتا  المســتقبلية  والنظــرة  التطــور  رؤيــة  إن 
والسياســات  الجــاد  للعمــل  نتيجــة  هــي  الســلطنة  فــي  الشــاملة  التنميــة 
الحكيمــة للمغفــور لــه بــإذن اهلل الســلطان قابــوس بــن ســعيد طّيــب اهلل ثــراه، 
يقــود  أن  النّيــرة  بقيادتــه  اســتطاع  البــاد  فــي  الحكــم  مقاليــد  توليــه  فمنــذ 
البــاد نحــو االزدهــار لتواكــب الحيــاة العصريــة، مــع اســتمرارها علــى المحافظــة 
علــى تقاليدهــا وإرثهــا الحضــاري وهويتهــا التاريخيــة. فقــد تــرك المغفــور لــه 
البــاد لتســتكين  ثــراه بصمتــه فــي  بــإذن اهلل الســلطان قابــوس طّيــب اهلل 
فــي قلــوب الشــعب ألجيــال عديــدة قادمــة. وقــد تعهــد حضــرة صاحــب الجالــة 
الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم - حفظــه اهلل ورعــاه، الــذي أدى اليميــن 
الدســتورية كســلطاٍن لُعمــان بمواصلــة الرحلــة التــي بدأهــا ســلفه مــن أجــل 
ضمــان بــذل كافــة الجهــود للحفــاظ علــى التطــور والتقــدم الــذي تحقــق علــى 
أجــل  مــن  التعــاون  إلــى  المواطنيــن  المباركــة، كمــا دعــا جالتــه  األرض  هــذه 

تعزيــز مســيرة التنميــة االقتصاديــة ومواصلــة تحقيــق الرخــاء فــي البــاد.

لقــد كان ومــا زال اإلطــار التنظيمــي والقانونــي ســمة بــارزة لســلطنة عمــان منــذ 
الجديــدة  القوانيــن  مــن  العديــد  ُشــرعت  وقــد  المباركــة،  النهضــة  عصــر  بــدء 
واإلصاحــات التنظيميــة مثــل قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 
وقانــون اســتثمار رأس المــال األجنبــي، وقانــون الشــركات التجاريــة، ممــا يوّفــر بيئــة 
ــازات  ــم الحوافــز واالمتي ــب مــن خــال تقدي ــة للمســتثمرين األجان اســتثمارية جاذب

ــل. ــذي يعــزز االقتصــاد الوطنــي علــى المــدى الطوي ــات، األمــر ال والضمان

القطاع المصرفي
علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا البيئــة التشــغيلية، حافــظ القطــاع 
المصرفــي فــي الســلطنة علــى معــدل نمــو ثابــت ومســتدام فــي العــام 2019، 
وقــد مّكــن النمــو والتطــور الســليم إلــى جانــب معــدل رأس المــال الجيــد البنــوك 
مــن توفيــر أرصــدة ائتمانيــة كافيــة فضــًا عــن كفــاءة الخدمــات لجميــع القطاعــات 
االقتصاديــة مــع تحقيــق معــدل ربــح مناســب، مــن جانبــه توقــع صنــدوق النقــد 
الدولــي فــي تقريــره األخيــر أن ســلطنة عمــان ســتحقق نمــًوا محتمــًا بنســبة 
2.7٪ ونمــًوا حقيقًيــا بنســبة 3.7٪ فــي العــام 2020، وســيؤدي انتعــاش األنشــطة 
االقتصاديــة إلــى زيــادة الطلــب علــى االئتمــان والخدمــات المصرفية األخــرى، وبالتالي 
فمــن المتوقــع أن يتحســن األداء المصرفــي فــي كافــة المجــاالت خــال العــام 2020.
فــي العــام 2019 حّقــق القطــاع المصرفــي نمــًوا مائًمــا فــي كافــة المجــاالت، حيــث 
ــع التــي يحتفــظ بهــا القطــاع المصرفــي بنســبة 1.7٪ خــال  ــي الودائ ارتفــع إجمال
ــة رأس المــال فــي  ــي، بلغــت نســبة كفاي ــرة. ومــن حيــث االئتمــان المال هــذه الفت
القطــاع المصرفــي 1٨.1٪ حتــى شــهر ســبتمبر 2019 مقابــل النســبة المطلوبــة 
والتــي تعــادل 13.5٪، ممــا يؤكــد علــى القاعــدة القويــة التــي يمتلكهــا القطــاع. 
بــدوره، يوفــر كفايــة رأس المــال )CAR( مســاحة واســعة للبنــوك لتقديــم ائتمــان 
إضافــي مــع زيــادة الطلــب والتعافــي الــذي تشــهده األنشــطة االقتصاديــة غيــر 
وتكلفــة  األمــوال  تكلفــة  ارتفــاع  فــي  الرئيســية  التحديــات  وتتمثــل  النفطيــة. 
ــك فقــد اتخــذت البنــوك  ــال، ومــع ذل االئتمــان وتكلفــة رأس المــال وتكلفــة االمتث
تدابيــر إيجابيــة وتصحيحيــة للتعامــل بفاعليــة مــع التحديــات فــي المســتقبل.

وفــي حيــن أن التوحيــد فــي القطــاع المصرفــي فــي ظــل المشــهد االقتصــادي 
المحتدم قد يكون أمًرا جيًدا في تعزيز القطاع المصرفي بشــكل عام وتحســين 
القــدرة التنافســية مــع البنــوك اإلقليميــة الكبــرى، إال أن المفتــاح الحقيقــي للنجــاح 
يكمــن فــي التركيــز علــى الزبائــن. ونظــًرا ألن معظــم المؤسســات الماليــة فــي 
الســلطنة تقــدم منتجــات وخدمــات مصرفيــة متماثلــة، تواصــل البنــوك اهتمامهــا 
فــي تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات والخدمــات لتلبيــة الطلــب المتزايــد 
ــد بتقييــم  ــن بشــكل متزاي ــي، يقــوم الزبائ ــا الحال ــن. وفــي عالمن مــن قبــل الزبائ

الدوليــة،  األســواق  فــي  المتوفــرة  المنتجــات  وفــق  محليــً  المتاحــة  المنتجــات 
وغالبــً تحقــق المؤسســات التــي تركــز علــى الزبائــن أفضــل النتائــج اإليجابيــة. 
وبالتالي، فــإن التركيــز علــى الزبــون هــو التوجــه الجديــد الــذي يواكــب احتياجــات 
الفــرد والمجموعــات ممــا يعــّزز مــن قــدرة القائميــن فــي القطــاع علــى اكتشــاف 

حلــول إضافيــة لتقديــم سلســلة خدمــات مالئمــة قيمــة للزبائــن.

إنجازات العام الماضي
وفــي إطــار رؤيتــه الطموحــة ليكــون مؤسســة خدميــة عمانيــة الهويــة عالميــة 
الريــادة تســاعد الزبائــن والمجتمعــات والنــاس علــى االزدهــار والنمــو، أثبــت صحــار 
الدولــي قدرتــه علــى االســتمرار فــي تحقيــق نمــو قــوي، ممــا يعكــس إمكاناتــه 
التــي ترتكــز علــى مواصلــة االســتثمار فــي عــدد مــن المبــادرات الرئيســية. وبهــدف 
بنــاء مؤسســة قــادرة علــى مواجهــة التحديــات التــي تشــهدها بيئــة األعمــال 
وتحقيــق نمــو مســتدام علــى المــدى الطويــل، يواصــل البنــك جهــوده مــن أجــل 

تعزيــز اســتراتيجية التطويــر المؤسســي للمســتقبل.
أن  إال  االقتصــاد،  قطاعــات  جميــع  واجهــت  التــي  التحديــات  مــن  الرغــم  علــى 
الكــرام ليؤكــد علــى ريادتــه فــي القطــاع  البنــك واصــل دعمــه لقاعــدة زبائنــه 
علــى المســتوى المحلــي، كمــا يواصــل البنــك توســيع قاعــدة زبائنــه مــن خــالل 
توفيــر خدمــات مصرفيــة مبتكــرة وســريعة االســتجابة توفــر أفقــً أوســع وإثــراء 
أكثــر وســرعة أكبــر. ومــن خــالل رفــع مســتوى تركيــزه بمــا يتماشــى مــع أفضــل 
المعاييــر الدوليــة عــن طريــق المراجعــة المســتمرة للسياســات واإلجــراءات الحاليــة 
وتعزيزهــا، يواصــل صحــار الدولــي تقديــم التميــز وبنــاء الثقــة فــي القطــاع، ونظيــر 
امتالكــه لمــا يقــرب مــن 11٪ مــن حصــة الســوق التــي تخــدم مئــات اآلالف مــن الزبائــن، 

ــي البنــك التجــاري األســرع نمــًوا فــي الســلطنة. أصبــح صحــار الدول
فقــد حقــق البنــك أداًء ماليــً قويــً فــي العــام 2019، ممــا يعكــس االســتراتيجية التي 
وضعتهــا اإلدارة، والنهــج المؤسســي تجــاه األعمــال التجاريــة، واألداء الجماعي الذي 
تقدمــه كوادرهــا البشــرية، حيــث ســجل صافــي األربــاح التشــغيلية ارتفاعــً بنســبة 
10٫8٪ مســجاًل بذلــك 104٫659 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة مــع 94٫438 مليــون ريــال 
عمانــي ُســجلت فــي العــام 2018، األمــر الــذي يترجــم النمــو اإليجابــي فــي األعمــال. 
ــادة بنســبة 8٫8٪ لتصــل إلــى 59٫373 مليــون  ــاح التشــغيلية زي كمــا ســجلت األرب
ريــال عمانــي مقارنــة مــع 54٫553 مليــون ريــال عمانــي فــي العــام 2018، األمــر الــذي 
ــا ومشــاريعنا الرئيســية. ومع اســتمرار  ــا مــن الحفــاظ علــى مجــاالت تركيزن مكنن
المؤهلــة،  البشــرية  الكــوادر  وتوظيــف  الرئيســية  المشــاريع  فــي  االســتثمارات 
ســجل إجمالــي مصروفــات التشــغيل ارتفاًعــا بنســبة 13٫5٪ ليصــل إلــى 45٫286 
مليــون ريــال عمانــي مقارنــة مــع 39٫885 مليــون ريــال فــي عــام 2018. وقــد أدت هــذه 
النتائــج إلــى حصــول البنــك علــى زيــادة إجماليــة تزيــد علــى 17٪ فــي صافــي األربــاح 
مقارنــة بعــام 2018 ليحّقــق بذلــك 34٫406 مليــون ريــال عمانــي ممــا يعكــس التوجــه 

الصحيــح الــذي انتهجــه صحــار الدولــي فــي الســنة الماليــة 2019.
شــهد العــام 2019 أيًضــا عقــد العديــد مــن الشــراكات االســتراتيجية الرئيســية 
والتوقيــع علــى اتفاقيــات مــع المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة الملتزمــة بتقديــم 
خدمــات ومنتجــات مختلفــة للزبائــن، حيــث عقد صحار الدولي شــراكة اســتراتيجية 
مــع المجموعــة الماليــة األوروبيــة )EFG(، أحــد أكبــر البنــوك السويســرية الخاصــة 
المصنفــة عالمًيــا مــن البنــوك ذات رأس المــال الكبيــر، بهــدف تزويــد المؤسســات 
التقاعــد  العائليــة وصناديــق  الســيادية والشــركات  الثــروات  الماليــة وصناديــق 
االســتثمار  فــرص  إلــى  الحصــري  بالوصــول  العالــي  الدخــل  ذوي  مــن  واألفــراد 

العالميــة والمنتجــات المبتكــرة.

ومــن أجــل مواكبــة المتطلبــات المتغيــرة فــي الحيــاة اليوميــة للزبائــن والتكيــف 
مــع التقنيــات الحديثــة، ســعى صحــار الدولــي إلــى توســيع المزايــا التــي يقدمهــا 
لزبائنــه وتوفيــر مزايــا رقميــة فــي عملياتــه المصرفيــة كوســيلة للحفــاظ علــى 
المنافســة فــي األســواق المتناميــة فــي الوقــت الحالــي. وفــي إطــار مســيرته نحــو 
التغييــر لألفضــل واالســتعداد لمتطلبــات المســتقبل، عمــل البنــك علــى توســيع 
المشــاريع القائمــة وخلــق فــرص جديــدة لتطويــر منتجــات وخدمــات مرنــة وســهلة 
وآمنــة مــن أجــل تحســين تجربــة الزبائــن، ممــا ســاهم فــي تحســين المنتجــات 
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والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك مــن خــال تبنــي ابتــكارات تقنيــة ذات مزايــا 
تفاعليــة ومريحــة.

تهــدف االســتراتيجية الجديــدة طويلــة المــدى للبنــك إلــى تحقيــق التميــز وقيادة 
المؤسســة نحــو النمــو المســتدام وتعزيــز المســاهمة فــي االقتصــاد الوطنــي. 
بالتعميــن،  المتعلقــة  الحكوميــة  االســتراتيجية  بدعــم  التزامنــا  مــن  وكجــزء 
فــي  البنــك  الســلطنة، فقــد ســاهم  فــي  المضافــة  المحليــة  القيمــة  وزيــادة 
خلــق آالف فــرص العمــل للكــوادر البشــرية العمانيــة مــن خــال دعــم مشــاريع 
ضخمــة بماييــن الــدوالرات فــي الســلطنة. كمــا حقــق البنــك نســبة تعميــن 
قويــة تتماشــى مــع النســب المقــررة مــن قبــل الحكومــة فــي كياناتــه المصرفيــة 
التقليديــة واإلســامية. ومــع نهايــة عــام ٢019م، نجــح البنــك فــي تحقيــق نســبة 
تعميــن تزيــد علــى 90٪، مؤكــًدا بذلــك التزامــه بتوفيــر فــرص العمــل والتطويــر 

للشــباب العمانييــن المؤهليــن.
العــام ٢019م، كشــف صحــار الدولــي عــن التصميــم المعمــاري لمبنــى  وفــي 
المقــر الرئيســي الجديــد للبنــك، وذلــك فــي إطــار التزامــه بتحقيــق اســتراتيجيته 
الطموحــة ورؤيتــه ليكــون مؤسســة خدميــة عمانيــة الهويــة عالميــة الريــادة، 
ويهــدف صحــار الدولــي مــن خــال إنشــاء المبنــى الجديــد إلى إحــداث نقلة نوعية 
علــى صعيــد خدمــة الزبائــن، وتوفيــر بيئــة عمــل أفضــل لموظفيــه، وبــدوره 
إلــى معالــم مدينــة مســقط  ســيكون هــذا الصــرح أيقونــة معماريــة تضــاف 
العامــرة. حيــث يجســد تصميــم المبنــى الجديــد رؤيــة البنــك فــي التواصــل مــع 
زبائنــه مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وســيبعث المقــر الرئيســي الجديــد مزيــًدا مــن 
الثقــة بالهويــة التجاريــة، وســيعكس التزامنــا وإيماننــا بمســتقبل قــادم يكــون 

أكثــر ازدهــارًا للبــاد.

ــز  وفــي العــام الماضــي تــم تتويــج وتكريــم صحــار الدولــي بالعديــد مــن الجوائ
نظيــر ريادتــه فــي مجــال األعمــال والنمــو الــذي يحققــه، فضــًا عــن مبادراتــه ضمــن 
مجــال المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، فقــد حصــد البنــك جائــزة مجلــة عمــان 
االقتصاديــة )OER( ضمــن »أفضــل ٢0 شــركة أداًء«، كمــا حصــل البنــك أيضــً 
ــم االقتصــاد واألعمــال، بمــا  ــز مجلــة عال ــع جوائ علــى جائزتيــن ضمــن حفــل توزي
فــي ذلــك جائــزة »أفضــل الشــركات أداًء« ضمــن فئــة »الشــركات ذات رأس المــال 
ــه  ــزة »أفضــل حملــة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة« لمبادرات الكبيــر«، وجائ

فــي شــهر رمضــان المبــارك.
الجديــدة«  التجاريــة  الهويــة  فــي  »التميــز  جائــزة  الدولــي  صحــار  حصــد  كمــا 
علــى هامــش حفــل توزيــع جوائــز التمويــل والبنــوك الســنوية ٢019م، وتــوج 
صحــار الدولــي جهــوده فــي اســتراتيجية التحــّول الرقمــي بفــوزه فــي النســخة 
الخامســة مــن جوائــز »إنفوســيس فينــاكل« للمنتجــات المبتكــرة للزبائــن للعــام 
٢019م، وذلــك ضمــن فئــة »تطويــر الممارســات المبتكــرة«. ويؤكــد هــذا التكريــم 
حــرص البنــك علــى تحقيــق رؤيتــه األســمى ليصبــح مؤسســة خدميــة عمانيــة 
الهويــة ذات ريــادة عالميــة تســاعد الزبائــن والمجتمعــات المحليــة والنــاس علــى 

االزدهــار والنمــو.
ومــع وجــود فريــق مجلــس إداري رائــد فــي الســوق يحــرص علــى االســتفادة مــن 
أحــدث التقنيــات لتطويــر التجربــة المصرفيــة لــدى الزبائــن، وااللتــزام بأجنــدة 
أعمالــه التــي تتمحــور حــول الزبائــن ضمــن إطــار الرؤيــة الجديــدة للبنــك ليكــون 
مؤسســة خدميــة عمانيــة الهويــة عالميــة الريــادة تســاعد الزبائــن والمجتمعــات 
الدولــي  صحــار  يصبــح  أن  المتوقــع  فمــن  واالزدهــار،  النمــو  علــى  والنــاس 
المؤسســة الرائــدة فــي الســوق المحلــي لمــا يقدمــه مــن مســتوى كفــاءة فــي 
ــة والمؤسســات األخــرى  ــن التجزئ ــن تشــمل زبائ ــزة للزبائ ــة متمي الخدمــة وتجرب
علــى حــد ســواء. كمــا يلتــزم البنــك بتنفيــذ جــدول أعمــال رؤيتــه االســتراتيجية 
مــن أجــل تحقيــق المســاهمة اإليجابيــة فــي االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز مســيرة 

ــاد. ــة فــي الب ــة واالقتصادي ــة االجتماعي التنمي

البيئة التشغيلية
يعتمــد االقتصــاد العمانــي إلــى حــد كبيــر علــى القطــاع النفطــي، حيــث يســهم بمــا يقــرب مــن 7٢٪ مــن إيــرادات الحكومــة بشــكل عــام، ونتيجــة لذلــك فــإن أســعار 
النفــط العالميــة تلعــب دوًرا محورًيــا فــي اقتصــاد الســلطنة والمنطقــة ككل. وفــي ظــل التقلبــات العالميــة التــي تشــهدها أســعار النفــط والتــي تتأرجــح بيــن 55 و 
65 دوالًرا أمريكيــً، يواصــل االقتصــاد العمانــي المضــي قدًمــا فــي البرنامــج الوطنــي لتنويــع مصــادر الدخــل، ومــن المتوقــع أن تشــكل القطاعــات غيــر النفطيــة أهميــة 

أكبــر فــي الســنوات المقبلــة نظيــر المبــادرات الهامــة التــي تنتهجهــا الحكومــة وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر برنامــج »تنفيــذ«.

وبتطّلــع واســع األفــق نحــو المســتقبل، فــإن صحــار الدولــي يمضــي بتفــاؤل نحــو مســتقبل مشــرق فــي ظــل اســتراتيجية التنويــع االقتصــادي التــي تنتهجهــا حكومــة 
الســلطنة، حيــث ُيتَوّقــع أن يكــون العــام ٢0٢0 عاًمــا حافــًا لبعــض القطاعــات الحيويــة التــي حددتهــا االســتراتيجية الوطنيــة كقطــاع الزراعــة والثــروة الســمكية 
ــدوره، سيســهم االســتثمار الحكومــي والخــاص فــي هــذه القطاعــات فــي تعزيزهــا  ــن والســياحة. وب والتصنيــع والخدمــات اللوجســتية والنقــل والطاقــة والتعدي

وتطويرهــا، األمــر الــذي ســينتج فرصــً وظيفيــة أكثــر.

ومنــذ بــدء تنفيــذ خطــة التنميــة الخمســية التاســعة فــي العــام ٢016، ركــزت الحكومــة بشــكل مســتدام علــى تطويــر وتعزيــز القطاعــات غيــر النفطيــة، وممــا ال شــك 
فيــه فــإن نجــاح هــذه الخطــة الخمســية سيســاعد المجلــس األعلــى للتخطيــط علــى صياغــة خطــة خمســية عاشــرة )٢0٢1 - ٢0٢5( بشــكل أفضــل كونهــا الخطــة 
ــة عمــان ٢040 لتركــز بدورهــا علــى أربعــة محــاور رئيســية وهــي »اإلنســان والمجتمــع« و»االقتصــاد والتنميــة« و»الحوكمــة واألداء المؤسســي«  ــى لرؤي ــة األول التنفيذي

و»بيئــة العمــل«. وبشــكل عــام فــإن رؤيــة ُعمــان ٢040 تشــمل 1٢ مبــادرة وطنيــة أساســية تضــم 75 هدًفــا اســتراتيجًيا و 68 مؤشــًرا لقيــاس مســتوى األداء.

وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي يشــهدها االقتصــاد العالمــي، اكتســب اقتصــاد الســلطنة وعلــى نحــو ملحــوظ مزيــدًا مــن الزخــم والمرونــة فــي عــام ٢019، وقــد مّكن 
النمــو والتطــور الســليم إلــى جانــب معــدل رأس المــال الجيــد البنــوك مــن توفيــر أرصــدة ائتمانيــة كافيــة فضــًا عــن كفــاءة الخدمــات لجميــع القطاعــات االقتصاديــة مــع 
تحقيــق معــدل ربــح مناســب. فقــد حّقــق القطــاع معــدل نمــو إيجابيــً بنســبة تتــراوح بيــن 6 و 7٪ مقارنــة بالعــام الماضــي، ليصــل إلــى ٣4 مليــار ريــال عمانــي بنهايــة 
العــام ٢019. وبالرغــم مــن ارتفــاع أســعار الفائــدة والصعوبــات التــي يواجههــا القطــاع التشــغيلي، فقــد اســتطاعت البنــوك أن تحقــق نمــًوا واعــًدا فــي أدائهــا، حيــث أدت 
سياســات البنــك المركــزي العمانــي بعيــدة المــدى إلــى أســعار النفــط التــي تزيــد علــى تلــك التــي اعتمــدت فــي الميزانيــات إلــى اســتقرار القطــاع المصرفــي. ومــن جانــب 

آخــر، فــإن ارتفــاع أســعار الفائــدة وتقلــب أســعار النفــط العالميــة يفرضــان أيًضــا تحديــات محتملــة علــى القطــاع.

األداء المالي القوي
حقــق البنــك نمــًوا فــي صافــي أربــاح للســنة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢019، حيــث ســجل البنــك ٣4.406 مليــون ريــال عمانــي، بزيــادة وقدرهــا ٢.٪17 
مقارنــة بالعــام الماضــي، ممــا يعكــس تفوقــه فــي القطــاع وكفاءتــه فــي التغلــب علــى التحديــات االقتصاديــة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة. وخــال 
العــام ٢019، ســجل البنــك ارتفاًعــا فــي صافــي عائــدات الفوائــد بلغــت نســبته ٢٣.9٪ لتصــل قيمتهــا إلــى 70.191 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة مــع 56.651 
مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢018، علــى الرغــم مــن رفــع تكلفــة التمويــل والتحديــات فــي ســيولة الســوق. ونتيجــة الســتثماراته فــي تنميــة المــوارد 
البشــرية وعملياتــه المصرفيــة، اســتطاع البنــك أيًضــا أن يســجل نمــًوا مضاعًفــا بنســبة 10.8٪ فــي صافــي األربــاح التشــغيلية التــي بلغــت قيمتهــا 

104.659 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بـــ 94.4٣8 مليــون ريــال عمانــي فــي العــام ٢018.

وبنــاًء علــى النتائــج اإلجماليــة، وافــق مجلــس إدارة البنــك بتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 6٪ لهــذا العــام، وهــو مــا يعــادل 6 بيســات لــكل ســهم. كمــا 
أن األداء القــوي للبنــك يؤكــد علــى التوجــه اإليجابــي الســتراتيجيته الجديــدة والجهــود التــي يبذلهــا مــن أجــل تقديــم مزايــا مصرفيــة ذات قيمــة 

مضافــة للزبائــن.

وكجــزء مــن اســتراتيجيته المســتمرة لمواصلــة التركيــز علــى جــودة األصــول الســليمة ممــا يضمــن اســتدامة البنــك علــى المــدى الطويــل، ارتفــع 
إجمالــي األصــول للبنــك بنســبة 15.1٪ ليصــل بذلــك إلــى ٣.505 مليــار ريــال عمانــي مقارنــة مــع عــام ٢018 الــذي بلــغ فيــه إجمالــي األصــول ٣.046 مليــار ريــال 
عمانــي. وارتفــع صافــي القــروض والســلفيات بنســبة 9٪ ليصــل إلــى ٢.454 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة مــع ٢.٢5٢ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢018.
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برنامج إدارة استمرارية األعمال
وتطويــره  الدولــي  صحــار  فــي  األعمــال  اســتمرارية  إدارة  برنامــج  تأســيس  تــم 
غيــر  الظــروف  عــن  الناتجــة  واآلثــار  األنشــطة  تعّطــل  مخاطــر  مــن  للتقليــل 
المتوقعــة، وحيــث إن هــذا البرنامــج يخضــع الختبــارات هامــة ســنويً بمــا فــي ذلــك 
العــام ٢019، حيــث تــم إنهــاء اختبــار إدارة اســتمرارية األعمــال بنجــاح ضمــن النطــاق 
المحــّدد والمخّطــط لــه اســتعداًدا للعــام ٢0٢0. وعلــى غــرار كافــة األنشــطة، يواصــل 
صحــار الدولــي العمــل علــى تطويــر برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال بمــا يتناســب 
مــع أفضــل الممارســات الدوليــة، التــي تتضمــن مراجعــة خطــط اســتمرارية األعمــال 
وخطــط التعافــي مــن الكــوارث بمعــدل مــرة واحــدة ســنويً علــى األقــل، حيــث 
البنيــة  وتحديــث  الخطــط  تحســين  مــن  المنتظمــة  المراجعــات  هــذه  مّكنــت 

التحتيــة الازمــة مــع مراعــاة متطّلبــات المــوارد.
 

 بــدوره، فــإن صحــار الدولــي يمتلــك فريقــً متخصصً لقيادة برنامج إدارة اســتمرارية 
الداخلييــن  األطــراف  لــدى  مباشــًرا  إيجابًيــا  تأثيــًرا   يتــرك  الــذي  األمــر  األعمــال، 
اســتمرارية  إدارة  سياســة  البرنامــج  يتضمــن  حيــث  الصلــة،  ذات  والخارجييــن 
األعمــال المعتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة، إلــى جانــب خطــة اســتمرارية األعمــال 
وخطــة التعافــي مــن الكــوارث فضــًا عــن اإلجــراءات التــي تمــت مراجعتهــا بشــكل 
مســتقل مــن قبــل إدارة المخاطــر. وعلــى الرغــم مــن ســرية التفاصيــل المتعلقــة 
بــإدارة اســتمرارية األعمــال ألســباب أمنيــة، يمتلــك صحــار الدولــي خطــط اســتمرارية 
األعمــال التــي تعالــج ســيناريوهات المخاطــر واألحــداث ذات النطــاق المتنــوع، بمــا 
ــة، أو  ــة التحتي ــال ال الحصــر فقــدان الخدمــات أو البني ــك علــى ســبيل المث فــي ذل
صعوبــة الوصــول الــى الخدمــات، أو الهجمــات اإللكترونيــة، أو األوبئــة، أو األزمــات 
اإلقليميــة. وتتضمــن خطــة اســتمرارية األعمــال عمليــات حاســمة مرّكــزة بمــا فــي 
ــر للزبائــن وصــوالً  ذلــك خدمــات الخزانــة ورأس المــال والســيولة والدفــع، ممــا يوّف
وجميــع  والموظفيــن  العمــاء  مــع  الفاعــل  والتواصــل  أموالهــم  إلــى  متكامــًا 

األطــراف ذات الصلــة اآلخريــن.
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وبالرغــم مــن حجــم الســوق، نجــح البنــك أيًضــا فــي زيــادة ودائــع الزبائــن بنســبة 15.٣٪ حيــث بلغــت ٢.097 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة مــع 1.818 مليــون ريــال عمانــي فــي 
عــام ٢018. وحتــى نهايــة شــهر أكتوبــر ٢019، ارتفعــت حصــة البنــك فــي الســوق مــن ائتمــان القطــاع الخــاص إلــى 11.٣8٪ مقارنــة مــع 10.48٪ فــي شــهر ديســمبر ٢018، كمــا 

ارتفعــت حصتــه مــن ودائــع القطــاع الخــاص مــن 7.9٣٪ إلــى 8.60٪ خــال نفــس الفتــرة.

وفــي ظــل وجــود رؤيــة واســتراتيجية واضحــة، يواصــل البنــك تركيــزه علــى تنويــع مصــادر اإليــرادات وزيــادة معــدل الدخــل الــذي يرتكــز علــى الرســوم 
مــن أجــل تحقيــق المزيــد مــن المواءمــة والنمــو اإليجابــي للبنــك علــى المــدى الطويــل. وبفضــل هــذا التنويــع الــذي يعــزز مــن أنشــطة البنــك 
المختلفــة، بلغــت إيــرادات التشــغيل لصحــار الدولــي 104.659 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة مــع 94.4٣8 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢018، مســجًا 

بذلــك ارتفاعــً يقــدر بـــ ٪10.8.

وفــي ســياق اســتثمار البنــك فــي الكفــاءات الداخليــة والمــوارد البشــرية، فقــد بلغــت نســبة الزيــادة فــي مصروفــات التشــغيل األخــرى للبنــك 
1٣.5٪ حيــث ارتفعــت مــن ٣9.885 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢018، إلــى 45.٢86 مليــون ريــال عمانــي فــي العــام ٢019. وعلــى الرغــم مــن زيــادة 
مصروفــات التشــغيل، إال أن نســبة التكلفــة ال تــزال ضمــن إطــار المســتوى المتوســط المتــاح فــي   الســوق، ممــا يشــير إلــى اســتمرار البنــك بالنمــو 

بشــكل صحيــح وقدرتــه علــى تحقيــق الربحيــة علــى المــدى الطويــل.

تــم حســاب نســبة كفايــة رأس المــال للبنــك وفقــً للمبــادئ التوجيهيــة التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل بنــك التســويات الدوليــة )BIS( بنســبة 
18.6٢٪ بنهايــة ٣1 ديســمبر ٢019، وذلــك بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار احتســاب 6٪ كتوزيعــات األربــاح النقديــة المقترحــة، وبينمــا تبلــغ النســبة 
ــة  ــة مــن قبــل بنــك التســويات الدولــي 8٪، فــإن لوائــح البنــك المركــزي العمانــي تشــترط علــى أن تحافــظ البنــوك علــى معــدل كفاي المطلوب
لــرأس المــال بنســبة 1٣.5٪ )مــع هامــش ضمــان ٢.5٪( أو أكثــر. وبلغــت ســندات الديــن مــن المســتوى األول لــرأس المــال 5٢1.9 مليــون ريــال عمانــي، 

ورأس المــال مــن المســتوى الثانــي 46.1 مليــون ريــال عمانــي.

النمو االستراتيجي
لقــد كان العــام الماضــي مثالًيــا لصحــار الدولــي ودافًعــا أقــوى نحــو المســتقبل لاســتمرار فــي تنفيــذ اســتراتيجيته طويلــة األجــل فــي ظــل اإلدارة الجديــدة، حيــث 
ينتهــج البنــك خطــة عمــل تمتــد إلــى خمــس ســنوات تتضمــن األهــداف، ويســتمر البنــك فــي إضافــة ســنة جديــدة فــي نهايــة كل عــام لضمــان االتســاق واالســتمرارية 
لهــذا النهــج. حيــث يعكــس أداء البنــك قدرتــه علــى االســتمرار فــي تحقيــق نمــو قــوي، إضافــة إلــى إمكاناتــه التــي ترتكــز علــى مواصلــة االســتثمار فــي عــدد مــن 
المبــادرات الرئيســية. وفــي إطــار رؤيتــه الطموحــة ليكــون مؤسســة خدميــة عمانيــة الهويــة عالميــة الريــادة، واصــل صحــار الدولــي جهــوده فــي اختبــار اســتراتيجيته 
لضمــان مضيهــا فــي االتجــاه الصحيــح والتقيــد بالمعاييــر المطلوبــة بمــا يتماشــى مــع أفضــل المعاييــر الدوليــة فــي القطــاع الخدمــي والمصرفــي، والتركيــز علــى 
االمتثــال بالمبــادئ لتقديــم قيمــة إضافيــة بشــكل مســتدام ليســاعد زبائنــه ويرفــد المجتمــع بمــا يحقــق لــه النمــو واالزدهــار. وقــد جــاءت هــذه االســتراتيجية لتواصــل 
مــع مــا أّسســه البنــك مــن ســمعة قويــة فــي الســوق، حيــث تهــدف بدورهــا إلــى تمكينــه مــن تحقيــق مزيــد مــن النمــو مــن خــال تحســين مســتوى األداء فــي أعمالــه 

األساســية فــي ظــل التحديــات االقتصاديــة وتزايــد المنافســة، مــع مواصلتــه للمســاهمة اإليجابيــة فــي االقتصــاد الوطنــي.

بفضــل مركــزه المالــي القــوي، ُصنــف صحــار الدولــي علــى قــدم المســاواة مــع البنــوك األخــرى مــن قبــل وكالــة التصنيــف الشــهيرة موديــز، حيــث يعكــس حصــول 
البنــك علــى تصنيفــات مــن قبــل الــوكاالت العالميــة قــوة رأســماله، فضــًا عــن المكانــة الجيــدة التــي يتمتــع بهــا البنــك فــي الســوق والكفــاءة فــي الوفــاء بمتطلبــات 

النمــو االســتراتيجية.

واتخــذ البنــك خطــوة أخــرى نحــو بنــاء اســتراتيجية ناجحــة لزيــادة حصتــه فــي الســوق وزيــادة الســيولة، فقــد حقــق البنــك نجاحــً كبيــرًا فــي اســتقطاب رؤوس 
ــذي  ــة، ال ــاب أســهم حــق األفضلي ــر اإلغــاق الناجــح الكتت ــّزز البنــك قاعــدة رأســماله عب ــي. كمــا ع ــال عمان األمــوال مــن خــال الســندات الدائمــة بقيمــة 100 مليــون ري
شــهد بــدوره نجاحــً وإقبــاالً كبيــرًا تجــاوز قيمــة الســندات المعروضــة، ممــا أدى إلــى زيــادة رأس المــال للفئــة األولــى بمقــدار 40 مليــون ريــال عمانــي، ويترجــم إقبــال 
المســاهمين الملحــوظ المكانــة الجيــدة التــي يتمتــع بهــا البنــك فــي الســوق فضــًا عــن ثقــة المســتثمرين فــي قــدرة البنــك علــى االســتمرار فــي مســيرة النمــو 

ــات التــي تواجههــا البيئــة التشــغيلية. ــه االســتراتيجية، علــى الرغــم مــن الصعوب ــاء بمتطلبات والوف

ــة  ــة الهوي ــك مؤسســة خدميــة عماني ــع مصــادر الدخــل ليكــون بذل ــي ضــرورة تنوي ــدرك صحــار الدول ــة المســتدامة، ي وكمــا هــي الحــال فــي كافــة األعمــال التجاري
ــة وإقــراض الميزانيــة العموميــة وحســب، لكنــه يعتمــد أيًضــا علــى  ــادة، فــإن البنــك ال يعتبــر فقــط اعتمــاد التمويــل علــى اســتخدام الطــرق التقليدي عالميــة الري
مصــادر الدخــل المســتدامة والمتكــررة مثــل الدخــل القائــم علــى الرســوم ممــا يوفــر قيمــة إضافيــة للزبائــن. ويواصــل البنــك االســتثمار فــي بنيتــه التحتيــة لضمــان 
جاهزيتهــا بشــكل جيــد لتزويــد الزبائــن بنظــام متكامــل يضــم مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات التــي ســتمكنهم مــن »الفــوز« فــي هــذا العالــم الدائــم التغيــر. 

إدارة الثروات
انعكاســً للفهــم العميــق والحاجــة إلــى توفيــر حلــول مصرفيــة متخصصــة وخدمــات استشــارية لزبائنــه مــن ذوي الدخــل العالــي فــي الســلطنة، أعلــن صحــار الدولــي 
تدشــين خدماتــه االستشــارية المتخصصــة إلدارة الثــروات فــي عــام ٢019. وحيــث إنهــا ُصممــت حصريــا لخدمــة زبائنــه مــن ذوي الدخــل العالــي، فإنــه يقــدم خدمــات 
متخصصــة تناســب احتياجــات كل زبــون علــى حــدة، تشــمل الخدمــات الماليــة والخدمــات المرتبطــة بهــا مثــل برامــج التوفيــر والودائــع، واالســتثمارات، والقــروض، 
وبرامــج الحمايــة المســتقبلية والتأميــن، والخدمــات المصرفيــة االعتياديــة. وقــد القــت هــذه الحلــول المخصصــة مــن صحــار الدولــي تفاعــًا إيجابًيــا مــن قبــل الزبائــن 

األداء المالي القوي )تابع(

ذوي الدخــل العالــي، كمــا أنهــا عــّززت اســتراتيجية البنــك مــن أجــل تنويــع مصــادر إيراداتــه مــن خــال توفيــر خدمــات مصرفيــة مبتكــرة، باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات 
ذات قيمــة مضافــة، وتحســين تجربــة الزبائــن، وتعزيــز المســاهمة الكليــة فــي هــذا القطــاع.

الخدمات المصرفية للشركات
توفــر وحــدة الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي صحــار الدولــي حلــوالً مصرفيــة بمســتوى عالمــي لتلبيــة المتطلبــات المختلفــة للشــركات والمؤسســات لتحــدث 
بدورهــا تأثيــرًا إيجابيــً علــى االقتصــاد المحلــي والوطنــي، وقــد نجحنــا فــي تقديــم خدمــات االستشــارة للشــركات وتلبيــة احتياجــات الشــرائح المختلفــة مــن الزبائــن 

والتركيــز علــى األنشــطة التجاريــة المحليــة للشــركات الكبيــرة والمتوســطة والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الناشــئة.

وبفضــل كادر يتمتــع بخبــرات تمتــد لســنوات طويلــة فــي مجــال األعمــال، وعلــى درايــة تامــة بوضــع الســوق ومتطلبــات الزبائــن بشــكل أكثــر كفــاءة، وقــد تــم 
تشــكيل الوحــدة والخدمــات التــي تقدمهــا بمــا يمّكنهــا مــن أداء مهامهــا بكفــاءة لدعــم الشــركات وتطويرهــا خــال المراحــل المختلفــة لنموهــا، بــدًءا مــن توفيــر 
خدمــة االستشــارات للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ونموهــا لتكــون ضمــن قطــاع الشــركات الناشــئة، ثــم المتوســطة، وصــوالً إلــى مســتوى الشــركات الكبيــرة، 

كمــا أثبتــت الوحــدة قدرتهــا علــى توفيــر الدعــم المناســب للمشــاريع الكبيــرة التــي تحتــاج إلــى تمويــل مشــترك.

ومنــذ إطاقهــا، نجحــت إدارة الخدمــات المصرفيــة للشــركات منــذ إنشــائها فــي كســب ثقــة الزبائــن مــن خــال تميزهــا فــي إنجــاز المعامــات بوقــت قياســي، والتركيــز 
علــى جميــع احتياجــات الفئــات المختلفــة مــن الزبائــن، وتقديــم االستشــارة للشــركات. عــاوة علــى ذلــك، تميــزت إدارة الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات بتقديمهــا 
خدمــات ومنتجــات وحلــول مصرفيــة تــم تصميمهــا خصيصــً لتلبــي احتياجــات الشــركة مــن أجــل ضمــان تســهيل ســير عملهــا بــدون أيــة عوائــق فيمــا يتعلــق 

بالخدمــات المصرفيــة.

وفــي إطــار ســعيه المتواصــل للحفــاظ علــى ريادتــه أمــام منافســيه، يحــرص صحــار الدولــي علــى بنــاء نظــام اقتصــادي عالمــي مــن خــال خدمــات تلبــي متطلبــات 
زبائنــه فــي عالــم دائــم التغيــر. وفيمــا يتعلــق بالخدمــات المصرفيــة للشــركات، يواصــل البنــك تقديــم معاماتــه المصرفيــة مــن خــال االســتفادة المثلــى مــن 
الخدمــات المصرفيــة الرقميــة لتتماشــى مــع اســتراتيجية البنــك المتمثلــة فــي توفيــر منصــة مصرفيــة موحــدة لزبائنــه مــن الشــركات وتخصيــص خدماتــه بنــاًء علــى 
متطلباتهــم الماليــة. كمــا تقــدم المعامــات المصرفيــة مجموعــة متكاملــة مــن المنتجــات والخدمــات المصرفيــة التجاريــة لــكل مــن الشــركات والمؤسســات الماليــة، 
بمــا فــي ذلــك المدفوعــات المحليــة والدوليــة، وتقليــص مســتوى المخاطــر، وتمويــل التجــارة الدوليــة، والتأميــن والوكالــة والودائــع والحضانــة والخدمــات ذات الصلــة. 
كمــا أنهــا تشــمل إدارة النقــد والتمويــل التجــاري وخدمــات األوراق الماليــة للتأميــن، وعولمــة التجــارة. ومــع األهميــة المتزايــدة إلدارة الســيولة والتركيــز المتزايــد علــى 
تأميــن العاقــات فــي عالــم أصبحــت فيــه المنافســة والزبائــن أكثــر عالميــة وتطــورًا، عــّزز البنــك أهميــة المعامــات المصرفيــة بمــا يخــدم زبائنــه فــي هــذه المجــاالت. 

كمــا أن هــذا التركيــز لــه دور حيــوي علــى مجــاالت التنميــة الرئيســية فــي المســاهمة فــي اســتراتيجية صحــار الدولــي لتنويــع مصــادر اإليــرادات.

الزبائن
تفخــر وحــدة الخدمــات المصرفيــة للشــركات الكبيــرة بنجاحهــا فــي تحقيــق نمــو متواصــل منــذ تأسيســها، حيــث ســاهمت هــذه الوحــدة فــي تعزيــز ســمعة صحــار 
الدولــي كواحــد مــن أكثــر البنــوك المفضلــة لــدى الزبائــن مــن الشــركات والمؤسســات فــي الســلطنة مــن حيــث توفيــر خدمــات وحلــول ماليــة للشــركات الكبــرى 
العاملــة فــي قطاعــات مختلفــة كقطــاع النفــط والغــاز، ومشــاريع البنيــة األساســية، ومشــاريع البيــع بالتجزئــة، والتعديــن، وغيرهــا الكثيــر مــن المشــاريع ذات األهميــة 
الحيويــة فــي االقتصــاد الوطنــي، وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســاهم صحــار الدولــي مــن خــال أعمــال الوحــدة بدفــع خطــط التنويــع االقتصــادي الوطنيــة فــي الســلطنة 
مــن خــال الدعــم الكبيــر للمشــاريع ذات القيمــة االقتصاديــة العاليــة فــي قطــاع الضيافــة، وقطــاع الرعايــة الصحيــة، فضــًا عــن دعــم عــدد مــن المشــاريع المرتبطــة 
بقطــاع التعليــم. ويواصــل البنــك تعزيــز جهــوده لدعــم القطاعــات الرئيســية األخــرى مثــل قطــاع النفــط والغــاز، ومشــاريع البنيــة األساســية، والمشــاريع الحكوميــة، 

وقطــاع الســياحة، وقطــاع الصحــة، وقطــاع التعليــم، مــع التركيــز علــى دعــم جهــود التنويــع االقتصــادي فــي القطاعــات غيــر النفطيــة.

تقــدم وحــدة الخدمــات المصرفيــة للشــركات المتوســطة خدماتهــا بهــدف تلبيــة االحتياجــات المصرفيــة لقطــاع الشــركات متوســطة الحجــم التــي ال تصنــف ضمــن 
الشــركات الكبيــرة أو الصغيــرة، لكــن لديهــا احتياجــات ماليــة خاصــة. هــذه الشــركات التــي تكــون غالبــً فــي بدايــات رحلتهــا االســتثمارية أو فــي مرحلــة النمــو، تحتــاج 
إلــى خدمــات دعــم وتوجيــه متخصصــة فــي جوانــب إدارة االلتزامــات، فضــًا عــن جوانــب التمويــل التجــاري، وإدارة العمــات األجنبيــة، وإدارة اإليــرادات والنقــد. وبفضــل 
جهــود إدارة الخدمــات المصرفيــة للشــركات المتوســطة، نجــح صحــار الدولــي فــي خلــق األثــر المنشــود مــن خــال تركيــزه المســتمر علــى توفيــر منتجــات وخدمــات 
ذات قيمــة مضافــة للزبائــن مــن الشــركات متوســطة الحجــم. وتقــدم وحــدة الخدمــات المصرفيــة للشــركات المتوســطة خدماتهــا بشــكل فاعــل لمؤسســات هــذا 
ــة الرئيســية مثــل النفــط والغــاز، وشــركات المقــاوالت، وشــركات التجــارة فــي مشــاريع البنيــة األساســية،  القطــاع بشــكل عــام، والتجــار فــي القطاعــات االقتصادي
باإلضافــة إلــى جهــات أخــرى معروفــة وذات ســمعة فــي الســوق، وينعكــس عمــل هــذه الوحــدة بشــكل إيجابــي علــى صعيــد زيــادة فــرص العمــل للُعمانييــن فــي 

القطاعــات االقتصاديــة المنتجــة، والمســاهمة فــي المشــهد االجتماعــي واالقتصــادي فــي الســلطنة ككل.

وال يــزال األفــق مفتوًحــا لفــرص اســتقطاب زبائــن جــدد فــي ظــل االســتثمارات المقبلــة فــي مختلــف مشــاريع البنيــة األساســية والقطاعــات فــي إطــار البرنامــج 
الوطنــي لتعزيــز التنويــع االقتصــادي )تنفيــذ(، وبالنظــر إلــى المســتقبل، تســعى الوحــدة إلــى تنويــع محفظــة قروضهــا وزيادتهــا للشــركات العاملــة فــي القطاعــات 
المحــددة فــي برنامــج »تنفيــذ« والمرتبطــة بمشــاريع البنيــة األساســية، وتعتبــر الوحــدة نفســها شــريك عمــل مــع زبائنهــا المرتبطيــن بهــذه القطاعــات، حيــث 
تعمــل باســتمرار علــى تزويدهــم بخدمــات شــاملة تلبــي احتياجاتهــم، مــع مشــاركة خبرتهــا ومعرفتهــا، فضــًا عــن تزويدهــم بمنتجــات وحلــول مصرفيــة مصممــة 

خصيصــً لهــذا القطــاع بمــا يلبــي متطلباتهــم اليوميــة.
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تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تركــز وحــدة الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي البنــك بشــكل أساســي علــى تعريــف قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
بالخدمــات والمنتجــات المصرفيــة المتاحــة لهــم وكيفيــة االســتفادة منهــا، كمــا تعمــل هــذه الوحــدة علــى تقديــم الخدمــات االستشــارية للمؤسســات الجديــدة 
والناشــئة فــي الســلطنة، حيــث اســتطاعت بالفعــل أن تبــرز فــي هــذا القطــاع وأن تحظــى بثقــة المؤسســات بشــكل كبيــر، وبهــذا الشــأن، يواصــل صحــار الدولــي 
مــن خــال وحــدة الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة تطبيــق توجيهــات الحكومــة الراميــة إلــى تقليــل االعتمــاد علــى قطــاع النفــط والغــاز 
ــة األخــرى وبالتحديــد قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. تعمــل وحــدة الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات الصغيــرة  والتركيــز علــى القطاعــات االقتصادي
والمتوســطة لتكــون الشــريك األمثــل للشــركات الناشــئة فــي النواحــي المصرفيــة، وتوفيــر الحلــول األفضــل لهــم إلطــاق أعمالهــم، فضــًا عــن تدريبهــم علــى إدارة 
المخاطــر التــي قــد تواجــه األعمــال التجاريــة وكيفيــة التنبــؤ بهــا مبكــًرا عبــر إطاعهــم وتنبيههــم علــى عامــات اإلنــذار المبكــرة وبالتالــي تافــي األضــرار الماليــة 
وغيرهــا. كمــا عمــل فريــق هــذه الوحــدة علــى تعزيــز »نهــج محطــة مصرفيــة واحــدة« الــذي يلبــي كافــة احتياجــات الزبائــن مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، 
عبــر تعريفهــم بمختلــف المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك والتــي تلبــي كافــة متطلبــات أعمالهــم المصرفيــة والماليــة، وتتوافــر خدمــات الوحــدة فــي كافــة 

فــروع صحــار الدولــي.

الخدمات المصرفية للمؤسسات
ضمــن وحــدة الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات هنــاك وحــدة مخصصــة لتلبيــة متطلبــات المؤسســات الحكوميــة واحتياجاتهــا المصرفيــة، وتتميــز هــذه الوحــدة 
بجاهزيتهــا التامــة لخدمــة هــذه الفئــة مــن الزبائــن بمــا يضمــن لهــم ســرعة الموافقــة علــى عمليــات االئتمــان، فضــًا عــن ســرعة تقديــم مجموعــة متكاملــة مــن 
المنتجــات والخدمــات. وتواصــل الوحــدة شــراكتها مــع البنــوك الُعمانيــة الرائــدة لتوفيــر القــروض المشــتركة التــي تلبــي المتطلبــات الماليــة للمشــاريع الكبيــرة ذات 

األهميــة الوطنيــة فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك قطاعــات الشــحن والضيافــة والنفــط والغــاز علــى ســبيل المثــال ال الحصــر.

ومــن المهــام األساســية لوحــدة المؤسســات الحكوميــة تســويق وإدارة األصــول ومنتجــات القــروض والودائــع لهــذه الفئــة مــن الزبائــن، وعلــى األخــص المؤسســات 
ــى الشــركات التــي تمتلــك الحكومــة نســبة 51٪ أو أكثــر مــن  ــوزارات والهيئــات الحكوميــة األخــرى. باإلضافــة إل التابعــة بشــكل كامــل للحكومــة الُعمانيــة مثــل ال
أســهمها ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وتواصــل الوحــدة العمــل بشــكل وثيــق مــع الوحــدات األخــرى فــي صحــار الدولي، ال ســيما قســم التجزئــة المصرفية، 
لتوفيــر منتجــات وحلــول مصممــة خصيصــً للمؤسســات الحكوميــة، ومــن خــال الدمــج بيــن منتجــات الصيرفــة الخاصــة باألفــراد والخدمــات المصرفيــة للمؤسســات، 
فــإن الوحــدة تتســم بجاهزيــة تامــة لتلبيــة االحتياجــات والمتطلبــات الخاصــة لزبائنهــا الكــرام إلــى جانــب موظفيهــم، وتواصــل الوحــدة استكشــاف آفــاق جديــدة 

للنمــو بمــا يتماشــى مــع التوجهــات الوطنيــة للتنويــع االقتصــادي.

الخدمات المصرفية االستثمارية
تقــدم وحــدة الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية حلــوالً استشــارية ماليــة متخصصــة، فضــًا عــن إدارة األصــول، وفــي العــام ٢019 تــم تفويــض صحــار الدولــي مــن خــال 
اتفاقيــة ليصبــح المستشــار المالــي إلحــدى أكبــر شــركات تصنيــع المنســوجات فــي الســلطنة، وعليــه يتولــى البنــك مســؤولية مضاعفــة رأس المــال واالكتتــاب 
ــر  ــة العامــة لســوق المــال فــي تطوي ــه الهيئ ــذي تلعب ــدور الهــام ال ــي. وفــي ظــل ال ــة مــن خــال طــرح عــام أول ــأوراق المالي العــام للشــركة فــي ســوق مســقط ل
وتشــجيع المشــاركة فــي الســوق، تأتــي عمليــة اإلدراج منســجمة مــع رؤيــة الهيئــة لتصبــح محــرًكا للنمــو االقتصــادي المســتدام وتطويــر الثــروات. فضــًا عــن ذلــك، 
قــام البنــك بتوظيــف كادر يتمتــع بخبــرة واســعة وعلــى درايــة تامــة بوضــع الســوق للوفــاء بمتطلبــات الزبائــن، بمــا فــي ذلــك إدارة األصــول والخدمــات المصرفيــة 
االســتثمارية لمســاعدة الزبائــن علــى إعــادة الهيكلــة الماليــة وعمليــات الدمــج والتملــك، واالكتتــاب العــام األولــي، إضافــة إلــى تقديــم استشــارات تتعلــق بالمنتجــات 

التجاريــة وصنــدوق االئتمــان.

صحار اإلسالمي
ــن اختيــارات متعــددة الســتثمار الثــروات طبقــً  تعتبــر الصيرفــة اإلســامية أحــد مجــاالت النمــو الكبيــرة فــي القطــاع المصرفــي فــي الســلطنة، حيــث توفــر للزبائ
لمبــادئ الشــريعة اإلســامية. وانســجاًما مــع رؤيــة صحــار الدولــي، يوفــر صحــار اإلســامي، نافــذة الصيرفــة اإلســامية لصحــار الدولــي مجموعــة مــن المنتجــات إلــى جانــب 
كادر وأنظمــة تمكنــه مــن المضــي قدمــً نحــو تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن النمــو والتطــور. كمــا نقــل صحــار اإلســامي مكتبــه الرئيســي مــن الحــي التجــاري بــروي إلــى 

منطقــة غــا، فــي إطــار جهــوده واســتراتيجيته المرتكــزة علــى الزبائــن، وخلــق بيئــة عمــل محفــزة لموظفيــه.

وفــي العــام ٢019، وّقــع صحــار اإلســامي مذكــرة تفاهــم مــع وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة ليكــون بذلــك شــريكً ماليــً واســتراتيجيً مــن أجــل توفيــر حلــول مبتكــرة 
ذكيــة وســهلة للــوزارة فــي مختلــف قطاعــات األوقــاف. وكجــزء مــن هــذه االتفاقيــة، قــام البنــك بتنظيــم نــدوة باالشــتراك مــع مؤسســة الرســتاق الوقفيــة العامــة 
ــر علــى المجتمعــات التــي  ــر الكبي ــدة للمؤسســة، حيــث التأثي ــة الجدي ــاءة وتدشــين الهوي ــون رئيســيون ومناقشــات بن ــة قدمهــا متحدث شــهدت عروضــً توعوي

تخدمهــا لتعــزز بذلــك مســيرة التنميــة المســتدامة.

التميز التشغيلي
ــق  ــة المصرفيــة والخدمــات المصرفيــة للشــركات، حيــث يلعــب فري يعتبــر قســم العمليــات ركيــزة أساســية فــي تســهيل العمليــات المصرفيــة لقطاعــي التجزئ
قســم العمليــات دوًرا محورًيــا فــي تنفيــذ وإدارة العمليــات المصرفيــة األساســية، مــع توليــه مســؤوليات مراقبــة المعامــات المتعلقــة بمختلــف المنتجــات والخدمــات، 

والحفــاظ علــى قاعــدة بيانــات مركزيــة للزبائــن.

التميز التشغيلي )تابع(

يــدرك صحــار الدولــي أن كــوادره البشــرية هــم أهــم عوامــل نجــاح الهويــة التجاريــة، وبالتالــي يحــرص البنــك علــى االســتثمار لتزويــد موظفيــه بتدريــب مكثــف لتعزيــز 
مهاراتهــم إلــى جانــب اســتخدام التقنيــات المتطــورة لألنظمــة والعمليــات مــن أجــل تمكيــن اســتخدامها بكفــاءة أكثــر.

تهــدف االســتراتيجية التــي وضعهــا صحــار الدولــي إلــى جعــل الزبائــن محــور االهتمــام األول فيمــا يتعلــق بالمنتجــات والخدمــات، عليــه فقــد أولــى البنــك اهتمامــً 
كبيــرًا فــي تعزيــز إشــراك الموظفيــن فــي اســتراتيجية »الزبــون أوالً«، ولهــذا قــام بإجــراء مبــادرات مختلفــة لتأســيس منهجيــة التركيــز علــى الزبــون عبــر تقديــم 

خدمــات ومنتجــات تتســم بســرعة أكبــر، وقيمــة أكبــر ورؤيــة أوســع.

وفــي إطــار التزامــه بتقليــص مــدة تقديــم الخدمــة للعديــد مــن المنتجــات، تمّكــن البنــك مــن تســهيل اإلجــراءات المرتبطــة بتقنيــة المعلومــات لمســاعدة قســم 
التجزئــة المصرفيــة فــي فتــح حســابات الزبائــن الجديــدة فــي غضــون خمــس دقائــق فقــط، وإجــراء واســتكمال طلبــات القــروض الشــخصية فــي غضــون 24 ســاعة، 
والقــروض اإلســكانية خــال 72 ســاعة، باإلضافــة إلــى إصــدار بطاقــات االئتمــان فــي 30 دقيقــة، وإصــدار خطابــات االعتمــاد وخطابــات الضمــان فــي 30 دقيقــة لزبائنــه مــن 
الشــركات. ومــن خــال إجــراء تحســينات علــى هــذه العمليــات األساســية، تمكــن صحــار الدولــي مــن تبســيط معامــات خدماتــه المصرفيــة، مــع حفاظــه علــى مســتوى 
عــاٍل مــن الكفــاءة فــي اإلبــاغ عــن األخطــاء الجديــدة وتقديــم حلــول فاعلــة. وتتماشــى هــذه المبــادرات مــع قيــم البنــك ليكــون أكثــر إســراعً فــي تقديــم خدماتــه، 
وأكثــر إثــراًء بتقديــم خدمــات تلبــي احتياجــات الزبائــن، وأوســع أفًقــا مــن خــال تمكيــن الزبائــن لتحقيــق أهدافهــم وتجــاوز التحديــات مــن خــال التكنولوجيــا الحديثــة.

إضافــة إلــى ذلــك، أطلــق صحــار الدولــي بطاقــات وأجهــزة نقــاط البيــع بخاصيــة الدفــع عــن بعــد إلضفــاء مزيــد مــن الساســة لعمليــات الدفــع للزبائــن والمجموعــات 
التجاريــة علــى حــد ســواء، وعليــه يعــد صحــار الدولــي البنــك األول فــي الســلطنة الــذي يوفــر بيئــة متكاملــة لعمليــات الدفــع عــن بعــد )الاتامســية(، حيــث تتيــح 
هــذه الخدمــة عمليــات دفــع محليــة ودوليــة عبــر البطاقــات االئتمانيــة. ويواصــل صحــار الدولــي ســعيه نحــو زيــادة نقــاط أجهــزة الدفــع بــدون لمــس، والتــي تتضمــن 

خدمــات الدفــع للوقــود وشــراء الســلع والخدمــات المتنوعــة التــي يقدمهــا شــركاء البنــك للبيــع بالتجزئــة.

وعلــى صعيــد آخــر، نقــل صحــار الدولــي مكتبــه الرئيســي مــن حــي مطــرح التجــاري إلــى مجمــع الِســيف بشــاطئ القــرم، األمــر الــذي وّفــر وصــوالً ســهًا ومريًحــا للزبائــن، 
فضــًا عــن توفيــره لبيئــة عمــل أفضــل للموظفيــن، حيــث يوّفــر الموقــع الجديــد بيئــة عصريــة مــزودة بأحــدث التقنيــات لتعزيــز تجربــة الزبائــن المصرفيــة.

وكخطــوة نحــو التطــور والنمــو، كشــف صحــار الدولــي فــي العــام 2019 عــن التصميــم المعمــاري لمبنــى المقــر الرئيســي الجديــد للبنــك، ويهــدف صحــار الدولــي 
مــن خــال إنشــاء المبنــى الجديــد إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة علــى صعيــد خدمــة الزبائــن، وتوفيــر بيئــة عمــل أفضــل لموظفيــه، وبــدوره ســيكون هــذا الصــرح أيقونــة 
ــم،  ــه مــن مختلــف أنحــاء العال ــة البنــك فــي التواصــل مــع زبائن ــد رؤي ــم مدينــة مســقط العامــرة. حيــث يجســد تصميــم المبنــى الجدي ــى معال ــة تضــاف إل معماري

وســيبعث المقــر الرئيســي الجديــد مزيــًدا مــن الثقــة بالهويــة التجاريــة، وبالتالــي تطويــر بيئــة مصرفيــة أكثــر جاذبيــة وكفــاءة وفاعليــة فــي الســلطنة.

استقطاب أفضل تجارب العالم إلى السلطنة
ــي، حيــث إنهــا تعــد منصــة تســاعد علــى تبــادل المعرفــة والخبــرات والمعلومــات  ــدة لصحــار الدول ــة الجدي الشــراكات االســتراتيجية هــي جــزء أساســي مــن الرؤي
لتقديمهــا علــى نحــو أفضــل فــي الســوق، وتقــدم وحــدة الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية خدمــات اســتثمارية متكاملــة وحلــوالً لزيــادة رأس المــال مــن خــال 
اإلصــدارات العامــة أو الحصــول علــى األســهم بمــا يتناســب مــع متطلبــات التعامــات المحليــة والدوليــة أيــً كان نوعهــا كعمليــات االندمــاج واالســتحواذ، والســندات، 

ــون، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. ــة التعامــات واالستشــارات، واألســهم الخاصــة ورأس المــال االســتثماري، وإدارة اإلصــدارات وتحصيــل الدي وهيكل

وعــاوة علــى ذلــك، عقــد صحــار الدولــي شــراكة اســتراتيجية مــع المجموعــة الماليــة األوروبيــة )EFG(، أحــد أكبــر البنــوك السويســرية الخاصــة المصنفــة عالمًيــا مــن 
البنــوك ذات رأس المــال الكبيــر، وذلــك مــن أجــل توفيــر قيمــة أكبــر ومنتجــات أكثــر للعمــاء مثــل منصــة إدارة الثــروات، ممــا ســاعد البنــك علــى توســيع محفظــة 

اســتثماراته الحاليــة ليوّفــر لزبائنــه فــي إدارة الثــروات وصــوالً أكبــر إلــى فــرص االســتثمار العالميــة والمنتجــات المبتكــرة.

ومــن خــال عقــد هــذه الشــراكات، يســعى صحــار الدولــي إلــى تعزيــز التعــاون مــع جميــع األطــراف ذات الصلــة، ممــا يســهم فــي إيجــاد اســتراتيجيات جديــدة ترتكــز 
علــى أســس مشــتركة وتهــدف إلــى التطــور واالزدهــار، وتســاعد هــذه الشــراكات أيًضــا علــى تعزيــز تبــادل أفضــل الممارســات فــي القطــاع ودعــم االبتــكارات والفكــر 

اإلبداعــي، ممــا يحقــق االســتفادة لجميــع المســاهمين، وتمكيــن البنــك مــن توفيــر خدمــات ومنتجــات مصرفيــة تكــون ذات كفــاءة وفاعليــة أكبــر.
 

التطور الرقمي
ــه فــي المجــال التقنــي، كمــا حــرص  ــادة بفضــل مبادرات ــي الري وفــي إطــار مســيرته نحــو التغييــر لألفضــل واالســتعداد لمتطلبــات المســتقبل، حقــق صحــار الدول
ــا علــى  البنــك علــى اســتخدام أحــدث التقنيــات الرقميــة لتشــكل عامــًا رئيســًيا لزيــادة اســتثماراته وريادتــه فــي اســتخدام التقنيــات الحديثــة. ويركــز البنــك حالًي
المشــروعات االســتراتيجية الرئيســية التــي ســتحقق االســتفادة للزبائــن وتعــزز مــن بيئــة العمــل مــع االســتمرار فــي إعــادة صياغــة مفاهيــم الصيرفــة لتعزيــز المرونــة 

وتلبيــة متطلبــات الزبائــن.

وخــال العــام الماضــي، قــام صحــار الدولــي بتعزيــز منصــة خدماتــه عبــر الهواتــف الذكيــة وتزويدهــا بتقنيــات القيــاس البيومتريــة وتمكيــن زبائنــه مــن الدخــول 
لحســاباتهم باســتخدام مزايــا تفاعليــة مثــل البصمــة إلجــراء معاماتهــم المصرفيــة أو الحصــول علــى بيانــات الرصيــد فــي الحســاب، دون الحاجــة إلــى إدخــال جميــع 
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بياناتهــم األساســية فــي كل مــرة. ومــن ضمــن المبــادرات التقنيــة التــي دشــنها البنــك فــي عــام 2019 جهــاز صــرف آلــي يتســم بخاصيــة تدويــر األوراق النقديــة وهــو 
األول مــن نوعــه فــي الســلطنة، ممــا يعــزز مــن مســتوى أدائــه ورفــع الكفــاءة مــن أجــل تقديــم خدمــات ســهلة وآمنــه للزبائــن.

 
وإلــى جانــب توســيع قاعــدة خدماتــه المصرفيــة الرقميــة، يحــرص البنــك باســتمرار علــى اســتخدام أحــدث التقنيــات مــن أجــل تقديــم خدمات ماليــة تتســم باالحترافية 
لتلبــي احتياجــات مختلــف شــرائح المجتمــع. وقــد أصبــح صحــار الدولــي مــن ضمــن المؤسســات الرائــدة فــي الســوق التــي توفــر خدمــات دفــع عبــر وســائل الدفــع 
الرقميــة فــي الســلطنة، مــن خــال حرصــه علــى التعــاون مــع شــركات متخصصــة بتطويــر تطبيقــات خدمــات الهواتــف الذكيــة والخدمــات المصرفيــة بهــدف توســيع 
شــبكة محافــظ الدفــع ألعمــال البيــع بالتجزئــة الحاليــة، وتوفيــر إمكانيــات دفــع جديــدة أســرع وأســهل للزبائــن وتجــار التجزئــة علــى حــد ســواء. إن إطــاق محفظــة 
ــم  حلــول مصرفيــة رقميــة  ــة البنــك ويترجــم حرصــه علــى تقدي ــف الذكيــة بالتعــاون مــع شــركة االتصــاالت عمانتــل، يعــّزز مــن مكان e-Floos للدفــع عبــر الهوات

متطــورة وآمنــة وســهلة للزبائــن إلجــراء عمليــات الدفــع، ويؤكــد أيًضــا علــى دوره فــي تقديــم قيمــة مضافــة لزبائنــه.

وتعزيــزًا لجهــوده المتواصلــة لتســخير المبــادرات الرقميــة والتقنيــة لتحســين جــودة الخدمــات التــي يقدمهــا بطــرق ســهلة وآمنــة، دشــن صحــار الدولــي موقعــه 
اإللكترونــي الجديــد، الــذي تــم تصميمــه وتطويــره بعنايــة مــن أجــل توفيــر تجربــة فريــدة للمســتخدمين تمكنهــم مــن الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة بــكل 

ســهولة ويســر بمــا يتناســب مــع متطلبــات حيــاة زبائنــه اليوميــة.

لقــد ســاهمت اســتراتيجية صحــار الدولــي لتطويــر البنيــة التحتيــة بإيجــاد طــرق مبتكــرة لخدمــة زبائنــه علــى تحســين جــودة المنتجــات المصرفيــة التــي يقدمهــا، 
وتوســيع نطــاق األعمــال الحاليــة والمشــاريع القائمــة وخلــق فــرص جديــدة لتطويــر منتجــات وخدمــات مرنــة وســهلة وآمنــة مــن أجــل تطويــر تجربــة الزبائــن.

الوعي االجتماعي
يؤمــن صحــار الدولــي أن مجــاالت أنشــطة أعمالــه ونمــوه ال تقــف عنــد حــدود النظــام المالــي وحســب، بــل هــو بحاجــة إلــى تقديــم الدعــم للمجتمــع مــن أجــل 
ــإدارة  ــك مــن خــال القيــام بمبــادرات متنوعــة كجــزء مــن المســؤولية االجتماعيــة للمؤسســة. كمــا يلتــزم البنــك ب المســاهمة فــي تحقيــق التطــور واالزدهــار، وذل
أعمالــه التشــغيلية باســتراتيجية مبتكــرة تضمــن تحقيــق قيمــة مســتدامة لجميــع األطــراف ذات الصلــة لديــه بمــا فــي ذلــك الزبائــن والمســاهمين والموظفيــن.

وإيمانــً منــه أن الشــباب مــن ذوي المؤهــات العلميــة والمهــارات المميــزة الثــروة الحقيقيــة والمحــرك األساســي للتنميــة فــي البــاد، فقــد اتخــذ صحــار الدولــي خطــوة 
فاعلــة نحــو تشــجيع وتمكيــن مواهــب الشــباب العمانييــن، حيــث يعــد صحــار الدولــي الراعــي الحصــري لبطــل ســباقات الفورمــوال 4 شــهاب الحبســي. ونظــرًا لكونــه 
مؤسســة داعمــة لطاقــات الشــباب، فقــد اســتطاع صحــار الدولــي أن يحقــق النمــو باســتمرار كمؤسســة تركــز علــى تمكيــن المجتمــع، ورائــدة فــي دعــم األحــداث 
الرياضيــة التــي تشــجع علــى االحترافيــة والــروح الرياضيــة والعمــل الجماعــي داخــل المجتمــع، كمــا قــام البنــك أيضــً برعايــة المتســلقة نضيــرة الحارثيــة، لتكــون أول 

فتــاة عمانيــة تصــل إلــى قمــة جبــل إيفرســت. 

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن برنامــج »طموحــي« التدريبــي الــذي يمتــد لمــدة عــام كامــل، ويهــدف إلــى صقــل خبــرات الشــباب العمانــي، وتعزيــز فرصهــم فــي العمــل، يعــد 
أول مبــادرة مــن نوعهــا فــي الســلطنة تركــز علــى تمكيــن الشــباب العمانييــن وتوجيههــم نحــو مســتقبل مشــرق. وفــي ســياق مماثــل، واصــل صحــار الدولــي 
ســعيه الــدؤوب لتعزيــز المســتوى التعليمــي لــدى الشــباب مــن خــال رعايتــه للمنصــات التعليميــة الهادفــة مثــل رعايــة النســخة الثالثــة مــن نــدوة »جلســات 
ــا  ــة العلي ــة التقني ــي بالتعــاون مــع الكلي ــام صحــار الدول ــك، ق ــب ذل ــى جان ــة برنامــج »إنجــاز عمــان« للعــام الدراســي 2020/2019. وإل ــى رعاي ــع عل الملهمــون« والتوقي

ــادة األعمــال واالبتــكار لمؤسســات التعليــم العالــي »ماراثــون االبتــكار« للعــام 2019. ــة ري ــة فعاليــة الملتقــى الثانــي ألندي بمســقط بدعــم ورعاي

وإلــى جانــب تعزيــز المشــهد األكاديمــي فــي الســلطنة مــن خــال تمكيــن الكــوادر الوطنيــة الشــابة فــي مختلــف المجــاالت المهنيــة بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة 
وتمويلهــا، رعــى صحــار الدولــي حفــل تخريــج دفعــة جديــدة مــن طلبــة كليــة عمــان للعلــوم الصحيــة والمعهــد العالــي للتخصصــات الصحيــة. كمــا قــام البنــك برعايــة 
ــز دورهــم كعنصــر أساســي للتنميــة  ــك لتعزي ــن )CFA( بالســلطنة، وذل عــدد مــن المنصــات ومبــادرات تبــادل المعرفــة كمعهــد المحلليــن المالييــن المعتمدي

والتطــور االجتماعــي واالقتصــادي الوطنــي.

وعلــى مــدى ســنوات عديــدة، عمــل البنــك علــى توســيع نطــاق مبادراتــه لتشــمل دعــم الجمعيــات األهليــة والبرامــج المجتمعيــة، ممــا ســاهم فــي تحســين عــدة 
قطاعــات فــي المجتمــع المحلــي ودعــم األســر ذات الدخــل المحــدود، وذلــك مــن خــال ضمــان تقديــم تبرعــات مباشــرة، ورعايــة الفعاليــات االجتماعيــة الهادفــة، 
والمســاهمة فــي تعزيــز عــدة مجــاالت أساســية فــي المجتمــع، إضافــة إلــى دعــم البرامــج التطوعيــة. وفــي هــذا الســياق، أطلــق صحــار الدولــي حملــة تحــت عنــوان 
»#فوزهم_فوزنــا« عبــر صفحاتــه فــي منصــات التواصــل االجتماعــي خــال شــهر رمضــان الفضيــل فــي عــام 2019، وذلــك بهــدف تســليط الضــوء علــى العطــاء والعمــل 
الخيــري، إيمانــً مــن البنــك بــأن كل مســاهمة مهمــا كانــت صغيــرة الحجــم فهــي بالتأكيــد تصنــع فارقــً كبيــرًا وإيجابيــً فــي المجتمــع، وحققــت هــذه المبــادرة تفاعــًا 

كبيــًرا وإيجابيــً فــي منصــات التواصــل االجتماعــي.

القيادة الملهمة 
فــي عالــم أصبحــت فيــه المعرفــة القــوة الدافعــة نحــو النمــو والتطــور، ليــس هنــاك مجــال للتقليــل مــن أهميــة الــرأي والفكــر والمعلومــات. ويؤمــن صحــار الدولــي 
أن تحقيــق النجــاح المالــي يعتمــد بشــكل أساســي علــى توســيع نطــاق التفكيــر، وذلــك بهــدف إحــداث تغييــر إيجابــي وتعزيــز الكفــاءات القياديــة فــي الســلطنة. 

القيادة الملهمة )تابع(التطور الرقمي )تابع(

ومــن هــذا المنطلــق، دشــن صحــار الدولــي سلســلة منتــدى »رئيــس مجلــس اإلدارة - آراء« فــي عــام 2018، الــذي يهــدف إلــى االســتفادة مــن أفضــل التجــارب العالميــة 
وتطبيقهــا فــي الســلطنة فــي ســبيل تحقيــق التأثيــر اإليجابــي والتطــور فــي االقتصــاد والمجتمــع العمانــي.

وفــي عــام 2019م اســتضاف منتــدى »آراء« الفاضــل جــورج يــو يانــغ بــون، وهــو أحــد الشــخصيات الســنغافورية البــارزة فــي مجالــي السياســة واألعمــال، ويشــغل اآلن 
منصــب كبيــر مستشــاري مجموعــة كاوك وكيــري لشــبكة الخدمــات اللوجســتية، الــذي اســتعرض أهميــة اكتســاب المعرفــة وترجمــة األفــكار إلــى حقيقــة علــى أرض 
الواقــع مــن أجــل تحقيــق النجــاح. كمــا شــارك بــدوره الحضــور بمجموعــة مــن آرائــه المهمــة حــول التحديــات االقتصاديــة والسياســية التــي يشــهدها العالــم فــي الوقــت 
الحالــي. ومــن الناحيــة االســتراتيجية، فــإن منتــدى آراء يتوافــق مــع القيــم األساســية لصحــار الدولــي تجــاه تبنــي أفضــل التجــارب بمعاييــر عالميــة، وتحقيــق التميــز علــى 

الصعيــد المحلــي، وبنــاء اقتصــاد مســتدام يعتمــد علــى المعرفــة وتقديــم أفضــل الخدمــات والمنتجــات المبتكــرة.

موظفونا.. عماد النجاح األساسي
الموظفــون هــم الســفراء األساســيون فــي تحفيــز الزبائــن لتجربــة الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة التــي يقدمهــا البنــك، كمــا أنهــم يمثلــون شــخصيته فــي 
النباهــة واإلنســانية واالســتمرارية، وال يقــل أهميــة الــدور الــذي يقومــون بــه عــن بقيــة العوامــل التــي تســاهم فــي تحقيــق النمــو الــذي يشــهده البنــك. وقــد أولــى 
صحــار الدولــي اهتماًمــا كبيــًرا مــن أجــل تعزيــز كفــاءات موظفيــه وتمكينهــم فــي بيئــة عمــل محفــزة وداعمــة نحــو التطويــر لكونهــم أســاس القــوة التــي تمتلكهــا 
المؤسســة فــي الســوق. وقــد قــام البنــك بتقديــم عــدد مــن المبــادرات التــي تعــّزز مــن فــرص تطورهــم فــي بيئــة عمــل تفاعليــة ومثريــة تلبــي احتياجاتهــم 

الشــخصية علــى الصعيــد المهنــي والعملــي.

وفــي هــذا الســياق، نظــم صحــار الدولــي برنامــج »ارتقــاء بلــس« الــذي يهــدف إلــى تعزيــز المهــارات اإلداريــة والقياديــة لــدى الموظفيــن المشــاركين بالتعــاون مــع دار 
النشــر التابعــة لكليــة هارفــارد لألعمــال، وذلــك لدعــم قــدرات موظفيــه وتعزيــز مســتوى األداء العملــي. وتضمــن البرنامــج مجموعــة مــن المحاضــرات وورش العمــل 
لتطويــر مهــارات الموظفيــن عبــر مختلــف اإلدارات والمســتويات. وفــي عــام 2019م، احتفــل صحــار الدولــي بتكريــم أكثــر مــن 100 موظــف ممــن أكملــوا بنجــاح برنامــج 
»ارتقــاء بلــس« التدريبــي الــذي اســتمر لمــدة 6 أشــهر، وقــد ُصمــم البرنامــج علــى مســتويات مختلفــة ليتناســب مــع الخبــرات التــي يمتلكهــا الموظفــون ومســتوياتهم 

المهنية.

يحــرص صحــار الدولــي علــى رفــع مســتوى القيمــة واألداء مــن خــال توفيــر بيئــة حاضنــة ألصحــاب الخبــرات المناســبين تمكنهــم مــن النمــو والتطــور، مــع االســتمرار 
بدعمهــم لتحقيــق أهدافهــم الشــخصية وتنميــة الــذات بمــا يحقــق االســتقرار الوظيفــي فــي المؤسســة. وقــد أســهمت هــذه اإلجــراءات فــي تعزيــز مكانــة البنــك 
ــأن موظفيــه هــم الســفراء المثاليــون لقيمــه المؤّسســية، ويشــجعهم علــى تقديــم منتجــات  ليصبــح جهــة العمــل المفضلــة فــي الســلطنة، إذ يؤمــن البنــك ب

وخدمــات عالميــة بمســتوى عــال مــن الجــودة للزبائــن.

ومــن خــال زيــادة التركيــز علــى ثقافــة »الفــوز« داخــل المؤسســة، عمــل البنــك علــى تطبيــق أنظمــة صارمــة لقيــاس مســتوى األداء، ليســلط الضــوء علــى جهــود 
موظفيــه المتميــزة وتعزيــز مهاراتهــم مــن أجــل الرقــي واالســتمرار. ومــن هــذه البرامــج برنامــج »المكافــآت والتقديــر« لتحفيــز الموظفيــن وتشــجيعهم مــن أجــل 

تحســين أدائهــم العملــي وتعزيــز الــروح المعنويــة التــي تســهم فــي زيــادة مســتوى اإلنتاجيــة فــي العمــل بشــكل عــام.

إلــى جانــب ذلــك، يلتــزم البنــك فــي دعــم االســتراتيجية الحكوميــة المتعلقــة بالتعميــن باعتبــاره ركيــزة أساســية فــي خطتــه الخمســية. وحقــق البنــك نســبة تعميــن 
جيــدة مــن خــال توفيــر وظائــف للــكادر الوطنــي علــى كافــة المســتويات. كمــا يواصــل البنــك التزامــه بتنميــة المواهــب الوطنيــة وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل 

للشــباب العمانــي داخــل البنــك وفــي المجتمــع الــذي يخدمــه بشــكل عــام.

النظرة المستقبلية
كمــا هــي الحــال فــي كافــة القطاعــات األخــرى ألي اقتصــاد، شــهدنا اتجاهــات التطــور فــي القطــاع المصرفــي، ومــع التقــدم المطــرد للثــورة الرقميــة والتقنيــة، فقــد 
أصبــح مــن الضــرورة تســخير هــذه االبتــكارات واســتثمارها بالشــكل اإليجابــي لخدمــة القطــاع، إضافــة إلــى أهميــة مواءمتهــا مــع عمليــات ومنتجــات وخدمــات البنــك. 
وفــي خضــم هــذه التطــورات التقنيــة، حــرص صحــار الدولــي باســتمرار علــى اســتخدام أحــدث التقنيــات لتحقيــق نقلــة نوعيــة فــي أداء أعمالــه وأنشــطته المصرفيــة، 

مــع اســتمرار تركيــزه علــى الزبائــن، ممــا ســاعد البنــك علــى تحســين منتجاتــه وخدماتــه عــن طريــق تســخير خدمــات رقميــة متطــورة ســهلة وآمنــه.

وعلــى الرغــم مــن السياســة التــي ينتهجهــا البنــك فــي تبنــي أحــدث االبتــكارات التقنيــة، فــا يــزال صحــار الدولــي حريصــً علــى تعزيــز نهجــه المتمركــز حــول الزبائــن 
واســتحداث إمكانــات تقنيــة جديــدة مــن أجــل توفيــر خدمــات أكثــر تفاعليــة. وفــي عــام 2019 واصــل البنــك نشــاطه واالســتثمار فــي توســيع شــبكة خدماتــه مــن خــال 
زيــادة عــدد فروعــه، إلــى جانــب وجــود فريــق تقنــي متخصــص لاســتفادة الكاملــة مــن أفضــل الحلــول التقنيــة المتاحــة، وقــد ســاعدت جهــوده الدؤوبــة علــى االرتقــاء 

بــه لمســتوى أعلــى بيــن منافســيه فــي خدمــة الزبائــن وتعزيــز عاقتــه بهــم مــن خــال تلبيــة احتياجاتهــم المصرفيــة.

وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجــه البيئــة االقتصاديــة العالميــة واإلقليميــة، إال أن صحــار الدولــي يؤمــن بإمكانيــة تحقيــق النمــو المطــرد فــي الســلطنة فــي 
ظــل قيــادة حضــرة صاحــب الجالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم - حفظــه اهلل ورعــاه. كمــا أن »رؤيــة عمــان 2040« واســتراتيجية تنويــع  مصــادر الدخــل التــي 

وضعتهــا الحكومــة الرشــيدة ضمــن برنامــج »تنفيــذ« ســتعمل علــى تعزيــز االقتصــاد فــي الســنوات القادمــة. 
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وســعًيا منــه لتحقيــق التــوازن بيــن االســتمرارية والتغييــر اإليجابــي، يلتــزم البنــك بتوفيــر خدمــات ومنتجــات تتســم بســرعة أكبــر وإثــراء أكثــر وأفــق أوســع. وعلــى 
مســتوى أدائــه التشــغيلي، ســيواصل صحــار الدولــي تقديــم خدمــات ســهلة وســريعة، وتعزيــز تواصلــه مــع زبائنــه مــن خــال تقديــم منتجــات وخدمــات مصرفيــة 
تلبــي احتياجاتهــم فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الحيــاة، كمــا أنــه يلتــزم بالمضــي قدًمــا فــي توفيــر حلــول مصرفيــة بشــكل إبداعــي ومبتكــر، األمــر الــذي ســيمكنه 

مــن تقديــم فــرص أكبــر لزبائنــه لتحقيــق »الفــوز«.

وفــي الخطــة الخمســية لصحــار الدولــي ســيتم تقديــم منتجــات جديــدة تناســب احتياجــات الزبائــن فــي عالمهــم دائــم التغيــر، وتحســين مســتوى الخدمــة واالرتقــاء 
بمســتوى النظــام الرقمــي. كمــا ســيقدم البنــك مبــادرات جديــدة لتطويــر الكفــاءات القياديــة والمحافظــة علــى الوعــي االجتماعــي مــن خــال تعزيــز الفــرص للنهوض 
بمســتوى المهــارات والكفــاءات لــدى الشــباب العمانــي والمســاهمة أكثــر فــي دعــم التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المجتمــع. كمــا ســيواصل صحــار الدولــي 

العمــل عــن قــرب مــع الهيئــات التنظيميــة لتعزيــز مســتوى القطــاع المصرفــي فــي الســلطنة.

إن رؤيــة البنــك واســتراتيجيته وهويتــه التجاريــة ترتكــز حــول التفكيــر اإلبداعــي مــن أجــل خلــق مفاهيــم جديــدة ومطــورة للعمــل المصرفــي فــي الســلطنة، 
وســيواصل صحــار الدولــي دوره الحيــوي واســتغال مــوارده بشــكل إبداعــي مــن أجــل إحــداث تغييــر إيجابــي فــي حيــاة زبائنــه والمجتمعــات فــي مســاعدتهم علــى 

تحقيــق »الفــوز«.

النظرة المستقبلية )تابع(
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باآلالف
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 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني 
باآلالف

إيضاحاألصول

89.٥7٢7٢.456ب 1نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي188.197٢٣٢.٦٥٥

198.٢٣71٢1.40٣ب ٢مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد9٠1.٣٣٢٥1٤.٣15

٢.٤٥٤.1٥٣٢.٢51.9٣0ب ٣قروض وسلف وتمويل )بالصافي(5.849.169٦.٣7٤.٤٢٣

٦٣7.٤7٥5٣٢.769ب 4أوراق مالية استثمارية779.٦٥٥.8161.٣8٣.1

٣8.٣8919.676ب 5ممتلكات ومعدات وتركيبات 51.10799.71٢

٢.9٠٠٢.900ب 6عقارات استثمارية٥٣٢.7.5٣٢7

8٤.٣7945.٢69ب 7أصول أخرى117.58٢٢19.1٦٦

٣.٥٠٥.1٠٥٣.046.40٣إجمالي األصول1٦8.7٣59.1٠٤.7.91٢

االلتزامات

7٣٥.٢٦17٢٢.061ب 8مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد1.875.48٣1.9٠9.7٦9

٢.٠97.٣1٠1.818.٣5٣ب 9ودائع العماء٥٥8.995٥.٤٤7.4.7٢٢

1٠٠.٥٢٤84.664ب 10التزامات أخرى٢19.907٢٦1.1٠1

٣٥.٣9٢٣5.٣9٢ب 11قروض ثانوية91.9٢791.9٢7

٥٠9509ب 1٢شهادات إيداع٣٢٢.٣٢٢1.1

٢.9٦8.99٦٢.660.979إجمالي االلتزامات٦77.6.911.6٣47.711

حقوق المساهمين

٢٣٦.٣٦٠198.٢65ب 1٣رأس المال9٢٢.514.974٦1٣

19.9٤٢18.0٣7ب 1٣عاوة إصدار46.849٥1.797

٢8.٥19٢4.٣75ب 14احتياطي قانوني6٣.٣1٢7٤.٠7٥

988988ب 15احتياطي عام566٢.٥٦٦.٢

)٢.1٢4()٢.٢1٣(ب 16احتياطي القيمة العادلة)7٤8.٥()5.517(

1٤.٠٠٠7.000ب 1٣احتياطي قروض ثانوية18.18٢٣٦.٣٦٤

٣8.٥1٣٣8.88٣أرباح محتجزة100.9951٠٠.٠٣٤

٣٣٦.1٠9٢85.4٢4إجمالي حقوق المساهمين٣6187٣.٠1٠.741

٢٠٠.٠٠٠100.000ب 17األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ٤811.٢59.740٥19

٥٣٦.1٠9٣85.4٢4إجمالي حقوق المساهمين٣9٢.٤91.1.001.1011

٣.٥٠٥.1٠٥٣.046.40٣إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين1٦8.7٣59.1٠٤.7.91٢

٣9٢.71٠485.14٢ب 19- أااللتزامات العرضية٠٢٠.٠٢٦.٢60.1091.1

٣٦٤.٢٤٠4٣9.٣44ب 19- باالرتباطات1.141.15٣9٤٦.٠78

بيسةبيسةسنتسنت

1٤٢.٢٠14٣.96ب 18صافي األصول للسهم الواحد 9٤.٣9٣٦.٣7

اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ٢7 يناير ٢0٢0 ووقعها بالنيابة عنه كل من:

بيان المركز المالي
كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

اإليضاحات المرفقة من أ1 إلى هـ٢ تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة 

٦1التقرير السنوي لصحار الدولي ٦0٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



٣1 ديسمبر ٢018

دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

  ريال عماني
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

ريال عماني
باآلالف

٣٤.٤٠٦٢9.٣66الربح للسنة٣٦٦.٢7589.76

 إيرادات شاملة أخرى سوف لن يتم تصنيفها إلى بيان الدخل
خسائر إعادة التقييم من أدوات أسهم محتفظ بها بالقيمة

)1.٣65()7٤9(العادلة من خال إيرادات شاملة أخرى)1.9٤٥()545.٣(

إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى التي سوف لن يعاد تصنيفها إلى بيان )1.9٤٥()545.٣(
)1.٣65()7٤9(الدخل

إيرادات شاملة أخرى سيعاد تصنيفها إلى بيان الدخل
أدوات الدين بالقيمة العادلة من خال إيرادات شاملة أخرى:

6-صافي التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة-16

6-إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى التي سيعاد تصنيفها إلى بيان الدخل-16

)1.٣59()7٤9(إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة بعد خصم ضريبة الدخل)1.9٤٥()5٢9.٣(

٣٣.٦٥7٢8.007إجمالي الدخل الشامل للسنة بعد خصم ضريبة الدخل٤٢1.74687.7٢

بيان الدخل الشامل )تابع(
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠19

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني
باآلالف

إيضاح

1٤٦,٦871٣0.٣٢٣ج 1إيرادات فوائد٠٠٥.٣٣8.501٣81

)7٣.67٢(7٦,٤97ج ٢مصروفات الفوائد )٦91.198()٣56.191(

7٠.19156.651صافي إيرادات الفوائد147.14518٢.٣1٤

٥.8٥٤4.658ج ٣- بصافي إيرادات من التمويل اإلسامي وأنشطة االستثمار0991٥.٢٠٥.1٢

٢8.٦1٤٣٣.1٢9ج 4إيرادات تشغيل أخرى86.0497٤.٣٢٢

1٠٤.٦٥994.4٣8إجمالي إيرادات التشغيل ٢9٣٢71.8٤1.٢45

)٢٣.8٣6()٢8.٣77(تكاليف الموظفين)7٠٦.7٣()61.911(

)1٣.776()1٤.٣79(ج 5المصروفات التشغيلية األخرى )٣٤8.٣7()٣5.78٢(

)٢.٢7٣()٢.٥٣٠(ب 5االستهاك)٦.٥71()5.904(

)٣9.885()٤٥.٢8٦(إجمالي مصروفات التشغيل )٦٢٥.117()597.10٣(

٥9.٣7٣54.55٣صافي إيرادات التشغيل قبل مخصصات انخفاض القيمة141.6961٥٤.٢1٦

 مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر 

)٢0.1٢٣()18.8٤٥( ائتمان أخرى )بالصافي()٤8.9٤9()5٢.٢68(

٤٠.٥٢8٣4.4٣0الربح قبل الضريبة 89.4٢81٠٥.٢٦7

)5.064()٦.1٢٢(ج 7-أمصروف ضريبة الدخل)9٠1.1٥()15٣.1٣(

٣٤.٤٠٦٢9.٣66الربح للسنة٣٦٦.٢7589.76

الربح للسنة

٣٢.898٢8.8٢9أعمال مصرفية تقليدية74.8808٥.٤٤9

1.٥٠85٣7أعمال الصيرفة اإلسامية917.٣95٣.1

76.٢7589.٣٦٦٣٤.٤٠٦٢9.٣66

بيسةبيسةسنتسنت

1٠.٥٣٦10.874ج 8العائد األساسي للسهم الواحد للسنة 7٤.8٣٢.٢

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠19

اإليضاحات المرفقة من أ1 إلى هـ٢ تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية اإليضاحات المرفقة من أ1 إلى هـ٢ تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية
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ت المالية
ن هذه البيانا

كّون جزءًا ال يتجزأ م
ى هـ٢ ت

ن أ1 إل
ت المرفقة م

ضاحا
اإلي

ن )تابع(
همي

سا
ق الم

ي حقو
ت ف

غيرا
بيان الت

سمبر ٢٠19 )تابع(
ي ٣1 دي

هية ف
سنة المنت

لل

س المال
رأ

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

صدار
عاوة إ

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

ي 
ط

احتيا
ي

قانون

ي 
ريال عمان

ف
باآلال
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ط

احتيا
عام
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ف
باآلال
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ط

احتيا
ص

خا

ي 
ريال عمان

ف
باآلال
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ط

احتيا
القيمة 
العادلة
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ريال عمان

ف
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ط

احتيا
ض 

قرو
ثانوية
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ريال عمان

ف
باآلال

األرباح
 

المحتجزة

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

ي 
إجمال

حقوق  
ساهمين

الم

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

األوراق 
سمالية 

الرأ
ستديمة 

الم
شريحة 

ال
م 1

رق

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

ي 
إجمال

حقوق 
ساهمين

الم

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

ي 1 يناير ٢018
صيد كما ف

الر
178.465

17.607
٢1.4٣8

988
٣.10٣

)656(
-

7٢.651
٢9٣.596

100.000
٣9٣.596

م 9
ي معيار التقارير المالية الدولية رق

أثر تبن
-

-
-

-
)٣.10٣(

)٢.018(
-

)16.71٣(
)٢1.8٣4(

-
)٢1.8٣4(

م 9
ق معيار التقارير المالية الدولية رق

ي الُمعاد بيانه وف
صيد االفتتاح

الر
178.465

17.607
٢1.4٣8

988
-

)٢.674(
-

55.9٣8
٢71.76٢

100.000
٣71.76٢

سنة
ربح ال

-
-

-
-

-
-

-
٢9.٣66

٢9.٣66
-

٢9.٣66

سنة
شاملة أخرى لل

ت 
إيرادا

-
-

-
-

-
)1.٣59(

-
-

)1.٣59(
-

)1.٣59(

سنة
ل لل

شام
ل ال

ي الدخ
إجمال

-
-

-
-

-
)1.٣59(

-
٢9.٣66

٢8.007
-

٢8.007

سنة ٢017
م مجانية ل

ه
س

صدار أ
إ

17.846
-

-
-

-
-

-
)17.846(

-
-

-

س المال
ى رأ

ل إلزاميً إل
ت قابلة للتحوي

سندا
ل 

تحوي
1.954

4٣0
-

-
-

-
-

-
٢.٣84

-
٢.٣84

سنة ٢017
ت أرباح مدفوعة ل

توزيعا
-

-
-

-
-

-
-

)8.9٢٣(
)8.9٢٣(

-
)8.9٢٣(

سنة
ضافية المدفوعة خال ال

م 1 اإل
شريحة رق

سيمة ال
ق
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-

-
-

-
-

-
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-

)7.750(

ضافية
م 1 إ

شريحة رق
سمالية ال

صدار أوراق رأ
ت إ

صروفا
م
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-

-
-

-
-

-
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)56(
-

)56(

كية 
ت حقوق المل

ي القيمة العادلة ألدوا
ي التغير ف

صاف
ف 

صني
إعادة ت

عند إلغاء اإلدراج
-

-
-

-
-

1.909
-

)1.909(
-

-
-

ب14(
ب11 و

ضاح 
ت )إي

تحويا
-

-
٢.9٣7

-
-

-
7.000

)9.9٣7(
-

-
-

سمبر ٢018
ي ٣1 دي

صيد كما ف
الر

198.٢65
18.0٣7

٢4.٣75
988

-
)٢.1٢4(

7.000
٣8.88٣

٢85.4٢4
100.000

٣85.4٢4

س المال
رأ

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

عالوة 
دار

ص
إ

ي 
ريال عمان

ف
باآلال
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ط

احتيا
ي

قانون
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ريال عمان

ف
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ط

احتيا
م
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ريال عمان

ف
باآلال
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ط

احتيا
ص

خا

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

ي 
ط

احتيا
القيمة 
عادلة

ال

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

ي 
ط

احتيا
ض 

قرو
ثانوية

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

األرباح
 

المحتجزة

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

ي 
إجمال

ق  
حقو

ن
همي

سا
الم

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

ق 
األورا

سمالية 
الرأ

ستديمة 
الم

شريحة 
ال

م 1
رق

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

ي 
إجمال

ق 
حقو

ن
همي

سا
الم

ي 
ريال عمان

ف
باآلال

ي 1 يناير ٢٠19
د كما ف

صي
الر

198.٢٦٥
18.٠٣7

٢٤.٣7٥
988

-
)٢.1٢٤(

7.٠٠٠
٣8.88٣

٢8٥.٤٢٤
1٠.٠٠٠

٣8٥.٤٢٤

سنة
ربح ال

-
-

-
-

-
-

-
٣٤.٤٠٦

٣٤.٤٠٦
-

٣٤.٤٠٦

سنة
شاملة األخرى لل

سارة( ال
ل/)الخ

دخ
ال

-
-

-
-

-
)7٤9(

-
-

)7٤9(
-

)7٤9(

سنة
ل لل

شام
ل ال

دخ
ي ال

إجمال
-

-
-

-
-

)7٤9(
-

٣٤.٤٠٦
٣٣.٦٥7

-
٣٣.٦٥7

م 
ه

س
صدار أ

إ
٣8.٠9٥

-
-

-
-

-
-

-
٣8.٠9٥

-
٣8.٠9٥

ستلمة
صدار م

عاوة إ
-

1.9٠٥
-

-
-

-
-

-
1.9٠٥

-
1.9٠٥

ب1٣(
صدار )

ت إ
صروفا

م
-

-
7٠٤

-
-

-
-

-
7٠٤

-
7٠٤

ضافية
م 1 إ

شريحة رق
سمالية ال

صدار أوراق رأ
ت إ

صروفا
م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1٠٠.٠٠٠

1٠٠.٠٠٠

سنة ٢018
ت أرباح مدفوعة ل

توزيعا
-

-
-

-
-

-
-

)11.89٦(
)11.89٦(

-
)11.89٦(

سنة 
ضافية المدفوعة خال ال

م 1 اإل
شريحة رق

سيمة ال
ق

-
-

-
-

-
-

-
)11.٥٣1(

)11.٥٣1(
-

)11.٥٣1(

ضافية
م 1 إ

شريحة رق
سمالية ال

صدار - أوراق رأ
ت إ

صروفا
م

-
-

-
-

-
-

-
)٢٢٦(

)٢٢٦(
-

)٢٢٦(

كية عند إلغاء 
ت حقوق المل

ي القيمة العادلة ألدوا
ي التغير ف

صاف
ف 

صني
إعادة ت

اإلدراج

-
-

-
-

-
٦8٣

-
)٦8٣(

-
-

-

ت 
ن خال اإليرادا

ن القيمة العادلة م
ن م

ف القيمة العادلة ألداة الدي
صني

إعادة ت
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شاملة األخرى إل
ال
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-

-
-

-
)٢٣(

-
-

)٢٣(
-

)٢٣(
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ب11 و
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ت )إي

تحويا
-

-
٣.٤٤٠

-
-

-
7.٠٠٠

)1٠.٤٤٠(
-

-
-

سمبر ٢٠19
ي ٣1 دي

د كما ف
صي

الر
٢٣٦.٣٦٠

19.9٤٢
٢8.٥19

988
-

)٢.٢1٣(
1٤.٠٠٠

٣8.٥1٣
٣٣٦.1٠9

٢٠٠.٠٠٠
٥٣٦.1٠9

ن
همي

سا
ق الم

ي حقو
ت ف

غيرا
بيان الت

سمبر ٢٠19 
ي ٣1 دي

هية ف
سنة المنت

لل

ت المالية
ن هذه البيانا

كّون جزءًا ال يتجزأ م
ى هـ٢ ت

ن أ1 إل
ت المرفقة م

ضاحا
اإلي
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ت المالية
ن هذه البيانا

كّون جزءًا ال يتجزأ م
ى هـ٢ ت

ن أ1 إل
ت المرفقة م

ضاحا
اإلي

س المال
رأ

ي
ك

دوالر أمري
 

ف
باآلال

صدار
عاوة إ

ي
ك

دوالر أمري
 

ف
باآلال
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ط

احتيا
ي

قانون
ي
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دوالر أمري

 
ف
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ط

احتيا
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ي
ك
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ف
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احتيا
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ي

ك
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ف
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ي 
ط

احتيا
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ي
ك

دوالر أمري
 

ف
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ي 
ط

احتيا
ض 

قرو
ثانوية

ي
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دوالر أمري
 

ف
باآلال

األرباح
 

المحتجزة
ي

ك
دوالر أمري

 
ف

باآلال

ي 
إجمال

حقوق  
ساهمين

الم
ي

ك
دوالر أمري

 
ف
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األوراق 
سمالية 

الرأ
ستديمة 

الم
شريحة 

ال
م 1
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ي

ك
دوالر أمري

 
ف

باآلال

ي 
إجمال

حقوق 
ساهمين

الم
ي

ك
دوالر أمري

 
ف

باآلال

ي 1 يناير ٢018
صيد كما ف

الر
46٣.545

45.7٣٢
55.68٣

٢.566
8.060

)1.704(
-

188.704
76٢.586

٢59.740
1.0٢٢.٣٢6

م 9
ي معيار التقارير المالية الدولية رق

أثر تبن
-

-
-

-
)8.060(

)5.٢4٢(
-

)4٣.410(
)56.71٢(

-
)56.71٢(

م 9
ق معيار التقارير المالية الدولية رق

ي الُمعاد بيانه وف
صيد االفتتاح

الر
46٣.545

45.7٣٢
55.68٣

٢.566
-

)6.946(
-

145.٢94
705.874

٢59.740
965.614

سنة
ربح ال

-
-

-
-

-
-

-
76.٢75

76.٢75
-

76.٢75

سنة
شاملة أخرى لل

ت 
إيرادا

-
-

-
-

-
)٣.5٢9(

-
-

)٣.5٢9(
-

)٣.5٢9(

سنة
ل لل

شام
ل ال

ي الدخ
إجمال

-
-

-
-

-
)٣.5٢9(

-
76.٢75

7٢.746
-

7٢.746

سنة ٢017
م مجانية ل

ه
س

صدار أ
إ

46.٣5٣
-

-
-

-
-

-
)46.٣5٣(

-
-

-

س المال
ى رأ

ل إلزاميً إل
ت قابلة للتحوي

سندا
ل 

تحوي
5.076

1.117
-

-
-

-
-

-
6.19٣

-
6.19٣

سنة ٢017
ت أرباح مدفوعة ل

توزيعا
-

-
-

-
-

-
-
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)٢٣.177(

-
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م 1 اإل
شريحة رق
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ق

-
-

-
-

-
-

-
)٢0.1٣0(

)٢0.1٣0(
-

)٢0.1٣0(

ضافية
م 1 إ
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صدار أوراق رأ
ت إ

صروفا
م

-
-

-
-

-
-

-
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-
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كية 
ت حقوق المل

ي القيمة العادلة ألدوا
ي التغير ف

صاف
ف 

صني
إعادة ت

عند إلغاء اإلدراج
-

-
-

-
-

4.958
-

)4.958(
-

-
-

ب14(
ب11 و

ضاح 
ت )إي

تحويا
-

-
7.6٢9

-
-

-
18.18٢

)٢5.811(
-

-
-

سمبر ٢018
ي ٣1 دي

صيد كما ف
الر

514.974
46.849
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الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية أ 1 
تـــم تأســـيس بنـــك صحـــار ش.م.ع.ع. )»البنـــك«( فـــي ســـلطنة ُعمـــان فـــي 4 مـــارس ٢007 كشـــركة مســـاهمة ُعمانيـــة عامـــة وهـــو يقـــوم بصفـــة أساســـية بمزاولـــة 
ـــة واالســـتثمارية والصيرفـــة اإلســـامية مـــن خـــال شـــبكة مـــن ثاثيـــن فرعـــً و 8 فـــروع للصيرفـــة اإلســـامية فـــي الســـلطنة. يمـــارس البنـــك نشـــاطه  األنشـــطة التجاري
ـــع المصرفيـــة.  بموجـــب ترخيـــص تجـــاري واســـتثماري وصيرفـــة إســـامية صـــادر عـــن البنـــك المركـــزي الُعمانـــي وهـــو مشـــمول بنظـــام البنـــك المركـــزي لتأميـــن الودائ
بـــدأ البنـــك عملياتـــه التشـــغيلية فـــي 9 أبريـــل ٢007. العنـــوان المســـجل للبنـــك هـــو ص.ب.: 44 حـــي المينـــاء رمـــز بريـــدي 114، مســـقط، ســـلطنة ُعمـــان. اإلدراج الرئيســـي 

ـــأوراق الماليـــة. للبنـــك هـــو فـــي ســـوق مســـقط ل

اعتبـــارًا مـــن ٣0 أبريـــل ٢01٣، حصـــل البنـــك علـــى ترخيـــص لتشـــغيل نافـــذة الصيرفـــة اإلســـامية )»صحـــار اإلســـامي«(. يقـــدم صحـــار اإلســـامي مجموعـــة متكاملـــة مـــن 
خدمـــات ومنتجـــات الصيرفـــة اإلســـامية. تتضمـــن األنشـــطة الرئيســـية للنافـــذة قبـــول ودائـــع العمـــاء المتوافقـــة مـــع الشـــريعة اإلســـامية وتقديـــم تمويـــل متوافـــق 
مـــع الشـــريعة اإلســـامية بنـــاًء علـــى المرابحـــة والمضاربـــة والمشـــاركة واإلجـــارة واالســـتصناع والســـلم والقيـــام بأنشـــطة االســـتثمار وتقديـــم خدمـــات مصرفيـــة تجاريـــة 

وأنشـــطة االســـتثمار األخـــرى التـــي يســـمح بهـــا اإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية. 

فـــي 18 ديســـمبر ٢018، عقـــد اجتمـــاع غيـــر عـــادي لمســـاهمي بنـــك صحـــار ش.م.ع.ع. ووافـــق المســـاهمون فـــي البنـــك علـــى قـــرار بتعديـــل البنـــد )1( مـــن النظـــام 
ـــك  ـــى »بنـــك صحـــار الدولـــي ش.م.ع.ع.« )يشـــار إليـــه فيمـــا يلـــي باســـم »البنـــك«(. تـــم تأكيـــد ذل األساســـي للبنـــك لتغييـــر اســـم البنـــك مـــن »بنـــك صحـــار ش.م.ع.ع.« إل

مـــن قبـــل وزارة التجـــارة والصناعـــة فـــي 14 ينايـــر ٢019 مـــن خـــال إصـــدار مجموعـــة جديـــدة مـــن مســـتندات الســـجل التجـــاري للشـــركة.

يعمل بالبنك 871 موظفً كما في ٣1 ديسمبر ٢019 )٣1 ديسمبر ٢018- 804 موظفين(.

أساس اإلعداد أ 2 

فقرة االلتزام أ ٢-1 

ـــة والهيئـــة العامـــة لســـوق المـــال ولوائـــح البنـــك المركـــزي  ـــر الماليـــة الدوليـــة ومتطّلبـــات قانـــون الشـــركات التجاري ـــات الماليـــة وفقـــً لمعاييـــر التقاري تـــم إعـــداد البيان
الُعمانـــي المطبقـــة.

وفقـــً للمرســـوم الســـلطاني رقـــم ٢01٢/69م المتعلـــق بتعديـــل القانـــون المصرفـــي رقـــم ٢000، أصـــدر البنـــك المركـــزي العمانـــي تعميمـــً رقـــم ط ب- 1 الـــذي صـــدر وفقـــً 
ـــع مـــن قبـــل  ـــل مســـموح بهـــا متعّلقـــة بالتجـــارة تتضمـــن شـــراء بضائ ـــي كامـــل للصيرفـــة اإلســـامية )»اإلطـــار«(. يحـــّدد اإلطـــار وســـائل تموي ـــه إطـــار تنظيمـــي ورقاب ل
ـــم يتـــم عكـــس هـــذه المشـــتريات والمبيعـــات الناشـــئة مـــن  ـــح مناســـب فـــي الســـعر علـــى أســـاس الدفـــع اآلجـــل. ل البنـــوك مـــن عمائهـــا وبيعهـــا مباشـــرة لهـــم برب

هـــذه الترتيبـــات فـــي هـــذه البيانـــات الماليـــة بهـــذه الطريقـــة، ولكنهـــا مقيـــدة لمبلـــغ التســـهيات المســـتخدمة فعليـــً والنســـبة المائمـــة للربـــح عليهـــا.

تـــم عكـــس النتائـــج الماليـــة لنافـــذة الصيرفـــة اإلســـامية فـــي هـــذه البيانـــات الماليـــة ألغـــراض التقريـــر بعـــد حـــذف المعامـــات/ األرصـــدة بيـــن الفـــروع. إن مجموعـــة 
كاملـــة مـــن بيانـــات ماليـــة مســـتقلة لنافـــذة الصيرفـــة اإلســـامية لصحـــار الدولـــي، صحـــار اإلســـامي، التـــي أعـــدت فـــي إطـــار هيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات 

ـــر الســـنوي للبنـــك. الماليـــة اإلســـامية، يتـــم إدراجهـــا ضمـــن التقري

أساس القياس  أ ٢-٢ 

ُأعدت البيانات المالية وفقً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء التالي:

يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛  •  

األدوات المالية المصنفة كمتاجرة وبالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر يتم قياسها بالقيمة العادلة؛  •  

يتم قياس األصول المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة )قبل 1 يناير ٢018(؛  •  

أصول مالية بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى )سارية من 1 يناير ٢018(؛  •  

يتم عرض بيان المركز المالي بالترتيب التنازلي للسيولة حيث إن هذا العرض هو أكثر ماءمًة لعمليات البنك.

العملة التنفيذية وعملة العرض  أ ٢-٣ 

تـــم عـــرض هـــذه البيانـــات الماليـــة بالريـــال الُعمانـــي وهـــو العملـــة التنفيذيـــة للبنـــك وبالـــدوالر األمريكـــي أيضـــً تســـهيًا للقـــارئ. تـــم تحويـــل المبالـــغ بالـــدوالر األمريكـــي 
ـــم  ـــي = 1000 بيســـة(. ت ـــال ُعمان ـــي و )1 ري ـــال ُعمان ـــي بســـعر صـــرف يعـــادل 1 دوالر أمريكـــي = 0.٣85 ري ـــال الُعمان ـــغ بالري ـــات الماليـــة مـــن مبال المعروضـــة فـــي هـــذه البيان

تقريـــب جميـــع المعلومـــات الماليـــة المعروضـــة بالريـــال الُعمانـــي والـــدوالر األمريكـــي إلـــى أقـــرب ألـــف، مـــا لـــم يذكـــر خـــاف ذلـــك.

استخدام التقديرات واالجتهادات أ ٢-٤ 

ــول  ــه لأصـ ــاح عنـ ــم اإلفصـ ــذي تـ ــغ الـ ــى المبلـ ــر علـ ــي تؤثـ ــات التـ ــرات واالفتراضـ ــع بعـــض التقديـ ــب اإلدارة وضـ ــك، تطلـ ــة للبنـ ــات الماليـ ــداد البيانـ ــد إعـ ــب عنـ يتطلـ
وااللتزامـــات الماليـــة والمخصصـــات الناتجـــة عـــن انخفـــاض القيمـــة والقيـــم العادلـــة. علـــى وجـــه الخصـــوص، هنـــاك حاجـــة إلـــى حكـــم كبيـــر مـــن قبـــل اإلدارة فـــي تقديـــر 
ـــى مخصصـــات  ـــة إل ـــد مســـتوى المخصصـــات الازمـــة للقـــروض والمديونيـــات منخفضـــة القيمـــة باإلضاف ـــة المســـتقبلية عنـــد تحدي ـــغ وتوقيـــت التدفقـــات النقدي مبل
انخفـــاض قيمـــة األوراق الماليـــة االســـتثمارية غيـــر المدرجـــة. یتم تقییم التقدیرات واألحكام بشـــكل مستمر وتستند إلـــى الخبرة التاریخیة والعوامل األخرى بما في ذلك 

توقعات األحداث المستقبلیة التي ُیعتقد أنهـــا معقولة تحت الظـــروف. يجـــوز أن تختلـــف النتائـــج الفعليـــة عـــن هـــذه التقديـــرات. 

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 

٣1 ديسمبر  ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني 
باآلالف

أنشطة التشغيل
٤٠.٥٢8٣4.4٣0الربح قبل الضريبة89.4٢81٠٥.٢٦7

تسويات لـ:
٢.٥٣٠٢.٢7٣االستهاك 5.904٦.٥71

18.8٤٥٢0.1٢٣صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات خسائر االئتمان األخرى 5٢.٢68٤8.9٤9
91٤٢.104صافي خسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خال األرباح والخسائر5.465٢.٣7٤

7)٢()أرباح(/خسائر من بيع أصول ثابتة)٥(18
)9٣0()1.٢٣7(إيرادات من أنشطة االستثمارات اإلسامية)٣.٢1٣()416.٢(

)1٣.57٣()17.٦81(فوائد من استثمارات )9٢٥.٤٥()٢55.٣5(
٢.٤٥٠٣4الفائدة المستحقة على سندات قابلة للتحويل إلزاميًا وقروض ثانوية88٦.٣٦٤

٤٦.٣٤744.468نقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل115.5011٢٠.٣8٢
٦.٠8٥16.٢٢6مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد8٠٥.1451٥.4٢

)177.٣14()٢٢1.8٦9( القروض والسلف والتمويل )٥7٦.٢8٣()460.556(
1٢.775)٣.٥8٤(أوراق مالية استثمارية محتفظ بها للمتاجرة)٣٠9.9(18٢.٣٣

)٢1.6٢4()٣8.٦9٣(أصول أخرى)1٠٠.٥٠1()56.166(
٣٢٢.414)٢٠9.٣8٣(مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد)8٥٢.٥٤٣(8٣7.4٣9
٢78.9٥٢175.509ودائع العماء455.8687٢٤.٥٥1
)18.004(-شهادات إيداع-)46.764(

1٢.٣1٥48.976التزامات أخرى٢10٣1.987.1٢7

40٣.4٢6)1٢9.8٣٠(النقد من أنشطة التشغيل)٢٢٠.٣٣7(1.047.859
)4.117()1.٢9٥(ضريبة دخل مدفوعة)٣.٣٦٤()10.69٣(

٣99.٣09)1٣1.1٢٥(صافي النقد )المستخدم في(/من أنشطة التشغيل بعد خصم الضريبة)٣٤٠.٥8٤(1.0٣7.166

أنشطة االستثمار
)70.610()٥9.777(شراء استثمارات )بالصافي()1٥٥.٢٦٥()40٣.18٣(

1٢.1٥٥9.908متحصات من بيع/استرداد استثمارات٥71.٢5.7٣5٣1
)4.847()٢1.٢٤٠(شراء ممتلكات ومعدات وتركيبات)٥٥1.1٦9()590.1٢(

1.٤٦9644إيرادات من أنشطة االستثمارات اإلسامية81٦.1.67٣٣
17.٦811٣.57٣فوائد مستلمة من االستثمارات 9٢٥.٢55٤٥.٣5

)51.٣٣٢()٤9.71٢(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار)1٢9.1٢٢()1٣٣.٣٣0(

أنشطة التمويل
)8.9٢٣()11.89٦(توزيعات أرباح مدفوعة)899.٣٠()177.٢٣(

)54()٢.٤٥٠(فوائد مدفوعة على سندات قابلة للتحويل إلزاميً وقروض ثانوية)٦.٣٦٤()140(
-٣8.٠9٥إصدار أسهم98.9٤8-
-1.9٠٥عاوة إصدار مستلمة9٤8.٤-
-7٠٤مصروفات إصدار )ب1٣(1.8٢9-
-1٠٠.٠٠٠إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 1 مستديمة٢٥9.7٤٠-

)7.750()11.٥٣1(فوائد مدفوعة على أوراق رأسمالية الشريحة رقم 1 مستديمة)٢9.9٥1()٢0.1٣0(
)56()٢٢٦(مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 1 مستديمة)٥87()145(

)16.78٣(11٤.٦٠1صافي النقد من/)المستخدم في( أنشطة التمويل٦٦٤.٢97)59٢.4٣(

٣٣1.194)٦٦.٢٣٦(صافي التغير في النقد والنقد المعادل)17٢.٠٤٢(٢44.860
٣٤٤.71٠1٣.516النقد والنقد المعادل في بداية السنة٣5.10689٥.٣٥1

٢78.٤7٤٣44.710النقد والنقد المعادل في نهاية السنة٣507٢٣.٣٠9.895

ممثال في:
89.٠7٢71.955نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية )باستثناء الوديعة الرأسمالية( )إيضاح ب1(٣٥٦.186.896٢٣1
٢٠٥.٣٤1118.170مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون 90 يومً )إيضاح ب٢(٣06.9٣5٥٣٣.٣٥٣
٣٣٠.٠٢٦٢74.117استثمارات أوراق مالية مستحقة في غضون 90 يومً )إيضاح ب4-ب(٢1٠.711.99٢8٥7

)119.5٣٢()٣٤٥.9٦٥(مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون 90 يومً )إيضاح ب8()٦1٠.898()٣10.47٣(

895.٣507٢٣.٣٠9٢78.٤7٤٣44.710

بيان التدفقات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠19

اإليضاحات المرفقة من أ1 إلى هـ٢ تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

٦9التقرير السنوي لصحار الدولي ٦٨٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع( أ 3 

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في ٢٠19 وتتعلق بأعمال البنك  )تابع( أ ٣-1 

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة المطبقة التي ال تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية أ ٣-1-ب 

تـــم تطبيـــق معاييـــر التقاريـــر الماليـــة الجديـــدة والمعدلـــة التاليـــة، التـــي أصبحـــت ســـارية المفعـــول للفتـــرات الســـنوية التـــي تبـــدأ فـــي أو بعـــد 1 ينايـــر ٢019، فـــي هـــذه 
البيانـــات الماليـــة. لـــم يكـــن لتطبيـــق معاييـــر التقاريـــر الماليـــة الجديـــدة والمعدلـــة هـــذه أي تأثيـــر جوهـــري علـــى المبالـــغ التـــي تـــم اإلفصـــاح عنهـــا للســـنة الحاليـــة 

ـــر علـــى احتســـاب التعامـــات والترتيبـــات المســـتقبلية. والســـنوات الســـابقة، ولكنهـــا قـــد تؤث

تسري للفترات السنوية معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
التي تبدأ في أو بعـد

معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 مميـــزات الدفـــع المســـبق بتعويـــض ســـالب وتعديـــل االلتزامـــات الماليـــة التعديـــات علـــى 
معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 توضـــح أنـــه ألغـــراض تقييـــم مـــا إذا كانـــت مميـــزات الدفـــع المســـبق تفـــي بشـــروط ســـداد 
أصـــل المبلـــغ والفوائـــد، يمكـــن للطـــرف الـــذي يمـــارس هـــذا الخيـــار ســـداد أو اســـتام تعويـــض معقـــول عـــن الدفـــع المســـبق 
بغـــض النظـــر عـــن ســـبب الدفـــع المســـبق. بمعنـــى آخـــر، مميـــزات الدفـــع المســـبق بتعويـــض ســـالب ال تـــؤدي تلقائيـــً لإلخفـــاق 

ـــد. فـــي ســـداد أصـــل المبلـــغ والفوائ

ـــر ٢019، مـــع الســـماح بالتطبيـــق المبكـــر. توجـــد أحـــكام  ـــدأ فـــي أو بعـــد 1 يناي ـــرات الســـنوية التـــي تب ـــى الفت ـــل عل يطبـــق التعدي
انتقاليـــة محـــددة بنـــاًء علـــى تاريـــخ تطبيـــق التعديـــات للمـــرة األولـــى، نســـبة إلـــى التطبيـــق المبدئـــي لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة 

الدوليـــة رقـــم 9. 

1 يناير ٢019

تعديـــات علـــى المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٢8 االســـتثمار فـــي شـــركات شـــقيقة ومشـــاريع مشـــتركة: متعلقـــة بالمصالـــح 
طويلـــة األجـــل فـــي شـــركات شـــقيقة ومشـــاريع مشـــتركة.

1 يناير ٢019

التعديـــات الســـنوية علـــى معاييـــر التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة ٢015- ٢017 - التعديـــات علـــى معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 
٣  اندمـــاج األعمـــال ومعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 11  الترتيبـــات المشـــتركة والمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم 1٢ ضرائـــب 

الدخـــل والمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٢٣  تكاليـــف القـــروض.

1 يناير ٢019

التعديـــات الســـنوية علـــى معاييـــر التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة ٢015- ٢017 - التعديـــات علـــى معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 
٣  اندمـــاج األعمـــال ومعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 11 الترتيبـــات المشـــتركة والمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم 1٢ ضرائـــب 

الدخـــل والمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٢٣  تكاليـــف االقتـــراض.

تتعلق التعديات السنوية بتعديل أربعة معايير.

1 يناير ٢019

المعيار المحاسبي الدولي رقم 1٢ ضرائب الدخل
توضـــح التعديـــات مـــا إذا كان ينبغـــي علـــى الشـــركة إدراج تبعـــات ضريبـــة الدخـــل علـــى توزيعـــات األربـــاح فـــي األربـــاح أو الخســـائر 
واإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى أو حقـــوق الملكيـــة وفقـــً للبنـــد األصلـــي الـــذي أدرجـــت فيـــه الشـــركة التعامـــات المحققـــة لأربـــاح 
ـــاح الموزعـــة وغيـــر  القابلـــة للتوزيـــع. هـــذا هـــو الوضـــع بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت معـــدالت ضريبيـــة مختلفـــة تنطبـــق علـــى األرب

الموزعـــة.

1 يناير ٢019

المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٣  تكاليف االقتراض
ــه  ــزًا لاســـتخدام المخصـــص لـ ــة جاهـ ــً بعـــد أن يصبـــح األصـــل والصلـ ــه إذا ظـــل أي اقتـــراض محـــدد قائمـ توضـــح التعديـــات أنـ
أو لبيعـــه، يصبـــح ذلـــك االقتـــراض جـــزءًا مـــن األمـــوال التـــي تقترضهـــا الشـــركة عمومـــً عنـــد احتســـاب معـــدل الرســـملة علـــى 

ــة. ــات العامـ االقتراضـ

1 يناير ٢019

معيار التقارير المالية الدولية رقم ٣  اندماج األعمال
توضـــح التعديـــات علـــى معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٣ أنـــه عندمـــا تســـيطر الشـــركة علـــى نشـــاط تجـــاري يكـــون عبـــارة 
عـــن تشـــغيل مشـــترك، تطبـــق الشـــركة متطلبـــات اندمـــاج األعمـــال المتحقـــق علـــى مراحـــل، بمـــا فـــي ذلـــك إعـــادة قيـــاس الفائـــدة 
المحتفـــظ بهـــا ســـابقً فـــي التشـــغيل المشـــترك بالقيمـــة العادلـــة. تتضمـــن إعـــادة قيـــاس الفائـــدة المحتفـــظ بهـــا ســـابقً أي 

أصـــول غيـــر مدرجـــة وااللتزامـــات والشـــهرة المتعلقـــة بالتشـــغيل المشـــترك.

1 يناير ٢019

معيار التقارير المالية الدولية رقم 11  الترتيبات المشتركة
ــيطرة  ــك سـ ــراف، دون أن يملـ ــد األطـ ــارك أحـ ــا يشـ ــه عندمـ ــم 11 أنـ ــة رقـ ــة الدوليـ ــر الماليـ ــار التقاريـ ــى معيـ ــات علـ ــح التعديـ توضـ
ـــك التشـــغيل  ـــه يحصـــل علـــى الســـيطرة المشـــتركة لذل ـــارة عـــن عمـــل تجـــاري، فإن مشـــتركة، فـــي تشـــغيل مشـــترك يكـــون عب

المشـــترك، وال تقـــوم الشـــركة بإعـــادة قيـــاس الفائـــدة المحتفـــظ بهـــا ســـابقً فـــي التشـــغيل المشـــترك.

1 يناير ٢019

التعديات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 19  تعديل أو إيقاف أو تسوية خطة منافع الموظفين 

توضـــح التعديـــات علـــى المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم 19 منافـــع الموظفيـــن احتســـاب تعديـــات أو إيقـــاف أو تســـويات خطـــة 
المنافـــع المحـــددة.

1 يناير ٢019

أساس اإلعداد )تابع( أ 2 

استخدام التقديرات واالجتهادات )تابع( أ ٢-٤ 

تتـــم مراجعـــة التقديـــرات واالفتراضـــات المتعلقـــة بهـــا بشـــكل مســـتمر. يتـــم إدراج تعديـــات التقديـــرات المحاســـبية فـــي الفتـــرة التـــي يتـــم فيهـــا تعديـــل التقديـــر إذا 
ـــرًا علـــى الفتـــرة الحاليـــة والفتـــرات المســـتقبلية.  ـــرًا علـــى تلـــك الفتـــرة فقـــط أو فـــي فتـــرة التعديـــل والفتـــرات المســـتقبلية إذا كان التعديـــل مؤث كان التعديـــل مؤث

تتـــم مناقشـــة التقديـــرات التـــي يعتبـــر البنـــك أن لهـــا مخاطـــر جوهريـــة لتعديـــات هامـــة فـــي الفتـــرات الاحقـــة فـــي اإليضـــاح أ 5.

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة أ 3 

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في ٢٠19 وتتعلق بأعمال البنك أ ٣-1 

بالنســـبة للســـنة المنتهيـــة فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019 قـــام البنـــك بتطبيـــق كافـــة المعاييـــر والتفســـيرات الجديـــدة والمعدلـــة الصـــادرة عـــن مجلـــس المعاييـــر المحاســـبية 
الدوليـــة )المجلـــس( ولجنـــة تفســـيرات معاييـــر التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة )اللجنـــة( التابعـــة للمجلـــس التـــي تتعلـــق بعملياتـــه والتـــي دخلـــت حيـــز التطبيـــق بالنســـبة 

للفتـــرات التـــي تبـــدأ فـــي 1 ينايـــر ٢019. 

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة المطبقة التي تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية أ ٣-1-أ 

تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٦ عقود اإليجار

لقـــد طبـــق البنـــك للمـــرة األولـــى معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 16 عقـــود اإليجـــار )الصـــادر عـــن مجلـــس المعاييـــر المحاســـبية الدوليـــة( اعتبـــارًا مـــن 1 ينايـــر ٢019، 
وهـــو نفـــس تاريـــخ ســـريان المعيـــار. يقـــدم معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 16 متطلبـــات جديـــدة أو معدلـــة بالنســـبة لمحاســـبة اإليجـــار. يقـــدم المعيـــار تغييـــرات 
جوهريـــة علـــى محاســـبة اإليجـــار مـــن خـــال إلغـــاء التمييـــز بيـــن عقـــود اإليجـــار التشـــغيلي والتمويلـــي. يتطلـــب المعيـــار إدراج الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــول والتزامـــات 
اإليجـــار فـــي تاريـــخ ســـريان جميـــع عقـــود اإليجـــار، باســـتثناء عقـــود اإليجـــار قصيـــرة األجـــل )أي عقـــود اإليجـــار بفتـــرة إيجـــار 1٢ شـــهرًا أو أقـــل( وإيجـــار أصـــول »منخفضـــة 

القيمـــة« )مثـــل أجهـــزة الحاســـب اآللـــي الشـــخصية(. علـــى النقيـــض مـــن محاســـبة المســـتأجر، لـــم تتغيـــر متطلبـــات محاســـبة المؤجـــر بشـــكل كبيـــر.

األثر على محاسبة المستأجر:

لقـــد اختـــارت اإلدارة اســـتخدام »منهـــج التعديـــل التراكمـــي« الـــذي يتطلـــب احتســـاب التزامـــات اإليجـــار القائمـــة لعقـــود اإليجـــار التشـــغيلي الحاليـــة باســـتخدام  معـــدل 
االقتـــراض المتزايـــد فـــي تاريـــخ االنتقـــال إلـــى تطبيـــق المعيـــار وترحيـــل التزامـــات اإليجـــار التمويلـــي القائمـــة وقيـــاس األصـــل بمبلـــغ يعـــادل االلتـــزام المعـــدل بالنســـبة 
ألي مبالـــغ متراكمـــة أو مدفوعـــة دون تأثيـــر علـــى الرصيـــد االفتتاحـــي لأربـــاح المحتجـــزة عنـــد االنتقـــال إلـــى تطبيـــق المعيـــار. عنـــد تطبيـــق معيـــار التقاريـــر الماليـــة 

الدوليـــة رقـــم 16 كمـــا فـــي 1 ينايـــر ٢019، فقـــد قـــام البنـــك:

•  بـــإدراج الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــول والتزامـــات اإليجـــار فـــي بيـــان المركـــز المالـــي، وتـــم قياســـها مبدئيـــً بالقيمـــة الحاليـــة لمدفوعـــات اإليجـــار المســـتقبلية   
التـــي تـــم قياســـها بمعـــدل االقتـــراض المتزايـــد لجميـــع عقـــود اإليجـــار التشـــغيلي الحاليـــة وفقـــً للفتـــرة التعاقديـــة المتبقيـــة.

ــن  ــن ضمـ ــن المصروفيـ ــم إدراج هذيـ ــامل. تـ ــل الشـ ــان الدخـ ــي بيـ ــار فـ ــات اإليجـ ــى التزامـ ــد علـ ــول والفوائـ ــتخدام األصـ ــي اسـ ــق فـ ــتهاك الحـ •  إدراج اسـ  
الشـــامل. الدخـــل  بيـــان  فـــي  األخـــرى  التشـــغيل  مصاريـــف 

استبعد البنك جميع عقود اإليجار التشغيلي الحالية التي لن يتم تجديدها خال 1٢ شهرًا.  •  

•  بالنســـبة لعقـــود اإليجـــار التـــي لـــن يتـــم تجديدهـــا، فقـــد اختـــار البنـــك إدراج مصـــروف اإليجـــار بطريقـــة القســـط الثابـــت وفقـــً لمـــا يســـمح بـــه معيـــار   
الشـــامل. الدخـــل  بيـــان  فـــي  األخـــرى  التشـــغيل  مصاريـــف  ضمـــن  المصـــروف  هـــذا  يعـــرض   .16 رقـــم  الدوليـــة  الماليـــة  التقاريـــر 

إن تطبيق ما ورد أعاه لم ينتج عنه أي تغييرات في صافي الربح أو حقوق مساهمي البنك التي تم اإلفصاح عنها سابقً. 

ـــم  ـــر ٢019. ت ـــي تحـــت بنـــد الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــول والتزامـــات إيجـــار إضافيـــة كمـــا فـــي 1 يناي ـــال عمان ـــغ ٢.٣ مليـــون ري ـــات الماليـــة مبل لقـــد أدرج البنـــك فـــي البيان
ـــي. ـــم إدراج التزامـــات اإليجـــار كجـــزء مـــن التزامـــات أخـــرى فـــي بيـــان المركـــز المال إدراج الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــول تحـــت بنـــد أصـــول أخـــرى وت

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

٧1 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٧0٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة أ 4 
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل متوافق من قبل البنك لكافة الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية. 

المعامالت بالعملة األجنبية أ ٤-1 

يتـــم تحويـــل المعامـــات بالعملـــة األجنبيـــة إلـــى عملـــة التشـــغيل بأســـعار الصـــرف الفوريـــة الســـائدة فـــي تاريـــخ المعاملـــة. يتـــم تحويـــل األصـــول وااللتزامـــات 
الماليـــة المســـجلة بالعمـــات األجنبيـــة بتاريـــخ التقريـــر إلـــى عملـــة التشـــغيل للشـــركة وفقـــً ألســـعار الصـــرف الفوريـــة الســـائدة فـــي ذلـــك التاريـــخ. أربـــاح أو خســـائر 
العمـــات األجنبيـــة فـــي البنـــود الماليـــة هـــي الفـــرق بيـــن التكاليـــف المطفـــأة بعملـــة التشـــغيل فـــي بدايـــة الفتـــرة التـــي تتـــم تســـويتها بمعـــدل الفائـــدة الحقيقـــي 
والمدفوعـــات خـــال الفتـــرة والتكاليـــف المطفـــأة بالعمـــات األجنبيـــة المحولـــة بســـعر الصـــرف فـــي نهايـــة الفتـــرة. األصـــول وااللتزامـــات غيـــر الماليـــة بالعملـــة األجنبيـــة 
ـــة. فـــروق العملـــة األجنبيـــة الناتجـــة  التـــي يتـــم قياســـها بالقيمـــة العادلـــة يتـــم تحويلهـــا إلـــى عملـــة التشـــغيل بســـعر الصـــرف الســـائد بتاريـــخ تحديـــد القيمـــة العادل
عـــن التحويـــل يتـــم إدراجهـــا فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل باســـتثناء األصـــول الماليـــة غيـــر النقديـــة مثـــل األســـهم المصنفـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات 
الشـــاملة األخـــرى، التـــي تـــدرج فـــي اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى. يتـــم قيـــاس األصـــول وااللتزامـــات غيـــر النقديـــة بتكلفتهـــا التاريخيـــة بالعملـــة األجنبيـــة ويتـــم تحويلهـــا 

باســـتخدام معـــدل الصـــرف الســـائد بتاريـــخ المعاملـــة.

إدراج اإليرادات والمصروفات أ ٤-٢ 

إيراد ومصروف الفائدة أ ٤-٢-أ  

يتـــم تســـجيل إيـــرادات ومصاريـــف الفوائـــد باســـتخدام طريقـــة معـــدل الفائـــدة الفعلـــي لكافـــة األدوات الماليـــة المقاســـة بالتكلفـــة المطفـــأة واألدوات الماليـــة 
المصنفـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو الخســـائر. يتـــم تســـجيل إيـــرادات الفوائـــد علـــى األصـــول الماليـــة التـــي تحمـــل معـــدل فائـــدة والتـــي تـــم قياســـها 
بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى باســـتخدام طريقـــة معـــدل الفائـــدة الفعلـــي. معـــدل الفائـــدة الفعلـــي هـــو المعـــدل الـــذي يخصـــم فعليـــً 
ـــة لأصـــل أو  ـــى صافـــي القيمـــة الدفتري ـــرة أقصـــر، عنـــد الضـــرورة، إل ـــة، أو لفت ـــأداة المالي ـــع ل ـــة المســـتقبلية المتوقعـــة علـــى مـــدى العمـــر المتوق المدفوعـــات النقدي
االلتـــزام المالـــي. يضـــع االحتســـاب فـــي االعتبـــار جميـــع الشـــروط التعاقديـــة لـــأداة الماليـــة ويشـــمل أيـــة رســـوم أو تكاليـــف إضافيـــة منســـوبة مباشـــرة إلـــى األداة وهـــي 

جـــزء ال يتجـــزأ مـــن معـــدل الفائـــدة الفعلـــي وليـــس الخســـائر االئتمانيـــة المســـتقبلية. 

يتـــم احتســـاب معـــدل الفائـــدة الفعلـــي )وبالتالـــي، التكلفـــة المطفـــأة لأصـــل( مـــن خـــال الوضـــع فـــي االعتبـــار أي خصـــم أو عـــاوة علـــى الحيـــازة والرســـوم والتكاليـــف 
التـــي تشـــكل جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن معـــدل الفائـــدة الفعلـــي. يـــدرج البنـــك إيـــرادات الفوائـــد باســـتخدام معـــدل العائـــد الـــذي يمثـــل أفضـــل تقديـــر لمعـــدل العائـــد الثابـــت 
ـــر المحتمـــل لمختلـــف معـــدالت الفائـــدة المحتســـبة فـــي مراحـــل مختلفـــة، والخصائـــص األخـــرى لـــدورة  ـــه يـــدرج األث علـــى مـــدى العمـــر المتوقـــع للقـــرض. ومـــن ثـــم، فإن

عمـــر المنتـــج )بمـــا فـــي ذلـــك الدفعـــات المســـبقة، وفـــرض الغرامـــة والرســـوم(.

تدرج إيرادات الفوائد المشكوك في تحصيلها ضمن مخصص انخفاض القيمة وتستبعد من الدخل حتى يتم استامها نقدًا.

عندمـــا يصبـــح األصـــل المالـــي ذو قيمـــة ائتمانيـــة منخفضـــة )وفقـــً لمـــا هـــو مذكـــور فـــي اإليضـــاح أ4-٣ ز( ويعتبـــر بالتالـــي فـــي »المرحلـــة ٣«، يحتســـب البنـــك إيـــرادات 
الفوائـــد بتطبيـــق معـــدل الفائـــدة الفعلـــي علـــى صافـــي التكلفـــة المطفـــأة لأصـــل المالـــي. 

أرباح وخسائر القيمة العادلة أ ٤-٢-ب 

ـــان  ـــرادات الشـــاملة األخـــرى، يتـــم عرضهـــا فـــي بي ـــة مـــن خـــال اإلي ـــة للمشـــتقات المحتفـــظ بهـــا ألغـــراض إدارة المخاطـــر والقيمـــة العادل ـــرات فـــي القيمـــة العادل التغي
اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى.

يعـــرض صافـــي الدخـــل مـــن األصـــول الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو الخســـائر، متضمنـــً جميـــع التغيـــرات المحققـــة وغيـــر المحققـــة فـــي القيمـــة العادلـــة 
والفائـــدة وتوزيعـــات األربـــاح وفـــروق صـــرف العمـــات األجنبيـــة فـــي بيـــان الدخـــل للســـنة. 

إيراد توزيعات األرباح أ ٤-٢-ج 

يتم إدراج توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استام توزيعات األرباح. 

الرسوم والعموالت أ ٤-٢-د 

ـــرادات مـــن الرســـوم، التـــي ال تشـــكل جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن  ـــه. اإلي ـــات التـــي يقدمهـــا لعمائ ـــرادات رســـوم وعمـــوالت مـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدم يجنـــي البنـــك إي
ـــى عمائهـــا، ويتـــم احتســـابها وفقـــً  ـــة، يتـــم الحصـــول عليهـــا مـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدمـــات التـــي يقدمهـــا البنـــك إل ـــأداة المالي ـــي ل ـــدة الفعل معـــدل الفائ
ــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 15، يتـــم قيـــاس إيـــرادات  ــار التقاريـ ــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 15 »اإليـــرادات مـــن العقـــود المبرمـــة مـــع العمـــاء«. بموجـــب معيـ ــار التقاريـ لمعيـ
ـــدرج  ـــة عـــن أطـــراف أخـــرى. ي ـــغ التـــي يتـــم تحصيلهـــا نياب ـــرم مـــع العميـــل ويســـتثني المبال ـــل المحـــدد فـــي العقـــد المب ـــى المقاب ـــاًء عل ـــل البنـــك بن الرســـوم مـــن قب

البنـــك اإليـــرادات عندمـــا ينقـــل الســـيطرة علـــى منتـــج أو خدمـــة إلـــى عميـــل.

ـــدة  ـــي فـــي قيـــاس معـــدل الفائ ـــدة الفعلـــي لأصـــل أو االلتـــزام المال ـــراد ومصروفـــات الرســـوم والعمـــوالت التـــي تشـــكل جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن معـــدل الفائ يتـــم إدراج إي
الفعلـــي. 

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع( أ 3 

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في ٢٠19 وتتعلق بأعمال البنك  )تابع( أ ٣-1 

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة المطبقة التي ال تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية )تابع( أ ٣-1-ب 

تسري للفترات السنوية معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
التي تبدأ في أو بعـد

معيار لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ٢٣ الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل

يتنـــاول التفســـير تحديـــد الربـــح الخاضـــع للضريبـــة )الخســـارة الضريبيـــة( واألســـس الضريبيـــة والخســـائر الضريبيـــة غيـــر 
المســـتخدمة والضريبـــة المســـتردة والمعـــدالت الضريبيـــة، عنـــد وجـــود شـــكوك حـــول معالجـــات ضريبـــة الدخـــل بموجـــب 

المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم 1٢. وهـــو يتنـــاول تحديـــدًا:

•      ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي;

•      افتراضات فحص السلطات الضريبية; 

•       تحديـــد الربـــح الخاضـــع للضريبـــة )الخســـارة الضريبيـــة( الخســـائر الضريبيـــة غيـــر المســـتخدمة والضريبـــة المســـتردة 
الضريبيـــة; و والمعـــدالت 

•      تأثير التغيرات في الحقائق والظروف.

1 يناير ٢019

تعريـــف المـــواد - التعديـــات علـــى المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم 1 عـــرض البيانـــات الماليـــة والمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم 
8 السياســـات المحاســـبية، التغييـــرات فـــي التقديـــرات المحاســـبية واألخطـــاء.

1 يناير ٢019

ينـــص التعريـــف الجديـــد علـــى أن »المعلومـــات جوهريـــة إذا تـــم حذفهـــا أو إغفالهـــا أو إخفاؤهـــا، فمـــن المتوقـــع أن تؤثـــر بشـــكل 
معقـــول علـــى القـــرارات التـــي يتخذهـــا المســـتخدمون األساســـيون للبيانـــات الماليـــة لأغـــراض العامـــة علـــى أســـاس تلـــك 

البيانـــات الماليـــة، التـــي توفـــر معلومـــات ماليـــة حـــول منشـــأة محـــددة«.

المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير القائمة التي لم يبدأ سريانها بعد ولم يطبقها البنك بشكل مبكر: أ ٣-٢ 

تسري للفترات السنوية معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
التي تبدأ في أو بعـد

تعريف األعمال التجارية - التعديات على معيار التقارير المالية الدولية رقم ٣ اندماج األعمال

توضـــح التعديـــات أنـــه لكـــي يتـــم اعتبـــار األعمـــال التجاريـــة، يجـــب أن تتضمـــن مجموعـــة متكاملـــة مـــن األنشـــطة واألصـــول، كحـــد 
أدنـــى، مدخـــات وعمليـــة موضوعيـــة تســـاهم معـــً بشـــكل كبيـــر فـــي القـــدرة علـــى إنشـــاء مخرجـــات. يوضـــح مجلـــس معاييـــر 
المحاســـبة الدوليـــة أيضـــً أن األعمـــال التجاريـــة يمكـــن أن توجـــد بـــدون تضميـــن جميـــع المدخـــات والعمليـــات الازمـــة إلنشـــاء 
المخرجـــات. أي أن المدخـــات والعمليـــات المطبقـــة علـــى هـــذه المدخـــات يجـــب أن تكـــون لهـــا »القـــدرة علـــى المســـاهمة فـــي 

إنشـــاء مخرجـــات« بـــدالً مـــن »القـــدرة علـــى إنشـــاء مخرجـــات«.

1 يناير ٢0٢0

ـــة  ـــر المالي ـــر التقاري ـــى معايي ـــات عل ـــة - التعدي ـــة الدولي ـــر المالي ـــر التقاري ـــادئ معايي ـــى إطـــار عمـــل مب ـــى اإلشـــارات إل ـــات عل تعدي
الدوليـــة أرقـــام ٢ و ٣ و 6 و 14 ومعاييـــر المحاســـبة الدوليـــة أرقـــام 1 و 8 و ٣4 و ٣7 و ٣8 ومعاييـــر لجنـــة تفســـيرات التقاريـــر الماليـــة 
الدوليـــة أرقـــام 1٢ و 19 و ٢0 و ٢٢ ومعيـــار لجنـــة تفســـيرات المعاييـــر الدوليـــة رقـــم ٣٢ لتحديـــث تلـــك التصريحـــات فيمـــا يتعلـــق 

ـــد إشـــارتهم إلـــى نســـخة مختلفـــة مـــن إطـــار العمـــل. باإلشـــارة إلـــى واالقتبـــاس مـــن إطـــار العمـــل أو لتحدي

1 يناير ٢0٢0

ـــة. ـــة رقـــم 9 - األدوات المالي ـــة الدولي ـــر المالي ـــار التقاري ـــة: اإلفصاحـــات ومعي ـــة رقـــم 7 األدوات المالي ـــة الدولي ـــر المالي ـــار التقاري  معي
التعديات حول مسائل ما قبل االستبدال في إطار إصاح معدل الفائدة بين البنوك.

1 يناير ٢0٢0

معيار التقارير المالية الدولية رقم 17 عقود التأمين
يتطلـــب معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 17 قيـــاس التزامـــات التأميـــن وفقـــً للقيمـــة الحاليـــة للوفـــاء، وهـــو يتيـــح منهجـــً 
أكثـــر اتســـاقً لقيـــاس وعـــرض جميـــع عقـــود التأميـــن. تـــم وضـــع هـــذه المتطلبـــات لتحقيـــق هـــدف المحاســـبة المتســـقة والقائمـــة 
علـــى المبـــادئ لعقـــود التأميـــن. يحـــل معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 17 معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 4 عقـــود 

ـــر ٢0٢٢. التأميـــن كمـــا فـــي 1 يناي

1 يناير ٢0٢٢

تعديـــات علـــى معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 10 البيانـــات الماليـــة الموحـــدة والمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٢8 
االســـتثمارات فـــي شـــركات شـــقيقة ومشـــاريع مشـــتركة )٢011( والمتعلقـــة بمعالجـــة بيـــع  أو مســـاهمة األصـــول والمســـتثمرين 

ــترك. ــروع المشـ ــقيقة أو المشـ ــركة الشـ فـــي الشـ

الســـريان  تاريـــخ  تأجيـــل  تـــم 
ألجـــل غيـــر مســـمى. التطبيـــق 

مســـموح بـــه.

ـــة للتطبيـــق وأن تطبيـــق  ـــة للبنـــك عندمـــا تصبـــح قابل ـــات المالي ـــدة علـــى البيان ـــات الجدي ـــر والتفســـيرات والتعدي ـــأن يتـــم تطبيـــق المعايي يتوقـــع مجلـــس اإلدارة ب
ـــى. ـــات الماليـــة للبنـــك فـــي فتـــرة التطبيـــق األول ـــه تأثيـــر جوهـــري علـــى البيان ـــدة قـــد ال يكـــون ل ـــات الجدي تلـــك المعاييـــر والتفســـيرات والتعدي

٧٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٧2٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ ٤   

األدوات المالية )تابع( أ ٤-٣ 

فئات قياس األصول وااللتزامات المالية أ ٤-٣-ج  

يصنف البنك جميع أصوله المالية وفقً لنموذج األعمال إلدارة األصول والشروط التعاقدية لأصل، التي تم قياسها إما:

بالتكلفة المطفأة كما تم شرحه في اإليضاح أ4-٣-ج)1(؛  •

بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى كما تم شرحه في اإليضاحين أ4-٣-ج)4( و أ4-٣-)ج()5(؛ أو  •

بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر كما تم شرحه في اإليضاح أ4-٣-ج)7(.  •

يتـــم قيـــاس االلتزامـــات الماليـــة، بخـــاف التزامـــات القـــروض والضمانـــات الماليـــة، بالتكلفـــة المطفـــأة أو بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو الخســـائر عنـــد االحتفـــاظ 
بهـــا للمتاجـــرة واألدوات الماليـــة المشـــتقة عنـــد تحديـــد القيمـــة العادلـــة.

يقـــوم البنـــك بتصنيـــف وقيـــاس مشـــتقاته ومحفظـــة المتاجـــرة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو الخســـائر. يجـــوز للبنـــك تصنيـــف أدوات ماليـــة بالقيمـــة العادلـــة 
مـــن خـــال األربـــاح أو الخســـائر، إذا كان القيـــام بذلـــك يـــؤدي إلـــى حـــذف أو التقليـــل بشـــكل كبيـــر مـــن عـــدم تطابـــق القيـــاس أو اإلدراج.

مستحق من بنوك والقروض والسلف إلى العماء واألدوات المالية بالتكلفة المطفأة  )1(

ــتيفاء  ــة اسـ ــي حالـ ــأة فـ ــة المطفـ ــرى بالتكلفـ ــة األخـ ــتثمارات الماليـ ــاء واالسـ ــى العمـ ــلف إلـ ــروض والسـ ــوك والقـ ــن البنـ ــتحق مـ ــاس المسـ ــط بقيـ ــك فقـ ــوم البنـ يقـ
الشـــرطين التالييـــن:

يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ باألصول المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.  •

•   الشـــروط التعاقديـــة لأصـــول الماليـــة تنشـــأ فـــي تواريـــخ محـــددة للتدفقـــات النقديـــة التـــي تكـــون فقـــط مدفوعـــات أصـــل وفائـــدة علـــى المبلـــغ األصلـــي غيـــر 
ــوع. المدفـ

تفاصيل هذه الشروط مبينة فيما يلي.

عنـــد اإلدراج المبدئـــي الســـتثمار فـــي أســـهم غيـــر محتفـــظ بهـــا للمتاجـــرة، قـــد يختـــار البنـــك بشـــكل غيـــر قابـــل للنقـــض عـــرض التغيـــرات الاحقـــة فـــي القيمـــة 
العادلـــة فـــي اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى. يتـــم إجـــراء هـــذا الخيـــار علـــى أســـاس اســـتثمار باســـتثمار. یتم تصنیف جمیع األصـــول المالیة األخرى بأنـــه قـــد تـــم قياســـها 

الخسائر. أو  األرباح  العادلة من خال  بالقیمة 

ـــة  ـــل للنقـــض یحّقق متطلبات قیاســـه بالتكلفـــة المطفأة أو بالقيمـــة العادل ـــر قاب ـــى ذلك، عند اإلدراج المبدئي، قد یقوم البنك بتصنیف أصل مالي بشـــكل غي باإلضافة إل
مـــن خـــال اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى كمـــا  هـــي الحال بالقیمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر، إذا كان القيـــام بذلـــك يحـــذف أو یقلل بشـــكل كبيـــر من عدم التطابق 

المحاسبي الذي قد ینشأ بخاف ذلك.

تقييم نموذج األعمال  •

يقـــوم البنـــك بتقييـــم هـــدف نمـــوذج األعمـــال الـــذي يتـــم فيـــه االحتفـــاظ بأصـــول علـــى مســـتوى المحفظـــة ألن هـــذا يعكـــس أفضـــل وجـــه طريقـــة إدارة األعمـــال 
وتقديـــم المعلومـــات إلـــى اإلدارة. المعلومـــات التـــي يتـــم النظـــر فيهـــا تشـــمل:

•  السياســـات واألهـــداف المعلنـــة للمحفظـــة وتشـــغيل تلـــك السياســـات فـــي الممارســـة. وعلـــى وجـــه الخصـــوص، مـــا إذا كانـــت اســـتراتيجية اإلدارة تركـــز علـــى 
كســـب إيـــرادات الفوائـــد التعاقديـــة، أو االحتفـــاظ بمظهـــر خـــاص بســـعر الفائـــدة، ومطابقـــة مـــدة األصـــول الماليـــة مـــع مـــدة االلتزامـــات التـــي تمـــول تلـــك 

األصـــول أو تحقيـــق التدفقـــات النقديـــة مـــن خـــال بيـــع األصـــول؛

كيفية تقييم أداء المحفظة وإباغ إدارة البنك بها؛  •

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )واألصول المالية المحتفظ بها في ذلك نموذج األعمال( وكيفية إدارة هذه المخاطر؛  •

•  كيفيـــة تعويـــض مديـــري النشـــاط التجـــاري - علـــى ســـبيل المثـــال، مـــا إذا كان التعويـــض مســـتندًا إلـــى القيمـــة العادلـــة لأصـــول المـــدارة أو التدفقـــات 
و المحصلـــة؛  التعاقديـــة  النقديـــة 

•  وتيـــرة وحجـــم وتوقيـــت المبيعـــات فـــي فتـــرات ســـابقة، وأســـباب هـــذه المبيعـــات وتوقعاتهـــا بشـــأن نشـــاط المبيعـــات فـــي المســـتقبل. ومـــع ذلـــك، ال يتـــم 
النظـــر فـــي المعلومـــات المتعلقـــة بنشـــاط المبيعـــات بشـــكل منعـــزل، ولكـــن كجـــزء مـــن تقييـــم شـــامل لكيفيـــة تحقيـــق الهـــدف المعلـــن للبنـــك إلدارة 

األصـــول الماليـــة وكيفيـــة تحقيـــق التدفقـــات النقديـــة.

ـــة مشـــددة« بعيـــن االعتبـــار. إذا تـــم  ـــة األســـوأ« أو »حال يعتمـــد تقييـــم نمـــوذج األعمـــال علـــى ســـيناريوهات متوقعـــة بشـــكل معقـــول دون وضـــع ســـيناريوهات »الحال
تحقيـــق التدفقـــات النقديـــة بعـــد اإلدراج األولـــي بطريقـــة تختلـــف عـــن التوقعـــات األصليـــة للبنـــك، ال يغيـــر البنـــك تصنيـــف األصـــول الماليـــة المتبقيـــة المحتفـــظ بهـــا 

فـــي ذلـــك نمـــوذج األعمـــال، ولكنـــه يتضمـــن هـــذه المعلومـــات عنـــد تقييـــم الموجـــودات الماليـــة حديثـــة اإلنشـــاء أو المشـــتراة حديثـــً للمضـــي قدمـــً.

یتم قیاس األصـــول المالیة المحتفظ بهـــا للمتاجرة أو المدارة التي یتم تقییم أدائهـــا علـــى أساس القیمة العادلة بالقیمة العادلة من خال األربـــاح أو الخسائر ألنهـــا غیر 
محتفظ بهـــا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وغيـــر محتفـــظ بهـــا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع األصـــول المالیة.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 4 

إدراج اإليرادات والمصروفات )تابع( أ ٤-٢ 

الرسوم والعموالت )تابع( أ ٤-٢-د 

 يتضمـــن إيـــراد الرســـوم والعمـــوالت أتعـــاب خدمـــة الحســـابات أو رســـوم القـــرض ورســـوم االستشـــارات ورســـوم إدارة االســـتثمار وعمـــوالت المبيعـــات. يتـــم إدراج هـــذه 
الرســـوم والعمـــوالت عنـــد أداء الخدمـــات ذات الصلـــة. يتـــم احتســـاب رســـوم القـــروض المشـــتركة ورســـوم اإليـــداع عندمـــا يتـــم ترتيـــب القـــرض. رســـوم التـــزام قـــرض 
للقـــروض التـــي مـــن المحتمـــل أن يكـــون ســـحب القـــروض والرســـوم األخـــرى ذات الصلـــة باالئتمـــان هـــي مؤجلـــة )جنبـــً إلـــى جنـــب مـــع أي تكاليـــف إضافيـــة( ويتـــم 
إدراجهـــا كتعديـــل لســـعر الفائـــدة الفعلـــي علـــى القـــرض. عندمـــا يكـــون مـــن غيـــر المرجـــح أن القـــرض ســـيتم ســـحبه، يتـــم إدراج رســـوم التـــزام القـــرض علـــى مـــدى 

فتـــرة االلتـــزام علـــى أســـاس القســـط الثابـــت.

المخصصات أ ٤-٢-هـ 

يتـــم إدراج المخصـــص إذا كان لـــدى البنـــك التـــزام قانونـــي أو اســـتداللي حالـــي، نتيجـــة لحـــدث مـــاٍض، يمكـــن تقديـــره بشـــكل يعتمـــد عليـــه ومـــن المحتمـــل أن 
ــا بخصـــم  ــتقبلية التـــي يتـــم تحديدهـ ــات المسـ ــأة لالتزامـ ــة المطفـ ــادل التكلفـ ــات تعـ ــات. المخصصـ ــداد االلتزامـ ــة لسـ ــع االقتصاديـ ــً للمنافـ ــً خارجـ يتطلـــب تدفقـ
التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية بمعـــدل مـــا قبـــل الضريبـــة الـــذي يعكـــس تقييمـــات الســـوق الحاليـــة للقيمـــة الزمنيـــة للنقـــود والمخاطـــر المرتبطـــة بااللتـــزام.

مقاصة اإليرادات والمصاريف أ ٤-٢-و  

ـــاح والخســـائر التـــي تنشـــأ  ـــك، أو بالنســـبة لأرب ـــر الماليـــة الدوليـــة بذل ـــرادات والمصاريـــف علـــى أســـاس الصافـــي فقـــط عندمـــا تســـمح معاييـــر التقاري يتـــم عـــرض اإلي
ـــة للبنـــك.  ـــة لأنشـــطة التجاري مـــن مجموعـــة معامـــات مماثل

التأثير الجوهري المؤقت أ ٤-٢-ز 

ـــر الجوهـــري  ـــً بشـــكل مقصـــود. يشـــير التأثي ـــى شـــركة شـــقيقة مؤقت ـــر الجوهـــري عل ـــا يكـــون التأثي ـــة عندم إن البنـــك معفـــى مـــن تطبيـــق طريقـــة حقـــوق الملكي
المؤقـــت إلـــى وجـــود دليـــل علـــى االســـتحواذ علـــى شـــركة شـــقيقة مـــع نيـــة تخفيـــض حصتهـــا بحيـــث ال يعـــود لهـــا تأثيـــر جوهـــري علـــى الشـــركة المســـتثمر فيهـــا وأن 

اإلدارة تســـتقطب المســـتثمرين لضـــخ رؤوس أمـــوال جديـــدة فـــي الشـــركة المســـتثمر فيهـــا. يصنـــف االســـتثمار كمتـــاح للبيـــع فـــي البيانـــات الماليـــة. 

األدوات المالية  أ ٤-٣ 

تاريخ اإلدراج والقياس المبدئي أ ٤-٣-أ  

يـــدرج البنـــك مبدئيـــً القـــروض والســـلف والودائـــع وأوراق الديـــن المصـــدرة والمطلوبـــات الثانويـــة فـــي التاريـــخ الـــذي نشـــأت فيـــه. يتـــم إدراج جميـــع األدوات الماليـــة 
ـــة  ـــخ الـــذي يصبـــح فيـــه البنـــك طرفـــً فـــي األحـــكام التعاقدي ـــة ومبيعـــات األصـــول الماليـــة( فـــي تاريـــخ المتاجـــرة، وهـــو التاري األخـــرى )بمـــا فـــي ذلـــك المشـــتريات العادي

ـــأداة. ل

يتـــم قيـــاس األصـــل المالـــي أو االلتـــزام المالـــي مبدئيـــً بالقيمـــة العادلـــة زائـــدًا، بالنســـبة لبنـــد ليـــس بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو الخســـائر، تكاليـــف المعاملـــة 
ــك  ــوم البنـ ــة، يقـ ــعر المعاملـ ــن سـ ــي عـ ــات المبدئـ ــد اإلثبـ ــة عنـ ــأدوات الماليـ ــة لـ ــة العادلـ ــف القيمـ ــا تختلـ ــا. عندمـ ــابها أو إصدارهـ ــى اكتسـ ــرًة إلـ ــوبة مباشـ المنسـ

ـــي. ـــح أو خســـارة اليـــوم األول كمـــا هـــو موضـــح فيمـــا يل باحتســـاب رب

ربح أو خسارة اليوم األول  أ ٤-٣-ب  

عندمـــا يختلـــف ســـعر المعاملـــة لـــأداة عـــن القيمـــة العادلـــة عنـــد اإلنشـــاء والقيمـــة العادلـــة بنـــاًء علـــى أســـلوب التقييـــم باســـتخدام مدخـــات فقـــط يمكـــن ماحظتهـــا 
فـــي معامـــات الســـوق، يـــدرج البنـــك الفـــرق بيـــن ســـعر المعاملـــة والقيمـــة العادلـــة فـــي صافـــي دخـــل المتاجـــرة. فـــي تلـــك الحـــاالت التـــي تســـتند فيهـــا القيمـــة العادلـــة 
إلـــى نمـــاذج ال يمكـــن ماحظـــة بعـــض مدخاتهـــا، يتـــم تأجيـــل الفـــرق بيـــن ســـعر المعاملـــة والقيمـــة العادلـــة ويتـــم االعتـــراف بهـــا فقـــط فـــي األربـــاح أو الخســـائر عندمـــا 

تصبـــح المدخـــات قابلـــة للماحظـــة أو عندمـــا يتـــم اســـتبعاد األداة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 4 

األدوات المالية )تابع( أ ٤-٣ 

فئات قياس األصول وااللتزامات المالية )تابع( أ ٤-٣-ج 

)٣(    أدوات الدين بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى 

يطبـــق البنـــك الفئـــة الجديـــدة بموجـــب معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 الخـــاص بـــأدوات الديـــن المقاســـة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات الشـــاملة اآلخـــرى 
عنـــد اســـتيفاء الشـــرطين التالييـــن:

يتم االحتفاظ باألدوات ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية؛  •

الشروط التعاقدية لأصل المالي تفي باختبار فقط مدفوعات أصل وفائدة المبلغ األصلي.  •

تشتمل هذه األدوات إلى حد كبير على أصول تم تصنيفها في السابق كاستثمارات مالية متاحة للبيع بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣9.

بالنســـبة لســـندات الديـــن المقاســـة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى، يتـــم إدراج األربـــاح والخســـائر فـــي اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى، باســـتثناء مـــا 
يلـــي، التـــي يتـــم إدراجهـــا فـــي األربـــاح أو الخســـائر بـــذات الطريقـــة كمـــا فـــي األصـــول الماليـــة التـــي يتـــم قياســـها بالتكلفـــة المطفـــأة:

إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛  •

خسائر االئتمان المتوقعة والقيود العكسية؛ و  •

أرباح وخسائر صرف العمات األجنبية.  •

ـــرادات الشـــاملة األخـــرى، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمـــة المدرجـــة سابقً في  ـــن المقاســـة بالقیمة العادلة من خال اإلي عندما یتم إلغـــاء إدراج أدوات الدي
ـــاح أو الخســـائر. ـــرادات الشـــاملة األخـــرى مـــن حقـــوق الملكيـــة إلـــى األرب اإلي

)4(    أدوات حقوق الملكية بالقیمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى 

عند اإلدراج المبدئي، یختار البنك أحیانً بطريقـــة غيـــر قابلـــة للنقـــض تصنیف بعض استثماراتـــه في األســـهم كأدوات حقوق ملكيـــة بالقیمة العادلة من خال اإليـــرادات 
ــد  ــم تحديـ ــا للمتاجرة. يتـ ــم ٣٢ األدوات المالیة: العرض ولیس محتفظ بهـ ــبي الدولي رقـ ــار المحاسـ ــة بموجب المعيـ ــرى عندما تفي بتعریف حقوق الملكيـ ــاملة األخـ الشـ

هـــذا التصنيـــف علـــى أســـاس كل أداة علـــى حـــدة.

األربـــاح والخســـائر مـــن أدوات حقـــوق الملكيـــة هـــذه ال يتـــم إعـــادة تدويرهـــا أبـــدًا إلـــى الربـــح. يتـــم إثبـــات توزيعـــات األربـــاح فـــي األربـــاح أو الخســـائر كإيـــرادات تشـــغيلية 
أخـــرى عنـــد إثبـــات حـــق الدفـــع، إال عندمـــا يســـتفيد البنـــك مـــن هـــذه المحصـــات كاســـترداد جـــزء مـــن تكلفـــة األداة، وفـــي هـــذه الحالـــة، يتـــم تســـجيل هـــذه األربـــاح فـــي 

اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى. أدوات األســـهم بالقیمة العادلة من خال اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى ال تخضـــع لتقديـــر انخفـــاض القيمـــة.

)5(    الديون الصادرة واألموال المقترضة األخرى

بعـــد القيـــاس المبدئـــي، يتـــم بعـــد ذلـــك قيـــاس الديـــون الصـــادرة واألمـــوال المقترضـــة األخـــرى بالتكلفـــة المطفـــأة. يتـــم احتســـاب التكلفـــة المطفـــأة مـــن خـــال األخـــذ 
فـــي االعتبـــار أي خصـــم أو عـــاوة علـــى األمـــوال الصـــادرة والتكاليـــف التـــي تشـــكل جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن ســـعر الفائـــدة الفعلـــي. يتـــم فصـــل األداة الماليـــة المركبـــة التـــي 

تحتـــوي علـــى عنصـــر االلتـــزام وحقـــوق الملكيـــة فـــي تاريـــخ اإلصـــدار.

)6(    األصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر

األصـــول وااللتزامـــات المالیة في هـــذه الفئة هـــي األصـــول غیر المحتفظ بهـــا للمتاجرة التي تم تصنيفهـــا من قبل اإلدارة عند اإلدراج المبدئـــي أو ينبغـــي قياســـها بصفة 
إلزامیة وفقً للقیمة العادلة بموجب معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9. تقـــوم اإلدارة فقـــط بتصنيـــف أداة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو الخســـائر عنـــد 

ـــد هـــذا التصنيـــف علـــى أســـاس كل أداة علـــى حـــدة: ـــر التاليـــة. يتـــم تحدي ـــي عندمـــا يتـــم اســـتيفاء أحـــد المعايي اإلدراج األول

•  يزيـــل التصنيـــف، أو يقلـــل بشـــكل كبيـــر، المعاملـــة غيـــر المتســـقة التـــي قـــد تنشـــأ مـــن قيـــاس األصـــول أو االلتزامـــات أو إدراج األربـــاح أو الخســـائر عليهـــا 
علـــى أســـاس مختلـــف؛ أو

•  تمثـــل االلتزامـــات جـــزءًا مـــن مجموعـــة مـــن االلتزامـــات الماليـــة أو األصـــول الماليـــة، أو كاهمـــا التـــي تتـــم إدارتهـــا ويتـــم تقييـــم أدائهـــا علـــى أســـاس القيمـــة 
العادلـــة، وفـــق اســـتراتيجية موثقـــة إلدارة المخاطـــر أو االســـتثمار؛ أو

•  االلتزامـــات التـــي تحتـــوي علـــى واحـــد أو أكثـــر مـــن المشـــتقات المتضمنـــة، مـــا لـــم تقـــم جوهريـــً بتعديـــل التدفقـــات النقديـــة التـــي كان مـــن الممكـــن أن 
يتطلبهـــا العقـــد، أو كان واضحـــً مـــع القليـــل مـــن التحليـــل  أو ال، يعتبـــر أداة مشـــابهة ألول مـــرة أن فصـــل المشـــتق المضّمـــن محظـــور.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ ٤ 

األدوات المالية )تابع( أ ٤-٣ 

فئات قياس األصول وااللتزامات المالية )تابع( أ ٤-٣-ج 

مستحق من بنوك والقروض والسلف إلى العماء واألدوات المالية بالتكلفة المطفأة )تابع(   )1(

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفوائد   •

ـــد« علـــى أنهـــا المقابـــل  ـــة لأصـــل المالـــي عنـــد اإلدراج المبدئـــي. يتـــم تعريـــف »الفوائ ـــه القيمـــة العادل ألغـــراض هـــذا التقييـــم، يتـــم تعريـــف »المبلـــغ األصلـــي« علـــى أن
للقيمـــة الزمنيـــة للنقـــود وللمخاطـــر االئتمانيـــة المرتبطـــة بالمبلـــغ األصلـــي غيـــر المدفـــوع خـــال فتـــرة زمنيـــة معينـــة ولمخاطـــر وتكاليـــف اإلقـــراض األساســـية األخـــرى 

)مثـــل مخاطـــر الســـيولة والتكاليـــف اإلداريـــة(، وكذلـــك هامـــش الربـــح.

عنـــد تقييـــم مـــا إذا كانـــت التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة هـــي فقـــط مدفوعـــات المبلـــغ األصلـــي والفوائـــد، يأخـــذ البنـــك فـــي االعتبـــار الشـــروط التعاقديـــة لـــأداة. 
ـــة بحيـــث ال تســـتوفي  ـــة التعاقدي ـــة يمكـــن أن تغيـــر توقيـــت أو مقـــدار التدفقـــات النقدي ويشـــمل ذلـــك تقييـــم مـــا إذا كان األصـــل المالـــي يحتـــوي علـــى مـــدة تعاقدي

ـــار: هـــذا الشـــرط. عنـــد إجـــراء التقييـــم، يأخـــذ البنـــك فـــي االعتب

أحداث احتمالية طارئة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛  •
ميزات االقتراض؛  •

شروط الدفع المسبق واالمتداد؛  •
الشـــروط التـــي تحـــد مـــن مطالبـــة البنـــك بالتدفقـــات النقديـــة مـــن األصـــول المحـــددة )علـــى ســـبيل المثـــال ترتيبـــات أصـــول غيـــر محصلـــة(؛ و الميـــزات التـــي   • 

تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقود - على سبيل المثال، إعادة تعيين دورية ألسعار الفائدة.  

يمتلـــك البنـــك محفظـــة قـــروض طويلـــة األجـــل بفائـــدة ثابتـــة يكـــون للبنـــك فيهـــا خيـــار اقتـــراح تعديـــل ســـعر الفائـــدة فـــي تواريـــخ إعـــادة التعييـــن الدوريـــة. تقتصـــر 
حقـــوق إعـــادة التعييـــن هـــذه علـــى ســـعر الســـوق فـــي وقـــت التعديـــل. لـــدى المقترضيـــن خيـــار إمـــا قبـــول الســـعر المعـــدل أو اســـترداد القـــرض علـــى قـــدم المســـاواة 
ـــدة بطريقـــة  ـــار يختلـــف مـــن ســـعر الفائ ـــدة ألن الخي ـــة لهـــذه القـــروض هـــي فقـــط مدفوعـــات أصـــل وفائ ـــة التعاقدي ـــّرر البنـــك أن التدفقـــات النقدي دون جـــزاء. لقـــد ق

نظـــرًا للقيمـــة الزمنيـــة للنقـــود ومخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر اإلقـــراض األساســـية األخـــرى والتكاليـــف المرتبطـــة المبلـــغ األساســـي غيـــر المدفـــوع.

إن الشـــروط التعاقديـــة التـــي تفـــرض أكثـــر مـــن مجـــرد الحـــد األدنـــى مـــن المخاطـــر أو التقلبـــات فـــي التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة غيـــر المرتبطـــة بترتيـــب اإلقـــراض 
األساســـي ال تـــؤدي إلـــى التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة التـــي تكـــون فقـــط مدفوعـــات أصـــل وفائـــدة علـــى المبلـــغ غيـــر المســـدد. فـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت، يتعيـــن 

ـــاح أو الخســـائر. ـــة مـــن خـــال األرب ـــي بالقيمـــة العادل قيـــاس األصـــل المال

)٢(  المشتقات المسجلة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر

مشتق هو أداة مالية أو عقد آخر مع الخصائص الثاث التالية:
•   تتغيـــر قيمتـــه نتيجـــة للتغيـــر فـــي ســـعر الفائـــدة المحـــدد، وســـعر األداة الماليـــة، وســـعر الســـلعة، وســـعر الصـــرف األجنبـــي، ومؤشـــر األســـعار أو األســـعار، 
ـــي، فهـــو غيـــر محـــدد لطـــرف فـــي العقـــد )أي  ـــة متغيـــر غيـــر مال ـــك، فـــي حال والتصنيـــف االئتمانـــي أو مؤشـــر االئتمـــان، أو متغيـــر آخـــر، شـــريطة أن يكـــون ذل

»الضمنـــي«(.
•   ال يتطلب أي صافي استثماري أو صافي استثماري أولي أصغر مما هـــو مطلوب ألنواع أخرى من العقود المتوقع أن يكـــون لها رد مماثـــل للتغيرات في 

السوق. عوامل 
يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.   •

يبـــرم البنـــك معامـــات مشـــتقة مـــع أطـــراف مقابلـــة مختلفـــة. تشـــمل هـــذه مقايضـــات أســـعار الفائـــدة والعقـــود اآلجلـــة وعقـــود مقايضـــة العمـــات وعقـــود صـــرف 
العمـــات األجنبيـــة اآلجلـــة وخيـــارات أســـعار الفائـــدة والعمـــات األجنبيـــة. يتـــم تســـجيل المشـــتقات بالقيمـــة العادلـــة كأصـــول عندمـــا تكـــون قيمتهـــا العادلـــة موجبـــة 
ـــة لهـــذه المشـــتقات بشـــكل منفصـــل فـــي اإليضـــاح ٢٢-ب.  ـــة ســـالبة. يتـــم اإلفصـــاح عـــن القيمـــة االســـمية والقيمـــة العادل والتزامـــات عندمـــا تكـــون قيمتهـــا العادل
ــبة التحـــوط. تم تقدیم وثائق التحوط وتقییم الفعالیة  ــا لـــم يتـــم تطبيـــق محاسـ ــرة مـ ــتقات فـــي صافـــي دخـــل المتاجـ ــة للمشـ ــة العادلـ ــرات فـــي القيمـ تـــدرج التغيـ

ــاح أ4-٣م. ــتمرارية في اإليضـ واإلفصاحات المحاسبیة لعـــدم االسـ

المشتقات المتضمنة

يمكـــن تضميـــن المشـــتقات فـــي ترتيـــب تعاقـــدي آخـــر )عقـــد مضيـــف(. يقـــوم البنـــك بمحاســـبة المشـــتقات المتضمنـــة بشـــكل منفصـــل عـــن العقـــد المضيـــف فـــي 
الحـــاالت التاليـــة:

ال يعتبر العقد المضيف أصًا في نطاق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9؛  •
ال يدرج العقد المضيف ذاته بالقيمة العادلة من خال األرباح أوالخسائر؛  •

تستوفي شروط المشتقات المتضمنة تعريف المشتق إذا كانت متضمنة في عقد منفصل؛ و  •
ال ترتبط الخصائص والمخاطر االقتصادية للمشتقات المتضمنة ارتباطً وثيقً بالخصائص والمخاطر االقتصادية للعقد المضيف.  •

ـــاح أو الخســـائر مـــا لـــم تشـــكل جـــزءًا مـــن  ـــة فـــي األرب ـــة، مـــع إدراج جميـــع التغيـــرات فـــي القيمـــة العادل يتـــم قيـــاس المشـــتقات المتضمنـــة المنفصلـــة بالقيمـــة العادل
التدفقـــات النقديـــة المؤهلـــة أو صافـــي عاقـــة التحـــوط االســـتثمارية. يتـــم عـــرض المشـــتقات المتضمنـــة المنفصلـــة فـــي بيـــان المركـــز المالـــي مـــع العقـــد المضيـــف.
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ ٤ 

األدوات المالية )تابع( أ ٤-٣ 

أ ٤-٣-هـ  مقاصة األصول وااللتزامات المالية

يتـــم إجـــراء مقاصـــة بيـــن األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة فقـــط ويتـــم إدراج صافـــي القيمـــة بقائمـــة المركـــز المالـــي عندمـــا يكـــون هنـــاك حـــق نافـــذ بالقانـــون إلجـــراء 
المقاصـــة بيـــن المبالـــغ المدرجـــة وينـــوي البنـــك إمـــا التســـديد علـــى أســـاس الصافـــي أو تحقيـــق األصـــل وســـداد االلتـــزام فـــي نفـــس الوقـــت. يتـــم عـــرض اإليـــرادات 
والمصروفـــات علـــى أســـاس صافـــي القيمـــة فقـــط عندمـــا تســـمح بذلـــك المعاييـــر المحاســـبية أو عندمـــا تنشـــأ اإليـــرادات والمصروفـــات عـــن مجموعـــة معامـــات 

متماثلـــة.

انخفاض قيمة األصول المالية  أ ٤-٣-و  

يقوم البنك بإثبات مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر:

األصول المالية التي هي أدوات الدين؛  •
عقود الضمان المالي الصادرة؛ و  •

التزامات القروض الصادرة.  •

ــان المتوقعـــة علـــى مـــدى  ــارة االئتمـ ــاوي خسـ ــارة بمبلـــغ يسـ ــات الخسـ ــارة انخفـــاض القيمـــة علـــى اســـتثمارات األســـهم. يقيـــس البنـــك مخصصـ ال يتـــم إدراج خسـ
أعمارهـــا المحتملـــة، باســـتثناء األدوات الماليـــة األخـــرى التـــي لـــم تـــزدد فيهـــا مخاطـــر االئتمـــان بشـــكل كبيـــر منـــذ اإلدراج المبدئـــي الـــذي يتـــم قياســـها علـــى أســـاس 

الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لمـــدة 1٢ شـــهرًا.

 تعتبـــر الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لمـــدة 1٢ شـــهرًا جـــزءًا مـــن الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة التـــي تنتـــج عـــن أحـــداث تقصيـــر ســـداد أداة ماليـــة ممكنـــة خـــال
1٢ شهرًا بعد تاريخ التقرير.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة   )1(

الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان. تقاس على النحو التالي:

•  األصـــول الماليـــة التـــي ال تنخفـــض فيهـــا قيمـــة االئتمـــان فـــي تاريـــخ التقريـــر: كالقيمـــة الحاليـــة لجميـــع حـــاالت العجـــز النقـــدي )أي الفـــرق بيـــن التدفقـــات 
؛ اســـتامها(  البنـــك  يتوقـــع  التـــي  النقديـــة  والتدفقـــات  للعقـــد  وفقـــً  للمنشـــأة  المســـتحقة  النقديـــة 

•  األصـــول الماليـــة التـــي انخفضـــت قيمـــة االئتمـــان فـــي تاريـــخ التقريـــر: بالفـــرق بيـــن القيمـــة الدفتريـــة اإلجماليـــة والقيمـــة الحاليـــة للتدفقـــات النقديـــة 
المقـــدرة؛ المســـتقبلية 

•  التزامـــات القـــروض غيـــر المســـحوبة: كالقيمـــة الحاليـــة للفـــرق بيـــن التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة المســـتحقة للبنـــك فـــي حالـــة ســـحب االلتـــزام والتدفقـــات 
النقديـــة التـــي تتوقـــع المجموعـــة اســـتامها؛ و

عقود الضمانات المالية: المدفوعات المتوقعة لتعويض الحامل عن المبالغ التي تتوقع المجموعة استردادها.  •

نظرة عامة على مبادئ الخسائر االئتمانية المتوقعة   )٢(

يقـــوم البنـــك بتســـجيل مخصصـــات الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لكافـــة مخاطـــر التعرضـــات الماليـــة واألصـــول الماليـــة للديـــون األخـــرى غيـــر المحتفـــظ بهـــا بالقيمـــة 
العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح والخســـائر، إلـــى جانـــب التزامـــات التمويـــل وعقـــود الضمـــان المالـــي، ويشـــار إليهـــا جميعـــً فـــي هـــذا القســـم بــــ »أدوات ماليـــة«. أدوات حقـــوق 

الملكية ال تخضع النخفاض القيمة بموجب معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9.

يســـتند مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى الخســـائر االئتمانيـــة المتوقـــع حدوثهـــا علـــى مـــدى عمـــر األصـــل )خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة علـــى مـــدى 
ــة  ــائر االئتمانيـ ــى الخسـ ــتند المخصـــص علـ ــة، يسـ ــذه الحالـ ــي هـ ــاء، وفـ ــذ اإلنشـ ــان منـ ــر االئتمـ ــي مخاطـ ــرة فـ ــادة كبيـ ــاك زيـ ــن هنـ ــم تكـ ــا لـ ــة(، مـ ــا المحتملـ أعمارهـ

ــهرًا. ــدة 1٢ شـ ــة لمـ المتوقعـ

تمثـــل الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لمـــدة 1٢ شـــهرًا جـــزءًا مـــن الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتملـــة، التـــي تمثـــل الخســـائر االئتمانيـــة 
المتوقعـــة الناتجـــة عـــن أحـــداث تقصيـــر ســـداد أداة ماليـــة ممكنـــة خـــال 1٢ شـــهرًا بعـــد تاريـــخ التقريـــر.

ـــا علـــى أســـاس فـــردي أو  ـــة المتوقعـــة لمـــدة 1٢ شـــهرًا إم ـــة، والخســـائر االئتماني ـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتمل يتـــم احتســـاب كل مـــن الخســـائر االئتماني
ـــة. ـــأدوات المالي ـــة ل علـــى أســـاس جماعـــي، اعتمـــادًا علـــى طبيعـــة المحفظـــة المتضمن

وضـــع البنـــك سياســـة إلجـــراء تقييـــم، فـــي نهايـــة كل فتـــرة تقريـــر، حـــول مـــا إذا كانـــت المخاطـــر االئتمانيـــة لـــأداة الماليـــة قـــد زادت بشـــكل كبيـــر منـــذ اإلدراج المبدئـــي، 
وذلـــك مـــن خـــال األخـــذ فـــي االعتبـــار التغيـــر فـــي مخاطـــر التقصيـــر الـــذي يحـــدث علـــى مـــدى العمـــر المتبقـــي لـــأداة الماليـــة.

بنـــاًء علـــى العمليـــة المذكـــورة أعـــاه، يقـــوم البنـــك بتجميـــع قروضـــه فـــي المرحلـــة األولـــى والمرحلـــة الثانيـــة والمرحلـــة الثالثـــة واألصـــول الماليـــة المشـــتراة أو الناشـــئة 
التـــي انخفضـــت قيمتهـــا االئتمانيـــة، كمـــا هـــو موضـــح فيمـــا يلـــي:

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 4 

األدوات المالية )تابع( أ ٤-٣ 

فئات قياس األصول وااللتزامات المالية )تابع( أ ٤-٣-ج 

)7(    الضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة

يصدر البنك ضمانات مالية وخطابات ائتمانية والتزامات القروض.

يتـــم إدراج الضمانـــات الماليـــة مبدئيـــً فـــي البيانـــات الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة، كونهـــا العـــاوة المســـتلمة. الحقـــً لـــإلدراج المبدئـــي، يتـــم قيـــاس التـــزام البنـــك بموجـــب 
ـــً، ناقصـــً اإلطفـــاء المتراكـــم المـــدرج فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل ومخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة كمـــا  ـــغ المـــدرج مبدئي كل ضمـــان بالقيمـــة األعلـــى للمبل

هـــو مبيـــن فـــي اإليضـــاح أ4-٣و.

يتم إدراج العاوة المستلمة في بيان الدخل بصافي إيرادات الرسوم والعموالت على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان.

التزامات القروض غير المسحوبة وخطابات االعتماد هي التزامات يلتزم بموجبها البنك، خال مدة االلتزام، بتقديم قرض بشروط محددة سلفً للعميل.

إن القيمة التعاقديـــة االســـمية للضمانـــات المالية وخطابـــات االعتمـــاد والتزامـــات القـــروض غير المسحوبة، حيـــث تتـــم الموافقـــة علـــى تقديـــم القـــروض علـــى أســـاس 
الســـوق، ال يتـــم إدراجهـــا في بيـــان المركـــز المالي. 

االلتزامات المالية   )8(

یحتفظ معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 بشـــكل كبيـــر بالمتطلبات الحالیة في المعيـــار المحاســـبي الدولي رقـــم ٣9 لتصنیف االلتزامـــات المالیة ومـــع ذلـــك، فعلـــى 
ـــة  ـــار القيمـــة العادل ـــة لالتزامـــات المحـــددة تحـــت خي ـــم إدراج جميـــع التغيـــرات فـــي القيمـــة العادل ـــي رقـــم ٣9، فقـــد ت ـــار المحاســـبي الدول ـــه وفقـــً للمعي الرغـــم مـــن أن

فـــي األربـــاح أو الخســـائر، وفقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9، يتـــم عـــرض التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة بشـــكل عـــام علـــى النحـــو التالـــي:

مبلغ التغیر في القیمة العادلة المنسوب إلى التغیرات في مخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات یتم عرضه في اإليرادات الشاملة األخرى؛و   •

یتم عرض القیمة المتبقیة من التغیر في القیمة العادلة في األرباح أو الخسائر.  •

ـــرادات الشـــاملة األخـــرى المتعلـــق بالتغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزامـــات المالية المصنفة بالقيمة العادلة  إن المبلغ المعـــروض بشكل منفصل في اإلي
من خال األرباح أو الخسائر ال يتم إعادة تدويـــره إلـــى األربـــاح أو الخســـائر، حتى لو تم إلغاء إدراج االلتزامـــات وتـــم دفـــع المبالغ. بـــدالً مـــن ذلـــك، ينبغـــي إعـــادة تصنيـــف 

األربـــاح والخســـائر االئتمانيـــة إلـــى األربـــاح غيـــر الموزعـــة ضمـــن حقـــوق الملكيـــة عنـــد عـــدم إدراج االلتـــزام ذي الصلـــة.

إلغاء اإلدراج أ ٤-٣-د 

إلغاء إدراج األصول المالية   )1(

يتم إلغاء إدراج األصل المالي )أو حيث يكون منطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة( عندما:

ينتهي الحق من استام التدفقات النقدية من األصل؛ أو  •

ــر  ـــل التـــزام دفـــع التدفقـــات النقديـــة المســـتلمة بالكامـــل دون أي تأخيـ •  يقـــوم البنـــك بتحويـــل حقوقـــه الســـتام التدفقـــات النقديـــة مـــن األصـــل أو تحمَّ
جوهـــري إلـــى طـــرف ثالـــث بمقتضـــى ترتيبـــات »تمريـــر مـــن خـــال«؛ وإمـــا:

قيام البنك بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل؛أو  •  

عدم قيام البنك بتحويل كما لم تحتفظ جوهريً بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل ولكن قامت بتحويل الرقابة والسيطرة على األصل.    •  

عندمـــا يقـــوم البنـــك بتحويـــل حقوقـــه الســـتام التدفقـــات النقديـــة مـــن األصـــل أو قـــد أبرمـــت ترتيبـــات تمريـــر مـــن خـــال، ولـــم يقـــم بتحويـــل كمـــا لـــم يحتفـــظ جوهريـــً 
بكافـــة المخاطـــر ومنافـــع ملكيـــة األصـــل كمـــا لـــم يقـــم بتحويـــل الرقابـــة والســـيطرة علـــى األصـــل، فـــإن أصـــًا جديـــدًا يتـــم االعتـــراف بـــه إلـــى حـــد مشـــاركة البنـــك 
ـــة وااللتـــزام ذو الصلـــة، علـــى أســـاس أن يعكـــس  ـــدرج أيضـــً االلتـــزام المرتبـــط. يتـــم قيـــاس األصـــول المنقول ـــة، فـــإن البنـــك ي المســـتمرة فـــي األصـــل. فـــي هـــذه الحال
الحقـــوق وااللتزامـــات التـــي كان البنـــك قـــد احتفـــظ. عندمـــا تتخـــذ المشـــاركة المســـتمرة للبنـــك شـــكل ضمـــان لأصـــل المحـــول، يتـــم قيـــاس المشـــاركة بالمبلـــغ األقـــل 

بيـــن القيمـــة الدفتريـــة األصليـــة لأصـــل والحـــد األعلـــى لقيمـــة المقابـــل الـــذي قـــد يطلـــب مـــن البنـــك تســـديده.

بالنسبة إللغاء اإلدراج نتيجة لتعديات جوهرية، يرجى الرجوع إلى اإليضاح أ4-٣ع.

إلغاء إدراج االلتزام المالي   )٢(

ــر مـــن نفـــس  ــا يتـــم اســـتبدال التـــزام مالـــي بالتـــزام آخـ ــاؤه أو تنتهـــي مدتـــه. عندمـ ــا يتـــم اســـتيفاء االلتـــزام التعاقـــدي أو إلغـ ــاء االلتـــزام المالـــي عندمـ يتـــم إلغـ
ـــل يتـــم معاملتـــه كإلغـــاء لالتـــزام األصلـــي  ـــك االســـتبدال أو التعدي ـــً، إن ذل ـــي ويتـــم تعديلـــه جوهري ـــً، أو بشـــروط االلتـــزام الحال المقـــرض بشـــروط مختلفـــة جوهري

واعتـــراف بااللتـــزام الجديـــد، الفـــرق بيـــن القيـــم الدفتريـــة لالتـــزام المالـــي األصلـــي والمقابـــل المدفـــوع  يتـــم إدراجـــه فـــي األربـــاح أو الخســـائر.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 4 

األدوات المالية )تابع( أ ٤-٣ 

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ ٤-٣-و  

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي   )4(

يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي كما يلي:

األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لأصول؛  •

التزامات القروض وعقود الضمان المالي: بصفة عامة، كمخصص؛  •

ــزام  ــر االلتـ ــى عنصـ ــة علـ ــان المتوقعـ ــائر االئتمـ ــد خسـ ــك تحديـ ــتطيع البنـ ــحوب، وال يسـ ــر مسـ ــحوب وغيـ ــر مسـ ــى عنصـ ــة علـ ــتمل األداة الماليـ ــث تشـ •  حيـ
بالقـــرض بشـــكل منفصـــل عـــن المكـــون الخـــاص بالمكـــون المســـحوب: يقـــدم البنـــك مخصـــص خســـارة مجمعـــة لـــكا المكونيـــن. يتـــم عـــرض المبلـــغ 
ــر  ــارة عـــن المبلـــغ اإلجمالـــي للعنصـ ــادة فـــي مخصـــص الخسـ ــة للمكـــون المســـحوب. يتـــم عـــرض أي زيـ ــة اإلجماليـ ــة الدفتريـ المجمـــع كخصـــم مـــن القيمـ

المســـحوب كمخصـــص؛ و

•  أدوات الديـــن المقاســـة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى: ال يتـــم إثبـــات مخصـــص خســـارة فـــي بيـــان المركـــز المالـــي ألن القيمـــة الدفتريـــة 
لهـــذه األصـــول هـــي قيمتهـــا العادلـــة. ومـــع ذلـــك، يتـــم اإلفصـــاح عـــن مخصـــص الخســـارة ويتـــم إدراجـــه فـــي احتياطـــي القيمـــة العادلـــة.

)5(    أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى

ــة لهـــذه األصـــول  ــة الدفتريـ ــاملة األخـــرى ال تقلـــل مـــن القيمـ ــرادات الشـ ــة مـــن خـــال اإليـ ــة العادلـ ــة بالقيمـ ــة المتوقعـــة ألدوات الديـــن المقاسـ ــائر االئتمانيـ إن الخسـ
ـــة. بداًل من ذلك، یتم إدراج مبلغ مســـاٍو للمخصص الذي ینشأ عند قیاس األصـــول بالتكلفـــة المطفأة  ـــد القيمـــة العادل ـــي، التـــي تظـــل عن ـــان المركـــز المال ـــة فـــي بي المالي
في اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى كمبلـــغ انخفاض في القیمة المتراكمـــة، مع تحميـــل مصـــروف مقابـــل علـــى األربـــاح أو الخســـائر. يتـــم إعـــادة تدويـــر الخســـائر المتراكمـــة 

المدرجـــة فـــي اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى إلـــى األربـــاح والخســـائر عنـــد اســـتبعاد األصـــول.

األصول المالية ذات قيمة ائتمانية منخفضة المشتراة أو الناشئة    )6(

بالنســـبة لأصـــول الماليـــة ذات قيمـــة ائتمانيـــة منخفضـــة المشـــتراة أو الناشـــئة، يـــدرج البنـــك فقـــط التغييـــرات المتراكمـــة فـــي أعمـــار الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة 
منـــذ اإلدراج المبدئـــي فـــي مخصـــص الخســـارة.

بطاقات االئتمان والتسهيات المتجددة األخرى   )7(

يتضمـــن عـــرض منتجـــات البنـــك مجموعـــة متنوعـــة مـــن تســـهيات الســـحب علـــى المكشـــوف للشـــركات وتجـــارة التجزئـــة وبطاقـــات االئتمـــان، التـــي يحـــق للبنـــك 
ـــدالً مـــن  ـــوم واحـــد. ال يحـــد البنـــك مـــن تعرضـــه لمخاطـــر خســـائر االئتمـــان لفتـــرة اإلشـــعار التعاقـــدي، لكنـــه يقـــوم ب فيهـــا إلغـــاء و / أو تقليـــل التســـهيات بإشـــعار ي
ذلـــك باحتســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة علـــى مـــدى فتـــرة تعكـــس توقعـــات البنـــك بشـــأن ســـلوك العميـــل، واحتمـــال حـــدوث التخلـــف عـــن الســـداد، وإجـــراءات 

البنـــك المســـتقبلية للتخفيـــف مـــن المخاطـــر، التـــي يمكـــن أن تتضمـــن خفضـــً أو إلغـــاء التســـهيات.

ـــادة الكبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان قـــد حدثـــت للتســـهيات المتجـــددة تشـــبه منتجـــات اإلقـــراض األخـــرى. يعتمـــد هـــذا  إن التقييـــم المســـتمر حـــول مـــا إذا كانـــت الزي
علـــى التحـــوالت فـــي درجـــة االئتمـــان الداخليـــة للعميـــل، ولكـــن يتـــم أيضـــً التركيـــز بشـــكل أكبـــر علـــى العوامـــل النوعيـــة مثـــل التغييـــرات فـــي االســـتخدام.

يســـتند ســـعر الفائـــدة المســـتخدم فـــي خصـــم الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لبطاقـــات االئتمـــان علـــى متوســـط ســـعر الفائـــدة الفعلـــي المتوقـــع تحميلـــه علـــى 
ـــي ال يتـــم  ـــد مـــن التســـهيات يتـــم ســـدادها بالكامـــل كل شـــهر، وبالتال ـــر فـــي الحســـبان أن العدي مـــدى فتـــرة التعـــرض المتوقعـــة للتســـهيات. يأخـــذ هـــذا التقدي

ـــد عليهـــا. تحميـــل أي فوائ

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ ٤ 

األدوات المالية )تابع( أ ٤-٣ 

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ ٤-٣-و  

المرحلة األولى

عندمـــا يتـــم إدراج التمويـــل ألول مـــرة، يقـــوم البنـــك بـــإدراج مخصـــص علـــى أســـاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لمـــدة 1٢ شـــهرًا. يشـــمل التعـــرض لمخاطـــر تمويـــل 
المرحلـــة األولـــى أيضـــً التســـهيات التـــي تحســـنت فيهـــا مخاطـــر االئتمـــان وتمـــت إعـــادة تصنيـــف التعـــرض لمخاطـــر التمويـــل مـــن المرحلـــة الثانيـــة.

المرحلة الثانية

عندمـــا يظهـــر التعـــرض لمخاطـــر التمويـــل زيـــادة كبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان منـــذ نشـــأتها، يقـــوم البنـــك بتســـجيل مخصـــص للخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة 
علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتملـــة، يشـــمل التعـــرض لمخاطـــر تمويـــل المرحلـــة الثانيـــة أيضـــً التســـهيات التـــي تحســـنت فيهـــا مخاطـــر االئتمـــان وتمـــت إعـــادة تصنيـــف 

ـــة الثالثـــة. ـــل مـــن المرحل التعـــرض لمخاطـــر التموي

المرحلة الثالثة

تعتبر التعرض لمخاطر التمويل بمثابة انخفاض لقيمة االئتمان. يقوم البنك بتسجيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة.

عنـــد اإلدراج المبدئـــي ألصـــل مالـــي، يقـــوم البنـــك بـــإدراج مخصـــص خســـارة يعـــادل الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لمـــدة 1٢ شـــهرًا. بعـــد اإلدراج المبدئـــي، ســـيتم 
تطبيـــق المراحـــل الثـــاث فـــي المقترحـــات علـــى النحـــو التالـــي:

ــة هـــي تعـــرض مالـــي معـــاد هيكلتـــه ينتـــج عنـــه صافـــي قيمـــة حاليـــة  ــا االئتمانيـ األصـــول الماليـــة المشـــتراة أو الناشـــئة التـــي انخفضـــت قيمتهـ
ــد علـــى ٣0٪. ــا يزيـ ــة بمـ ــة األصليـ ــة الدفتريـ ــاوز القيمـ ــه يتجـ ــاد هيكلتـ ــن ترتيـــب معـ ــتقبلية مـ ــة المسـ ــات النقديـ للتدفقـ

المرحلة األولى

لم تزدد مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ اإلدراج المبدئي - تدرج الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 1٢ شهرًا.

المرحلة الثانية

ازدادت مخاطـــر االئتمـــان بشـــكل كبيـــر منـــذ اإلدراج األولـــي - تـــدرج أعمـــار الخســـائر المتوقعـــة )هـــذا يـــدرج مخصـــص أقـــدم مـــن المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٣9 
األصـــول الماليـــة: اإلدراج والقيـــاس( مـــع احتســـاب إيـــرادات علـــى أســـاس المبلـــغ اإلجمالـــي لأصـــل.

المرحلة الثالثة

ـــى  ـــرادات اســـتنادًا إل ـــة، مـــع إدراج إي ـــر إلدراج الخســـائر المتوقعـــة علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتمل ـــخ التقري يوجـــد دليـــل موضوعـــي علـــى انخفـــاض القيمـــة كمـــا فـــي تاري
ـــى القيمـــة المنخفضـــة لأصـــل(. ـــغ الصافـــي لأصـــل )أي اســـتنادًا إل المبل

)٣(    احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

يقـــوم البنـــك باحتســـاب الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة اســـتنادًا إلـــى ســـيناريوهات مرجحـــة محتملـــة ثاثـــة لقيـــاس النقـــص النقـــدي المتوقـــع، مخصومـــً بســـعر 
تقريبـــي لســـعر الفائـــدة الفعلـــي. النقـــص النقـــدي هـــو الفـــرق بيـــن التدفقـــات النقديـــة المســـتحقة لمنشـــأة وفقـــً للعقـــد والتدفقـــات النقديـــة التـــي تتوقـــع المنشـــأة 

اســـتامها.

يتم توضيح آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة فيما يلي والعناصر الرئيسية، على النحو التالي:

•  احتمـــال التقصيـــر هـــو تقديـــر الحتمـــال التخلـــف عـــن الســـداد خـــال أفـــق زمنـــي معيـــن. قد یحدث التخلف عن السداد فقط في وقت معین خال الفترة المقدرة، 
المحفظة. یزال في  التســـهيل مسبقً وال  یتم استبعاد  لم  إذا 

ــة فـــي  ــرات المتوقعـ ــار التغييـ ــذ فـــي االعتبـ ــع األخـ ــتقبلي، مـ ــر مسـ ــخ تقصيـ ــر فـــي تاريـ ــر التعـــرض للمخاطـ ــو تقديـ ــر هـ ــد التقصيـ ــر عنـ •  التعـــرض للمخاطـ
ــة علـــى  ــر ذلـــك، والســـحوبات المتوقعـ ــد أو غيـ ــررًا بالعقـ ــواء كان مقـ ــا فـــي ذلـــك تســـديد األصـــل والربـــح، سـ ــر، بمـ ــخ التقريـ ــد تاريـ ــر بعـ التعـــرض للمخاطـ

التســـهيات الملتـــزم بهـــا، واألربـــاح المســـتحقة مـــن المدفوعـــات غيـــر المســـددة.

ـــى الفـــرق بيـــن  ـــر هـــي تقدير الخسارة الناتجة في الحالة التي يحدث فيها تخلـــف عن السداد في وقت معين. ويســـتند إل •  الخســـارة الناشـــئة مـــن التقصي
التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة المســـتحقة وتلـــك التـــي يتوقـــع البنـــك اســـتامها، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن تحقيـــق أيـــة ضمانـــات، إن وجـــدت. يتـــم التعبيـــر عنهـــا 

عـــادة كنســـبة مئويـــة مـــن التعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 4 

األدوات المالية )تابع( أ ٤-٣ 

أصول مالية ذات قيمة ائتمانية منخفضة أ ٤-٣-س  

فـــي تاريـــخ كل تقريـــر، يقـــوم البنـــك بتقييـــم مـــا إذا كانـــت األصـــول الماليـــة المدرجـــة بالتكلفـــة المطفـــأة واألصـــول الماليـــة للديـــون المدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن 
ـــه تأثيـــر ضـــار  ـــرادات الشـــاملة األخـــرى هـــي ذات قيمـــة ائتمانيـــة منخفضـــة. يكـــون األصـــل المالـــي ذا »قيمـــة ائتمانيـــة منخفضـــة« عنـــد وقـــوع حـــدث أو أكثـــر ل خـــال اإلي

ـــي. ـــة المســـتقبلية المقـــدرة لأصـــل المال علـــى التدفقـــات النقدي

تتضمن األدلة على أن األصل المالي ذو قيمة ائتمانية منخفضة، البيانات التالية التي يمكن ماحظتها:

صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛  •  

اإلخال بالعقد مثل حدث التقصير أو التأخر عن الدفع؛  •  

إعادة هيكلة قرض أو سلفة من البنك بشروط ال يعتبرها البنك غير ذلك؛  •  

أصبح من المحتمل أن المقترض سيدخل في اإلفاس أو أية عملية إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو  •  

اختفاء سوق نشط لأوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.  •  

إن القـــرض الـــذي تـــم إعـــادة التفـــاوض عليـــه بســـبب تدهـــور حالـــة المقتـــرض عـــادة يعتبـــر ائتمانـــً منخفـــض القيمـــة مـــا لـــم يكـــن هنـــاك دليـــل علـــى أن مخاطـــر عـــدم 
ـــر قـــرض تجـــارة  ـــك، يعتب ـــى ذل ـــة قـــد انخفضـــت بشـــكل ملحـــوظ وليـــس هنـــاك مؤشـــرات أخـــرى النخفـــاض القيمـــة. باإلضافـــة إل ـــة التعاقدي اســـتام التدفقـــات النقدي

التجزئـــة المتأخـــر عـــن الدفـــع لمـــدة 90 يومـــً أو أكثـــر منخفـــض القيمـــة.

عند إجراء تقييم ما إذا كان االستثمار من الديون السيادية هو ائتمان منخفض القيمة، فإن البنك يأخذ بعين االعتبار العوامل التالية:

تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد السندات.  •  

تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.  •  

قدرة البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار سندات جديدة.  •  

احتمالية إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي إلى تكبد أصحابها خسائر من خال اإلعفاء الطوعي أو اإللزامي للديون.  •  

•  آليـــات الدعـــم الدوليـــة القائمـــة لتوفيـــر الدعـــم الـــازم »كمقـــرض المـــاذ األخيـــر« لذلـــك البلـــد، وكذلـــك النيـــة، التـــي تعكســـها البيانـــات العامـــة للحكومـــات   
والـــوكاالت الســـتخدام هـــذه اآلليـــات. ويشـــمل ذلـــك تقييمـــً لعمـــق تلـــك اآلليـــات، وبغـــض النظـــر عـــن النيـــة السياســـية، ســـواء كانـــت هنـــاك القـــدرة علـــى 

الوفـــاء بالمعاييـــر المطلوبـــة.

قياس التكلفة المطفأة أ ٤-٣-ش 

التكلفـــة المطفـــأة لأصـــل أو االلتـــزام المالـــي هـــي المبلـــغ الـــذي يتـــم بـــه قيـــاس األصـــل أو االلتـــزام المالـــي عنـــد اإلدراج المبدئـــي ناقصـــً المدفوعـــات الرئيســـية 
ومضافـــً إليـــه أو مخصومـــً منـــه اإلطفـــاء المتراكـــم باســـتخدام طريقـــة معـــدل الفائـــدة الفعلـــي ألي فـــرق بيـــن المبلـــغ المبدئـــي المـــدرج والمبلـــغ المســـتحق ناقصـــً 

أيـــة خصومـــات لانخفـــاض فـــي القيمـــة.

قياس القيمة العادلة أ ٤-٣-ص 

يتطلـــب عـــدد مـــن السياســـات المحاســـبية وإفصاحـــات البنـــك تحديـــد القيمـــة العادلـــة لأصـــول وااللتزامـــات الماليـــة وغيـــر الماليـــة. تـــم تحديـــد القيمـــة العادلـــة 
ألغـــراض القيـــاس و/أو اإلفصـــاح اســـتنادًا إلـــى عـــدد مـــن السياســـات واألســـاليب المحاســـبية. وحيثمـــا ينطبـــق، تـــم اإلفصـــاح عـــن معلومـــات حـــول افتراضـــات أجريـــت 

عنـــد تحديـــد القيـــم العادلـــة ضمـــن اإليضاحـــات المعنيـــة بذلـــك األصـــل أو االلتـــزام تحديـــدًا.

ـــة منظمـــة بيـــن المشـــاركين فـــي الســـوق فـــي  ـــزام فـــي معامل ـــل الت ـــع أحـــد األصـــول أو المدفوعـــة لتحوي ـــذي ســـوف يســـتلم لبي ـــة هـــي الســـعر ال إن القيمـــة العادل
ـــا: ـــزام يقـــام إم ـــل االلت ـــع األصـــل أو تحوي ـــة لبي ـــأن المعامل ـــراض ب ـــى افت ـــة عل ـــخ القيـــاس. يســـتند قيـــاس القيمـــة العادل تاري

في السوق الرئيسية ألصل أو التزام، أو  •

في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لأصل أو التزام.  •

يجـــب أن تكـــون الســـوق الرئيســـية أو الســـوق األكثـــر فائـــدة فـــي متنـــاول البنـــك. يتـــم قيـــاس القيمـــة العادلـــة لأصـــل أو االلتـــزام باســـتخدام االفتراضـــات التـــي سيســـتخدمها 
المشـــاركون فـــي الســـوق عنـــد تســـعير األصـــل أو االلتـــزام، علـــى افتـــراض أن المشـــاركين فـــي الســـوق ســـيتصرفون بنـــاًء علـــى أفضـــل مصلحـــة اقتصاديـــة.

ـــة باســـتخدام األصـــول فـــي أعلـــى  ـــار قـــدرة المشـــاركين فـــي الســـوق علـــى توليـــد منافـــع اقتصادي ـــر الماليـــة تأخـــذ فـــي االعتب ـــة لأصـــول غي إن قيـــاس القيمـــة العادل
ـــن فـــي الســـوق مـــن شـــأنه اســـتخدام األصـــول فـــي أعلـــى وأفضـــل اســـتخدام لهـــا. ـــى المشـــاركين اآلخري ـــق بيعهـــا إل وأفضـــل اســـتخدام لهـــا أو عـــن طري

يســـتخدم البنـــك أســـاليب التقييـــم المناســـبة حســـب الظـــروف حيـــث تتوفـــر بيانـــات كافيـــة لقيـــاس القيمـــة العادلـــة، واســـتخدام المدخـــات ذات الصلـــة القابلـــة 
للماحظـــة إلـــى أقصـــى حـــد والتقليـــل مـــن اســـتخدام المدخـــات غيـــر القابلـــة للماحظـــة إلـــى أدنـــى حـــد.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 4 

األدوات المالية )تابع( أ ٤-٣ 

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ ٤-٣-و  

المعلومات المستقبلية   )8(

يعتمد البنك في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على مجموعة واسعة من المعلومات المستقبلية كمدخات اقتصادية، مثل:

إجمالي الناتج المحلي  •

االدخار واالستثمار   •

التضخم  •

إحصاءات التجارة   •

التركيبة السكانية   •

اإليرادات والمصروفات  •

الدين العام   •

العقارات  •

المؤشرات المركبة   •

أسعار النفط واإلنتاج   •

ـــات الماليـــة. ولعكـــس  ـــخ البيان قـــد ال تحتفـــظ المدخـــات والنمـــاذج المســـتخدمة الحتســـاب الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة دائمـــً بجميـــع خصائـــص الســـوق فـــي تاري
ـــً كبيـــرة. ـــك، يتـــم إجـــراء تعديـــات أو تراكبـــات نوعيـــة فـــي بعـــض األحيـــان كتعديـــات مؤقتـــة عندمـــا تكـــون هـــذه االختافـــات جوهري ذل

تقييم الضمانات   )9(

ـــة  ـــات بأشـــكال مختلفـــة، مثـــل النقدي ـــي الضمان ـــات، حيثمـــا أمكـــن. تأت ـــى اســـتخدام ضمان للتخفيـــف مـــن مخاطـــر االئتمـــان علـــى األصـــول الماليـــة، يســـعى البنـــك إل
ــات  ــة مثـــل اتفاقـ ــينات االئتمانيـ ــة والتحسـ ــر الماليـ ــا مـــن األصـــول غيـ ــات وغيرهـ ــات والمخزونـ ــارات والمديونيـ ــات والعقـ ــات االعتماد/الضمانـ واألوراق الماليـــة وخطابـ
المقاصـــة. ال يتـــم إدراج الضمانـــات، مـــا لـــم يتـــم اســـتردادها، فـــي بيـــان المركـــز المالـــي للبنـــك. ومـــع ذلـــك، فـــإن القيمـــة العادلـــة للضمانـــات تؤثـــر علـــى حســـاب خســـائر 
االئتمـــان المتوقعـــة. يتـــم تقييمهـــا بشـــكل عـــام، كحـــد أدنـــى، عنـــد البـــدء ويتـــم إعـــادة تقييمهـــا بشـــكل دوري بنـــاًء علـــى نـــوع األصـــل، علـــى ســـبيل المثـــال، النقـــد 

ـــً. ـــح، يتـــم تقييمهـــا يومي أو األوراق الماليـــة المتعلقـــة بمتطلبـــات هامـــش الرب

ـــات غيـــر الماليـــة، مثـــل العقـــارات،  ـــات. يتـــم تقييـــم الضمان ـــات الســـوق النشـــطة لتقييـــم األصـــول الماليـــة المحتفـــظ بهـــا كضمان يســـتخدم البنـــك قـــدر اإلمـــكان بيان
مـــن قبـــل مقيميـــن معتمديـــن مـــن طـــرف ثالـــث.

الشطب   )10(

يتـــم شـــطب القـــروض وأوراق الديـــن )إمـــا جزئيـــً أو كليـــً( عندمـــا ال يكـــون هنـــاك احتمـــال واقعـــي الســـتردادها. وهـــذه هـــي الحـــال عمومـــً عندمـــا يقـــرر البنـــك أن 
ـــك، قـــد تظـــل األصـــول الماليـــة  ـــغ الخاضعـــة للشـــطب. ومـــع ذل ـــة كافيـــة لســـداد المبال ـــد تدفقـــات نقدي ـــه أصـــول أو مصـــادر دخـــل يمكـــن أن تول المقتـــرض ليـــس لدي

المشـــطوبة خاضعـــة ألنشـــطة اإلنفـــاذ مـــن أجـــل االمتثـــال إلجـــراءات البنـــك الســـترداد المبالـــغ المســـتحقة.

األصول المالية المعاد هيكلتها أ٤-٣-ز   

فـــي حالـــة إعـــادة التفـــاوض علـــى شـــروط األصـــل المالـــي أو تعديلهـــا أو اســـتبدال أحـــد األصـــول الماليـــة الحاليـــة بأصـــل جديـــد بســـبب الصعوبـــات الماليـــة للمقتـــرض، 
يتـــم إجـــراء تقييـــم مـــا إذا كان يجـــب اســـتبعاد األصـــل المالـــي وقيـــاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى النحـــو التالـــي.

المعدل يتم  المالي  الناتجة عن األصل  المتوقعة  النقدية  التدفقات  الموجود، فإن  االعتراف باألصل  إلغاء  إلى  المتوقعة  الهيكلة  إعادة  •  إذا لم تؤِد   
الموجود. األصـــل  من  النقدي  العجز  احتســـاب  في  إدراجها 

•  إذا أدت إعـــادة الهيكلـــة المتوقعـــة إلـــى إلغـــاء االعتـــراف باألصـــل الموجـــود، عندئـــذ يتـــم التعامـــل مـــع القيمـــة العادلـــة المطفـــأة المتوقعـــة لأصـــول   
الجديـــدة علـــى أنهـــا التدفـــق النقـــدي النهائـــي مـــن األصـــل المالـــي الموجـــود فـــي وقـــت اســـتبعاده. يتـــم تضميـــن هـــذا المبلـــغ فـــي احتســـاب عجـــز 
النقديـــة مـــن األصـــول الماليـــة الموجـــودة التـــي تـــم خصمهـــا مـــن التاريـــخ المتوقـــع إللغـــاء إدراجهـــا إلـــى تاريـــخ التقريـــر باســـتخدام ســـعر الفائـــدة الفعلـــي 

األصلـــي لأصـــل المالـــي الحالـــي.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 4 

األدوات المالية )تابع( أ ٤-٣ 

األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر )تابع( أ ٤-٣-ع 

)٢(    تغطية التدفق النقدي

عندمـــا يتـــم تصنيـــف األداة المشـــتقة كأداة تغطيـــة لتغيـــرات التدفـــق النقـــدي الناتجـــة عـــن المخاطـــر المصاحبـــة ألصـــل أو التـــزام مـــدرج أو معاملـــة توقـــع شـــديدة 
االحتمـــال التـــي قـــد تؤثـــر علـــى األربـــاح أو الخســـائر فـــإن الجـــزء الســـاري مـــن التغيـــر فـــي القيمـــة العادلـــة لـــأداة المشـــتقة يتـــم إدراجـــه ضمـــن اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى 
فـــي احتياطـــي التغطيـــة. المبلـــغ المـــدرج ضمـــن اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى يتـــم إعـــادة تصنيفـــه األربـــاح أو الخســـائر كتعديـــل فـــي التصنيـــف فـــي نفـــس الفتـــرة حيـــث 
ـــة لـــأداة  ـــاح أو الخســـائر وبنفـــس بنـــود الخـــط فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل. وأي جـــزء غيـــر ســـاٍر مـــن التغيـــر بالقيمـــة العادل ـــر التدفـــق النقـــدي للتغطيـــة علـــى األرب يؤث

المشـــتقة يتـــم إدراجـــه فـــورًا فـــي األربـــاح أو الخســـائر.

إذا تـــم بيـــع أداة التغطيـــة المشـــتقة أو انتهـــت مدتهـــا أو تـــم إلغاؤهـــا أو تمـــت ممارســـتها أو أن التغطيـــة لـــم تعـــد تفـــي بمعاييـــر محاســـبة  تغطيـــة التدفـــق النقـــدي 
أو تـــم رفـــض تصنيـــف التغطيـــة، عندئـــذ يتـــم إيقـــاف محاســـبة التغطيـــة مســـتقبليً. وفـــي حالـــة إيقـــاف معاملـــة تغطيـــة التوقـــع، فـــإن المبلـــغ المتراكـــم المـــدرج 
ـــان الدخـــل الشـــامل  ـــى بي ـــة إل ـــة ســـارية المفعـــول، يتـــم إعـــادة تصنيفـــه مـــن حقـــوق الملكي ـــرة التـــي تصبـــح فيهـــا التغطي ـــرادات الشـــاملة األخـــرى مـــن الفت فـــي اإلي
ـــة التوقـــع مـــرة أخـــرى، يتـــم إعـــادة تصنيـــف  ـــم يكـــن مـــن المتوقـــع حـــدوث معامل ـــاح أو الخســـائر. وإذا ل ـــر األرب ـــة التوقـــع وتأث ـــل للتصنيـــف عنـــد حـــدوث معامل كتعدي

ـــل إعـــادة تصنيـــف.  ـــاح أو الخســـائر كتعدي ـــى األرب ـــرادات الشـــاملة األخـــرى بشـــكل فـــوري إل الرصيـــد ضمـــن اإلي

)٣( المشتقات األخرى لغير المتاجرة

عندمـــا ال يتـــم االحتفـــاظ بـــاألداة المشـــتقة ألغـــراض المتاجـــرة، وأنهـــا لـــم تصنـــف بعاقـــة تغطيـــة مؤهلـــة، فـــإن كل التغيـــرات بقيمهـــا العادلـــة يتـــم إدراجهـــا فـــورًا 
ـــان الدخـــل الشـــامل. فـــي بي

إعادة التصنيف أ ٤-٣-غ  

ال يعيـــد البنـــك تصنيـــف أصولـــه الماليـــة بعـــد إدراجهـــا المبدئـــي، باســـتثناء الفتـــرة التـــي تلـــي تغييـــر البنـــك لنمـــوذج أعمالـــه إلدارة األصـــول الماليـــة. ال يتـــم إعـــادة 
تصنيـــف االلتزامـــات الماليـــة أبـــدًا. لـــم يقـــم البنـــك بإعـــادة تصنيـــف أي مـــن أصولـــه أو التزاماتـــه الماليـــة فـــي ســـنة ٢019. 

تعديالت على األصول وااللتزامات المالية أ ٤-٣-ف  

األصول المالية
إذا تـــم تعديـــل شـــروط األصـــل المالـــي، يقـــوم البنـــك بتقييـــم مـــا إذا كانـــت التدفقـــات النقديـــة لأصـــل المعـــّدل مختلفـــة بشـــكل جوهـــري. إذا كانـــت التدفقات 
النقدية مختلفة بشكل كبيـــر، يتم إلغاء إدراج ألصل المالي األصلي ويتم إدراج  ألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة. إذا لم تكن التدفقات النقدية مختلفة 
بشكل كبيـــر، فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغاء إدراج ألصل المالي. فـــي هـــذه الحالـــة، فـــإن البنـــك يقـــوم بإعـــادة حســـاب إجمالـــي القيمـــة الدفتريـــة لأصـــول الماليـــة 
ـــة اإلجمالـــي باعتبارهـــا أرباحـــً أو خســـائر تعديـــل فـــي بيـــان الدخـــل. إذا تـــم تنفيـــذ مثـــل هـــذا التعديـــل بســـبب  ويـــدرج القيمـــة الناجمـــة عـــن تعديـــل القيمـــة الدفتري

الصعوبـــات الماليـــة للمقتـــرض، فســـيتم عـــرض األربـــاح أو الخســـائر مـــع خســـائر انخفـــاض القيمـــة. فـــي حـــاالت أخـــرى، يتـــم إدراجهـــا كإيـــرادات فوائـــد.

إذا تـــم تعديـــل شـــروط األصـــول الماليـــة بســـبب الصعوبـــات الماليـــة للمقتـــرض ولـــم يتـــم إلغـــاء االعتـــراف باألصـــول، فيتـــم قيـــاس انخفـــاض قيمـــة األصـــول باســـتخدام 
معـــدل الفائـــدة قبـــل التعديـــل.

االلتزامات المالية
يـــدرج البنـــك االلتـــزام المالـــي عندمـــا يتـــم تعديـــل شـــروطه وتختلـــف التدفقـــات النقديـــة لالتـــزام المعـــدل بشـــكل كبيـــر. فـــي هـــذه الحالـــة، يتـــم إدراج االلتـــزام المالـــي 
الجديـــد وفقـــً للشـــروط المعدلـــة إمـــا بالتكلفـــة المطفـــأة أو بالقيمـــة العادلـــة. يتـــم إلغـــاء الفـــرق بيـــن القيمـــة الدفتريـــة لالتـــزام المالـــي، ويتـــم إدراج االلتـــزام المالـــي 

الجديـــد وفقـــً للشـــروط المعدلـــة فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 4 

األدوات المالية )تابع( أ ٤-٣ 

قياس القيمة العادلة )تابع(  أ٤-٣-ص 

يتـــم تصنيـــف جميـــع األصـــول وااللتزامـــات التـــي يتـــم قياســـها بالقيمـــة العادلـــة أو يتـــم اإلفصـــاح عنهـــا فـــي البيانـــات الماليـــة ضمـــن التسلســـل الهرمـــي للقيمـــة 
العادلـــة، يتـــم وصفهـــا علـــى النحـــو التالـــي، بنـــاًء علـــى مدخـــات أقـــل مســـتوى الهامـــة لقيـــاس القيمـــة العادلـــة ككل:

المستوى 1 - مدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة لأصول أو االلتزامات المماثلة؛   •
المستوى ٢ - تقنيات التقييم حيث مدخات أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن ماحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛  •

المستوى ٣ - تقنيات التقييم حيث مدخات أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن ماحظتها.  •

بالنســـبة لأصـــول وااللتزامـــات التـــي يتـــم إدراجهـــا فـــي البيانـــات الماليـــة علـــى أســـاس متكـــرر، يحـــدد البنـــك ســـواء التحويـــات قـــد وقعـــت بيـــن المســـتويات فـــي 
ـــة كل فتـــرة مشـــمولة  ـــة ككل( فـــي نهاي ـــاًء علـــى مدخـــات أقـــل مســـتوى هـــام لقيـــاس القيمـــة العادل التسلســـل الهرمـــي مـــن خـــال إعـــادة تقييـــم التصنيـــف )بن

بالتقريـــر.

فـــي تاريـــخ كل تقريـــر، يقـــوم البنـــك بتحليـــل الحـــركات فـــي قيـــم األصـــول وااللتزامـــات التـــي يتعيـــن إعـــادة قياســـها أو إعـــادة تقييمهـــا وفقـــً للسياســـات المحاســـبية 
للبنـــك. لهـــذا التحليـــل، يقـــوم البنـــك بالتحقـــق مـــن المدخـــات الرئيســـية المطبقـــة فـــي آخـــر تقييـــم بموافقـــة المعلومـــات فـــي حســـاب التقييـــم مـــع العقـــود 

والوثائـــق ذات الصلـــة األخـــرى.

يقوم البنك أيضً، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة لكل األصول وااللتزامات مع مصادر خارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان التغيير هو معقول.

لغـــرض اإلفصاحـــات عـــن القيمـــة العادلـــة، قـــام البنـــك بتحديـــد فئـــات األصـــول وااللتزامـــات علـــى أســـاس طبيعـــة وخصائـــص ومخاطـــر األصـــول أو االلتزامـــات ومســـتوى 
التسلســـل الهرمـــي للقيمـــة العادلـــة كمـــا هـــو موضـــح أعـــاه.

النقد والنقد المعادل أ ٤-٣-ض 

ـــة وأصـــول ماليـــة عاليـــة الســـيولة ذات فتـــرات  يتكـــون النقـــد والنقـــد المعـــادل مـــن نقـــد بالصنـــدوق وأرصـــدة غيـــر مقيـــدة يتـــم االحتفـــاظ بهـــا لـــدى البنـــوك المركزي
ـــب البنـــك فـــي إدارة  ـــة ويتـــم اســـتخدامها مـــن جان ـــة فيمـــا تعلـــق بالتغيـــرات فـــي قيمتهـــا العادل ـــة أشـــهر التـــي تخضـــع لمخاطـــر غيـــر جوهري اســـتحقاق تصـــل لثاث

ـــي. ـــه قصيـــرة األجـــل. يتـــم إدراج النقـــد والنقـــد المعـــادل بالتكلفـــة المطفـــأة فـــي بيـــان المركـــز المال ارتباطات

عقود إعادة الشراء وإعادة البيع أ ٤-٣-ط  

ـــي ويتـــم قياســـها وفقـــً للسياســـات  ـــان المركـــز المال ـــخ مســـتقبلي محـــدد فـــي بي ـــة المباعـــة مـــع التعهـــد الفـــوري بإعـــادة شـــرائها فـــي تاري يتـــم إدراج األوراق المالي
ــتحقات  ــود فـــي »المسـ ــذه العقـ ــتلمة لهـ ــغ المسـ ــة بالمبالـ ــة المتعلقـ ــات المقابلـ ــدرج االلتزامـ ــة. تـ ــتثمار األوراق الماليـ ــرة أو السـ ــة للمتاجـ ــأوراق الماليـ ــبية لـ المحاسـ
للبنـــوك واقتراضـــات أخـــرى بســـوق النقـــد«. تتـــم معاملـــة الفـــرق بيـــن ســـعر البيـــع وســـعر إعـــادة الشـــراء كمصـــروف فائـــدة وهـــو يســـتحق علـــى مـــدى عمـــر عقـــد 

إعـــادة الشـــراء.

أمـــا األوراق الماليـــة المشـــتراة مـــع التعهـــد بإعـــادة بيعهـــا فـــي تاريـــخ مســـتقبلي محـــدد )إعـــادة شـــراء معكـــوس( فـــا يتـــم إدراجهـــا فـــي قائمـــة المركـــز المالـــي وتـــدرج 
المبالـــغ المدفوعـــة المتعلقـــة بهـــذه العقـــود ضمـــن »المســـتحق مـــن بنـــوك وإيداعـــات أخـــرى لســـوق النقـــد«. تتـــم معالجـــة الفـــرق بيـــن ســـعر البيـــع وســـعر إعـــادة 

الشـــراء كمصـــروف فوائـــد وتصبـــح مســـتحقة علـــى مـــدى فتـــرة العقـــد.

أوراق القبول أ ٤-٣-ظ 

ـــذا ال توجـــد هنـــاك  يتـــم اإلفصـــاح عـــن أوراق القبـــول فـــي بيـــان المركـــز المالـــي تحـــت األصـــول األخـــرى مـــع اإلفصـــاح عـــن االلتـــزام المقابـــل لهـــا فـــي االلتزامـــات األخـــرى. ل
ارتباطـــات خـــارج الميزانيـــة العموميـــة بالنســـبة ألوراق القبـــول.

األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر أ ٤-٣-ع 

ــات  ــول والتزامـ ــا أصـ ــى أنهـ ــف علـ ــي ال تصنـ ــتقة التـ ــات المشـ ــول وااللتزامـ ــع األصـ ــر جميـ ــراض إدارة المخاطـ ــا ألغـ ــظ بهـ ــتقة المحتفـ ــة المشـ ــن األدوات الماليـ تتضمـ
للمتاجـــرة. يتـــم قيـــاس األدوات الماليـــة المشـــتقة المحتفـــظ بهـــا ألغـــراض إدارة المخاطـــر بالقيمـــة العادلـــة فـــي تاريـــخ بيـــان المركـــز المالـــي. تعتمـــد معالجـــة التغيـــرات 

فـــي القيمـــة العادلـــة علـــى تصنيـــف الفئـــات التاليـــة:

تغطية القيمة العادلة   )1(

ـــة ألصـــل أو التـــزام مالـــي مـــدرج أو ارتبـــاط مؤكـــد يتـــم إدراج التغيـــرات فـــي القيمـــة  عندمـــا يتـــم تخصيـــص أداة ماليـــة مشـــتقة كتغطيـــة للتغيـــر فـــي القيمـــة العادل
العادلـــة لـــأداة الماليـــة المشـــتقة مباشـــرة فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل معـــً مـــع التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة للبنـــد المغطـــى المنســـوبة إلـــى المخاطـــر المغطـــاة.

فـــي حالـــة انتهـــاء مـــدة األداة الماليـــة المشـــتقة أو بيعهـــا أو إنهائهـــا أو اســـتخدامها أو فـــي حالـــة عـــدم وفائهـــا بمعاييـــر المحاســـبة لتغطيـــة القيمـــة العادلـــة أو 
فـــي حالـــة إلغـــاء التخصيـــص يتـــم التوقـــف عـــن اســـتخدام محاســـبة التغطيـــة. يتـــم إطفـــاء أي تعديـــل حتـــى تلـــك النقطـــة يتـــم إجـــراؤه علـــى البنـــد المغطـــى الـــذي 

ـــدة الفعلـــي المعـــاد احتســـابه للبنـــد علـــى مـــدى عمـــره المتبقـــي. ـــاح أو الخســـائر كجـــزء مـــن معـــدل الفائ ـــدة الفعلـــي فـــي األرب يســـتخدم ألجلـــه معـــدل الفائ
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إيضاحات حول البيانات المالية
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 4 

عقود اإليجار أ ٤-9 

يتم إدراج مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف في بيان الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

نتـــج عـــن معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 16 احتســـاب معظـــم عقـــود اإليجـــار بواســـطة المســـتأجر ضمـــن نطـــاق المعيـــار بطريقـــة مماثلـــة لتلـــك التـــي كان يتـــم 
ـــزام  ـــدرج المســـتأجرون »الحـــق فـــي اســـتخدام« األصـــل وااللت ـــي رقـــم 17 »عقـــود اإليجـــار«. ي ـــار المحاســـبي الدول بهـــا احتســـاب عقـــود اإليجـــار التمويلـــي بموجـــب المعي
المالـــي المقابـــل فـــي بيـــان المركـــز المالـــي. يتـــم إطفـــاء الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــل علـــى مـــدى فتـــرة اإليجـــار، ويتـــم قيـــاس االلتـــزام المالـــي بالتكلفـــة المطفـــأة. لـــم 
تتغيـــر محاســـبة المؤجـــر بشـــكل كبيـــر عمـــا هـــو عليـــه الحـــال بموجـــب المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم 17. لقـــد طبـــق البنـــك معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 

16 باســـتخدام طريقـــة األثـــر الرجعـــي المعدلـــة، وبالتالـــي لـــم يتـــم تعديـــل أرقـــام المقارنـــة.

مبدئيـــً، يقيـــس البنـــك الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــل والتزامـــات اإليجـــار بالقيمـــة الحاليـــة لمدفوعـــات اإليجـــار المســـتقبلية. يتـــم خصـــم المبلـــغ باســـتخدام معـــدل 
الفائـــدة الضمنـــي فـــي عقـــد اإليجـــار إذا كان باإلمـــكان تحديـــده، وإال يتـــم اســـتخدام معـــدل االقتـــراض المتزايـــد. تاريـــخ البـــدء هـــو التاريـــخ الـــذي يتيـــح فيـــه المؤجـــر 
ـــي، يقيـــس البنـــك الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــل بالتكلفـــة مطروحـــً منهـــا اإلطفـــاء المتراكـــم وخســـائر انخفـــاض  األصـــل األساســـي لاســـتخدام. بعـــد اإلدراج المبدئ

القيمـــة المتراكمـــة.

بعـــد اإلدراج المبدئـــي، يقيـــس البنـــك التزامـــات اإليجـــار بواســـطة )أ( زيـــادة القيمـــة الدفتريـــة لكـــي تعكـــس الفوائـــد علـــى التزامـــات اإليجـــار؛ )ب( تخفيـــض القيمـــة 
الدفتريـــة لكـــي تعكـــس مدفوعـــات اإليجـــار التـــي تمـــت؛ و)٣( إعـــادة قيـــاس القيمـــة الدفتريـــة لكـــي تعكـــس أي إعـــادة تقييـــم أو تعديـــات علـــى اإليجـــار أو لكـــي 
تعكـــس مدفوعـــات اإليجـــار الموضوعيـــة الثابتـــة. الفوائـــد علـــى  التزامـــات اإليجـــار هـــي المبلـــغ الـــذي ينتـــج معـــدل فائـــدة دوري منتظـــم علـــى الرصيـــد المتبقـــي 

اللتزامـــات اإليجـــار. معـــدل الفائـــدة الـــدوري هـــو المعـــدل المســـتخدم لخصـــم مدفوعـــات اإليجـــار مـــن أجـــل احتســـاب التزامـــات اإليجـــار.

الضمانات المالية  أ ٤-1٠ 

ـــام بموجبهـــا بمدفوعـــات محـــددة لتعويـــض مالكهـــا عـــن الخســـارة التـــي يتكبدهـــا بســـبب فشـــل  ـــب مـــن البنـــك القي ـــة هـــي العقـــود التـــي ُيطل ـــات المالي الضمان
ـــن. ـــول موعـــد اســـتحقاقه وفقـــً لبنـــود أداة الدي ـــام بالدفـــع عنـــد حل ـــن محـــدد فـــي القي مدي

ـــي، يتـــم قيـــاس التزامـــات البنـــك  ـــى اإلدراج المبدئ ـــً إل ـــي. إلحاق ـــخ إصـــدار الضمـــان المال ـــة فـــي تاري ـــة بالقيمـــة العادل ـــات المالي ـــة فـــي البيان ـــات المالي يتـــم إدراج الضمان
ـــرادات الرســـوم المحققـــة بطريقـــة القســـط الثابـــت فـــي بيـــان الدخـــل  ـــات وفقـــً للقيـــاس المبدئـــي مطروحـــً منـــه اإلطفـــاء المحتســـب إلدراج إي بموجـــب تلـــك الضمان
الشـــامل، أيهمـــا أقـــل، علـــى مـــدى عمـــر الضمـــان المالـــي وأفضـــل تقديـــر للنفقـــات الازمـــة لتســـوية أي التـــزام مالـــي ينشـــأ فـــي تاريـــخ التقريـــر. يتـــم تحديـــد هـــذه 
التقديـــرات بنـــاء علـــى خبـــرة تعامـــات مماثلـــة لخســـائر ســـابقة، معـــززة باجتهـــادات اإلدارة. أي زيـــادة فـــي االلتـــزام تكـــون متعّلقـــة بالضمانـــات، تـــدرج فـــي بيـــان الدخـــل 

الشـــامل. 

منافع الموظفين أ ٤-11 

منافع نهاية الخدمة  أ ٤-11-أ 

تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقً لشروط تعاقد الموظفين بالبنك في تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل الُعماني لعام ٢00٣ وتعدياته.  

تـــدرج المســـاهمات فـــي خطـــة تقاعـــد ذات مســـاهمات محـــددة والتأميـــن ضـــد إصابـــات العمـــل للموظفيـــن الُعمانييـــن وفقـــً لقانـــون التأمينـــات االجتماعيـــة بســـلطنة 
ُعمـــان لعـــام 1991 ويتـــم إدراجهـــا كمصـــروف فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل عنـــد تكبدهـــا.

المنافع قصيرة األجل أ ٤-11-ب 

يتم قياس االلتزامات عن المنافع قصيرة األجل في األساس بدون خصم ويتم تحميلها على المصروف عند تقديم الخدمة ذات الصلة.

يتـــم إدراج مخصـــص للمبلـــغ المتوقـــع دفعـــه فـــي الحالـــة التـــي يوجـــد فيهـــا علـــى البنـــك التـــزام حالـــي أو اســـتداللي لدفـــع هـــذا المبلـــغ نتيجـــة لخدمـــات ســـابقة 
مقدمـــة مـــن جانـــب الموظـــف ومـــن الممكـــن قيـــاس االلتـــزام بصـــورة موثـــوق بهـــا.

عائد السهم الواحد أ ٤-1٢ 

يقـــوم البنـــك بعـــرض بيانـــات العائـــد األساســـي والعائـــد المعـــدل ألســـهمه العاديـــة. يتـــم احتســـاب العائـــد األساســـي للســـهم بقســـمة الربـــح أو الخســـارة المنســـوبة 
إلـــى حاملـــي األســـهم العاديـــة للبنـــك علـــى المتوســـط المرجـــح لعـــدد األســـهم العاديـــة القائمـــة خـــال العـــام. يتـــم احتســـاب العائـــد علـــى أســـاس ســـنوي للســـهم 
عـــن طريـــق احتســـاب العائـــد للســـهم الواحـــد علـــى أســـاس ســـنوي للســـنة بالكامـــل. يحـــّدد العائـــد المعـــدل للســـهم بتعديـــل الربـــح أو الخســـارة المنســـوبة إلـــى 
حاملـــي األســـهم العاديـــة والمتوســـط المرجـــح لعـــدد األســـهم العاديـــة القائمـــة بتأثيـــر جميـــع األســـهم العاديـــة المحتملـــة المعدلـــة التـــي تشـــتمل علـــى أوراق قابلـــة 

للتحويـــل إلـــى أســـهم أو أدوات مماثلـــة.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 4 

الممتلكات والمعدات والتركيبات أ ٤-٤ 

ــة  ــن التكلفـ ــة. تتضمـ ــي القيمـ ــاض فـ ــائر االنخفـ ــم وخسـ ــتهاك المتراكـ ــً االسـ ــة ناقصـ ــة التاريخيـ ــات بالتكلفـ ــدات والتركيبـ ــكات والمعـ ــود الممتلـ ــاس بنـ ــم قيـ يتـ
التاريخيـــة المصروفـــات التـــي تنســـب بصفـــة مباشـــرة إلـــى اقتنـــاء األصـــل وإعـــداده الســـتخدامه المقصـــود. يتـــم احتســـاب االســـتهاك بطريقـــة القســـط الثابـــت علـــى 
مـــدى العمـــر اإلنتاجـــي المقـــدر للممتلـــكات والمعـــدات والتركيبـــات باســـتثناء األرض بالملكيـــة الحـــرة. األعمـــار اإلنتاجيـــة المقـــدرة للســـنة الحاليـــة علـــى النحـــو التالـــي:

عدد السنوات األصل   

5 السيارات  

7-6 األثاث والتركيبات 

7-6 معدات المكتب 

10 برمجيات اإلنتاج 

ال يتـــم اســـتهاك األراضـــي واألعمـــال الرأســـمالية قيـــد التنفيـــذ، ولكـــن يتـــم اختبارهـــا النخفـــاض القيمـــة. تتـــم مراجعـــة األعمـــار اإلنتاجيـــة والقيـــم المتبقيـــة لأصـــول 
ـــر.  ـــخ تقري وتعـــدل، متـــى مـــا كان ذلـــك مائمـــً، فـــي كل تاري

تخفض القيمة الدفترية لأصل مباشرة إلى قيمته القابلة لاسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لأصل أكبر من القيمة القابلة لاسترداد المقدرة.

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصات مع القيمة الدفترية والمدرجة كـ»إيرادات تشغيل أخرى« في بيان الدخل الشامل.

تـــدرج التكاليـــف الاحقـــة ضمـــن القيمـــة الدفتريـــة لأصـــل أو تـــدرج كأصـــل منفصـــل، كمـــا هـــو مناســـب، فقـــط عندمـــا يكـــون مـــن المحتمـــل أن تتدفـــق المنافـــع 
االقتصاديـــة المســـتقبلية المصاحبـــة للبنـــد إلـــى البنـــك ويمكـــن تقديـــر تكلفـــة البنـــد بشـــكل يعتمـــد عليـــه. تســـتبعد القيمـــة الدفتريـــة للقطعـــة المســـتبدلة. 

وتـــم تحميـــل كافـــة اإلصاحـــات والصيانـــة األخـــرى علـــى األربـــاح أو الخســـائر خـــال الفتـــرة الماليـــة التـــي تتكبـــد فيهـــا.

العقارات االستثمارية أ ٤-٥ 

العقـــارات االســـتثمارية تمثـــل قطعتـــي أرض اســـتلمهما البنـــك كمنحـــة مـــن حكومـــة ســـلطنة ُعمـــان خـــال عـــام ٢008. ويحتفـــظ بهمـــا حاليـــً لاســـتخدام فـــي أعمـــال 
غيـــر محـــددة وال يشـــغلهما البنـــك حاليـــً. وقـــد قـــام البنـــك بـــإدراج هاتيـــن القطعتيـــن بمتوســـط تقييـــم مقيميـــن اثنيـــن خـــال عـــام ٢008. وبعـــد القيـــاس المبدئـــي، 

ُتـــدرج قطعتـــا األرض بالتكلفـــة ناقصـــً انخفـــاض القيمـــة المتراكـــم، إن وجـــد.

الودائع وأوراق الدين المصدرة وااللتزامات الثانوية أ ٤-٦ 

يتـــم إدراج كافـــة ودائـــع ســـوق النقـــد والعمـــاء بشـــكل مبدئـــي بالقيمـــة العادلـــة وتـــدرج الحقـــً بالتكلفـــة المطفـــأة. ُتقـــاس الودائـــع وأوراق الديـــن المصـــدرة وااللتزامـــات 
الثانويـــة بتكلفتهـــا المطفـــأة باســـتخدام طريقـــة معـــدل الفائـــدة الفعلـــي. يقـــوم البنـــك بتصنيـــف األدوات الماليـــة الرأســـمالية كالتزامـــات ماليـــة أو أدوات حقـــوق 

ملكيـــة وفقـــً لموضـــوع البنـــود التعاقديـــة لـــأداة. 

الضريبة أ ٤-7  

ـــة وضريبـــة مؤجلـــة. يتـــم  يتـــم تكويـــن مخصـــص للضريبـــة وفقـــً للقوانيـــن الضريبيـــة المعمـــول بهـــا فـــي ســـلطنة عمـــان. تتكـــون ضريبـــة الدخـــل مـــن ضريبـــة جاري
إدراج مصـــروف ضريبـــة الدخـــل فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل فيمـــا عـــدا القـــدر الـــذي يتعلـــق ببنـــود مدرجـــة بصفـــة مباشـــرة فـــي حقـــوق المســـاهمين أو اإليـــرادات 

الشـــاملة األخـــرى. 

الضريبـــة الجاريـــة هـــي الضريبـــة المســـتحقة الدفـــع محســـوبة باســـتخدام معـــدالت الضريبـــة المطبقـــة أو التـــي تطبـــق علـــى نحـــو واســـع فـــي تاريـــخ التقريـــر وأيـــة 
تعديـــات علـــى الضريبـــة المســـتحقة عـــن ســـنوات ســـابقة.

تحتســـب أصول/التزامـــات الضريبـــة المؤجلـــة باســـتخدام طريقـــة االلتـــزام لجميـــع الفـــروق المؤقتـــة بيـــن القيـــم الدفتريـــة لأصـــول وااللتزامـــات ألغـــراض التقاريـــر 
ـــغ المســـتخدمة ألغـــراض الضريبـــة. يتـــم احتســـاب مبلـــغ الضريبـــة المؤجلـــة وفقـــً لمعـــدالت الضريبـــة التـــي يتوقـــع تطبيقهـــا علـــى الفـــروق المؤقتـــة  الماليـــة والمبال

عندمـــا تعكـــس بنـــاًء علـــى القوانيـــن المطبقـــة أو التـــي ســـيتم تطبيقهـــا علـــى نحـــو واســـع فـــي تاريـــخ التقريـــر.

يتـــم إدراج أصـــل الضريبـــة المؤجلـــة فقـــط إلـــى الحـــد الـــذي يكـــون مـــن المحتمـــل معـــه توّفـــر ربـــح ضريبـــي مســـتقبلي كاٍف يمكـــن فـــي مقابلـــه اســـتخدام األصـــل. 
تتـــم مراجعـــة أصـــول الضريبـــة المؤجلـــة فـــي تاريـــخ كل تقريـــر وتخفيضهـــا بالقـــدر الـــذي يكـــون مـــن غيـــر الممكـــن معـــه تحقـــق المنفعـــة الضريبيـــة ذات الصلـــة.

األصول االئتمانية أ ٤-8 

ال تعامل األصول المحتفظ بها كعهدة أو بصفة أمانة كأصول للبنك وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه البيانات المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 5 

األدوات المالية )تابع( أ ٥-1  

المدخـــالت واالفتراضـــات والتقنيـــات المســـتخدمة لحســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة وفـــق منهجيـــة معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة 
ـــم 9 رق

يتطلـــب قيـــاس خســـائر انخفـــاض القيمـــة فـــي كٍل مـــن معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 ومعيـــار المحاســـبة الدولـــي ٣9 فـــي جميـــع فئـــات الموجـــودات الماليـــة، 
ــائر انخفـــاض القيمـــة  ــة المســـتقبلية وقيـــم الضمانـــات عنـــد تحديـــد خسـ ــات النقديـ ــر مبلـــغ وتوقيـــت التدفقـ ــه الخصـــوص، حـــول تقديـ إصـــدار أحـــكام، علـــى وجـ
وتقييـــم الزيـــادة الكبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان. هـــذه التقديـــرات تقودهـــا بعـــدد مـــن العوامـــل، حيـــث يمكـــن أن تـــؤدي التغييـــرات إلـــى مســـتويات مختلفـــة مـــن 
المخصصـــات. حســـابات خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة للبنـــك هـــي نواتـــج مـــن النمـــاذج المعقـــدة مـــع عـــدد مـــن االفتراضـــات الضمنيـــة فيمـــا يتعلـــق باختيـــار المدخـــات 

ـــي:  ـــا يل ـــرات المحاســـبية م ـــر األحـــكام والتقدي ـــادل. تتضمـــن عناصـــر نمـــاذج خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة التـــي تعتب ـــرة واعتمادهـــا المتب المتغي

نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للبنك، الذي يصنف احتمالية التقصير للدرجات الفردية؛   •

ـــم ينبغـــي قيـــاس المخصصـــات المتعلقـــة باألصـــول الماليـــة علـــى  ـــادة كبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان، ومـــن ث ـــت هنـــاك زي ـــر البنـــك لتقييـــم مـــا إذا كان •   معايي
أســـاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتملـــة والتقييـــم النوعـــي؛

تقسيم األصول المالية عندما يتم تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي؛   •

تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخات؛   •

•   تحديـــد االرتباطـــات بيـــن ســـيناريوهات االقتصـــاد الكلـــي والمدخـــات االقتصاديـــة، مثـــل مســـتويات البطالـــة وقيـــم الضمانـــات، والتأثيـــر علـــى احتماليـــة 
التقصيـــر والتعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر والخســـائر الناشـــئة مـــن التقصيـــر؛ و

اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي التطلعية وأوزانها االحتمالية، الشتقاق المدخات االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.   •

القيمة العادلة لألدوات المشتقة وغيرها من األدوات المالية أ ٥-٢ 

يتـــم تحديـــد القيمـــة العادلـــة لـــأدوات الماليـــة التـــي ال تتـــم المتاجـــرة بهـــا فـــي ســـوق نشـــطة )مثـــل األدوات المشـــتقة غيـــر المتداولـــة( باســـتخدام تقنيـــات التقييـــم. 
يســـتخدم البنـــك تقديراتـــه الختيـــار مجموعـــة طـــرق متنوعـــة والقيـــام بافتراضـــات تعتمـــد بشـــكل رئيســـي علـــى ظـــروف الســـوق القائمـــة فـــي نهايـــة كل فتـــرة تقريـــر. 

يســـتخدم البنـــك تحليـــل التدفقـــات النقديـــة المتوقعـــة ألصـــول ماليـــة متاحـــة للبيـــع متنوعـــة التـــي لـــم يتاجـــر بهـــا فـــي ســـوق نشـــطة.

تقدير القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة أ ٥-٣ 

فـــي حالـــة قيـــاس األصـــول المضمنـــة بالقيمـــة العادلـــة مثـــل صناديـــق األســـهم الخاصـــة، تســـتخدم اإلدارة صافـــي قيمـــة األصـــول. وتـــرى اإلدارة أن صافـــي قيمـــة األصـــول 
لهـــذه االســـتثمارات تمثـــل قيمهـــا العادلـــة حيـــث تقـــاس غالبيـــة األصـــول المضمنـــة مقيمـــة بالقيمـــة العادلـــة ويأخـــذ صافـــي األصـــول المبلـــغ عنـــه لهـــذه الكيانـــات 

تغيـــرات القيـــم العادلـــة المحدثـــة فـــي االعتبـــار. 

إيرادات الرسوم والعموالت أ ٥-٤    

يعتمـــد إدراج إيـــرادات الرســـوم والعمـــوالت علـــى الغـــرض التـــي يتـــم مـــن أجلهـــا تقديـــر العمـــوالت وأســـاس المحاســـبة ألي أداة ماليـــة مصاحبـــة. تقـــوم اإلدارة بتطبيـــق 
بعـــض االفتراضـــات واألحـــكام مـــن أجـــل تحديـــد الرســـوم التـــي هـــي جـــزء ال يتجـــزأ مـــن ســـعر الفائـــدة الســـائد ألداة ماليـــة، والرســـوم المحققـــة حيـــث يتـــم تقديـــم 

خدمـــات، والرســـوم التـــي يتـــم تحقيقهـــا عنـــد تنفيـــذ إجـــراء مهـــم.

الضرائب أ ٥-٥  

توجـــد أوجـــه عـــدم التيقـــن فيمـــا يتعلـــق بتفســـير القوانيـــن الضريبيـــة وكميـــة وتوقيـــت الدخـــل الخاضـــع للضريبـــة فـــي المســـتقبل. بالنظـــر إلـــى مجموعـــة واســـعة 
مـــن العاقـــات التجاريـــة وطبيعـــة االتفاقـــات التعاقديـــة القائمـــة، الخافـــات التـــي تنشـــأ بيـــن النتائـــج الفعليـــة واالفتراضـــات، أو تغييـــرات فـــي المســـتقبل لمثـــل هـــذه 
االفتراضـــات، قـــد يحتـــم إجـــراء التعديـــات فـــي المســـتقبل لحســـاب ضريبـــة الدخـــل التـــي ســـجلت بالفعـــل. يقـــوم البنـــك بتكويـــن مخصصـــات، اســـتنادًا إلـــى تقديـــرات 
معقولـــة، عـــن العواقـــب المحتملـــة لوضـــع اللمســـات النهائيـــة للربـــوط الضريبيـــة للبنـــك. مقـــدار تلـــك المخصصـــات يســـتند علـــى عوامـــل مختلفـــة، مثـــل الخبـــرة 

لربـــوط ضريبيـــة ســـابقة وتفســـيرات مختلفـــة مـــن األنظمـــة الضريبيـــة مـــن قبـــل الكيـــان الخاضـــع للضريبـــة ومســـؤولية الســـلطات الضريبيـــة.

تـــدرج األصـــول الضريبيـــة المؤجلـــة عـــن جميـــع الخســـائر الضريبيـــة غيـــر المســـتخدمة إلـــى حـــد أنـــه مـــن المحتمـــل أن الربـــح الخاضـــع للضريبـــة ســـيكون متوفـــرًا مقابـــل 
الخســـائر التـــي يمكـــن االســـتفادة منهـــا. يتطلـــب مـــن اإلدارة اتخـــاذ قـــرار مهـــم لتحديـــد مقـــدار األصـــول الضريبيـــة المؤجلـــة التـــي يمكـــن إثباتهـــا، بنـــاًء علـــى التوقيـــت 

المحتمـــل ومســـتوى األربـــاح الخاضعـــة للضريبـــة فـــي المســـتقبل جنبـــً إلـــى جنـــب مـــع اســـتراتيجيات التخطيـــط الضريبـــي فـــي المســـتقبل.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 4 

توزيعات أرباح على أسهم عادية  أ ٤-1٣ 

ـــزام وتخصـــم مـــن حقـــوق المســـاهمين حينمـــا يتـــم الموافقـــة عليهـــا مـــن قبـــل المســـاهمين. يتـــم خصـــم  ـــة يتـــم إدراجهـــا كالت ـــاح علـــى أســـهم عادي توزيعـــات أرب
ـــا يتـــم دفعهـــا. ـــة مـــن حقـــوق المســـاهمين عندم ـــاح المرحلي توزيعـــات األرب

توزيعات األرباح للسنة التي يتم الموافقة عليها بعد تاريخ بيان المركز المالي يتم معاملتها كحدث بعد تاريخ بيان المركز المالي.

التقرير عن قطاعات التشغيل أ ٤-1٤ 

ـــرادات والمصروفـــات التـــي  ـــرادات ويتكبـــد مصروفـــات، متضمنـــة اإلي ـــق مـــن خالهـــا إي قطـــاع التشـــغيل هـــو مكـــون مـــن البنـــك يمـــارس أنشـــطة األعمـــال التـــي يحّق
تتعّلـــق بمعامـــات مـــع أي مـــن مكونـــات البنـــك األخـــرى ويتـــم فحـــص نتائـــج أنشـــطتها بانتظـــام مـــن قبـــل الرئيـــس التنفيـــذي للبنـــك )وهـــو متخـــذ القـــرار الرئيســـي 

بالبنـــك( التخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة بتوزيـــع المـــوارد لـــكل قطـــاع وقيـــاس أدائـــه الـــذي تتوفـــر عنـــه المعلومـــات الماليـــة المنفصلـــة. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة أ ٤-1٥ 

تحكـــم مكافـــآت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة كمـــا هـــو محـــدد فـــي قانـــون الشـــركات التجاريـــة والتوجيهـــات الصـــادرة مـــن قبـــل الهيئـــة العامـــة لســـوق المـــال وعقـــد 
تأســـيس البنـــك.

تحـــدد الجمعيـــة العموميـــة الســـنوية وتعتمـــد المكافـــآت وأتعـــاب حضـــور جلســـات مجلـــس اإلدارة ولجانـــه الفرعيـــة شـــريطة، وفقـــً للمـــادة 106 مـــن قانـــون الشـــركات 
التجاريـــة لعـــام 1974، وتعدياتـــه، أن ال تتجـــاوز هـــذه األتعـــاب 5٪ مـــن صافـــي الربـــح الســـنوي بعـــد خصـــم االحتياطـــي القانونـــي واالحتياطـــي االختيـــاري وتوزيعـــات 
ـــال  ـــكل عضـــو 10.000 ري ـــي. ال يجـــوز أن تتجـــاوز أتعـــاب حضـــور جلســـات مجلـــس اإلدارة ل ـــال عمان ـــة للمســـاهمين علـــى أن ال تتجـــاوز هـــذه األتعـــاب ٢00.000 ري ـــاح النقدي األرب

ـــي فـــي الســـنة الواحـــدة. عمان

األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1 أ ٤-1٦  

ـــأوراق  ـــة ل ـــة وفقـــً لمضمـــون الشـــروط التعاقدي ـــة أو أدوات حقـــوق ملكي ـــات مالي يقـــوم البنـــك بتصنيـــف األوراق الرأســـمالية المســـتديمة الشـــريحة رقـــم 1 كمطلوب
الرأســـمالية المســـتديمة الشـــريحة رقـــم 1. ال يمكـــن اســـترداد األوراق الرأســـمالية المســـتديمة الشـــريحة رقـــم 1 مـــن قبـــل حامليهـــا، ويكـــون لهـــم الحـــق فـــي التوزيـــع 

ـــر مجلـــس اإلدارة. وبنـــاًء عليـــه، يتـــم عرضهـــا كمكـــون ضمـــن حقـــوق الملكيـــة. غيـــر التراكمـــي ووفقـــً لتقدي

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية أ 5 
يتطلـــب إعـــداد البيانـــات الماليـــة مـــن اإلدارة إجـــراء اجتهـــادات وتقديـــرات وافتراضـــات تؤثـــر علـــى تطبيـــق السياســـات المحاســـبية والمبالـــغ المقـــرر عنهـــا لأصـــول 
ـــة فـــي ظـــل الظـــروف  ـــرات واالفتراضـــات المصاحبـــة علـــى الخبـــرة الســـابقة وعوامـــل أخـــرى يعتقـــد أنهـــا معقول ـــرادات والمصروفـــات. وترتكـــز التقدي وااللتزامـــات واإلي
التـــي تشـــكل نتائجهـــا أساســـً إلجـــراء أحـــكام حـــول القيـــم الدفتريـــة لأصـــول وااللتزامـــات التـــي ال تكـــون واضحـــة مـــن مصـــادر أخـــرى. وينـــدر أن تكـــون التقديـــرات 

المحاســـبية الناتجـــة مســـاوية للنتائـــج الفعليـــة ذات العاقـــة. 

ــا  ــا علـــى أســـاس مســـتمر. وتـــدرج التعديـــات علـــى التقديـــرات المحاســـبية بالفتـــرة التـــي تتـــم فيهـ تتـــم مراجعـــة التقديـــرات واالفتراضـــات التـــي تســـتند عليهـ
مراجعـــة التقديـــرات إذا كانـــت التعديـــات تؤثـــر فقـــط علـــى الفتـــرة أو خـــال فتـــرة التعديـــل والفتـــرات المســـتقبلية إذا كان التعديـــل يؤثـــر علـــى الفتـــرات الحاليـــة 

والمســـتقبلية. التقديـــرات المحاســـبية الجوهريـــة للبنـــك هـــي:

األدوات المالية  أ ٥-1  

ـــغ المدرجـــة فـــي البيانـــات الماليـــة للســـنة تتعلـــق بالتغييـــرات التـــي تـــم  إن األحـــكام الصـــادرة فـــي تطبيـــق السياســـات المحاســـبية التـــي لهـــا أكبـــر األثـــر علـــى المبال
ـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9: األدوات الماليـــة التـــي تؤثـــر علـــى: إدخالهـــا نتيجـــة تبنـــي معيـــار التقاري

•  تصنيـــف األصـــول الماليـــة: تقييـــم نمـــوذج األعمـــال الـــذي يتـــم فيـــه االحتفـــاظ باألصـــول وتقييـــم مـــا إذا كانـــت الشـــروط التعاقديـــة لأصـــول الماليـــة هـــي   
فقـــط دفـــع أصـــل وفائـــدة أصـــل المبلـــغ غيرالمدفـــوع.

•  احتســـاب الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة: التغييـــرات فـــي االفتراضـــات والتقديـــرات بشـــأن الشـــكوك التـــي لهـــا تأثيـــر جوهـــري علـــى الخســـائر االئتمانيـــة   
ــذا األثر  ــة. ويرجع هـ ــة رقـــم 9: األدوات الماليـ ــة الدوليـ ــر الماليـ ــار التقاريـ ــة تبنـــي معيـ ــا نتيجـ ــرات التـــي تـــم إدخالهـ ــنة تتعلـــق بالتغييـ ــة للسـ المتوقعـ
بشكل رئيسي إلى المدخات واالفتراضات والتقنيات المستخدمة في احتســـاب الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة بموجب منهجية معيـــار الماليـــة 

ــم 9. ــة رقـ الدوليـ
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد )تابع( ب 2 

تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على المستحق من البنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد هو كما يلي:

31 ديسمبر 2019إجمالي القيمة الدفترية
ريال عماني باآلالف

31 ديسمبر 2018 
ريال عماني باآلالف

المجموعالمجموعالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

121.845105.242-113.2988.547 كما في 1 يناير

84.83116.603--84.831 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

-)7.623(-)7.623(-أصول ملغاة أو تم سدادها
 ──────

199.053121.845-198.129924كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

إجمالي القيمة الدفترية
31 ديسمبر 2019

دوالر أمريكي باآلالف
31 ديسمبر 2018

دوالر أمريكي باآلالف

المجموعالمجموعالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

294.28122.200316.481273٫356 كما في 1 يناير

220.34043٫124--220.340 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

-)19.801(-)19.801(-أصول ملغاة أو تم سدادها
 ──────

517.020316٫480-514.6212.399كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

31 ديسمبر 2019الخسائر االئتمانية المتوقعة
ريال عماني باآلالف

31 ديسمبر 2018 
ريال عماني باآلالف

المجموعالمجموعالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

4421٫039-232210 كما في 1 يناير

281---- أثر تبني معيار التقارير المالية الدولية رقم 9
 ──────

4421٫320-232210كما في 1 يناير ٢018 )ُمعاد بيانه(

)966(---- قروض مشطوبة مقابل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

37488-)181(555صافي )المفرج(/المحمل للسنة )ج6(
 ──────

816442-78729كما في ٣1 ديسمبر  ٢٠19

الخسائر االئتمانية المتوقعة
31 ديسمبر 2019

دوالر أمريكي باآلالف
31 ديسمبر 2018 

دوالر أمريكي باآلالف

المجموعالمجموعالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

1.1482٫699-603545 كما في 1 يناير

730---- أثر تبني معيار التقارير المالية الدولية رقم 9
 ──────

1.1483٫429-603545كما في 1 يناير ٢018 )ُمعاد بيانه( قروض مشطوبة

)2٫509(---- مقابل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

971228-)470(1.441صافي )المفرج(/المحمل للسنة )ج6(
 ──────

2.1191٫148-2.04475 كما في ٣1 ديسمبر

النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي ب 1 

31 ديسمبر  2018
دوالر أمريكي

باآلالف

31 ديسمبر 2019
دوالر أمريكي

باآلالف

31 ديسمبر 2019
ريال عماني

باآلالف

31 ديسمبر 2018
ريال عماني 

باآلالف

26.96724.374النقدية63.30970.044

505505وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعماني1.3121.312

62.10047.577األرصدة لدى البنك المركزي العماني123.576161.299

188.197232.65589.57272.456
────────────────────────

)1(   ال يمكن سحب وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعماني بدون موافقة البنك المركزي الُعماني.
 )2(  خال السنة، إن متوسط رصيد الحد األدنى الذي ينبغي االحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني كاحتياطي قانوني يبلغ 76.89

       مليون ريال عماني )2018: 72.42 مليون ريال عماني(. 

مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد ب 2 

31 ديسمبر 2018
دوالر أمريكي

باآلالف

31 ديسمبر 2019
دوالر أمريكي

باآلالف

31 ديسمبر 2019
ريال عماني

باآلالف

31 ديسمبر 2018
ريال عماني 

باآلالف

12.98712.990
 بالعملة المحلية: 

5.0015.000إيداعات بسوق النقد

12.98712.9905.0015.000

بالعملة األجنبية:
179.04294.367إيداعات بسوق النقد245.109465.044

2.5438.666قروض لبنوك22.5096.605

12.46713.812 أرصدة عند الطلب35.87532.381

303.493504.030194.052116.845

316.480517.020199.053121.845

)442()816(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة)2.119()1.148(

315,332514.901198.237121.403
────────────────────────
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع(  ب 3 
 

فيما يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المقابل على القروض والسلف والتمويل:

إجمالي القيمة الدفترية 
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة 2
ريال عماني

باآلالف

المرحلة 3
ريال عماني

باآلالف

المجموع 
ريال عماني

باآلالف

1.825.751437.9267٦.98٣2.340.660كما في 1 يناير ٢019

822.094169.49018.٢1٢1.009.796 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)780.971()19.٦٦٢()180.869()580.440(أصول ملغاة أو تم سدادها

-)1.٦٤9()123.077(124.726تحويات إلى المرحلة 1

-)1.711(72.820)71.109(تحويات إلى المرحلة ٢

-٥1.8٠٠)22.874()28.926(تحويات إلى المرحلة ٣

2.092.096353.4161٢٣.97٣2.569.485في ٣1 ديسمبر ٢٠19

الخسائر االئتمانية المتوقعة
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة 2
ريال عماني

باآلالف

المرحلة 3
ريال عماني

باآلالف

المجموع 
ريال عماني

باآلالف

12.69533.629٣٣.٠٢٥79.349كما في 1 يناير ٢019

3.02820.99511.78135.804 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)16.182()٢8٠()6.046()9.856(أصول ملغاة أو تم سدادها

٦97697--قروض مستردة من محفظة خاصة

-)٥٣٠()5.756(6.286تحويات إلى المرحلة 1

-)7٦٢(1.675)913(تحويات إلى المرحلة ٢

-٣.181)2.752()429(تحويات إلى المرحلة ٣

10.81141.745٤7.11٢99.668في ٣1 ديسمبر ٢٠19

إجمالي القيمة الدفترية 
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة 2
ريال عماني

باآلالف

المرحلة 3
ريال عماني

باآلالف

المجموع 
ريال عماني

باآلالف

1.489.919596.65361.6592.148.231كما في 1 يناير ٢018

698.847140.6308.169847.646 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)655.217()6.490()195.672()453.055(أصول ملغاة أو تم سدادها

-)1.٣٣1()107.027(108.358تحويات إلى المرحلة 1

-)٢.5٢9(20.655)18.126(تحويات إلى المرحلة ٢

-17.505)17.313()192(تحويات إلى المرحلة ٣

1.825.751437.92676.98٣2.340.660في ٣1 ديسمبر ٢018

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة 2
ريال عماني

باآلالف

المرحلة 3
ريال عماني

باآلالف

المجموع 
ريال عماني

باآلالف

42.946---كما في 1 يناير ٢018

18.948---أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 9 )إيضاح أ1-6(

6.01728.435٢7.44٢61.894مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المعدل كما في 1 يناير ٢018

-)5٣4()3.573(4.107تحويات إلى المرحلة 1

-)1.115(1.138)23(تحويات إلى المرحلة ٢

-647)635()12( تحويات إلى المرحلة ٣

2.6068.2646.58517.455صافي المحمل للسنة )ج6(

12.69533.629٣٣.0٢579.349في ٣1 ديسمبر ٢018

القروض والسلف والتمويل - بالصافي  ب 3 
 

31 ديسمبر 2018
دوالر أمريكي

باآلالف

31 ديسمبر 2019
دوالر أمريكي

باآلالف

  31 ديسمبر 2019
ريال عماني 

باآلالف

31 ديسمبر 2018
ريال عماني 

باآلالف

1.668.4791٫578٫223الشركات4٫099٫2814.333.712

901.006762٫437التجزئة1٫980٫3552.340.275

2.569.4852٫340٫660إجمالي القروض والسلف والتمويل6٫079٫6366.673.987

)79٫349()99.668(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة)258.878()206٫101(

)9٫381()15.664(الفوائد التعاقدية غير المدرجة)40.686()24٫366(

)230٫467()299.564()115.332()88٫730(

2.454.1532٫251٫930صافي القروض والسلف والتمويل5٫849٫1696.374.423
────────────────────────

يتضمن إجمالي القروض والسلف والتمويل مبلغ 216.59 مليون ريال عماني )2018: 183.21 مليون ريال عماني( من خال أنشطة التمويل لصحار اإلسامي وفق طريقة التمويل 

اإلسامي. 

تتكون القروض والسلف والتمويل مما يلي:

31 ديسمبر 2018
دوالر أمريكي

باآلالف

31 ديسمبر 2019
دوالر أمريكي

باآلالف

31 ديسمبر 2019
ريال عماني 

باآلالف

31 ديسمبر 2018
ريال عماني 

باآلالف

2.316.0942٫051٫105قروض5٫327٫5456.015.829
106.406127٫920 سحب على المكشوف332٫260276.379

94.104107٫727قروض مقابل إيصاالت أمانة279٫810244.426

52.88153٫908كمبياالت مخصومة140٫021137.353

2.569.4852٫340٫660إجمالي القروض والسلف والتمويل6٫079٫6366.673.987

)79٫349()99.668(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة)258.878()206٫101(

)9٫381()15.664(الفوائد التعاقدية غير المدرجة)40.686()24٫366(

)230٫467()299.564()115.332()88٫730(

2.454.1532٫251٫930 صافي القروض والسلف والتمويل5٫849٫1696.374.423
────────────────────────
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع( ب 3 

تحليل التغيرات في الفائدة التعاقدية التي لم يتم إدراجها هو كما يلي:

31 ديسمبر 2018
دوالر أمريكي باآلالف

31 ديسمبر 2019
دوالر أمريكي باآلالف

31 ديسمبر 2019
ريال عماني  باآلالف

31 ديسمبر 2018
ريال عماني  باآلالف

فائدة تعاقدية غير مدرجة

9.3816.537الرصيد في بداية السنة16.97924.366

7.9603.792غير مدرجة خال السنة9.84920.675

)948()1.677(محملة نتيجة لاسترداد)4.355()2.462(

15.6649.381الرصيد في نهاية السنة24.36640.686
────────────────────────

تتطلب جميع القروض والسلف سداد فوائد، بعضها بسعر ثابت والبعض اآلخر بأسعار يعاد تعديلها قبل االستحقاق. يتم تجنيب الفائدة بغرض االلتزام 
بالقواعد واللوائح اإلرشادية التي أصدرها البنك المركزي الُعماني مقابل القروض والسلف والتمويل التي تنخفض قيمتها. كما في 31 ديسمبر 2019، القروض 
والسلف والتمويل التي لم يتم إدراج استحقاق عن فوائدها أو التي تم تجنيب فوائدها بلغت قيمتها 123.973 مليون ريال عماني )31 ديسمبر 2018: 76.986 

مليون ريال عماني(

BM 1149 :أدناه نبين إيضاحات إضافية على انخفاض قيمة األصول المتعثرة حسب تعميم البنك المركزي العماني رقم

31 ديسمبر 2019

حسب البنك 
المركزي

ريال عماني 
باآلالف

حسب المعيار 
التقرير الدولي  9 

ريال عماني 
باآلالف

الفرق
ريال عماني 

باآلالف

)49٢(19.٣٣718٫845خسارة انخفاض القيمة المحملة إلى حساب األرباح والخسائر

108.896120٫60511.709مخصصات مطلوبة حسب البنك المركزي/محتفظ بها حسب معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 
)0٫04(4٫864٫82نسبة إجمالي القروض المتعثرة*

٢.112٫490.٣8نسبة صافي القروض المتعثرة*

*يتم احتساب نسبة صافي القروض المتعثرة القروض والسلف المتعثرة الممولة. 

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع(  ب 3 

إجمالي القيمة الدفترية 
المرحلة 1

دوالر أمريكي
باآلالف

المرحلة 2
دوالر أمريكي

باآلالف

المرحلة 3
دوالر أمريكي

باآلالف

المجموع 
دوالر أمريكي

باآلالف

4.742.2101.137.470199.9٥٦6.079.636كما في 1 يناير ٢019

2.135.309440.234٤7.٣٠٤2.622.847 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)2.028.496()٥1.٠7٠()469.790()1.507.636(أصول ملغاة أو تم سدادها

-)٤.٢8٣()319.681(323.964تحويات إلى المرحلة 1

-)٤.٤٤٤(189.143)184.699(تحويات إلى المرحلة ٢

-1٣٤.٥٤٥)59.413()75.132(تحويات إلى المرحلة ٣

5.434.016917.963٣٢٢.٠٠86.673.987في ٣1 ديسمبر  ٢٠19

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
المرحلة 1

دوالر أمريكي
باآلالف

المرحلة 2
دوالر أمريكي

باآلالف

المرحلة 3
دوالر أمريكي

باآلالف

المجموع 
دوالر أمريكي

باآلالف

32.97487.3488٥.779206.101كما في 1 يناير ٢019

7.86554.533٣٠.٦٠٠92.998 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)42.031()7٢7()15.704()25.600(أصول ملغاة أو تم سدادها

1.81٠1.810--قروض مستردة من حسابات خاصة

)1()1.٣7٦()14.951(16.327تحويات إلى المرحلة 1

1)1.98٠(4.351)2.371(تحويات إلى المرحلة ٢

-8.٢٦٢)7.148()1.114( تحويات إلى المرحلة ٣

28.081108.4291٢٢.٣٦8258.878في ٣1 ديسمبر  ٢٠19

إجمالي القيمة الدفترية 
المرحلة 1

دوالر أمريكي
باآلالف

المرحلة 2
دوالر أمريكي

باآلالف

المرحلة 3
دوالر أمريكي

باآلالف

 المجموع
دوالر أمريكي

باآلالف
3.869.9191.549.748160.15٣5.579.821كما في 1 يناير ٢018

1.815.187365.273٢1.٢182.201.678 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)1.701.862()16.857()508.239()1.176.766(أصول ملغاة أو تم سدادها

-)٣.457()277.992(281.449تحويات إلى المرحلة 1

-)6.569(53.649)47.081(تحويات إلى المرحلة ٢

-45.468)44.969()499(تحويات إلى المرحلة ٣

4.742.2101.137.470199.9566.079.636في ٣1 ديسمبر ٢018

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
المرحلة 1

دوالر أمريكي
باآلالف

المرحلة 2
دوالر أمريكي

باآلالف

المرحلة 3
دوالر أمريكي

باآلالف

 المجموع
دوالر أمريكي

باآلالف

111.548---كما في 1 يناير ٢018

49.215---أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 9

15.62873.85771.٢78160.763 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المعدل كما في 1 يناير ٢018

-)1.٣87()9.281(10.668تحويات إلى المرحلة 1

-)٢.896(2.956)60(تحويات إلى المرحلة ٢

-1.680)1.649()31( تحويات إلى المرحلة ٣

6.76921.46517.10445.338صافي المحمل للسنة )ج6(

32.97487.34885.779206.101في ٣1 ديسمبر ٢018

9٥التقرير السنوي لصحار الدولي 9٤٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع( ب 3 

31 ديسمبر 2018

تصنيف البنك المركزي العماني
تصنيف معيار 
التقرير المالي 

الدولي 9 
ريال عماني 

باآلالف

إجمالي القيمة 
الدفترية 

ريال عماني 
باآلالف

مخصص 
البنك المركزي 

العماني
ريال عماني 

باآلالف

مخصص معيار 
التقرير المالي 

الدولي 9
ريال عماني 

باآلالف

الفرق بين 
البنك المركزي 

العماني 
ومعيار التقرير 
المالي الدولي 9

ريال عماني 
باآلالف

صافي القيمة 
الدفترية

ريال عماني 
باآلالف 

احتياطي 
الفائدة وفق 

معيار التقرير 
المالي الدولي 9 

ريال عماني 
باآلالف

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
العماني 

ريال عماني 
باآلالف

)1()2( )3()3(-)2(=)4()3(-)1(=)5(
--1.825.03122.23112.6859.5461.812.346المرحلة 1

--217.989)7.045(227.7902.7569.801المرحلة 2معياري
--118)79(199281المرحلة 3

--2.053.02024.98922.5672.4222.030.453مجموع فرعي
--16---16المرحلة 1

--186.058)12.840(209.84910.95123.791المرحلة 2إشارة خاصة
--9)3(3-12المرحلة 3

--186.083)12.843(209.87710.95123.794مجموع فرعي
--98)1(1-99المرحلة 1

--130)22(22-152المرحلة 2دون المعيار
8.262275275)755(12.0012.9843.739المرحلة 3

8.490275275)778(12.2522.9843.762مجموع فرعي
--224)3(3-227المرحلة 1

--76)5(5-81المرحلة 2مشكوك في  تحصيله
10.387417417)484(21.62510.75411.238المرحلة 3

10.687417417)492(21.93310.75411.246مجموع فرعي
--369)6(6-375المرحلة 1

--44)10(9-54المرحلة 2خسارة
15.8048.6898.689)3.870(43.14923.47527.345المرحلة 3

16.2178.6898.689)3.886(43.57823.47527.361مجموع فرعي
--1.825.74822.23112.6959.5361.813.053المرحلة 1

--404.297)19.922(437.92613.70733.629المرحلة 2المجموع
34.5809.3819.381)5.191(76.98637.21542.406المرحلة 3

2.251.9309.3819.381)15.577(2.340.66073.15388.730إجمالي

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع( ب 3 

يقدم الجدول أدناه مقارنة بين المخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 9 والمطلوب بموجب تعميم البنك 
.BM 977 المركزي العماني رقم

31 ديسمبر 2019

تصنيف البنك
 المركزي العماني

 تصنيف
 معيار

 التقارير
 المالية

 الدولية
  رقم 9

ريال عماني 
باآلالف

 إجمالي
 القيمة

  الدفترية
ريال عماني 

باآلالف

 مخصص
 البنك

 المركزي
  العماني

ريال عماني 
باآلالف

 مخصص
 معيار

 التقارير
 المالية

 الدولية
 رقم 9

ريال عماني 
باآلالف

 الفرق بين
 البنك

 المركزي
 العماني

 ومعيار
 التقارير
 المالية

 الدولية
 رقم 9

ريال عماني 
باآلالف

 صافي
 القيمة

  الدفترية
ريال عماني 

باآلالف

 احتياطي
 الفائدة

 وفق معيار
 التقارير
 المالية

 الدولية
 رقم 9

ريال عماني 
باآلالف

 احتياطي
 الفائدة

 وفق البنك
 المركزي
  العماني

ريال 
عماني 

باآلالف

)1()2()3()3(-)2(=)4()3(-)1(=)5(
--2.048.23826.7189.29717.4212.038.941المرحلة 1

--89.653)5.994(96.9161.2697.263المرحلة 2معياري
--141)76(219278المرحلة 3

--2.145.37327.98916.63811.3512.128.735مجموع فرعي
--37.708)940(39.1084601.400المرحلة 1

--225.557)27.206(260.0687.30534.511المرحلة 2إشارة خاصة
--7)2(2-9المرحلة 3

--263.272)28.148(299.1857.76535.913مجموع فرعي
--4---4المرحلة 1

--10)2(2-12المرحلة 2دون المعيار
25.5941.1641.164)1.159(35.3218.5689.727المرحلة 3

25.6081.1641.164)1.161(35.3378.5689.729مجموع فرعي
--443)5(5-448المرحلة 1

--21)3(3-24المرحلة 2مشكوك في تحصيله
27.14811.2309.1052.12518.043531531المرحلة 3

27.62011.2309.1132.11718.507531531مجموع فرعي
--365)4(4-369المرحلة 1

--254)71(71-325المرحلة 2خسارة
17.41213.96913.969)6.196(61.27637.66843.864المرحلة 3

18.03113.96913.969)6.٢71(61.97037.٦٦843.939مجموع فرعي

 إجمالي القروض والسلف والتمويل
--2.088.16727.17810.70616.4722.077.461المرحلة 1

--315.495)33.276(357.3458.57441.850المرحلة 2
61.19715.66415.664)5.308(123.97357.46862.776المرحلة 3

٢.٤٥٤.1٥٣15.66415.664)٢٢.11٢(2.569.4859٣.٢٢٠11٥.٣٣٢مجموع فرعي
--1.4٢1.490)٣.٢٣8(1.424.7401٢٣.٢50المرحلة 1

--107.794)1.98٢(1.98٢-109.776المرحلة 2*على المستحق من البنوك واستثمار األوراق
--1.٢98)41(41-1.339المرحلة 3المالية والتزامات القروض والضمانات المالية

--1.٥٣٠.٥8٢)٥.٢٦1(1.535.8551٢٥.٢7٣المجموع

--3.512.907٢7.19٠1٣.9٥٦1٣.٢٣٤٣.٤98.9٥1المرحلة 1المجموع
--٤٢٣.٢89)٣٥.٢٥8(467.1218.٥7٤٤٣.8٣٢المرحلة 2
٦٢.٤9٥15.66415.664)٥.٣٤9(125.312٥7.٤٦8٦٢.817المرحلة 3

٣.98٤.7٣٥15.66415.664)٢7.٣7٣(4.105.3409٣.٢٣٢1٢٠.٦٠٥إجمالي

*البنود األخرى التي لم تتم تغطيتها بموجب تعميم البنك المركزي العماني رقم BM 977 والتوجيهات ذات الصلة.

9٧التقرير السنوي لصحار الدولي 9٦٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع( ب 3 

31 ديسمبر 2018

تصنيف البنك المركزي العماني

)دوالر أمريكي باآلالف(
تصنيف معيار 
التقرير المالي 

الدولي 9 
إجمالي القيمة 

الدفترية 

مخصص 
البنك المركزي 

العماني

مخصص معيار 
التقرير المالي 

الدولي 9
مخصص 

البنك المركزي 
العماني

الفرق بين 
البنك المركزي 

العماني 
ومعيار التقرير 
المالي الدولي 9

مخصص 
البنك المركزي 

العماني
صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي 
الفائدة وفق 

معيار التقرير 
المالي الدولي 9 

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
العماني 

)1()2()3()3(-)2(= )4()3(-)1(=)5(
--4.740.34057.74332.94824.7954.707.392المرحلة 1

--566.205)18.299(591.6627.15825.457المرحلة 2معياري
3-306)205(5175210المرحلة 3

3-4.332.52064.90658.6166.2915.273.904مجموع فرعي
--42---42المرحلة 1

--483.268)33.351(545.06228.44461.795المرحلة 2إشارة خاصة
--23)8(8-31المرحلة 3

--483.332)33.358(545.13528.44461.803مجموع فرعي
--255)3(3-257المرحلة 1

--338)57(57-395المرحلة 2دون المعيار
21.460714714)1.960(31.1717.7519.711المرحلة 3

22.052714714)2.020(31.8237.7519.771مجموع فرعي
--582)8(8-590المرحلة 1

--197)13(13-210المرحلة 2مشكوك في  تحصيله
26.9801.0831.083)1.257(56.16927.93229.189المرحلة 3

27.7591.0831.083)1.278(56.96927.93229.210مجموع فرعي
--958)16(16-974المرحلة 1

--117)26(23-140المرحلة 2خسارة
41.04922.56922.569)10.052(112.07560.97471.026المرحلة 3

42.12422.56922.569)10.094(113.18960.97471.065مجموع فرعي
--4.742.20357.74332.97424.7694.709.229المرحلة 1

--1.050.122)51.745(1.137.47035.60387.348المرحلة 2المجموع
89.81924.36624.366)13.483(199.96496.662110.145المرحلة 3

5.849.16924.36624.366)40.459(6.079.636190.008230.467إجمالي

يتم تعريف القروض ذات الشروط التي أعيد التفاوض بشأنها على أنها قروض تمت إعادة هيكلتها بسبب تدهور الوضع المالي للمقترض، الذي قام البنك بتقديم تنازالت من 
خال الموافقة على شروط وأحكام أكثر ماءمة للمقترض من البنك الذي قدمه في البداية، ولن تعتبر في خاف ذلك. يستمر عرض القرض كجزء من القروض بشروط يتم إعادة 

التفاوض عليها حتى وقت االستحقاق أو السداد المبكر أو الشطب.

31 ديسمبر 2019

تصنيف البنك
 المركزي العماني

)ريال عماني  باآلالف(

 تصنيف
 معيار

 التقارير
 المالية

 الدولية
  رقم 9

 إجمالي
 القيمة

  الدفترية

 مخصص
 البنك

 المركزي
  العماني

 مخصص
 معيار

 التقارير
 المالية

 الدولية
 رقم 9

 الفرق بين
 البنك

 المركزي
 العماني

 ومعيار
 التقارير
 المالية

 الدولية
 رقم 9

 صافي
 القيمة

  الدفترية

 احتياطي
 الفائدة

 وفق معيار
 التقارير
 المالية

 الدولية
 رقم 9

 احتياطي
 الفائدة

 وفق البنك
 المركزي
  العماني

)1()2()3()3(-)2(= )4()3(-)1(=)5(
--63.49541017523563.320المرحلة 1

--141.508)16.333(165.6907.84924.182المرحلة 2مصنف غير  متعثر 
-------المرحلة 3

--204.828)16.098(229.1858.25924.357مجموع فرعي
-------المرحلة 1

-------المرحلة 2مصنف متعثر
-------المرحلة 3

-------مجموع فرعي
--63.49541017523563.320المرحلة 1

--141.508)16.333(165.6907.84924.182المرحلة 2المجموع
-------المرحلة 3

--204.828)16.098(229.1858.25924.357إجمالي

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع( ب 3 

يقدم الجدول أدناه مقارنة بين المخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 9 والمطلوب بموجب تعميم البنك 
.BM 977 المركزي العماني رقم

٣1 ديسمبر ٢٠19

تصنيف البنك
 المركزي العماني

 تصنيف
 معيار

 التقارير
 المالية

 الدولية
  رقم 9
دوالر 

أمريكي
باآلالف

 إجمالي
 القيمة

  الدفترية
دوالر 

أمريكي
باآلالف

 مخصص
 البنك

 المركزي
  العماني

دوالر 
أمريكي

باآلالف

 مخصص
 معيار

 التقارير
 المالية

 الدولية
 رقم 9
دوالر 

أمريكي
باآلالف

 الفرق بين
 البنك

 المركزي
 العماني

 ومعيار
 التقارير
 المالية

 الدولية
 رقم 9
دوالر 

أمريكي
باآلالف

 صافي
 القيمة

  الدفترية
دوالر 

أمريكي
باآلالف

 احتياطي
 الفائدة

 وفق معيار
 التقارير
 المالية

 الدولية
 رقم 9
دوالر 

أمريكي
باآلالف

 احتياطي
 الفائدة

 وفق البنك
 المركزي
  العماني

دوالر 
أمريكي

باآلالف

)1()2()3()3(-)2(= )4()3(-)1(=)5(
--5.320.09969.39724.14845.2495.295.951المرحلة 1

--232.865)15.569(251.7303.29618.865المرحلة 2معياري
--366)198(5695203المرحلة 3

--5.572.39872.69843.21629.4825.529.182مجموع فرعي
--97.943)2.441(101.5791.1953.636المرحلة 1

--585.862)70.665(675.50118.97489.639المرحلة 2إشارة خاصة
--18)5(5-23المرحلة 3

--683.823)73.111(777.10320.16993.280مجموع فرعي
--10---10المرحلة 1

--26)5(5-31المرحلة 2دون المعيار
66.4783.0233.023)3.010(91.74322.25525.265المرحلة 3

66.5143.0233.023)3.015(91.78422.25525.270مجموع فرعي
--1.151)13(13-1.164المرحلة 1

--54)8(8-62المرحلة 2مشكوك في تحصيله
38.14013.51710.3063.21127.834725725المرحلة 3

39.36613.51710.3273.19029.039725725مجموع فرعي
--948)10(10-958المرحلة 1

--660)184(184-844المرحلة 2خسارة
45.22636.28336.283)16.093(159.15897.839113.932المرحلة 3

46.83436.28336.283)16.287(160.96097.839114.126مجموع فرعي
إجمالي القروض والسلف والتمويل

--5.423.81070.59227.80742.7855.396.003المرحلة 1
--819.467)86.431(928.16922.270108.701المرحلة 2
158.95340.68640.686)13.786(322.008149.268163.054المرحلة 3

6.374.42340.68640.686)57.432(6.673.985242.130299.562مجموع فرعي
--3.692.181)8.411(3.700.623318.442المرحلة 1

--279.984)5.148(5.148-285.132المرحلة 2*على المستحق من البنوك واستثمار األوراق
--3.372)106(106-3.478المرحلة 3المالية والتزامات القروض والضمانات المالية

--3.975.537)13.665(3.989.٢٣33113.696المجموع

--9.124.43370.62336.24934.3749.088.184المرحلة 1المجموع
--1.099.451)91.579(1.213.30022.270113.849المرحلة 2
162.32540.68640.686)13.892(325.485149.268163.160المرحلة 3

10.349.96040.68640.686)71.097(10.663.218242.161313.258إجمالي

البنود األخرى التي لم تتم تغطيتها بموجب تعميم البنك المركزي العماني رقم BM 977 والتوجيهات ذات الصلة. *

99التقرير السنوي لصحار الدولي 9٨٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع( ب 3 

31 ديسمبر 2018

تصنيف 

البنك المركزي العماني

)دوالر أمريكي باآلالف(

تصنيف معيار 

التقرير المالي 

الدولي 9 

إجمالي 

القيمة 

الدفترية 

مخصص 

البنك المركزي 

العماني

مخصص 

معيار التقرير 

المالي الدولي 9  

الفرق بين 

البنك المركزي 

العماني 

ومعيار التقرير 

المالي الدولي 9

صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي 

الفائدة وفق 

معيار التقرير 

المالي الدولي 9  

احتياطي 

الفائدة وفق 

البنك المركزي 

العماني 

)1()2()3()3(-)2(= )4()3(-)1(=)5(

-------المرحلة 1
--120.668)2.906(145.38221.80824.714المرحلة 2مصنف غير متعثر

-------المرحلة 3 
--120.668)2.906(145.38221.80824.714مجموع فرعي 

-------المرحلة 1
-------المرحلة 2مصنف متعثر

-------المرحلة 3
-------مجموع فرعي

-------المرحلة 1
--120.668)2.906(145.38221.80824.714المرحلة 2المجموع

-------المرحلة 3
--120.668)2.906(145.38221.80824.714إجمالي

يحلل الجدول أدناه تركيز القروض والسلف حسب القطاعات االقتصادية:

31 ديسمبر 2018

دوالر أمريكي 

باآلالف

 31 ديسمبر 2019

دوالر أمريكي

باآلالف

31 ديسمبر 2019

ريال عماني

باآلالف

31 ديسمبر 2018

 ريال عماني

باآلالف

901.008762.437األفراد1.980.3562.340.281

381.856427.145اإلنشاءات1.109.468991.834

335.250267.352مبيعات تجارية بالجملة أو التجزئة694.421870.779

386.288367.720خدمات955.1171.003.345

88.66955.724المؤسسات المالية144.738230.309

60.65538.994نقل واتصاالت101.283157.545

235.527162.334الصناعة421.647611.758

12.71149.628التجارة الدولية128.90433.016

63.11087.117التعدين والمحاجر226.278163.922

82.93576.033كهرباء وغاز ومياه197.488215.416

19.29041.761غير المقيمين108.47050.104

2.507-األنشطة الزراعية وخافه-6.512

2.1861.908أخرى4.9565.678

6.079.6366.673.9872.569.4852.340.660
────────────────────────

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع( ب 3 

31 ديسمبر 2018

تصنيف 

البنك المركزي العماني
)ريال عماني  باآلالف(

تصنيف معيار 

التقرير المالي 

الدولي 9 

إجمالي 

القيمة 

الدفترية 

مخصص 

البنك المركزي 

العماني

مخصص 

معيار التقرير 

المالي الدولي 9 

الفرق بين 

البنك المركزي 

العماني 

ومعيار التقرير 

المالي الدولي 9

صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي 

الفائدة وفق 

معيار التقرير 

المالي الدولي 9 

احتياطي 

الفائدة وفق 

البنك المركزي 

العماني 

)1()2()3()3(-)2(= )4()3(-)1(=)5(

-------المرحلة 1
--46.457)1.119(55.9728.3969.515المرحلة 2مصنف غير متعثر

-------المرحلة 3
--46.457)1.119(55.9728.3969.515مجموع فرعي 

-------المرحلة 1
-------المرحلة 2مصنف متعثر

-------المرحلة 3
-------مجموع فرعي

-------المرحلة 1
--46.457)1.119(55.9728.3969.515المرحلة 2المجموع

-------المرحلة 3
--46.457)1.119(55.9728.3969.515إجمالي

31 ديسمبر 2019

تصنيف 
البنك المركزي العماني

)دوالر أمريكي باآلالف(

تصنيف 
معيار 

التقرير 
المالي 

الدولي 9 

إجمالي 
القيمة 

الدفترية 

مخصص 
البنك 

المركزي 
العماني

مخصص 
معيار 

التقرير 
المالي 

الدولي 9

الفرق بين 
البنك 

المركزي 
العماني 

ومعيار 
التقرير 
المالي 

الدولي 9

صافي 
القيمة 

الدفترية 

احتياطي 
الفائدة 

وفق معيار 
التقرير 
المالي 

الدولي 9

احتياطي 
الفائدة 

وفق البنك 
المركزي 
العماني 

)1()2()3()3(-)2(= )4()3(-)1(=)5(

--164.9221.065455610164.467المرحلة 1
--367.554)42.423(430.36420.38762.810المرحلة 2مصنف غير متعثر

-------المرحلة 3 
--532.021)41.813(595.28621.45263.265مجموع  فرعي

-------المرحلة 1
-------المرحلة 2مصنف متعثر

-------المرحلة 3
-------مجموع فرعي

--164.9221.065455610164.467المرحلة 1
--367.554)42.423(430.36420.38762.810المرحلة 2المجموع

-------المرحلة 3
--532.021)41.813(595.28621.45263.265إجمالي
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

أوراق مالية استثمارية )تابع( ب 4 
محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ب 4-ب  

القيمة الدفترية/ 
العادلة

31 ديسمبر 2019
ريال عماني 

باآلالف

التكلفة

31 ديسمبر 2019
ريال عماني 

باآلالف

القيمة الدفترية/ 
العادلة

31 ديسمبر 2018
 ريال عماني

باآلالف

التكلفة
31 ديسمبر 2018

ريال عماني 
باآلالف

34-34-أوراق مالية غير مدرجة 

6.3578.53518.90921.022أوراق مالية مدرجة

6.3578.56918.90921.056

330.026330.572٢74.117273.350أذونات الخزانة

---)28(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

329.998330.572٢74.117273.350

336.355339.141٢9٣.0٢6294.406

القيمة الدفترية/ 
العادلة

31 ديسمبر 2019
دوالر أمريكي

باآلالف 

التكلفة
31 ديسمبر 2019

دوالر أمريكي
باآلالف

القيمة الدفترية/ 
العادلة

31 ديسمبر 2018
دوالر أمريكي

باآلالف

التكلفة
31 ديسمبر 2018

دوالر أمريكي
باآلالف 

88-88-أوراق مالية غير مدرجة 

16.51122.16949.11554.603أوراق مالية مدرجة )متضمنة أوراقً مالية استثمارية(

16.51122.25749.11554.691

857.211858.629711.99٢710.000أذونات الخزانة

---)73(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

857.138858.629711.99٢710.000

873.649880.886761.107764.691

المرحلة 1
ريال عماني 

باآلالف

المرحلة 2
ريال عماني 

باآلالف

المرحلة 3
ريال عماني

باآلالف

المجموع 
ريال عماني 

باآلالف
23--23الرصيد كما في 1 يناير ٢٠19

5--5أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

28--28في ٣1 ديسمبر ٢٠19

تتضمن سندات الخزينة استثمارات في سندات الخزينة بالدوالر األمريكي بقيمة 330.572 مليون ريال عماني )31 ديسمبر 2018: 273.35 مليون ريال عماني( تم    •
تصنيفها كضمانات مقابل قروض البنك.

•  في عام 2019، استلم البنك توزيعات أرباح بقيمة 1.37 مليون ريال عماني من أسهمه بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى )2018: 1.18 مليون ريال 
عماني لأوراق المالية المتاحة للبيع(، مسجلة كإيرادات تشغيلية أخرى.

أوراق مالية استثمارية ب 4 

31 ديسمبر 2018

دوالر أمريكي 

باآلالف

 31 ديسمبر 2019

دوالر أمريكي

باآلالف

 31 ديسمبر 2019

 ريال عماني

باآلالف

31 ديسمبر 2018

ريال عماني

باآلالف

101.26898.592محتفظ بها بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر256.083263.034

336.355293.026محتفظ بها بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى761.107873.649

199.852141.151محتفظ بها بالتكلفة المطفأة 366.626519.096

1.383.8161.655.779637.475532.769
────────────────────────

ب 4-أ   محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

31 ديسمبر 2018

دوالر أمريكي 

باآلالف

 31 ديسمبر 2019

دوالر أمريكي

باآلالف

 31 ديسمبر 2019

 ريال عماني

باآلالف

31 ديسمبر 2018

ريال عماني

باآلالف
88.87186.270سندات تنمية حكومية – سلطنة ُعمان224.078230.834

8.1058.099شهادات ائتمان صكوك - مضمونة21.03621.052

2.5002.500أوراق مالية غير مدرجة 6.4946.494

1.7921.723أخرى4.4754.654
 

101.26898.592المجموع256.083263.034
────────────────────────

كمــا فــي 31 ديســمبر 2019، تشــتمل األوراق الماليــة غيــر المدرجــة علــى اســتثمار بمبلــغ 2.50 مليــون ريــال عمانــي فــي صنــدوق التنميــة الُعمانــي ش.م.ع.م.   •
)»الصنــدوق«(. تــم تأســيس الصنــدوق فــي 7 مايــو 2014 بموجــب ترخيــص رقــم: 1196427 مــع كــون البنــك هــو المســاهم المؤســس. يهــدف الصنــدوق إلــى تحديــد 
القطاعــات الصناعيــة والصناعــة المتوســطة التــي تســتفيد مــن مزايــا ســلطنة عمــان الفريــدة مثــل البنيــة التحتيــة والمعاهــدات الضريبيــة والجغرافيــة والمــوارد 
الطبيعيــة المعدنيــة للفــرص االســتثمارية المحتملــة. يمتلــك البنــك حاليــً حصــة 12.66 ٪ فــي الصنــدوق )31 ديســمبر 2018: 12.66 ٪(. لــدى البنــك اتفاقيــة إدارة 

اســتثمار مــع الصنــدوق.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

أوراق مالية استثمارية )تابع( ب 4 
محتفظ بها بالتكلفة المطفأة )تابع( ب 4-ج   

إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 1

دوالر أمريكي 
باآلالف

المرحلة 2
دوالر أمريكي 

باآلالف

المرحلة 3
دوالر أمريكي 

باآلالف

المجموع 
دوالر أمريكي 

باآلالف

369.213-306.75362.460الرصيد كما في 1 يناير ٢019

153.800-143.45210.348أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

523.013-450.20572.808في ٣1 ديسمبر ٢٠19

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
المرحلة 1

دوالر أمريكي 
باآلالف

المرحلة 2
دوالر أمريكي 

باآلالف

المرحلة 3
دوالر أمريكي 

باآلالف

المجموع 
دوالر أمريكي 

باآلالف

2.587-8281.759الرصيد كما في 1 يناير ٢019

1.330-777553أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

3.917-1.6052.312في ٣1 ديسمبر ٢٠19

إجمالي القيمة الدفترية

المرحلة 1

دوالر أمريكي 

باآلالف

المرحلة 2

دوالر أمريكي 

باآلالف

المرحلة 3

دوالر أمريكي

باآلالف

المجموع 

دوالر أمريكي 

باآلالف

238.312--238.312الرصيد كما في 1 يناير ٢018

130.901--130.901أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

--62.460)62.460(تحويات إلى المرحلة ٢

369.213-306.75362.460في ٣1 ديسمبر ٢018

 الخسائر االئتمانية المتوقعة

المرحلة 1

دوالر أمريكي 

باآلالف

المرحلة 2

دوالر أمريكي 

باآلالف

المرحلة 3

دوالر أمريكي

باآلالف

المجموع 

دوالر أمريكي 

باآلالف

----الرصيد كما في 1 يناير 2018 

862--862أثر تبني معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 

862--862مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المعدل كما في 1 يناير ٢018 

تحويات إلى المرحلة ٢
صافي المحمل للسنة )ج6(

)429(429--

3951.330-1.725

2.587-8281.759في ٣1 ديسمبر ٢018

أوراق مالية استثمارية )تابع( ب 4 
محتفظ بها بالتكلفة المطفأة  ب 4-ج   

31 ديسمبر  2018 
دوالر أمريكي 

باآلالف

 31 ديسمبر 2019 
دوالر أمريكي 

باآلالف

 31 ديسمبر 2019 
ريال عماني 

باآلالف

 31 ديسمبر 2019 
ريال عماني 

باآلالف

201.360142.147مدرجة369.213523.013

369.213523.013201.360142.147

)996()1.508(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة)3.917()2.587(

199.852141.151   المجموع366.626519.096
────────────────────────

إن تحليل التغيرات في القيمة العادلة ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المقابل على استثمارات الدين المصنفة على أنها محتفظ بها 
بالتكلفة المطفأة هو كالتالي:

إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة 2
ريال عماني

باآلالف

المرحلة 3
ريال عماني

باآلالف

المجموع 
ريال عماني

باآلالف

142.147-118.10024.047الرصيد كما في 1 يناير ٢019

59.213-55.2293.984أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

201.360-173.32928.031في ٣1 ديسمبر ٢٠19

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة 2
ريال عماني

باآلالف

المرحلة 3
ريال عماني

باآلالف

المجموع 
ريال عماني

باآلالف

996-319677الرصيد كما في 1 يناير ٢019

512-299213أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

1,508-618890في ٣1 ديسمبر ٢٠19

إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة 2
ريال عماني

باآلالف

المرحلة 3
ريال عماني

باآلالف

المجموع 
ريال عماني

باآلالف

91.750--91.750الرصيد كما في 1 يناير ٢018

50.397--50.397أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

--24.047)24.047(تحويات إلى المرحلة ٢

142.147-118.10024.047في ٣1 ديسمبر ٢018

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة 2
ريال عماني

باآلالف

المرحلة 3
ريال عماني

باآلالف

المجموع 
ريال عماني

باآلالف

----الرصيد كما في 1 يناير 2018 

332--332أثر تبني معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 

332--332مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المعدل كما في 1 يناير ٢018

--165)165(تحويات إلى المرحلة ٢

664-152512صافي المحمل للسنة )ج6(

996-319677في ٣1 ديسمبر ٢018
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

عقارات استثمارية ب 6 

العقارات االستثمارية تمثل قطعتي أرض استلمهما البنك كمنحة من حكومة سلطنة ُعمان خال عام 2008. وقد قام البنك بإدراج هاتين 
القطعتين بمتوسط تقييم مقيمين اثنين خال عام 2008. قطعتا األرض حاليً محتفظ بهما خاليتين. بلغت القيمة العادلة لهذه الممتلكات 

3.0 مليون ريال عماني كما في 31 ديسمبر ٢019 )٢018: 3.0 مليون ريال عماني(.

كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018، تستند القيم العادلة للعقارات على التقييمات التي تم إجراؤها من قبل مقيم مستقل معتمد. تم إجراء 
التقييم على أساس السوق المفتوح. تم تصنيف هذه العقارات كاستثمارات من المستوى الثالث.

أصول أخرى ب 7 

31 ديسمبر 2018 

دوالر أمريكي 

باآلالف

31 ديسمبر 2019

دوالر أمريكي 

باآلالف

31 ديسمبر 2019

ريال عماني 

باآلالف

31 ديسمبر 2018 

ريال عماني

 باآلالف

64.38130.252أوراق قبول )1(78٫577167.223

2.1202.206مدفوعات مقدمًا 5٫7305.506

751.478مديونيات 3٫839195

6.1081.883 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح ب ٢٤(4٫89115.865

-3.827الحق في استخدام األصول9.940-

7.8689.450أخرى24٫54520.437

117٫582219.16684.37945.269
────────────────────────

اإلفصاح عن الخسائر االئتمانية المتوقعة حول أوراق قبول مبينة في اإليضاح ب10)1(.  )1(

ب 8      مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 31 ديسمبر 2018

دوالر أمريكي 

باآلالف

 31 ديسمبر 2019

دوالر أمريكي 

باآلالف

 31 ديسمبر 2019

ريال عماني 

باآلالف

 31 ديسمبر 2018

 ريال عماني

 باآلالف

بالعملة المحلية:
7.65010٫001  اقتراضات من سوق النقد25.97719.870

5.7484٫934أرصدة عند الطلب12.81614.930

38.79334.80013.39814٫935

بالعملة األجنبية:
624.979397٫824اقتراضات من سوق النقد1.033.3091.623.322

118-أرصدة عند الطلب-306

96.884309٫184قروض مشتركة 803.075251.647

1.836.6901.874.969721.863707٫126

1.875.4831.909.769735.261722٫061
────────────────────────

تتضمن االقتراضات بالعمات األجنبية، اقتراضات بنكية بمبلغ ٣54.٢0 مليون ريال عماني )٢018: ٢96.45 مليون ريال عماني( مع ضمانات ضمنية 
في شكل أذونات خزانة بالدوالر األمريكي بمبلغ ٣٣0.57 مليون ريال عماني )٢018: ٢7٣.٣5 مليون ريال عماني(.

تتضمن التعهدات المالية المطبقة للقروض المشتركة متطلبات الحد األدنى من صافي القيمة الملموسة للبنك والحد األدنى من نسبة 
كفاية رأس المال التي يحتفظ بها البنك.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

ممتلكات وآالت وتركيبات  ب 5 

أرض 
بالملكية 

الحرة
ريال عماني 

باآلالف

برمجيات 
حاسب آلي

ريال عماني 
باآلالف

األثاث 
والتركيبات
ريال عماني 

باآلالف

معدات 
المكتب

ريال عماني 
باآلالف

سيارات
ريال عماني 

باآلالف

أعمال 
رأسمالية 

قيد اإلنجاز
ريال عماني 

باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

التكلفة: 
14.10017.2235.4667.0439293.78938.550 يناير 2019

16.409539575867162.84321.249إضافات
)6()2.361(-9791.29185-تحويات/استبعادات

20.50918.7417.3327.9959454.27159.793كما في 31 ديسمبر 2019

االستهالك المتراكم:
18.874-8.5214.2565.347750-1 يناير 2019

2.530-1.40751654265-استهاك 

21.404-9.9284.7725.889815-كما في 31 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية في 
3120.5098.8132.5602.1061304.27138.389 ديسمبر 2019

3153.27022.8916.6495.47033811.09499.712 ديسمبر 2019 )دوالر أمريكي باآلالف(

أرض بالملكية 
الحرة

ريال عماني 
باآلالف

برمجيات 
حاسب آلي

ريال عماني 
باآلالف

األثاث 
والتركيبات
ريال عماني 

باآلالف

معدات 
المكتب

ريال عماني 
باآلالف

سيارات
ريال عماني 

باآلالف

أعمال 
رأسمالية 

قيد اإلنجاز
ريال عماني 

باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

التكلفة: 
14.10015.3075.1746.3688222.07633.847 يناير 2018

1.0513647471073.6785.947-إضافات
)144()865(-)72()72(865-تحويات / استبعادات

)1.100()1.100(-----المشطوبة )ج5(

4.10017.2235.4667.0439293.78938.550كما في 31 ديسمبر 2018 

االستهاك المتراكم:
16.738-7.2093.9294.929671-1 يناير 2018

2.273-1.31239348979-استهاك 
)137(--)71()66(--استبعادات

18.874-8.5214.2565.347750-كما في 31 ديسمبر 2018 

صافي القيمة الدفترية في 
314.1008.7021.2101.6961793.78919.676 ديسمبر 2018 

3110.64922.6033.1434.4054659.84251.107 ديسمبر 2018  )دوالر أمريكي باآلالف(

خال سنة 2018، تم شطب تكلفة التصميم البالغة 1.1 مليون ريال عماني التي سبق رسملتها، ولم تعد مرتبطة بالمشروع المعني.  )1
المدرجة ضمن األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز هي التكاليف المتكبدة من أجل مشروع المركز الرئيسي الجديد.  )2
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

التزامات أخرى ب 10   

31 ديسمبر 2018

 دوالر أمريكي  باآلالف

31 ديسمبر 2019 

دوالر أمريكي باآلالف

31 ديسمبر 2019 

ريال عماني باآلالف

31 ديسمبر 2018 

ريال عماني   باآلالف

64.38130.252أوراق قبول78.577167.223

5.4413.691مستحقات الموظفين 9.58714.132

9.6774.988ضريبة الدخل مستحقة الدفع 12.95625.135

4083.702القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح ب ٢5(9.6161.060

621483التزامات ضريبية مؤجلة 1.2551.613

14.48336.936مستحقات أخرى ومخصصات 95.93737.619

2.9214.612مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على التزامات القروض والضمانات المالية11.9797.587

-2.592التزامات اإليجار على الحق في استخدام األصول6.732-

100.52484.664المجموع219.907261.101
────────────────────────

مستحقات الموظفين:
609545مكافآت نهاية الخدمة1.4161.582

4.8323.146التزامات أخرى8.17112.550

9.58714.1325.4413.691

الحركة في التزام منافع نهاية الخدمة:
545661في 1 يناير1.7171.416

150136المصروفات المدرجة في األرباح أو الخسائر354389

)252()86(مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة)223()655(

1.4161.582609545
────────────────────────

)1(  فيما يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المقابل على التزامات القروض والضمانات المالية وأوراق قبول:

المخاطر القائمة 
)ريال عماني باآلالف(

المجموع المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

659.775104.8411.٦٤٢766.258الرصيد كما في 1 يناير ٢019

359.500)٥٤(350.0429.512أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)320.342()٥9٤()38.293()281.455(أصول ملغاة أو تم سدادها

-)٤٦()27.160(27.206تحويات إلى المرحلة 1

-)1٣(5.151)5.138(تحويات إلى المرحلة ٢

-٣97)230()167(تحويات إلى المرحلة ٣
-٦-)٦(مبالغ مشطوبة

750.25753.8211.٣٣8805.416في ٣1 ديسمبر ٢٠19

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
)ريال عماني باآلالف(

المجموع المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

2.6541.9481٠4.612الرصيد كما في 1 يناير ٢019

1٠364)194(548أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)2.055()1()604()1.450(أصول ملغاة أو تم سدادها

--)71(71تحويات إلى المرحلة 1

--5)5(تحويات إلى المرحلة ٢

-٢٢)٢1()1(تحويات إلى المرحلة ٣

1.8171.063٤12.921في ٣1 ديسمبر ٢٠19

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

ب 9   ودائع العمالء

31 ديسمبر 2018 

دوالر أمريكي

 باآلالف

31 ديسمبر 2019 

دوالر أمريكي

باآلالف

31 ديسمبر 2019

ريال عماني 

باآلالف

31 ديسمبر ٢018

ريال عماني 

باآلالف

942.3371.014.776ودائع ألجل2.635.7822.447.629

859.714508.610ودائع تحت الطلب1.321.0652.233.023

283.191276.524ودائع توفير718.244735.561

12.06818.443ودائع هامش47.90431.345

4.722.9955.447.5582.097.3101.818.353
────────────────────────

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

الصيرفة 

التقليدية

ريال عماني 

باآلالف

الصيرفة

اإلسالمية

ريال عماني

باآلالف

المجموع

ريال عماني 

باآلالف

الصيرفة

التقليدية

ريال عماني 

باآلالف

الصيرفة

اإلسامية

ريال عماني

باآلالف

المجموع

ريال عماني

باآلالف

833.134109.203942.337893.856120.9201.014.776ودائع ألجل

797.71561.999859.714497.35311.257508.610ودائع تحت الطلب

254.00929.182283.191235.78740.737276.524ودائع توفير

6.9425.12612.06810.5327.91118.443ودائع هامش

1.891.800205.5102.097.3101.637.528180.8251.818.353المجموع
────────────────────────────────────

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

2.163.985283.6442.447.6292.321.704314.0782.635.782ودائع ألجل

2.071.987161.0362.233.0231.291.82629.2391.321.065ودائع تحت الطلب

659.76475.797735.561612.434105.810718.244ودائع توفير

18.03113.31431.34527.35620.54847.904ودائع هامش

4.913.767533.7915.447.5584.253.320469.6754.722.995المجموع
────────────────────────────────────
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قروض ثانوية ب 11 
قـــام البنـــك بإصـــدار ســـندات الديـــون الثانويـــة بقيمـــة ٣5 مليـــون ريـــال ُعمانـــي خـــال ســـنة ٢016 مـــع فتـــرة اســـتحقاق مدتهـــا 7 ســـنوات. هـــذه األداة غيـــر مدرجـــة وغيـــر 
قابلـــة للتحويـــل وغيـــر قابلـــة للتفـــاوض بـــدون خيـــار طلـــب مبكـــر وحســـبت عليهـــا فائـــدة بســـعر ثابـــت. القيمـــة األصليـــة مـــن الديـــون الثانويـــة ســـوف يتـــم ســـدادها 
عنـــد االســـتحقاق أي فـــي ســـنة ٢0٢٣ بينمـــا الفائـــدة ســـوف يتـــم ســـدادها علـــى فتـــرات نصـــف ســـنوية. البنـــك مطالـــب بتكويـــن احتياطـــي للديـــون الثانويـــة بنســـبة 
٢0٪ مـــن قيمـــة اإلصـــدار بشـــكل ســـنوي خـــال آخـــر خمـــس ســـنوات مـــن فتـــرة الديـــون الثانويـــة. يتـــم تكويـــن هـــذا االحتياطـــي فـــي نهايـــة كل ســـنة ماليـــة مـــن األربـــاح 
ـــغ المتبقـــي مـــن هـــذه القـــروض  ـــي(. المبل ـــال عمان ـــي )٢018: 7.0 مليـــون ري ـــال عمان ـــن احتياطـــي بمقـــدار 7.0 مليـــون ري ـــم خـــال ســـنة ٢019 تكوي ـــي، ت المحتجـــزة. بالتال

الثانويـــة باإلضافـــة الـــى فائـــدة كمـــا فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019 تعـــادل ٣5.٣9٢ مليـــون ريـــال عمانـــي )٢018: ٣5.٣9٢ مليـــون ريـــال عمانـــي(.

طبقً للوائح البنك المركزي الُعماني، يتم اعتبار الديون الثانوية مخفضة باحتياطي السندات الثانوية كرأس المال فئة ٢ ألغراض كفاية رأس المال. 

شهادات إيداع ب 12  
يتعّلـــق الرصيـــد الحالـــي المســـتحق كمـــا فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019 البالـــغ 509 آالف ريـــال عمانـــي )٢018: 509 آالف ريـــال عمانـــي(  بشـــهادات اإليـــداع التـــي تـــم إصدارهـــا فـــي 

عـــام ٢016 مـــع اســـتحقاق يبلـــغ خمـــس ســـنوات. هـــذه غيـــر مضمونـــة، مقومـــة بالريـــال العمانـــي وتحمـــل ســـعر فائـــدة ثابـــت.

رأس المال ب 13 
ـــي  ـــال عمان ـــي للســـهم الواحـــد )٣1 ديســـمبر ٢018: 4.000.000.000 ســـهم بقيمـــة 0.100 ري ـــال عمان ـــه مـــن 4.000.000.000 ســـهم بقيمـــة 0.100 ري يتكـــون رأســـمال البنـــك المرخـــص ب
للســـهم الواحـــد(. يتكـــون رأســـمال البنـــك المصـــدر والمدفـــوع مـــن ٢.٣6٣.598.77٢ ســـهم بقيمـــة 0.100 ريـــال عمانـــي للســـهم الواحـــد )٣1 ديســـمبر ٢018: ٣91.646.1.98٢ 

ســـهم بقيمـــة 0.100 ريـــال عمانـــي للســـهم الواحـــد(. رأســـمال البنـــك هـــو ٢٣6.٣60 مليـــون ريـــال عمانـــي )٣1 ديســـمبر ٢018: 198.٢65 مليـــون ريـــال عمانـــي(.

فـــي ٢5 يوليـــو ٢019 ، أصـــدر البنـــك ٣80.95٢.٣81 ســـهمً مـــن خـــال حـــق إصـــدار إلـــى المســـاهمين الحالييـــن بســـعر 107 بيســـة للســـهم الواحـــد، تكـــون مـــن قيمـــة 
إســـمية قدرهـــا 100 بيســـة للســـهم الواحـــد باإلضافـــة إلـــى عـــاوة إصـــدار بمبلـــغ 5 بيســـة و٢ بيســـة للســـهم الواحـــد مـــن أجـــل تغطيـــة مصاريـــف حـــق اإلصـــدار، ممـــا نتـــج 
ـــم تحويـــل مصاريـــف حـــق اإلصـــدار  ـــال عمانـــي علـــى الترتيـــب. ت ـــال عمانـــي وعـــاوة إصـــدار بمبلـــغ 1.905 مليـــون ري ـــادة فـــي رأس المـــال بمبلـــغ ٣8.095 مليـــون ري عنـــه زي

ـــال عمانـــي بعـــد تغطيـــة نفقـــات اإلصـــدار، إلـــى االحتياطـــي القانونـــي.  وقدرهـــا 704 آالف ري

إيضاحات حول البيانات المالية
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التزامات أخرى )تابع( ب 10   

المخاطر القائمة

)دوالر أمريكي باآلالف(
المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1

1.58٣.11945٣.9845.050٢.04٢.15٣الرصيد كما في 1 يناير ٢018

871.77989.45٢٢٢6961.457مخاطر جديدة

)1.099.9٣5()7.499()17٢.577()919.859(مخاطر ملغاة أو استحقت/ متوقفة 

-)٢9()9٢.010(9٢.0٣9تحويات إلى المرحلة 1

-6.5٢7)6.5٢7(-تحويات إلى المرحلة ٣

1.6٢7.078٢7٢.٣٢٢4.٢751.90٣.675في ٣1 ديسمبر ٢018

الخسائر االئتمانية المتوقعة 

)دوالر أمريكي باآلالف(
المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1

----الرصيد كما في 1 يناير ٢018

1.9561.849٢.6706.475أثر تبني معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 

1.9561.849٢.6706.475مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المعدل كما في 1 يناير ٢018

--)456(456تحويات إلى المرحلة 1

-٣)٣(-تحويات إلى المرحلة ٣

5.504)٢.647(4.481٣.670صافي المحمل للسنة )ج6(

6.89٣5.060٢611.979في ٣1 ديسمبر ٢018
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التزامات أخرى )تابع( ب 10   

المخاطر القائمة 

)ريال عماني باآلالف(
المجموع المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

609.501174.7841.944786.229الرصيد كما في 1 يناير ٢018

335.63534.43987370.161أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)423.475()٢.887()66.442()354.146(مخاطر ملغاة أو استحقت/ متوقفة 

-)11()35.424(35.435تحويات إلى المرحلة 1

-٢.51٣)2.513(-تحويات إلى المرحلة ٣

626.425104.8441.646732.915في ٣1 ديسمبر ٢018

الخسائر االئتمانية المتوقعة 

)ريال عماني   باآلالف(
المجموع المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

----الرصيد كما في 1 يناير ٢018

7537121.0٢82.493أثر تبني معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 

7537121.0282.493مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المعدل كما في 1 يناير ٢018 

--)176(176تحويات إلى المرحلة 1

-1)1(-تحويات إلى المرحلة ٣ 

2.119)1.019(1.7251.413صافي المحمل للسنة )ج6(

2.6541.948104.612في ٣1 ديسمبر ٢018

المخاطر القائمة 

)دوالر أمريكي باآلالف(
المجموع المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

1.713.701272.314٤.٢٦٦1.990.281الرصيد كما في 1 يناير ٢019

933.766)1٤٠(909.20024.706أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)832.057()1.٥٤٣()99.462()731.052(أصول ملغاة أو تم سدادها

-)119()70.545(70.665تحويات إلى المرحلة 1

-)٣٤(13.379)13.345(تحويات إلى المرحلة ٢

-1.٠٣1)597()434(تحويات إلى المرحلة ٣

-1٦-)16(مبالغ مشطوبة

1.948.719139.795٣.٤7٦2.091.990في ٣1 ديسمبر ٢٠19

الخسائر االئتمانية المتوقعة 

)دوالر أمريكي باآلالف(
المجموع المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

6.8935.060٢٦11.979الرصيد كما في 1 يناير ٢019

٢٦946)504(1.424أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)5.338()٣()1.569()3.766(أصول ملغاة أو تم سدادها

--)184(184تحويات إلى المرحلة 1

--13)13(تحويات إلى المرحلة ٢

-٥7)54()3(تحويات إلى المرحلة ٣ 

4.7192.7621٠٦7.587في ٣1 ديسمبر ٢٠19

111التقرير السنوي لصحار الدولي 110٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

االلتزامات العرضية واالرتباطات ب 19 

االلتزامات العرضية ب 19-أ 

تؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عماء في حالة عجز العميل عن األداء بموجب بنود العقد.  

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني
 باآلالف

٣٠٣.٤٠٢٣79.0٣7  ضمانات٠٥7.984.51٢788

89.٣٠8106.105  اعتمادات مستندية٢75.597٢٣1.9٦9
 

1.٢60.1091.٠٢٠.٠٢٦٣9٢.71٠485.14٢

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني
 باآلالف

٢٣7.٠٣9٢75.٢76اإلنشاءات715.00٣٦1٥.٦8٦

٥٣.٠9998.٣8٢المؤسسات المالية٢55.5٣81٣7.919

٣7.٠8٤٣8.1٣4التجارة الدولية99.0499٦.٣٢٢

٢٥.٠٤٦٣5.166خدمات٣40٦٥.٠٥٥.91

٢٠.٣971٣.80٢الصناعة979.٣5.849٥٢

٣.8٦٦8.٣66الحكومة٢1.7٣01٠.٠٤٢

٥.٣٣94.5٢8نقل واتصاالت8٦7.11.7611٣

1٦٢167التعدين والمحاجر4٣4٤٢1

7.1199.056الكهرباء والغاز والمياه٤91.5٢٢18.٢٣

٣.٥٥9٢.٢65أخرى٢٤٤.5.88٣9

1.٢60.1091.٠٢٠.٠٢٦٣9٢.71٠485.14٢

ب 19-ب   االرتباطات

تتضمـــن االرتباطـــات المتعلقـــة باالئتمـــان االرتباطـــات بزيـــادة ائتمـــان واعتمـــادات مســـتندية ضمانـــات مســـاندة تـــم تصميمهـــا لمقابلـــة متطلبـــات عمـــاء البنـــك. 
االرتباطـــات لزيـــادة ائتمـــان تمثـــل االرتباطـــات التعاقديـــة لتقديـــم قـــروض وائتمـــان متجـــدد. فـــي العـــادة تكـــون لارتباطـــات تواريـــخ انتهـــاء ثابتـــة أو شـــروط إنهـــاء 
أخـــرى وهـــي تتطلـــب دفـــع رســـوم عنهـــا. حيـــث إن تلـــك االرتباطـــات قـــد تنتهـــي بـــدون الســـحب منهـــا لـــذا ليـــس بالضـــرورة أن يمثـــل إجمالـــي مبالـــغ العقـــد التزامـــات 

التدفـــق النقـــدي المســـتقبلية.

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

 ٣1 ديسمبر
٢٠19

 دوالر أمريكي 
باآلالف

 ٣1 ديسمبر
٢٠19

 ريال عماني
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني
 باآلالف

1٥.91٥1.658ارتباطات رأسمالية٣٣8.٣06٤1.4

٣٤8.٣٢٥4٣7.686ارتباطات متعلقة باالئتمان7٤٠.1.1٣6.8479٠٤
 

1.141.15٣9٤٦.٠78٣٦٤.٢٤٠4٣9.٣44

التقاضي ب 19-ج 

ـــدى البنـــك ضوابـــط وسياســـات رســـمية إلدارة المطالبـــات القانونيـــة.  ـــع بهـــا. يوجـــد ل التقاضـــي أمـــر شـــائع فـــي القطـــاع المصرفـــي نظـــرًا لطبيعـــة األعمـــال المضطل
ـــار ســـلبية التـــي قـــد تكـــون مـــن  ـــة آث ـــر تقديمـــات ألي ـــغ الخســـارة علـــى نحـــو معقـــول، يقـــوم البنـــك بتوفي ـــر مبل ـــة ويتـــم تقدي ـــى المشـــورة المهني ـــد الحصـــول عل عن
المطالبـــات علـــى مركـــزه المالـــي. لـــم يتـــم تكويـــن أي مخصـــص كمـــا فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019 )٢018: لـــم يتـــم تكويـــن مخصـــص(، حيـــث كمـــا تشـــير المشـــورة المهنيـــة 

ـــة خســـارة كبيـــرة ســـوف تنشـــأ. ـــه مـــن غيـــر المحتمـــل أن أي أن

إيضاحات حول البيانات المالية
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رأس المال )تابع( ب 13 
كما في ٣1 ديسمبر ٢019 كان المساهمون الذين يملكون نسبة 10٪ أو أكثر من رأسمال البنك سواء بصفة شخصية أو مع األطراف ذات العاقة كالتالي: 

نسبة المساهمة ٪  عدد األسهم   

٪1٥.٣7  ٣٦٣.٢٦٣.٥٣٦ شركة عمان للتمويل واالستثمار ش.م.ع.ع. 

٪1٤.٥7  ٣٤٤.٣٥٣.٥٠٠ شؤون الباط السلطاني 

توزيعات أرباح مقترحة ب -1٣-أ 

بالنســـبة لعـــام ٢019، اقتـــرح مجلـــس اإلدارة توزيعـــات أربـــاح نقديـــة بنســـبة ٣٪ مـــن رأس المـــال أي )٣ بيســـات للســـهم الواحـــد( بمبلـــغ 7.090.8000 ريـــال عمانـــي وأســـهم مجانيـــة 
ـــة بنســـبة 6٪ مـــن رأس المـــال أي )6 بيســـات  ـــاح نقدي ـــي. ٣1 ديســـمبر ٢018: توزيعـــات أرب ـــال عمان ـــغ 7.090.8000 ري ـــكل 100 ســـهم( مبل بنســـبة ٣٪ مـــن رأس المـــال )٣ أســـهم ل

للسهم الواحد( بمبلغ 11.895.900 ريال عماني. تخضع توزيعات األرباح المقترحة لموافقة رسمية من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي. 

احتياطي قانوني ب 14 
ــغ الرصيـــد  ــام إلـــى االحتياطـــي القانونـــي إلـــى أن يبلـ ــام 1974 يجـــب علـــى البنـــك تحويـــل 10٪ مـــن ربـــح العـ ــة الُعمانـــي لعـ ــً ألحـــكام قانـــون الشـــركات التجاريـ وفقـ

ــل.  ــدر علـــى األقـ ــمال البنـــك المصـ ــم لاحتياطـــي القانونـــي ثلـــث رأسـ المتراكـ

احتياطي عام ب 15 
االحتياطـــي العـــام وقـــدره 988.000 ريـــال عمانـــي )٣1 ديســـمبر ٢018: 988.000 ريـــال عمانـــي( قـــد تـــم تكوينـــه مـــن أجـــل تغطيـــة الخســـائر المتكبـــدة مـــن قبـــل نافـــذة صحـــار 

اإلســـامي لعامـــي ٢01٣ و٢014. بـــدأت نافـــذة صحـــار اإلســـامي تحقـــق أرباحـــً مـــن ســـنة ٢015 وبالتالـــي، لـــم يتـــم إجـــراء أي تحويـــل إضافـــي بعـــد عـــام ٢014. 

احتياطي القيمة العادلة ب 16 
يتضمـــن احتياطـــي القيمـــة العادلـــة صافـــي التغيـــر التراكمـــي للقيمـــة العادلـــة الســـتثمارات األوراق الماليـــة المحتفـــظ بهـــا بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات 

الشـــاملة األخـــرى بالصافـــي مـــن ضريبـــة الدخـــل التـــي تنطبـــق إلـــى حيـــن اســـتبعاد أو بيـــع االســـتثمار أو تخفيـــض قيمتـــه.

األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1 ب 17  
قـــام البنـــك بإصـــدار أوراق رأســـمالية مســـتديمة الشـــريحة رقـــم 1 بمبلـــغ 100 مليـــون ريـــال عمانـــي فـــي ٢5 ســـبتمبر ٢017. تحمـــل األوراق الرأســـمالية المســـتديمة الشـــريحة 
رقـــم 1 فائـــدة علـــى قيمتهـــا االســـمية مـــن تاريـــخ اإلصـــدار إلـــى تاريـــخ االســـتدعاء األول بســـعر فائـــدة ســـنوي ثابـــت قـــدره 7.75٪. وبعـــد ذلـــك ســـيتم إعـــادة تحديـــد ســـعر 

الفائـــدة علـــى فتـــرات خمـــس ســـنوات. يتـــم دفـــع الفائـــدة علـــى أســـاس نصـــف ســـنوي علـــى أســـاس متأخـــرات وتعامـــل كخصـــم مـــن حقـــوق المســـاهمين. 

فـــي 14 مـــارس ٢019، قـــام البنـــك باإلصـــدار الثانـــي لـــأوراق الرأســـمالية المســـتديمة الشـــريحة رقـــم 1 بمبلـــغ 100 مليـــون ريـــال عمانـــي. تحمـــل األوراق الرأســـمالية 
المســـتديمة الشـــريحة رقـــم 1 فائـــدة علـــى قيمتهـــا االســـمية مـــن تاريـــخ اإلصـــدار إلـــى تاريـــخ االســـتدعاء األول بســـعر فائـــدة ســـنوي ثابـــت قـــدره 7.75٪. وبعـــد ذلـــك 
ســـيتم إعـــادة تحديـــد ســـعر الفائـــدة علـــى فتـــرات خمـــس ســـنوات. يتـــم دفـــع الفائـــدة علـــى أســـاس نصـــف ســـنوي علـــى أســـاس متأخـــرات وتعامـــل كخصـــم مـــن 

حقـــوق المســـاهمين. 

تشـــكل األوراق الماليـــة التزامـــات مباشـــرة وغيـــر مشـــروطة وثانويـــة وغيـــر مضمونـــة للبنـــك وتصنـــف كحقـــوق مســـاهمين وفقـــً للمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم 
٣٢: األدوات الماليـــة - التصنيـــف. ليـــس لديهـــا تاريـــخ اســـتحقاق ثابـــت أو نهائـــي. يجـــوز للبنـــك وفقـــً لتقديـــره وبعـــد موافقـــة مســـبقة مـــن الهيئـــة التنظيميـــة ذات 
الصلـــة أن يمـــارس خيـــاره فـــي اســـترداد األوراق الماليـــة بالكامـــل )وليـــس جزئيـــً( فـــي تاريـــخ االســـتدعاء األول أي الذكـــرى الســـنوية الخامســـة لتاريـــخ اإلصـــدار وفـــي 
كل خمـــس ســـنوات بعـــد ذلـــك، رهنـــً بموافقـــة مســـبقة مـــن الســـلطات التنظيميـــة. يجـــوز للبنـــك وفقـــً لتقديـــره وحـــده أن يختـــار عـــدم توزيـــع الفوائـــد. وهـــذا ال 
يعتبـــر حدثـــً للتخلـــف عـــن الســـداد. إذا لـــم يقـــم البنـــك بدفـــع فوائـــد، فـــي تاريـــخ دفـــع الفائـــدة المقـــرر )ألي ســـبب كان(، فينبغـــي علـــى البنـــك عـــدم إجـــراء أي توزيـــع 
أو دفـــع آخـــر فيمـــا يتعلـــق بأســـهمه العاديـــة أو أي مـــن أســـهمه األخـــرى أدوات رأس المـــال العاديـــة 1 أو األوراق الماليـــة، التـــي تحتـــل مرتبـــة أدنـــى أو متقاربـــة مـــع األوراق 
الرأســـمالية المســـتديمة الشـــريحة رقـــم 1 إال إذا دفعـــت دفعـــة واحـــدة مـــن الفوائـــد بالكامـــل علـــى األوراق الماليـــة. كمـــا تســـمح شـــروط األوراق الرأســـمالية المســـتديمة 

الشـــريحة رقـــم 1 للبنـــك بخفـــض )كامـــًا أو جزئيـــً( أي مبالـــغ مســـتحقة لحاملـــي األوراق الماليـــة فـــي بعـــض الظـــروف.

تـــم دفـــع 11.5٣1 مليـــون ريـــال عمانـــي كقســـيمة )كوبـــون( خـــال ســـنة ٢019 )٢018: 7.750 مليـــون ريـــال عمانـــي( وتـــم إدراجهـــا فـــي بيـــان التغيـــرات فـــي حقـــوق 
المســـاهمين.

صافي األصول للسهم الواحد ب 18 
ـــد علـــى صافـــي األصـــول البالغـــة ٣٣6.11 مليـــون ريـــال عمانـــي كمـــا فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019 )٣1 ديســـمبر ٢018: ٢85.4٢  يســـتند احتســـاب صافـــي األصــــول للســـهم الواحـ
مليـــون ريـــال عمانـــي( المنســـوبة إلـــى حاملـــي األســـهم العاديـــة علـــى عـــدد ٢.٣6٣.598.77٢ ســـهم عـــادي )٣1 ديســـمبر ٢018: 1.98٢.646.٣91 ســـهم عـــادي(، كونهـــا 

عـــدد األســـهم القائمـــة كمـــا فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019.
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(  ب 20 

تعويض اإلدارة الرئيسية

ـــر البنـــك أن هـــؤالء األعضـــاء هـــم مـــن موظفـــي اإلدارة الرئيســـيين لغـــرض اإلفصـــاح عـــن  ـــن التنفيذييـــن. يعتب ـــار المديري تضـــم اإلدارة الرئيســـية 7 )٢018: 7( مـــن كب
ـــي رقـــم ٢4 ـــار المحاســـبي الدول المعي

فـــي ســـياق األعمـــال العاديـــة، يجـــري البنـــك معامـــات مـــع بعـــض مـــن موظفـــي اإلدارة الرئيســـيين والشـــركات التـــي لديهـــم مصلحـــة كبيـــرة. األرصـــدة المتعلقـــة 
بهـــذه األطـــراف ذات العاقـــة كمـــا فـــي تاريـــخ التقريـــر هـــي كمـــا يلـــي:

٤٣515القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة٣٣811٢.1

٣8٠1٣1الودائع في نهاية السنة٣40987

٢٢1إيرادات فوائد خال السنة55٥

-8مصروف فوائد خال السنة٢1-

٢.1171.5٣5رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل987٥.٤99.٣

٢٤116مزايا ما بعد الوظيفة٣01٦٢

القيمة التراكمية لأرصدة واإليرادات والمصروفات المتولدة مع المساهمين المالكين لنسبة 10٪ أو أكثر من أسهم البنك هي كالتالي:

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني
 باآلالف

8.٤٥٤4.000القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة٣90٢1.9٥8.10

8.٤٥٣4.000قروض مصروفة خال السنة٣90٢1.9٥٦.10

--قروض مسددة خال السنة--

٢.٠٠1٢.٣95الودائع في نهاية السنة197.٢٢1٥.6

1٢.009ودائع مستلمة خال السنة٢18٣.5

)875()٣9٥(ودائع مستحقة أو مدفوعة خال السنة)٠٢٦.1()٢.٢7٣(

٢٣٦4٢إيرادات فوائد خال السنة109٦1٣

8٥1٢مصروفات فوائد خال السنة٣1٢٢1

كما في ٣1 ديسمبر ٢019 لم يتم تخفيض قيمة أي قرض تم منحه ألي طرف ذي عاقة )٣1 ديسمبر ٢018: صفر(.

القيمة العادلة لألدوات المالية ب 21  
ــاركين فـــي الســـوق فـــي تاريـــخ  ــة بيـــن المشـ ــزام فـــي معاملـــة منظمـ ــة العادلـــة هـــي الســـعر الـــذي ســـيتم اســـتامه لبيـــع أصـــل أو المدفـــوع لتحويـــل التـ القيمـ

ــا: القيـــاس. يســـتند قيـــاس القيمـــة العادلـــة علـــى افتـــراض بـــأن معاملـــة بيـــع أصـــل أو تحويـــل التـــزام تتـــم إمـ

1( في السوق الرئيسية التي يمكن الوصول إليها لأصل أو االلتزام؛ أو   

٢( في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر ماءمة لأصل أو االلتزام.    

يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لأدوات المالية:

المستوى 1: األسعار المدرجة في األسواق النشطة لذات األداة )أي بدون تعديل أو إعادة تغليف(؛   

المستوى ٢:  األســـعار المدرجـــة فـــي األســـواق النشـــطة لأصـــول وااللتزامـــات المشـــابهة أو أســـاليب التقييـــم األخـــرى التـــي تســـتند إليهـــا جميـــع    
و للماحظـــة؛  القابلـــة  الســـوق  بيانـــات  علـــى  الهامـــة  المدخـــات 

المستوى ٣: أسالیب تقییم ال یستند فيها أي مدخات هامة إلى بیانات السوق القابلة للماحظة.   

يـــرى البنـــك أن القيمـــة العادلـــة لـــأدوات الماليـــة ال تختلـــف اختافـــً جوهريـــً عـــن القيمـــة الدفتريـــة )متضمنـــًة الفائـــدة المســـتحقة( فـــي كل مـــن تلـــك التواريـــخ. يوضـــح 
الجـــدول التالـــي تصنيـــف كل فئـــة مـــن األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة وقيمهـــا العادلـــة:
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة ب 20 
ضمـــن ســـياق أعمالـــه االعتياديـــة يقـــوم البنـــك بإجـــراء معامـــات مـــع بعـــض أعضـــاء مجلـــس إدارتـــه ومســـاهميه وإدارتـــه العليـــا ومجلـــس الرقابـــة الشـــرعية والمراجـــع 
الشـــرعي والشـــركات التـــي يكـــون لهـــم فيهـــا مصالـــح هامـــة. تتـــم هـــذه المعامـــات علـــى أســـاس التعامـــات التجاريـــة ويتـــم اعتمادهـــا مـــن قبـــل إدارة البنـــك 

ومجلـــس اإلدارة.

إجمالي مبالغ األرصدة واإليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العاقة على النحو التالي: 

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني
 باآلالف

موظفو اإلدارة العليا 

٢.٦٦1٢.٣٣0القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة91٢.6.05٢٦

٥٣8165قروض مصروفة خال السنة٣97.4٢91

)٣04()٣٦٤(قروض مسددة خال السنة)9٤٥()790(

1.٣87985الودائع في نهاية السنة558٣.٦٠٣.٢

٦1٤410ودائع مستلمة خال السنة٥9٥.1.0651

)1٣4()٦٤٦(ودائع مستحقة أو مدفوعة خال السنة)٦78.1()٣48(

1٠٢99إيرادات فوائد خال السنة٢57٢٦٥

-1٤مصروف فوائد خال السنة٣٦-

19٠184اتعاب حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة478٤9٤

٤750أعضاء مجلس الرقابة الشرعية1٣01٢٢

أطراف ذات عالقة أخرى

٣٦.7٢784.058القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة٣٣٢9٥.٣9٥.٢18

17.1٤٢87.554قروض مصروفة خال السنة٢٢7.41٢٤٤.٥٢٥

)4.46٢()٦.٤٦8(قروض مسددة خال السنة)8٠٠.1٦()11.590(

7.٠٠٤7.96٣الودائع في نهاية السنة٢0.68418.19٣

٦.٥898.٢07ودائع مستلمة خال السنة٣1717.11٤.٢1

)٣.6٢1()٢.91٤(ودائع مستحقة أو مدفوعة خال السنة)٥٦9.7()9.405(

٣.٢٠7٢.405إيرادات فوائد خال السنة٣٣٠.٢478.6

٥٥48مصروفات فوائد خال السنة1٢51٤٣
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للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  ب 21  

في ٣1 ديسمبر ٢٠19
التكلفة المطفأة

دوالر أمريكي باآلالف

القيمة العادلة 
من خالل اإليرادات 

الشاملة األخرى

دوالر أمريكي باآلالف

القيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

الخسائر 

دوالر أمريكي باآلالف

إجمالي القيمة 
الدفترية 

)متضمنًة الفائدة 
المستحقة(/القيمة 

العادلة 

دوالر أمريكي باآلالف

األصول

٢٣٢.٦٥٥--٢٣٢.٦٥٥نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

٥1٤.9٠1--٥1٤.9٠1مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

٦.٣7٤.٤٢٣--٦.٣7٤.٤٢٣قروض وسلف وتمويل

٥19.٠9٦87٣.٦٤9٢٦٣.٠٣٤1.٦٥٥.779استثمارات 

٢1٣.٦٦٠--٢1٣.٦٦٠أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدمً(
 

7.8٥٤.7٣٥87٣.٦٤9٢٦٣.٠٣٤8.991.٤18اإلجمالي

االلتزامات

1.9٠9.7٦9مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

٥.٤٤7.٥٥8ودائع العماء 

٢٢٣.٤8٣التزامات أخرى )باستثناء المستحقات األخرى والمخصصات(

91.9٢7قروض ثانوية

1.٣٢٢شهادات إيداع

 
7.٦7٤.٠٥9اإلجمالي

في ٣1 ديسمبر ٢018
التكلفة المطفأة

دوالر أمريكي باآلالف

 القيمة العادلة
 من خال اإليرادات

الشاملة األخرى

دوالر أمريكي باآلالف

القيمة العادلة من 
خال األرباح أو الخسائر 

دوالر أمريكي باآلالف

إجمالي القيمة 
الدفترية )متضمنًة 

الفائدة المستحقة(/ 
القيمة العادلة 

دوالر أمريكي باآلالف

األصول

188.197--188.197نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

٣15.٣٣٢--٣15.٣٣٢مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

5.849.169--5.849.169قروض وسلف وتمويل

٣66.6٢6761.107٢56.08٣1.٣8٣.816استثمارات 

111.85٢--111.85٢أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدمً(
 

6.8٣1.176761.107٢56.08٣7.848.٣66اإلجمالي

االلتزامات
1.875.48٣مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

4.7٢٢.995ودائع العماء 

1٢٣.969التزامات أخرى )باستثناء المستحقات األخرى والمخصصات(

91.9٢7قروض ثانوية

1.٣٢٢شهادات إيداع
 

6.815.696اإلجمالي

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( ب 21  

في ٣1 ديسمبر ٢٠19
التكلفة المطفأة

ريال عماني باآلالف

القيمة العادلة 
من خالل اإليرادات 

الشاملة األخرى

ريال عماني باآلالف

 القيمة العادلة
 من خالل األرباح

أو الخسائر 

ريال عماني باآلالف

إجمالي القيمة 
الدفترية 

)متضمنًة الفائدة 
المستحقة(/ القيمة 

العادلة 

ريال عماني باآلالف
األصول

89.٥7٢--89.٥7٢نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

198.٢٣7--198.٢٣7مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

٢.٤٥٤.1٥٣--٢.٤٥٤.1٥٣قروض وسلف وتمويل 

199.8٥٢٣٣٦.٣٥٥1٠1.٢٦8٦٣7.٤7٥استثمارات

8٢.٢٥9--8٢.٢٥9أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدمً(

 
٣.٠٢٤.٠7٣٣٣٦.٣٥٥1٠1.٢٦8٣.٤٦1.٦9٦اإلجمالي

االلتزامات

7٣٥.٢٦1--7٣٥.٢٦1مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

٢.٠97.٣1٠--٢.٠97.٣1٠ودائع العماء 

التزامات أخرى )باستثناء المستحقات األخرى 

8٦.٠٤1--8٦.٠٤1 والمخصصات(

٣٥.٣9٢--٣٥.٣9٢قروض ثانوية

٥٠9--٥٠9شهادات إيداع

 
٢.9٥٤.٥1٣--٢.9٥٤.٥1٣اإلجمالي

في ٣1 ديسمبر ٢018
التكلفة المطفأة

ريال عماني باآلالف

القيمة العادلة من 
خال اإليرادات الشاملة 

األخرى

ريال عماني باآلالف

القيمة العادلة من 
خال األرباح أو الخسائر 

ريال عماني باآلالف

إجمالي القيمة 
الدفترية )متضمنًة 

الفائدة المستحقة(/ 
القيمة العادلة 

ريال عماني باآلالف
األصول

7٢.456--7٢.456نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

1٢1.40٣--1٢1.40٣مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

٢.٢51.9٣0--٢.٢51.9٣0قروض وسلف وتمويل 

141.151٢9٣.0٢698.59٢5٣٢.769استثمارات

4٣.06٣--4٣.06٣أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدمً(

 
٢.6٣0.00٣٢9٣.0٢698.59٢٣.0٢1.6٢1اإلجمالي

االلتزامات

7٢٢.061--7٢٢.061مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

1.818.٣5٣--1.818.٣5٣ودائع العماء 

التزامات أخرى )باستثناء المستحقات األخرى 

47.7٢8--47.7٢8 والمخصصات(

٣5.٣9٢--٣5.٣9٢قروض ثانوية

509--509شهادات إيداع

 
٢.6٢4.04٣--٢.6٢4.04٣اإلجمالي

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019
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القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  ب 21  
يوضح الجدول التالي تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة في نهاية سنة التقرير:

٣1 ديسمبر ٢٠19
أوراق مالية 

استثمارية

ريال عماني باآلالف

القيمة العادلة 
الموجبة للمشتقات

ريال عماني باآلالف

القيمة العادلة 
السالبة للمشتقات 

ريال عماني باآلالف

المجموع

ريال عماني باآلالف
٦.٣٥7--٦.٣٥7المستوى 1

٤٣٤.٤٦٦)٤٠8(٤٢8.7٦٦٦.1٠8المستوى ٢

٢.٥٠٠--٢.٥٠٠المستوى ٣

٤٣7.٦٢٣٦.1٠8)٤٠8(٤٤٣.٣٢٣

٣1 ديسمبر ٢018
 أوراق مالية
استثمارية

ريال عماني باآلالف

القيمة العادلة 
الموجبة للمشتقات

ريال عماني باآلالف

القيمة العادلة السالبة 
للمشتقات 

ريال عماني باآلالف

المجموع

ريال عماني باآلالف
7.٣60--7.٣60المستوى 1

٣79.9٣9)٣.70٢(٣81.7581.88٣المستوى ٢

٢.500--٢.500المستوى ٣

٣91.6181.88٣(٣.70٣)٢89.799

ـــداول أســـهمها بشـــكل ضئيـــل. تقوم اإلدارة بتقييـــم االستثمار باستخدام  اســـتثمارات المســـتوى ٣ هـــي اســـتثمارات فـــي أســـهم شـــركة غيـــر مدرجـــة، حيـــث يتـــم ت
صافي قیمة األصول للشـــركة المستثمر فيهـــا استنادًا إلـــى البيانـــات المالیة للشـــركة المستثمر فيهـــا باإلضافة إلـــى العـــاوة المنطبقـــة. تـــرى اإلدارة بـــأن القيمـــة الدفتريـــة 
ـــة البنـــاء.  ـــة كمحافظـــة كبيـــرة لاســـتثمارات المعنيـــة للشـــركة المســـتثمر فيهـــا )مشـــروع رئيســـي جاهـــز( وهـــو حاليـــً فـــي مرحل لاســـتثمار تقـــارب قيمتهـــا العادل

لذلـــك فـــإن القيمـــة الدفتريـــة تمثـــل القيمـــة العادلـــة لاســـتثمارات.

٣1 ديسمبر ٢٠19
أوراق مالية 

استثمارية

دوالر أمريكي باآلالف

القيمة العادلة 
الموجبة للمشتقات

دوالر أمريكي باآلالف

القيمة العادلة 
السالبة للمشتقات 

دوالر أمريكي باآلالف

المجموع

دوالر أمريكي باآلالف
1٦.٥1٢--1٦.٥1٢المستوى 1

1.1٢8.٤8٣)1.٠٦٠(1.11٣.٦771٥.8٦٦المستوى ٢

٦.٤9٤--٦.٤9٤المستوى ٣

1.1٣٦.٦8٣1٥.8٦٦)1.٠٦٠(1.1٥1.٤89

أوراق مالية استثمارية٣1 ديسمبر ٢018

دوالر أمريكي باآلالف

القيمة العادلة 
الموجبة للمشتقات

دوالر أمريكي باآلالف

 القيمة العادلة
السالبة للمشتقات 

دوالر أمريكي باآلالف

المجموع

دوالر أمريكي باآلالف
19.117--19.117المستوى 1

986.854)9.616(991.5794.891المستوى ٢

6.494--6.494المستوى ٣

1.017.1904.891)9.616(1.01٢.465

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  ب 21 

تقدير القيم العادلة

يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيم العادلة لأصول وااللتزامات.

قروض وسلف

تـــم حســـاب القيمـــة العادلـــة باالســـتناد إلـــى التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة لأصـــل والفوائـــد المســـتقبلية المتوقعـــة المخصومـــة. يتـــم افتـــراض حـــدوث ســـداد 
القـــروض فـــي تواريـــخ الســـداد التعاقديـــة، حيثمـــا ينطبـــق. بالنســـبة للقـــروض التـــي ليـــس لهـــا فتـــرات ســـداد محـــددة أو تلـــك التـــي تخضـــع لمخاطـــر الدفعـــات 
المقدمـــة يتـــم تقديـــر الســـداد علـــى أســـاس الخبـــرة فـــي الفتـــرات الســـابقة عندمـــا كانـــت معـــدالت الفائـــدة بمســـتويات مماثلـــة للمســـتويات الحاليـــة، بعـــد تعديلهـــا 
ـــة المســـتقبلية المتوقعـــة بوضـــع مخاطـــر االئتمـــان وأي مؤشـــر علـــى االنخفـــاض فـــي القيمـــة  ـــر التدفقـــات النقدي ـــأي فـــروق فـــي منظـــور معـــدل الفائـــدة. يتـــم تقدي ب
فـــي االعتبـــار. يتـــم تقديـــر التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية المتوقعـــة ألي تصنيفـــات قـــروض متجانســـة علـــى أســـاس المحفظـــة ويتـــم خصمهـــا بالمعـــدالت الحاليـــة 
المقدمـــة للقـــروض المماثلـــة للمقترضيـــن الجـــدد ذوي مامـــح االئتمـــان المماثلـــة. تعكـــس القيـــم العادلـــة المقـــدرة للقـــروض التغيـــرات فـــي مركـــز االئتمـــان منـــذ 

ـــة. ـــدة الثابت ـــة القـــروض ذات معـــدالت الفائ ـــدة فـــي حال ـــرات فـــي معـــدالت الفائ ـــم القـــروض كمـــا تعكـــس التغي ـــخ تقدي تاري

االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالية المشتقة

تســـتند القيمـــة العادلـــة علـــى األســـعار المدرجـــة بالســـوق فـــي تاريـــخ التقريـــر بـــدون أي خصـــم لتكاليـــف المعاملـــة. فـــي حالـــة عـــدم وجـــود ســـعر مـــدرج بالســـوق يتـــم 
تقديـــر القيمـــة العادلـــة باســـتخدام أســـاليب التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة وأيـــة طـــرق أخـــرى للتقييـــم. 

عنـــد اســـتخدام أســـاليب التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة تســـتند التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية علـــى أفضـــل تقديـــرات اإلدارة ومعـــدل الخصـــم هـــو معـــدل 
يتعلـــق بالســـوق بالنســـبة لـــأداة الماليـــة المماثلـــة فـــي تاريـــخ التقريـــر.

الودائع البنكية وودائع العمالء 

بالنســـبة للودائـــع تحـــت الطلـــب والودائـــع التـــي ليـــس لهـــا فتـــرات اســـتحقاق معلومـــة، يتـــم اعتبـــار أن القيمـــة العادلـــة هـــي المبلـــغ المســـتحق الســـداد عنـــد الطلـــب 
فـــي تاريـــخ التقريـــر. تســـتند القيمـــة العادلـــة المقـــدرة للودائـــع ذات فتـــرات االســـتحقاق الثابتـــة، بمـــا فـــي ذلـــك شـــهادات اإليـــداع، علـــى التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة 
باســـتخدام معـــدالت الفائـــدة المعروضـــة حاليـــً للودائـــع ذات فتـــرات االســـتحقاق الباقيـــة المماثلـــة. ال يتـــم أخـــذ قيمـــة العاقـــات طويلـــة األجـــل مـــع المودعيـــن فـــي 

االعتبـــار عنـــد تقديـــر القيـــم العادلـــة. 

أدوات مالية أخرى داخل الميزانية العمومية

تعتبر القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى داخل الميزانية العمومية مقاربة لقيمها الدفترية.   

أدوات مالية خارج الميزانية العمومية

ـــم االئتمـــان واالعتمـــادات  ـــأدوات الماليـــة خـــارج الميزانيـــة العموميـــة المتعلقـــة باالئتمـــان، التـــي تتضمـــن االرتباطـــات لتقدي ـــة ل ال يتـــم إجـــراء تســـويات للقيمـــة العادل
ـــة بالفعـــل  ـــة المحمل ـــً األتعـــاب والعمـــوالت التعاقدي ـــرادات المســـتقبلية المرتبطـــة بهـــا تعكـــس جوهري ـــات ســـارية المفعـــول ألن اإلي ـــات الضمان المســـتندية وخطاب

ـــر التفاقيـــات ذات ائتمـــان واســـتحقاق مماثليـــن. ـــخ التقري فـــي تاري

ــة لأصـــول  ــود فـــي القيـــم الدفتريـ ــعار الســـوق. تـــم إدراج تعديـــات القيـــم الســـوقية لتلـــك العقـ ــتنادًا إلـــى أسـ ــة اسـ ــرف العمـــات األجنبيـ يتـــم تقييـــم عقـــود صـ
وااللتزامـــات األخـــرى. 

إيضاحات حول البيانات المالية
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األدوات المالية المشتقة )تابع( ب 22 

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية )تابع( ب ٢٢-٢ 

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

القيمة العادلة 
الموجبة 

ريال عماني 
باآلالف

القيمة العادلة 
السالبة

ريال عماني 
باآلالف

المبالغ 
التقديرية

ريال عماني 
باآلالف

خالل ٣ أشهر

ريال عماني 
باآلالف

٣-1٢ شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

أكثر من سنة

ريال عماني 
باآلالف

٢7٣8٠7٢٦.7٠٦٣٣9.٥7٣٥٤.1٦٣٣٣٢.9٦9عقود شراء آجل لعمات أجنبية 

٦.٠81٢8٦8٦.98٤٣٣٣.797٣٤.٦٥٠٣18.٥٣7عقود بيع آجل لعمات أجنبية

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣1 ديسمبر ٢018

القيمة العادلة 
الموجبة 

ريال عماني باآلالف

القيمة العادلة 
السالبة

ريال عماني باآلالف

المبالغ التقديرية

ريال عماني باآلالف

خال ٣ أشهر

ريال عماني باآلالف

٣-1٢ شهرًا

ريال عماني باآلالف

أكثر من سنة

ريال عماني باآلالف

-51٣.660440.506٢76.0٢7164.479عقود شراء آجل لعمات أجنبية 

-1.8٣٢4٢4٣9.918٢75.701164.٢17عقود بيع آجل لعمات أجنبية

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

القيمة العادلة 
الموجبة 

دوالر أمريكي  
باآلالف

القيمة العادلة 
السالبة

دوالر أمريكي  
باآلالف

المبالغ 
التقديرية

دوالر أمريكي  
باآلالف

خالل ٣ أشهر

دوالر أمريكي  
باآلالف

٣-1٢ شهرًا

دوالر أمريكي  
باآلالف

أكثر من سنة

دوالر أمريكي  
باآلالف

7٠9871.887.٥٤888٢.٠٠81٤٠.٦8٣8٦٤.8٥٥عقود شراء آجل لعمات أجنبية 

1٥.79٥7٣1.78٤.٣7٤8٦7.٠٠٥9٠.٠٠٠8٢7.٣٦9عقود بيع آجل لعمات أجنبية

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣1 ديسمبر ٢018

القيمة العادلة 
الموجبة 

دوالر أمريكي  
باآلالف

القيمة العادلة 
السالبة

دوالر أمريكي  
باآلالف

المبالغ التقديرية

دوالر أمريكي  
باآلالف

خال ٣ أشهر

دوالر أمريكي  
باآلالف

٣-1٢ شهرًا

دوالر أمريكي  
باآلالف

أكثر من سنة

دوالر أمريكي  
باآلالف

-1٣٣9.5071.144.171716.95٣4٢7.٢18عقود شراء آجل لعمات أجنبية 

-4.7581091.14٢.644716.1064٢6.5٣8عقود بيع آجل لعمات أجنبية

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

األدوات المالية المشتقة  ب 22 
فـــي إطـــار النشـــاط االعتيـــادي يرتبـــط البنـــك بالعديـــد مـــن أنـــواع المعامـــات التـــي تتضمـــن أدوات ماليـــة مشـــتقة. األداة الماليـــة المشـــتقة هـــي عقـــد مالـــي بيـــن 
ـــدرج هـــذه األدوات المشـــتقة  طرفيـــن تعتمـــد فيـــه المدفوعـــات علـــى التحـــركات فـــي ســـعر واحـــد أو أكثـــر مـــن األدوات الماليـــة أو المعـــدل االســـتداللي أو المؤشـــر. ت
بالقيمـــة العادلـــة. القيمـــة العادلـــة لـــأداة المشـــتقة هـــي مـــا يســـاوي الربـــح أو الخســـارة غيـــر المدرجيـــن مـــن المقارنـــة مـــع الســـوق بالنســـبة لـــأداة المشـــتقة باســـتخدام 
األســـعار الســـائدة بالســـوق أو أســـاليب التســـعير الداخليـــة. تـــدرج األربـــاح أو الخســـائر غيـــر المحققـــة فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل. تـــم وصـــف األدوات الماليـــة المشـــتقة 

المســـتخدمة مـــن جانـــب البنـــك أدنـــاه:

أنواع األدوات المالية المشتقة ب ٢٢-1 

العقود اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل.

عقـــود المقايضـــة هـــي اتفاقيـــات تعاقديـــة بيـــن طرفيـــن لمقايضـــة الفائـــدة أو فـــروق صـــرف العمـــات األجنبيـــة اســـتنادًا إلـــى مبلـــغ تقديـــري محـــدد. بالنســـبة لعقـــود 
مقايضـــة معـــدالت الفائـــدة تتبـــادل األطـــراف المتقابلـــة فـــي العـــادة معـــدالت الفائـــدة الثابتـــة والمتغيـــرة اســـتنادًا إلـــى قيمـــة تقديريـــة بعملـــة واحـــدة.   

الخيـــارات هـــي اتفاقيـــات تعاقديـــة تنقـــل الحـــق وليـــس االلتـــزام إمـــا فـــي شـــراء أو بيـــع مقـــدار معيـــن مـــن الســـلع أو العمـــات األجنبيـــة أو األداة الماليـــة بســـعر محـــدد 
إمـــا فـــي تاريـــخ مســـتقبلي محـــدد أو فـــي أي وقـــت خـــال فتـــرة زمنيـــة محـــددة.  

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية ب ٢٢-٢ 

كجـــزء مـــن إدارة أصولـــه والتزاماتـــه يقـــوم البنـــك باســـتخدام األدوات الماليـــة المشـــتقة فـــي أغـــراض التغطيـــة بغـــرض تخفيـــض تعرضـــه لمخاطـــر العمـــات ومعـــدالت 
الفائـــدة. تحّقـــق تلـــك التغطيـــة أدوات ماليـــة محـــددة ومعامـــات متوقعـــة إضافـــة إلـــى التغطيـــة االســـتراتيجية ضـــد جميـــع مخاطـــر بيـــان المركـــز المالـــي.  

يســـتخدم البنـــك عقـــود صـــرف العمـــات األجنبيـــة اآلجلـــة للتغطيـــة مقابـــل مخاطـــر عملـــة محـــددة وللحفـــاظ علـــى نســـبة صافـــي حـــد الوضـــع المفتـــوح المحـــددة مـــن 
البنـــك المركـــزي الُعمانـــي. 

يتـــم القيـــام بإجـــراء تغطيـــة اســـتراتيجية بالنســـبة لمخاطـــر معـــدالت الفائـــدة عـــن طريـــق رصـــد إعـــادة تســـعير األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة والدخـــول فـــي مقايضـــة 
معـــدالت فائـــدة لتغطيـــة حصـــة مـــن مخاطـــر معـــدالت الفائـــدة. وحيـــث إن التغطيـــة االســـتراتيجية ال تؤهـــل للمحاســـبة الخاصـــة عـــن التغطيـــة تتـــم المحاســـبة عـــن 

األدوات الماليـــة المشـــتقة ذات الصلـــة علـــى أنهـــا أدوات للمتاجـــرة. 

يوضـــح الجـــدول التالـــي القيـــم العادلـــة الموجبـــة والســـالبة لـــأدوات الماليـــة المشـــتقة، باإلضافـــة إلـــى قيمهـــا االعتباريـــة اإلســـمية، ويتـــم تحليلهـــا حســـب الفتـــرة 
حتـــى تاريـــخ االســـتحقاق. إن المبالـــغ اإلســـمية، التـــي توفـــر مؤشـــرًا علـــى حجـــم المعامـــات القائمـــة فـــي نهايـــة الفتـــرة، ال تعكـــس بالضـــرورة مبالـــغ التدفقـــات النقديـــة 
المســـتقبلية المعنيـــة. بالتالـــي، فـــإن هـــذه المبالـــغ اإلســـمية ال ُتعتبـــر مؤشـــرًا لتعـــّرض البنـــك لمخاطـــر االئتمـــان التـــي تقتصـــر عامـــًة علـــى القيمـــة العادلـــة الموجبـــة 

للمشـــتقات، وليـــس لمخاطـــر الســـوق. 

إيضاحات حول البيانات المالية
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إيرادات التشغيل األخرى ج 4 

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني
باآلالف

19.٣9٠15.710أتعاب وعموالت 40.804٥٠.٣٦٤

8.٤7118.465صافي أرباح من التعامات بعمات أجنبية47.961٢٢.٠٠٢

)7(٢ارباح من بيع أصول ثابتة٥)18(

166)1٦8(استرداد ديون معدومة )٤٣٦(4٣1
1.8٣٣1.184إيرادات توزيعات أرباح7٦1.075٤.٣

)٢.٣89()91٤(خسائر من استثمارات بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر)٢.٣7٤()٢04.6(

86.0497٤.٣٢٢٢8.٦1٤٣٣.1٢9

مصروفات التشغيل األخرى ج 5 

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني
باآلالف

1٠.9٥٢9.795تكاليف تشغيل وإدارة٤٤7.٢5.44٢٢8

1.100-شطب أعمال رأسمالية قيد التنفيذ )ب5(-857.٢

٣.19٠٢.647تكاليف اإلشغال٢8٦.6.8758

1٤٦1٣0مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة٣٣8٣79
٤٤54أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 14011٤
٤750مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية 1٣01٢٢

٣5.78٢٣7.٣٤81٤.٣791٣.776

صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى ج 6   

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني 
باآلالف

مصروفات انخفاض قيمة تم تكوين مخصص لها /  )مفرج عنها( حول:

19.٦٢٢17.455قروض وسلف وتمويل )ب٣(9٦7.٣٣8٥٠.45

٢.119)1.٦91(التزامات قروض وضمانات مالية )ب10()٤.٣9٢(5.504
٣7٤88مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية األخرى٢٢8971

٥1٢664سندات الدين بالتكلفة المطفأة ٣٣٠.1.7٢51
٥6سندات الدين بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى161٣
-٢٣قروض مشطوبة خال السنة٦٠-

)٢09(-قروض مستردة خال السنة-)54٣(

5٢.٢68٤8.9٤9
ـــان  ـــر االئتم ـــات مخاط ـــروض ومخصص ـــة ق ـــاض قيم ـــات انخف مصروف
ـــي ـــم 9، بالصاف ـــة رق ـــة الدولي ـــر المالي ـــار التقاري ـــق معي ـــرى وف 18.8٤٥٢0.1٢٣األخ
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إيرادات الفوائد ج 1 

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني
 باآلالف

1٢٦.7٢٢11٣.110قروض وسلف للعماء79٢٣٢9.1٤8.٢9٣

٢.٢8٤٣.640مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد9٣٢.9.454٥

17.٦811٣.57٣استثمارات 9٢٥.٢55٤٥.٣5

٣٣8.501٣81.٠٠٥1٤٦.٦871٣0.٣٢٣

مصروفات الفوائد ج 2 
٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني
باآلالف

٥٠.٦184٢.٢08ودائع العماء٤7٥.109.6٣11٣1

٢.٤٥٠٢.450قروض ثانوية٣64٦.٣٦٤.6

٢٣.٤٢8٢8.980مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد8٥٢.٢7٣٦٠.75

٣4-سندات قابلة للتحويل إلزاميً-88

191.٣56198.٦917٦.٤9٦7٣.67٢

صافي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة االستثمارية ج 3  

إجمالي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة االستثمارية ج ٣-أ  

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني 
باآلالف

1٠.81٣8.4٣7تمويل إلى العماء٠8٦.٢1.914٢8

٣٥٤٢05مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية 5٣٢919

1.٢٣79٣0استثمارات 416٣.٢1٣.٢

٢4.86٢٣٢.٢181٢.٤٠٤9.57٢

أرباح دفعت إلى مودعين / اقتراضات السوق النقدية  ج ٣-ب  

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني 
باآلالف

٦.٠٤٥4.61٢أرباح دفعت إلى مودعين7٠1.11.9791٥

٥٠٥٣0٢أرباح دفعت إلى بنوك ونقود السوق األخرى٣1٢.7841

اقتراضات

1٢.76٣17.٠1٣٦.٥٥٠4.914

٥.8٥٤4.658صافي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة االستثمارية0991٥.٢٠٥.1٢

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

ضريبة الدخل ج 7 

أ (    مدرجة في بيان الدخل الشامل

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني 
باآلالف

مصروفات الضريبة 

٥.98٤4.958- الضريبة الحالية8781٥.٥٤٣.1٢

1٣8199- مصروف ضريبة مؤجلة 517٣٥8

٦.1٢٢5.157إجمالي مصروفات ضريبة الدخل 9٠1.1٣.٣951٥

يخضع البنك لضريبة الدخل للسنة وفقً لقانون ضريبة الدخل في سلطنة ُعمان بمعدل 15٪ على األرباح الخاضعة.

التسوية   ب(  

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني 
باآلالف

٤٠.٥٢8٣4.4٣0الربح قبل الضريبة للسنة89.4٢81٠٥.٢٦٦

٦.٠795.165ضريبة الدخل بمعدل 789٪15.4161٥.1٣

أثر ضريبة لـ:

11٤٣97- مصروفات/خسائر غير قابلة للخصم1.0٣1٢9٦
)498()71(- الدخل المعفى من الضريبة)18٤()٢94.1(

٦.1٢٢5.064مصروف ضريبة الدخل9٠1.15٣1٥.1٣

الربط الضريبي ج(  

تـــم االنتهـــاء مـــن الربـــوط الضريبيـــة للبنـــك عـــن الســـنوات مـــن ٢007 إلـــى ٢015 ولـــم يتـــم االتفـــاق بعـــد مـــع األمانـــة العامـــة للضرائـــب فـــي وزارة الماليـــة علـــى الربـــط 
الضريبـــي للبنـــك للســـنتين ٢016 و٢018. ويـــرى البنـــك أن أيـــة ضرائـــب إضافيـــة، إن وجـــدت، والمتعلقـــة بســـنوات الضريبـــة المفتوحـــة لـــن تكـــون جوهريـــة للمركـــز 

المالـــي للبنـــك كمـــا فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى )تابع( ج 6   
تفاصيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة األصول المالية مبينة أدناه:

 معيار التقارير المالية
الدولية رقم 9

البنك المركزي العماني

99.6689٣.٢٢0إجمالي سلف وتمويل القروض

81612مستحقات من بنوك

-1.508أوراق مالية استثمارية )بالتكلفة المطفأة(

-٢8أوراق مالية استثمارية )بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى(

-٢.9٢1التزامات قرض وضمانات مالية

1٠٤.9٤19٣.٢٣٢المجموع

15.66415.664فائدة تعاقدية غير مدرجة

1٢٠.٦٠٥1٠8.89٦المجموع

تحليـــل التغيـــرات فـــي مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مســـتحقات مـــن بنـــوك وإيداعـــات أخـــرى بســـوق النقـــد والقـــروض والســـلف والتمويـــل 
)باســـتبعاد فائـــدة تعاقديـــة غيـــر مدرجـــة( واالســـتثمارات والتزامـــات القـــرض والضمانـــات الماليـــة، هـــو كمـــا يلـــي:

 المرحلة 1
 ريال عماني 

باآلالف

 المرحلة ٢
 ريال عماني 

باآلالف

 المرحلة ٣ 
 ريال عماني 

باآلالف

 المجموع
 ريال عماني 

باآلالف

1٥.9٢٣٣٦.٤٦٤٣٣.٠٣٥8٥.٤٢٢كما في 1 يناير ٢019

٣.88٠٢1.٠1٤11.791٣٦.٦8٥الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

)17.8٦٣()٢81()٦.8٣1()1٠.7٥1(استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة

٦97٦97--قروض مستردة من محفظة خاصة

-)٥٣٠()٥.8٢7(٦.٣٥7تحويات إلى المرحلة 1

-)7٦٢(1.٦8٠)918(تحويات إلى المرحلة ٢

-٣.٢٠٣)٢.77٣()٤٣٠(تحويات إلى المرحلة ٣

1٤.٠٦1٤٣.7٢7٤7.1٥٣1٠٤.9٤1في ٣1 ديسمبر ٢٠19

تحليـــل التغيـــرات فـــي مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مســـتحقات مـــن بنـــوك وإيداعـــات أخـــرى بســـوق النقـــد والقـــروض والســـلف والتمويـــل 
)باســـتبعاد فائـــدة تعاقديـــة غيـــر مدرجـــة( واالســـتثمارات والتزامـــات القـــرض والضمانـــات الماليـــة، هـــو كمـــا يلـــي:

 المرحلة 1
 دوالر أمريكي  

باآلالف

 المرحلة ٢
 دوالر أمريكي  

باآلالف

 المرحلة ٣ 
 دوالر أمريكي  

باآلالف

 المجموع
 دوالر أمريكي  

باآلالف

٤1.٣٥89٤.71٢8٥.8٠٥٢٢1.87٥كما في 1 يناير ٢019

1٠.٠79٥٤.٥8٢٣٠.٦٢٦9٥.٢87الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

)٤٦.٣98()7٣٠()17.7٤٣()٢7.9٢٥(استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة

1.81٠1.81٠--قروض مستردة من محفظة خاصة

-)1.٣77()1٥.1٣٥(1٦.٥1٢تحويات إلى المرحلة 1

-)1.979(٤.٣٦٤)٢.٣8٤(تحويات إلى المرحلة ٢

-8.٣19)7.٢٠٣()1.117(تحويات إلى المرحلة ٣

٣٦.٥٢٢11٣.٥781٢٢.٤7٤٢7٢.٥7٤في ٣1 ديسمبر ٢٠19

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

12٥التقرير السنوي لصحار الدولي 12٤٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية  د  
الهـــدف األساســـي لنظـــام إدارة المخاطـــر هـــو حمايـــة رأســـمال البنـــك ومـــوارده الماليـــة مـــن مختلـــف المخاطـــر. يتعـــّرض البنـــك للمخاطـــر التاليـــة مـــن اســـتخدامه 

ألدواتـــه الماليـــة:

مخاطر االئتمان  •  

مخاطر السيولة  •  

مخاطر السوق  •  

المخاطر التشغيلية  •  

تقـــع علـــى مجلـــس اإلدارة المســـؤولية الكليـــة عـــن وضـــع ومراقبـــة إطـــار عمـــل إدارة المخاطـــر بالبنـــك. قـــام المجلـــس بتكويـــن لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات ولجنـــة 
االئتمـــان والمخاطـــر وهمـــا مســـؤولتان عـــن وضـــع ورصـــد سياســـات إدارة المخاطـــر بالبنـــك. تقـــدم لجنـــة إدارة المخاطـــر تقاريـــر دوريـــة للمجلـــس فيمـــا يتعلـــق بجوانـــب 

مختلفـــة للمخاطـــر والتغيـــرات فـــي مخاطـــر البنـــك.

تركـــز سياســـات إدارة المخاطـــر بالبنـــك علـــى تحديـــد مخاطـــر االئتمـــان وقياســـها ورصدهـــا وتخفيفهـــا بغـــض النظـــر عـــن مظاهرهـــا المختلفـــة. وخـــال هـــذه العمليـــة، 
يـــدرك البنـــك أن حركيـــة الســـوق قـــد تتطّلـــب قـــرارت تنحـــرف فـــي بعـــض الحـــاالت عـــن مبـــادئ إدارة مخاطـــر االئتمـــان. ولتلبيـــة مثـــل هـــذه المتطلبـــات، فقـــد تـــم تحديـــد 

مســـتوى ضئيـــل وضـــروري مـــن المرونـــة ضمـــن سياســـات إدارة المخاطـــر باإلضافـــة إلـــى حماية/ورقابـــة مائمـــة وكافيـــة.

لجنـــة التدقيـــق بالبنـــك مســـؤولة عـــن رصـــد االلتـــزام بسياســـات وإجـــراءات إدارة المخاطـــر بالبنـــك وعـــن مراجعـــة كفايـــة إطـــار عمـــل إدارة المخاطـــر فيمـــا يتعلـــق 
ـــأداء مراجعـــات  بالمخاطـــر التـــي يواجههـــا البنـــك. تتـــم مســـاعدة لجنـــة التدقيـــق فـــي أداء هـــذه الوظائـــف بواســـطة التدقيـــق الداخلـــي. يقـــوم التدقيـــق الداخلـــي ب

دوريـــة ومراجعـــات غيـــر دوريـــة لرقابـــات وإجـــراءات إدارة المخاطـــر ويتـــم تقديـــم تقريـــر عـــن نتائجهـــا إلـــى لجنـــة التدقيـــق.

ــر فـــي الميزانيـــة العموميـــة  ــر فـــي األعمـــال. تعـــد لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات مســـؤولة عـــن إدارة المخاطـ هنـــاك لجـــان فرعيـــة علـــى مســـتوى اإلدارة إلدارة المخاطـ
الناشـــئة عـــن إدارة الســـيولة وإدارة معـــدالت الفائـــدة باالضافـــة إلـــى مضمـــون المخاطـــر المتخـــذة مـــن قبـــل البنـــك. يتـــم تقديـــم اإلرشـــادات لـــإلدارة مـــن قبـــل لجنـــة 
ــان  ــائر االئتمـ ــر خسـ ــة توفيـ ــر لجنـ ــاءات. تديـ ــدالت وغطـ ــدود ومعـ ــدة حـ ــال عـ ــن خـ ــر مـ ــاه المخاطـ ــان اتجـ ــم إعـ ــر ويتـ ــذه المخاطـ ــول إدارة هـ ــات حـ ــول وااللتزامـ األصـ
المتوقعـــة )ECLPC( متطلبـــات الحوكمـــة الخاصـــة بمعيـــار إعـــداد التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9، لرصـــد واعتمـــاد أحـــكام مخاطـــر االئتمـــان للبنـــك والدوافـــع 
األساســـية. يتـــم إدارة المخاطـــر التشـــغيلية مـــن قبـــل لجنـــة المخاطـــر التشـــغيلية بمســـتوى اإلدارة. تـــم تكويـــن لجنـــة أصـــول والتزامـــات منفصلـــة لمراقبـــة أداء 

األصـــول لخدمـــات صحـــار للصيرفـــة اإلســـامية. تتولـــى لجنـــة إدارة المخاطـــر بالبنـــك اإلشـــراف علـــى مهـــام إدارة المخاطـــر فـــي جميـــع أقســـام البنـــك.

مخاطر االئتمان د 1 

مخاطـــر االئتمـــان هـــي مخاطـــر الخســـارة الماليـــة التـــي يتعـــّرض لهـــا البنـــك فـــي حالـــة عجـــز العميـــل أو الطـــرف المقابـــل فـــي األداة الماليـــة عـــن الوفـــاء بالتزاماتـــه 
التعاقديـــة. تمثـــل مخاطـــر االئتمـــان احتمـــال تخلـــف أي طـــرف مقابـــل عـــن ســـداد أصـــل القـــرض و/أو التزامـــات الفوائـــد بمـــا يتفـــق مـــع البرنامـــج الزمنـــي لســـداد الديـــن 

أو شـــروط العقـــد. 

إدارة مخاطر االئتمان د 1-1  

قـــام مجلـــس اإلدارة بتفويـــض مســـؤولية رصـــد مخاطـــر االئتمـــان للجنـــة إدارة المخاطـــر التابعـــة لـــه وهـــي مســـؤولة عـــن التعامـــل مـــع كافـــة أوجـــه المخاطـــر لقســـمي 
الصيرفـــة التقليديـــة واإلســـامية. ولـــدى البنـــك رئيـــس مخاطـــر يـــرأس إدارة المخاطـــر ويقـــرر للجنـــة إدارة المخاطـــر. تتضمـــن إدارة مخاطـــر االئتمـــان:

وضع حدود المخاطر - ضمن التوجيهات التنظيمية-إلنشاء المخاطر ليكون ضمن سياسة مخاطر البنك المعتمدة.  •  

•  تراقـــب اإلدارة مخاطـــر االئتمـــان فـــي المؤسســـة مـــن خـــال عمليـــة تقييـــم ائتمـــان زمنـــي التـــي تتضمـــن مراجعـــة مخاطـــر ائتمـــان مســـتقلة لعـــروض   
ـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل المجلـــس ونمـــوذج اإلقـــراض. تتـــم مراجعـــة االســـتثناءات مـــن  االئتمـــان للشـــركات ومـــن خـــال سياســـة منتجـــات البيـــع بالتجزئ

قبـــل قســـم مخاطـــر االئتمـــان.

•  رقابـــة مســـتمرة لمخاطـــر االئتمـــان المنفصلـــة فـــي محفظـــة »الشـــركة« و»الشـــركات المنبثقـــة« باإلضافـــة إلـــى محفظـــة ائتمـــان التجزئـــة مـــن خـــال   
الدرجـــات.  حركـــة  وتتبـــع  المحافـــظ  لدرجـــات  المجلـــس  لـــدى  المخاطـــر  إدارة  للجنـــة  التابعـــة  المســـتقلة  القـــروض  مراجعـــة  مجموعـــة 

قياس محفظة مخاطر االئتمان عبر تتبع عوامل مخاطر المحافظ مثل مخاطر التركيز.   •  

•  لـــن يعتـــد البنـــك بالعـــروض المقدمـــة مـــن هيئات/أفـــراد تظهـــر أســـماؤهم فـــي قائمـــة البنـــك المركـــزي العمانـــي تحـــت مركـــز إحصائيـــات االئتمـــان   
البنكـــي. وبالرغـــم مـــن ذلـــك يتـــم اعتمـــاد القـــروض فـــي حـــاالت خاصـــة فـــي وحـــدة أعمـــال األفـــراد بمبـــررات قويـــة وتخفيـــف المخاطـــر لوضـــع اعتبـــار لمثـــل 

ــراد.  ــروض األفـ ــة قـ ــً لسياسـ ــا وفقـ ــوض لهـ ــات المفـ ــى الجهـ ــا إلـ ــد تحويلهـ ــا بعـ ــم فيمـ ــروض، ويتـ ــذه العـ هـ

•  الحـــد مـــن تركيـــز المخاطـــر لأطـــراف المقابلـــة والمناطـــق الجغرافيـــة والصناعـــات )للقـــروض والســـلف( وبالمصـــدر وســـيولة الســـوق والدولـــة )بالنســـبة   
الماليـــة(. األوراق  الســـتثمارات 
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ضريبة الدخل )تابع(  ج 7 

د(      حركة مخصص الضريبة الحالية

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني 
باآلالف

٤.9884.147الرصيد في بداية السنة 9٥٦.10.7711٢
٥.98٤4.958المحمل خال السنة 8781٥.٥٤٣.1٢

)4.117()1.٢9٥(المدفوع خال السنة)٣.٣٦٤()10.69٣(

9.٦774.988الرصيد كما في نهاية السنة1٣٥.956٢٥.1٢

الحركة في أصول )التزامات( ضريبية مؤجلة  هـ(  

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني 
باآلالف

)٢84()٤8٣(الرصيد في بداية السنة )٢٥٥.1()7٣8(
)199()1٣8(المكون خال السنة)٣٥8()517(

)48٣()٦٢1(الرصيد كما في نهاية السنة )٦1٣.1()٢55.1(

العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد ج 8 
يتم احتساب العائد للسهم بقسمة صافي الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خال السنة. 

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني 
باآلالف

٣٤.٤٠٦٢9.٣66ربح السنة٣٦٦.٢7589.76
)7.750()11.٥٣1(ناقص: قسيمة الفئة 1 اإلضافية )٢9.9٥٠()٢0.1٣0(

)56()٢٢٦(ناقص: مصروفات إصدار رأسمال الفئة 1 اإلضافية)٥87()145(

56.000٥8.8٢9
 ربح السنة المنسوب إلى حملة أسهم البنك بعد القسيمة

٢٢.٦٤9٢1.650وتكلفة إصدار أسهم رأسمال الفئة 1 اإلضافية

٢.1٤9.٦٣91.98٢.646المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خال السنة )باأللف(  ٦٣9.1٤9.646٢.1.98٢

1٠.٥٣٦10.874العائد األساسي للسهم الواحد للسنة )بالسنت/بالبيسة(7٤.8٣٢.٢
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التعرض لمخاطر االئتمان د 1-٢  

يوضـــح الجـــدول التالـــي معلومـــات حـــول جـــودة االئتمـــان لأصـــول الماليـــة المقاســـة بالتكلفـــة المطفـــأة. مـــا لـــم يتـــم تحديـــده بشـــكل محـــدد، بالنســـبة لأصـــول 
الماليـــة، تمثـــل المبالـــغ فـــي الجـــدول إجمالـــي المبالـــغ الدفتريـــة.

٣1 ديسمبر ٢٠19

الخسائر االئتمانية 
 المتوقعة 

لمدة 1٢ شهرًا

 ريال عماني 
باآلالف

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة 
غير منخفضة 

القيمة

 ريال عماني 
باآلالف

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة 
منخفضة القيمة

 ريال عماني 
باآلالف

المجموع

 ريال عماني 
باآلالف

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

1.1٣8.٢7٢98.٣٢71.٠٣٥1.٢٣7.٦٣٤القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 5(

1٠٦.7818٠.٣1٥٤٠187.1٣٦القروض الفاعلة )درجات 6(

1٥٤.77٢-1٥٤.77٢-القروض الفاعلة )درجات 7(

1٦٥88.77٢88.9٣7-القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

 إجمالي القروض والسلف للعمالء -
1.٣81.88٤19٦.7٤889.8٤71.٦٦8.٤79الخدمات المصرفية للشركات

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

8٥٠.٢19٢٤.1٣٢٦.87٥881.٢٢٦القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 7(

٥8719.19٣19.78٠-القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

8٥٠.٢19٢٤.719٢٦.٠٦89٠1.٠٠٦إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

٢.٢٣٢.1٠٣٢٢1.٤٦711٥.91٥٢.٥٦9.٤8٥مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود االحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

٦٣٦.81٤-٦٣1.1٤7٥.٦٦7القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 5(

1٤٠.1٦9-119.٦٣1٢٠.٥٣8القروض الفاعلة )درجات 6(

٣٢٢7.٤٠9٢٠٢7.٤٦1القروض الفاعلة )درجات 7(

1٠٠87٢97٢-القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

7٥٠.81٠٥٣.71٤89٢8٠٥.٤1٦مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

199.٠٥٣-198.1٢99٢٤مستحق من البنوك وإيداعات أسواق المال

٥٣1.٣8٦-٥٠٣.٣٥٥٢8.٠٣1أوراق مالية استثمارية
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

إدارة مخاطر االئتمان )تابع( د 1-1  

•  تطويـــر والحفـــاظ علـــى تصنيـــف مخاطـــر البنـــك مـــن أجـــل تصنيـــف التعرضـــات وفقـــً لدرجـــة مخاطـــر الخســـارة الماليـــة التـــي تواجههـــا وتركيـــز اهتمـــام   
اإلدارة علـــى المخاطـــر المصاحبـــة لهـــا. 

تقديم المشورة والتوجيه والمهارات المتخصصة لوحدات األعمال لتعزيز أفضل الممارسات في جميع أقسام البنك في إدارة مخاطر االئتمان.  •  

ـــة للعمـــل علـــى  ـــد التدفقـــات النقدي يوظـــف البنـــك نطاقـــً مـــن السياســـات والممارســـات لتخفيـــف مخاطـــر االئتمـــان. يتبـــع البنـــك ممارســـة تخفيـــف المخاطـــر لتحدي
أنـــه الدافـــع الرئيســـي للســـلفيات المقدمـــة. بعدهـــا يتـــم فحـــص هـــذه التدفقـــات النقديـــة لتحديـــد االســـتدامة علـــى مـــدار فتـــرة تســـهيات االئتمـــان ووضـــع آليـــة 
ـــة علـــى  ـــة، يتـــم أخـــذ ضمان ـــر المتوقعـــة، التـــي بســـببها تخـــف التدفقـــات النقدي ـــة بعـــض المخاطـــر غي مناســـبة للحصـــول عليهـــا ضمـــن حســـاب العميـــل. ولتغطي
شـــكل أوراق ماليـــة ملموســـة إضافيـــة مثـــل العقـــارات أو أســـهم الملكيـــة. يطبـــق البنـــك اإلرشـــادات الخاصـــة بمـــدى القـــدرة علـــى قبـــول فئـــات محـــددة لتخفيـــف 

مخاطـــر االئتمـــان. فئـــات الضمانـــات األساســـية للقـــروض والســـلف هـــي: 

الرهن على عقارات.  •  

رهن على األصول وفقً التفاقية المرابحة.  •  

ملكية/سند ملكية األصول وفقً لتمويل اإلجارة.  •  

رهن على أصول الشركات مثل المقرات والمخزون والحسابات المستحقة القبض.  •  

رهن على األدوات المالية مثل األوراق المالية للدين والملكية.  •  

ــزام بشـــروط الســـداد المحـــددة. يتـــم تصنيـــف هـــذه القـــروض والســـلف إلـــى أحـــد أنـــواع  ــام للتأكـــد مـــن االلتـ ــة قـــروض وســـلف البنـــك بانتظـ تتـــم متابعـــة كافـ
ـــي.  ـــة ومشـــكوك فـــي تحصيلهـــا وخســـارة بموجـــب نظـــم وتوجيهـــات البنـــك المركـــزي الُعمان ـــر معياري ـــة وخاصـــة وغي تصنيفـــات المخاطـــر الخمســـة وهـــي: معياري
عاوة على ذلك، وفقً للتفويض من معيـــار التقريـــر المالـــي الدولـــي 9، يتم تصنيف القروض والسلف أيضً إلى المرحلة األولى، والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثـــة 
واألصـــول الماليـــة المشـــتراة أو الناشـــئة التـــي انخفضـــت قيمتهـــا االئتمانيـــة على أساس التصنيفات االئتمانية الداخلية/الزيادة الكبيرة في معايير/متطلبات 
ــة  ــدة منفصلـ ــر وحـ ــال وتديـ ــط األعمـ ــة خـ ــع وظيفـ ــع مـ ــا تقـ ــابات وتصنيفهـ ــم BM 1149. إن الحسـ ــي رقـ ــزي العمانـ ــك المركـ ــم البنـ مخاطر االئتمان الخاصة بتعميـ

مشـــكلة الحســـابات.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( د 1-٢  

٣1 ديسمبر ٢٠19

الخسائر االئتمانية 
 المتوقعة 

لمدة 1٢ شهرًا

 دوالر أمريكي 
باآلالف

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة 
غير منخفضة 

القيمة

 دوالر أمريكي 
باآلالف

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة 
منخفضة القيمة

 دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع

 دوالر أمريكي 
باآلالف

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

٢.9٥٦.٥٥1٢٥٥.٣9٥٢.٦88٣.٢1٤.٦٣٤القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 5(

٢77.٣٥٣٢٠8.٦1٠1٠٤٤8٦.٠٦7القروض الفاعلة )درجات 6(

٤٠٢.٠٠٥-٤٠٢.٠٠٥-القروض الفاعلة )درجات 7(

٤٢9٢٣٠.٥77٢٣1.٠٠٦-القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

 إجمالي القروض والسلف للعمالء -
٣.٥89.٣٠9٥11.٠٣٤٢٣٣.٣٦9٤.٣٣٣.71٢الخدمات المصرفية للشركات

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

٢.٢٠8.٣٦٠٦٢.٦8117.8٥7٢.٢88.898القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 7(

1.٥٢٥٤9.8٥٢٥1.٣77-القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

٢.٢٠8.٣٦٠٦٤.٢٠٦٦7.7٠9٢.٣٤٠.٢7٥إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

٥.797.٦٦9٥7٥.٢٤٠٣٠1.٠78٦.٦7٣.987مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود االحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

1.٦٥٤.٠٦٣-1.٦٣9.٣٤٤1٤.719القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 5(

٣٦٤.٠7٥-٣1٠.7٣٠٥٣.٣٤٥القروض الفاعلة )درجات 6(

8٣71.19٢٥٢71.٣٢7القروض الفاعلة )درجات 7(

٢٦٠٢.٢٦٥٢.٥٢٥-القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

1.9٥٠.1٥71٣9.٥1٦٢.٣17٢.٠91.99٠مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

٥17.٠٢٠-٥1٤.٦٢1٢.٣99مستحق من البنوك وإيداعات أسواق المال

1.٣8٠.٢٢٤-1.٣٠7.٤1٦7٢.8٠8أوراق مالية استثمارية

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( د 1-٢  

٣1 ديسمبر ٢018

الخسائر االئتمانية 
 المتوقعة 

لمدة 1٢ شهرًا

 ريال عماني 
باآلالف

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة غير 
منخفضة القيمة

 ريال عماني 
باآلالف

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة 
منخفضة القيمة

 ريال عماني 
باآلالف

المجموع

 ريال عماني 
باآلالف

القروض والسلف للعماء - الخدمات المصرفية للشركات

847.89918٢.7896711.0٣1.٣59 القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 5(

٣01.155 18 ٢56.1٢545.01٢ القروض الفاعلة )درجات 6(

186.646 1٢ 186.618 16 القروض الفاعلة )درجات 7(

701٢7658.08659.06٣القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

 إجمالي القروض والسلف للعماء -
1.104.741414.69558.7871.578.٢٢٣ الخدمات المصرفية للشركات

القروض والسلف للعماء - الخدمات المصرفية لأفراد

744.٢٣8-7٢1.007٢٣.٢٣1القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 7(

18.19918.199--القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

7٢1.007٢٣.٢٣118.19976٢.4٣7إجمالي القروض والسلف للعماء - الخدمات المصرفية لأفراد

1.8٢5.7484٣7.9٢676.986٢.٣40.660مجموع إجمالي القروض والسلف للعماء

البنود االحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

٢50.570 --٢50.570القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 5(

٣75.855 - - ٣75.855 القروض الفاعلة )درجات 6(

104.844 -104.844-القروض الفاعلة )درجات 7(

1.6461.646--القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

6٢6.4٢5104.8441.6467٣٢.915مجموع إجمالي القروض والسلف للعماء

1٢1.845-8.666 11٣.179مستحق من البنوك وإيداعات أسواق المال

401.4٢8-٣50.٣8851.040أوراق مالية استثمارية

إيضاحات حول البيانات المالية
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( د 1-٢  

إن الحـــد األقصـــى للتعـــرض لمخاطـــر االئتمـــان قبـــل الضمانـــات المحتفـــظ بهـــا أو التعزيـــزات االئتمانيـــة األخـــرى لجميـــع الموجـــودات بالميزانيـــة العموميـــة تســـتند إلـــى 
صافـــي القيـــم الدفتريـــة كمـــا هـــو وارد فـــي بيـــان المركـــز المالـــي.

ـــازل ٢ يتـــم إظهارهـــا فـــي اإليضـــاح د 5. تمثل المبالغ  إن الحـــد األقصـــى لمخاطـــر االئتمـــان المتعلقـــة بالبنـــود خـــارج الميزانيـــة العموميـــة المحســـوبة وفقـــً لمبـــادئ ب
الـــواردة في اإليضـــاح د 5 سيناريو أسوأ حاالت التعرض لمخاطر االئتمان كمـــا في ٣1 ديسمبر ٢019 و٢018، دون مراعاة أي ضمانات محتفـــظ بها أو أي تعزيزات ائتمانية 

أخرى مرفقة.

تقييم انخفاض القيمة 

تعريف التخلف عن السداد والعاج

ـــا  ـــع الحـــاالت عندم ـــة ٣ )انخفـــاض قيمـــة االئتمـــان( الحتســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة فـــي جمي ـــي، المرحل ـــة تخلفـــت عـــن الســـداد، وبالتال ـــرى البنـــك أن أداة مالي ي
يصبـــح المقتـــرض متأخـــرًا 90 يومـــً عـــن ســـداد مدفوعاتـــه التعاقديـــة. یعتبر البنك أرصدة الخزینة والبنوك متخلفـــة عـــن الســـداد ویتخذ إجراء فوريـــً عندما ال یتم ســـداد 

المدفوعات الداخلیة المطلوبة قبل إغاق األعمال كمـــا هـــو مبین في االتفاقیات الفردیة.

كجـــزء مـــن التقييـــم النوعـــي لمـــا إذا كان العميـــل متخلفـــً عـــن الســـداد، يأخـــذ البنـــك فـــي عيـــن االعتبـــار مجموعـــة متنوعـــة مـــن الحـــاالت التـــي قـــد تشـــير إلـــى عـــدم 
ـــه متعثـــر، ومـــن  ـــة مـــا إذا كان ينبغـــي أن يـــؤدي هـــذا الحـــدث إلـــى معاملـــة العميـــل علـــى أن احتمـــال الدفـــع. عندمـــا تحـــدث مثـــل هـــذه األحـــداث، يـــدرس البنـــك بعناي

ـــم يتـــم تقييمـــه علـــى أنـــه المرحلـــة ٣ الحتســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة أو مـــا إذا كانـــت المرحلـــة ٢ مناســـبة. مثـــل هـــذه األحـــداث تشـــمل: َث

التقييم الداخلي للمقترض يشير إلى التقصير أو شبه التقصير.  —  

المقترض طلب التمويل في حاالت الطوارئ من البنك.  —  

المقترض الذي لديه التزامات مستحقة متأخرة للدائنين العموميين أو الموظفين.  —  

المقترض المتوفى.  —  

انخفاض جوهري في قيمة الضمانات المتضمنة حيث من المتوقع استرداد القرض من بيع الضمانات.  —  

انخفاض جوهري في مبيعات المقترض أو فقدان أحد كبار العماء.  —  

خرق التفاق ال يتنازل عنه البنك.  —  

—  المدين )أو أي منشأة قانونية داخل مجموعة المدين( تقوم بتقديم طلب إعان اإلفاس.  

تعليق ديون أو حقوق المساهمين المدرجة في البورصة بسبب الشائعات أو الحقائق المتعلقة بالصعوبات المالية.  —  

إن سياســـة البنـــك فـــي اعتبـــار أداة ماليـــة »قـــد تـــم عاجهـــا«، وبالتالـــي إعـــادة تصنيفهـــا خـــارج المرحلـــة ٣ عندمـــا ال يكـــون أي مـــن معاييـــر التخلـــف موجـــودًا لمـــدة 
ســـتة أشـــهر متتاليـــة علـــى األقـــل للســـحبات المصنفـــة فـــي المرحلـــة ٢. إن قـــرار تصنيـــف أصـــل مـــا فـــي المرحلـــة ٢ أو المرحلـــة 1 عنـــد عاجـــه يعتمـــد علـــى درجـــة 

االئتمـــان المحدثـــة، فـــي وقـــت العـــاج، ومـــا إذا كان هـــذا يشـــير إلـــى وجـــود زيـــادة كبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان مقارنـــة بـــاإلدراج المبدئـــي.

تأسيس معلومات تطلعية

يقـــوم البنـــك بتأســـيس معلومـــات تطلعيـــة فـــي كل مـــن تقييمـــه لمـــا إذا كانـــت مخاطـــر االئتمـــان لـــأداة قـــد ازدادت بشـــكل كبيـــر منـــذ اإلدراج األولـــي وقياســـه 
ـــار مجموعـــة متنوعـــة مـــن المعلومـــات الفعليـــة والمتوقعـــة الخارجيـــة، يقـــوم البنـــك بصياغـــة وجهـــة نظـــر أساســـية  ـــاًء علـــى اعتب لخســـائر االئتمـــان المتوقعـــة. وبن

لاتجـــاه المســـتقبلي للمتغيـــرات االقتصاديـــة ذات الصلـــة باإلضافـــة إلـــى مجموعـــة معقولـــة مـــن الســـيناريوهات المحتملـــة.

بالنظـــر إلـــى طبيعـــة تعـــّرض البنـــك للمخاطـــر وتوافـــر المعلومـــات الموثوقـــة إحصائيـــً التاريخيـــة، فـــإن البنـــك يســـتمد احتمـــال التقصيـــر باســـتخدام بيانـــات احتماليـــة 
التقصيـــر خـــال الـــدورة المحســـوبة مـــن بيانـــات التقصيـــر فـــي ســـداد الديـــن لـــكل فئـــة التصنيـــف. يتـــم تحديـــد احتماليـــة التقصيـــر باســـتخدام المتغيـــرات االقتصاديـــة 
الكليـــة ومحـــركات المخاطـــر غيـــر الدوريـــة للتنبـــؤ بمعـــدالت التخلـــف عـــن الســـداد خـــال دورة اقتصاديـــة. يســـتخدم البنـــك نمـــوذج تحليـــل معـــدل التدفـــق لربـــط 
احتماليـــة التقصيـــر بعوامـــل اقتصاديـــة مســـتقبلية لقيـــادة تقديـــرات احتماليـــة التقصيـــر لـــكل فئـــة تصنيـــف Moody. يأخـــذ نمـــوذج االقتصـــاد الكلـــي بعيـــن 
االعتبـــار التوقعـــات االقتصاديـــة المســـتقبلية فـــي ظـــل ثاثـــة ســـيناريوهات )الحالـــة األساســـية، االنكمـــاش االقتصـــادي كحالـــة ســـلبية، والتحســـن االقتصـــادي كحالـــة 
إيجابيـــة(، والبيانـــات االقتصاديـــة التاريخيـــة، وارتبـــاط األصـــول لـــكل فئـــة تصنيـــف، واحتماليـــة التقصيـــر الشـــتقاق التخلـــف عـــن الســـداد. لقـــد تـــم تطويـــر العاقـــة بيـــن 

العوامـــل االقتصاديـــة ومعـــدالت الخســـارة والتخلـــف عـــن الســـداد باســـتخدام البيانـــات التاريخيـــة الداخليـــة وبيانـــات الســـوق الخارجيـــة ذات الصلـــة.

إيضاحات حول البيانات المالية
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( د 1-٢  
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الخسائر االئتمانية 
 المتوقعة 

لمدة 1٢ شهرًا

 دوالر أمريكي 
باآلالف

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة غير 
منخفضة القيمة

 دوالر أمريكي 
باآلالف

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة 
منخفضة القيمة

 دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع

 دوالر أمريكي 
باآلالف

القروض والسلف للعماء - الخدمات المصرفية للشركات

٢.٢0٢.٣٣5474.7771.74٣٢.678.855القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 5(

665.٢60116.9144778٢.٢٢1القروض الفاعلة )درجات 6(

4٢484.7٢٢٣1484.795القروض الفاعلة )درجات 7(

1.8٢1717150.87٣15٣.411القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

 إجمالي القروض والسلف للعماء -
٢.869.4581.077.1٣015٢.6944.099.٢81 الخدمات المصرفية للشركات

القروض والسلف للعماء - الخدمات المصرفية لأفراد

1.9٣٣.085-1.87٢.74560.٣40القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 7(

47.٢7047.٢70--القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

1.87٢.74560.٣4047.٢701.980.٣55إجمالي القروض والسلف للعماء - الخدمات المصرفية لأفراد

4.74٢.٢0٣1.1٣7.470199.9646.079.6٣6مجموع إجمالي القروض والسلف للعماء

البنود االحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

650.8٣1--650.8٣1القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 5(

976.٢47--976.٢47القروض الفاعلة )درجات 6(

٢7٢.٣٢٢-٢7٢.٣٢٢-القروض الفاعلة )درجات 7(

4.٢754.٢75--القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

1.6٢7.078٢7٢.٣٢٢4.٢751.90٣.675مجموع إجمالي القروض والسلف للعماء

٣16.480-٢9٣.971٢٢.509مستحق من البنوك وإيداعات أسواق المال

1.04٢.670-910.0991٣٢.571أوراق مالية استثمارية
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( د 1-٢  

تقييم انخفاض القيمة )تابع(

افتراضات اقتصادية متغيرة )تابع(

المؤشر المركب المتوقع )CI( للسنوات األربع القادمة هي على النحو التالي.

ارتفاع المؤشر المركبترجع المؤشر المركبخط أساس المؤشر لمركبالفترة

٢0190.9٣0.551.٣٢

٢0٢00.4٣0.050.8٢

٢0٢10.100.٢9-0.49

٢0٢٢0.14-0.5٣0.٢4

تختلـــف هـــذه المتغيـــرات االقتصاديـــة واألثـــر المرتبـــط بهـــا علـــى احتماليـــة التقصيـــر والتعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر والخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر 
باختـــاف األدوات الماليـــة. كمـــا تـــم تطبيـــق حكـــم الخبيـــر فـــي هـــذه العمليـــة. يتـــم جمـــع التوقعـــات الخاصـــة بهـــذه المتغيـــرات االقتصاديـــة )»الســـيناريو االقتصـــادي 
ــنوات  ــاد خـــال السـ ــري لاقتصـ ــر أفضـــل عـــرض تقديـ ــة لتوفيـ ــة والخاصـ ــادر العامـ ــره مـــن المصـ ــة للبنـــك الدولـــي وغيـ ــات اإلحصائيـ األساســـي«( مـــن قاعـــدة البيانـ
الخمـــس القادمـــة. بعـــد خمـــس ســـنوات، إلخـــراج المتغيـــرات االقتصاديـــة مـــن أجـــل العمـــر الكامـــل المتبقـــي لـــكل أداة، تـــم اســـتخدام نهـــج االرتـــداد المتوســـط، ممـــا 
يعنـــي أن المتغيـــرات االقتصاديـــة تميـــل إمـــا إلـــى إنشـــاء معـــدل متوســـط المـــدى الطويـــل )علـــى ســـبيل المثـــال للبطالـــة( أو متوســـط المـــدى الطويـــل معـــدل 
النمـــو )مثـــل الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي( علـــى مـــدى فتـــرة تتـــراوح بيـــن ســـنتين وخمـــس ســـنوات. تـــم تحديـــد تأثيـــر هـــذه المتغيـــرات االقتصاديـــة علـــى احتماليـــة 
ـــرات فـــي  ـــرات فـــي التأثي ـــي لفهـــم التغي ـــر مـــن خـــال إجـــراء تحليـــل االنحـــدار اإلحصائ ـــر والخســـارة الناشـــئة مـــن التقصي ـــر والتعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصي التقصي

هـــذه المتغيـــرات واألثـــر علـــى معـــدالت التخلـــف عـــن الســـداد وعلـــى مكونـــات التعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر والخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر. 

ـــج  ـــد تكـــون النتائ ـــي ق ـــة مـــن عـــدم اليقيـــن المتأصـــل، وبالتال ـــإن التوقعـــات واحتمـــاالت حدوثهـــا تخضـــع لدرجـــة عالي ـــة، ف كمـــا هـــي الحـــال مـــع أي توقعـــات اقتصادي
الفعليـــة مختلفـــة بشـــكل كبيـــر عـــن تلـــك المتوقعـــة. يعتبـــر البنـــك أن هـــذه التنبـــؤات تمثـــل أفضـــل تقديراتـــه للنتائـــج المحتملـــة وقـــد حللـــت عـــدم الخطيـــة 

والتفاوتـــات فـــي المحافـــظ المختلفـــة للبنـــك للتأكـــد مـــن أن الســـيناريوهات المختـــارة تمثـــل بشـــكل مناســـب مجموعـــة مـــن الســـيناريوهات المحتملـــة.

كمـــا تـــم النظـــر فـــي اعتبـــارات تطلعيـــة أخـــرى لـــم تـــدرج فـــي ســـياق الســـيناريوهات أعـــاه، مثـــل تأثيـــر أي تغييـــرات تنظيميـــة أو تشـــريعية أو سياســـية، ولكـــن ال 
يعتبـــر لهـــا تأثيـــر جوهـــري وبالتالـــي لـــم يتـــم إجـــراء تعديـــل علـــى خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة لهـــذه العوامـــل. يتـــم مراجعـــة هـــذا ومراقبتـــه لماءمتـــه علـــى أســـاس 

ـــع ســـنوي. رب

الخزينة والتجارة والعاقات بين البنوك

ــات،  ــرف العمـ ــار صـ ــرة، وتجـ ــار السماسـ ــارف، وتجـ ــة، والمصـ ــات الماليـ ــات الخدمـ ــمل مؤسسـ ــة تشـ ــراف المقابلـ ــوك واألطـ ــن البنـ ــات بيـ ــارة والعاقـ ــة والتجـ إن الخزينـ
ـــات  ودور المقاصـــة. بالنســـبة لهـــذه العاقـــات، يقـــوم قســـم مخاطـــر االئتمـــان فـــي البنـــك بتحليـــل المعلومـــات المتاحـــة للجمهـــور مثـــل المعلومـــات الماليـــة والبيان

الخارجيـــة األخـــرى، علـــى ســـبيل المثـــال، تصنيـــف وكالـــة التقييـــم الجيـــد، ويعيـــن التصنيـــف الداخلـــي.
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( د 1-٢  

تقييم انخفاض القيمة )تابع(

التقييم الداخلي للبنك وعملية تقدير احتمالية التقصير

ـــة لمحافظـــه الرئيســـية التـــي يتـــراوح معـــدل عمائهـــا مـــن ـــر البنـــك نمـــاذج منفصل ـــرة مخاطـــر االئتمـــان المســـتقلة بالبنـــك نمـــاذج التقييـــم الداخليـــة. يدي ـــر دائ  تدي
1 إلـــى 10 باســـتخدام الدرجـــات الداخليـــة. تتضمـــن النمـــاذج معلومـــات نوعيـــة وكميـــة، وباإلضافـــة إلـــى المعلومـــات الخاصـــة بالمقتـــرض، تســـتخدم المعلومـــات الخارجيـــة 
اإلضافيـــة التـــي يمكـــن أن تؤثـــر علـــى ســـلوك المقتـــرض. مـــن الناحيـــة العمليـــة، فإنهـــا تعتمـــد أيضـــً علـــى المعلومـــات مـــن وكالـــة التقييـــم الجيـــد. ُتســـتخدم مصـــادر 
المعلومـــات هـــذه ألول مـــرة لتحديـــد احتماليـــة التقصيـــر فـــي إطـــار عمـــل بـــازل ٣ الخـــاص بالبنـــك. يتـــم تصنيـــف درجـــات االئتمـــان الداخليـــة بنـــاًء علـــى هـــذه الدرجـــات 

مـــن المســـتوى الثالـــث لبـــازل.

ـــة رقـــم 9 لتضميـــن معلومـــات  ـــة الدولي ـــر المالي ـــار التقاري ـــة المتوقعـــة وفـــق معي ـــر مـــن أجـــل احتســـاب الخســـائر االئتماني ـــة التقصي ـــل احتمالي ـــك تعدي يتـــم بعـــد ذل
ـــة حســـب االقتضـــاء. ـــكل ســـيناريوهات اقتصادي ـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9. يتـــم تكـــرار هـــذا ل ـــار التقاري ـــة التعـــرض للمخاطـــر وفـــق معي مســـتقبلية وتصنيـــف مرحل

توليد مصطلح هيكلة احتمالية التقصير

يوظـــف البنـــك نمـــاذج إحصائيـــة لتحليـــل البيانـــات التـــي يتـــم تحصيلهـــا ووضـــع تقديـــرات لمخاطـــر التعـــرض الحتماليـــة التقصيـــر وكيـــف يتوقـــع أن تتغيـــر نتيجـــة 
مـــرور الزمـــن. يتضمـــن هـــذا التحليـــل تحديـــد ومعايـــرة العاقـــات بيـــن التغيـــرات فـــي معـــدالت التخلـــف عـــن الســـداد والتغيـــرات فـــي عوامـــل االقتصـــاد الكلـــي 

الرئيســـية، عبـــر مختلـــف المناطـــق الجغرافيـــة التـــي يتعـــرض فيهـــا البنـــك.

إن درجات التصنيف االئتماني الداخلية للبنك مع احتمالية التقصير المعنية هي كالتالي:

  وصف درجاتدرجات التصنيف الداخلية
التصنيف الداخلية

  مدى احتمالية
التقصير

درجة االستثمار1

0.10٪ إلى 00.٢٪

درجة االستثمار٢

درجة االستثمار٣

درجة االستثمار4

درجة االستثمار5

درجة االستثمار6

٣.70٪درجة االستثمار فرعية7

6.60٪ إلى ٢0.00٪متعثرة10-8

افتراضات اقتصادية متغيرة

يحصـــل البنـــك علـــى البيانـــات المســـتخدمة مـــن مصـــادر طـــرف ثالـــث )البنـــك الدولـــي ومصـــادر عامـــة وخاصـــة أخـــرى( للتحقـــق مـــن دقـــة المدخـــات فـــي نمـــاذج 
خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة للبنـــك بمـــا فـــي ذلـــك تحديـــد األوزان المنســـوبة إلـــى الســـيناريوهات المتعـــددة. بالنســـبة لنمـــوذج خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة الـــذي 
تـــم تطبيقـــه علـــى قطـــاع الشـــركات والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، تـــم إجـــراء تحليـــل مكـــون أساســـي لتشـــكيل مؤشـــر مركـــب )CI( يتكـــون مـــن ثاثـــة 

متغيـــرات وهـــي

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، واألسعار الثابتة )العملة الوطنية، والتغيير، وعدم التأخير(  )1(

حجم الواردات من السلع )٪ التغيير، متخلفة 1( و  )٢(

إيرادات الحكومة العامة )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، تأخر ٣(.   )٣(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( د 1-٢  

تقييم انخفاض القيمة )تابع(

الخسارة الناشئة من التقصير

ــري  ــل مديـ ــن قبـ ــهرًا مـ ــل كل 1٢ شـ ــى األقـ ــر علـ ــن التقصيـ ــئة مـ ــائر الناشـ ــم الخسـ ــم قيـ ــم تقييـ ــتثمار، يتـ ــركات واالسـ ــة للشـ ــة المصرفيـ ــأدوات الماليـ ــبة لـ بالنسـ
الحســـابات وتتـــم مراجعتهـــا والموافقـــة عليهـــا مـــن قبـــل قســـم مخاطـــر االئتمـــان المتخصصـــة للبنـــك. يعتمـــد تقييـــم مخاطـــر االئتمـــان علـــى إطـــار تقييـــم موحـــد 
للخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر ينتـــج عنـــه معـــدل معيـــن للخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر. تأخـــذ هـــذه المعـــدالت الخاصـــة بالخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر فـــي 

الحســـبان التعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر المتوقـــع مقارنـــة بالمبلـــغ المتوقـــع اســـترداده أو تحقيقـــه مـــن أي ضمانـــات محتفـــظ بهـــا.

ــة  ــات النقديـ ــر التدفقـ ــة بتقديـ ــية ذات الصلـ ــى الخصائـــص األساسـ ــاًء علـ ــة، بنـ ــر متجانسـ ــة إلـــى محافـــظ أصغـ ــراض بالتجزئـ ــات اإلقـ ــيم منتجـ ــك بتقسـ ــوم البنـ يقـ
المســـتقبلية. تعتمـــد البيانـــات المطبقـــة علـــى بيانـــات الخســـارة المجمعـــة تاريخيـــً وتتضمـــن مجموعـــة أوســـع مـــن خصائـــص المعامـــات )علـــى ســـبيل المثـــال، نـــوع 

المنتـــج، نطـــاق أوســـع مـــن أنـــواع الضمانـــات( باإلضافـــة إلـــى خصائـــص المقتـــرض.

یتم استخدام البیانات األخیرة والسیناریوهـــات االقتصادیة المستقبلیة من أجل تحدید معدل الخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر بمقتضـــى معيـــار التقريـــر المالـــي الدولـــي 9 
لـــكل مجموعة من األدوات المالیة. عنـــد تقييـــم المعلومـــات التطلعيـــة، يســـتند التوقـــع علـــى ســـيناريوهات متعـــددة. تتضمـــن أمثلـــة المدخـــات الرئيســـية تغييـــرات 

فـــي قيـــم الضمانـــات بمـــا فـــي ذلـــك أســـعار العقـــارات الخاصـــة بالرهـــون العقاريـــة و أســـعار الســـلع وحالـــة الدفـــع أو عوامـــل أخـــرى تـــدل علـــى خســـائر فـــي البنـــك.

یقوم البنك بتقدیر القواعد التنظیمیة والخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر بموجـــب معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 علـــى أساس مختلف. وفقـــً لمعيـــار التقريـــر 
المالـــي الدولـــي 9، يتـــم تقديـــر معـــدالت الخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر للمرحلـــة 1، والمرحلـــة ٢، والمرحلـــة ٣، والقطاعـــات المشـــتراة أصـــًا بائتمـــان منخفـــض القيمـــة 
ـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 لـــكل فئـــة مـــن فئـــات األصـــول. يتـــم تقديـــر مدخـــات هـــذه المعـــدالت الخاصـــة بالخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر، إن  بموجـــب معيـــار التقاري

أمكـــن، مـــن خـــال اختبـــار المســـتردات األخيـــرة. يتـــم تكـــرار هـــذه لـــكل ســـيناريو اقتصـــادي حســـب االقتضـــاء.

الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان

يراقـــب البنـــك باســـتمرار جميـــع األصـــول الخاضعـــة لخســـائر االئتمـــان المتوقعـــة مـــن أجـــل تحديـــد مـــا إذا كانـــت أداة أو محفظـــة مـــن األدوات تخضـــع إلـــى خســـائر 
االئتمـــان المتوقعـــة لمـــدة 1٢ شـــهرًا أو خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتملـــة، يقـــوم البنـــك بتقييـــم مـــا إذا كانـــت هنـــاك زيـــادة كبيـــرة فـــي 

مخاطـــر االئتمـــان منـــذ االعتـــراف األولـــي.

يطبـــق البنـــك أيضـــً طريقـــة نوعيـــة ثانويـــة لتحفيـــز زيـــادة ملحوظـــة فـــي مخاطـــر االئتمـــان ألحـــد األصـــول، مثـــل نقـــل العميل/المنشـــأة إلـــى قائمـــة المراقبـــة، أو 
حســـاب يصبـــح متعثـــرًا. في بعض الحاالت، قد یعتبر البنك أیضً أن األحداث المذكـــورة فيمـــا يلـــي هـــي زیادة كبيـــرة في مخاطـــر االئتمان مقارنة بالتقصيـــر. بغـــض النظـــر 
عـــن التغيـــر فـــي الدرجـــات االئتمانيـــة، إذا تجـــاوزت المدفوعـــات التعاقديـــة أكثـــر مـــن ٣0 يومـــً مـــن موعـــد ســـدادها، يعتبـــر أن مخاطـــر االئتمـــان قـــد زادت بشـــكل كبيـــر 

منـــذ االعتـــراف األولـــي.

عدم كفاية أو عدم موثوقية المعلومات المالية أو غيرها مثل عدم توفر البيانات المالية المدققة خال 1٢0 يومً من نهاية الفترة المحاسبية. أ.    

يخضع المقترض للتقاضي من قبل أطراف ثالثة قد يكون لها تأثير كبير على مركزه المالي. ب.    

تغييرات متكررة في كبار موظفي اإلدارة العليا دون خلفاء أو إدارة مهنية مقبولة. ج.    

تحويل األموال بين المجموعة بدون معامات متضمنة تتجاوز 50٪ من صافي القيمة الملموسة. د.    

إلـــى يرجـــع  التأخيـــر  أو  الحكوميـــة  المشـــروعات  فـــي  عـــدا  مـــا  واحـــد  عـــام  مـــن  بأكثـــر  التجاريـــة  العمليـــات  بـــدء  تاريـــخ  فـــي  التأجيل/التأخيـــر  هـ.     
الموافقات الحكومية.  

و.   تعديـــات علـــى المصطلحـــات تـــؤدي إلـــى تنـــازالت تمنـــح للمقتـــرض )بعـــد فحـــص التدفقـــات النقديـــة للمقترض/المركـــز المالي/القـــدرة علـــى الســـداد(   
بمـــا فـــي ذلـــك تمديـــد الوقـــف االختيـــاري وتأجيـــل الســـداد والتنـــازل عـــن االتفاقيـــات ومـــا إلـــى ذلـــك. يجـــب أن يكـــون هـــذا المطلـــب متوافقـــً مـــع إرشـــادات 

إعـــادة الهيكلـــة الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي مـــن وقـــت آلخـــر.

ز.  هبـــوط بنســـبة ٢5٪ أو أكثـــر فـــي المبيعـــات أو فـــي األربـــاح قبـــل ضريبـــة الدخـــل مقارنـــة بالســـنة الســـابقة باســـتثناء حالـــة التغييـــر فـــي نمـــوذج األعمـــال/  
ـــة. أحـــد األحـــداث الجوهري

انخفاض في نسبة تغطية خدمة الدين إلى أقل من 1 باستثناء الحاالت التي تتمتع بدعم ائتماني خارجي مقبول. ح.   

ط.   تخفيـــض تقييـــم الرتبـــة درجتيـــن فـــي مقيـــاس التصنيـــف الرئيســـي للبنـــك إلـــى جانـــب تخفيـــض فـــي PD عـــدا الحســـابات المصنفـــة فـــي الدرجـــة 1 عنـــد   
إنشـــائها حيـــث يتـــم تخفيضهـــا ٣ درجـــات فـــي تصنيفـــات االســـتثمار الفرعـــي.

التآكل في القيمة الصافية بأكثر من ٢0٪ مقارنة بالسنة السابقة إلى جانب الزيادة في الرافعة المالية بمقدار 1.5 مرة. ي.   
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( د 1-٢  

تقييم انخفاض القيمة )تابع(

افتراضات اقتصادية متغيرة )تابع(

إقراض الشركات واألعمال التجارية الصغيرة

بالنســـبة للقـــروض المصرفيـــة للشـــركات واالســـتثمارات، يتـــم تقييـــم المقترضيـــن مـــن قبـــل موظفـــي مخاطـــر االئتمـــان المتخصصيـــن فـــي البنـــك. يســـتند تقييـــم 
مخاطـــر االئتمـــان علـــى نمـــوذج تقييـــم النقـــاط االئتمانيـــة الـــذي يأخـــذ فـــي االعتبـــار مختلـــف المعلومـــات التاريخيـــة والحاليـــة والمســـتقبلية مثـــل:

ـــج المحققـــة والمتوقعـــة ونســـب  ـــة النتائ ـــات التـــي أعدهـــا العميـــل. تشـــمل هـــذه المعلومـــات المالي ـــة مـــع التوقعـــات والموازن ـــة التاريخي —  المعلومـــات المالي
المـــاءة ونســـب الســـيولة وأي نســـب أخـــرى ذات صلـــة لقيـــاس األداء المالـــي للعميـــل. يتـــم التقـــاط بعـــض هـــذه المؤشـــرات فـــي االتفاقيـــات المبرمـــة مـــع 

العمـــاء، وبالتالـــي، يتـــم قياســـها بمزيـــد مـــن االهتمـــام.

ـــر  —  أي معلومـــات متاحـــة للجمهـــور حـــول العمـــاء مـــن األطـــراف الخارجيـــة. وهـــذا يشـــمل درجـــات التصنيـــف الخارجيـــة الصـــادرة عـــن وكاالت التصنيـــف، وتقاري
المحلليـــن المســـتقلين، وســـندات متداولـــة عانيـــًة أو أســـعار مقايضـــة تقصيـــر االئتمـــان أو البيانـــات الصحفيـــة والمقـــاالت.

ـــج المحلـــي المتعلـــق بقطاعـــات صناعيـــة وجغرافيـــة محـــددة  ـــي النات ـــة جغرافيـــة أو جيوسياســـية، علـــى ســـبيل المثـــال، نمـــو إجمال —  أي معلومـــات اقتصادي
ــل. ــل العميـ ــث يعمـ حيـ

أي معلومات داعمة أخرى موضوعية عن جودة وقدرات إدارة العميل ذات الصلة بأداء الشركة.  —

—  يختلـــف مـــدى تعقيـــد وتقنيـــات التصنيـــف بنـــاًء علـــى تعـــرض البنـــك وتعقيـــد وحجـــم العميـــل. يتـــم تصنيـــف بعـــض القـــروض التجاريـــة الصغيـــرة األقـــل 
تعقيـــدًا ضمـــن نمـــاذج البنـــك الخاصـــة بمنتجـــات التجزئـــة.

اإلقراض االستهاكي ورهونات التجزئة

يشـــمل اإلقـــراض االســـتهاكي قروضـــً شـــخصية غيـــر مضمونـــة وبطاقـــات ائتمـــان وســـحب علـــى المكشـــوف. يتـــم تصنيـــف هـــذه المنتجـــات مـــع رهـــون التجزئـــة 
ــد  ــات موعـ ــام التـــي فـ ــام األول علـــى األيـ ــد فـــي المقـ ــة األداء اآللـــي التـــي تعتمـ ــال أداة بطاقـ ــدًا مـــن خـ ــال األقـــل تعقيـ ــرة لأعمـ ــراض الصغيـ ــات اإلقـ وبعـــض عمليـ

اســـتحقاقها. المدخـــات الرئيســـية األخـــرى فـــي النمـــاذج هـــي:

ـــرات فـــي مســـتويات الدخـــل/ ـــة، التغي ـــي، ومعـــدالت البطال ـــج المحلـــي اإلجمال ـــات، ونمـــو النات —  منتجـــات اإلقـــراض االســـتهاكي: اســـتخدام الســـقوف والتقلب
المرتبـــات الشـــخصية بنـــاًء علـــى ســـجات الحســـابات الجاريـــة والمديونيـــة الشـــخصية وإعـــادة تســـعير الفائـــدة المتوقعـــة.

—  رهـــون التجزئـــة: نمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، ومعـــدالت البطالـــة، والتغيـــرات فـــي مســـتويات الدخل/المرتبـــات الشـــخصية اســـتنادًا إلـــى ســـجات 
المتوقعـــة. الفائـــدة  تســـعير  وإعـــادة  الشـــخصية،  والمديونيـــة  الجاريـــة،  الحســـابات 

التعرض للمخاطر عند التقصير 

يمثـــل التعـــرض  للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر القيمـــة الدفتريـــة اإلجماليـــة لـــأدوات الماليـــة الخاضعـــة لحســـابات انخفـــاض القيمـــة، ممـــا يعالـــج قـــدرة العميـــل علـــى زيـــادة 
التعـــرض للمخاطـــر مـــع االقتـــراب مـــن التخلـــف عـــن الدفـــع والســـداد المبكـــر المحتمـــل أيضـــً.

لحســـاب التعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر لقـــرض المرحلـــة 1، يقـــوم البنـــك بتقييـــم أحـــداث التخلـــف المحتملـــة فـــي غضـــون 1٢ شـــهرًا لحســـاب خســـائر االئتمـــان 
المتوقعـــة لمـــدة 1٢ شـــهرًا ومـــع ذلـــك، إذا كان قـــرض المرحلـــة األولـــى متوقـــع التخلـــف فـــي 1٢ شـــهرًا مـــن تاريـــخ الميزانيـــة العموميـــة ومـــن المتوقـــع أيضـــً عاجـــه ثـــم 
التعثـــر مـــرة أخـــرى، عندئـــٍذ يتـــم أخـــذ جميـــع أحـــداث التخلـــف المرتبطـــة بعيـــن االعتبـــار. بالنســـبة للمرحلـــة ٢ و ٣ واألصـــول الماليـــة المشـــتراة أصـــًا بائتمـــان منخفـــض 

القيمـــة، فـــإن التعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر يعتبـــر لأحـــداث علـــى مـــدى عمـــر األدوات.

ـــج التعـــرض المحتملـــة فـــي نقـــاط زمنيـــة مختلفـــة، المقابلـــة لســـيناريوهات  يحـــدد البنـــك التعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر عـــن طريـــق نمذجـــة مجموعـــة مـــن نتائ
ـــج نمـــاذج البنـــك. ـــي الدولـــي 9 لـــكل ســـيناريو اقتصـــادي بنـــاًء علـــى نتائ ـــر المال متعـــددة. يتـــم بعـــد ذلـــك تعييـــن احتماليـــة التقصيـــر بمقتضـــى معيـــار التقري
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

الضمانات اإلضافية د 1-٤ 

يحتفـــظ البنـــك بضمانـــات إضافيـــة مقابـــل القـــروض والســـلف والتمويـــل إلـــى العمـــاء فـــي شـــكل حقـــوق رهـــن علـــى ممتلـــكات وضمانـــات مســـجلة أخـــرى علـــى األصـــول 
ـــاث ســـنوات فيمـــا عـــدا  ـــراض ويتـــم تحديثهـــا مـــرة واحـــدة كل ث ـــة علـــى قيمـــة الضمـــان اإلضافـــي المقـــدرة فـــي وقـــت االقت ـــرات القيـــم العادل ـــات. تســـتند تقدي وضمان
الحـــاالت التـــي يتـــم فيهـــا تقديـــر أن القـــرض بصـــورة منفـــردة قـــد انخفضـــت قيمتـــه. أمـــا بالنســـبة لأســـهم المتداولـــة بســـوق مســـقط لـــأوراق الماليـــة التـــي أخـــذت 
كضمانـــات للقـــروض، فإنـــه يتـــم تقييمهـــا علـــى أســـاس كل أســـبوعين إال إذا كان هنـــاك تذبـــذب جوهـــري فـــي األســـهم حيـــث يتـــم إجـــراء التقييـــم علـــى أســـاس يومـــي. 

تقدير القيمة العادلة للضمانة اإلضافية وتحسينات الضمانة األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلف موضحة فيما يلي: 

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني 
باآلالف

مقابل ما تجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته

٢٦8.٥٣٣٢64.٣٢4ممتلكات٤88.686.556٦97

٦8٠1.440حقوق المساهمين7401.7٦٦.٣

٤٠.78٤95.990رهن تجاري9٣٢.٣٢51٠٥.٢49
٢.7٢٠٣.7٣٢سيارات٠٦٥.9.69٣7

٢٥89.457ودائع ثابتة٢4.564٦7٠

٣1٢.97٥٣74.94٣اإلجمالي9٢1.87881٢.97٣

مقابل ما تجاوز استحقاقه وانخفضت قيمته

٢1.٤٤٤٢٢.898ممتلكات59.475٥٥.٦99
٣9.٣٢٣10.٣٣6رهن تجاري1٣8.٢6.8471٠٢

991٢٣9سيارات6٢1٢.٥7٤

٦1.7٥8٣٣.47٣اإلجمالي86.94٣1٦٠.٤11

مقابل ما لم يتجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته

798.٢٣٠668.050ممتلكات1.7٣5.195٢.٠7٣.٣٢٥

٢9٢.199٢٣٣.875رهن تجاري607.4687٥8.9٥8

7٦.٠8٣60.796ودائع ثابتة٦18.157.91٢197
٣1.٢1٤٢0.8٢٣حقوق المساهمين٠7٥.54.08681
17.11917.948سيارات46.618٤٤.٤٦٥

1.٢1٤.8٤٥1.001.49٢اإلجمالي1٥٥.٤٤1.٢79٣.601.٢

1.٥89.٥781.409.908إجمالي الضمانات المحتفظ بها1٢8.77٣.100٤.66٢.٣
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( د 1-٢  

تقييم انخفاض القيمة )تابع(

إدارة المخاطر النموذجية 

اســـتخدم البنـــك نمـــاذج فـــي العديـــد مـــن أنشـــطته الماليـــة والتجاريـــة مـــن االكتتـــاب فـــي تســـهيل ائتمانـــي لإلبـــاغ عـــن الخســـارة المتوقعـــة بموجـــب معيـــار التقريـــر 
المالـــي الدولـــي 9.

إلدارة المخاطـــر النموذجيـــة، قـــام البنـــك بتطبيـــق إطـــار الحوكمـــة بموجـــب معيـــار التقريـــر المالـــي الدولـــي 9. اإلطـــار هـــو سياســـة البنـــك الواســـعة وينطبـــق علـــى 
جميـــع نمـــاذج البنـــك. ووفقـــً لإلطـــار، فـــإن جميـــع النمـــاذج الداخليـــة والخارجيـــة )القائمـــة علـــى المورديـــن( طـــورت نمـــاذج قيـــاس المخاطـــر التـــي تؤثـــر بشـــكل مباشـــر 
علـــى إعـــداد التقاريـــر الماليـــة عـــن الخســـارة المتوقعـــة وخســـائر االئتمـــان المتوقعـــة علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتملـــة التـــي تتطلـــب التحقـــق مـــن الصحـــة بشـــكل 

مســـتقل.

ــة ذات  ــة فعالـ ــة إداريـ ــدد بنيـ ــو يحـ ــاذج. وهـ ــتمر للنمـ ــتخدام المسـ ــق واالسـ ــة والتطبيـ ــق والموافقـ ــر والتحقـ ــة إلدارة التطويـ ــة منظمـ ــل منهجيـ ــار العمـ ــدد إطـ يحـ
أدوار ومســـؤوليات وسياســـات وضوابـــط رقابـــة محـــددة بوضـــوح إلدارة مخاطـــر النمـــوذج. تتـــم مراجعـــة اإلطـــار علـــى أســـاس منتظـــم لضمـــان اســـتيفائه للمعاييـــر 

التنظيميـــة والممارســـات الدوليـــة. يجـــب اعتمـــاد أي تغييـــر كبيـــر فـــي اإلطـــار مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة أو لجنـــة المخاطـــر التابعـــة للمجلـــس.

تحليل تصنيف االئتمان  د 1-٣ 

ـــة تصنيـــف فـــي ٣1 ديســـمبر ٢018 اســـتنادًا  ـــة والســـندات األخـــرى المؤهلـــة حســـب تقييـــم وكال ـــأوراق الماليـــة للديـــن وســـندات الخزان يبيـــن الجـــدول التالـــي تحليـــًا ل
ـــز أو مـــا يعادلهـــا: ـــة مودي إلـــى تصنيفـــات وكال

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني 
باآلالف

-٣٦.1٣٥Ba11٣.91٢-
6.514-BBB-٢.508

-٢1.٠٥٢Baa28.1٠٥-

41.41٣- Baa3-15.944
1٦.٦8٦٢٢.716السندات غير المصنفة59.00٢٤٣.٣٤٠

٥9٢.٦٤7484.515أوراق مالية سيادية ٣٤٣.٥٣9.٢58.4811.1

٦٣1.٣٥٠5٢5.68٣المجموع٦٣9.87٠.٣65.4101.1

يبين الجدول التالي إجمالي اإليداعات المحتفظ بها لدى أطراف مقابلة بتاريخ التقرير: 

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني 
باآلالف

10٣.701٢٢.٣٢7Aaa3 إلى Aaa18.٥9٦٣9.9٢5
9.9٢71٠.79٢A3 إلى A1٤.1٥٥٣.8٢٢

180.٢6٢٢٠8.87٥Baa3 إلى Baa18٠.٤1769.401

5091.٣٢7Ba3 إلى Ba1٥11196
٢٢.081٢7٣.٦99Caa إلى B11٠٥.٣7٤8.501

199.٠٥٣1٢1.845المجموع٠٢٠.٣16.480٥17

يجري البنك تقييمً مستقًا استنادًا إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون بنك ما غير مصنف.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

1٣9التقرير السنوي لصحار الدولي 1٣٨٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التركيزات )تابع( د 1-٦ 

قروض وسلف  
وتمويل

دوالر أمريكي  
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

مستحق من 
بنوك وإيداعات 

أخرى بسوق 
النقد

دوالر أمريكي  
باآلالف

األوراق المالية 
للديون

دوالر أمريكي  
باآلالف

قروض وسلف  
وتمويل

 دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 مستحق من
بنوك وإيداعات 

 أخرى بسوق
النقد

 دوالر أمريكي 
باآلالف

األوراق المالية 
للديون

 دوالر أمريكي 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

106.9٢9-99.8٦٢4.099.٢81-٤.٣٣٣.71٢شركات
--1.980.٣55--٢.٣٤٠.٢7٥األفراد
1.٢58.481--1.٥٤٠.٠٠8--الدولة
-٣16.480-            -٥17.٠٢٠-بنوك

٦.٦7٣.987٥17.٠٢٠1.٦٣9.87٠6.079.6٣6٣16.4801.٣65.410

التركيز حسب الموقع

٦.٦٦7.٥87٢٢٤.1977٦7.٦٦٠5.97٣.6٣6141.1476٣8.418الشرق األوسط
10٢.000157.٢1615.000-٢.٤٠٠٢٤٢.٤٦9أوروبا

1٣.1٣5711.99٢-٥.٦1٦8٥7.٢1٠-أمريكا الشمالية
-          ٤.٠٠٠٤٤.7٣81٥.٠٠٠4.0004.98٢آسيا

٦.٦7٣.987٥17.٠٢٠1.٦٣9.87٠6.079.6٣6٣16.4801.٣65.410

الرجوع إلى ب ٣ للتحليل حسب القطاع االقتصادي.

ـــه عاقـــة كبيـــرة مـــع موقـــع المقتـــرض.  يتـــم قيـــاس التركيـــز حســـب الموقـــع بالنســـبة للقـــروض والســـلف اســـتنادًا علـــى موقـــع الشـــركة المالكـــة لأصـــل وهـــو مـــا ل
يتـــم قيـــاس التركيـــز حســـب الموقـــع بالنســـبة لـــأوراق الماليـــة االســـتثمارية اســـتنادًا إلـــى موقـــع مصـــدر الضمانـــة. يســـعى البنـــك إلدارة مخاطـــر االئتمـــان عبـــر تنويـــع 
ـــك  ـــة، متـــى كان ذل ـــه يحصـــل علـــى ضمان ـــة. كمـــا أن ـــة معين ـــدى العمـــاء بعمل ـــدى البنـــك أو ل ـــر المرغـــوب فيهـــا للمخاطـــر ل ـــزات غي ـــراض لتفـــادي التركي أنشـــطة اإلق

مائمـــً. تحليـــل إجمالـــي مخاطـــر البنـــك مـــع القطاعـــات ذات العاقـــة مبيـــن باإليضـــاح رقـــم هــــ.

مخاطر السيولة د ٢ 

مخاطر السيولة هي مخاطر أن يواجه البنك صعوبة في مقابلة ارتباطاته التي تتم تسويتها عن طريق تقديم نقد أو أصل مالي آخر.

إدارة مخاطر السيولة  د ٢-1 

الغـــرض مـــن منهـــج البنـــك إلدارة مخاطـــر الســـيولة هـــو لضمـــان أن لديـــه علـــى الـــدوام ســـيولة كافيـــة للوفـــاء بالتزاماتـــه عنـــد حلـــول موعـــد اســـتحقاقها، تحـــت 
ــرار بســـمعة البنـــك. لـــدى البنـــك خطـــة لحـــاالت الســـيولة الطارئـــة مـــن أجـــل  ــائر غيـــر مقبولـــة أو المخاطـــرة باإلضـ الظـــروف العاديـــة والصعبـــة، بـــدون تكبـــد خسـ

تســـهيل إدارة الســـيولة فـــي ظـــل ظـــروف مشـــددة. 

يتم إدارة مخاطر السيولة بالبنك عن طريق مراقبة عن كثب للفجوات بين األصول وااللتزامات ووضع سقف أعلى لهذه الفجوات.

تتلقـــى الخزينـــة المركزيـــة معلومـــات مـــن وحـــدات النشـــاط األخـــرى بخصـــوص وضـــع الســـيولة ألصولهـــا والتزاماتهـــا الماليـــة وتفاصيـــل التدفقـــات النقديـــة المتوقعـــة 
األخـــرى التـــي تنشـــأ مـــن النشـــاط المســـتقبلي. مـــن ثـــم تحتفـــظ الخزينـــة بمحفظـــة مكونـــة مـــن أصـــول ســـائلة قصيـــرة األجـــل مكونـــة بشـــكل كبيـــر مـــن أوراق ماليـــة 
اســـتثمارية ســـائلة قصيـــرة األجـــل وقـــروض وســـلف للبنـــك وتســـهيات أخـــرى داخليـــة لـــدى البنـــوك لضمـــان االحتفـــاظ بســـيولة كافيـــة داخـــل البنـــك. وفـــي هـــذه 

العمليـــة يجـــب بـــذل العنايـــة الازمـــة لضمـــان أن البنـــك يلتـــزم بلوائـــح البنـــك المركـــزي.

يجـــري البنـــك اختبـــارات الضغـــط علـــى الســـيولة علـــى أســـاس االفتراضـــات التـــي وافقـــت عليهـــا لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات وأيضـــً وفقـــً لتوجيهـــات البنـــك المركـــزي 
العمانـــي. تخضـــع جميـــع سياســـات وإجـــراءات الســـيولة إلـــى المراجعـــة واالعتمـــاد مـــن جانـــب لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

مخاطر السداد د 1-٥ 

مخاطـــر الســـداد هـــي مخاطـــر الخســـارة التـــي تعـــزى إلـــى عجـــز الطـــرف اآلخـــر عـــن الوفـــاء بالتزاماتـــه لدفـــع النقـــد أو تقديـــم الضمانـــات أو األصـــول األخـــرى كمـــا هـــو 
متفـــق عليـــه تعاقديـــً.

عندمـــا ال توجـــد مخاطـــر ســـداد، كمـــا هـــي الحـــال عمومـــً للعمليـــات التجاريـــة بالعمـــات األجنبيـــة، فـــإن البـــدء المتزامـــن للدفـــع وتســـليم أجـــزاء المعاملـــة هـــو ممارســـة 
شـــائعة بيـــن أطـــراف المتاجـــرة )الســـداد الحـــر(. فـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت يجـــب تخفيـــف مخاطـــر الســـداد عبـــر تنفيـــذ دفـــع ثنائـــي للوصـــول إلـــى صافـــي االتفاقيـــات. 

التركيزات د 1-٦ 

تنشـــأ التركيـــزات بمخاطـــر االئتمـــان عندمـــا يشـــترك عـــدد مـــن األطـــراف المقابلـــة فـــي أنشـــطة عمـــل مشـــابهة أو أنشـــطة فـــي نفـــس المنطقـــة الجغرافيـــة أو تكـــون 
لهـــم خصائـــص اقتصاديـــة مشـــابهة يمكـــن أن تؤثـــر فـــي قدرتهـــم علـــى الوفـــاء بااللتزامـــات التعاقديـــة بشـــكل مشـــابه بســـبب التغيـــرات فـــي الظـــروف االقتصاديـــة 
ـــر علـــى مجـــال عمـــل معيـــن  ـــى الحساســـية النســـبية ألداء البنـــك تجـــاه التطـــورات التـــي تؤث والسياســـية والظـــروف األخـــرى. وتشـــير التركيـــزات بمخاطـــر االئتمـــان إل

أو موقـــع جغرافـــي معيـــن.

ـــة مـــع أفـــراد أو مجموعـــات مـــن العمـــاء  ـــر المفضل ـــب تركيـــزات المخاطـــر غي ـــع أنشـــطة اإلقـــراض لتجّن ـــإدارة تعرضـــه لمخاطـــر االئتمـــان مـــن خـــال تنوي يقـــوم البنـــك ب
ـــم فيمـــا يلـــي تركيـــزات مخاطـــر االئتمـــان اإلجماليـــة: ـــة مائمـــة. يتـــم تقدي ـــه يحصـــل علـــى ضمان ـــن.  كمـــا أن فـــي موقـــع جغرافـــي أو مجـــال محددي

قروض وسلف  
وتمويل

ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

مستحق من 
بنوك وإيداعات 

أخرى بسوق 
النقد

ريال عماني 
باآلالف

األوراق المالية 
للديون

ريال عماني 
باآلالف

قروض وسلف  
وتمويل

 ريال عماني
باآلالف

 ٣1 ديسمبر ٢018

مستحق من بنوك 
وإيداعات أخرى 

بسوق النقد

 ريال عماني
باآلالف

األوراق المالية 
للديون

 ريال عماني
باآلالف

التركيز حسب القطاع

41.168-٣8.٤٤71.578.٢٢٣-1.٦٦8.٤79شركات
--76٢.4٣7--9٠1.٠٠٦األفراد
484.515--٥9٢.9٠٣--الدولة
-    1٢1.845-          -199.٠٥٣-بنوك

٢.٥٦9.٤8٥199.٠٥٣٦٣1.٣٥٠٢.٣40.6601٢1.8455٢5.68٣

التركيز حسب الموقع

٢.٥٦7.٠٢18٦.٣1٦٢9٥.٥٤9٢.٢99.85054.٣4٢٢45.791الشرق األوسط
٣9.٢7060.5٢85.775-9٢٤9٣.٣٥1أوروبا

5.057٢74.117-٢.1٦٢٣٣٠.٠٢٦-أمريكا الشمالية
-1.٥٤٠17.٢٢٤٥.77٥1.5401.918آسيا

٢.٥٦9.٤8٥199.٠٥٣٦٣1.٣٥٠٢.٣40.6601٢1.8455٢5.68٣

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

1٤1التقرير السنوي لصحار الدولي 1٤0٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر السيولة )تابع( د٢ 

التعرض لمخاطر السيولة )تابع( د٢-٢ 

يلخـــص الجـــدول أدنـــاه ملمـــح اســـتحقاق التزامـــات البنـــك فـــي تاريـــخ التقريـــر اســـتنادًا إلـــى ترتيبـــات الدفـــع التعاقديـــة. تـــم تحديـــد االســـتحقاقات التعاقديـــة لأصـــول 
وااللتزامـــات علـــى أســـاس الفتـــرة المتبقيـــة فـــي تاريـــخ قائمـــة المركـــز المالـــي إلـــى تاريـــخ االســـتحقاق التعاقـــدي وهـــي ال تأخـــذ فـــي االعتبـــار االســـتحقاقات الفعليـــة كمـــا 

هـــو مشـــار إليهـــا فـــي تاريـــخ الودائـــع المحتفـــظ بهـــا لـــدى البنـــك وتوّفـــر األمـــوال الســـائلة.

القيمة الدفترية

ريال عماني باآلالف

 إجمالي 
التدفق االسمي

ريال عماني باآلالف

خالل ٣ أشهر

ريال عماني باآلالف

٣-1٢ شهرًا

ريال عماني باآلالف

 أكثر من 
عام واحد

ريال عماني باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19 

التزامات غير مشتقة

7٣٥.٢٦17٥٦.٣9٤٢٤8.٥8٣٣٠٣.٠٦٥٢٠٤.7٤٦مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

٢.٠97.٣1٠٢.11٦.99٢1.199.7٣٢٤٢8.99٥٤88.٢٦٥ودائع العماء 

--1٠٠.٥٢٤1٠.٥٢٤1٠٠.٥٢٤التزامات أخرى

٣٥.٣9٢٤٣.8٤٦٣٥٠٢.1٠7٤1.٣89قروض ثانوية

٥٠9٥٤٢٦18٥18شهادات إيداع

٢.9٦8.99٦٣.٠18.٢981.٥٤9.19٥7٣٤.18٥7٣٤.918اإلجمالي 

القيمة الدفترية

ريال عماني باآلالف

 إجمالي 
التدفق االسمي

ريال عماني باآلالف

خال ٣ أشهر

ريال عماني باآلالف

٣-1٢ شهرًا

ريال عماني باآلالف

 أكثر من 
عام واحد

ريال عماني باآلالف

٣1 ديسمبر ٢019 

التزامات غير مشتقة

7٢٢.0617٣1.٣٣5111.094٢18.595401.646مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

1.818.٣5٣1.970.9671.0٣٢.784494.71144٣.47٢ودائع العماء 

--84.66484.66484.664التزامات أخرى

٣5.٣9٢46.٣18٣66٢.0844٣.868قروض ثانوية

509--509509شهادات إيداع

٢.660.979٢.8٣٣.79٣1.٢٢8.908715.٣90889.495اإلجمالي 

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر السيولة )تابع( د ٢ 

التعرض لمخاطر السيولة د ٢-٢ 

معـــدل اإلقـــراض هـــو معـــدل إجمالـــي القـــروض والســـلف لودائـــع العمـــاء ورأس المـــال ويتـــم رصدهـــا علـــى أســـاس يومـــي بمـــا يتماشـــى مـــع الخطـــوط اإلرشـــادية 
ـــإدارة مخاطـــر الســـيولة  ـــح. كمـــا يقـــوم البنـــك أيضـــً ب ـــً يتـــم وضـــع معـــدل اإلقـــراض علـــى أســـاس أكثـــر تحفظـــً ممـــا هـــو مطلـــوب بموجـــب اللوائ التنظيميـــة. داخلي
لديـــه علـــى أســـاس شـــهري برصـــد معـــدل صافـــي األصـــول الســـائلة إلـــى إجمالـــي األصـــول. لهـــذا الغـــرض فـــإن صافـــي األصـــول الســـائلة يعتبـــر علـــى أنـــه يتضمـــن 

النقـــد ومـــا يماثـــل النقـــد، وأوراق الديـــن المصنفـــة اســـتثمار والتـــي تتمتـــع بســـوق نشـــط وبـــه ســـيولة.

كانت تفاصيل معدل اإلقراض والسيولة المقدم عنه التقرير على النحو التالي: 

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

 معدل
اإلقراض

 معدل
السيولة

 معدل
اإلقراض

 معدل 
السيولة

1٣.٢٪78.0٪1٤.٢٪78.7٪المتوسط للسنة

15.4٪79.٢٪17.٣٪8٠.٣٪الحد األقصى للسنة

10.9٪76.٢٪1٢.٣٪77.7٪الحد األدنى للسنة

كما يقوم البنك بمراقبة السيولة من خال نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل الثابت. نبين فيما يلي المستويات الحالية لهذه النسب.
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٢15.4٪1٤7.٢٪نسبة تغطية السيولة )كما في ديسمبر(

11٣.7٪1٥٥.٥٪نسبة تغطية السيولة )المتوسط للربع السنوي(
106.٢٪1٠7.٤٪صافي نسبة التمويل الثابت )كما في ديسمبر(*

11.8٪1٤.٥٪نسبة الرفع المالي )كما في ديسمبر(*

*النسب الخاصة بشهر ديسمبر ٢019 هي بعد خصم توزيعات األرباح النقدية المقترحة بمبلغ 7.090.800 ريال عماني كما هو مبين في اإليضاح ب1٣-أ.

ـــي بموجـــب  ـــازل ٣ واإلرشـــادات المعتمـــدة مـــن البنـــك المركـــزي العمان ـــت وفقـــً إلطـــار عمـــل ب ـــل الثاب يتـــم احتســـاب نســـبة تغطيـــة الســـيولة وصافـــي نســـبة التموي
التعميـــم رقـــم BM 1127 و BM 1147. اإلفصاحـــات الكاملـــة المطلوبـــة بموجـــب هذيـــن التعميميـــن متاحـــة فـــي القســـم المتعلـــق باالســـتثمار علـــى الموقـــع 

اإللكترونـــي للبنـــك.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

1٤٣التقرير السنوي لصحار الدولي 1٤2٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر السوق د ٣ 

مخاطـــر الســـوق هـــي تلـــك المخاطـــر التـــي تنشـــأ مـــن التغيـــرات فـــي معـــدالت الفائـــدة وأســـعار األســـهم ومعـــدالت صـــرف العمـــات األجنبيـــة وأســـعار الســـلع. الغـــرض 
مـــن إدارة مخاطـــر الســـوق هـــو إدارة والســـيطرة علـــى التعـــرض لمخاطـــر الســـوق فـــي حـــدود معاييـــر مقبولـــة فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي يتـــم فيـــه الحصـــول علـــى 

أفضـــل عائـــد فـــي ظـــل المخاطـــر.

قياس مخاطر السوق د ٣-1 

يقـــوم البنـــك بشـــكل رئيســـي بمزاولـــة نشـــاط العقـــود الحاليـــة واآلجلـــة وتبـــادل العمـــات. وحيـــث يتـــم أخـــذ المراكـــز فقـــط لتعامـــات العمـــاء فقـــد تـــم تقليـــص 
التعقيـــد بصـــورة أكبـــر. فـــي ضـــوء مـــا ذكـــر أعـــاه يقـــوم البنـــك بقيـــاس والتحكـــم فـــي مخاطـــره عـــن طريـــق وضـــع ســـقف وحـــدود للمعامـــات. متـــى وكيفمـــا دخـــل 
ـــة المناســـبة. ـــط الرقاب ـــات لقيـــاس مخاطـــر الســـوق تدعمهـــا ضواب ـــه أنمـــاط رفيعـــة المســـتوى وتقني ـــر، ســـيكون لدي ـــة مشـــتقة معقـــدة أكث البنـــك فـــي أدوات مالي

إدارة مخاطر السوق د ٣-٢ 

يفصـــل البنـــك فـــي تعرضـــه لمخاطـــر الســـوق بيـــن المحافـــظ للمتاجـــرة ولغيـــر المتاجـــرة. تتضمـــن محافـــظ المتاجـــرة جميـــع المراكـــز الناشـــئة مـــن المتاجـــرة بالســـوق 
والوصـــول إلـــى مراكـــز الملكيـــة بجانـــب األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة التـــي تـــدار علـــى أســـاس القيمـــة العادلـــة.

يتـــم تحويـــل جميـــع مخاطـــر صـــرف العمـــات األجنبيـــة مـــن جانـــب الخزينـــة المركزيـــة إلـــى مجـــال المتاجـــرة. بنـــاًء علـــى ذلـــك فـــإن مركـــز صـــرف العمـــات األجنبيـــة يعامـــل 
ـــق تأســـيس المكتـــب الوســـيط  ـــة فـــي البنـــك عـــن طري ـــة وإدارة مخاطـــر العمـــات األجنبي كجـــزء مـــن محفظـــة المتاجـــرة بالبنـــك ألغـــراض إدارة المخاطـــر. تتـــم مراقب
لمراقبـــة مخاطـــر الســـوق، وتتـــم عمليـــة إدارة هـــذه المخاطـــر مـــن خـــال تطبيـــق سياســـة إدارة مخاطـــر الســـوق ووضـــع حـــدود لإلطـــار الوظيفـــي كعمـــل تقريـــر وضـــع 

العمـــات، وتحليـــل المخاطـــر المتعلقـــة بوضـــع العمـــات، تقريـــر تحليـــل اإلخـــال بقوانيـــن المخاطـــر وتقريـــر اإلخـــال بالحـــد المســـموح للمتعامـــل المالـــي.

يتـــم تفويـــض الســـلطة الكليـــة لمخاطـــر الســـوق إلـــى لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات. دائـــرة إدارة المخاطـــر مســـؤولة عـــن وضـــع سياســـات إدارة المخاطـــر المفصلـــة )التـــي 
تخضـــع إلـــى االعتمـــاد مـــن جانـــب لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات ولجنـــة إدارة المخاطـــر بالمجلـــس(. تتـــم مراجعـــة سياســـة مخاطـــر الســـوق بشـــكل دوري  لتتماشـــى مـــع 

تطـــورات الســـوق.

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة د ٣-٣ 

تنشـــأ مخاطـــر معـــدالت الفائـــدة مـــن احتمـــال وجـــود تغيـــرات فـــي معـــدالت الفائـــدة تؤثـــر علـــى الربحيـــة المســـتقبلية أو القيـــم العادلـــة لـــأدوات الماليـــة. يتعـــرض 
البنـــك لمخاطـــر معـــدالت الفائـــدة نتيجـــة إلـــى عـــدم التماثـــل فيمـــا بيـــن إعـــادة تســـعير معـــدالت الفائـــدة لأصـــول وااللتزامـــات.

معـــدل الفائـــدة الحقيقـــي )العائـــد الحقيقـــي( لـــأداة الماليـــة هـــو المعـــدل المســـتخدم فـــي احتســـاب القيمـــة الحاليـــة التـــي ينتـــج عنهـــا القيمـــة الدفتريـــة لـــأداة. 
المعـــدل هـــو معـــدل تاريخـــي ألداة ذات ســـعر ثابـــت مدرجـــة بالتكلفـــة المهلكـــة ومعـــدل حالـــي ألداة ذات معـــدل متغيـــر أو األداة المدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة. 

الخطـــر الرئيســـي الـــذي تتعـــرض لـــه المحافـــظ لغيـــر المتاجـــرة هـــو خطـــر الخســـارة الناتجـــة مـــن التقلبـــات فـــي التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية أو فـــي القيـــم العادلـــة 
لـــأداة الماليـــة بســـبب التغيـــر فـــي معـــدالت الفائـــدة بالســـوق. تتـــم إدارة مخاطـــر معـــدالت الفائـــدة بصـــورة أساســـية عبـــر رصـــد فجـــوات معـــدالت الفائـــدة. لجنـــة 
األصـــول وااللتزامـــات هـــي الجهـــة المكلفـــة برصـــد االلتـــزام بهـــذه الحـــدود تســـاعدها فـــي ذلـــك دائـــرة المخاطـــر فـــي األنشـــطة اليوميـــة للرصـــد. ملخـــص لمركـــز فجـــوة 
معـــدل الفائـــدة بالبنـــك بالنســـبة للمحافـــظ لغيـــر المتاجـــرة مقـــدم فـــي هـــذا اإليضـــاح. كذلـــك يقـــوم البنـــك بتقييـــم مخاطـــر الفائـــدة عـــن طريـــق تقييـــم التأثيـــرات 
المترتبـــة علـــى التقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة )مـــن منظـــور العوائـــد ومنظـــور القيمـــة االقتصاديـــة( طبقـــً لتوجيهـــات لجنـــة بـــازل -٢ مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي 
الُعمانـــي وذلـــك بتطبيـــق صدمـــة معـــدل الفائـــدة بواقـــع ٢00 نقطـــة أســـاس وأخـــذ التدابيـــر لتقليـــل هـــذه التأثيـــرات. أيضـــً يقـــوم البنـــك بتقييـــم التأثيـــرات المترتبـــة 

ـــد 50 و 100 نقطـــة أســـاس. ـــدة العوائ علـــى صدمـــة معـــدل فائ

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر السيولة )تابع( د ٢ 

التعرض لمخاطر السيولة )تابع( د ٢-٢ 

القيمة الدفترية

دوالر أمريكي  
باآلالف

 إجمالي 
التدفق االسمي

دوالر أمريكي 
باآلالف

خالل ٣ أشهر

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣-1٢ شهرًا

دوالر أمريكي 
باآلالف

 أكثر من 
عام واحد

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19 

التزامات غير مشتقة

1.9٠9.7٦91.9٦٤.٦٦٠٦٤٥.٦7٠787.18٢٥٣1.8٠8مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

٥.٤٤7.٥٥8٥.٤98.٦81٣.11٦.1871.11٤.٢7٣1.٢٦8.٢٢1ودائع العماء 

--٢٦1.1٠1٢٦1.1٠1٢٦1.1٠1التزامات أخرى

91.9٢711٣.88٦9٠9٥.٤7٣1٠7.٥٠٤قروض ثانوية

1.٣٢٢1.٤٠81٦٤71.٣٤٥شهادات إيداع

7.711.٦777.8٣9.7٣٦٤.٠٢٣.88٣1.9٠٦.97٥1.9٠8.878اإلجمالي 

القيمة الدفترية

دوالر أمريكي  باآلالف

 إجمالي 
التدفق االسمي

دوالر أمريكي باآلالف

خال ٣ أشهر

دوالر أمريكي باآلالف

٣-1٢ شهرًا

دوالر أمريكي باآلالف

 أكثر من 
عام واحد

دوالر أمريكي باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018 

التزامات غير مشتقة

1.875.48٣1.899.571٢88.556567.7791.04٣.٢٣6مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

4.7٢٢.9955.119.٣95٢.68٢.5561.٢84.9641.151.875ودائع العماء 

--٢19.907٢19.907٢19.907التزامات أخرى

91.9٢71٢0.٣069505.41٣11٣.94٣قروض ثانوية

1.٣٢٢--1.٣٢٢1.٣٢٢شهادات إيداع

6.911.6٣47.٣60.501٣.191.9691.858.156٢.٣10.٣76اإلجمالي 

يقـــوم البنـــك بإعـــداد تقريـــر فجـــوة الســـيولة لرصـــد مركـــز الســـيولة قصيـــر األجـــل للبنـــك لأصـــول وااللتزامـــات المدرجـــة بالريـــال الُعمانـــي وللفتـــرة الزمنيـــة المســـتحقة 
خـــال شـــهر واحـــد. يجـــب تســـوية الفجـــوة عنـــد توفـــر أدوات إعـــادة الشـــراء أو إعـــادة التمويـــل وعـــن خطـــوط االئتمـــان غيـــر المســـتغلة أيضـــً، إن وجـــدت. يجـــب التقريـــر 

عـــن هـــذه القائمـــة إلـــى لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات شـــهريً.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

1٤٥التقرير السنوي لصحار الدولي 1٤٤٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د ٣-٣ 

 معدل 
الفائدة الفعلي 

السنوي

٪

 خال 
ثاثة أشهر

ريال عماني باآلالف

 من 4 إلى 
1٢ شهرًا

ريال عماني باآلالف

 أكثر من 
عام واحد

ريال عماني باآلالف

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

الفائدة

ريال عماني باآلالف

المجموع

ريال عماني باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018 

األصول

50571.9517٢.456 -   -0.01نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق 
1٣.5111٢1.40٣-٢.51106.٣5٢1.540النقد

5.171.007.٢5٣401.٢٣18٢5.٢6٣18.18٣٢.٢51.9٣0صافي قروض وسلف وتمويل

٢.٣٣٣٣1.٢٣٣٣1.0141٣5.٢04٣5.٣185٣٢.769استثمارات

19.67619.676----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

٢.900 ٢.900----العقارات االستثمارية

45.٢6945.٢69----أصول أخرى

1.444.8٣84٣٣.785960.97٢٢06.808٣.046.40٣إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 

7.7٣٢7٢٢.061-٢.915٣1.45418٢.875 بسوق النقد

٢.64٢71.7٢5406.96٢٣66.٣4077٣.٣٢61.818.٣5٣ودائع العماء 

84.66484.664----التزامات أخرى

٣5.000٣9٢٣5.٣9٢--7.00قروض ثانوية

5009509--4.00شهادات إيداع

٣85.4٢4٣85.4٢4--- -مجموع حقوق المساهمين

 مجموع االلتزامات وحقوق 
80٣.179589.8٣7401.8401.٢51.547٣.046.40٣المساهمين

-)1.044.7٣9(559.1٣٢)156.05٢(641.659الفجوة

--641.659485.6071.044.7٣9الفجوة التراكمية

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د ٣-٣ 

كان مركز حساسية سعر الفائدة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في ٣1 ديسمبر على النحو التالي:

 معدل 
الفائدة الفعلي 

السنوي

٪

 خالل 
ثالثة أشهر

ريال عماني 
باآلالف

 من ٤ إلى 
1٢ شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

 أكثر من 
عام واحد

ريال عماني 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

الفائدة

ريال عماني 
باآلالف

المجموع

ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19 

األصول

٥٠٥88.٥٦789.٥7٢-٠.٠1٥٠٠نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق 
٤91٢.18٣198.٢٣7-٣.٢٦18٦.٠٠٥النقد

٥.٥٢9٣٣.٦7٥٥٠٤.٦٠٢99٦.٥٢٥19.٣٥1٢.٤٥٤.1٥٣صافي قروض وسلف وتمويل

٣.٤8٣88.٢٤9٦٤.7٤٢1٥1.8٣٤٣٢.٦٥٠٦٣7.٤7٥استثمارات أوراق مالية

٣8.٣89٣8.٣89----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

٢.9٠٠٢.9٠٠----العقارات االستثمارية

8٤.٣798٤.٣79----أصول أخرى

1.٥٠8.٤٢9٥٦9.٣٤٤1.1٤8.91٣٢78.٤19٣.٥٠٥.1٠٥إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 

٥.7٤٦7٣٥.٢٦1-٣.٢٣٤٥٥.٠٤٦٢7٤.٤٦9 بسوق النقد

٢.٥٣٤٥8.٠٠٠٤٠٥.٦٦٤٣٢7.٠٤٥9٠٦.٦٠1٢.٠97.٣1٠ودائع العماء 

1٠٠.٥٢٤1٠٠.٥٢٤----التزامات أخرى

٣٥.٠٠٠٣9٢٣٥.٣9٢--7.٠٠قروض ثانوية

٥٠9-٥٠9--٤.7٥شهادات إيداع

٥٣٦.1٠9٥٣٦.1٠9--- -مجموع حقوق المساهمين

 مجموع االلتزامات وحقوق 
91٣.٠٤٦٦8٠.1٣٣٣٦٢.٥٥٤1.٥٤9.٣7٢٣.٥٠٥.1٠٥المساهمين

-)1.٢7٠.9٥٣(78٦.٣٥9)11٠.789(٥9٥.٣8٣الفجوة

--٥9٥.٣8٣٤8٤.٥9٤1.٢7٠.9٥٣الفجوة التراكمية

1٤٧التقرير السنوي لصحار الدولي 1٤٦٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د ٣-٣ 

 معدل 
الفائدة الفعلي 

السنوي

٪

 خال 
ثاثة أشهر

دوالر أمريكي 
باآلالف

 من 4 إلى 
1٢ شهرًا

دوالر أمريكي 
باآلالف

 أكثر من 
عام واحد

دوالر أمريكي 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

الفائدة

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018 

األصول

1.٣11186.886188.197--0.01نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق 
٣5.09٣٣15.٣٣٢-4.15٢76.٢٣94.000النقد

5.٣8٢.616.٢4٣1.04٢.158٢.14٣.5٣947.٢٢95.849.169صافي قروض وسلف وتمويل

٢.86860.٣4580.556٣51.17991.7٣61.٣8٣.816     استثمارات

51.10751.107----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

7.5٣٢7.5٣٢----العقارات االستثمارية

117.58٢117.58٢----أصول أخرى

٣.75٢.8٢71.1٢6.714٢.496.0٢95٣7.1657.91٢.7٣5إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 

٢0.08٣1.875.48٣-٣.7٣1.٣80.400475.000 بسوق النقد

٢.68705.7791.057.044951.5٣٣٢.008.6٣94.7٢٢.995ودائع العماء 

٢19.907٢19.907----التزامات أخرى

90.9091.01891.9٢7--7.00قروض ثانوية

1.٢99٢٣1.٣٢٢--4.75شهادات إيداع

1.001.1011.001.101--- -مجموع حقوق المساهمين

 مجموع االلتزامات وحقوق 
٢.086.1791.5٣٢.0441.04٣.741٣.٢50.7717.91٢.7٣5المساهمين

-)٢.71٣.606(1.45٢.٢88)405.٣٣0(1.666.648الفجوة

--1.666.6481.٢61.٣18٢.71٣.606الفجوة التراكمية

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د ٣-٣ 

 معدل 
الفائدة الفعلي 

السنوي

٪

 خالل 
ثالثة أشهر

دوالر أمريكي 
باآلالف

 من ٤ إلى 
1٢ شهرًا

دوالر أمريكي 
باآلالف

 أكثر من 
عام واحد

دوالر أمريكي 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

الفائدة

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19 

األصول

1.٣1٢٢٣٠.٠٤٤٢٣٢.٦٥٥-٠.٠11.٢99نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق 
1٢7٣1.٦٤٤٥1٤.9٠1-٣.٢٦٤8٣.1٣٠النقد

٥.٥٢٢.٤٢٥.1٣11.٣1٠.٦٥٤٢.٥88.٣77٥٠.٢٦1٦.٣7٤.٤٢٣صافي قروض وسلف وتمويل

٣.٤81.٠٠8.٤٣91٦8.1٦1٣9٤.٣7٤8٤.8٠٥1.٦٥٥.779استثمارات

99.71٢99.71٢----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

7.٥٣٢7.٥٣٢----العقارات االستثمارية

٢19.1٦٦٢19.1٦٦----أصول أخرى

٣.917.9991.٤78.81٥٢.98٤.19٠7٢٣.1٦٤9.1٠٤.1٦8إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 

1٤.9٢٥1.9٠9.7٦9-٣.٢٣1.181.9٣871٢.9٠٦ بسوق النقد

٢.٥٣1.189.٦1٠1.٠٥٣.٦7٣8٤9.٤٦8٢.٣٥٤.8٠7٥.٤٤7.٥٥8ودائع العماء 

٢٦1.1٠1٢٦1.1٠1----التزامات أخرى

9٠.9٠91.٠1891.9٢7--7.٠٠قروض ثانوية

1.٣٢٢-1.٣٢٢--٤.7٥شهادات إيداع

1.٣9٢.٤911.٣9٢.٤91--- -مجموع حقوق المساهمين

 مجموع االلتزامات وحقوق 
٢.٣71.٥٤81.7٦٦.٥799٤1.٦99٤.٠٢٤.٣٤٢9.1٠٤.1٦8المساهمين

-)٣.٣٠1.178(٢.٠٤٢.٤91)٢87.7٦٤(1.٥٤٦.٤٥1الفجوة

--1.٥٤٦.٤٥11.٢٥8.٦87٣.٣٠1.178الفجوة التراكمية

1٤9التقرير السنوي لصحار الدولي 1٤٨٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

التعرض لمخاطر السوق األخرى  د ٣-٤ 

مخاطـــر أســـعار االســـتثمار هـــي مخاطـــر االنخفـــاض فـــي القيمـــة الســـوقية لمحفظـــة البنـــك نتيجـــة انخفـــاض القيمـــة الســـوقية لاســـتثمارات الفرديـــة. وتقـــع مســـؤولية 
إدارة مخاطـــر أســـعار االســـتثمارات علـــى عاتـــق قســـم االســـتثمار بالبنـــك تحـــت إشـــراف وتوجيهـــات لجنـــة إدارة االســـتثمار واللجنـــة التنفيذيـــة بالمجلـــس. وتحكـــم 
اســـتثمارات البنـــك سياســـة االســـتثمارات وسياســـة المخاطـــر المعتمـــدة مـــن مجلـــس اإلدارة. تتـــم مراقبـــة تصنيـــف وأســـعار األدوات بانتظـــام وتتخـــذ اإلجـــراءات 
الضروريـــة لتقليـــل التعـــرض للمخاطـــر. ويتـــم إعـــادة تقييـــم كل المحفظـــة بانتظـــام وفـــق أســـعار اإلقفـــال بالســـوق للتأكـــد مـــن أن الخســـائر غيـــر المحققـــة، إن 

وجـــدت، بســـبب انخفـــاض القيمـــة الســـوقية لاســـتثمار عـــن تكلفتهـــا تبقـــى فـــي نطـــاق المقاييـــس المقبولـــة المحـــددة بسياســـة االســـتثمار للبنـــك. 

نسبة التغير في القيمة العادلة +/- ٥٪الورقة المالية حسب البلد

٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

ريال عماني باآلالف

٥856دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

٤٦9494سلطنة عمان

٥5دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

نسبة التغير في القيمة العادلة +/- ٥٪الورقة المالية حسب البلد

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

دوالر أمريكي باآلالف

1٥1145دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

1.٢181.٢8٣سلطنة عمان

1٣1٣دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

مخاطر العملة

مخاطـــر العمـــات هـــي المخاطـــر التـــي تنشـــأ مـــن تقلـــب قيمـــة األداة الماليـــة بســـبب التغيـــرات فـــي معـــدالت صـــرف العمـــات األجنبيـــة. قـــام مجلـــس اإلدارة بوضـــع 
ـــة. تتضمـــن حـــدود المراكـــز المفتوحـــة مراكـــز مفتوحـــة مبيتـــة ومراكـــز مفتوحـــة لحظيـــة. يتـــم  ـــكل العمل حـــدود للمراكـــز المفتوحـــة الكليـــة وللمراكـــز المفتوحـــة ل
رصـــد المراكـــز المفتوحـــة علـــى نحـــو يومـــي ويتـــم اســـتخدام اســـتراتيجيات تغطيـــة لضمـــان المحافظـــة علـــى المراكـــز فـــي إطـــار الحـــدود الموضوعـــة. لـــدى البنـــك 

صافـــي التعـــرض التالـــي للمخاطـــر بالعمـــات األجنبيـــة:

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

االلتزاماتاألصول

صافي 
 )االلتزامات(/

االلتزاماتاألصولاألصول

 صافي
)االلتزامات(/ 

األصول

)٢51.745(٢.75٢.64٢٣.004.٣88)٤٣٣.٥8٥(٢.897.8٦7٣.٣٣1.٤٥٢دوالر أمريكي

1٤1.7٢81٤1.7٢٤٤147.٣16147.٢9818يورو

1٢5.07648.1٢٢76.954)9.8٦8(٤٤.٣٤٥٥٤.٢1٣درهم إماراتي

٤.8٦7٢.818٢.٠٤95٢.4٢651.4111.015ين ياباني

---٤.٠٦9٤.٠٥118فرنك سويسري

8.4798.46415-٤.٢٠٢٤.٢٠٢جنيه إسترليني

٦.٥٢٢8٦٦.٤٣٦1٢.9571961٢.761روبية هندية

888-----عمالت أخرى

)ريال عماني باآلالف(

مراكـــز العملـــة األجنبيـــة المفتوحـــة للبنـــك هـــي نتيجـــة التقلبـــات فـــي أســـعار صـــرف العمـــات األجنبيـــة الســـائدة علـــى مركـــزه المالـــي وتدفقاتـــه النقديـــة. يقـــوم 
المجلـــس بوضـــع الحـــدود لمســـتوى التعـــرض للمخاطـــر حســـب العملـــة وإلجمالـــي المراكـــز الليليـــة واليوميـــة التـــي يتـــم رصدهـــا علـــى نحـــو يومـــي. 

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د ٣-٣ 

تـــدار مخاطـــر معـــدالت الفائـــدة بأخـــذ وجهـــات نظـــر عـــن التحـــركات فـــي معـــدالت الفائـــدة للســـنة وإعـــادة تصفيـــف محافـــظ وتعهـــدات اإلقـــراض للمبـــادأة وتقليـــص 
ـــة الحاليـــة المتاحـــة فـــي ُعمـــان هـــي معـــدل االئتمـــان ٢8 يومـــً مـــن البنـــك المركـــزي الُعمانـــي. المتوســـط المرجـــح للفوائـــد علـــى  ـــار ســـلبية. الممارســـة المعياري ـــة آث أي

القـــروض وتكلفـــة اإليداعـــات للســـنة مبينـــة فيمـــا يلـــي:
ديسمبرنوفمبرأكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير ٢٠19

--٥.٣٦٪٥.٤٦٪٥.٤٤٪٥.٤٣٪٥.٤٢٪٥.٣9٪٥.٣7٪٥.٣٥٪٥.٣٤٪٥.٣٦٪معدل اإليداع

--1.88٪1.99٪1.9٥٪1.9٥٪1.9٤٪1.9٣٪1.9٠٪1.89٪1.89٪1.88٪معدل اإلقراض

ديسمبرنوفمبرأكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير ٢018

5.٣٣٪5.٣1٪5.٣0٪5.٢85.٢9٪5.٢5٪5.٢4٪5.٢٣٪5.17٪5.16٪5.19٪5.٢1٪معدل اإليداع

1.90٪1.8٢٪1.81٪1.79٪1.76٪1.7٣٪1.7٢٪1.70٪1.67٪1.64٪1.70٪1.67٪معدل اإلقراض

إدارة مخاطـــر أســـعار الفائـــدة تعتبـــر أحـــد أهـــم عناصـــر إدارة مخاطـــر الســـوق فـــي البنـــوك. تنشـــأ مخاطـــر أســـعار الفائـــدة أساســـً مـــن فجـــوات بيـــن األصـــول وااللتزامـــات 
المعـــاد تســـعيرها الممولـــة لهـــا. توجـــد طريقتـــان أساســـيتان إلدارة مخاطـــر أســـعار الفائـــدة بالبنـــك، وهمـــا »توجـــه الربحيـــة« و»توجـــه القيمـــة االقتصاديـــة«. يتـــم 

تقييـــم مخاطـــر أســـعار الفائـــدة علـــى أســـاس تأثيـــر صدمـــة التقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة علـــى ربحيـــة ورأســـمال البنـــك.

يعتمـــد توجـــه الربحيـــة علـــى فهـــم تأثيـــر )صدمـــة( تقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة فـــي األصـــول وااللتزامـــات علـــى صافـــي أربـــاح الفائـــدة للبنـــك. يهـــدف هـــذا التوجـــه إلـــى 
قيـــاس إمكانيـــة البنـــك علـــى تحمـــل هـــذا االنخفـــاض فـــي صافـــي أربـــاح الفائـــدة. 

كمـــا تؤثـــر تقلبـــات أســـعار الفائـــدة علـــى القيمـــة الحاليـــة ألصـــول البنـــك والتزاماتـــه. يعتمـــد »توجـــه القيمـــة االقتصاديـــة« علـــى القيمـــة الحاليـــة ألصـــول البنـــك والتزاماتـــه 
ـــار التـــي تتركهـــا تقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة علـــى المـــدى الطويـــل. يركـــز هـــذا التوجـــه علـــى مـــدى تأثيـــر القيمـــة االقتصاديـــة ألصـــول والتزامـــات والتغيـــر  ويقـــدر اآلث

فـــي الحركـــة فـــي معـــدالت الفائـــدة ويعكـــس أثـــر التقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة علـــى القيمـــة االقتصاديـــة للمؤسســـة. 

توصـــي معاهـــدة بـــازل ٢ بـــأن يقـــوم البنـــك بتقييـــم التأثيـــرات المترتبـــة علـــى التقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة فـــي حالـــة وجـــود صدمـــة بواقـــع ٢00 نقطـــة أســـاس. يبيـــن 
الجـــدول أدنـــاه هـــذه التأثيـــرات علـــى عوائـــد ورأســـمال البنـــك.

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني
باآلالف

7٦.٠٤٥61.٣09صافي إيرادات الفوائد  )متضمنة التمويل اإلسالمي(٥19.٢44197.159

٥٦٥.٠8٠4٢6.585إجمالي رأس المال النظامي )إيضاح د ٥-1(71٤.٤9٣.1.108.01٢1

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع  ٥٠ نقطة أساس

٥.1٥٦٢.487تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 50 نقطة أساس6.4601٣.٣91
4.06٪٦.78٪نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة 78.٪4.06٪٦
0.58٪٠.9٠٪نسبة التأثير على رأس المال9٠.٪0.58٪٠

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع 1٠٠ نقطة أساس

1٠.٣114.974تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 100 نقطة أساس78٢.919٢٦.1٢
8.11٪1٣.٥٦٪نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة٪8.11٪1٣.٥٦
1.17٪1.79٪نسبة التأثير على رأس المال٪1.17٪1.79

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع  ٢٠٠ نقطة أساس

٢٠.٦٢٢9.948تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ٢00 نقطة أساس٢5.8٣9٥٣.٥٦٤
16.٢٣٪٢7.1٢٪نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة٢7.1٢٪٢٣.٪16
٢.٣٣٪٣.٥9٪نسبة التأثير على رأس المال٣.٥9٪٢.٣٣٪

1٥1التقرير السنوي لصحار الدولي 1٥0٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

إدارة رأس المال د ٥ 

رأس المال النظامي د ٥-1 

تقـــوم الجهـــة الرقابيـــة األساســـية للبنـــك وهـــي البنـــك المركـــزي الُعمانـــي بوضـــع ورصـــد متطلبـــات رأس المـــال للبنـــك فـــي مجملـــه. لتنفيـــذ المتطلبـــات الحاليـــة 
لـــرأس المـــال يتطلـــب البنـــك المركـــزي الُعمانـــي فـــي الوقـــت الحالـــي االحتفـــاظ بالنســـبة المقـــررة إلجمالـــي رأس المـــال بالنســـبة إلجمالـــي األصـــول المرجحـــة بالمخاطـــر. 
ــزي  ــك المركـ ــب البنـ ــن جانـ ــوع مـ ــوذج الموضـ ــى النمـ ــتنادًا إلـ ــغيل اسـ ــر التشـ ــوق ومخاطـ ــر السـ ــبة لمخاطـ ــال بالنسـ ــات رأس المـ ــاب متطلبـ ــك باحتسـ ــوم البنـ يقـ

ـــي: ـــي كمـــا يل الُعمان

مطالبات مقابل جهات سيادية في العمات الوطنية ذات الصلة - ال شيء  •  

مطالبات مقابل جهات سيادية في العمات األخرى - المخاطر المرجحة 100٪ بموجب البنك المركزي العماني  •  

قروض األفراد والشركات- في غياب نموذج تصنيف ائتمان يتم استخدام ترجيح ٪100  •  

البنود خارج الميزانية العمومية -  حسب عوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعماني.  •  

يتم تصنيف رأس المال النظامي للبنك إلى فئتين:

ـــة مبتكـــرة  ـــى أنهـــا أوراق مالي ـــة وعـــاوة اإلصـــدار والســـندات الدائمـــة )التـــي يتـــم تصنيفهـــا عل ـــة 1 ويتضمـــن رأس المـــال األســـهم العادي •  رأســـمال الفئ  
فـــي الفئـــة 1( واألربـــاح المحتجـــزة واحتياطـــي صـــرف العمـــات األجنبيـــة وحقـــوق األقليـــة بعـــد خصـــم الشـــهرة واألصـــول غيـــر الملموســـة والتســـويات 
التنظيميـــة األخـــرى المتعلقـــة بالبنـــود الـــواردة فـــي حقـــوق الملكيـــة ولكـــن تتـــم معاماتهـــا بصـــورة مختلفـــة بالنســـبة ألغـــراض كفايـــة رأس المـــال.

•  رأســـمال الفئـــة ٢ ويتضمـــن االلتزامـــات الثانويـــة المؤهلـــة والمخصـــص التجميعـــي لانخفـــاض فـــي القيمـــة وعنصـــر احتياطـــي القيمـــة العادلـــة المتعلـــق   
بالمكاســـب غيـــر المحققـــة أو بـــأدوات حقـــوق الملكيـــة المصنفـــة علـــى أنهـــا متاحـــة للبيـــع. 

يتـــم تطبيـــق مختلـــف الحـــدود علـــى عناصـــر قاعـــدة رأس المـــال. يجـــب أن ال يتجـــاوز مبلـــغ األوراق الماليـــة المبتكـــرة فـــي الفئـــة 1 نســـبة 15 فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي 
رأســـمال الفئـــة 1 ويجـــب أن ال يزيـــد رأس المـــال المؤهـــل فـــي الفئـــة ٢ علـــى الفئـــة 1 كمـــا يجـــب أن ال تزيـــد القـــروض الثانويـــة ألجـــل المؤهلـــة 50 فـــي المائـــة مـــن رأســـمال 
الفئـــة 1. كمـــا أن هنـــاك قيـــودًا علـــى مبلـــغ إجمالـــي مخصصـــات االنخفـــاض فـــي القيمـــة التـــي يتـــم إدراجهـــا كجـــزء مـــن رأســـمال الفئـــة ٢. تتضمـــن الخصومـــات األخـــرى 
مـــن رأس المـــال القيـــم الدفتريـــة لاســـتثمارات فـــي شـــركات تابعـــة ال يتـــم إدراجهـــا ضمـــن التجميـــع القانونـــي واســـتثمارات فـــي رأســـمال بنـــوك وبنـــود تنظيميـــة 

أخـــرى.

يتـــم تصنيـــف العمليـــات التشـــغيلية المصرفيـــة علـــى أنهـــا إمـــا مجـــاالت متاجـــرة أو مجـــاالت أعمـــال مصرفيـــة واألصـــول مرجحـــة بالمخاطـــر ويتـــم تحديدهـــا وفقـــً 
للمتطلبـــات المحـــددة التـــي تســـعى لعكـــس المســـتويات المختلفـــة للمخاطـــر المصاحبـــة لأصـــول والقـــرض للمخاطـــر خـــارج الميزانيـــة العموميـــة. سياســـة البنـــك 
ـــن والســـوق والتطـــور المســـتقبلي المســـتديم للنشـــاط التجـــاري. كمـــا يتـــم أيضـــً  ـــى ثقـــة المســـتثمر والدائ ـــة للمحافظـــة عل هـــي االحتفـــاظ بقاعـــدة رأســـمال قوي
ـــإدراج الحاجـــة إلـــى المحافظـــة علـــى تـــوازن بيـــن العائـــدات األعلـــى التـــي قـــد تكـــون  تحديـــد أثـــر مســـتوى رأس المـــال علـــى عائـــدات المســـاهمين كمـــا يقـــوم البنـــك ب

ـــي قـــوي.    ـــن يمكـــن تحملهمـــا مـــن جانـــب مركـــز مال ـــا واألمـــن الذي ممكنـــة مـــع نســـبة مديونيـــة أكبـــر والمزاي

إن المعيـــار الدولـــي لقيـــاس كفايـــة رأس المـــال هـــو معـــدل رأس المـــال المخاطـــر الـــذي يربـــط بيـــن رأس المـــال بأصـــول الميزانيـــة العموميـــة والغـــرض للمخاطـــر خـــارج 
الميزانيـــة العموميـــة مرجحـــً وفقـــً لنطـــاق واســـع مـــن المخاطـــر.
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

المخاطر التشغيلية د ٤ 

ـــة أو فشـــل فـــي العمليـــات الداخليـــة للبنـــك وموظفيـــه  ـــر المباشـــرة الناشـــئة عـــن عـــدم كفاي تعـــرف المخاطـــر التشـــغيلية بأنهـــا مخاطـــر الخســـارة المباشـــرة أو غي
وتقنياتـــه وبنيتـــه التحتيـــة أو مـــن العوامـــل الخارجيـــة وال تتضمـــن مخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر الســـوق ومخاطـــر الســـيولة.

ـــة.  يهـــدف البنـــك إلـــى إدارة المخاطـــر التشـــغيلية مـــن أجـــل تفادي/تقليـــل الخســـائر الماليـــة للبنـــك عـــن طريـــق وضـــع أنظمـــة الرقابـــة واألنظمـــة واإلجـــراءات الضروري
ويـــدرك البنـــك أهميـــة تفـــادي إجـــراءات الرقابـــة المفرطـــة التـــي تؤثـــر علـــى اإلبـــداع وأعمـــال وأربـــاح البنـــك باإلضافـــة إلـــى زيـــادة التكاليـــف. وتبعـــً لذلـــك، يهـــدف البنـــك 

إلدارة فعالـــة للمخاطـــر التشـــغيلية مـــن خـــال زيـــادة الرقابـــة ووضـــع إطـــار ألنظمـــة وطـــرق الحوكمـــة بشـــكل جيـــد.

المســـؤولية األساســـية عـــن وضـــع وتنفيـــذ الضوابـــط التـــي تعالـــج المخاطـــر التشـــغيلية مســـندة إلـــى اإلدارة العليـــا داخـــل كل وحـــدة نشـــاط. يدعـــم هـــذه المســـؤولية 
تطويـــر المعاييـــر العامـــة للبنـــك فـــي المجـــاالت التاليـــة:

وجود تسلسل إداري واضح ومحدد.  •  

وجود تفويضات وتوزيع الصاحيات بشكل جيد.  •  

الفصل المناسب للمهام والتفويض بالمعامات من خال نظام الصانع المدقق ومصفوفة الصاحيات.  •  

تسوية الملكية ورصد الحسابات.  •  

توثيق الضوابط واإلجراءات.  •  

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى.  •  

ــا وكفايـــة الضوابـــط واإلجـــراءات للتعامـــل مـــع هـــذه المخاطـــر  التـــي تـــم  •    متطلبـــات التقييـــم الـــدوري للمخاطـــر التشـــغيلية التـــي تتـــم مواجهتهـ  
. تحديدهـــا

متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية وإطاق حوادث الخسائر التشغيلية وإجراءات العاج المقترحة.  •  

تطوير ووضع خطط للطوارئ.  •  

التدريب وتنمية المهارات والتطوير المهني.  •  

المعايير األخاقية والتجارية.  •  

تخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى كان ذلك فعاالً.  •  

االلتـــزام بمعاييـــر البنـــك لقســـمي الصيرفـــة التقليديـــة واإلســـامية يدعمهـــا برنامـــج مراجعـــات دوريـــة يتـــم القيـــام بهـــا مـــن جانـــب التدقيـــق الداخلـــي. تتـــم مناقشـــة 
النتائـــج التـــي يتوصـــل إليهـــا التدقيـــق الداخلـــي مـــع إدارة وحـــدة النشـــاط المتعلقـــة بهـــا مـــع ملخصـــات يتـــم تقديمهـــا إلـــى لجنـــة التدقيـــق واإلدارة العليـــا بالبنـــك. 
لـــدى البنـــك نظـــام شـــامل إلدارة المخاطـــر التشـــغيلية وسياســـة إدارة المخاطـــر التشـــغيلية وسياســـات المخاطـــر ورقابـــة التقييـــم الذاتـــي وإطـــار المخاطـــر التشـــغيلية 
باإلبـــاغ عـــن حـــدث الخســـارة وصيانـــة إطـــار المخاطـــر التشـــغيلية بفقـــدان قاعـــدة البيانـــات ومخاطـــر ورقابـــة التقييـــم الذاتـــي. يديـــر البنـــك داخليـــً نمـــوذج مخاطـــر 
ورقابـــة التقييـــم الذاتـــي ويجـــري تقييـــم للمخاطـــر ورقابـــة التقييـــم الذاتـــي لكافـــة أنشـــطة العمـــل الرئيســـية: الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات، الخدمـــات المصرفيـــة 
ـــة،  ـــال، والشـــؤون القانوني ـــة وعمليـــات فـــرع واالمتث ـــة، واإلداري ـــع والمـــوارد البشـــرية والخدمـــات المصرفيـــة اإللكتروني ـــة والخزينـــة وعمليـــات البطاقـــات والودائ بالتجزئ
ـــخ. وحـــدد البنـــك مؤشـــرات المخاطـــر الرئيســـية للمخاطـــر التشـــغيلية فـــي األنشـــطة الرئيســـية للبنـــك  وتكنولوجيـــا المعلومـــات، وإدارة االئتمـــان، ووحـــدة الدفـــع إل

ووضـــع عتبـــة الحـــدود التـــي تتـــم مراقبتهـــا شـــهريً لقيـــاس مســـتوى المخاطـــر. 

لـــدى البنـــك سياســـة وإطـــار عمـــل فعـــال إلدارة مخاطـــر االحتيـــال. تحـــدد السياســـة إطـــار الحوكمـــة لتنفيـــذ بيئـــة وثقافـــة إدارة مخاطـــر االحتيـــال المؤسســـي. وتغطـــي 
ـــد مخاطـــر االحتيـــال وتقييمهـــا وقياســـها ورصدهـــا وإدارتهـــا بشـــكل فعـــال فـــي جميـــع أقســـام البنـــك مـــع اشـــتراط مســـتوى عـــال لمنـــع عمليـــات  متطلبـــات تحدي

االحتيـــال واكتشـــافها واإلبـــاغ عنهـــا.

تهـــدف السياســـة إلـــى االمتثـــال لمختلـــف جوانـــب إدارة مخاطـــر االحتيـــال المنصـــوص عليهـــا فـــي  تعميـــم البنـــك المركـــزي العمانـــي رقـــم  BM1153 بتاريـــخ ٢5 
ــمبر ٢017. ديسـ

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــام البنـــك بتطويـــر إطـــار عمـــل قـــوي لسياســـة وحوكمـــة إدارة اســـتمرارية األعمـــال. ســـيؤدي ذلـــك إلـــى حمايـــة مصالـــح عمـــاء البنـــك وموظفيـــه 
وأصحـــاب المصلحـــة فـــي حالـــة وقـــوع كارثـــة أو تعطـــل كبيـــر قـــد يؤثـــر علـــى عملياتـــه ومبانيـــه. تـــم تطويـــر إطـــار عمـــل إدارة اســـتمرارية األعمـــال إلـــى جانـــب خطـــة 

ـــي. التعافـــي مـــن الكـــوارث بمـــا يتماشـــى مـــع إرشـــادات إدارة اســـتمرارية األعمـــال التـــي فرضهـــا البنـــك المركـــزي العمان
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المعلومات القطاعية هـ 1 
تـــم عـــرض المعلومـــات القطاعيـــة فيمـــا يتعلـــق بالقطاعـــات التشـــغيلية للبنـــك. ألغـــراض إداريـــة، يتـــم تنظيـــم البنـــك فـــي ســـتة قطاعـــات تشـــغيلية وفقـــً للمنتجـــات 

والخدمـــات كالتالـــي:

الخدمات المصرفية لألفراد:

متضمنة القروض إلى ومن الودائع من العماء األفراد وبطاقات االئتمان وتسهيات تحويل األموال.   •  

الخدمات المصرفية للشركات:

متضمنة القروض والودائع من الشركات الكبيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعماء التمويل التجاري.  •  

المشـــاريع وتمويـــل  الماليـــة  والمؤسســـات  الحكومـــة  مـــن  وودائـــع  إلـــى  القـــروض  يشـــمل  للمشـــاريع  المشـــترك  والتمويـــل  •  الحكومـــة    
والقروض المشتركة.

تشمل االستثمارات استثمارات العقارات والخدمات المصرفية االستثمارية.  •  

الخزانة تشمل أدوات أموال السوق والمشتقات ومنتجات صرف العمات األجنبية.  •  

المركز الرئيسي:

متضمنة بنود الميزانية العمومية واإليرادات والمصاريف التي ال تتعلق مباشرة بالقطاعات التشغيلية للبنك.   •  

الصيرفة اإلسالمية:

•  متضمنـــة أنشـــطة التمويـــل اإلســـامي والحســـابات الجاريـــة وحســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــدة ومنتجـــات وخدمـــات أخـــرى للشـــركات واألفـــراد وفقـــً   
الشـــريعة. لمبـــادئ 

يراقب الرئيس التنفيذي نتائج التشغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء. 

يتم إجراء أسعار التحويل بين القطاعات العاملة بشكل متحفظ وبطريقة مماثلة للمعامات مع أطراف ثالثة.

ال توجد إيرادات من المعامات مع عميل خارجي واحد أو طرف مقابل بلغت 10٪ أو أكثر من إجمالي إيرادات البنك في عام ٢018 أو ٢019. 

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

إدارة رأس المال )تابع( د ٥ 

رأس المال النظامي )تابع( د ٥-1 

تم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقً إلرشادات بنك التسويات الدولية لكفاية رأس المال كما يلي:

٣1 ديسمبر ٢018

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

 ريال عماني
باآلالف

رأس المال الفئة 1

٢٣٦.٣٦٠198.٢65رأس المال العادي9٢٢.514.974٦1٣

19.9٤٢18.0٣7عاوة إصدار األسهم46.849٥1.797

٢8.٥19٢4.٣75االحتياطي القانوني6٣.٣1٢7٤.٠7٥

988988احتياطي عام566٢.٥٦٦.٢

1٤.٠٠٠7.000احتياطي قرض ثانوي18.18٢٣٦.٣٦٤

٣1.٤٢٢٢6.987األرباح المحتجزة*٦1٦.70.09681

)٢.1٣٣()٢.٢1٣(خسائر القيمة العادلة  )7٤8.٥()5.540(

٣٢9.٠18٢7٣.519إجمالي رأس المال الفئة 710.4٣98٥٤.٥9٢1

رأسمال إضافي الفئة 1

٢٠٠.٠٠٠100.000األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ٤811.٢59.740٥19

٥٢9.٠18٣7٣.519إجمالي رأس المال الفئة ٣7٤.٠7٣1.970.1791

رأس المال الفئة ٢

٢٥.٠٦٢٢5.06٢مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة65.096٦٥.٠9٦

4-أرباح القيمة العادلة-10

٢1.٠٠٠٢8.000قرض ثانوي 7٢7٥٤.٥٤٥.7٢

٤٦.٠٦٢5٣.066إجمالي رأس المال الفئة ٦٤1٢.1٣7.8٣٣119

٥7٥.٠8٠4٢6.585مجموع رأس المال النظامي71٤.٤9٣.1.108.01٢1

األصول المرجحة بالمخاطر

٢.87٠.1٦٤٢.679.٣06مخاطر االئتمان ومخاطر السوق971.٤٥٤.٢٣67.6.959

179.7٤9157.9٢0مخاطر التشغيل88٠.410.18٢٤٦٦

٣.٠٤9.91٣٢.8٣7.٢٢6مجموع األصول المرجحة بالمخاطر٣69.4187.9٢1.8٥1.7

معدل كفاية رأس المال

 مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية٪15.04٪18.8٦
15.04٪18.8٦٪من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

 مجموع رأسمال الفئة 1 معبر عنه كنسبة مئوية من٣٥.16٪17.٪1٣
1٣.16٪17.٣٥٪إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

 مجموع رأسمال الفئة 1 معبر عنه كنسبة مئوية من79.٪9.64٪1٠
9.64٪1٠.79٪إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

 *األربـــاح المحتجـــزة لعـــام ٢019 هـــي بعـــد اســـتبعاد توزيعـــات األربـــاح النقديـــة بمقـــدار 14.181.600 ريـــال عمانـــي )٢018: 11.895.900 ريـــال عمانـــي(، كمـــا هـــو مبيـــن

في إيضاح ب1٣-أ. 

 يتـــم احتســـاب معـــدل كفايـــة رأس المـــال وفقـــً لمتطلبـــات معاهـــدة بـــازل ٢ المطبقـــة بالبنـــك المركـــزي. اإلفصاحـــات المطلوبـــة بموجـــب بـــازل ٣ والتعميـــم
رقم BM- 1114 المؤرخ 17 نوفمبر ٢01٣ الصادر عن البنك المركزي العماني متاحة في القسم المتعلق باالستثمار على الموقع اإللكتروني للبنك.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

1٥٥التقرير السنوي لصحار الدولي 1٥٤٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

المعلومات القطاعية )تابع( هـ 1 

٣1 ديسمبر ٢018

 الخدمات
المصرفية لأفراد

 ريال عماني 
باآلالف

 الخدمات 
المصرفية للشركات

 ريال عماني 
باآلالف

المركز الرئيسي

 ريال عماني 
باآلالف

الصيرفة اإلسامية

 ريال عماني 
باآلالف

المجموع

 ريال عماني
 باآلالف

بيان الدخل
1٣0.٣٢٣--٣7.٢809٣.04٣إيرادات الفوائد

)7٣.67٢(--)56.1٢9()17.54٣(مصروفات الفوائد

56.651--19.7٣7٣6.914صافي إيرادات الفوائد 

٣.77٣٣.77٣---صافي اإليرادات من التمويل اإلسامي وأنشطة االستثمار 

5.٢8194.4٣8-٢4.64664.511إيرادات تشغيل أخرى

5.٢8194.4٣8-٢4.64664.511إجمالي إيرادات التشغيل

)٣9.885()٣.6٢6()1.100()14.487()٢0.67٢(إجمالي مصروفات التشغيل

1.65554.55٣)1.100(٣.97450.0٢4صافي إيرادات التشغيل

انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من خال 
)681()٣1(-)650(-اإليرادات الشاملة األخرى

)19.44٢()99٢(-)15.604()٢.846(مخصص انخفاض قيمة محدد

6٣٢٣4.4٣0)1.100(1.1٢8٣٣.770ربح/ )خسارة( القطاع  

)5.064()95(165)4.965()169(مصروف ضريبة الدخل

5٣7٢9.٣66)9٣5(959٢8.805ربح/)خسارة( السنة

 الميزانية العمومية

أصول 

8.7٣77٢.456-6٣.719-نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

9.8٣01٢1.40٣-111.57٣-مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

180.٣66٢.٢51.9٣0-674.9751.٣96.589صافي قروض وسلف وتمويل 

٢0.9445٣٢.769-511.8٢5-استثمارات

18.5501.1٢619.676--ممتلكات ومعدات وتركيبات

٢.900-٢.900--العقارات االستثمارية

٣1.7641٢.٣071.19845.٢69-أصول أخرى

675.975٢.115.470٣٣.757٢٢٢.٢01٣.046.40٣إجمالي األصول

التزامات

1٢.70٣7٢٢.061-709.٣58-   مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

180.8٢51.818.٣5٣-٣74.6091.٢6٢.919ودائع العماء

٣٣.91٢49.5611.19184.664-التزامات أخرى

٣5.٣9٢-٣5.٣9٢--قروض ثانوية

509--509-شهادات إيداع

٣74.609٢.006.69884.95٣194.719٢.660.979إجمالي االلتزامات

٣57.94٢٢7.48٢٣85.4٢4--إجمالي حقوق المساهمين

٣74.609٢.006.69844٢.895٢٢٢.٢01٣.046.40٣

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

المعلومات القطاعية )تابع( هـ 1 

٣1 ديسمبر ٢٠19

 الخدمات
المصرفية لألفراد

 ريال عماني 
باآلالف

 الخدمات 
المصرفية 
للشركات

 ريال عماني 
باآلالف

المركز الرئيسي

 ريال عماني 
باآلالف

الصيرفة 
اإلسالمية

 ريال عماني 
باآلالف

المجموع

 ريال عماني
 باآلالف

بيان الدخل
1٤٦.٦87--٤٠.8٦٠1٠٥.8٢7إيرادات الفوائد

)7٦.٤9٦(--)٥٥.٢٦9()٢1.٢٢7(مصروفات الفوائد

7٠.191--19.٦٣٣٥٠.٥٥8صافي إيرادات الفوائد 

٥.8٥٤٥.8٥٤---صافي اإليرادات من التمويل اإلسامي وأنشطة االستثمار 

٥.٦٥1٢1.8٥٣٢1.1٠8٢8.٦1٤إيرادات تشغيل أخرى

٢٥.٢8٤7٢.٤11٢٦.9٦٢1٠٤.٦٥9إجمالي إيرادات التشغيل

)٤٥.٢8٦()٤.79٠(-)17.٥٣٠()٢٢.9٦٦(إجمالي مصروفات التشغيل

٢.٣18٥٤.881٢٢.17٢٥9.٣7٣صافي إيرادات التشغيل

انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من خال 
)٥٠٢(٦-)٥٠8(-اإليرادات الشاملة األخرى

رسوم انخفاض قيمة قرض ومخصصات مخاطر االئتمان 
)18.٣٤٣()٤٠٤(-)17.٠9٢()8٤7(األخرى ، بالصافي

1.٤71٣7.٢81٢1.77٤٤٠.٥٢8ربح/ )خسارة( القطاع  

)٦.1٢٢()٢٦٦(-)٥.٦٢8()٢٢8(مصروف ضريبة الدخل

1.٢٤٣٣1.٦٥٣٢1.٥٠8٣٤.٤٠٦ربح/)خسارة( السنة

 الميزانية العمومية

أصول 

11.99٠89.٥7٢-77.٥8٢-نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

٥.٢8٤198.٢٣7-19٢.9٥٣-مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

٢1٣.٣9٦٢.٤٥٤.1٥٣-77٦.٦٦91.٤٦٤.٠88صافي قروض وسلف وتمويل 

٢٣.٤٢٣٦٣7.٤7٥-٦1٤.٠٥٢-استثمارات أوراق مالية

٣7.٢9٣1.٠9٦٣8.٣89--ممتلكات ومعدات وتركيبات

٢.9٠٠-٢.9٠٠--العقارات االستثمارية

7٠.1٦٦1٢.1٣7٢.٠7٦8٤.٣79-أصول أخرى

77٦.٦٦9٢.٤18.8٤1٥٢.٣٣٠٢٥7.٢٦٥٣.٥٠٥.1٠٥إجمالي األصول

التزامات

1٥.٥887٣٥.٢٦1-719.٦7٣-مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

٢٠٥.٥1٠٢.٠97.٣1٠-٤٠٤.79٥1.٤87.٠٠٥ودائع العماء

٦٤.781٣٣.٥٦٦٢.1771٠٠.٥٢٤-التزامات أخرى

٣٥.٣9٢-٣٥.٣9٢--قروض ثانوية

٥٠9--٥٠9-شهادات إيداع

٤٠٤.79٥٢.٢71.9٦8٦8.9٥8٢٢٣.٢7٥٢.9٦8.99٦إجمالي االلتزامات

٥٠٢.119٣٣.99٠٥٣٦.1٠9--إجمالي حقوق المساهمين

٤٠٤.79٥٢.٢71.9٦8٥71.٠77٢٥7.٢٦٥٣.٥٠٥.1٠٥

1٥٧التقرير السنوي لصحار الدولي 1٥٦٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

المعلومات القطاعية )تابع( هـ 1 

٣1 ديسمبر ٢018

 الخدمات
المصرفية لأفراد

 دوالر أمريكي 
باآلالف

 الخدمات 
المصرفية للشركات

 دوالر أمريكي
باآلالف

المركز الرئيسي
 دوالر أمريكي

باآلالف

الصيرفة اإلسامية
 دوالر أمريكي

باآلالف

المجموع
 دوالر أمريكي

 باآلالف

بيان الدخل
٣٣8.501--96.8٣1٢41.670إيرادات الفوائد

)191.٣56(--)145.790()45.566(مصروفات الفوائد

147.145--51.٢6595.880صافي إيرادات الفوائد 
1٢.0991٢.099---صافي اإليرادات من التمويل اإلسامي وأنشطة االستثمار 

1.61886.049-1٢.75171.680إيرادات تشغيل أخرى

1٣.717٢45.٢9٣-64.016167.560إجمالي إيرادات التشغيل

)10٣.597()9.418()٢.857()٣7.6٢8()5٣.694(إجمالي مصروفات التشغيل

4.٢99141.696)٢.857(10.٣٢٢1٢9.9٣٢صافي إيرادات التشغيل

)1.769()81(-)1.688(-انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

)50.499()٢.577(-)40.5٣0()7.٣9٢(مخصص انخفاض قيمة محدد

1.64189.4٢8)٢.857(٢.9٣087.714ربح/ )خسارة( القطاع  

)1٣.15٣()٢47(4٢9)1٢.896()4٣9(مصروف ضريبة الدخل

1.٣9476.٢75)٢.4٢8(٢.49174.818ربح/)خسارة( السنة

 الميزانية العمومية

أصول 

٢٢.694188.197-165.50٣-نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

٢5.5٣٢٣15.٣٣٢-٢89.800-مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

468.48٣5.849.169-1.75٣.18٢٣.6٢7.504صافي قروض وسلف وتمويل 

54.4001.٣8٣.816-1.٣٢9.416-استثمارات

48.18٢٢.9٢551.107--ممتلكات ومعدات وتركيبات

7.5٣٢-7.5٣٢--العقارات االستثمارية

8٢.504٣1.966٣.11٢117.58٢-أصول أخرى

1.75٣.18٢5.494.7٢887.680577.1467.91٢.7٣5إجمالي األصول

التزامات
٣٢.9951.875.48٣-1.84٢.488-   مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

469.6754.7٢٢.995-97٣.010٣.٢80.٣10ودائع العماء
88.08٣1٢8.7٣0٣.094٢19.907-التزامات أخرى
91.9٢7-91.9٢7--قروض ثانوية

1.٣٢٢--1.٣٢٢-شهادات إيداع
٢59.740-٢59.740--األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1

97٣.0105.٢1٢.٢0٣٢٢0.657505.7646.911.6٣4إجمالي االلتزامات

9٢9.71971.٣8٢1.001.101--إجمالي حقوق المساهمين

97٣.0105.٢1٢.٢0٣1.150.٣76577.1467.91٢.7٣5

أرقام المقارنة هـ ٢ 
تـــم إعـــادة تصنيـــف بعـــض أرقـــام المقارنـــة لعـــام ٢018 لتتوافـــق مـــع العـــرض الخـــاص بالفتـــرة الحاليـــة. ال تؤثـــر عمليـــات إعـــادة التصنيـــف هـــذه علـــى صافـــي 

ــابقً. ــا سـ ــاهمين التـــي تـــم بيانهـ الربـــح أو حقـــوق المسـ

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019

المعلومات القطاعية )تابع( هـ 1 

٣1 ديسمبر ٢٠19
 الخدمات

المصرفية لألفراد

 دوالر أمريكي 
باآلالف

 الخدمات 
المصرفية 
للشركات

 دوالر أمريكي 
باآلالف

المركز الرئيسي

 دوالر أمريكي 
باآلالف

الصيرفة 
اإلسالمية

 دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع

 دوالر أمريكي
 باآلالف

بيان الدخل
٣81.٠٠٥--1٠٦.1٣٠٢7٤.87٥إيرادات الفوائد

)198.٦91(--)1٤٣.٥٥٦()٥٥.1٣٥(مصروفات الفوائد

18٢.٣1٤--٥٠.99٥1٣1.٣19صافي إيرادات الفوائد 

1٥.٢٠٥1٥.٢٠٥---صافي اإليرادات من التمويل اإلسامي وأنشطة االستثمار 

1٤.٦78٥٦.7٦1٥٢.8787٤.٣٢٢إيرادات تشغيل أخرى

٦٥.٦7٣188.٠8٠٥18.٠8٣٢71.8٤1إجمالي إيرادات التشغيل

)117.٦٢٥()1٢.٤٤1(-)٤٥.٥٣٢()٥9.٦٥٢(إجمالي مصروفات التشغيل

٦.٠٢11٤٢.٥٤8٥٥.٦٤٢1٥٤.٢1٦صافي إيرادات التشغيل

)1.٣٠٤(1٦-)1.٣٢٠(-انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

رسوم انخفاض قيمة قرض ومخصصات مخاطر االئتمان 
)٤7.٦٤٥()1.٠٥٠(-)٤٤.٣9٥()٢.٢٠٠(األخرى ، بالصافي

٣.8٢19٦.8٣٣٥٤.٦٠81٠٥.٢٦7ربح/ )خسارة( القطاع  

)1٥.9٠1()٦91(-)1٤.٦18()٥9٢(مصروف ضريبة الدخل

٣.٢٢98٢.٢1٥٥٣.91789.٣٦٦ربح/)خسارة( السنة

 الميزانية العمومية

أصول 

٣1.1٤٣٢٣٢.٦٥٥-٢٠1.٥1٢-نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

1٣.7٢٥٥1٤.9٠1-٥٠1.177-مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

٥٥٤.٢7٥٦.٣7٤.٤٢٣-٢.٠17.٣٢٢٣.8٠٢.8٢٦صافي قروض وسلف وتمويل 

٦٠.8٣91.٦٥٥.779-1.٥9٤.9٤٠-استثمارات

9٦.8٦٥٢.8٤799.71٢--ممتلكات ومعدات وتركيبات

7.٥٣٢-7.٥٣٢--العقارات االستثمارية

18٢.٢٤9٣1.٥٢٥٥.٣9٢٢19.1٦٦-أصول أخرى

٢.٠17.٣٢٢٦.٢8٢.7٠٤1٣٥.9٢٢٦٦8.٢٢19.1٠٤.1٦9إجمالي األصول

التزامات

٤٠.٤881.9٠9.7٦9-1.8٦9.٢81-مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

٥٣٣.79٢٥.٤٤7.٥٥8-1.٠٥1.٤1٦٣.8٦٢.٣٥٠ودائع العماء

1٦8.٢٦٢87.18٤٥.٦٥٥٢٦1.1٠1-التزامات أخرى

91.9٢7-91.9٢7--قروض ثانوية

1.٣٢٢--1.٣٢٢-شهادات إيداع

1.٠٥1.٤1٦٥.9٠1.٢1٥179.111٥79.9٣٥7.711.٦77إجمالي االلتزامات

1.٣٠٤.٢٠٥88.٢8٦1.٣9٢.٤91--إجمالي حقوق المساهمين

1.٠٥1.٤1٦٥.9٠1.٢1٥1.٤8٣.٣1٦٦٦8.٢٢19.1٠٤.1٦8
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صحار الدولي

اإلفصاح 
التنظيمي

-

كل ما تحتاجه
-لتحقيق الفوز



اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2019

المقدمة  1
ــي  ــزي العمانـ ــن البنـــك المركـ ــادرة عـ ــازل ٣ الصـ ــازل ٢ وبـ ــد بـ ــً لقواعـ ــة طبقـ ــال المعدلـ ــة رأس المـ ــد كفايـ ــً لقواعـ ــة وفقـ ــات التاليـ ــل اإلفصاحـ ــوم البنـــك بتفصيـ يقـ
ــات إلـــى تقديـــم معلومـــات نوعيـــة  ــر ٢01٣. تهـــدف هـــذه اإلفصاحـ بالتعميـــم رقـــم BM1009 بتاريـــخ 1٣ ســـبتمبر ٢006 والتعميـــم رقـــم BM1114 بتاريـــخ 17 نوفمبـ

ــال. ــة رأس المـ ــات كفايـ ــر وعمليـ ــتراتيجيات إدارة المخاطـ ــر واسـ ــي للمخاطـ ــار الدولـ ــرض صحـ ــن تعـ ــوق عـ ــتخدمين بالسـ ــة للمسـ وكميـ

الشركات التابعة واالستثمارات الهامة  2
صحار الدولي ليس جزءًا من أية مجموعة سواء من حيث العضوية أو ككيان رئيسي في أي مجموعة.

تكوين رأس المال  3
رأس المـــال المصـــرح بـــه للبنـــك هـــو 4.000.000.000 ســـهم وســـعر الســـهم الواحـــد 0.100 ريـــال عمانـــي. ورأس المـــال المصـــدر والمدفـــوع بالكامـــل للبنـــك هـــو 598.77٢.٢.٣6٣ 

ســـهم ســـعر الســـهم الواحـــد 0.100 ريـــال عمانـــي بمبلـــغ ٢٣6.٣6 مليـــون ريـــال عمانـــي. 

ـــدة علـــى  ـــي. تحمـــل هـــذه األوراق الماليـــة فائ ـــال عمان قـــام البنـــك فـــي ٢5 ســـبتمبر ٢017 بإصـــدار أوراق رأســـمالية مـــن الفئـــة - 1 مـــن رأس المـــال البالغـــة 100 مليـــون ري
ـــدة كل خمـــس  ـــك ســـيتم إعـــادة تعييـــن ســـعر الفائ ـــت قـــدره 7.75٪ وبعـــد ذل ـــخ االســـتحقاق األول بمعـــدل ســـنوي ثاب ـــى تاري ـــخ اإلصـــدار إل قيمتهـــا اإلســـمية مـــن تاري

ـــدة علـــى أســـاس نصـــف ســـنوي علـــى أســـاس متأخـــرات ويتـــم التعامـــل معهـــا كخصـــم مـــن حقـــوق الملكيـــة. ســـنوات. يتـــم دفـــع الفائ

فـــي 14 مـــارس ٢019، قـــام البنـــك باإلصـــدار الثانـــي لـــأوراق الرأســـمالية مـــن الفئـــة - 1 مـــن رأس المـــال البالغـــة 100 مليـــون ريـــال عمانـــي. تحمـــل هـــذه األوراق الماليـــة فائـــدة 
علـــى قيمتهـــا اإلســـمية مـــن تاريـــخ اإلصـــدار إلـــى تاريـــخ االســـتحقاق األول بمعـــدل ســـنوي ثابـــت قـــدره 7.50٪. وبعـــد ذلـــك ســـيتم إعـــادة تعييـــن ســـعر الفائـــدة كل 

خمـــس ســـنوات. يتـــم دفـــع الفائـــدة علـــى أســـاس نصـــف ســـنوي علـــى أســـاس متأخـــرات ويتـــم التعامـــل معهـــا كخصـــم مـــن حقـــوق الملكيـــة. 

تشـــكل تلـــك األوراق الماليـــة التزامـــات مباشـــرة وغيـــر مشـــروطة وثانويـــة وغيـــر مضمونـــة للبنـــك وُتصنـــف كحقـــوق ملكيـــة وفقـــً للمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم 
ـــره وبعـــد موافقـــة مســـبقة مـــن الهيئـــة التنظيميـــة ذات  ـــي. يجـــوز للبنـــك وفقـــً لتقدي ـــت أو نهائ ـــخ اســـتحقاق ثاب ٣٢: األدوات الماليـــة - التصنيـــف. وليـــس لهـــا تاري
الصلـــة، أن يمـــارس خيـــاره فـــي اســـترداد األوراق الماليـــة بالكامـــل )ال جزئيـــً( فـــي تاريـــخ االســـتحقاق األول. وهـــذا يعنـــي الســـنة الخامســـة مـــن تاريـــخ اإلصـــدار، وفـــي كل 
ـــد،  ـــع الفوائ ـــره وحـــده أن يختـــار عـــدم توزي ـــك بشـــرط نيـــل موافقـــة مســـبقة مـــن الســـلطات التنظيميـــة. ويجـــوز للبنـــك وفقـــً لتقدي ـــك، وذل خمـــس ســـنوات بعـــد ذل
وهـــذا ال يعتبـــر حدثـــً للتخلـــف عـــن الســـداد. إذا لـــم يقـــم البنـــك بدفـــع فوائـــد علـــى الســـندات الرأســـمالية مـــن الفئـــة - 1 فـــي التاريـــخ المقـــرر لدفـــع الفائـــدة )ألي ســـبب 
كان(، فـــا يمكـــن للبنـــك إجـــراء أي توزيـــع أو دفـــع آخـــر فيمـــا يتعلـــق بأســـهمه العاديـــة أو أي مـــن أســـهمه األخـــرى أو أدوات رأس المـــال العاديـــة مـــن الفئـــة - 1 أو األوراق 
ـــى أوراق رأس المـــال مـــن  ـــد بالكامـــل عل ـــع دفعـــة واحـــدة مـــن الفوائ ـــة - 1 إال إذا دف ـــة مـــع أوراق رأس المـــال مـــن الفئ ـــى أو متقارب ـــة أدن ـــة، التـــي تحتـــل مرتب المالي

ـــغ مســـتحقة لحاملـــي األوراق الماليـــة فـــي بعـــض الظـــروف ) كليـــً أو جزئيـــً(. الفئـــة - 1. كمـــا تســـمح األوراق الرأســـمالية مـــن الفئـــة - 1  للبنـــك بتخفيـــض أي مبال

تم دفع مبلغ 11.5٣1 مليون ريال عماني كفائدة خال سنة ٢019 )٢018: 7.750 مليون ريال عماني( وتم تسجيله في بيان التغيرات في حقوق الملكية. 

لدى البنك مساهمون من قطاعات مختلفة مما يتيح للبنك إمكانية الحصول على رأسمال إضافي عندما تدعو الضرورة إلى ذلك.

ـــال عمانـــي تحققـــت فـــي ســـنة ٢016 بفتـــرة اســـتحقاق قدرهـــا 7 ســـنوات. هـــذه األدوات الماليـــة  ـــة بمبلـــغ ٣5 مليـــون ري ـــة غيـــر مضمون ـــدرج البنـــك قروضـــً ثانوي كمـــا ُي
ـــد االســـتحقاق فـــي ســـنة  ـــة عن ـــغ الرئيســـي للقـــروض الثانوي ـــت. يســـدد المبل ـــدة ثاب ـــار اســـتحقاق مبكـــر وبســـعر فائ ـــدون خي ـــل وب ـــة للتحوي ـــر قابل ـــر مدرجـــة وغي غي
٢0٢٣ ويتـــم دفـــع الفائـــدة علـــى أســـاس نصـــف ســـنوي. يتعيـــن علـــى البنـــك إنشـــاء احتياطـــي قـــروض ثانـــوي يعـــادل ٢0٪ مـــن قيمـــة اإلصـــدار ســـنويً خـــال الســـنوات 
الخمـــس األخيـــرة مـــن مـــدة القـــروض الثانويـــة. وفقـــً لتشـــريعات البنـــك المركـــزي العمانـــي، فـــإن مبلـــغ القـــروض الثانويـــة التـــي تـــم تخفيضهـــا مـــن خـــال احتياطـــي 

ـــة رأس المـــال. ـــة رأســـمال مـــن المســـتوى الثانـــي ألغـــراض كفاي القـــرض الثانـــوي، يعتبـــر بمثاب
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كفاية رأس المال )تابع(  4

ريال عماني باآلالفالمجموع ومعدل رأسمال الفئة األولى واألصول المرجحة بالمخاطر 

البيانالرقم 
مجمل األرصدة

)القيمة الدفترية(
صافي األرصدة

)القيمة الدفترية(*
األصول المرجحة

بالمخاطر

٣.560.761٣.5٣0.661٢.478.8٢1البنود بالميزانية العمومية1

٢55.084٢49.974٢09.578البنود خارج الميزانية العمومية٢

٢5.65٣٢5.65٣٢5.65٣أدوات مشتقة ٣    

٣.8٤1.٤98٣.8٠٦.٢88٢.71٤.٠٥٢مجموع مخاطر االئتمان4

1٥٦.11٢-األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق5

179.7٤9-األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر العمليات6

٣.8٠٦.٢88٣.٠٤9.91٣مجموع األصول المرجحة بالمخاطر7

5٢9.018رأس المال الفئة األولى 8

46.06٢رأس المال الفئة الثانية9

-رأس المال الفئة الثالثة10

٥7٥.٠8٠مجموع رأس المال النظامي11

٣٦٦.٣97متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان1-11

٢1.٠7٥متطلبات رأس المال لمخاطر السوق11-٢

٢٤.٢٦٦متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات11-٣

٤11.7٣8مجموع رأس المال المطلوب1٢

17.٣٥٪معدل رأسمال الفئة األولى1٣

18.8٦٪مجموع معدل رأس المال 14

بالصافي من مخصصات احتياطي الفوائد والضمانات المستحقة                              *

يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقً لمعايير معاهدة بازل ٢ وبازل ٣ المطبقة من قبل البنك المركزي. اإلفصاحات المطلوبة بموجب بازل ٣ والتعميم 
رقم BM 1114 المؤرخ 17 نوفمبر ٢01٣ الصادر عن البنك المركزي العماني متاحة في القسم المتعلق بعاقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للبنك.

تكوين رأس المال )تابع(  3

ريال عماني باآلالفمكونات رأس المال

رأسمال الفئة 1

٢٣6.٣60رأس المال المدفوع

19.94٢عاوة إصدار األسهم

٢8.519احتياطي قانوني

988احتياطي عام

14.000احتياطي قروض ثانوية

٣1.4٢٢أرباح محتجزة 

٢00.000أدوات رأسمالية أخرى

)٢.٢1٣(مبالغ أخرى يتم خصمها من رأسمال الفئة 1 بما في ذلك الشهرة والضرائب المؤجلة واالستثمارات

5٢9.018إجمالي مبلغ رأسمال الفئة 1

46.06٢إجمالي مبلغ رأسمال الفئة ٢

٥7٥.٠8٠إجمالي رأس المال المؤهل

كفاية رأس المال  4
انتهـــج البنـــك األســـلوب القياســـي لمخاطـــر االئتمـــان وأســـلوب المؤشـــر األساســـي للمخاطـــر التشـــغيلية وأســـلوب المـــدة القياســـية لمخاطـــر الســـوق، طبقـــً لقواعـــد 

بـــازل ٢، كمـــا حددهـــا البنـــك المركـــزي العمانـــي لـــكل البنـــوك التـــي تعمـــل بســـلطنة عمـــان اعتبـــارًا مـــن 1 ينايـــر ٢007.

معـــدل كفايـــة رأس المـــال للبنـــك، محتســـبً وفقـــً لإلرشـــادات المبينـــة مـــن بنـــك التســـويات الدوليـــة كمـــا تبناهـــا البنـــك المركـــزي العمانـــي كان 18.86٪، بينمـــا 
المتطلبـــات الدوليـــة طبقـــً لبنـــك التســـويات الدوليـــة هـــي 8٪، وبمقتضـــى لوائـــح البنـــك المركـــزي العمانـــي ينبغـــي أن يلتـــزم البنـــك المحلـــي بمعـــدل كفايـــة رأس 

المـــال بنســـبة 11٪ ونســـبة ٢.5٪ اإلضافيـــة كاحتياطـــي حمايـــة رأس المـــال.

تتمثـــل اســـتراتيجية البنـــك فـــي الحفـــاظ علـــى رأســـماٍل كاٍف يســـمح للبنـــك بممارســـة نشـــاطه فـــي ظـــل أســـوأ األحـــوال بالســـوق والتـــي يتمكـــن البنـــك فيهـــا مـــن 
تحمـــل الخســـائر غيـــر المتوقعـــة.

لـــدى البنـــك نظـــام داخلـــي للتقييـــم يقـــوم بموجبـــه كبـــار المـــدراء بتقييـــم رأســـمال البنـــك مقارنـــة بالمخاطـــر. لجنـــة األصـــول والمخاطـــر هـــي الجهـــة التـــي تجـــري 
 BM 1114 تقييمـــً لكفايـــة رأس المـــال، بنـــاًء علـــى توقـــع العمـــل بالربـــع التالـــي ومامـــح المخاطـــر المتوقعـــة. وأصـــدر البنـــك المركـــزي العمانـــي بموجـــب التعميـــم رقـــم

بتاريـــخ 17 نوفمبـــر ٢01٣ إرشـــادات حـــول رأس المـــال النظامـــي بموجـــب قواعـــد بـــازل ٣ وحـــول تكويـــن متطلبـــات إفصاحـــات رأس المـــال.

ووفقـــً لإلرشـــادات أعـــاه، حتـــى ٣1 مـــارس ٢018 يبقـــى الحـــد األدنـــى لمعـــدل كفايـــة رأس المـــال بـــدون تغيـــر بنســـبة 1٢٪ مـــن األصـــول المرجحـــة بالمخاطـــر. اعتبـــارًا مـــن 
1 أبريـــل ٢018، وفقـــً للتعميـــم رقـــم ٢018/1/BSO، أشـــار البنـــك المركـــزي العمانـــي باالحتفـــاظ بمعـــدل كفايـــة رأس المـــال بنســـبة 11٪ والحـــد األدنـــى لـــرأس المـــال العـــام 

الطبقـــة 1 ومعـــدالت الطبقـــة 1 بنســـبة 7٪ و 9٪ علـــى التوالـــي. ويتـــم تقييـــد الطبقـــة ٢ مـــن رأس المـــال بنســـبة ٢٪ مقابـــل ٣٪ ســـابقً. 

وباإلضافـــة إلـــى الحـــد األدنـــى مـــن إجمالـــي معـــدل كفايـــة رأس المـــال، نـــّص البنـــك المركـــزي العمانـــي علـــى احتياطـــي حمايـــة رأس المـــال بنســـبة ٢.5٪ مـــن األصـــول 
المرجحـــة بالمخاطـــر. ويجـــب تحقيـــق هـــذه النســـبة علـــى أربعـــة أقســـاط ســـنوية متســـاوية بمعـــدل 0.6٢5٪ لـــكل منهـــا ابتـــداًء مـــن 1 ينايـــر ٢014. إال أن البنـــك المركـــزي 
العمانـــي فـــي تعميمـــه رقـــم BSD/ ٢014/ بـــازل ٣/ جميـــع البنـــوك/ 1485 قـــرر تأجيـــل تطبيـــق األقســـاط الثاثـــة األخيـــرة حتـــى ٣1 ديســـمبر ٢016. وبالتالـــي فـــإن تطبيـــق 
األقســـاط الثاثـــة األخيـــرة ســـوف يبـــدأ فـــي 1 ينايـــر ٢017. لذلـــك وكمـــا فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019، الحـــد األدنـــى التنظيمـــي مـــن معـــدل كفايـــة رأس المـــال بمـــا فيـــه احتياطـــي 

حمايـــة رأس المـــال يكـــون ٢.5٪ وإجمالـــي متطلبـــات رأس المـــال بنســـبة 50.٪1٣.

ـــات بحـــد أقصـــى ٢.5٪ مـــن األصـــول المرجحـــة  ـــي مـــن البنـــوك أن يكـــون لديهـــا احتياطـــي مواجهـــة تقلب وفقـــً لإلرشـــادات أعـــاه، قـــد يطلـــب البنـــك المركـــزي العمان
بالمخاطـــر. اإلطـــار الزمنـــي لتحقيـــق نســـبة هـــذا االحتياطـــي، إذا طلـــب تكوينـــه، ســـتكون ذاتهـــا كمـــا بالنســـبة الحتياطـــي حمايـــة رأس المـــال. إن حمايـــة رأس المـــال 
اإلضافـــي مثـــل حمايـــة رأس المـــال، واحتياطـــي مواجهـــة التقلبـــات، ورســـم إضافـــي معـــزز لـــرأس المـــال ســـوف تســـتمر جـــزءًا مـــن رأس المـــال العـــام الطبقـــة 1 وســـيتم 

االحتفـــاظ بهـــا فـــوق الحـــد األدنـــى التنظيمـــي لمتطلبـــات رأس المـــال.  

1٦٥التقرير السنوي لصحار الدولي 1٦٤٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2019

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2019

تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  ٥
قياس مخاطر االئتمان  ٥-٣

يجـــري البنـــك قياســـً لمخاطـــر االئتمـــان لتحديـــد جـــودة األصـــل باســـتخدام معياريـــن أساســـيين همـــا معـــدل المخصـــص ومعـــدل القـــروض غيـــر الجيـــدة. معـــدل 
المخصـــص هـــو التحميـــل الســـنوي للمخصـــص كنســـبة مـــن مجمـــوع القـــروض، ومعـــدل القـــروض غيـــر الجيـــدة هـــو معـــدل القـــروض غيـــر الجيـــدة كنســـبة مـــن 
مجمـــوع القـــروض. كذلـــك تتـــم متابعـــة حركـــة المخاطـــر مـــن خـــال تحليـــل المحفظـــة مـــع التركيـــز علـــى التركـــزات. ويتـــم وضـــع هـــذه البيانـــات بالجـــداول التاليـــة. 

يلتـــزم البنـــك بصرامـــة بدقـــة المبـــادئ التنظيميـــة الموجـــودة لتحديـــد حجـــم التعـــرض لمخاطـــر االئتمـــان بنـــاًء علـــى األطـــراف أو العوامـــل المقابلـــة وحجـــم التعـــرض 
للمخاطـــر غيـــر الممولـــة بعـــد تطبيـــق عوامـــل تحويـــل االئتمـــان. وقـــد اعتمـــد نهجـــً موحـــدًا فـــي حســـاب كفايـــة رأس المـــال. هـــذا وســـينظر البنـــك فـــي تقديـــم 
القـــروض مباشـــرة إلـــى الحكومـــة أو االســـتثمار فـــي الصكـــوك الســـيادية وحدهـــا علـــى أنهـــا تعـــرض ســـيادي، وبالنســـبة للشـــركات والفئـــات األخـــرى ســـتطبق أحجـــام 

المخاطـــر بمـــا ينطبـــق عليهـــا. 

تعريف التسهيالت االئتمانية المتأخرة التي انخفضت قيمتها

يتـــم تصنيـــف التعـــرض للمخاطـــر االئتمانيـــة مـــن قبـــل البنـــك لتحديـــد التســـهيات التـــي انخفضـــت قيمتهـــا وفقـــً لتعميـــم البنـــك المركـــزي العمانـــي رقـــم 
ــبتمبر ٢004.  BM 977 بتاريـــخ ٢5 سـ

٥-٤   مجموع إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان، باإلضافة إلى متوسط إجمالي التعرض خالل الفترة مقسمة إلى األنواع الرئيسية من 
مخاطر االئتمان

ريال عماني باآلالف

إجمالي مجموع التعرضمتوسط مجموع التعرض
الرقم 

٢٠19٢018٢٠19٢018نوع التعرض لمخاطر االئتمانالمتسلسل

117.1٦٣1٢9.8411٠٦.٤٠٦1٢7.9٢0سحب على المكشوف1

8٣1.7٢٢714.81٢9٠1.٠٠٦76٢.4٣7قروض شخصية ٢

1٠٠.91٦107.9819٤.1٠٤107.7٢7قروض مقابل إيصاالت أمانة٣

1.٣٥1.8791.٢٣1.76٢1.٤1٥.٠881.٢88.668قروض أخرى4

٥٣.٣9٥50.1٢7٥٢.8815٣.908شراء/خصم كمبياالت 5

٢.٤٥٥.٠7٥٢.٢٣4.5٢٣٢.٥٦9.٤8٥٢.٣40.660المجموع

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمًا إلى المناطق الهامة وفقًا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان   ٥-٥

ريال عماني باآلالف

الرقم 
سلطنة عماننوع التعرض لمخاطر االئتمانالمتسلسل

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

المجموعأخرىاألخرى

1٠٦.٤٠٦--1٠٦.٤٠٦سحب على المكشوف1

9٠1.٠٠٦--9٠1.٠٠٦قروض شخصية ٢

9٤.1٠٤--9٤.1٠٤قروض مقابل إيصاالت أمانة٣

1.٣9٥.9٥٥1٦.٦٦9٢.٤٦٤1.٤1٥.٠88قروض أخرى4

٥٢.881--٥٢.881شراء/خصم كمبياالت 5

----أخرى6

٢.٥٥٠.٣٥٢1٦.٦٦9٢.٤٦٤٢.٥٦9.٤8٥المجموع

تقييم التعرض للمخاطر  ٥
إدارة المخاطر في بنك صحار الدولي- المنهج والسياسة   1-٥

 يتعـــرض البنـــك خـــال نشـــاطه االعتيـــادي لعـــدة مخاطـــر ماليـــة. والتعـــرض للمخاطـــر هـــو مـــن صميـــم األنشـــطة الماليـــة وال بـــد مـــن التعـــرض لمخاطـــر العمليـــات 
لأعمـــال التجاريـــة. وبالتالـــي يهـــدف البنـــك إلـــى تحقيـــق تـــوازن مناســـب بيـــن المخاطـــر والعائـــد مـــع تقليـــل التأثيـــرات الســـلبية علـــى األداء المالـــي للبنـــك.

تتـــم إدارة المخاطـــر فـــي البنـــك مـــن خـــال »نمـــوذج الخطـــوط الدفاعيـــة الثاثـــة«. وتشـــكل جميـــع األقســـام التجاريـــة الخـــط الدفاعـــي األول حيـــث تتبنـــى المخاطـــر 
المتعلقـــة بهـــا وتتحمـــل مســـؤولية إدارة هـــذه المخاطـــر. خـــط الدفـــاع الثانـــي مشـــترك بيـــن دائـــرة إدارة المخاطـــر ودائـــرة االلتـــزام. بينمـــا تقـــوم دائـــرة إدارة المخاطـــر 
بتعليـــم وتدريـــب األقســـام التجاريـــة علـــى السياســـات والعمليـــات واألنظمـــة الموضوعـــة مـــن قبلهـــا، تقـــوم فـــي الوقـــت نفســـه بتعريـــف وقيـــاس وتقديـــم تقريـــر عـــن 
ـــي  ـــرة التدقيـــق الداخل ـــة الســـارية. تمثـــل دائ ـــات باألحـــكام والقوانيـــن العماني ـــزام السياســـات والعملي ـــزام، فهـــي مســـؤولة عـــن الت ـــرة االلت ـــا دائ ـــإلدارة. أم المخاطـــر ل
الخـــط الدفاعـــي الثالـــث عـــن طريـــق مراجعـــة وتقديـــم النصـــح واإلرشـــادات لخطـــي الدفـــاع األول والثانـــي نتائـــج المراجعـــة تمثـــل كأداة لتقييـــم المخاطـــر لمجلـــس 
اإلدارة وكأداة لتطويـــر العمليـــات ولســـد الفجـــوات فـــي األنظمـــة مـــن قبـــل دائـــرة المخاطـــر. وهـــذا يســـمى بممارســـة »إدارة المخاطـــر الموحـــدة« فـــي بنـــك صحـــار 

ـــي. الدول

ـــرة المخاطـــر بإعـــداد ملـــف تعريفـــي عـــن المخاطـــر الشـــاملة المحدقـــة بالبنـــك بشـــكل شـــهري مـــع تغطيـــة مخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر الســـوق والمخاطـــر  تقـــوم دائ
ـــر المحفظـــة. الملـــف التعريفـــي عـــن المخاطـــر  ـــى المخاطـــر المســـتقلة والمخاطـــر علـــى مســـتوى المحافـــظ، يتـــم تتبـــع حركـــة المخاطـــر عب ـــة إل التشـــغيلية. باإلضاف
يبيـــن أوضـــاع المخاطـــر المختلفـــة واقتراحـــات إدارة المخاطـــر للحمايـــة وضبـــط المخاطـــر. يقـــدم التقريـــر بشـــكل شـــهري ألعضـــاء اإلدارة العليـــا وبشـــكل ربـــع ســـنوي 

للجنـــة المخاطـــر فـــي مجلـــس اإلدارة. 

تعتمد فلسفة البنك على مباشرة المخاطر المفهومة جيدًا وضمن الرغبة في المخاطرة المنصوص عليها. 

إدارة مخاطر االئتمان         ٥-٢

مخاطـــر االئتمـــان هـــي مخاطـــر فشـــل العميـــل أو طـــرف آخـــر فـــي الوفـــاء بالتزاماتـــه التعاقديـــة نحـــو البنـــك عندمـــا تســـتحق. وتنشـــأ مخاطـــر االئتمـــان أساســـً عـــن 
القـــروض ومنتجـــات االئتمـــان األخـــرى المتاحـــة للعمـــاء ومـــن األصـــول الســـائلة واالســـتثمارية المحتفـــظ بهـــا بقســـم الخزينـــة. وتتـــم إدارة مخاطـــر االئتمـــان مـــن خـــال 

ـــة المعاملة/اإلشـــراف علـــى المحفظـــة.   ـــة المصادقـــة ومرحل ـــة اإلنشـــاء ومرحل ـــاث مراحـــل هـــي مرحل ث

وتوجـــد لـــدى البنـــك سياســـة إلدارة المخاطـــر االئتمانيـــة التـــي تحـــوي سياســـات وأنظمـــة متعلقـــة بـــإدارة المخاطـــر االئتمانيـــة للمراحـــل الثـــاث المذكـــورة ســـابقً. هـــذه 
السياســـة مائمـــة للخدمـــات المصرفيـــة االئتمانيـــة للشـــركات.

تتبـــع كل القـــروض الفرديـــة طريقـــة محـــددة تعتمـــد علـــى المقاييـــس الموضوعـــة فـــي السياســـات المصـــادق عليهـــا مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة لمختلـــف منتجـــات 
إقـــراض األفـــراد. وعلـــى كل مؤسســـات االئتمـــان التجاريـــة والشـــركات أن تتبـــع نظـــام تصنيـــف ائتمانـــي )موديـــز( وفقـــط تلـــك التـــي حصلـــت علـــى تصنيـــف ائتمانـــي 
مقبـــول هـــي التـــي تســـعى لنيـــل الموافقـــة علـــى القـــرض. كمـــا يوجـــد لـــدى البنـــك شـــبكة الموافقـــة علـــى صاحيـــات االئتمـــان والتـــي تمثـــل توعيـــة للمخاطـــر وال 

تقـــوم علـــى أســـاس مقـــدار االئتمـــان فقـــط. 

والتزامـــً بالتوجيهـــات الصـــادرة مـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي، عـــن تطبيـــق توصيـــات بـــازل ٢ فـــي حـــاالت مخاطـــر االئتمـــان، يتبـــع البنـــك طريقـــة قياســـية مـــع أحجـــام 
المخاطـــر وفقـــً لتوصيـــات البنـــك المركـــزي العمانـــي.

ـــم  ـــه المقـــدرة علـــى وضـــع تصنيـــف لأصـــول علـــى أســـاس يومـــي. وطبقـــً لهـــذا، ت ـــي األساســـي المســـتخدم فـــي الوقـــت الراهـــن بالبنـــك لدي إن نظـــام الحاســـب اآلل
تكويـــن مخصـــص محـــدد بنـــاًء علـــى توجيهـــات البنـــك المركـــزي العمانـــي. كمـــا تـــم تكويـــن مخصـــص لأصـــول غيـــر المحـــددة النمطيـــة وفقـــً لتوجيهـــات البنـــك 

المركـــزي العمانـــي.  

اعتمدت سياسة اإلفصاح لدى البنك من قبل مجلس اإلدارة في 15 نوفمبر ٢009 وتم إعداد هذه اإلفصاحات وفقً لها.
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تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  5
التوزيع وفقًا للقطاعات الرئيسية أو نوع الطرف اآلخر  8-٥

ريال عماني باآلالف

مخصصات محتفظ بها

الرقم 
المتسلسل

القطاع 
االقتصادي

إجمالي 
القروض

قروض
متعثرة

قروض
غير متعثرة

المرحلة 1 
المرحلة ٣والمرحلة ٢

احتياطي 
الفائدة

مخصصات 
خالل السنة

1٢.7111٣11٢.٢0454618٢7٣٢85تجارة االستيراد1

٣٣5.٢50٣5.658٢61.9165.0161٣.684٢.9757.598تجارة الجملة والتجزئة٢

)1.610(-6٣.1107.11855.99٢٢981.0٢7التعدين والمحاجر٣

٣81.858٣٢.8٣4٢66.٣8٢1٣.98111.46٢6.6757.٢81اإلنشاءات4

٢٣5.5٢76.76٣184.49410.190٢.5814014.8٢6الصناعة5

8٢.9٣5٢.77779.906156٢.٣8٢76٣٢كهرباء وغاز ومياه6

)469(60.655٣9٣60.٢6٢68451٣1نقل واتصاالت7

٢٢--88.66976-88.669المؤسسات المالية8

٣86.٢8814.6٣1٣07.6881٢.٢18٢.6681.8999٢5خدمات9

901.006٢1.44٢879.5648.70011.610٢.9747٢0قروض شخصية10

الزراعة واألنشطة 11
التابعة

-٣07)٣07(---80

19.٢901.71517.5756541.587٢17190إقراض غير المقيمين1٢

)٢58(٢.186٢041.98٢٣74٢14٣أخرى1٣

٢.٥٦9.٤8٥1٢٣.97٣٢.٢1٦.٣٢7٥٢.٥٥٦٤7.11٢1٥.٦٦٤19.٦٢٢المجموع

٥-9   مبلغ القروض التي انخفضت قيمتها و، إن وجدت، القروض المتأخرة التي تم تكوين مخصص لها بشكل منفصل مقسمة إلى 
المناطق الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك إن كان عمليًا، مبالغ المخصصات العامة والمحددة لكل منطقة جغرافية

ريال عماني باآلالف

مخصصات محتفظ بها

الرقم 
الدولالمتسلسل

إجمالي 
القروض

قروض
متعثرة

المرحلة 1 
المرحلة ٣والمرحلة ٢

فوائد 
مجنبة

إجمالي 
المخصصات

٢.550.٣5٢1٢٢.٣1851.88445.5٢515.44711٢.856سلطنة عمان1

دول مجلس التعاون ٢
الخليجي األخرى

16.6691.6556411.587٢17٢.445

٣1--٣1-٢.464أخرى٣

٢.٥٦9.٤8٥1٢٣.97٣٥٢.٥٥٦٤7.11٢1٥.٦٦٤11٥.٣٣٢المجموع

تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  5
توزيع المخاطر حسب القطاع أو الطرف المقابل مقسمًا إلى أهم أنواع التعرض لمخاطر االئتمان     ٥-٦

ريال عماني باآلالف

الرقم 
المتسلسل

القطاع 
االقتصادي

سحب على 
قروضالمكشوف

شراء/خصم
كمبياالت

قروض مقابل 
المجموعإيصاالت أمانة

التعرض خارج 
الميزانية 
العمومية

٣.156٣.658٢0٣5.6971٢.711٣7.٠8٤تجارة االستيراد والتصدير1

-٣0.749٢66.4991.048٣6.954٣٣٥.٢٥٠تجارة الجملة والتجزئة٢

٣.56758.٣78٢06960٦٣.11٠1٦٢التعدين والمحاجر٣

٢9.٢97٢8٢.965٣7.٣69٣٢.٢٢6٣81.8٥8٢٣7.٠٣9اإلنشاءات4

19.6٣٣٢06.8556878.٣5٢٢٣٥.٥٢7٢٠.٣97الصناعة5

1.69977.058٢.0٢٣٢.1558٢.9٣٥7.119الكهرباء والغاز والمياه6

٦٠.٦٥٥٥.٣٣9--79159.864نقل واتصاالت7

88.٦٦9٥٣.٠99--88.669-المؤسسات المالية8

1٣.976٣56.5877.7٣67.989٣8٦.٢88٢٥.٠٤٦خدمات9

-9٠1.٠٠٦--7.58٢89٣.4٢4قروض شخصية10

------األنشطة الزراعية وخافه11

٣.8٦٦-----الحكومة1٢

-19.٢9٠-16.718٢.57٢-إقراض غير المقيمين1٣

1.٢604٣٢.18٦٣.٥٥9-88٣أخرى14

111.٣٣٣٢.٣1٠.٦7٥٥٣.1٠٤9٤.٣7٣٢.٥٦9.٤8٥٣9٢.71٠المجموع

االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة، مقسمًا إلى األنواع الرئيسية لمالمح التعرض لمخاطر االئتمان                                                         7-٥

ريال عماني باآلالف

الرقم 
التصنيف الزمنيالمتسلسل

سحب على 
قروضالمكشوف

شراء/خصم 
كمبياالت

قروض مقابل 
المجموعإيصاالت أمانة

التعرض خارج 
الميزانية 
العمومية

106.406190.٢5٣5٢.88194.104٤٤٣.٦٤٤٢8.560حتى شهر واحد1

1٢٦.8٢771.91٢--1٢6.8٢7-1-٣ أشهر٢

٦٥.٥7٤57.819--65.574-٣-6 أشهر٣

٦7.8٣٦٢1.957--67.8٣6-6-9 أشهر4

٥9.1٥٤5٣.087--59.154-9-1٢ شهرًا5

٣99.٢7856.667--٣99.٢78-1-٣ سنوات6

٤1٠.87710.٣٣0--410.877-٣-5 سنوات7

99٦.٢9٥9٢.٣78--996.٢95-أكثر من 5 سنوات8

1٠٦.٤٠٦٢.٣1٦.٠9٤٥٢.8819٤.1٠٤٢.٥٦9.٤8٥٣9٢.71٠المجموع
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مخاطر السوق  8
ــة القـــروض والودائـــع واألوراق الماليـــة والقـــروض  ــر الســـوق هـــي مخاطـــر متأصلـــة فـــي األدوات الماليـــة المتعلقـــة بعمليـــات البنـــك و/أو األنشـــطة متضمنـ مخاطـ
قصيـــرة األجـــل والديـــون طويلـــة األجـــل وأصـــول والتزامـــات وحســـاب المتاجـــرة والمشـــتقات. مخاطـــر الســـوق هـــي التعـــرض للخســـارة الناتجـــة عـــن تغيـــرات معـــدالت 
الفائـــدة وأســـعار العمـــات األجنبيـــة وأســـعار األســـهم وأســـعار الســـلع. وتتعامـــل إدارة مخاطـــر الســـوق مـــع أثـــر تغيـــر عوامـــل الســـوق علـــى العائـــد والقيمـــة 

االقتصاديـــة بالبنـــك.

مخاطر السوق مائمة لأنشطة المصرفية واألنشطة التجارية ولكن قياسها وإداراتها قد تختلف حسب تلك األنشطة.

مخاطر السوق في مجال المتاجرة  1-8

تتضمن مخاطر السوق عدة مخاطر ولكن العناصر الرئيسية هي مخاطر معدل الفائدة ومخاطر تحويل العملة األجنبية.

تنشـــأ مخاطـــر معـــدل الفائـــدة مـــن عـــدم اتســـاق أصـــول البنـــك مـــع تمويلـــه. عـــدم االتســـاق أو الفجـــوات فـــي مبالـــغ األصـــول وااللتزامـــات واألدوات خـــارج الميزانيـــة 
العموميـــة يمكـــن أن يولـــد مخاطـــر معـــدل الفائـــدة، التـــي تؤثـــر فـــي عمليـــة تغييـــر معـــدالت الفائـــدة ومامـــح اســـتحقاق األصـــول وااللتزامـــات. يقـــوم البنـــك بـــإدارة 
ـــة(  ـــدة بفتـــرات دوري ـــد الفائ ـــم أو إعـــادة تحدي هـــذه المخاطـــر مـــن خـــال األدوات المناســـبة )مثـــل تحليـــل فجـــوة معـــدل الحساســـية وطـــرق التســـعير والمعـــدل العائ

واألدوات الماليـــة متضمنـــة المشـــتقات.

مخاطـــر العمـــات األجنبيـــة هـــي مخاطـــر الخســـائر الماليـــة الناتجـــة مـــن تغيـــر قيمـــة األصول/االلتزامـــات بنفـــس العملـــة األجنبيـــة الناتجـــة عـــن تغيرات/تحـــركات ســـالبة 
باألســـواق الماليـــة. وتنشـــأ مخاطـــر العمـــات األجنبيـــة عـــن أنشـــطة البنـــك عندمـــا يحصـــل علـــى أو يســـتثمر أمـــواالً بعمـــات غيـــر الريـــال العمانـــي وقبـــول المراكـــز 
ـــة  ـــة العمـــات األجنبي ـــة مـــن خـــال إدارة حـــدود صافـــي لمركـــز المفتـــوح والمقايضـــة وعقـــود آجل ـــة. وتتـــم إدارة مخاطـــر العمـــات األجنبي المفتوحـــة بالعمـــات األجنبي
ـــق األدوات مثـــل حـــدود المركـــز المفتـــوح يراقـــب البنـــك ويقـــوم  وأيضـــً عـــن طريـــق مقابلـــة االلتزامـــات بعمـــات أجنبيـــة بأصـــول بنفـــس العملـــة األجنبيـــة. وعـــن طري
بضبـــط مخاطـــر العمـــات األجنبيـــة. قـــام البنـــك بتطبيـــق أدوات لتقديـــم التقاريـــر مثـــل تقريـــر وضـــع العمـــات، وتحليـــل المخاطـــر المتعلقـــة بوضـــع العمـــات، وتقريـــر 

ـــر اإلخـــال بالحـــد المســـموح للمتعامـــل المالـــي بمراقبـــة وإدارة مخاطـــر صـــرف العملـــة األجنبيـــة. تحليـــل اإلخـــال بقوانيـــن المخاطـــر وتقري

والتزامـــً بالتوجيهـــات الصـــادرة مـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي عنـــد تطبيـــق توصيـــات قواعـــد بـــازل ٢ وضـــع البنـــك منهجـــً وأســـاليب وفقـــً للتوجيهـــات إلدارة مخاطـــر 
الســـوق وفتـــرة قياســـية فـــي تقييـــم رأســـمال يغطـــي مخاطـــر الســـوق.

تعقـــد لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات اجتماعـــات لمناقشـــة عـــدم اتســـاق األصـــول وااللتزامـــات وتقييـــم مخاطـــر معـــدل الفائـــدة ومخاطـــر العمـــات األجنبيـــة ومخاطـــر 
الســـيولة التـــي يتعـــرض لهـــا صحـــار الدولـــي، لغـــرض اتخـــاذ الخطـــوات الكفيلـــة بـــإدارة مثـــل هـــذه المخاطـــر. ووفقـــً لتوجيهـــات لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات، يقـــوم 

قســـم الخزينـــة بالبنـــك بـــإدارة مخاطـــر معـــدالت الفوائـــد ومخاطـــر العمـــات األجنبيـــة التزامـــً بتوجيهـــات السياســـة التـــي توضـــح الحـــدود المناســـبة. 

عبء رأس المال لمخاطر السوق المختصة مبين أدناه:

ريال عماني باآلالف

 -مخاطر موقف معدل الفائدة

-مخاطر موقف حقوق الملكية 

1٢.489مخاطر العمات األجنبية

 -مخاطر السلع

مخاطر معدالت الفائدة لألنشطة المصرفية  ٢-8

تتولـــى لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات إدارة تعـــرض البنـــك لمخاطـــر معـــدالت الفائـــدة. ويتعـــرض البنـــك لمخاطـــر معـــدالت الفائـــدة نتيجـــة إلعـــادة تســـعير معـــدالت الفائـــدة 
لأصـــول وااللتزامـــات. ويديـــر البنـــك مخاطـــر معـــدالت الفائـــدة عـــن طريـــق التســـعير العائـــم لمعـــدالت الفائـــدة، وشـــروط تعديـــل الفائـــدة لقـــروض الفائـــدة الثابتـــة 
وتســـعير األصـــول وااللتزامـــات بنفـــس مؤشـــر األدوات بقـــدر اإلمـــكان. تـــم إعـــداد قائمـــة حساســـية معـــدالت الفائـــدة علـــى األصـــول وااللتزامـــات وفقـــً لتوجيهـــات 
التعميـــم رقـــم ب م 955 بتاريـــخ 7 مايـــو ٢00٣. ويتـــم قيـــاس مخاطـــر معـــدالت الفائـــدة مـــن خـــال تحليـــل فجـــوة معـــدالت الفائـــدة بالمرفـــق رقـــم 1. ويقـــوم البنـــك 
بقيـــاس أثـــر معـــدالت الفائـــدة )توقعـــات العائـــد وتوقعـــات القيمـــة االقتصاديـــة( بمقتضـــى إرشـــادات بـــازل ٢ التـــي يرســـلها البنـــك المركـــزي العمانـــي بتطبيـــق صدمـــة 
معـــدل الفائـــدة بمقـــدار ٢00 نقطـــة أساســـية وأخـــذ اإلجـــراءات الكفيلـــة بتقليـــل األثـــر. وأثـــر صدمـــة معـــدل الفائـــدة بمقـــدار ٢00 نقطـــة أساســـية علـــى صافـــي عائـــد 

ـــد 50 و100 نقطـــة أساســـية. ـــدة العوائ ـــة علـــى صدمـــة معـــدل فائ ـــرات المترتب ـــدة وعلـــى رأس المـــال مبيـــن بالمرفـــق ٢. أيضـــً يقـــوم البنـــك بتقييـــم التأثي الفائ

إضافـــة الـــى ذلـــك، يأخـــذ البنـــك فـــي اعتبـــاره مخاطـــر معـــدل الفائـــدة المرتبطـــة بالســـداد المقـــدم للقـــروض وســـحب الودائـــع قبـــل موعـــد اســـتحقاقها مـــن خـــال 
وضـــع شـــروط جزائيـــة خاصـــة بالنســـبة للقـــروض الكبيـــرة المقدمـــة إلـــى الشـــركات. االلتزامـــات التـــي ليـــس لديهـــا فتـــرة اســـتحقاق محـــددة يتـــم تصنيفهـــا بصـــورة 

ـــدة.  ـــر فـــي معـــدل الفائ ـــر التغي ـــي يتـــم تجنـــب تأثي ـــان SAL وبالتال ـــي فـــي بي صارمـــة وفقـــً لتعليمـــات البنـــك المركـــزي العمان

تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  5
الحركة في إجمالي القروض   1٥-٠

ريال عماني باآلالف

قروض متعثرةقروض  غير متعثرة

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1 البيانالرقم

1.8٢5.7514٣7.9٢676.98٣٢.٣٤٠.٦٦٠رصيد أول المدة1
)78٠.971(٢8.778)٢54.000()555.749(الحركة/التغيرات )+/-(٢
8٢٢.094169.49018.٢1٢1.٠٠9.79٦القروض الجديدة٣
----استرداد القروض4

----تحويل الحسابات النظامية 5

----القروض المشطوبة6

٢.٠9٢.٠9٦٣٥٣.٤1٦1٢٣.97٣٢.٥٦9.٤8٥رصيد آخر المدة 7
10.81141.74547.11٢99.٦٦8مخصصات محتفظ بها8
15.6641٥.٦٦٤--فوائد مجنبة9

مخاطر االئتمان: اإلفصاح عن المحافظ حسب األسلوب القياسي  ٦
اإلفصاح النوعي: للمحافظ حسب األسلوب القياسي  1-٦

ينتهـــج البنـــك األســـلوب القياســـي لتقييـــم رأس المـــال النظامـــي لمخاطـــر االئتمـــان. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمخاطـــر الســـيادية - مثـــل المطالبـــات علـــى ســـلطنة عمـــان 
أو البنـــك المركـــزي العمانـــي بالريـــال العمانـــي أو بالعملـــة األجنبيـــة فتطبـــق عليهـــا المخاطـــر بنســـبة »صفـــر«، أمـــا بالنســـبة للمخاطـــر الســـيادية والبنـــوك المركزيـــة 
ــً بصـــورة مناســـبة تتـــراوح بيـــن 0٪ الـــى 100٪ بنـــاء علـــى التصنيـــف الممنـــوح مـــن قبـــل مؤسســـة التقييـــم  األخـــرى، فـــإن التعـــرض للمخاطـــر ســـوف يكـــون مرجحـ
االئتمانـــي المؤهلـــة  )ECAI( المعتمـــدة مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي العمانـــي مثـــل موديـــز وســـتاندرد آنـــد بـــورز وفيتـــش وكابيتـــال إنتليجنـــس. بالنســـبة للتعرضـــات 
علـــى البنـــوك، يعتمـــد معـــدل المخاطـــر المطبـــق علـــى تصنيـــف البنـــوك، وفقـــً لتصنيـــف الدولـــة المعنيـــة. وفـــي غيـــاب التصنيـــف الخارجـــي للشـــركات، يعتبـــر البنـــك 
معظـــم الشـــركات علـــى أنهـــا غيـــر مصنفـــة ويطبـــق ترجيـــح المخاطـــر بمعـــدل 100٪ عـــن المخاطـــر الممولـــة. وعـــن مامـــح التعـــرض خـــارج الميزانيـــة العموميـــة، تطبـــق 
عوامـــل تعـــرض االئتمـــان المائمـــة وتجمـــع للبنـــوك أو حســـبما يكـــون الحـــال ثـــم يطبـــق ترجيـــح المخاطـــر كمـــا ذكـــر أعـــاه. مبالـــغ القـــروض غيـــر المســـحوبة مـــن قبـــل 

الزبـــون أو غيـــر المصروفـــة لهـــم بعـــد، توضـــع تحـــت االلتزامـــات ويطبـــق عليهـــا متوســـط المخاطـــر كمـــا هـــو مســـموح مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي العمانـــي.

اإلفصاحات الكمية  ٦-٢

ينتهج البنك أسلوبً موحدًا لكل الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطر بمعدل ٪100.

تخفيض مخاطر االئتمان: اإلفصاح وفقًا لألسلوب القياسي  7
ال يســـتخدم البنـــك أســـلوب المقاصـــة ســـواء للبنـــود خـــارج أو داخـــل الميزانيـــة العموميـــة. سياســـة االئتمـــان بالبنـــك تحـــدد األنـــواع المقبولـــة مـــن الضمـــان اإلضافـــي 
ومصـــدر التقييـــم وتكـــرار إعـــادة التقييـــم مثـــل مـــرة واحـــدة كل ثـــاث ســـنوات بالنســـبة لأمـــاك تحـــت الرهـــن وتقيـــم األســـهم علـــى أســـاس يومـــي عندمـــا يكـــون 
التقلـــب فـــي مســـتوى عـــاٍل أو علـــى أســـاس أســـبوعي فـــي األوقـــات العاديـــة. واألنـــواع الرئيســـية مـــن الضمانـــات اإلضافيـــة هـــي الودائـــع النقديـــة واألســـهم المدرجـــة 
بســـوق مســـقط لـــأوراق الماليـــة والرهـــن. وأهـــم أنـــواع الضامنيـــن هـــم األفـــراد والشـــركات. ويأخـــذ البنـــك فقـــط الودائـــع النقديـــة واألســـهم لغـــرض تقليـــل مخاطـــر 

االئتمـــان حســـب األســـلوب الشـــامل.

ريال عماني باآلالف

 إجمالي التعرض
لمخاطر االئتمان 
 CCF مخصصات 

CRM ومخصصات

الضمانات 
المالية المؤهلة 

)بعد تطبيق 
التخفيضات(

الضمانات
المؤهلة

--694.118المطالبات على حكومات ودول1
--٢08.٣00المطالبات على البنوك٢
- )٣0.100(1.574.٢٣5المطالبات على الشركات٣
--947.517األفراد4
--1٣6.591التعرضات األخرى5

-)٣٠.1٠٠(٣.٥٦٠.7٦1المجموع
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اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2019

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2019

مخاطر التشغيل )تابع(  1٠
ـــات المفقـــودة. كمـــا وضـــع البنـــك  اعتمـــد مجلـــس إدارة البنـــك سياســـة إدارة مخاطـــر العمليـــات وسياســـة المخاطـــر للتقييـــم الذاتـــي لأنظمـــة وسياســـة إدارة البيان
إطـــارًا عامـــً لرفـــع التقاريـــر الدوريـــة عـــن كافـــة األحـــداث التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى مخاطـــر العمليـــات. كمـــا طـــور البنـــك برمجيـــات للتقييـــم الذاتـــي للمخاطـــر وأنظمـــة 
الضبـــط وقـــام بتطبيقهـــا علـــى المجـــاالت التجاريـــة الهامـــة. كمـــا يحتفـــظ البنـــك بقائمـــة بيانـــات إلكترونيـــة تحتـــوي علـــى معلومـــات خســـائر العمليـــات مفصلـــة 
ومبوبـــة حســـب مصادرهـــا التجاريـــة ونوعيـــة الحـــدث حســـب متطلبـــات بـــازل ٢، وستســـاعد هـــذه البيانـــات فـــي التأهـــل لتطبيـــق أســـلوب القيـــاس المتطـــور وعليـــه، 
فـــإن البنـــك يقـــوم بـــإدارة مخاطـــر العمليـــات عـــن طريـــق وضـــع سياســـات ونمـــاذج وأدوات وعمليـــات واضحـــة وصريحـــة ويقـــوم بمراجعتهـــا وتطويرهـــا بشـــكل دوري. 

ـــة إدارة مخاطـــر علـــى أعلـــى مســـتوى تقـــوم بمراقبـــة وإدارة المخاطـــر التشـــغيلية للبنـــك عـــن كثـــب. ـــدى البنـــك لجن ل

ــار الحوكمـــة لتنفيـــذ بيئـــة وثقافـــة إدارة مخاطـــر االحتيـــال علـــى نطـــاق  ــار عمـــل إلدارة مخاطـــر االحتيـــال. تحـــدد السياســـة إطـ قـــام البنـــك بتطبيـــق سياســـة وإطـ
المؤسســـة. وتغطـــي متطلبـــات تحديـــد مخاطـــر االحتيـــال وتقييمهـــا وقياســـها ورصدهـــا وإدارتهـــا بشـــكل فعـــال فـــي جميـــع أقســـام البنـــك مـــع متطلبـــات رفيعـــة 

المســـتوى لمنـــع االحتيـــال واكتشـــافه واإلبـــاغ عنـــه.

تهـــدف السياســـة إلـــى االمتثـــال بمختلـــف جوانـــب إدارة مخاطـــر االحتيـــال المنصـــوص عليهـــا فـــي تعميـــم البنـــك المركـــزي العمانـــي رقـــم BM1153 بتاريـــخ 
٢5 ديســـمبر ٢017.

ــار قـــوي لسياســـة وحوكمـــة إدارة اســـتمرارية العمـــل. ســـيؤدي ذلـــك إلـــى حمايـــة مصالـــح عمـــاء البنـــك وموظفيـــه  باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــام البنـــك بتطويـــر إطـ
وأصحـــاب المصلحـــة فـــي حالـــة وقـــوع كارثـــة أو تعطـــل كبيـــر قـــد يؤثـــر علـــى عملياتـــه ومبانيـــه. تـــم تطويـــر إطـــار عمـــل إدارة اســـتمرارية العمـــل إلـــى جانـــب خطـــة 

التعافـــي مـــن الكـــوارث بمـــا يتماشـــى مـــع إرشـــادات إدارة اســـتمرارية العمـــل الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي.

التعرض لمخاطر معدل الفائدة

 المرفق ٢

٢٠19
ريال عماني باآلالف

 7٦.٠٤٥صافي إيرادات الفوائد  
٥7٥.٠8٠رأس المال

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ٥٠ نقطة أساس
٥.1٥٦تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 50 نقطة أساس

٦.78٪نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة
٠.9٠٪نسبة التأثير على رأس المال

 
على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع 1٠٠ نقطة أساس

1٠.٣11تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 100 نقطة أساس
1٣.٥٦٪نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة

1.79٪نسبة التأثير على رأس المال
 

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس
٢٠.٦٢٢تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ٢00 نقطة أساس

٢7.1٢٪نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة
٣.٥9٪نسبة التأثير على رأس المال

مخاطر السيولة  9
يتنـــاول البنـــك إدارة مخاطـــر الســـيولة للتأكـــد بقـــدر اإلمـــكان مـــن احتفاظـــه كلمـــا أمكـــن بالســـيولة الكافيـــة للوفـــاء بالتزاماتـــه عنـــد اســـتحقاقها، فـــي الظـــروف 

الطبيعيـــة وفـــي الظـــروف الطارئـــة، دون تحمـــل خســـائر غيـــر مقبولـــة أو المخاطـــرة بســـمعة البنـــك.

ــات  ــل التدفقـ ــة وتفاصيـ ــا الماليـ ــا والتزاماتهـ ــول أصولهـ ــيولة حـ ــح السـ ــق بملمـ ــرى تتعلـ ــاط األخـ ــدات النشـ ــات مـــن وحـ ــة بالبنـــك معلومـ ــة المركزيـ تتلقـــى الخزينـ
ـــة بمحفظـــة أصـــول ماليـــة ســـائلة قصيـــرة األجـــل وتتكـــون فـــي أغلبيتهـــا  ـــك تحتفـــظ الخزينـــة المركزي ـــة األخـــرى الناشـــئة عـــن األعمـــال المســـتقبلية. بعـــد ذل النقدي
مـــن اســـتثمارات قصيـــرة األجـــل بـــاألوراق الماليـــة وقـــروض وســـلفيات البنـــوك وتســـهيات بيـــن البنـــوك للتأكـــد مـــن الحفـــاظ علـــى ســـيولة كافيـــة بالبنـــك ككل. 
وتتـــم مقابلـــة متطلبـــات وحـــدات النشـــاط مـــن الســـيولة مـــن خـــال قـــروض قصيـــرة األجـــل مـــن الخزينـــة المركزيـــة لتغطيـــة أي تذبـــذب قصيـــر األجـــل والتمويـــل 
طويـــل األجـــل لتحديـــد أي متطلبـــات ســـيولة أساســـية. ووضـــع البنـــك كذلـــك خطـــة ســـيولة طارئـــة شـــاملة لـــإلدارة الفعالـــة للســـيولة. وبهـــذه العمليـــة تتـــم العنايـــة 

المطلوبـــة للتأكـــد مـــن التـــزام البنـــك بـــكل تعليمـــات البنـــك المركـــزي العمانـــي. 

تتـــم مراجعـــة كل سياســـات الســـيولة وإجراءاتهـــا وتصـــادق عليهـــا لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات. احتســـاب فجـــوة الســـيولة عنـــد اســـتحقاق األصـــول وااللتزامـــات موضـــح 
فـــي الملحـــق ٣. تـــم إعـــداد هـــذا االحتســـاب وفقـــً للتوجيهـــات الـــواردة بالتعميـــم رقـــم BM 955 المـــؤرخ 7 مايـــو ٢00٣.

مخاطر التشغيل  1٠
تـــم تعريـــف مخاطـــر التشـــغيل بمخاطـــر الخســـائر المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة الناتجـــة عـــن عمليـــات داخليـــة غيـــر كافيـــة أو غيـــر ناجحـــة وأفـــراد ونظـــم أو عـــن أحـــداث 
خارجيـــة.  تنشـــأ مخاطـــر التشـــغيل نتيجـــة لعـــدة أســـباب تصاحـــب عمليـــات البنـــك والموظفيـــن والتقنيـــة والبنيـــة التحتيـــة ومـــن أحـــداث خارجيـــة وتتضمـــن مخاطـــر 

أخـــرى غيـــر مخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر الســـوق ومخاطـــر الســـيولة.

ويهـــدف البنـــك إلـــى إدارة المخاطـــر التشـــغيلية لتفادي/تقليـــل الخســـائر الماليـــة للبنـــك وذلـــك بوضـــع الضوابـــط الضروريـــة والنظـــم واإلجـــراءات. ويـــدرك البنـــك 
أن بيئـــة ذات ضوابـــط زائـــدة عـــن الـــازم تعرقـــل أعمـــال البنـــك والعائـــدات وكذلـــك تزيـــد التكلفـــة. وعليـــه يهـــدف البنـــك إلـــى اإلدارة الفعالـــة لمخاطـــر التشـــغيل 
مـــن خـــال زيـــادة الضوابـــط مـــع نظـــم موضوعـــة بشـــكل جيـــد وإطـــار التحكـــم واإلجـــراءات. كمـــا وضـــع البنـــك السياســـات والتوجيهـــات واألطـــر الازمـــة إلدارة حـــوادث 

وخســـائر المخاطـــر التشـــغيلية.

ـــى اإلدارة العليـــا بـــكل وحـــدة نشـــاط. وهـــذه المســـؤولية  ـــر وتطبيـــق الضوابـــط مـــن أجـــل معالجـــة عمليـــات التشـــغيل تـــم إســـنادها إل إن أهـــم مســـؤوليات التطوي
ـــر للمعاييـــر العامـــة بالبنـــك بالمجـــاالت التاليـــة إلدارة مخاطـــر العمليـــات: يدعمهـــا تطوي

وجود تسلسل إداري واضح ومحدد.  •

التفويض المناسب للصاحيات.  •

الفصل المناسب للمهام والتفويض بالمعامات من خال نظام المعد والفاحص وشبكة الصاحيات.  •

تسوية الملكية ورصد الحسابات.  •

توثيق الضوابط واإلجراءات.   •

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى.  •

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإلجراءات للتعامل مع هذه المخاطر التي تم تحديدها.  •

متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية وإطاق حوادث الخسائر التشغيلية وإجراءات العاج المقترحة.  •

وضع خطط الطوارئ.  •

التدريب وتنمية المهارات والتطوير المهني.  •

المعايير األخاقية والتجارية.  •

تخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى كان ذلك فعاالً.  •

التقيـــد بمعاييـــر البنـــك يتـــم دعمـــه ببرامـــج الفحـــص الـــدوري التـــي يجريهـــا قســـم التدقيـــق الداخلـــي. تناقـــش نتائـــج التدقيـــق الداخلـــي مـــع رؤســـاء وحـــدات النشـــاط 
ويحـــال ملخـــص نتائـــج التدقيـــق إلـــى لجنـــة التدقيـــق واإلدارة العليـــا بالبنـــك التخـــاذ اإلجـــراء التصحيحـــي.

قـــام البنـــك بتوثيـــق الضوابـــط واإلجـــراءات ذات الصلـــة باألنشـــطة الهامـــة بالبنـــك. ويشـــتمل توثيـــق العمليـــات خريطـــة الصيغـــة SOX، الـــذي يبيـــن تفاصيـــل تدفـــق 
العمـــل والضوابـــط والمســـؤوليات لأفـــراد المشـــتركين فـــي العمليـــة.
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نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال عماني باآلالف  

رأسمال إضافي الفئة 1: أدوات

٢00.000أدوات الفئة االضافية 1 مؤهلة ومصدرة مباشرًة مضافً فائض األسهم المتعلق بها٣0

٢00.000من ضمنها: مصنف كحقوق ملكية وفقً للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣15

-من ضمنها: مصنف كالتزامات وفقً للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣٢6

-أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لاستبعاد التدريجي من الفئة اإلضافية ٣٣1

-أدوات الفئة اإلضافية 1 وأدوات األسهم العادية٣4

الفئة 1 غير متضمنة في الصف رقم 5 مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في الفئة ٣5

اإلضافية 1(

-

٢٠٠.٠٠٠من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي٣٦

رأسمال الفئة اإلضافية 1: التسويات النظامية

-استثمارات في أدوات الفئة اإلضافية 1 المملوكة٣7

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة اإلضافية ٣81

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل ٣9

المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من عتبة %10(

-

استثمارات جوهرية في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي )بصافي الوضع قصير 40

األجل المستحق(

-

تسويات تنظيمية وطنية محددة 41

تسويات نظامية تطبق على الفئة اإلضافية 1

 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

-

-تسويات نظامية تطبق على الفئة اإلضافية 1 نظرًا ألن فئة ٢ غير كافية لتغطية التخفيضات4٢

-إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة اإلضافية ٤٣1

٢٠٠.٠٠٠رأسمال الفئة اإلضافية ٤٤1

٥٢9٠18رأسمال الفئة 1 )الفئة 1= األسهم العادية الفئة 1 + الفئة اإلضافية 1(٤٥

رأسمال الفئة ٢: األدوات والمخصصات

 مصدر مباشرة مؤهل ألدوات الفئة ٢ مضافً فائض األسهم ذا الصلة46

٢1.000أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لاستبعاد التدريجي من الفئة 47٢

أدوات الفئة ٢ )واألسهم العادية فئة 1 وأدوات الفئة اإلضافية 1 غير مضمنة في الصف 5 أو ٣4( مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ 48

بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة الفئة ٢(

-

-من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لاستبعاد التدريجي49

٢5.06٢مخصصات50

٤٦.٠٦٢رأسمال الفئة ٢ قبل التسويات النظامية٥1

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية

ريال عماني باآلالف  

رأسمال األسهم العادية الفئة 1: األدوات واالحتياطيات

٢56.٣0٢مصدر مباشرة مؤهل لرأسمال أسهم عادية )ويعادل غير الشركات المساهمة العامة( مضافً فائض األسهم1

٣1.4٢٢األرباح المحتجزة٢

4٣.507الدخل الشامل اآلخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(٣

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

-ضخ رأسمال القطاع العام المعفى حتى 1 يناير ٢018

رأسمال أسهم عادية مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى5

)مبلغ مسموح به في مجموعة األسهم العادية الفئة 1(

-

٣٣1.٢٣1رأسمال أسهم عادية الفئة 1 قبل التسويات النظامية٦

رأسمال األسهم العادية الفئة 1: التسويات النظامية

٢.٢1٣تسويات التقييم الحذر7

-الشهرة )صافيً من التزام الضريبة المتعلق بها(8

-أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمات الرهن )صافيً من التزام الضريبة المتعلق بها(9

-أصول ضريبة مؤجلة تعتمد على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناشئة عن الفروق المؤقتة )صافيً من التزام الضريبة ذي الصلة(10

-احتياطي تغطية التدفقات النقدية11

-عجز المخصصات للخسائر المتوقعة1٢

1٣)CP1 أرباح التوريق من البيع )كما هو موضح في الفقرة 14-9 من-

-أرباح وخسائر نظرًا للتغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة14

-صافي أصول مكافآت صندوق تقاعد محددة15

-استثمارات في أسهمه الخاصة )إن لم تحتسب مسبقً بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية العمومية المبلغ عنها( 16

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في األسهم العادية17

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل 18

المستحق، حيث ال يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر )مبلغ أكثر من عتبة %10(

-

استثمارات جوهرية في األسهم العادية للمؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي،19

بصافي الوضع قصير األجل المستحق )مبلغ أكثر من عتبة %10(

-

-حقوق خدمات رهن )مبلغ أكثر من عتبة %10(٢0

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة )مبلغ أكثر من عتبة 10%، صافيً من التزام الضريبة المتعلق به(٢1

-مبلغ يتجاوز عتبة ٢٢%15

-منه: استثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية٢٣

-منه: حقوق خدمات رهن٢4

-منه: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة٢5

تسويات تنظيمية وطنية محددة٢6

تسويات نظامية تطبق على األسهم العادية الفئة 1 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

-

-تسويات نظامية تطبق على األسهم العادية الفئة 1 نظرًا لعدم كفاية الفئة 1 والفئة ٢ اإلضافية لتغطية الخصم٢7

٢.٢1٣إجمالي التسويات النظامية على األسهم العادية الفئة ٢81

٣٢9.٠18رأسمال األسهم العادية الفئة ٢91
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نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال عماني باآلالف

رأسمال إضافي الفئة 1: أدوات

7.000 الحد األدنى الوطني لمعدل األسهم العادية الفئة 1)إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(69

9.000 الحد األدنى الوطني للفئة 1 )إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(70

1٣.500 الحد األدنى الوطني إلجمالي رأس المال )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(71

مبالغ أقل من عتبة التخفيض )قبل المخاطر المرجحة(

-استثمارات غير جوهرية في رأسمال مؤسسات مالية أخرى7٢

-استثمارات جوهرية في األسهم المشتركة لمؤسسات مالية7٣

-حقوق خدمة رهن )صافيً من التزام الضريبة المتعلق بها(74

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها(75

حدود مطبقة إلضافة مخصصات في الفئة ٢

٢5.06٢ مخصصات مؤهلة لإلضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالتعرض شريطة منهج موحد )قبل تطبيق الحدود(76

٣٣.9٢6 حدود على إضافة مخصص في الفئة ٢ وفقً لمنهج موحد77
 مخصصـــات مؤهلـــة لإلضافـــة فـــي الفئـــة ٢ فيمـــا يتعلـــق بالمخاطـــر الخاضعـــة لمنهـــج داخلـــي مبنـــي علـــى التصنيـــف78

)قبل تطبيق الحدود(
   -

-   حدود على إضافة مخصص في الفئة ٢ وفقً لمنهج داخلي مبني على التصنيف79

أدوات رأسمالية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي )ينطبق فقط للفترة بين 1 يناير٢٠18 و 1 يناير ٢٠٢٢(

-حد حالي على أدوات األسهم العادية الفئة 1 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي80

-مبالغ مستثناة من األسهم العادية الفئة 1 نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(81

-حد حالي على أدوات الفئة اإلضافية 1 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي8٢

-مبالغ مستثناة من الفئة اإلضافية 1 نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(8٣

-حد حالي على أدوات الفئة ٢ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي84

-مبالغ مستثناة من الفئة ٢ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(85

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال عماني باآلالف

رأسمال الفئة ٢: التسويات النظامية  

-استثمارات في أدوات الفئة ٢ المملوكة5٢

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة 5٣٢

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل 54

المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من عتبة %10(

-

استثمارات جوهرية في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي )بصافي المخصص 55

قصير األجل المستحق(

-

 تسويات تنظيمية وطنية محددة 56
تسويات نظامية تطبق على الفئة ٢ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

-

من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان 
من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر السوق 

من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل 
-إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة ٥7٢

٤٦.٠٦٢ رأسمال الفئة ٥8٢

٥7٥.8٠ إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال= الفئة 1 + الفئة ٢(٥9

٣.٠٤9.91٢ إجمالي أصول المخاطر المرجحة )٦٠أ+٦٠ب+٦٠ج(٦٠

٢.714.051 من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان 60أ

156.11٣ من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر السوق 60ب

179.749 من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل 60ج

معدالت رأس المال

10.79 معدل األسهم العادية الفئة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(61

17.٣5 معدل الفئة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(6٢

18.86 مجموع معدل رأس المال )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(6٣

 متطلبات االحتياطي الخاصة بالمؤسسة )متطلبات أسهم عادية الفئة 1 مضافً احتياطي حماية رأس المال64
 مضافً متطلبات االحتياطي ضد التقلبات الدورية مضافً متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي

كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(

%9.50

٢.50%من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(65

 من ضمنها: متطلبات احتياطي ضد التقلبات الدورية للبنك66

 من ضمنها: متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي67

٣.77 أسهم عادية الفئة 1 متاح للوفاء باالحتياطيات )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(68
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الميزانية العمومية كما في 

القوائم المالية المنشورة

كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

وفقًا لنطاق

التجميع النظامي

المرجعكما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

أصول

112,669  89,572  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

175,135  198,237 أرصدة لدى البنوك وأموال تحت الطلب على المدى القصير

637,475  637,475  االستثمارات:

199,852  199,852  محتفظ بها حتى االستحقاق

مستبعدة من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

ال يوجدال يوجداستثمارات في كيانات تابعة

ال يوجدال يوجداستثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

336,355  336,355  متاحة للبيع

ال يوجدال يوجدمستبعدة من استثمارات متاحة للبيع: استثمارات في شركات تابعة

ال يوجدال يوجداستثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

101,268  101,268  محتفظ بها للمتاجرة

2,454,153  2,454,153  قروض وسلف

من ضمنها

-    -    قروض وسلف لبنوك محلية

-    -    قروض وسلف لبنوك غير محلية

2,188,619  2,188,619  قروض وسلف لعماء محليين

-    قروض وسلف لعماء غير مقيمين لعمليات محلية

18,381  18,381  قروض وسلف لعماء غير مقيمين لعمليات خارجية

30,564  30,564  قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

216,589  216,589  تمويل من نافذة الصيرفة اإلسامية

41,289  41,289  أصول ثابتة

 أصول أخرى

من  بينها:

  84,379  84,384

        الشهرة

        أصول غير ملموسة أخرى )باستثناء حقوق خدمات الرهن(

        أصول ضريبة مؤجلة

-    -    الشهرة عند التجميع

-    -    الرصيد المدين في حساب األرباح والخسائر

 ٣,٥٠٥,1٠٥  ٣,٥٠٥,1٠٥ إجمالي األصول

نموذج التسوية كما في ديسمبر ٢٠19 )تابع( 

ريال عماني باآلالف الخطوة ٢:  

 

 

الميزانية العمومية كما في 

القوائم المالية المنشورة

كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

وفقًا لنطاق

التجميع النظامي

كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

  األصول

89.57٢11٢.669نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

--شهادات إيداع

198.٢٣7175.1٣5مستحق من بنوك

٢.454.15٣٢.454.15٣قروض وسلف

6٣7.4756٣7.475استثمارات في أوراق مالية

--قروض وسلف للبنوك

41.٢8941.٢89الممتلكات والمعدات

--أصول ضريبة مؤجلة

84.٣7984.٣84أصول أخرى

٣.٥٠٥.1٠٥٣.٥٠٥.1٠٥إجمالي األصول

االلتزامات

7٣5.٢617٣5.٢61مستحقات للبنوك

٢.097.٣10٢.097.٣10ودائع العماء

509509شهادات إيداع

--التزامات ضريبة جارية ومؤجلة
100.5٢4107.615التزامات أخرى**

٣5.٣9٢٣5.٣9٢ديون ثانوية

--سندات قابلة للتحويل إلزاميً

٢.9٦8.99٦٢.97٦.٠87مجموع االلتزامات

حقوق المساهمين

٢٣6.٣60٢٣6.٣60رأس المال المدفوع

19.94٢19.94٢عاوة إصدار

٢8.519٢8.519االحتياطي القانوني

988988االحتياطي العام
٣8.51٣٣1.4٢٢األرباح المحتجزة*

)٢.٢1٣()٢.٢1٣(تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لاستثمارات

14.00014.000احتياطي الديون الثانوية

٢00.000٢00.000األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1

٥٣٦.1٠9٥٢9.٠18إجمالي حقوق المساهمين

٣.٥٠٥.1٠٥٣.٥٠٥.1٠٥مجموع االلتزامات وأموال المساهمين

*وفقً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 10، فإن توزيعات األرباح النقدية المقترحة بنسبة ٣% بمبلغ 7.091 مليون ريال عماني مدرجة ضمن األرباح المحتجزة في 

القوائم المالية

**توزيعات األرباح النقدية المقترحة بمبلغ 7.091 مليون ريال عماني مدرجة في االلتزامات األخرى للنطاق النظامي للتجميع.

نموذج التسوية كما في ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالف الخطوة 1:  
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رأسمال األسهم العادية الفئة 1: األدوات واالحتياطيات

مكونات رأس المال النظامي 

المقرر من البنك

المصدر بناء على األرقام 

المرجعية في الميزانية 

العمومية/رساالت الميزانية 

العمومية وفقًا للنظام 

النظامي للتجميع من الخطوة ٢

مصدرة مباشرة1

مؤهل لرأسمال أسهم عادية )ويعادل غير الشركات غير المساهمة( مضافً فائض 

األسهم المتعلق به

  ٢56,٣0٢

ب٣1.4٢٢األرباح المحتجزة٢

4٣,507  الدخل الشامل اآلخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(٣

أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لاستبعاد التدريجي من فئة األسهم 4

المشتركة 1 )ينطبق على الشركات غير المساهمة فقط(

   - 

رأسمال أسهم عادية مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى 5

)مبلغ مسموح به في مجموعة األسهم العادية الفئة 1(

   - 

األسهم العادية الفئة ٦1

رأس المال قبل التسويات النظامية

٣٣1.٢٣1

 -   تسويات التقييم الحذر7

 -   الشهرة )صافيً من التزام الضريبة المتعلق بها(8

أ )٢.٢1٣(   خسائر من القيمة العادلة لاستثمارات9

 -   سندات مرتبطة باالستثمارات10

٣٢9.٠18رأسمال األسهم العادية الفئة 111

نموذج التسوية كما في ديسمبر ٢٠19 )تابع(

ريال عماني باآلالف الخطوة ٣  

الميزانية العمومية كما في 

القوائم المالية المنشورة

كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

وفقًا لنطاق

التجميع النظامي

المرجعكما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

رأس المال وااللتزامات

256,302  256,302  رأس المال المدفوع

من ضمنها:

256,302  256,302  مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة األولى

200,000  200,000  مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة اإلضافية األولى

79.80772.716االحتياطي والفائض

من بينها
ب38.51331.422األرباح المحتجزة*

43,507  43,507  احتياطيات أخرى

)2,213( )2,213( تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لاستثمارات

من بينها:

أ-    خسائر من القيمة العادلة لاستثمارات

-    أرباح من القيمة العادلة لاستثمارات

-    خفض 55% من األرباح

336.109329.018إجمالي رأس المال

2,097,310  2,097,310  ودائع:

من ضمنها:

-    -    ودائع من البنوك

1,891,800  1,891,800  ودائع العماء

205,510  205,510  ودائع من نافذة الصيرفة اإلسامية

-    -    ودائع أخرى )يرجى تحديدها( ودائع وكالة

735,770  735,770  اقتراضات

-    -    من بينها: من البنك المركزي العماني

735,261  735,261  من بنوك

509  509  من مؤسسات ووكاالت أخرى

-    -    اقتراضات على شكل سندات وصكوك

35,392  35,392  أخرى )ديون ثانوية(

100.524107.615التزامات ومخصصات أخرى** من بينها:

-    من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

-    من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

-    من بينها: سندات مرتبطة بأصول ثابتة

-    -    سندات مرتبطة بالشهرة

-    -    سندات مرتبطة بأصول غير ملموسة

3,305,105  3,305,105  اإلجمالي

 * وفقً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 10، فإن توزيعات األرباح النقدية المقترحة بنسبة ٣% بمبلغ 7.091 مليون ريال عماني مدرجة ضمن األرباح المحتجزة

 في القوائم المالية

** توزيعات األرباح النقدية المقترحة بمبلغ 7.091 مليون ريال عماني مدرجة في االلتزامات األخرى للنطاق النظامي للتجميع

نموذج التسوية كما في ديسمبر ٢٠19 )تابع( 

ريال عماني باآلالف الخطوة ٢: )تابع(  
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نموذج الخصائص الرئيسية لألدوات الرأسمالية كما في ديسمبر  ٢٠19 )تابع(

بنك صحار الدوليبنك صحار الدوليبنك صحار الدوليبنك صحار الدوليكوبونات/ توزيعات نقدية

كوبونات متغيرةكوبونات متغيرةال ينطبقثابتةتوزيعات نقدية/كوبونات ثابتة أو متغيرة17

7.75٪ ويعاد تحديدهاال ينطبق.p.a 7.00٪معدل الكوبون والمؤشر ذو الصلة18

كل خمس سنوات 

 7.50٪ ويعاد تحديدها

كل خمس سنوات 
الالالالوجود موقف توزيعات نقدية19

بناًء على تقدير البنك إلزامي تقديرية بالكامل تقديرية جزئيً أو إلزامية٢0

بالكامل 

بناًء على تقدير البنك 

بالكامل وتستحق من 

البنود القابلة للتوزيع 

بناًء على تقدير البنك 

بالكامل وتستحق من 

البنود القابلة للتوزيع 
الالالالوجود مصعد أو محفز آخر أو استرداد٢1

غير تراكمي غير تراكمي غير تراكمي غير تراكمي غير تراكمي أو تراكمي٢٢

غير قابل للتحويل غير قابل للتحويل غير قابل للتحويل غير قابل للتحويل قابل للتحويل أو غير قابل للتحويل٢٣

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدإذا كان قابًا للتحويل، دوافع التحويل٢4

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدإذا كان قابًا للتحويل، كليً أو جزئي٢5ً

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدإذا كان قابًا للتحويل، معدل التحويل٢6
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدإذا كان قابًا للتحويل، تحويل إلزامي أو اختياري ٢7
إذا كان قابًا للتحويل، حدد نوع األداة٢8

ال يوجدللتحويل إليها

ال يوجد

ال يوجدال يوجد
إذا كان قابًا للتحويل، حدد مصدر األداة التي ٢9

تتحول إليها 

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

الالالالخصائص االنخفاض٣0
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداذا انخفض، دوافع االنخفاض٣1

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداذا انخفض، كليً أو جزئي٣٢ً
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداذا انخفض، دائمً أو مؤقت٣٣ً
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداذا انخفض مؤقتً، استهاك آلية الزيادة٣4
 المركز في التدرج الثانوي في٣5

السيولة )حدد نوع األداة مباشرًة لأداة(

ثانوي بالنسبة لجميع 

االلتزامات الرئيسية. حاليً 

ثانوي للودائع الثابتة 

ثانوية بالنسبة للسندات 

اإللزامية القابلة للتحويل 

الصادرة من البنك 

ثانوية بالنسبة للسندات 

اإللزامية القابلة للتحويل 

الصادرة من البنك والقروض 

الثانوية 

ثانوية بالنسبة للسندات 

اإللزامية القابلة للتحويل 

الصادرة من البنك والقروض 

الثانوية 
الالالالخصائص انتقالية غير ملتزمة٣6
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدإذا كان نعم، حدد خصائص عدم االلتزام٣7

نموذج الخصائص الرئيسية لألدوات الرأسمالية كما في ديسمبر ٢٠19

بنك صحار الدوليبنك صحار الدوليبنك صحار الدوليبنك صحار الدوليالمصدر1

محدد خاص )مثل لجنة اإلجراءات الموحدة ٢

لتعريف األوراق المالية ورقم تعريف األوراق 

المالية ومحدد بلومبيرج لإليداع الخاص(

ISIN OM0000003398

القوانين المنظمة لأداة٣

االتفاقيات التنظيمية

القانون المصرفي العماني/ القانون المصرفي العماني 

قانون الشركات التجارية

القانون المصرفي العماني/ 

قانون الشركات التجارية

القانون المصرفي العماني/ 

قانون الشركات التجارية
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق قواعد بازل ٣ انتقالية4

رأسمال إضافي الفئة 1رأسمال إضافي الفئة 1رأس المال العام الفئة 1 الفئة ٢بعد قواعد بازل ٣ االنتقالية5

فرديفرديفرديفرديمؤهل بشكل فردي/ جماعي/ جماعي وفردي6

نوع األداة )يجب تحديد النوع من قبل كل 7

سلطة قضائية(

أوراق دائمة أوراق دائمة أسهم دين ثانوي

 مبلغ مدرج في رأس المال النظامي8

)العملة بالمليون كما في آخر تاريخ تقرير(

 100 مليون ريال عماني  100 مليون ريال عماني  ٢٣6.٣60 مليون ريال عماني  35 مليون ريال عماني

٣5.000.000=/ القيمة االسمية لأداة9
مليون ريال عماني

  ٢٣6.٣60
مليون ريال عماني 

  100
مليون ريال عماني 

  100
مليون ريال عماني 

حقوق المساهمين حقوق المساهمين حقوق المساهمين االلتزام التكلفة المطفأة التصنيف المحاسبي10

بدأ اإلصدار اعتبارًاتاريخ اإلصدار األصلي11

من ٢5 مايو ٢016 

14 مارس 25٢019 سبتمبر ٣٢017 يناير ٢019

دائمدائمدائممؤرخدائم أو مؤرخ1٢

7 سنوات من تاريخ التوزيع تاريخ االستحقاق األصلي1٣

التخصيص 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

نعمنعمال ينطبقالطلب المصدر خاضع لموافقة إشرافية مسبقة14

تاريخ الطلب االختياري وتواريخ الطلب الطارئة 15

ومبلغ االسترداد

تاريخ االستدعاء األول.. أي ال ينطبقغير مستدعاة 

السنة الخامسة من تاريخ 

اإلصدار بناًء على تقدير 

البنك أو وفقً لتعليمات 

البنك المركزي العماني في 

تاريخ االسترداد 

تاريخ االستدعاء األول.. أي 

السنة الخامسة من تاريخ 

اإلصدار بناًء على تقدير 

البنك أو وفقً لتعليمات 

البنك المركزي العماني في 

تاريخ االسترداد 
تاريخ الطلب االختياري وتواريخ الطلب الطارئة 16

ومبلغ االسترداد

كل خمس سنواتال ينطبقغير مستدعاة 

وما بعدها بعد تاريخ 

االستدعاء األول 

كل خمس سنوات

وما بعدها بعد تاريخ 

االستدعاء األول 
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النموذج العام لإلفصاح عن معدل تغطية السيولة للفترة المنتهية في ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالف           
إجمالي القيمة غير 

المرجحة )متوسط( 

إجمالي القيمة

المرجحة )متوسط( 

 األصول السائلة عالية الجودة  

1)HQLA( ٣60,051 إجمالي األصول السائلة عالية الجودة

  التدفقات النقدية الصادرة 

 ٢9,680  ٣19,008 ودائع األفراد وودائع الشركات التجارية الصغيرة وتتضمن:٢

 1,0٣٣  ٣٢,5٣1 ودائع ثابتة ٣

 ٢8,648  ٢86,477 ودائع أقل ثباتً 4

 457,67٢  9٢6,585 تمويل كبار العماء غير مضمون، يتضمن 5

 -    -   ودائع العمليات )جميع األطراف المقابلة( وودائع في شبكات البنوك التعاونية 6

 457,67٢  9٢6,585 ودائع بخاف المختصة بالعمليات )كافة األطراف المقابلة( 7

 -    -   دين غير مضمون 8

 -   تمويل كبار العماء مكفول بضمان 9

 ٣,788  4٣,4٣6 متطلبات إضافية، منها: 10

 -    -   التدفقات النقدية الصادرة المتعلقة بتعرضات المشتقات ومتطلبات الضمان األخرى 11

 -    -   التدفقات النقدية الصادرة المتعلقة بخسارة تمويل من منتجات الدين 1٢

 ٣,788  4٣,4٣6 تسهيات االئتمان والسيولة 1٣

 15,710  15,710 التزامات تمويل تعاقدية أخرى 14

 4٣,099  861,97٣ التزامات تمويل طارئة أخرى 15

 ٥٤9,9٤9 إجمالي التدفقات التقدية الصادرة 1٦

 التدفقات النقدية الواردة

 -    -   القروض المكفولة بضمان )مثل احتياطي إعادة الشراء( 17

 ٣16,994  456,٣٣6 التدفقات النقدية الواردة من التعرضات العاملة بالكامل 18

 1,٣67  109,77٢ تدفقات نقدية واردة أخرى 19

 ٣18,٣٦1  ٥٦٦,1٠7 إجمالي التدفقات النقدية الواردة ٢٠

إجمالي القيمة المعدلة   

 ٣٦٠,٠٥1  إجمالي األصول السائلة عالية الجودة ٢1

 ٢٣1,٥87.8٢  إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة ٢٢

 1٥٥.٤7  معدل تغطية السيولة ٪٢٣

إطار العمل ومتطلبات اإلفصاح المتعلقة بمعدل الرفع لبازل ٣ كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19 

كافة المبالغ بالريال العماني باآلالف 

الجدول 1 رقم 1: ملخص مقارنة قياس التعرض لألصول المحاسبية مقابل معدل الرفع 

)راجع الفقرة 5٢ من إطار العمل ومتطلبات اإلفصاح لمعدل الرفع وفقً لبازل ٣ - BCBS الصادر في 1 يناير ٢014( 

 الربع السابق  الربع الحالي البند 

 ٣,٣٣8,٣97  ٣,505,105  إجمالي األصول الموحدة كما في القوائم المالية المنشورة 1 
 تعديل االستثمارات في البنوك أو شركات التمويل أو التأمين أو المنشآت التجارية الموحدة ألغراض المحاسبة ٢ 

ولكنها تخرج عن نطاق التوحيد النظامي  

   -    - 

 تعديل أصول األمانة المسجلة في الميزانية العمومية وفقً إلطار المحاسبة عن العمليات ويتم استبعادها من ٣ 

قياس تعرض معدل الرفع  

   -    - 

 6٣٢  )41( تعديات على األدوات المالية المشتقة  4 
 -    -    تعديل لمعامات تمويل األوراق المالية )أي إعادة الشراء repos، والقروض المماثلة المكفولة بضمان(  5 

 تعديات للبنود خارج الميزانية العمومية )أي التحول إلى مبالغ ائتمانية مكافئة للتعرضات للبنود6 

خارج الميزانية العمومية(  

 140,09٢  145,٢17 

 )4,459( )٢,9٣5( تعديات أخرى  7 
 ٣,٤79,787  ٣,٦٤٢,٢٢1  التعرض لمعدل الرفع  8 

الجدول رقم ٢: نموذج اإلفصاح العام عن معدل الرفع 

)راجع الفقرة 5٣ من إطار العمل ومتطلبات اإلفصاح لمعدل الرفع وفقً لبازل ٣ - BCBS الصادر في 1 يناير ٢014( 

 الربع السابق  الربع الحالي البند 

 ٣,06٣,755 ٣,175,148 البنود داخل الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات وتمويل األوراق المالية وبإضافة الضمانات(  1 
 )٢,188( )٢,٢1٣( )مبالغ األصول المخصومة لتحديد رأس المال الطبقة 1 وفقً لبازل ٣(  ٢ 
 إجمالي تعرضات البنود داخل الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات وعمليات تمويل األوراق المالية(٣ 

)مجموع البند 1 و ٢(  

 ٣,17٢,9٣,٠٦  ٣٥1,٥٦7 

تعرضات المشتقات 
-   -    تكلفة االستبدال المرتبطة بكافة معامات المشتقات )أي صافي هامش الفروق النقدية المؤهلة(  4 
-   -    المبالغ اإلضافية للتعرضات المستقبلية المحتملة المرتبطة بكافة معامات المشتقات  5 
 مجموع ضمانات المشتقات المقدمة التي يتم خصمها من أصول الميزانية العمومية وفق6ً 

إلطار المحاسبة عن العمليات 

   -   -

-   -    )خصومات أصول المديونية لهامش الفرق النقدي المخصص لمعامات المشتقات( 7 
-   -    األطراف المقابلة المركزية المعفاة من التعرضات التجارية التي يتم مقاصته مع العماء 8 
-   -    المبلغ االسمي الفعلي المعدل للمشتقات االئتمانية المكتتبة 9 
-   -    )المبادالت االسمية المعدلة والخصومات اإلضافية للمشتقات االئتمانية المكتتبة( 10 
--إجمالي التعرضات للمشتقات )مجموع البنود ٤ الى 1٠( 11 

التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية  
 ٢74,010  ٣٢9,998  مجمل أصول معامات تمويل األوراق المالية )دون االعتراف بالقاصة( بعد تعديل المحاسبة عن معامات البيع 1٢ 

 1٣

 )المبالغ التي يتم مقاصتها مقابل المستحقات النقدية والمديونيات النقدية لمجمع أصول معامات

تمويل األوراق المالية( 

)804( )1,007( 

   )تعرض األطراف المقابلة المركزية ألصول معامات تمويل األوراق المالية( 14 
   تعرضات وكاء المعامات  15 
٣٢9,19٤٢7٣,٠٠٣ إجمالي التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية )مجموع البنود 1٢ إلى 1٥( 1٦ 

  التعرضات األخرى للبنود خارج الميزانية العمومية
1,448,9401,1٢7,81٢ التعرضات للبنود خارج الميزانية العمومية بمجمل القيمة االسمية 17 
)98٢,595()1,٣08,848( )تعديات التحويل إلى المبالغ االئتمانية المكافئة( 18 
1٤٠,٠9٢1٤٥,٢17 البنود خارج الميزانية العمومية )مجموع البندين 17 و 18( 19 

رأس المال وإجمالي التعرضات
٥٢9.٠18٥٢٦,٠81 رأس المال الطبقة 1  ٢٠ 
٣,٦٤٢,٢٢1٣,٤79,787 إجمالي التعرضات )مجموع البنود ٣، 11، 1٦و 19(  ٢1 

 معدل الرفع
1٤.٣1٥.1 معدل الرفع وفقًا لبازل ٣ )٪( ٢٢ 
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اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2019

إفصاحات NSFR ٣1 ديسمبر ٢٠19 

ريال عماني باآلالف
القيمة غير المرجحة وفقً لاستحقاقات المتبقية    
    ASF بند

القيمة المرجحة  سنة أو أكثر  6 أشهر  أقل من  ال   

إلى أقل  
من سنة  ستة أشهر  استحقاق    

575.080 رأس المال:  575.080  0    0    -    1

5٢9.018 5٢9.018 رأس المال اإللزامي  ٢

متطلبات رأسمالية أخرى  46,06٢  46,06٢  ٣

ودائع األفراد والودائع من عماء الشركات الصغيرة  ٣4٣,٣٢٢  1,5٢٢  ٢5,889  0    ٣49,٣٣5  4

العماء التجاريين:  0

ودائع ثابتة ٢9,94٣  4٢1  44٣,٣  -    117,٣٢  5

ودائع أقل ثباتً ٣1٣,٣79  1,101  445,٢٢  -    ٣0٣,٢٣٣  6

تمويل كبار العماء:   ٢8,751  784,976  411,6٢5  0    676,61٢  7

ودائع العمليات  8

ودائع تمويل كبار العماء األخرى  ٢8,751  784,976  411,6٢5  -    676,61٢  9

التزامات لها أصول مترابطة متوافقة معها  10

688,887 557,506 ٢67,575 11 التزامات أخرى:  

       NSFR 1٢ التزامات مشتقات

688,887
557,506 ٢67,575 - -

 كافة االلتزامات األخرى وحقوق الملكية غير المدرجة
ضمن الفئات السابقة  

1٣

٢.٢11.99٣  ASF  1٤ إجمالي

RSF بند

1٢780.751٢5   NSFR إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 15

ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى ألغراض العمليات  181,1٢  0    0    0    6,091  16

قروض عاملة وأوراق مالية  ٣4,046  9,5٢9  ٣٢7,708  ٢41,446  5٢٣,٣90  17

 قروض عاملة إلى مؤسسات مالية مكفولة بضمان أصول سائلة  -    -    -    -    -   
عالية الجودة الطبقة 1  

18

 قروض عاملة إلى مؤسسات مالية مكفولة بضمان أصول سائلة   -    -    ٣6,750  -    ٣75,18 
عالية الجودة خارج الطبقة 1 وقروض عاملة غير مكفولة بضمانات 

إلى مؤسسات مالية  

19

 قروض عاملة إلى عماء الشركات غير المالية، وقروض إلى األفراد  556,1٣  ٢84,5  ٢86,9٢9  -    15٢,٢8٢ 
والعماء من الشركات والمؤسسات الصغيرة وقروض إلى جهات 

سيادية وبنوك مركزية و PSEs، منها:  

٢0

 - ذات مخاطر مرجحة بأقل من أو يساوي نسبة ٣5% وفقً لمعايير  -    -    -    6٣٣  41٢ 
بازل ٢ القياسية المتعلقة بمخاطر االئتمان 

٢1

٢٢ رهون سكنية عاملة، منها:   -    ٢45,4  4,0٢9  445,608  ٣٣4,905 

 - ذات مخاطر مرجحة بأقل من أو يساوي نسبة ٣5% وفقً لمعايير  -    ٢45,4  4,0٢9  445,608  ٣٣4,905 
بازل ٢ القياسية المتعلقة بمخاطر االئتمان 

٢٣

 أوراق مالية غير معرضة للتقصير وغير مؤهلة ضمن األصول      ٢0,490     -       -       -    17,416 
السائلة عالية الجودة وتتضمن األسهم المتداولة في البورصة  

٢4

٢5 األصول المرتبطة بالتزامات متوافقة معها      

1,474,511 1,704,٢1٢ ٢6 أصول أخرى:   1,860     -         

منتجات مادية تتم المتاجرة فيها، ومنها الذهب      ٢7

 
    

األصول المسجلة كهامش أولي لعقود المشتقات ومساهمات 

 CCPs  ألموال التقصير لأطراف المقابلة المركزية
٢8

      NSFR أصول مشتقات ٢9

٣0 التزامات المشتقات NSFR قبل خصم هامش الفرق المسجل      

1,474,511 1,704,٢1٢ ٢,815    - 1,860 ٣1 كافة األصول األخرى غير المدرجة في الفئات السابقة  

4٢,٢04 77,015 76٢,794 4,5٣1 ٣٢ البنود خارج الميزانية العمومية  

٢,٠٥8,97٦      RSF ٣٣ إجمالي

1٠7.٤٣ صافي معدل التمويل الثابت )٪(     ٣٤
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ملتزمون
-بقيمنا اإلسالمية

صحار 
اإلسالمي

-



صحار اإلسالمي
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

-
الشــيخ فهــد بن محمد بن هــالل الخليلي

عضــو الهيئة

الدكتــور  مدثر حســين صديقي
نائــب الرئيس

الدكتور  حســين حامد حســان
رئيــس الهيئــة والعضــو التنفيــذي

الشــيخ عزان بن ناصر بــن فرفور العامري
عضــو الهيئة

من اليمين إلى اليســار 



وتعتقد هيئة الرقابة الشرعية في اجتهادها:

الســنة  خــال  اإلســامي  صحــار  أبرمهــا  التــي  والمعامــات  والعمليــات  العقــود  أن   )1
ــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية علــى  المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢019م ال تخال

الهيئــة. اجتهــاد  حســب 

ــاح علــى حســابات االســتثمار يتفــق مــع األساســيات التــي تــم اعتمادهــا مــن  ــع األرب أن توزي  )٢
هيئــة الرقابــة الشــرعية.

أن عمليــة التدقيــق لــم تظهــر أي مكاســب ناجمــة عــن مصــادر أو وســائل ال تتفــق مــع   )٣
أربــاح. أيــة  الشــرعية  الرقابــة  تجّنــب هيئــة  لــم  لــذا  اإلســامية  الشــريعة  ومبــادئ  أحــكام 

قامــت الهيئــة بابتــكار وتطويــر وإعــداد واعتمــاد المنتجــات وهيــاكل التمويــل ومســتنداته   )4
فيمــا عــرض عليهــا مــن معامــات.

الدكتور حسين حامد حسان
رئيس الهيئة والعضو التنفيذي

الدكتور مدثر حسين صديقي
نائب الرئيس

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري
عضو الهيئة

الشيخ فهد بن محمد بن هالل الخليلي
عضو الهيئة

مسقط سلطنة عمان

تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة صحار اإلسالمي لعام ٢٠19 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمدهلل رب العالمين

والصالة والسالم على رسول اهلل األمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

إلى مساهمي صحار اإلسالمي، صحار الدولي  ش.م.ع.ع. )»البنك«(

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

وفقــً للســلطات المخولــة بموجــب النظــام األساســي للبنــك وشــروط تعييــن »هيئــة الرقابــة 
الشــرعية«، تقــدم هيئــة الرقابــة الشــرعية التقريــر الشــرعي الســنوي اآلتــي:

لقــد راقبــت هيئــة الرقابــة الشــرعية عمليــات البنــك خــال الفتــرة مــن 1 ينايــر ٢019 إلــى ٣1 
ديســمبر ٢019 وذلــك للتأكــد وإبــداء رأيهــا فيمــا إذا كان البنــك تقيد بأحكام ومبادئ الشــريعة 

اإلســامية التــي تــم شــرحها مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية.

كمــا قامــت هيئــة الرقابــة الشــرعية بالمراقبــة التــي اشــتملت علــى فحــص التوثيــق واإلجــراءات 
المتبعــة لتخطيــط وتنفيــذ المراقبــة إمــا مباشــرة أو بالتنســيق مــع وحــدة التدقيــق الشــرعي 
مــن أجــل الحصــول علــى جميــع المعلومــات والتفســيرات التــي تعتبرهــا ضروريــة لتزويدهــا 
بأدلــة تكفــي إلعطــاء تأكيــدات معقولــة بــأن البنــك لــم يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة 

اإلســامية كمــا هــو مفّســر مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية.

قامــت وحــدة التدقيــق الشــرعي بمراجعــة وتدقيــق المعامــات المنفــذة فــي البنــك ورفعــت 
تقريــرًا إلــى هيئــة الرقابــة الشــرعية، وأكــد التقريــر التــزام البنــك وتطبيقــه لقــرارات هيئــة 

الرقابــة الشــرعية للبنــك.

عقــدت الهيئــة عــدة اجتماعــات خــال الســنة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢019 للــرد علــى 
االستفســارات، والموافقــة علــى الفــرص االســتثمارية التــي قدمتهــا اإلدارة المعنيــة فــي صحــار 

اإلســامي.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة صحار اإلسالمي لعام ٢٠19 
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قائمة الفتاوى التي تم إصدارها في ٢٠19

تفاصيل الفتاوىمرجع الفتاوىالفترة

٢٠19/1/٣الربع األول

منتج تمويل رأس المال العامل بالوكالة 

بيان المسألة:

ُعرضت على هيئة الرقابة الشرعية وثائق منتج تمويل رأس المال العامل بالوكالة التي تتضمن:

1- اتفاقية الوكالة الرئيسية

٢- سياسة منتج الوكالة لتمويل رأس المال العامل

٣- وثيقة منتج الوكالة لتمويل رأس المال العامل 

القرار:

استعرض أعضاء هيئة الرقابة الشرعية هيكل المنتج، واآللية والوثائق، ورأوا أنه يتوافق مع مبادئ الشريعة.

٢٠19/1/٤الربع األول

اإليجارات المستلمة مقدمًا في عقود تمويل االستصناع

بيان المسألة:

ُعـــرض علـــى هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية استفســـار إن كان باإلمـــكان اعتبـــار اإليجـــار المســـتلم مســـبقً فـــي عقـــود 

االســـتصناع دخـــًا للبنـــك وأن يتـــم تثبيـــت الدخـــل فـــي قوائـــم الماليـــة للبنـــك.

القرار:

هنـــاك إجمـــاع بيـــن علمـــاء الشـــريعة علـــى أنـــه يمكـــن دفـــع اإليجـــار مقدمـــً قبـــل تســـليم األصـــل واســـتخدامه وبالمثـــل، 

إذا تـــم التوصـــل إلـــى اتفـــاق بيـــن المؤجـــر والمســـتأجر علـــى الســـداد المســـبق لإلجـــارة كليـــً أو جزئيـــً، أو بعـــد فتـــرة 

اإلجـــارة أو أثنـــاء فتـــرة اإلجـــارة، فهـــذا مســـموح.

أمـــا إذا لـــم يتـــم تســـليم األصـــل للمســـتأجر، فســـيتعين علـــى المؤجـــر إعـــادة أي إيجـــار مقـــدم مـــن قبـــل المســـتأجر، ألنـــه 

بموجـــب مبـــادئ اإلجـــارة، يتعيـــن علـــى المؤجـــر تســـليم العيـــن وإن يتـــم االســـتفادة مـــن قبـــل المســـتأجر.

»المسلمون على شروطهم إال شرطًا أحّل حرامًا أو حّرم حالاًل - األصل في المعامالت اإلباحة«

وفـــي بعـــض الحـــاالت يتـــم تنفيـــذ عقـــد اإلجـــارة ويتـــم ســـداد اإلجـــارة مقدمـــً، وفـــي وقـــت الحـــق يتـــم إنهـــاء العقـــد، ففـــي 

هـــذه الحالـــة فيتطلـــب مـــن المؤجـــر اســـترداد اإلجـــارات للفتـــرة التـــي لـــم يتـــم االنتفـــاع منهـــا مـــن قبـــل المســـتأجر.

وإذا فشـــل المؤجـــر فـــي تســـليم األصـــل فـــي الوقـــت المتفـــق عليـــه، فيجـــب عليـــه إعـــادة الدفعـــة المقدمـــة إلـــى العميـــل 

ألّن الدفعـــة المقدمـــة تخـــص المؤجـــر فقـــط بشـــرط تســـليم حـــق االنتفـــاع لأصـــل.

قائمة الفتاوى التي تم إصدارها في ٢٠19

تفاصيل الفتاوىمرجع الفتاوىالفترة

٢٠19/1/1الربع األول

توزيع األرباح لشهر ديسمبر ٢٠18 ويناير وفبراير ومارس ٢٠19

بيان المسألة:

تم إرسال توزيع األرباح لشهر ديسمبر ٢018 ويناير وفبراير ومارس ٢019 إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

القرار:

تمت مراجعة توزيع األرباح لشهر ديسمبر ٢018 ويناير وفبراير ومارس ٢019 والموافقة عليها من قبل أعضاء هيئة 
الرقابة الشرعية الذي أكد أنه يتماشى مع اإلرشادات المعتمدة.

٢٠19/1/٢الربع األول

تمويل المضاربة

بيان المسألة:

تم إرسال الوثائق الخاصة بمنتج المضاربة إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التي تضمنت:

1- اتفاقية المضاربة الرئيسية

٢- وثيقة سياسة منتج المضاربة

٣- وثيقة اإلجراءات

4- ورقة مراقبة األعمال

القرار:

تم اعتماد وثائق منتج المضاربة بناًء على التأكيد التالي:

سيكون تمويل المضاربة تسهيًا مستقًا وغير مرتبط بتسيهات أخرى.

اتفاقيـــة المضاربـــة التـــي يبرمهـــا صحـــار اإلســـامي مـــع العميـــل ســـيتم منحهـــا بموجـــب إرشـــادات هيئـــة المحاســـبة 
ــامية. ــة اإلسـ ــات الماليـ ــة للمؤسسـ والمراجعـ

ســـيتم منـــح العميـــل )المضـــارب( تســـهيًا محـــدودًا يمكـــن مـــن خالـــه ســـحب أي مبالـــغ عنـــد الطلـــب، وإعادتهـــا فـــي 
حالـــة عـــدم االحتيـــاج لهـــا.

ـــي المتحقـــق. وُيســـمح  ـــح اإلجمال ـــاًء علـــى الرب ـــد االســـتثمار مـــن العميـــل لأمـــوال المســـتثمرة بن سيحســـب البنـــك عوائ
ــال )البنـــك(. إال أنـــه يســـتوجب  ــة التـــي تـــم اســـتثمارها مـــن قبـــل رب المـ ــه مـــع أصـــل المضاربـ ــارب بخلـــط أصولـ للمضـ

معرفـــة أصـــل كل منهـــا بعـــد عمليـــة الخلـــط.

سيتم خصم تكلفة المبيعات من إجمالي الربح. سيتم توزيع الربح اإلجمالي للشركة على مستويين:

1 - مستوى المشاركة في رأس المال: بناًء على مقدار رأس المال المقدم من الطرفين.

٢ - مستوى المضاربة: بناًء على معدل الربح المتوقع.

استعرض أعضاء هيئة الرقابة الشرعية هيكل المنتج، واآللية والوثائق، ورأوا أنه يتوافق مع مبادئ الشريعة.
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قائمة الفتاوى التي تم إصدارها في ٢٠19

تفاصيل الفتاوىمرجع الفتاوىالفترة

٢٠19/٢/7الربع الثاني

حساب الربح تحت منتج تمويل الوكالة

بيان المسألة:

هـــل يتـــم احتســـاب الربـــح فـــي التمويـــل بالوكالـــة علـــى أســـاس إجمالـــي أو صافـــي الربـــح؟ ومـــا هـــي التحديـــات التـــي 
تواجـــه المؤسســـات الماليـــة اإلســـامية فـــي حســـاب الربـــح علـــى أســـاس الصافـــي؟

ـــح علـــى أســـاس صافـــي  ـــات التـــي تواجـــه البنـــك فـــي تفعيـــل حســـب الرب ـــة الشـــرعية التحدي ُعرضـــت علـــى هيئـــة الرقاب
ـــة مـــن حيـــث: ـــل بالوكال ـــح فـــي منتـــج التموي الرب

1-  إن حســـاب الربـــح علـــى أســـاس صافـــي الربـــح يجعـــل العقـــد أحـــادي الجانـــب، حيـــث يمكـــن للوكيـــل )العميـــل( أن 
يحّقـــق أرباحـــً كبيـــرة، فـــي حيـــن يتحّمـــل البنـــك جميـــع مخاطـــر االئتمـــان.

ـــة مـــن األمـــور  ـــك فـــي جمل ـــح يعنـــي أن الوكيـــل يمكـــن أن يحســـم أي تكاليـــف، بمـــا فـــي ذل ٢-  حســـاب صافـــي الرب
كالتكاليـــف التـــي تعـــزى إلـــى التمويـــل، األصـــول الثابتـــة، كشـــوف الرواتـــب، اإلدارة، التســـويق، انخفـــاض قيمـــة 

ـــك. ممـــا يتـــرك للمـــوكل وهـــو العميـــل مشـــاركة هـــذه المخاطـــر. ـــى ذل ـــا إل ـــب وم األصـــول والضرائ

القرار:

رأي رئيس الهيئة كما يلي:

ــاب  ــح، ألن حسـ ــي الربـ ــى إجمالـ ــح وليـــس علـ ــي الربـ ــى صافـ ــاح علـ ــاب األربـ ــون حسـ ــب أن يكـ ــة، يجـ ــبة للمضاربـ  بالنسـ

ــامية.  ــريعة اإلسـ ــب الشـ ــورة حسـ ــال المحضـ ــى رب المـ ــب إلـ ــي تذهـ ــاح التـ ــع األربـ ــى جميـ ــؤدي إلـ ــد يـ ــح قـ ــي الربـ إجمالـ

بالنســـبة للوكالـــة، يحـــق للمـــوكل أن يحســـب ربحـــً إجماليـــً إذا وافـــق علـــى ذلـــك. 

رأي نائب رئيس الهيئة كما يلي:

القاعـــدة الشـــرعية األساســـية التـــي وضعهـــا البنـــك المركـــزي الـــذي يقضـــي بحســـاب الربـــح علـــى أســـاس صافـــي األربـــاح 

فـــي تمويـــل الوكالـــة، ومـــع ذلـــك، فـــإن إدارة البنـــك لديهـــا مشـــكات عمليـــة فـــي تنفيـــذ حســـاب األربـــاح علـــى أســـاس 

ـــة فـــي  ـــى البنـــك المركـــزي العمانـــي لقيـــاس مـــا إذا كان هنـــاك أي مرون صـــاٍف كالمذكـــورة أعـــاه التـــي ينبغـــي نقلهـــا إل

هـــذا الشـــأن.

بالنظـــر إلـــى الصعوبـــات التـــي تواجههـــا إدارة البنـــك فـــي حســـاب ربـــح الوكالـــة علـــى أســـاس صـــاٍف يجـــب أن يتفـــق 

الطرفـــان علـــى حســـاب إجمالـــي الربـــح طالمـــا أن النفقـــات عادلـــة ومعقولـــة ومحـــّددة ومتفـــق عليهـــا مســـبقً مـــن قبـــل 

الوكيـــل، وُيســـمح بخصـــم مصروفـــات التشـــغيل مـــن إجمالـــي األربـــاح.

اتفـــق أعضـــاء هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية أن ربـــح الوكالـــة يجـــب أن يحســـب علـــى أســـاس الصافـــي وليـــس علـــى أســـاس 

ــادرة  ــوى الصـ ــى أن الفتـ ــة إلـ ــم، باإلضافـ ــن، واهلل أعلـ ــكا الطرفيـ ــدالً لـ ــح أكثرعـ ــي الربـ ــاب صافـ ــح، ألن حسـ ــي الربـ إجمالـ

ـــة علـــى  ـــح الوكال ـــي أجمعـــت علـــى أن حســـاب رب ـــة الشـــرعية التابعـــة للبنـــك المركـــزي العمان ـــا للرقاب مـــن الهيئـــة العلي

أســـاس ربـــح صافـــي إلزامـــي التنفيـــذ.

ــه التحديـــد  ــة الشـــرعية صياغـــة عقـــود التمويـــل لـــدى البنـــك بأحـــكام لتشـــمل علـــى وجـ اقتـــرح نائـــب رئيـــس الهيئـ

ـــواع مصروفـــات التشـــغيل التـــي يجـــوز للوكيـــل اقتطاعهـــا مـــن أرباحـــه اإلجماليـــة ومشـــاركة أي تفاصيـــل عـــن  جميـــع أن

النفقـــات التـــي ســـتتحمل مـــع المـــوكل قبـــل صنعهـــا، وبهـــذه الطريقـــة يمكـــن حمايـــة مصلحـــة البنـــك والحفـــاظ علـــى 

تطبيـــق الفتـــوى. 

قائمة الفتاوى التي تم إصدارها في ٢٠19

تفاصيل الفتاوىمرجع الفتاوىالفترة

٢٠19/1/٥الربع األول

برنامج السحب على الجوائز

بيان المسألة:

طلب من أعضاء الهيئة االطاع على الوثائق الخاصة لبرنامج السحب على الجوائز التي تتضمن ما يلي:

1- شروط خاصة للبرنامج

٢- دليل سياسة البرنامج

القرار:

بعـــد أن اســـتعرض أعضـــاء الهيئـــة الهيـــكل واآلليـــة والوثائـــق لمنتـــج المضاربـــة وقـــد قـــرر مســـبقً علـــى أنـــه يتوافـــق مـــع 

مبـــادئ الشـــريعة اإلســـامية. وبشـــكل أكثـــر تحديـــدًا، ســـتكون الجائـــزة متاحـــة فقـــط للعمـــاء الذيـــن لديهـــم حســـابات 

ــال  ــن خـ ــمه مـ ــار اسـ ــم اختيـ ــة إذا تـ ــزة النقديـ ــى الجائـ ــول علـ ــاركة والحصـ ــل المشـ ــق للعميـ ــر. ويحـ ــة للتوفيـ المضاربـ

الســـحب. فـــرأي أعضـــاء الهيئـــة علـــى أن رب المـــال ال يمكنـــه أن ينـــص علـــى ضمـــان رأس المـــال. )فيكـــون رأس المـــال 

مضمونـــً فقـــط فـــي حالـــة احتيـــال المضـــارب أو اإلهمـــال أو ســـوء التصـــّرف أو خرقـــه للشـــروط التعاقديـــة(.

وســـوف تصـــرف الجوائـــز مـــن أمـــوال المســـاهمين ولـــن يتـــم صرفهـــا مـــن أمـــوال المودعيـــن. فـــإن نظـــام الســـحب علـــى 

الجوائـــز واســـتحقاق الربـــح فـــي المضاربـــة همـــا عقـــدان منفصـــان ومســـتقان أحدهمـــا هـــو فرصـــة )غيـــر مضمونـــة( 

تمنـــح العميـــل مكافـــأة نقديـــة نتيجـــة ظهوراســـمه فـــي الســـحب واآلخـــر قائـــم علـــى حصـــة العميـــل المتفـــق عليهـــا 

فـــي الربـــح الفعلـــي والمتولّـــد مـــن المضاربـــة بينـــه وبيـــن البنـــك.

٢٠19/٢/٦الربع الثاني

توزيع األرباح لشهر أبريل ومايو ويونيو ٢٠19

بيان المسألة:

تم إرسال توزيع األرباح لشهر أبريل ومايو ويونيو ٢019 إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

القرار:

ــة  ــة الرقابـ ــاء هيئـ ــا مـــن قبـــل أعضـ ــة عليهـ ــو ٢019 والموافقـ ــو ويونيـ ــاح لشـــهر أبريـــل ومايـ ــع األربـ ــة توزيـ تمـــت مراجعـ

ــدة. ــادات المعتمـ ــع اإلرشـ ــه يتماشـــى مـ ــى أنـ ــدوا علـ ــن أكـ ــرعية الذيـ الشـ
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قائمة الفتاوى التي تم إصدارها في ٢٠19

تفاصيل الفتاوىمرجع الفتاوىالفترة

٢٠19/٣/8الربع الثالث

توزيع األرباح لشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر ٢٠19

بيان المسألة:

تم إرسال توزيع األرباح لشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر ٢019 إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

القرار:

ــة  ــاء هيئـ ــا مـــن قبـــل أعضـ ــة عليهـ ــبتمبر ٢019 والموافقـ ــو، أغســـطس وسـ ــاح لشـــهر يوليـ ــع األربـ ــة توزيـ تمـــت مراجعـ

ــادات المعتمـــدة. ــع اإلرشـ ــه يتماشـــى مـ ــرعية الذيـــن أكـــدوا أنـ ــة الشـ الرقابـ

٢٠19/٣/9الربع الثالث

توزيع األرباح لشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر ٢٠19

إجراء دفع الهبات لكبار المودعين تحت منتج المضاربة والوكالة

بيان المسألة:

هل يمكن دفع هبة لبعض كبار المودعين بشكل مستمر تحت برامج التوفير بالمضاربة والوكالة؟

القرار:

يتـــم منـــح هبـــة بشـــكل مســـتمر مـــن قبـــل البنـــك مـــن ثروتـــه الخاصـــة وليـــس مـــن حصـــة المودعيـــن اآلخريـــن ويتمتـــع 

البنـــك بحقوقـــه فـــي توزيـــع ثروتـــه كمـــا يرغـــب.  

إذا كانـــت الهبـــة تعاقديـــً، فـــا يجـــوز ذلـــك ألن اســـتمرارية إعطـــاء الهبـــة تجعلهـــا عرفـــً والمعـــروف عرفـــً كالمشـــروط 

شـــرطً وبالتالـــي ال ينبغـــي إعطـــاء هبـــة علـــى أســـاس مســـتمر إلـــى الحـــد الـــذي ُيفهـــم فيـــه أن المعـــدل المتوقـــع يصبـــح 

هـــو معـــدل ربـــح مضمـــون يعطـــى للعميـــل مـــن البنـــك.

للبنـــك المركـــزي العمانـــي القـــول الفصـــل فـــي هـــذا األمـــر، وينبغـــي لـــإلدارة أن تنقـــل إلـــى البنـــك المركـــزي العمانـــي أن 

هـــذه الممارســـات ضروريـــة لجـــذب الودائـــع ذات الحجـــم الكبيـــر لفتـــرات طويلـــة وإال فـــإن هـــذه الودائـــع ســـتذهب إلـــى 

بنـــوك منافســـة.

٢٠19/٣/1٠الربع الثالث

استخدام عمالء صحار اإلسالمي آالت اإليداع النقدي لبنك صحار الدولي

بيان المسألة:

هل يجوز لعماء صحار اإلسامي استخدام أجهزة اإليداع النقدي لبنك صحار الدولي والعكس؟ 

القرار:

ُعِرض هذا االستفسار على هيئة الرقابة الشرعية والتالية هي آراؤهم حول الموضوع:

رأى رئيـــس الهيئـــة بأنـــه ال توجـــد إشـــكالية شـــرعية حـــول اســـتخدام عمـــاء صحـــار اإلســـامي ألجهـــزة اإليـــداع لصحـــار 

الدولـــي والعكـــس صحيـــح.

واتفق نائب رئيس الهيئة على رأي رئيس الهيئة.

ــار  ــار اإلســـامي اســـتخدام أجهـــزة اإليـــداع لـــدى صحـ ــّزان رأى بإمكانيـــة عمـــاء صحـ أمـــا عضـــو هيئـــة الرقابـــة الشـــيخ عـ

ــار اإلســـامي. ــزة اإليـــداع التابعـــة لصحـ ــار الدولـــي ألجهـ الدولـــي وتحّفـــظ برأيـــه حـــول اســـتخدام عمـــاء صحـ

وتـــم اعتمـــاد أصـــوات األغلبيـــة بجـــواز الطرفيـــن الســـتخدام أجهـــزة اإليـــداع النقـــدي شـــرط الحصـــول علـــى الموافقـــة مـــن 

قبـــل البنـــك المركـــزي.
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نواصل معًا
-رحلة الفوز

البيانات
المالية

-صحار اإلسالمي



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

بيان المركز المالي
كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

 ٢٠19
ريال عماني

باآلالف

 ٢018
ريال عماني

باآلالف
إيضاح

األصول

11.99٠8.7٣7ب 1نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
٥.٢8٤9.8٣0ب ٢مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

1٣.٣٦٦1٣.٣60ب ٣ )أ(مديونيات المرابحة  
71.٠9757.049ب ٣ )ب(إجارة منتهية بتمليك 

8٥.٢٥٣7٣.904ب ٣ )ج(استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
٤٢.٢٦9٣5.٣11ب ٣ )د(مشاركة متناقصة 

٢٣.٤٢٣٢0.944ب 4استثمارات أوراق مالية 
1.٠9٥1.1٢6ب 5ممتلكات ومعدات وتركيبات 

٣.٥٣٤٢.404ب 6أصول أخرى

٢٥7,٣11٢٢٢,665إجمالي األصول

  ══════   ══════ 
االلتزامات

17٤.٤٢٦1٣٣.٣76ب 7ودائع وكالة

17.٤8٥19.168ب 8ودائع عماء وحسابات أخرى

٢.٢٢٣1,655ب 9التزامات أخرى

19٤.1٣٤154,199إجمالي االلتزامات 

٢9.18740.984ب 10حقوق الماّلك لحملة حسابات االستثمار

حقوق الماّلك 

٣٠.٠٠٠٢5.000ب 11 )أ(رأس المال المخصص 

1٣٤1٣4ب 11 )ب(احتياطي قانوني

988988ب 11 )ج(احتياطي عام

-٦٠٢ب 11 )د(احتياطي انخفاض القيمة

٢.٢٦٦1,٣60أرباح محتجزة

٣٣.99٠٢7,48٢إجمالي حقوق الماّلك

٢٥7,٣11٢٢٢.665إجمالي االلتزامات وحقوق الماّلك لحملة حسابات االستثمار  وحقوق الماّلك   ════

٣٤,٥٤٢٣٢,٣01ب 1,1٢التزامات عرضية

٤,٠9٣1.045ب ٢,1٢ارتباطات

اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ٢7 يناير ٢0٢0 ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

 

اإليضاحات المرفقة من أ 1 إلى د 8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة 
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بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠19

 ٢٠19
ريال عماني

باآلالف

 ٢018
ريال عماني

باآلالف
إيضاح

3,1252,252ج 1إيرادات من أنشطة التمويل المشترك والمديونيات

)744()771(ج 3عائدات على حملة حسابات استثمار غير مقيدة 

2,3541,508الحصة من اإليرادات )كمضارب ورب المال(

7,6886,184ج 1إيرادات أنشطة التمويل الممولة ذاتيً 

1,5911,135ج٢إيرادات من أنشطة االستثمار الممولة ذاتيً

11,6338,827إيرادات من تمويل واستثمارات ومديونيات 

)4,170()5,779(ج 3العائد على المستحقات بموجب عقود الوكالة 

5,8544,657صافي إيرادات من أنشطة التمويل واالستثمار

236360ربح صرف عملة أجنبية - بالصافي

872263ج 4إيرادات أخرى

6,9625,280إجمالي اإليرادات

)1,891()2,256(تكاليف الموظفين

)1,441()2,237(ج 5مصروفات تشغيل أخرى

)293()297(ب 5االستهاك

)3,625()4,790(إجمالي المصروفات

2,1721,655ربح التشغيل قبل انخفاض القيمة وتخصيص ضريبة الدخل

)21()9(ب 4الخسائر االئتمانية المتوقعة الستثمارات أوراق مالية

)10(15ب 2الخسائر االئتمانية المتوقعة لمستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

)986()336(ب 3الخسائر االئتمانية المتوقعة لسلفيات التمويل ومديونيات أخرى

)6()68(ب 9الخسائر االئتمانية المتوقعة اللتزامات دفعات تمويل وضمانات مالية

1,774632ربح السنة قبل خصم الضريبة

)95()266(الضريبة المخصصة من المكتب الرئيسي

1,508537إجمالي الدخل الشامل للسنة بالصافي من ضريبة الدخل 
   ══════ 

اإليضاحات المرفقة من أ 1 إلى د 8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

بيان التغيرات في حقوق الماّلك
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠19

اإليضاحات المرفقة من أ 1 إلى د 8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

إيضاح

رأس 
المال 

المخصص
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام

احتياطي 
انخفاض 

القيمة
أرباح 

المجموعمحتجزة

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

1.٣٦٠٢7.٤8٢-٢٥.٠٠٠1٣٤988كما في 1 يناير ٢019

٥.٠٠٠----٥.٠٠٠ب 11 )أ(رأس المال المخصص خال السنة

-)٦٠٢(٦٠٢---تحويل إلى احتياطي انخفاض القيمة خال السنة

1,٥٠81,٥٠8----ربح السنة

٣٠,٠٠٠1٣٤988٦٠٢٢,٢٦٦٣٣,99٠كما في ٣1 ديسمبر ٢019

رأس 
المال 

المخصص
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام
احتياطي 

المجموعأرباح محتجزةانخفاض القيمة

إيضاح
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

897٢٣,019-٢1,001٣4988كما في 1 يناير ٢018

)74()74(----أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9

الرصيد االفتتاحي المعّدل بموجب معيار 
التقارير المالية الدولية رقم 9

٢1,001٣4988-8٢٣٢٢,945

4،000---4,000ب 11 )أ(رأس المال المخصص خال السنة

5٣75٣7----ربح السنة

1,٣60٢7,48٢-٢5,0001٣4988كما في ٣1 ديسمبر ٢018
══════ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

بيان التدفقات المالية 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠19

اإليضاحات المرفقة من أ 1 إلى د 8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 

 ٢٠19
ريال عماني

باآلالف

 ٢018
ريال عماني

باآلالف

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

1,77٤6٣٢الربح قبل خصم الضريبة

تسويات لـ :
٢97٢9٣االستهاك

٣981,0٢٣صافي خسارة انخفاض القيمة على أصول التمويل

7-خسارة من بيع أصول ثابتة

)9٣0()1,٢٣7(إيرادات من االستثمارات

1,٢٣٢1,0٢5ربح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

-)٢8(مستحق من بنوك وودائع وكالة

)996()٤٠(مديونيات المرابحة

)٢,788()1٣,919(إجارة منتهية بتمليك

)٣٣,075()11,٤1٢(استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

984)7,1٤٥(مشاركة متناقصة

٤٢,9781٢,٢1٢ودائع وكالة

)668()1,٦8٣(ودائع عماء وحسابات أخرى

)5٣7()1,٥77(أصول أخرى

٤99698التزامات أخرى

)11٢(-ضريبة دخل مدفوعة

)٢٣,٢57(8,9٠٥صافي النقد من/)المستخدم في( أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)٣80()٢٦٦(حيازة أصول ثابتة

50-بيع أصول ثابتة

1,٤٦9644إيرادات مستلمة من االستثمارات

8,000-بيع استثمارات

)1٢,899()٢,٦91(حيازة االستثمارات

)4,585()1,٤88(صافي النقد من/)المستخدم في( أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

6,517)11,797(التغيرات في حساب استثمار غير مقيد 

٥,٠٠٠4,000رأس المال المخصص خال السنة

10,517)٦,797(صافي النقد )المستخدم في(/من أنشطة التمويل

)17,٣٢5(٦٢٠صافي )النقص(/ الزيادة في النقد والنقد المعادل

٥,879٢٣,٢04النقد والنقد المعادل في بداية السنة

٦,٤995,879النقد والنقد المعادل في ٣1 ديسمبر
  ══════   ══════ 

ممثاًل في:

11,99٠8,7٣7نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
٥,٢8٥9,845مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

)1٢,70٣()1٠,77٦(ودائع وكالة من بنوك

٦,٤995,879
  ══════ 

التأسيس والشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  أ 1  

ــزي  ــك المركـ ــن البنـ ــادر عـ ــامية الصـ ــة اإلسـ ــً لترخيـــص الصيرفـ ــار ش.م.ع.ع.( وفقـ ــك صحـ ــابقً: بنـ ــي( )سـ ــز الرئيسـ ــي ش.م.ع.ع. )المركـ ــار الدولـ ــك صحـ ــارس بنـ يمـ
ــار  ــامية تحـــت اســـم »صحـ ــريعة اإلسـ ــادئ الشـ ــد ومبـ ــً لقواعـ ــرى وفقـ ــة األخـ ــرة الماليـ ــامية وأنشـــطة المتاجـ ــة اإلسـ ــال الصيرفـ ــخ ٣0 أبريـــل ٢01٣ أعمـ العمانـــي بتاريـ
ـــع للبنـــك ضمـــان التـــزام النافـــذة بقواعـــد الشـــريعة ومبادئهـــا فـــي معاماتهـــا وأنشـــطتها.  ـــة الشـــرعية التاب اإلســـامي« )النافـــذة(. وتقـــع علـــى عاتـــق مجلـــس الرقاب
وكمـــا هـــو مطلـــوب وفقـــً للبنديـــن ٣-5-1-٢ و ٣-5-1-٣ مـــن المـــادة 1- بعنـــوان »متطلبـــات الترخيـــص« لإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية )»اإلطـــار«( 
ــابه  ــامية واحتسـ ــة اإلسـ ــذة الصيرفـ ــاح –ب 14 )ا( لنافـ ــع اإليضـ ــي )راجـ ــال عمانـ ــون ريـ ــي ٢5 مليـ ــب الرئيسـ ــص المكتـ ــي، خصـ ــزي العمانـ ــك المركـ ــن البنـ ــادر عـ الصـ

كرأسمال مخصص. 

لـــم تمـــارس النافـــذة نشـــاطها كهيئـــة مســـتقلة وتـــم إعـــداد البيانـــات الماليـــة المنفصلـــة للنافـــذة لالتـــزام بمتطلبـــات البنديـــن 1-5-1-٢   و 1-5-1-4 مـــن المـــادة ٢ 
بعنـــوان »التزامـــات وحوكمـــة عامـــة« لإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي. 

تقـــدم النافـــذة مجموعـــة كاملـــة مـــن خدمـــات ومنتجـــات الصيرفـــة اإلســـامية. وتتمثـــل األنشـــطة الرئيســـية للنافـــذة فـــي قبـــول ودائـــع العمـــاء المتوافقـــة مـــع 
الشـــريعة وتقديـــم تمويـــل متوافـــق مـــع الشـــريعة وتقديـــم خدمـــات االســـتثمار والصيرفـــة التجاريـــة واألنشـــطة االســـتثمارية األخـــرى المســـموح بهـــا وفقـــً لإلطـــار 

ــة اإلســـامية.  التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـ

أساس اإلعداد أ 2 

فقرة االلتزام أ ٢-1 

تـــم إعـــداد البيانـــات الماليـــة للنافـــذة وفقـــً لمعاييـــر المحاســـبة الماليـــة الصـــادرة عـــن منظمـــة المحاســـبة والتدقيـــق للمؤسســـات الماليـــة اإلســـامية )المنظمـــة( 
وقواعـــد الشـــريعة اإلســـامية ومبادئهـــا كمـــا يحددهـــا مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية التابـــع للنافـــذة واإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية الصـــادر عـــن 
البنـــك المركـــزي العمانـــي. وفقـــً لمتطلبـــات منظمـــة المحاســـبة والتدقيـــق للمؤسســـات الماليـــة اإلســـامية، بالنســـبة للمســـائل التـــي ال تغطيهـــا معاييـــر المحاســـبة 
الماليـــة، تســـتخدم النافـــذة المعاييـــر الصـــادرة مـــن قبـــل مجلـــس المعاييـــر المحاســـبية الدوليـــة )المجلـــس( والتفســـيرات الصـــادرة مـــن قبـــل اللجنـــة التطبيقيـــة 

ـــة مطبقـــة. ـــر محاســـبة مالي ـــا يتـــم إصـــدار معايي ـــة عندم ـــر المحاســـبة المالي ـــة وســـيتم اســـتبدالها الحقـــً بمعايي ـــة الدولي ـــر المالي ـــر التقاري لتفســـيرات معايي

لم يتم عرض فقرة المصادر واستخدامات الصندوق الخيري حيث إنها ليست ذات صلة.

أساس القياس أ ٢-٢ 

تـــم إعـــداد البيانـــات الماليـــة وفقـــً لمبـــدأ التكلفـــة التاريخيـــة فيمـــا عـــدا األدوات الماليـــة المشـــتقة واالســـتثمارات التـــي تـــم قياســـها بالقيمـــة العادلـــة. تـــم عـــرض هـــذه 
البيانـــات الماليـــة بالريـــال الُعمانـــي وهـــو العملـــة التنفيذيـــة للنافـــذة. تـــم تقريـــب جميـــع المعلومـــات الماليـــة المعروضـــة بالريـــال الُعمانـــي إلـــى أقـــرب ألـــف.

استخدام التقديرات واالجتهادات المحاسبية أ ٢-٣ 

عنـــد إعـــداد البيانـــات الماليـــة للبنـــك، يتعيـــن علـــى اإلدارة وضـــع بعـــض التقديـــرات واالفتراضـــات التـــي تؤثـــر علـــى المبالـــغ التـــي تـــم اإلفصـــاح عنهـــا لأصـــول وااللتزامـــات 
ــة  ــبية هامـ ــادات محاسـ ــري اإلدارة اجتهـ ــة إلـــى أن تجـ ــاك حاجـ ــه الخصـــوص، هنـ ــة. وعلـــى وجـ ــم العادلـ ــة والقيـ ــاض القيمـ ــن انخفـ ــة عـ ــات الناتجـ ــة والمخصصـ الماليـ
عنـــد تقديـــر قيمـــة وتوقيـــت التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية عنـــد تحديـــد مســـتوى المخصصـــات المطلوبـــة للتمويـــل منخفـــض القيمـــة والمديونيـــات وكذلـــك 
مخصصـــات انخفـــاض قيمـــة اســـتثمارات أوراق ماليـــة غيـــر مدرجـــة. يتـــم تقييـــم التقديـــرات واالجتهـــادات المحاســـبية بشـــكل مســـتمر وهـــي تســـتند إلـــى الخبـــرة 
التاريخيـــة وعوامـــل أخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك توقعـــات األحـــداث المســـتقبلية التـــي يعتقـــد أنهـــا معقولـــة فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف. قـــد تختلـــف النتائـــج الفعليـــة عـــن 

هـــذه التقديـــرات.

تتـــم مراجعـــة التقديـــرات واالفتراضـــات المتعلقـــة بهـــا بشـــكل منتظـــم. وســـيتم إدراج التعديـــات علـــى التقديـــرات المحاســـبية فـــي الفتـــرة التـــي يتـــم فيهـــا تعديـــل 
التقديـــرات إذا أثـــرت تلـــك التعديـــات فقـــط علـــى تلـــك الفتـــرة أو فـــي فتـــرة تعديـــل التقديـــرات وفتـــرات مســـتقبلية إذا أثـــرت تلـــك التعديـــات علـــى حـــل مـــن الفتـــرة 

الحاليـــة وفتـــرات مســـتقبلية. التقديـــرات التـــي اعتبـــر البنـــك بـــأن لهـــا مخاطـــر جوهريـــة فـــي إجـــراء تعديـــل فـــي الفتـــرات الاحقـــة مبينـــة فـــي اإليضاحـــات.  

مخصصات انخفاض القيمة مقابل عقود التمويل مع العمالء

تراجـــع النافـــذة عقـــود التمويـــل الخاصـــة بهـــا بتاريـــخ كل تقريـــر لتقييـــم مـــا إذا كان يجـــب تســـجيل مخصـــص انخفـــاض القيمـــة فـــي البيانـــات الماليـــة. وعلـــى وجـــه 
الخصـــوص، يســـتلزم إجـــراء اجتهـــادات محاســـبية مـــن قبـــل اإلدارة فـــي تقديـــر المبالـــغ والوقـــت للتدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية عنـــد تحديـــد مســـتوى المخصـــص 
ـــرات علـــى افتراضـــات حـــول العوامـــل المتضمنـــة درجـــات مختلفـــة مـــن االجتهـــادات والشـــكوك وقـــد تختلـــف النتائـــج الفعليـــة  المطلـــوب. تعتمـــد مثـــل هـــذه التقدي

ممـــا ســـينتج عنهـــا تغيـــرات مســـتقبلية فـــي المخصصـــات.

ـــك بتكويـــن مخصصـــات جماعيـــة النخفـــاض القيمـــة ضـــد المخاطـــر  ـــة، تقـــوم النافـــذة كذل ـــة فردي ـــى المخصصـــات المعينـــة مقابـــل عقـــود تمويـــل جوهري باإلضافـــة إل
التـــي علـــى الرغـــم مـــن أنـــه لـــم يتـــم تحديدهـــا بأنهـــا تتطلـــب مخصصـــً معينـــً، إال أن بهـــا مخاطـــر كبيـــرة لتعثـــر الســـداد عنـــد منحهـــا فـــي األصـــل. ويأخـــذ هـــذا فـــي 

ـــة والصناعـــة والتقـــادم التكنولوجـــي والضعـــف التنظيمـــي المحـــدد أو انخفـــاض فـــي التدفقـــات النقديـــة. االعتبارعوامـــل مثـــل تدهـــور فـــي مخاطـــر الدول
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

أساس اإلعداد )تابع( أ 2 

استخدام التقديرات واالجتهادات المحاسبية )تابع( أ ٢-٣ 

تصنيف االستثمارات

ـــة أو بالتكلفـــة  ـــة مـــن خـــال حقـــوق الملكي ـــان الدخـــل أو بالقيمـــة العادل ـــة مـــن خـــال بي ـــا إذا كان يجـــب تصنيفـــه بالقيمـــة العادل ـــازة اســـتثمار م تقـــرر اإلدارة عنـــد حي
المطفـــأة.

السيولة

تديـــر النافـــذة الســـيولة الخاصـــة بهـــا مـــن خـــال اعتبـــار فتـــرات اســـتحقاق أصولهـــا والتزاماتهـــا الموضحـــة فـــي إفصاحـــات مخاطـــر الســـيولة فـــي اإليضـــاح د٢-٢. 
ويتطلـــب هـــذا القيـــام باجتهـــادات محاســـبية عنـــد تحديـــد فتـــرات اســـتحقاق األصـــول وااللتزامـــات بـــدون فتـــرات اســـتحقاق معينـــة.

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أ ٢-٤ 

لقـــد تـــم إعـــداد هـــذه البيانـــات الماليـــة باســـتخدام السياســـات المحاســـبية، التـــي تتماشـــى مـــع تلـــك المســـتخدمة فـــي إعـــداد البيانـــات الماليـــة الســـنوية للســـنة 
المنتهيـــة فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019.

معايير صدرت وسارية

أ ٢-٤-أ  معيار المحاسبة المالية رقم ٢8 المرابحة والمبيعات األخرى آجلة السداد

ـــة الســـداد فـــي عـــام  ـــة رقـــم ٢8 المرابحـــة والمبيعـــات األخـــرى مؤجل ـــار المحاســـبة المالي ـــة اإلســـامية معي أصـــدرت منظمـــة المحاســـبة والتدقيـــق للمؤسســـات المالي
٢017. ويحـــل معيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم ٢8 محـــل معيـــار المحاســـبة الماليـــة األســـبق رقـــم ٢ »المرابحـــة والمرابحـــة لآلمـــر بالشـــراء« ومعيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم 
ـــر المناســـبة المتعلقـــة باالعتـــراف والقيـــاس واإلفصاحـــات المتعلقـــة  ٢0 »بيـــع الســـداد اآلجـــل«. والغـــرض مـــن هـــذا المعيـــار هـــو وضـــع مبـــادئ المحاســـبة ورفـــع التقاري
بالمرابحـــة ومعامـــات البيـــع األخـــرى آجلـــة الســـداد لـــكل مـــن البائعيـــن والمشـــترين فيمـــا يتعلـــق بهـــذه المعامـــات. سيســـري هـــذا المعيـــار للفتـــرات الماليـــة التـــي 

ـــر ٢019. تبـــدأ فـــي أو بعـــد 1 يناي

طبقت النافذة هذا المعيار وليس له أي تأثير جوهري.

تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٦ عقود اإليجار أ ٢-٤-ب 

ـــر ٢016( اعتبـــارًا  ـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 16 عقـــود اإليجـــار )الصـــادر عـــن مجلـــس المعاييـــر المحاســـبية الدوليـــة فـــي يناي ـــى معيـــار التقاري لقـــد طبـــق البنـــك للمـــرة األول
مـــن 1 ينايـــر ٢019، وهـــو نفـــس تاريـــخ ســـريان المعيـــار. يقـــدم معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 16 متطلبـــات جديـــدة أو معدلـــة بالنســـبة لمحاســـبة اإليجـــار. يقـــدم 
المعيـــار تغييـــرات جوهريـــة علـــى محاســـبة اإليجـــار مـــن خـــال إلغـــاء التمييـــز بيـــن عقـــود اإليجـــار التشـــغيلي والتمويلـــي. يتطلـــب المعيـــار إدراج الحـــق فـــي اســـتخدام 
األصـــول والتزامـــات اإليجـــار فـــي تاريـــخ ســـريان جميـــع عقـــود اإليجـــار، باســـتثناءعقود اإليجـــار قصيـــرة األجـــل )أي عقـــود اإليجـــار بفتـــرة إيجـــار 1٢ شـــهرًا أو أقـــل( وإيجـــار 
أصـــول »منخفضـــة القيمـــة« )مثـــل أجهـــزة الحاســـب اآللـــي الشـــخصية(. علـــى النقيـــض مـــن محاســـبة المســـتأجر، لـــم تتغيـــر متطلبـــات محاســـبة المؤجـــر بشـــكل 

كبيـــر.

التأثير على محاسبة المستأجر:

لقـــد اختـــارت اإلدارة اســـتخدام»منهج التعديـــل التراكمـــي« الـــذي يتطلـــب احتســـاب التزامـــات اإليجـــار القائمـــة لعقـــود اإليجـــار التشـــغيلي الحاليـــة باســـتخدام معـــدل 
االقتـــراض المتزايـــد فـــي تاريـــخ االنتقـــال إلـــى تطبيـــق المعيـــار وترحيـــل التزامـــات اإليجـــار التمويلـــي القائمـــة وقيـــاس األصـــل بمبلـــغ يعـــادل االلتـــزام المعـــدل بالنســـبة 
ألي مبالـــغ متراكمـــة أو مدفوعـــة دون تأثيـــر علـــى الرصيـــد االفتتاحـــي لأربـــاح المحتجـــزة عنـــد االنتقـــال إلـــى تطبيـــق المعيـــار. عنـــد تطبيـــق معيـــار التقاريـــر الماليـــة 

ـــر ٢019، فقـــد قـــام البنـــك: الدوليـــة رقـــم 16 كمـــا فـــي 1 يناي

ـــإدراج الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــول والتزامـــات اإليجـــار فـــي بيـــان المركـــز المالـــي، وتـــم قياســـها مبدئيـــً بالقيمـــة الحاليـــة لمدفوعـــات اإليجـــار المســـتقبلية  •   ب  

التـــي تـــم قياســـها بمعـــدل االقتـــراض المتزايـــد لجميـــع عقـــود اإليجـــار التشـــغيلي الحاليـــة وفقـــً للفتـــرة التعاقديـــة المتبقيـــة.

ـــد علـــى التزامـــات اإليجـــار فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل. تـــم إدراج هذيـــن المصروفيـــن ضمـــن مصاريـــف  •   إدراج اســـتهاك الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــول والفوائ  

التشـــغيل األخـــرى فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل.

استبعد البنك جميع عقود اإليجار التشغيلي الحالية التي لن يتم تجديدها خال 1٢ شهرًا.   •  

ـــر  ـــه معيـــار التقاري ـــن يتـــم تجديدهـــا، فقـــد اختـــار البنـــك إدراج مصـــروف اإليجـــار بطريقـــة القســـط الثابـــت وفقـــً لمـــا يســـمح ب •   بالنســـبة لعقـــود اإليجـــار التـــي ل  

الماليـــة الدوليـــة رقـــم 16. يعـــرض هـــذا المصـــروف ضمـــن مصاريـــف التشـــغيل األخـــرى فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل.

إن تطبيق ما ورد أعاه لم ينتج عنه أي تغييرات في صافي الربح أو حقوق مساهمي البنك التي تم اإلفصاح عنها سابقً. 

لقـــد أدرج البنـــك فـــي البيانـــات الماليـــة مبلـــغ 1.1 مليـــون ريـــال عمانـــي تحـــت بنـــد الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــول والتزامـــات إيجـــار إضافيـــة كمـــا فـــي 1 ينايـــر ٢019. تـــم إدراج 
الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــول تحـــت بنـــد أصـــول أخـــرى وتـــم إدراج التزامـــات اإليجـــار كجـــزء مـــن التزامـــات أخـــرى فـــي بيـــان المركـــز المالـــي.

أساس اإلعداد )تابع( أ 2 

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة )تابع( أ ٢-٤ 

معايير صدرت ولكنها ليست سارية المفعول بعد

أ ٢-٤-ج  معيار المحاسبة المالية رقم ٣1 وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار(

أصـــدرت منظمـــة المحاســـبة والتدقيـــق للمؤسســـات الماليـــة اإلســـامية معيـــار المحاســـبة الماليـــة معيـــار المحاســـبة الماليـــة ٣1 وكالـــة االســـتثمار )الوكالـــة باالســـتثمار( 
ـــة باالســـتثمار( واألصـــول وااللتزامـــات  ـــة االســـتثمار )الوكال ـــر الماليـــة عـــن أدوات وكال فـــي عـــام ٢018. والغـــرض مـــن هـــذا المعيـــار هـــو إرســـاء مبـــادئ المحاســـبة والتقاري
ــماح  ــع السـ ــر ٢0٢0 مـ ــد 1 ينايـ ــي أو بعـ ــدأ فـ ــي تبـ ــة التـ ــرات الماليـ ــار للفتـ ــذا المعيـ ــري هـ ــل. سيسـ ــتثمر( والوكيـ ــوكل )المسـ ــن المـ ــور كل مـ ــن منظـ ــة مـ ذات الصلـ

بالتطبيـــق المبكـــر.

طبقت النافذة هذا المعيار وليس له أي تأثير جوهري.

أ ٢-٤-د  معيار المحاسبة المالية رقم ٣٥ احتياطيات المخاطر

أصـــدرت منظمـــة المحاســـبة والتدقيـــق للمؤسســـات الماليـــة اإلســـامية معيـــار المحاســـبة الماليـــة ٣5 »احتياطيـــات المخاطـــر« فـــي عـــام ٢018. وهـــذا المعيـــار باإلضافـــة 
إلـــى معيـــار المحاســـبة الماليـــة ٣0 »انخفـــاض القيمـــة وخســـائر االئتمـــان وااللتزامـــات الباهظـــة« يســـتبدالن معيـــار المحاســـبة الماليـــة األســـبق رقـــم 11 »المخصصـــات 

ـــات«. واالحتياطي

والغـــرض مـــن هـــذا المعيـــار هـــو إرســـاء مبـــادئ المحاســـبة والتقاريـــر الماليـــة عـــن احتياطيـــات المخاطـــر التـــي يتـــم وضعهـــا لتخفيـــف المخاطـــر المختلفـــة التـــي تواجـــه 
أصحـــاب المصالـــح، وهـــم بصـــورة رئيســـية المســـتثمرون الذيـــن يســـتلمون األربـــاح والخســـائر عـــن أدوات التمويـــل اإلســـامي. يســـري المعيـــار للفتـــرات الماليـــة التـــي 
تبـــدأ فـــي 1 ينايـــر ٢0٢1 مـــع الســـماح بالتطبيـــق المبكـــر فـــي حالـــة قيـــام البنـــك بالتطبيـــق المبكـــر لمعيـــار المحاســـبة الماليـــة ٣0 »انخفـــاض القيمـــة وخســـائر االئتمـــان 

وااللتزامـــات الشـــاقة«. 

ال تزال النافذة تعمل على تقييم تأثير هذا المعيار.

أ ٢-٤-هـ  معيار المحاسبة المالية رقم ٣٠ انخفاض القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات الشاقة

فـــي نوفمبـــر ٢017، أصـــدرت منظمـــة المحاســـبة والتدقيـــق للمؤسســـات الماليـــة اإلســـامية )المنظمـــة( معيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم: ٣0 – انخفـــاض القيمـــة وخســـائر 
ـــذي ســـيكون ســـاري المفعـــول  االئتمـــان وااللتزامـــات الشـــاقة، ويحـــل هـــذا المعيـــار محـــل معيـــار المحاســـبة الماليـــة الســـابق رقـــم : 11 »المخصصـــات واالحتياطيـــات« ال

للفتـــرات الماليـــة التـــي تبـــدأ فـــي 1 ينايـــر ٢0٢0، مـــع الســـماح بالتطبيـــق المبكـــر.

ــر الماليـــة الدوليـــة ــار التقاريـ  ومـــع ذلـــك، أصـــدر البنـــك المركـــزي العمانـــي خـــال ســـنة ٢017 تعميـــم »BM1149« بتاريـــخ 1٣ أبريـــل ٢017 الـــذي يحكـــم تطبيـــق معيـ
ــزي  ــك المركـ ــل البنـ ــن قبـ ــددة مـ ــات محـ ــة تعليمـ ــة أليـ ــامية الخاضعـ ــذ اإلسـ ــى البنوك/النوافـ ــً علـ ــق أيضـ ــذي ينطبـ ــوك، والـ ــع البنـ ــة« لجميـ ــم 9 »األدوات الماليـ رقـ

ــات. ــدار التعليمـ ــم إصـ ــا يتـ ــم 9، كلمـ ــة رقـ ــة الدوليـ ــر الماليـ ــار التقاريـ ــول معيـ ــامية حـ ــة اإلسـ ــآت المصرفيـ للمنشـ

طبقـــت النافـــذة معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 فـــي 1 ينايـــر ٢018 ولـــم تقـــم بتعديـــل معلومـــات المقارنـــة وذلـــك وفقـــً لمتطلبـــات معيـــار التقاريـــر الماليـــة 
الدوليـــة رقـــم 9 ذات الصلـــة. 

تقّيم النافذة حاليً تأثير هذا المعيار وال تتوقع أي تأثير جوهري.

معيار المحاسبة المالية رقم ٣٢ »اإلجارة« أ ٢-٤-و  

يحّســـن معيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم ٣٢ حـــول اإلجـــارة )الـــذي حـــل محـــل معيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم 8( المعالجـــات الحاليـــة وذلـــك تماشـــيً مـــع أفضـــل الممارســـات 
الدوليـــة. يضـــع هـــذا المعيـــار مبـــادئ لتصنيـــف وإدراج وقيـــاس وعـــرض واإلفصـــاح عـــن تعامـــات اإلجـــارة بمـــا فـــي ذلـــك األشـــكال المختلفـــة التـــي يتـــم الدخـــول فيهـــا 
ــه  ــارة، وعلـــى وجـ ــج المحاســـبي لتعامـــات اإلجـ ــرة فـــي المنهـ ــة كبيـ ــار نقلـ ــذا المعيـ ــتأجرًا. يقـــدم هـ ــرًا ومسـ ــا مؤجـ ــة إســـامية بصفتهـ ــات ماليـ بواســـطة مؤسسـ
الخصـــوص، مـــن جانـــب المــــستأجر علـــى العكـــس مـــن المنهـــج الســـابق الحتســـاب اإلجـــارة خـــارج بنـــود الميزانيـــة العموميـــة. يســـري هـــذا المعيـــار للفتـــرات الســـنوية 

ـــر ٢0٢1 مـــع الســـماح بالتطبيـــق المبكـــر. التـــي تبـــدأ فـــي أو بعـــد 1 يناي

تقّيم النافذة حاليً تأثير هذا المعيار وال تتوقع أي تأثير جوهري.

أ ٢-٤-ز   معيار المحاسبة المالية رقم ٣٣ »استثمارات في صكوك وأسهم وأدوات مماثلة«

يضـــع معيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم ٣٣ )الـــذي حـــل محـــل معيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم ٢5( مبـــادئ مطـــورة لتصنيـــف وإدراج وقيـــاس وعـــرض واإلفصـــاح عـــن 
االســـتثمار فـــي الصكـــوك واألســـهم وأدوات اســـتثمارات مماثلـــة التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـات الماليـــة اإلســـامية بمـــا يتوافـــق مـــع مبـــادئ الشـــريعة اإلســـامية. يحـــدد 
هـــذا المعيـــار األنـــواع الرئيســـية ألدوات االســـتثمارات المتوافقـــة مـــع الشـــريعة اإلســـامية، كمـــا يحـــدد المعالجـــات المحاســـبية األوليـــة بمـــا يتناســـب مـــع خصائـــص 
 ونمـــوذج العمـــل للمؤسســـة التـــي يتـــم بموجبهـــا إجـــراء االســـتثمارات وإدارتهـــا واالحتفـــاظ بهـــا. يســـري هـــذا المعيـــار للفتـــرات الســـنوية التـــي تبـــدأ فـــي أو بعـــد

1 يناير ٢0٢0.

تقّيم النافذة حاليً تأثير هذا المعيار وال تتوقع أي تأثير جوهري.
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السياسات المحاسبية الهامة أ 3 
السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد البيانات المالية مبينة أدناه:

النقد والنقد المعادل أ ٣-1 

يتكـــون النقـــد والنقـــد المعـــادل مـــن نقـــد فـــي الصنـــدوق واألرصـــدة لـــدى البنـــك المركـــزي واإليداعـــات لـــدى البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة ذات فتـــرات اســـتحقاق 
تصـــل لثاثـــة أشـــهر ناقصـــً، مطروحـــً منهـــا االقتراضـــات لـــدى البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة التـــي تســـتحق خـــال ثاثـــة أشـــهر واألرصـــدة المقيـــدة.

المعامالت بالعملة األجنبية أ ٣-٢ 

يتـــم تحويـــل المعامـــات بالعملـــة األجنبيـــة إلـــى العملـــة التنفيذيـــة بأســـعار الصـــرف الفوريـــة الســـائدة فـــي تاريـــخ المعاملـــة. يتـــم تحويـــل األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة 
المنفـــذة بالعمـــات األجنبيـــة بتاريـــخ التقريـــر إلـــى العملـــة التنفيذيـــة وفقـــً ألســـعار الصـــرف الفوريـــة الســـائدة فـــي تاريـــخ المعاملـــة. وتتمثـــل أربـــاح أو خســـائر العمـــات 
األجنبيـــة علـــى البنـــود النقديـــة فـــي الفـــرق بيـــن التكلفـــة المطفـــأة بالعملـــة التنفيذيـــة فـــي بدايـــة الفتـــرة التـــي تتـــم تســـويتها بالربـــح الفعلـــي والمدفوعـــات خـــال 
الفتـــرة والتكلفـــة المطفـــأة بالعمـــات األجنبيـــة المحولـــة بســـعر الصـــرف الفـــوري فـــي نهايـــة الفتـــرة. وبالنســـبة لأصـــول وااللتزامـــات غيـــر النقديـــة التـــي يتـــم قياســـها 

بالقيمـــة العادلـــة فيتـــم تحويلهـــا بســـعر الصـــرف الســـائد بتاريـــخ المعاملـــة.

أصول التمويل أ ٣-٣ 

تتمثـــل أصـــول التمويـــل فـــي تمويـــل متوافـــق مـــع الشـــريعة تقدمـــه النافـــذة بدفعـــات ثابتـــة أو قابلـــة للتحديـــد. وتتضمـــن التمويـــل المقـــدم مـــن خـــال المرابحـــة 
والمضاربـــة والمشـــاركة والمســـاومة واإلجـــارة واالســـتصناع والطـــرق األخـــرى للتمويـــل اإلســـامي. تـــدرج أصـــول التمويـــل بالتكلفـــة المطفـــأة مطروحـــً منهـــا مخصـــص 

الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة )إن وجـــدت(. 

المرابحة 

ــح  ــا للمرابـ ــة( وبيعهـ ــوع المرابحـ ــل موضـ ــلعة )تمثـ ــراء سـ ــق شـ ــن طريـ ــة عـ ــة المرابحـ ــذة معاملـ ــب النافـ ــة. ترتـ ــروط مؤجلـ ــات بشـ ــي مبيعـ ــة هـ ــات المرابحـ مديونيـ
ـــح زائـــد عـــن التكلفـــة. ويتـــم ســـداد ســـعر المبيعـــات )التكلفـــة مضافـــً إليهـــا هامـــش الربـــح( علـــى أقســـاط مـــن قبـــل المرابـــح خـــال فتـــرة  )المســـتفيد( بهامـــش رب
متفـــق عليهـــا. تـــدرج مديونيـــات المرابحـــة بالصافـــي مـــن األربـــاح المؤجلـــة ومخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة )إن وجـــد(. يعـــد أي وعـــد يقـــوم بـــه المرابـــح 

المحتمـــل التزامـــً.

المضاربة 

تدرج المضاربة بالقيمة العادلة للمقابل الممنوح مطروحً منها أي مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة.

ـــة  ـــذي تقدمـــه النافـــذة فـــي البداي ـــة ال ـــرأس المـــال. ويقـــاس رأســـمال المضارب ـــة نوعـــً مـــن الشـــراكة بيـــن العمـــل ورأس المـــال حيـــث تســـاهم النافـــذة ب تعـــد المضارب
عينيـــً )إذا كان غيـــر نقـــدي( بالقيمـــة العادلـــة لأصـــول. إذا نتـــج عـــن تقييـــم األصـــول فـــرق بيـــن القيمـــة العادلـــة والقيمـــة الدفتريـــة، يـــدرج الفـــرق كأربـــاح أو خســـائر 

للنافـــذة.

فـــي حـــال إذا لحقـــت خســـارة أو ضـــرر برأســـمال المضاربـــة قبـــل بـــدء العمـــل دون أي ســـوء تصـــرف أو إهمـــال مـــن قبـــل المضـــارب، يتـــم خصـــم هـــذه الخســـائر مـــن 
رأســـمال المضاربـــة وتعامـــل كخســـارة للنافـــذة. وفـــي حالـــة اإلنهـــاء أو التصفيـــة، يـــدرج المبلـــغ غيـــر المدفـــوع مـــن قبـــل المضـــارب كمديونيـــة مســـتحقة مـــن المضـــارب.

المشاركة

ــة فـــي  ــاء مشـــروع جديـــد أو حصـ ــاٍو أو بنســـبة مختلفـــة إلنشـ ــراكًة بيـــن النافـــذة والعميـــل حيـــث يســـاهم كل طـــرف برأســـمال مسـ ــاركة شـ تمثـــل عقـــود المشـ
مشـــروع حالـــي وحيـــث يصبـــح كل طـــرف مالـــكً لـــرأس المـــال علـــى أســـاس نهائـــي أو متناقـــص ولـــه حصـــة مـــن األربـــاح أو الخســـائر. تـــدرج هـــذه بالقيمـــة العادلـــة 
ـــة المعامـــات المبنيـــة علـــى المشـــاركة المتناقصـــة،  ـــغ مشـــطوبة أو مخصـــص للخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة، إن وجـــد. فـــي حال ـــل المدفـــوع، ناقصـــً أي مبال للمقاب
ــا  ــع أو اآلالت( مـــع عمائهـ ــا لأصـــل الثابـــت )مثـــل المنـــزل أو األرض أو المصنـ ــة متفـــق عليهـ ــراكة الملـــك لتمويـــل حصـ ــة علـــى شـ ــاركة مبنيـ ترتبـــط النافـــذة بمشـ

وترتبـــط باتفاقيـــة دفـــع أربـــاح الســـتغال مشـــاركة النافـــذة مـــن قبـــل العميـــل.

اإلجارة المنتهية بالتمليك 

ــى  ــر إلـ ــل المؤجـ ــي لأصـ ــة القانونـ ــند الملكيـ ــل سـ ــار ينقـ ــي إيجـ ــك هـ ــة بالتمليـ ــارة المنتهيـ ــرة. اإلجـ ــة المباشـ ــف األوليـ ــًة التكاليـ ــة متضمنـ ــً بالتكلفـ ــدرج مبدئيـ تـ
ــارة. ــاط اإلجـ ــة أقسـ ــوية كافـ ــم تسـ ــريطة أن تتـ ــار( شـ ــرة اإليجـ ــارة )فتـ ــة اإلجـ ــتأجر فـــي نهايـ المسـ

يحمل االستهاك على أصول اإلجارة المنتهية بالتمليك بمعدالت محتسبة لشطب تكلفة كل أصل على مدار فترة اإليجار. 

تمثـــل مديونيـــات إيـــرادات اإلجـــارة اإليجـــارات المعلقـــة فـــي نهايـــة العـــام مطروحـــً منهـــا مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة. وتصنـــف مديونيـــات إيـــرادات اإلجـــارة 
ضمـــن أصـــل آخـــر. 

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 3 

أصول التمويل )تابع( أ ٣-٣ 

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

االســـتصناع الـــذي تتبعـــه إجـــارة منتهيـــة بالتمليـــك هـــو منتـــج لتمويـــل اإلنشـــاءات يتـــم فيـــه تطويـــر العقـــارات بموجـــب عقـــد »اســـتصناع» بيـــن العميـــل والبنـــك. 
يقـــوم البنـــك بتطويـــر العقـــار وبعـــد االنتهـــاء مـــن األعمـــال اإلنشـــائية يتـــم تأجيـــر العقـــار للعميـــل بموجـــب عقـــد إجـــارة منتهيـــة بالتمليـــك. ويدفـــع العميـــل اإليجـــارات 

مســـبقً أثنـــاء أعمـــال اإلنشـــاء.

السلم

فـــي عقـــد الســـلم يدفـــع المشـــتري مقدمـــً لكميـــة ونـــوع محدديـــن مـــن ســـلعة، ويتـــم تســـليمها فـــي تاريـــخ محـــدد بســـعر فـــوري متفـــق عليـــه. ينطبـــق الســـلم 
علـــى وجـــه الخصـــوص علـــى المشـــتريات الزراعيـــة الموســـمية ويمكـــن اســـتخدامه كوســـيلة لتمويـــل اإلنتـــاج. يدفـــع الســـعر بتاريـــخ العقـــد ولكـــن التســـليم ســـيتم 
فـــي المســـتقبل الـــذي ســـيمكن المتعهـــد مـــن بيـــع المخرجـــات للنافـــذة بســـعر محـــدد مســـبقً. وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، يجـــب تحديـــد كافـــة مواصفـــات ونوعيـــات 
ـــخ ووقـــت التســـليم ولكـــن  ـــك، يجـــب االتفـــاق علـــى تاري ـــى ذل ـــزاع. باإلضافـــة إل وكميـــات الســـلعة فـــي وقـــت التســـليم لتجنـــب أي غمـــوض قـــد يتســـبب فـــي حـــدوث ن
يمكـــن تغييـــره بموافقـــة مشـــتركة مـــن الطرفيـــن. تـــدرج عقـــود الســـلم فـــي التاريـــخ الـــذي تنشـــأ بـــه وتـــدرج بالتكلفـــة، مطروحـــً منهـــا مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة 

المتوقعـــة، إن وجـــدت. 

المشاركة المتناقصة

فـــي تمويـــل المشـــاركة المتناقصـــة، يدخـــل البنـــك فـــي المشـــاركة علـــى أســـاس شـــركة الملـــك لتمويـــل حصـــة متفـــق عليهـــا مـــن األصـــل الثابـــت )منـــزل أو أرض أو 
ـــاح الفتـــرة لاســـتفادة مـــن حصـــة مشـــاركة البنـــك مـــن قبـــل العميـــل. ـــه ويدخـــل فـــي اتفـــاق دفـــع أرب مصنـــع أو مكائـــن( مـــع عمائ

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي أ ٣-٤  

تاريخ اإلدراج أ ٣-٤-أ 

يتـــم إدراج األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة باســـتثناء أرصـــدة التمويـــات إلـــى العمـــاء واألرصـــدة المســـتحقة إلـــى العمـــاء مبدئيـــً فـــي تاريـــخ المتاجـــرة، أي تاريـــخ أن يصبـــح 
البنـــك طرفـــً فـــي األحـــكام التعاقديـــة لـــأداة. وهـــذا يتضمـــن المتاجـــرة بالطريقـــة االعتياديـــة؛ أي مشـــتريات أو مبيعـــات األصـــول الماليـــة التـــي تتطلـــب تســـليم 
األصـــول خـــال إطـــار زمنـــي يتـــم تحديـــده عمومـــً وفقـــً للنظـــم أو العـــرف الســـائد فـــي األســـواق. يتـــم تســـجيل القـــروض والســـلفيات إلـــى العمـــاء عنـــد تحويـــل 

األمـــوال إلـــى حســـابات العمـــاء. ويســـجل البنـــك األرصـــدة المســـتحقة إلـــى العمـــاء عنـــد تحويـــل األمـــوال إلـــى البنـــك.

القياس المبدئي لألدوات المالية أ ٣-٤-ب 

يعتمـــد تصنيـــف األدوات الماليـــة عنـــد اإلدراج المبدئـــي علـــى شـــروطها التعاقديـــة ونمـــوذج األعمـــال المســـتخدم فـــي إدارة األدوات. وتقـــاس األدوات الماليـــة مبدئيـــً 
ـــاح أو الخســـائر، يتـــم إضافـــة إو اقتطـــاع  ـــة مـــن خـــال األرب ـــة األصـــول الماليـــة وااللتزامـــات الماليـــة المســـجلة بالقيمـــة العادل ـــة باســـتثناء فـــي حال وفقـــً لقيمتهـــا العادل
ــة لـــأدوات الماليـــة عنـــد اإلدراج  ــا تختلـــف القيمـــة العادلـ ــً لســـعر المعاملـــة. وعندمـ تكاليـــف المعاملـــة مـــن هـــذا المبلـــغ. يتـــم قيـــاس المديونيـــات التجاريـــة وفقـ

ـــاه. ـــاح أو الخســـائر علـــى مـــدار اليـــوم الواحـــد كمـــا هـــو مبيـــن أدن ـــة، يقـــوم البنـــك بالمحاســـبة عـــن األرب ـــي عـــن ســـعر المعامل المبدئ

الربح أو الخسارة على مدار يوم واحد  أ ٣-٤-ج 

عندمـــا يختلـــف ســـعر المعاملـــة لـــأداة عـــن القيمـــة العادلـــة عنـــد اســـتحداث تلـــك األداة، وكان احتســـاب القيمـــة العادلـــة يســـتند إلـــى أســـلوب تقييـــم يعتمـــد فقـــط 
علـــى المدخـــات الملحوظـــة فـــي معامـــات الســـوق، يقـــوم البنـــك بـــإدراج الفـــرق بيـــن ســـعر المعاملـــة والقيمـــة العادلـــة فـــي صافـــي إيـــرادات المتاجـــرة. فـــي تلـــك 
الحـــاالت التـــي تســـتند فيهـــا القيمـــة العادلـــة إلـــى النمـــاذج التـــي لهـــا بعـــض المدخـــات غيـــر الملحوظـــة، يكـــون الفـــرق بيـــن ســـعر المعاملـــة والقيمـــة العادلـــة مؤجـــًا 

ـــاح أو الخســـائر عندمـــا تصبـــح المدخـــات ملحوظـــة أو عندمـــا يتـــم عـــدم االعتـــراف بتلـــك األداة. ويـــدرج فقـــط فـــي األرب

قياس فئات األصول وااللتزامات المالية  أ ٣-٤-د 

يصّنف البنك كافة أصوله المالية استنادًا إلى نموذج األعمال المستخدم في إدارة األصول والشروط التعاقدية لأصل والمقاسة بأي من الخيارات التالية:

•   التكلفة المطفأة؛  

القيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى؛ أو   •  

القيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر.    •  

ـــة  ـــاح او الخســـائر. ويجـــوز للبنـــك تصنيـــف األدوات الماليـــة بالقيمـــة العادل ـــة مـــن خـــال األرب ـــف البنـــك  ويقيـــس المشـــتقات ومحفظـــة المتاجـــرة بالقيمـــة العادل يصّن
ـــن فـــي القيـــاس أو اإلدراج. ـــك مـــن شـــأنه أن يســـتبعد أو يحـــد بصـــورة ملحوظـــة مـــن أي تباي ـــاح أو الخســـائر إذا كان ذل مـــن خـــال األرب
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

قياس فئات األصول وااللتزامات المالية )تابع( أ ٣-٤-د 

)1(  المستحق من البنوك والقروض والسلفيات إلى العماء واالستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة

يتضمـــن المســـتحق مـــن البنـــوك والقـــروض والســـلفيات إلـــى العمـــاء، أصـــول ماليـــة غيـــر مشـــتقة ذات مدفوعـــات ثابتـــة أو قابلـــة للتحديـــد غيـــر مدرجـــة فـــي ســـوق 
نشـــط بخـــاف مـــا يلـــي:

األصول التي يعتزم البنك بيعها على الفور أو في القريب العاجل.   •

األصول التي قام البنك بتصنيفها عند اإلدراج المبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر أو متاحة للبيع.   •

•   األصـــول التـــي قـــد ال يســـترد البنـــك بصـــورة جوهريـــة كافـــة اســـتثماره المبدئـــي فـــي تلـــك األصـــول بخـــاف أن يرجـــع ذلـــك إلـــى التدهـــور االئتمانـــي وهـــي األصـــول 

التـــي يتـــم تصنيفهـــا كمتاحـــة للبيـــع.

ـــة أن تســـتوفى  ـــة األخـــرى فقـــط وفقـــً للتكلفـــة المطفـــأة فـــي حال ـــى العمـــاء واالســـتثمارات المالي يقيـــس البنـــك المســـتحق مـــن البنـــوك والقـــروض والســـلفيات إل
ـــة: الشـــروط التالي

أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و   •

•   أن تؤدي الشروط التعاقدية لأصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ والربح فقط ألصل المبلغ القائم

فيما يلي تفاصيل هذه الشروط:

تقييم نموذج األعمال.    •

يحـــدد البنـــك نمـــوذج أعمالـــه عنـــد المســـتوى الـــذي يعكـــس علـــى النحـــو األفضـــل كيفيـــة إدارتـــه لمجموعـــات األصـــول الماليـــة لتحقيـــق األغـــراض مـــن األعمـــال. ال يتـــم 
تقييـــم نمـــوذج أعمـــال البنـــك علـــى أســـاس كل أداة علـــى حـــدة ولكـــن علـــى مســـتوى أعلـــى مـــن المحافـــظ المجمعـــة ويســـتند إلـــى عوامـــل ملحوظـــة مثـــل:

كيفية تقييم أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ورفع التقارير عنها إلى موظفي اإلدارة العليا للمنشأة.   -

-   المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وباألخص كيفية إدارة تلك المخاطر؛ باإلضافة إلى

-   كيفيـــة مكافـــأة مديـــري األعمـــال )علـــى ســـبيل المثـــال أن تســـتند المكافـــأة إلـــى القيمـــة العادلـــة لأصـــول المـــدارة أو التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة التـــي تـــم 
ــا(.  تحصيلهـ

-   كما أن معدل التكرار وقيمة وتوقيت المبيعات المتوقع تعتبر من العوامل الهامة في تقييم البنك.

يســـتند تقييـــم نمـــوذج األعمـــال إلـــى الســـيناريوهات المتوقعـــة بصـــورة معقولـــة دون وضـــع نمـــوذج »الســـيناريو األســـوأ« أو »ســـيناريو حـــاالت الضغـــط« فـــي االعتبـــار. 
فـــي حالـــة تســـجيل التدفقـــات النقديـــة بعـــد اإلدراج المبدئـــي بطريقـــة تختلـــف عـــن التوقعـــات األصليـــة للبنـــك، لـــن يغيـــر البنـــك مـــن تصنيـــف األصـــول الماليـــة 

المتبقيـــة المحتفـــظ بهـــا ضمـــن نمـــوذج األعمـــال، ولكنـــه ســـيدرج هـــذه المعلومـــات عنـــد تقييـــم األصـــول الماليـــة المســـتحدثة أو المشـــتراة مؤخـــرًا.

اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط.   •

ـــة لأصـــول الماليـــة لتحديـــد مـــا إذا كانـــت تســـتوفي اختبـــار تحقـــق مدفوعـــات أصـــل  كخطـــوة ثانيـــة فـــي إجـــراء التصنيـــف، يقـــوم البنـــك بتقييـــم الشـــروط التعاقدي
المبلـــغ والفائـــدة فقـــط. ألغـــراض هـــذا االختبـــار، ُيعـــرف »أصـــل المبلـــغ« بالقيمـــة العادلـــة لأصـــل المالـــي عنـــد اإلدراج المبدئـــي وقـــد يتغيـــر علـــى مـــدى عمـــر األصـــل 

ـــغ أو إطفـــاء القســـط/الخصم(.  ـــة أن يمثـــل مدفوعـــات ألصـــل المبل ـــال، فـــي حال ـــي )علـــى ســـبيل المث المال

إن العناصـــر األكثـــر أهميـــة للفائـــدة فـــي أي ترتيـــب إقـــراض أساســـي تتمثـــل بصـــورة نموذجيـــة فـــي مراعـــاة القيمـــة الزمنيـــة لأمـــوال ومخاطـــر االئتمـــان. والختبـــار 
تحقـــق مدفوعـــات أصـــل المبلـــغ والفائـــدة فقـــط، يقـــوم البنـــك بتطبيـــق أحـــكام، ويراعـــي العوامـــل ذات الصلـــة مثـــل العملـــة المـــدرج بهـــا األصـــل المالـــي وفتـــرة 

تحقـــق معـــدل الفائـــدة عـــن هـــذا األصـــل.

علـــى النقيـــض، فـــإن الشـــروط التعاقديـــة التـــي تســـمح بالتعـــرض ألكثـــر مـــن االنكشـــاف للمخاطـــر أو التقلـــب فـــي التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة غيـــر المرتبطـــة 
بترتيـــب إقـــراض أساســـي ال تتيـــح تدفقـــات نقديـــة تعاقديـــة تتمثـــل فـــي مدفوعـــات أصـــل المبلـــغ والفائـــدة عـــن المبلـــغ القائـــم فقـــط. وفـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت، 

ينبغـــي أن يتـــم قيـــاس األصـــل المالـــي بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو الخســـائر. 

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

قياس فئات األصول وااللتزامات المالية )تابع( أ ٣-٤-د  

المشتقات المسجلة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر  )٢(

األداة المشتقة هي أداة مالية أو عقد آخر تجتمع فيه الخصائص التالية:

•   تغيـــر القيمـــة  اســـتجابة للتغيـــر فـــي ســـعر الفائـــدة المحـــدد أو ســـعر األداة الماليـــة أو ســـعر الســـلعة أو ســـعر صـــرف العملـــة األجنبيـــة أو مؤشـــر األســـعار 

االســـتداللي أو المعـــدالت أو التصنيـــف االئتمانـــي أو المؤشـــر االئتمانـــي أو أي متغيـــر آخـــر، شـــريطة أال ترتبـــط بطـــرف العقـــد فـــي حالـــة المتغيـــرات غيـــر الماليـــة )أي 
أساســـية(.

ـــع أن تبـــدي  ـــواع األخـــرى مـــن العقـــود التـــي مـــن المتوق ـــره لأن ـــذي يتوجـــب توف ـــي أقـــل ال ـــي أو تتطلـــب صافـــي اســـتثمار مبدئ •   أال تتطلـــب صافـــي اســـتثمار مبدئ

اســـتجابة مماثلـــة للتغيـــرات فـــي عوامـــل الســـوق.

أن تتم التسوية في تاريخ مستقبلي.   •

يدخـــل البنـــك فـــي معامـــات مشـــتقة مـــع أطـــراف مقابلـــة مختلفـــة. وتتضمـــن هـــذه المعامـــات مبـــادالت أســـعار الفائـــدة والعقـــود المســـتقبلية ومبـــادالت العمـــات 
ـــة ويتـــم إدراجهـــا كأصـــول  ـــة. يتـــم تســـجيل المشـــتقات وفقـــً للقيمـــة العادل ـــدة والعمـــات األجنبي ـــارات ألســـعار الفائ ـــة والخي ـــة اآلجل ـــادل العمـــات األجنبي وعقـــود تب
عندمـــا تكـــون قيمتهـــا العادلـــة موجبـــة بينمـــا يتـــم تســـجيلها كالتزامـــات عندمـــا تكـــون قيمتهـــا العادلـــة ســـالبة. تـــم اإلفصـــاح عـــن القيمـــة االســـمية والقيمـــة 
العادلـــة للمشـــتقات بصـــورة منفصلـــة ضمـــن اإليضاحـــات. ويتـــم إدراج التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة للمشـــتقات ضمـــن صافـــي إيـــرادات المتاجـــرة مـــا لـــم يتـــم 

تطبيـــق محاســـبة التحـــوط. وقـــد تـــم إدراج إفصاحـــات محاســـبة التحـــوط ضمـــن اإليضاحـــات.

)٣(  المشتقات المتضمنة

األداة المشـــتقة هـــي جـــزء مـــن أداة مختلطـــة تتضمـــن أيضـــً عقـــدًا رئيســـيً ألداة غيـــر مشـــتقة بموجبـــه تتبايـــن بعـــض التدفقـــات النقديـــة لـــأداة المركبـــة بطريقـــة 
مماثلـــة ألداة مشـــتقة منفصلـــة. وتتســـبب األداة المشـــتقة المتضمنـــة فـــي تعديـــل بعـــض أو جميـــع التدفقـــات النقديـــة التـــي يقتضيهـــا العقـــد بخـــاف ذلـــك وفقـــً 
لســـعر فائـــدة محـــدد أو ســـعر أداة ماليـــة أو ســـعر ســـلع أو ســـعر صـــرف العمـــات األجنبيـــة أو مؤشـــر اســـتداللي لأســـعار أو التصنيـــف االئتمانـــي أو المؤشـــر االئتمانـــي 

أو أي متغيـــر آخـــر شـــريطة أال تتعلـــق بطـــرف العقـــد فـــي حالـــة المتغيـــرات غيـــر الماليـــة. 

بالتزامـــن مـــع إصـــدار معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9، يســـتمر البنـــك فـــي المحاســـبة بهـــذه الطريقـــة عـــن المشـــتقات المتضمنـــة فـــي االلتزامـــات الماليـــة 
والعقـــود الرئيســـية غيـــر الماليـــة. ومـــع ذلـــك، يتـــم تصنيـــف األصـــول الماليـــة اســـتنادًا إلـــى نمـــوذج األعمـــال وتقييـــم اختبـــار تحقـــق مدفوعـــات أصـــل المبلـــغ والفائـــدة 

فقـــط كمـــا هـــو مبيـــن فـــي اإليضاحـــات. 

األصول أو االلتزامات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة  )4(

ـــاح قصيـــرة  يقـــوم البنـــك بتصنيـــف األصـــول أو االلتزامـــات الماليـــة كمحتفـــظ بهـــا لغـــرض المتاجـــرة إذا تـــم شـــراؤها أو إصدارهـــا بصـــورة رئيســـية لغـــرض تحقيـــق أرب
األجـــل مـــن خـــال أنشـــطة المتاجـــرة أو عندمـــا تشـــكل جـــزءًا مـــن محفظـــة أدوات ماليـــة مـــدارة، فـــي حالـــة توافـــر دليـــل علـــى وجـــود نمـــط حديـــث لتحقـــق األربـــاح 
قصيـــرة األجـــل. ويتـــم تســـجيل وقيـــاس األصـــول المحتفـــظ بهـــا لغـــرض المتاجـــرة فـــي قائمـــة المركـــز المالـــي وفقـــً للقيمـــة العادلـــة. ويتـــم إدراج التغيـــرات فـــي 
القيمـــة العادلـــة ضمـــن صافـــي إيـــرادات المتاجـــرة. وُتســـجل إيـــرادات الفوائـــد وتوزيعـــات األربـــاح ضمـــن صافـــي إيـــرادات المتاجـــرة طبقـــً لشـــروط العقـــد أو عندمـــا 

يثبـــت الحـــق فـــي اســـتام الدفعـــات.

ـــن الماليـــة واألســـهم والمراكـــز الدائنـــة وقـــروض العمـــاء، التـــي تمـــت حيازتهـــا بصـــورة رئيســـية لغـــرض البيـــع أو إعـــادة الشـــراء  يتضمـــن هـــذا التصنيـــف أوراق الدي
ـــب.  علـــى المـــدى القري

)5(  أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى

يطبـــق البنـــك الفئـــة الجديـــدة الـــواردة ضمـــن معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 ألدوات الديـــن المقاســـة وفقـــً للقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات الشـــاملة 
األخـــرى عنـــد اســـتيفاء كا الشـــرطين التالييـــن:

أن يتم االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال يتحقق هدفه من خال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية؛   •

أن تستوفي الشروط التعاقدية لأصل المالي اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط.   •

تتضمـــن هـــذه األدوات بصـــورة كبيـــرة األصـــول التـــي ســـبق تصنيفهـــا كاســـتثمارات ماليـــة متاحـــة للبيـــع طبقـــً للمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٣9. يتـــم الحقـــً 
ـــاح والخســـائر الناتجـــة مـــن التغيـــرات فـــي  ـــة مـــع إدراج األرب ـــرادات الشـــاملة األخـــرى وفقـــً للقيمـــة العادل ـــة مـــن خـــال اإلي ـــن المدرجـــة بالقيمـــة العادل قيـــاس أدوات الدي
القيمـــة العادلـــة ضمـــن اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى. يتـــم تســـجيل إيـــرادات الفوائـــد وأربـــاح وخســـائر تحويـــل العمـــات األجنبيـــة ضمـــن األربـــاح أو الخســـائر بالطريقـــة 
نفســـها التـــي يتـــم بهـــا قيـــاس األصـــول الماليـــة وفقـــً للتكلفـــة المطفـــأة كمـــا هـــو مبيـــن فـــي اإليضاحـــات. تبيـــن اإليضاحـــات طريقـــة احتســـاب الخســـائر االئتمانيـــة 
المتوقعـــة ألدوات الديـــن المدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى. وفـــي حالـــة أن يحتفـــظ البنـــك بأكثـــر مـــن اســـتثمار واحـــد فـــي الســـهم 
ـــاح أو الخســـائر المتراكمـــة المســـجلة ســـابقً ضمـــن  ـــراف، يعـــاد تصنيـــف األرب ـــة عـــدم االعت ـــوارد أوالً الصـــادر أوالً. وفـــي حال ـــى أســـاس ال ـــه عل ـــم التصـــرف في نفســـه، يت

ـــاح او الخســـائر. ـــى األرب ـــرادات الشـــاملة األخـــرى إل ـــرادات الشـــاملة األخـــرى مـــن اإلي اإلي
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

قياس فئات األصول وااللتزامات المالية )تابع( أ ٣-٤-د 

)6(   أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى

ـــة  ـــً تصنيـــف بعـــض االســـتثمارات فـــي األســـهم علـــى نحـــو غيـــر قابـــل لإللغـــاء كأدوات حقـــوق ملكيـــة وفقـــً للقيمـــة العادل عنـــد اإلدراج المبدئـــي، يختـــار البنـــك أحيان
ــة: العـــرض وال يتـــم  ــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٣٢ األدوات الماليـ ــً للمعيـ ــا تســـتوفي تعريـــف حقـــوق الملكيـــة طبقـ ــاملة األخـــرى عندمـ ــرادات الشـ مـــن خـــال اإليـ

االحتفـــاظ بهـــا لغـــرض المتاجـــرة. يتـــم تحديـــد مثـــل هـــذا التصنيـــف علـــى أســـاس كل أداة علـــى حـــدة. 

ـــرادات تشـــغيل أخـــرى  ـــاح أو الخســـائر كإي ـــاح فـــي األرب ـــاح. يتـــم تســـجيل توزيعـــات األرب ـــى األرب ـــاح والخســـائر مـــن أدوات حقـــوق الملكيـــة إل ـــدًا إعـــادة إدراج األرب ال يتـــم أب
ـــة  ـــا يثبـــت الحـــق فـــي اســـتام الدفعـــات باســـتثناء أن يســـتفيد البنـــك مـــن هـــذه المتحصـــات كاســـترداد لجـــزء مـــن تكلفـــة األداة حيـــث يتـــم فـــي هـــذه الحال عندم
ـــرادات الشـــاملة األخـــرى لتقييـــم  ـــة مـــن خـــال اإلي ـــرادات الشـــاملة األخـــرى. وال تخضـــع أدوات حقـــوق الملكيـــة المدرجـــة بالقيمـــة العادل ـــاح ضمـــن اإلي تســـجيل هـــذه األرب

االنخفـــاض فـــي القيمـــة. 

األصول وااللتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر   )7(

ـــي أو  ـــد اإلدراج المبدئ ـــك المصنفـــة مـــن قبـــل اإلدارة عن ـــر المحتفـــظ بهـــا لغـــرض المتاجـــرة وتل ـــك غي ـــة فـــي تل ـــة ضمـــن هـــذه الفئ تتمثـــل األصـــول وااللتزامـــات المالي
التـــي ينبغـــي قياســـها إلزاميـــً وفقـــً للقيمـــة العادلـــة طبقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9. تقـــوم اإلدارة فقـــط بتصنيـــف األداة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال 

ـــاح أو الخســـائر عنـــد اإلدراج المبدئـــي عندمـــا يتحقـــق أحـــد المعاييـــر التاليـــة. ويتحـــدد هـــذا التصنيـــف علـــى أســـاس كل أداة علـــى حـــدة:  األرب

•   يجـــب أن يســـتبعد التصنيـــف أو يحـــد بشـــكل كبيـــر مـــن المعالجـــة غيـــر المتســـقة التـــي يمكـــن أن تنتـــج فـــي الحـــاالت األخـــرى مـــن قيـــاس األصـــول أو االلتزامـــات 

أو إدراج األربـــاح أو الخســـائر وفقـــً ألســـاس مختلـــف; 

ـــة وفـــق اســـتراتيجية اســـتثمار أو إدارة مخاطـــر  •   تمثـــل االلتزامـــات جـــزءًا مـــن مجموعـــة التزامـــات ماليـــة وتتـــم إدارتهـــا وتقييـــم أدائهـــا علـــى أســـاس القيمـــة العادل

موثقـــة; أو

ـــك  ـــة التـــي يقتضيهـــا العقـــد بخـــاف ذل ـــم تعـــدل بصـــورة ملحوظـــة مـــن التدفقـــات النقدي ـــا ل ـــة م ـــر مـــن المشـــتقات المتضمن •   تتضمـــن االلتزامـــات واحـــدة أو أكث

ــتقة  ــل األداة )األدوات( المشـ ــماح بفصـ ــدم السـ ــة عـ ــة واحتماليـ ــاة أداة مماثلـ ــم مراعـ ــى يتـ ــه متـ ــل أو دونـ ــن التحليـ ــل مـ ــدر قليـ ــوء قـ ــي ضـ ــح فـ ــا يتضـ أو عندمـ
المتضمنـــة.

يتـــم تســـجيل األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة وفقـــً للقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو الخســـائر فـــي بيـــان المركـــز المالـــي وفقـــً للقيمـــة العادلـــة. ويتـــم تســـجيل 
التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة فـــي األربـــاح أو الخســـائر باســـتثناء الحـــركات فـــي القيمـــة العادلـــة لالتزامـــات المصنفـــة وفقـــً للقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو 
الخســـائر نتيجـــة التغيـــرات فـــي مخاطـــر االئتمـــان الخاصـــة بالبنـــك. يتـــم تســـجيل مثـــل هـــذه التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة ضمـــن االحتياطـــي االئتمانـــي الخـــاص مـــن 
خـــال اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى وال يعـــاد إدراجـــه إلـــى األربـــاح أو الخســـائر. تســـتحق الفائـــدة المكتســـبة أو المتكبـــدة مـــن األدوات المصنفـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن 
خـــال األربـــاح أو الخســـائر ضمـــن إيـــرادات الفائـــدة أو مصروفـــات الفائـــدة علـــى التوالـــي بواســـطة معـــدل الفائـــدة الفعلـــي آخـــذًا فـــي االعتبـــار أي خصم/عـــاوة وتكاليـــف 
المعاملـــة المؤهلـــة التـــي تعتبـــر جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن األداة. وينبغـــي إلزاميـــً قيـــاس الفوائـــد المكتســـبة علـــى األصـــول وفقـــً للقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو 
الخســـائر بواســـطة معـــدل فائـــدة تعاقـــدي. يتـــم تســـجيل إيـــرادات توزيعـــات األربـــاح مـــن أدوات حقـــوق الملكيـــة المقاســـة وفقـــً للقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو 

ـــرادات تشـــغيل أخـــرى عندمـــا يثبـــت الحـــق فـــي الســـداد. ـــاح أو الخســـائر كإي الخســـائر فـــي األرب

)8(   الضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة

يصدر البنك ضمانات مالية وخطابات اعتماد والتزامات قروض. 

ــإلدراج  ــً لـ ــتلمة. إلحاقـ ــاط المسـ ــي األقسـ ــل فـ ــي تتمثـ ــة التـ ــة العادلـ ــً للقيمـ ــات( وفقـ ــن المخصصـ ــة )ضمـ ــات الماليـ ــي البيانـ ــً فـ ــة مبدئيـ ــات الماليـ ــجل الضمانـ تسـ
المبدئـــي، يتـــم قيـــاس التـــزام البنـــك بموجـــب كل ضمـــان بالقيمـــة األعلـــى مـــن بيـــن المبلـــغ المســـجل مبدئيـــً مطروحـــً منـــه اإلطفـــاء المتراكـــم المســـجل فـــي بيـــان 
الدخـــل ومخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة - بموجـــب معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 – كمـــا هـــو مبيـــن فـــي اإليضاحـــات. يتـــم إدراج القســـط المســـتلم 

ـــرادات األتعـــاب والعمـــوالت علـــى أســـاس القســـط الثابـــت علـــى مـــدى عمـــر الضمـــان. فـــي بيـــان الدخـــل ضمـــن صافـــي إي

إن التزامات القروض غير المسحوبة وخطابات االعتماد هي التزامات يجب على البنك خال مدتها تقديم قرض بشروط محددة مسبقً الى العميل. 

ـــر المســـحوبة التـــي يتـــم بموجبهـــا االتفـــاق علـــى منـــح  ـــات االعتمـــاد والتزامـــات القـــروض غي ـــة وخطاب ـــات المالي ـــة اإلســـمية للضمان ال يتـــم تســـجيل القيمـــة التعاقدي
ـــي.  ـــان المركـــز المال القـــرض علـــى أســـاس شـــروط الســـوق ضمـــن بي

يتـــم اإلفصـــاح عـــن القيمـــة اإلســـمية لهـــذه األدوات والخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة المقابلـــة لهـــا فـــي اإليضاحـــات. ويقـــوم البنـــك أحيانـــً بإصـــدار التزامـــات قـــروض 
وفقـــً لتراجعـــات أســـعار الفائـــدة الســـوقية. وتقـــاس هـــذه االلتزامـــات الحقـــً وفقـــً للقيمـــة األقـــل مـــن بيـــن مبلـــغ مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة والمبلـــغ 

المســـجل مبدئيـــً مطروحـــً منهـــا المبلـــغ المتراكـــم لإليـــرادات المدرجـــة، متـــى كان ذلـــك مائمـــً.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

إلغاء اإلدراج أ ٣-٤-هـ 

)1(   األصول المالية

يتم إلغاء إدراج األصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك( عندما:

•   تنتهي الحقوق في استام التدفقات النقدية من األصل; أو 

•   عندمـــا يقـــوم البنـــك بتحويـــل حقوقـــه فـــي اســـتام التدفقـــات النقديـــة مـــن األصـــل أو يتحمـــل التزامـــً بدفـــع التدفقـــات النقديـــة المســـتلمة بالكامـــل دون تأخيـــر 

مـــادي إلـــى طـــرف آخـــر بموجـــب ترتيـــب »القبـــض والدفـــع»; وإمـــا 

-   أن يقوم البنك بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لأصل أو   

ال يقوم البنك بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لأصل ولكنه فقد السيطرة على األصل.    -  

عندمـــا يقـــوم البنـــك بتحويـــل حقوقـــه فـــي اســـتام التدفقـــات النقديـــة أو الدخـــول فـــي ترتيـــب »القبـــض والدفـــع»، ولـــم يقـــم بتحويـــل أو االحتفـــاظ بكافـــة المخاطـــر 
ـــة، يقـــوم  ـــراف باألصـــل بمقـــدار اســـتمرار البنـــك فـــي المشـــاركة فـــي األصـــل. فـــي هـــذه الحال ـــم يفقـــد الســـيطرة علـــى األصـــل، يتـــم االعت ـــا الهامـــة لأصـــل أو ل والمزاي
البنـــك أيضـــاً بتســـجيل االلتـــزام ذي الصلـــة. ويتـــم قيـــاس األصـــل المحـــول وااللتـــزام المرتبـــط بـــه علـــى أســـاس يعكـــس الحقـــوق وااللتزامـــات التـــي يحتفـــظ بهـــا 
البنـــك. يتـــم قيـــاس المشـــاركة المســـتمرة التـــي تأخـــذ شـــكل ضمـــان علـــى األصـــل المحـــول بالقيمـــة الدفتريـــة األصليـــة لذلـــك األصـــل أو الحـــد األقصـــى للمقابـــل 

المســـتلم الـــذي قـــد ينبغـــي علـــى البنـــك ســـداده أيهمـــا أقـــل.

)٢(   االلتزامات المالية

يتـــم إلغـــاء إدراج التـــزام مالـــي عندمـــا يتـــم اإلعفـــاء مـــن االلتـــزام المرتبـــط بااللتـــزام أو إلغائـــه أو انتهـــاء صاحيـــة اســـتحقاقه. عنـــد اســـتبدال التـــزام مالـــي حالـــي بآخـــر 
مـــن نفـــس المقـــرض بشـــروط مختلفـــة بشـــكل كبيـــر، أو بتعديـــل شـــروط االلتـــزام المالـــي الحالـــي بشـــكل جوهـــري، يتـــم معاملـــة هـــذا التبديـــل أو التعديـــل كإلغـــاء 

إدراج االلتـــزام األصلـــي وإدراج التـــزام جديـــد، ويـــدرج الفـــرق بيـــن القيمـــة الدفتريـــة لالتـــزام المالـــي األصلـــي والمقابـــل المدفـــوع ضمـــن األربـــاح أو الخســـائر.

مقاصة األصول وااللتزامات المالية أ ٣-٤-و 

يتـــم إجـــراء مقاصـــة فقـــط بيـــن األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة ويـــدرج صافـــي المبلـــغ فـــي بيـــان المركـــز المالـــي عندمـــا يكـــون للبنـــك حـــق ملـــزم قانونـــً بمقاصـــة المبالـــغ 
المدرجـــة وينـــوي البنـــك تســـوية هـــذه المبالـــغ علـــى أســـاس الصافـــي أو تحقيـــق األصـــول وااللتزامـــات فـــي آن واحـــد. يتـــم عـــرض اإليـــرادات والمصروفـــات علـــى أســـاس 

الصافـــي فقـــط طبقـــً لمـــا تســـمح بـــه المعاييـــر المحاســـبية أو يتـــم عرضهـــا لأربـــاح والخســـائر الناتجـــة مـــن مجموعـــة مـــن المعامـــات المماثلـــة.

انخفاض قيمة األصول المالية   أ ٣-٤-ز 

نظرة عامة على مبادئ الخسائر االئتمانية المتوقعة   )1(

ـــة مـــن خـــال  يســـجل البنـــك مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة بالنســـبة لجميـــع القـــروض وأصـــول الديـــن الماليـــة األخـــرى غيـــر المحتفـــظ بهـــا بالقيمـــة العادل
األربـــاح أو الخســـائر، وكذلـــك التزامـــات القـــروض وعقـــود الضمانـــات الماليـــة، ويشـــار إليهـــا جميعـــً فـــي هـــذا القســـم بــــ »األدوات الماليـــة«. ال تتعـــرض أدوات حقـــوق 

الملكيـــة لانخفـــاض فـــي القيمـــة طبقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9.

يســـتند مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة إلـــى الخســـائر االئتمانيـــة التـــي مـــن المتوقـــع أن تنشـــأ علـــى مـــدى عمـــر األصـــل )الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى 
ـــة المتوقعـــة  ـــى الخســـائر االئتماني ـــة، يســـتند المخصـــص إل ـــذ االســـتحداث وفـــي هـــذه الحال ـــاد ملحـــوظ فـــي مخاطـــر االئتمـــان من ـــم يطـــرأ ازدي ـــا ل مـــدى عمـــر األداة( م
علـــى مـــدى اثنـــي عشـــر شـــهرًا )الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى اثنـــي عشـــر شـــهرًا(. سياســـات البنـــك لتحديـــد مـــا إذا كان هنـــاك ازديـــاد ملحـــوظ فـــي 

مخاطـــر االئتمـــان.

الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى االثنـــي عشـــر شـــهرًا هـــي جـــزء مـــن الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى عمـــر األداة الـــذي يمثـــل تلـــك الخســـائر 
الناتجـــة مـــن أحـــداث التعثـــر لـــأداة الماليـــة والتـــي مـــن المحتمـــل أن تطـــرأ خـــال فتـــرة اثنـــي عشـــر شـــهرًا بعـــد تاريـــخ التقريـــر. تحتســـب كل مـــن الخســـائر االئتمانيـــة 
المتوقعـــة علـــى مـــدى عمـــر األداة والخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى االثنـــي عشـــر شـــهرًا إمـــا علـــى أســـاس فـــردي أو مجمـــع حســـب طبيعـــة المحفظـــة ذات 

ـــاألدوات الماليـــة. ـــة المتعلقـــة ب الصل
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ ٣-٤-ز  

)1(    نظرة عامة على مبادئ الخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع(

قـــام البنـــك بإعـــداد سياســـة تقـــوم علـــى إجـــراء تقييـــم فـــي نهايـــة كل فتـــرة تقريـــر لمـــا إذا كان هنـــاك ازديـــاد ملحـــوظ فـــي مخاطـــر االئتمـــان لـــأداة الماليـــة منـــذ اإلدراج 
المبدئـــي عـــن طريـــق مراعـــاة التغيـــر فـــي مخاطـــر التعثـــر التـــي تقـــع علـــى مـــدى العمـــر المتبقـــي مـــن األداة الماليـــة.

اســـتنادًا إلـــى اإلجـــراء أعـــاه، يقـــوم البنـــك بتجميـــع قروضـــه ضمـــن المرحلـــة 1 والمرحلـــة ٢ والمرحلـــة ٣ واألصـــول الماليـــة المشـــتراة أو المســـتحدثة التـــي انخفضـــت 
ـــاه: ـــن أدن ـــة كمـــا هـــو مبي قيمتهـــا االئتماني

•   المرحلـــة 1: عنـــد قيـــام البنـــك ألول مـــرة بتســـجيل القـــروض، يســـجل البنـــك مخصصـــً اســـتنادًا إلـــى الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى اثنـــي عشـــر   

شـــهرًا. كمـــا تتضمـــن القـــروض ضمـــن المرحلـــة 1 التســـهيات التـــي تحســـنت مخاطـــر االئتمـــان لهـــا ويعـــاد تصنيـــف القـــرض مـــن المرحلـــة ٢.

ــة  ــائر االئتمانيـ ــً للخسـ ــك مخصصـ ــجل البنـ ــتحداث، يسـ ــذ االسـ ــرض منـ ــان للقـ ــر االئتمـ ــي مخاطـ ــً فـ ــادًا ملحوظـ ــاك ازديـ ــح أن هنـ ــا يتضـ ــة ٢: عندمـ •   المرحلـ  

ـــد تصنيـــف  ـــة ٢ التســـهيات التـــي تحســـنت مخاطـــر االئتمـــان بالنســـبة لهـــا وأعي ـــى مـــدى عمـــر األداة. كمـــا تتضمـــن القـــروض ضمـــن المرحل المتوقعـــة عل
القـــرض مـــن المرحلـــة ٣.

•   المرحلة ٣: تتضمن القروض التي تعرضت النخفاض القيمة االئتمانية. ويسجل البنك مخصصً للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة.  

بالنســـبة لأصـــول الماليـــة التـــي ال يتوقـــع البنـــك بصـــورة معقولـــة لهـــا أن يتـــم اســـترداد إمـــا المبلـــغ القائـــم بالكامـــل أو جـــزء منـــه، يتـــم تخفيـــض مجمـــل القيمـــة 
الدفتريـــة لأصـــل المالـــي. وهـــذا يعتبـــر عـــدم إدراج )جزئـــي( لأصـــل المالـــي.

)٢(    احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

يحتســـب البنـــك الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة اســـتنادًا إلـــى أربعـــة ســـيناريوهات مرجحـــة باالحتمـــاالت لقيـــاس العجـــز النقـــدي المتوقـــع، مخصومـــً بنســـبة تقريبيـــة 
إلـــى معـــدل الربـــح الفعلـــي. والعجـــز النقـــدي هـــو الفـــرق بيـــن التدفقـــات النقديـــة المســـتحقة إلـــى المنشـــأة طبقـــً للعقـــد والتدفقـــات النقديـــة التـــي تتوقـــع المنشـــأة 

اســـتامها.

فيما يلي آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة كما هي موضحة أدناه وعناصرها األساسية:

هــي تقديــر للتعثــر المحتمــل علــى مــدى نطــاق زمنــي معيــن. وقــد يحــدث التعثــر فقــط فــي وقــت معيــن علــى مــدى الفتــرة التــي •      التعثر المحتمل
يتــم تقييمهــا إذا لــم يســبق عــدم االعتــراف بالتســهيل وال يــزال مندرجــً ضمــن المحفظــة. 

هــو تقديــر التعــرض للتعثــر فــي تاريــخ مســتقبلي آخــذًا فــي االعتبــار التغيــرات المتوقعــة فــي التعــرض للتعثــر بعــد تاريــخ •      التعرض للتعثر
التقريــر بمــا فــي ذلــك مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة ســواء أكانــت مجدولــة بموجــب عقــد أو خافــه واالنخفــاض المتوقــع فــي 

ــدة المســتحقة مــن المدفوعــات غيــر المســددة. التســهيات الملزمــة والفائ

هــي تقديــر الخســارة الناتجــة فــي حالــة وقــوع التعثــر فــي وقــت محــدد. وهــي تســتند إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة •      الخسارة الناتجة عن التعثر
التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع البنــك اســتامها ومــن بينهــا تحقيــق أي ضمــان. وعــادة مــا يتــم التعبيــر عنهــا كنســبة 

مــن التعــرض للتعثــر.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ ٣-٤-ز  

)٢(    احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع(

عنـــد تقديـــر الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة، يراعـــي البنـــك أربعـــة ســـيناريوهات )ســـيناريو أساســـي، ســـيناريو تصاعـــدي، ســـيناريو أقـــل حـــدة، ســـيناريو أكثـــر 
حـــدة(. ويرتبـــط كل ســـيناريو بقيـــم مختلفـــة للتعثـــر المحتمـــل والتعـــرض للتعثـــر والخســـارة الناتجـــة عـــن التعثـــر. ومتـــى يكـــون األمـــر مائمـــً، يتضمـــن تقييـــم 
ـــغ  ـــر فـــي ســـداد القـــروض وقيمـــة الضمـــان أو المبل ـــب التعث ـــة تصوي ـــك احتمالي ـــرة بمـــا فـــي ذل ـــع باســـترداد القـــروض المتعث الســـيناريوهات المتعـــددة ســـبل التوق

الـــذي قـــد يتـــم اســـتامه لقـــاء بيـــع األصـــل.

باســـتثناء بطاقـــات االئتمـــان والتســـهيات المتجـــددة األخـــرى، تكـــون المـــدة القصـــوى التـــي تتحـــدد عنهـــا خســـائر االئتمـــان هـــي المـــدة التعاقديـــة لـــأداة الماليـــة مـــا 
لـــم يكـــن لـــدى البنـــك الحـــق القانونـــي فـــي اســـتدعائها فـــي تاريـــخ أســـبق.

ـــل  ـــل التـــي تتـــم المحاســـبة عنهـــا كتعدي ـــاح التعدي ـــة عـــن خســـائر أو أرب يتـــم المحاســـبة واإلفصـــاح عـــن خســـائر انخفـــاض القيمـــة واإلفصـــاح عنهـــا بصـــورة منفصل
ـــي. ـــة لأصـــل المال لمجمـــل القيمـــة الدفتري

فيما يلي ملخص لآلليات المرتبطة بطريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة:

تحتســب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى فتــرة 1٢ شــهرًا بالجــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المرحلة 1: 
علــى مــدى عمــر األداة الــذي يمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج مــن أحــداث التعثــر ألداة ماليــة 
والمحتملــة خــال فتــرة 1٢ شــهرًا بعــد تاريــخ التقريــر. يحتســب البنــك مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
علــى مــدى فتــرة 1٢ شــهرًا اســتنادًا إلــى التوقــع بحــدوث التعثــر خــال فتــرة 1٢ شــهرًا الحقــة لتاريــخ التقريــر. 
ويتــم تطبيــق التعثــر المحتمــل المتوقعةعلــى مــدى فتــرة 1٢ شــهرًا علــى القيمــة المتوقعة للتعــرض للتعثر 
ثــم ضــرب قيمتهــا فــي الخســارة المتوقعــة عــن التعثــر وخصمهــا بنســبة تقريبيــة لســعر الفائــدة الفعلــي 

األصلــي. يتــم إجــراء هــذا االحتســاب لــكل ســيناريو مــن الســيناريوهات األربعــة كمــا هــو موضــح أعــاه.

عندمــا يتضــح وقــوع ازديــاد ملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان ألحــد القــروض منــذ اســتحداثه، يقــوم البنــك المرحلة ٢:
ــات تلــك الموضحــة  ــل اآللي ــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة. وتماث بتســجيل مخصــص للخســائر االئتماني
أعــاه بمــا فــي ذلــك اســتخدام الســيناريوهات المتعــددة ولكــن يتــم تقديــر قيمــة التعثــر المحتمــل والخســارة 
الناتجــة عــن التعثــر علــى مــدى عمــر األداة. ويتــم خصــم العجــز النقــدي المتوقــع بنســبة تقريبيــة لســعر 

ــدة الفعلــي األصلــي. الفائ

بالنســبة للقــروض التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة، يســجل البنــك الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المرحلة ٣:
علــى مــدى عمــر األداة لهــذه القــروض. وهــذه الطريقــة مماثلــة لتلــك المتبعــة مــع األصــول ضمــن المرحلــة ٢ 

مــع تحديــد نســبة 100% كقيمــة للتعثــر المحتمــل. 

األصول المالية المشتراة أو المستحدثة
 منخفضة القيمة االئتمانية

هــذه األصــول هــي أصــول ماليــة منخفضــة القيمــة االئتمانيــة عنــد اإلدراج المبدئــي. ويقــوم البنــك فقــط 
اإلدراج  منــذ  األداة  عمــر  مــدى  علــى  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  فــي  المتراكمــة  التغيــرات  بتســجيل 
المبدئــي، اســتنادًا إلــى ترجيــح االحتمــاالت للســيناريوهات األربعــة مــع خصمهــا بمعــدل الفائــدة الفعلــي 

ائتمانيــً. المعــدل 

عنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة بالنســبة اللتزامــات القــروض غيــر المســحوبة، التزامات القروض وخطابات االعتماد
يقــوم البنــك بتقديــر الجــزء المتوقــع مــن التــزام القــرض الــذي ســيتم ســحبه علــى مــدى عمــره المتوقــع. بعــد 
ذلــك تعتمــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى القيمــة الحاليــة للعجــز المتوقــع فــي التدفقــات النقديــة فــي 
ــى ترجيــح االحتمــاالت بالســيناريوهات األربعــة. ويتــم خصــم العجــز النقــدي  ــة ســحب القــرض اســتنادًا إل حال

المتوقــع بنســبة تقريبيــة إلــى معــدل الفائــدة الفعلــي المتوقــع للقــرض.

غيــر بطاقات االئتمان والتسهيات المتجددة وااللتزامــات  القــروض  مــن  كًا  تتضمــن  التــي  المتجــددة  والتســهيات  االئتمــان  لبطاقــات  بالنســبة 
المســحوبة، يتــم احتســاب وعــرض الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــع القــرض. وبالنســبة اللتزامــات القــروض 

وخطابــات االعتمــاد، يتــم تســجيل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ضمــن المخصصــات.

ــه اإلطفــاء المتراكــم عقود الضمانات المالية ــً مطروحــً من ــغ المســجل مبدئي ــكل ضمــان بالمبل ــزام البنــك طبقــً ل يتــم قيــاس الت
ــان الدخــل أو مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، أيهمــا أعلــى. ولهــذا الغــرض، يقــوم  المــدرج فــي بي
البنــك بتقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة اســتنادًا إلــى القيمــة الحاليــة للمدفوعــات المتوقعــة لتعويــض 
حامــل الضمــان عــن خســائر االئتمــان التــي تكبدهــا. ويتــم خصــم العجــز النقــدي بمعــدل الفائــدة المعــدل 
بالمخاطــر المتعلــق بالتعــرض للمخاطــر. يتــم االحتســاب بواســطة ترجيــع االحتمــاالت للســيناريوهات األربعــة. 

ويتــم تســجيل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المرتبطــة بعقــود الضمانــات الماليــة ضمــن المخصصــات.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ ٣-٤-ز  

)٣(    أدوات الدين المقاسة وفقً للقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى

ال تتســـبب الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة ألدوات الديـــن المقاســـة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى فـــي تخفيـــض القيمـــة الدفتريـــة لهـــذه 
األصـــول الماليـــة فـــي بيـــان المركـــز المالـــي التـــي تظـــل مقاســـة وفقـــً للقيمـــة العادلـــة. بـــدالً مـــن ذلـــك، يتـــم تســـجيل مبلـــغ مكافـــئ للمخصـــص الـــذي قـــد ينشـــأ فـــي 
حالـــة قيـــاس األصـــول وفقـــً للتكلفـــة المطفـــأة ضمـــن اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى كمبلـــغ انخفـــاض قيمـــة متراكـــم مـــع إجـــراء تحميـــل مقابـــل علـــى األربـــاح أو الخســـائر. 

ـــاح أو الخســـائر عنـــد إلغـــاء إدراج األصـــول. ـــى األرب ـــرادات الشـــاملة األخـــرى إل ويعـــاد إدراج الخســـائر المتراكمـــة المســـجلة ضمـــن اإلي

)4(    األصول المالية المشتراة أو المستحدثة منخفضة القيمة االئتمانية

بالنســـبة لأصـــول الماليـــة المشـــتراة أو المســـتحدثة منخفضـــة القيمـــة االئتمانيـــة، يقـــوم البنـــك فقـــط بتســـجيل التغيـــرات المتراكمـــة فـــي الخســـائر االئتمانيـــة 
المتوقعـــة علـــى مـــدى عمـــر األداة منـــذ اإلدراج المبدئـــي ضمـــن مخصـــص الخســـائر.

)5(    بطاقات االئتمان والتسهيات المتجددة األخرى

تتضمـــن المنتجـــات المقدمـــة مـــن البنـــك مجموعـــة مـــن تســـهيات الحســـابات المكشـــوفة وبطاقـــات االئتمـــان لأفـــراد والشـــركات التـــي يتمتـــع البنـــك فيهـــا بالحـــق 
فـــي إلغـــاء و/أو تخفيـــض التســـهيات بموجـــب إخطـــار ســـابق بيـــوم واحـــد. ال يجعـــل البنـــك تعرضـــه للخســـائر االئتمانيـــة مقتصـــرًا علـــى فتـــرة اإلخطـــار التعاقـــدي، 
وإنمـــا يحتســـب بـــدالً مـــن ذلـــك الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدار الفتـــرة التـــي تعكـــس توقعـــات البنـــك بشـــأن أداء العميـــل والتعثـــر المحتمـــل مـــن جانبـــه 

وإجـــراءات التخفيـــف مـــن المخاطـــر المســـتقبلية المتبعـــة مـــن قبـــل البنـــك التـــي يمكـــن أن تتضمـــن تخفيـــض قيمـــة التســـهيات أو إلغائهـــا. 

ويماثـــل التقييـــم المســـتمر الـــذي يتـــم إجـــراؤه لوقـــوع أي ازديـــاد ملحـــوظ فـــي مخاطـــر االئتمـــان بالنســـبة للتســـهيات المتجـــددة ذلـــك المتبـــع مـــع منتجـــات اإلقـــراض 
ـــرات فـــي  ـــة مثـــل التغي ـــى العوامـــل النوعي ـــر عل ـــز األكب ـــي للعميـــل مـــع إلقـــاء التركي ـــي الداخل ـــى التحـــوالت فـــي التصنيـــف االئتمان ـــم إل األخـــرى. يســـتند هـــذا التقيي

االســـتخدام.

يســـتند معـــدل الفائـــدة المســـتخدم فـــي خصـــم الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لبطاقـــات االئتمـــان إلـــى متوســـط معـــدل الفائـــدة الفعلـــي المتوقـــع تحميلـــه علـــى 
مـــدار الفتـــرة المتوقعـــة لانكشـــاف للمخاطـــر علـــى التســـهيات. ويراعـــي هـــذا التقديـــر أنـــه يتـــم ســـداد العديـــد مـــن التســـهيات بالكامـــل شـــهريً وبالتالـــي ال يتـــم 

تحميلهـــا أيـــة فائـــدة.

)6(     االستعانة بالمعلومات المستقبلية

لقد استند البنك في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى مجموعة واسعة من المعلومات المستقبلية مثل المدخات االقتصادية ومن بينها:

إجمالي الناتج المحلي   •  

االدخار واالستثمار   •  

التضخم   •  

إحصاءات التجارة   •  

التركيبة السكانية   •  

اإليرادات والمصروفات   •  

الدين العام   •  

العقارات   •  

المؤشرات المركبة   •  

أسعار النفط واإلنتاج   •  

قـــد ال تســـجل المدخـــات والنمـــاذج المســـتخدمة فـــي احتســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة دومـــً كافـــة خصائـــص الســـوق فـــي تاريـــخ البيانـــات الماليـــة. ولكـــي 
ـــة بشـــكل  ـــً بتعديـــات نوعيـــة أو اســـتبداالت تعـــد كتعديـــات مؤقتـــة عندمـــا تكـــون مثـــل هـــذه الفـــروق جوهري تنعكـــس تلـــك الخصائـــص، يســـتعين البنـــك أحيان

ملحـــوظ. 

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ ٣-٤-ز  

)7(    تقييم الضمانات

للتخفيـــف مـــن مخاطـــر االئتمـــان علـــى األصـــول الماليـــة، يســـعى البنـــك للحصـــول علـــى الضمانـــات، متـــى أمكـــن. ويأخـــذ الضمـــان العديـــد مـــن األشـــكال منهـــا النقـــد 
ـــزات االئتمانيـــة مثـــل ترتيبـــات التقـــاص. ال يتـــم  ـــات والعقـــارات والمديونيـــات والمخـــزون واألصـــول غيـــر الماليـــة األخـــرى والتعزي ـــات االعتماد/الضمان والضمانـــات وخطاب
ـــة للضمـــان علـــى احتســـاب الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة.  ـــر القيمـــة العادل تســـجيل الضمـــان فـــي بيـــان المركـــز المالـــي للبنـــك مـــا لـــم تعـــاد حيازتـــه. ومـــع ذلـــك، تؤث
ـــة ويعـــاد تقييمـــه بصـــورة منتظمـــة حســـب نـــوع األصـــل علـــى ســـبيل المثـــال، يتـــم بصـــورة يوميـــة تقييـــم  يتـــم عـــادة تقييـــم الضمـــان كحـــد أدنـــى فـــي تاريـــخ البداي

النقـــد أو الضمانـــات المرتبطـــة بمتطلبـــات هامـــش الربـــح.

ـــر  ـــة التـــي ال تتوف ـــا بالنســـبة لأصـــول المالي ـــة المحتفـــظ بهـــا كضمـــان. أم ـــى الحـــد الممكـــن فـــي تقييـــم األصـــول المالي ـــات الســـوق النشـــط إل يســـتخدم البنـــك بيان
ـــي مثـــل العقـــارات مـــن قبـــل مقيميـــن آخريـــن معتمديـــن. لهـــا قيـــم ســـوقية يســـهل تحديدهـــا، يتـــم تقييمهـــا بواســـطة نمـــاذج. ويتـــم تقييـــم الضمـــان غيـــر المال

)8(    الشطب

يتـــم شـــطب األصـــول الماليـــة إمـــا جزئيـــً أو كليـــً فقـــط عندمـــا يتوقـــف البنـــك عـــن الســـعي وراء االســـترداد. وفـــي حالـــة إذا زاد المبلـــغ المشـــطوب عـــن مخصـــص 
الخســـائر المتراكمـــة، تتـــم معاملـــة الفـــرق فـــي البدايـــة كإضافـــة إلـــى المخصـــص التـــي يتـــم تطبيقهـــا مقابـــل مجمـــل القيمـــة الدفتريـــة. وتؤخـــذ أي اســـتردادات الحقـــة 

إلـــى مصروفـــات خســـائر االئتمـــان.

)9(    القروض المقدم لها تنازالت السداد والقروض المعدلة

يقـــدم البنـــك أحيانـــً تنـــازالت أو يقـــوم بالتعديـــات بشـــأن الشـــروط األصليـــة للقـــروض بغـــرض االســـتجابة للصعوبـــات الماليـــة التـــي تواجـــه المقتـــرض بـــدالً مـــن اقتنـــاء 
الضمـــان أو التحصيـــل اإللزامـــي للضمـــان. يعتبـــر البنـــك القـــرض ضمـــن القـــروض المقـــدم لهـــا تنـــازالت الســـداد عنـــد تقديـــم مثـــل هـــذه التنـــازالت أو التعديـــات 
كنتيجـــة للصعوبـــات الماليـــة الحاليـــة أو المتوقعـــة التـــي لـــم يكـــن البنـــك ليوافـــق علـــى القيـــام بهـــا إذا كانـــت األوضـــاع الماليـــة للمقتـــرض جيـــدة. تتضمـــن المؤشـــرات 
علـــى الصعوبـــات الماليـــة حـــاالت اإلخـــال باالتفاقيـــات أو المخـــاوف الجوهريـــة التـــي قـــد تثيرهـــا إدارة مخاطـــر االئتمـــان. ومـــن ســـبل تقديـــم التنـــازالت للعمـــاء مـــد أجـــل 
ترتيبـــات الســـداد واالتفـــاق علـــى شـــروط جديـــدة للقـــروض. وبمجـــرد إعـــادة التفـــاوض علـــى الشـــروط، يقـــاس أي انخفـــاض فـــي القيمـــة بواســـطة معـــدل الفائـــدة 
الفعلـــي األصلـــي المحتســـب قبـــل تعديـــل الشـــروط. تقـــوم سياســـة البنـــك علـــى مراقبـــة القـــروض المقـــدم لهـــا تنـــازالت فـــي الســـداد بغـــرض المســـاعدة فـــي التأكـــد 

مـــن ســـداد المدفوعـــات المســـتقبلية.

يتـــم تحديـــد قـــرارات عـــدم االعتـــراف والتصنيـــف بيـــن المرحلـــة ٢ والمرحلـــة ٣ علـــى أســـاس كل حالـــة علـــى حـــدة. فـــي حالـــة أن تشـــير هـــذه اإلجـــراءات إلـــى تكبـــد 
خســـائر مرتبطـــة بالقـــرض، يتـــم اإلفصـــاح عنـــه وإدارتـــه ضمـــن األصـــول المقـــدم لهـــا تنـــازالت الســـداد منخفضـــة القيمـــة ضمـــن المرحلـــة ٣ حتـــى يتـــم إلغـــاؤه أو 
شـــطبه. واعتبـــارًا مـــن 1 ينايـــر ٢018، يقـــوم البنـــك أيضـــً بإعـــادة تقييـــم القـــرض فـــي حالـــة أي ازديـــاد ملحـــوظ فـــي مخاطـــر االئتمـــان متعلـــق بـــه وذلـــك عنـــد إعـــادة 
التفـــاوض علـــى القـــرض أو تعديلـــه ولكـــن ليـــس عـــدم االعتـــراف بـــه. كمـــا ينظـــر البنـــك أيضـــً فيمـــا إذا كان يجـــب تصنيـــف األصـــول ضمـــن المرحلـــة ٣. وبمجـــرد أن يتـــم 
ـــه تنـــازالت فـــي الســـداد، يظـــل األصـــل ضمـــن هـــذه الفئـــة لمـــدة اختبـــار مدتهـــا 1٢ شـــهرًا كحـــد أدنـــى. ولكـــي يعـــاد تصنيـــف األصـــل  تصنيـــف األصـــل كأصـــل مقـــدم ل

مـــن فئـــة القـــروض المقـــدم لهـــا تنـــازالت، ينبغـــي علـــى العميـــل اســـتيفاء كافـــة المعاييـــر التاليـــة:

االنتظام في سداد كافة التسهيات الخاصة بالعميل.   •

السداد المنتظم لما يزيد عن مبلغ غير جوهري من قيمة أصل المبلغ أو الفائدة على مدار نصف مدة االختبار كحد أدنى.   •

أال ينسب للعميل أي عقد تتجاوز فترة التأخر في سداد المدفوعات بموجبه عن ٣0 يومً.   •
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ ٣-٤-ز  

)9(    القروض المقدم لها تنازالت السداد والقروض المعدلة )تابع(

يقـــوم البنـــك فـــي تاريـــخ كل تقريـــر بإجـــراء تقييـــم لتحديـــد مـــا إذا كان هنـــاك أي دليـــل موضوعـــي علـــى أن أصـــًا ماليـــً أو مجموعـــة أصـــول ماليـــة انخفضـــت قيمتهـــا. 
ـــاك دليـــل موضوعـــي علـــى انخفـــاض القيمـــة نتيجـــة وقـــوع حـــدث أو أحـــداث بعـــد اإلدراج  ـــة فقـــط إذا كان هن تنخفـــض قيمـــة األصـــل أو مجموعـــة مـــن األصـــول المالي
ــي أو  ــل المالـ ــدرة لأصـ ــتقبلية المقـ ــة المسـ ــات النقديـ ــى التدفقـ ــر علـ ــارة تأثيـ ــداث( الخسـ ــدث )أو أحـ ــون لحـ ــدة( وأن يكـ ــارة« متكبـ ــدث خسـ ــل )»حـ ــي لأصـ المبدئـ
مجموعـــة األصـــول الماليـــة والـــذي يمكـــن تقديـــره بصـــورة موثـــوق منهـــا. يتضمـــن الدليـــل الموضوعـــي علـــى انخفـــاض قيمـــة األصـــل المالـــي أو مجموعـــة األصـــول 

البيانـــات الملحوظـــة التـــي تصـــل إلـــى علـــم البنـــك حـــول أحـــداث الخســـارة التاليـــة وكذلـــك مراعـــاة التوجيهـــات الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي:

مواجهة جهة اإلصدار أو الجهة الملتزمة لصعوبة مالية جوهرية.   •

مخالفة العقد بالتعثر أو اإلخال في سداد الفائدة أو مدفوعات أصل المبلغ.   •

ـــة الماليـــة التـــي تواجـــه المقتـــرض – والتـــي لـــم يكـــن البنـــك  ـــة أو قانونيـــة مرتبطـــة بالصعوب •   قيـــام البنـــك بتقديـــم تنـــازالت للمقتـــرض – نظـــرًا ألســـباب اقتصادي

ليقدمهـــا بخـــاف ذلـــك.

احتمالية إشهار إفاس المقترض أو مواجهة ترتيبات تنظيم مالي أخرى.   •

تاشي سوق نشط لذلك األصل المالي نظرًا لصعوبات مالية.   •

ـــي  ـــذ اإلدراج المبدئ ـــة من ـــة المســـتقبلية المقـــدرة مـــن مجموعـــة أصـــول مالي ـــى انخفـــاض يمكـــن قياســـه فـــي التدفقـــات النقدي ـــات ملحوظـــة تشـــير إل ـــر بيان •   توف

بتلـــك األصـــول وال يمكـــن بعـــد تحديـــد االنخفـــاض لأصـــول الماليـــة الفرديـــة فـــي المجموعـــة بمـــا فـــي ذلـــك التغيـــرات العكســـية فـــي حالـــة الســـداد للمقترضيـــن 
بالمجموعـــة أو وقـــوع ظـــروف اقتصاديـــة قوميـــة أو محليـــة ترتبـــط بحـــاالت التعثـــر عـــن األصـــول المدرجـــة ضمـــن المجموعـــة.

األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة    )10(

يقـــوم البنـــك أوالً بإجـــراء تقييـــم لمـــا إذا كان هنـــاك دليـــل موضوعـــي علـــى انخفـــاض القيمـــة لأصـــول الماليـــة التـــي يعتبـــر كل منهـــا جوهريـــا بصـــورة فرديـــة أو 
بصـــورة مجمعـــة لأصـــول الماليـــة غيـــر الجوهريـــة بصـــورة فرديـــة. إذا حـــدد البنـــك عـــدم وجـــود دليـــل موضوعـــي علـــى انخفـــاض قيمـــة أصـــل مالـــي تـــم تقييمـــه علـــى 
ـــة  ـــة مماثل ـــز بخصائـــص مخاطـــر ائتماني ـــة التـــي تتمي ـــي ضمـــن مجموعـــة مـــن األصـــول المالي ـــدرج األصـــل المال ـــإن البنـــك ي ـــا أم ال، ف ـــردي، ســـواء كان جوهري أســـاس ف
ويقـــوم بتقييمهـــا بشـــكل مجمـــع لتحديـــد انخفـــاض القيمـــة. بالنســـبة لأصـــول التـــي يتـــم تقييمهـــا علـــى أســـاس فـــردي لتحديـــد انخفـــاض قيمتهـــا ووجـــد أن 

ـــد انخفـــاض القيمـــة. ـــم المجمـــع لتحدي ـــدرج ضمـــن التقيي ـــت تحقـــق خســـائر انخفـــاض القيمـــة فإنهـــا ال ت ـــا زال ـــاك خســـارة انخفـــاض فـــي القيمـــة أو م هن

إذا كان هنـــاك دليـــل موضوعـــي علـــى تكبـــد خســـارة انخفـــاض القيمـــة للقـــروض أو المديونيـــات أو االســـتثمارات المحتفـــظ بهـــا حتـــى االســـتحقاق المدرجـــة بالتكلفـــة 
المطفـــأة، فـــإن قيمـــة الخســـارة يتـــم قياســـها بالفـــرق بيـــن القيمـــة الدفتريـــة لأصـــل والقيمـــة الحاليـــة للتدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية المقـــدرة )باســـتثناء 
الخســـائر االئتمانيـــة المســـتقبلية المتوقعـــة التـــي لـــم يتـــم تكبدهـــا بعـــد( مخصومـــة بمعـــدل الفائـــدة الفعلـــي األصلـــي لأصـــل المالـــي. يتـــم تخفيـــض القيمـــة 
الدفتريـــة لأصـــل مـــن خـــال اســـتخدام حســـاب مخصـــص ويتـــم تســـجيل مبلـــغ الخســـارة فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل. إذا كان القـــرض أو االســـتثمار المحتفـــظ بـــه 
 حتـــى االســـتحقاق يحمـــل معـــدل فائـــدة متغيـــر، يكـــون معـــدل الخصـــم لقيـــاس أي خســـارة مـــن انخفـــاض القيمـــة هـــو معـــدل الفائـــدة الفعلـــي الحالـــي المحـــدد

بموجب العقد.

ــد تنتـــج مـــن غلـــق  ــة التـــي قـ ــات النقديـ ــان التدفقـ ــع للضمـ ــتقبلية المقـــدرة لأصـــل المالـــي الخاضـ ــة المسـ ــات النقديـ ــة للتدفقـ ــة الحاليـ ــاب القيمـ يعكـــس احتسـ
ــًا أم ال.  ــان محتمـ ــق الضمـ ــواء أكان غلـ ــه سـ ــان وبيعـ ــى الضمـ ــول علـ ــً تكاليـــف الحصـ ــان ناقصـ الضمـ

يتـــم تقديـــر التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية لمجموعـــة مـــن األصـــول الماليـــة بصـــورة مجمعـــة لغـــرض تحديـــد أي انخفـــاض فـــي القيمـــة علـــى أســـاس التدفقـــات 
النقديـــة التعاقديـــة لأصـــول فـــي المجموعـــة والخبـــرة التاريخيـــة بالخســـائر لأصـــول ذات خصائـــص مخاطـــر ائتمـــان مماثلـــة لتلـــك المندرجـــة بالمجموعـــة. 

يقـــوم البنـــك بصـــورة منتظمـــة بمراجعـــة المنهجيـــة واالفتراضـــات المســـتخدمة فـــي تقديـــر التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية للحـــد مـــن أي اختافـــات بيـــن تقديـــرات 
الخســـائر والخبـــرة الفعليـــة بالخســـائر. 

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

أ ٣-٤-ز  انخفاض قيمة األصول المالية )تابع(

)10(    األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة )تابع(

عندمـــا ال يمكـــن القـــرض تحصيـــل القـــرض، يتـــم شـــطب القـــرض مقابـــل المخصـــص المرتبـــط بـــه والمتعلـــق باالنخفـــاض فـــي قيمـــة القـــرض. ويتـــم شـــطب هـــذه 
القـــروض بعـــد إتمـــام كل اإلجـــراءات الضروريـــة وتحديـــد مبلـــغ الخســـارة. 

فـــي حالـــة إذا انخفـــض مبلـــغ خســـارة انخفـــاض القيمـــة فـــي فتـــرة الحقـــة ويمكـــن ربـــط هـــذا االنخفـــاض بصـــورة موضوعيـــة بحـــدث يقـــع بعـــد تســـجيل انخفـــاض 
ـــرد فـــي قائمـــة الدخـــل الشـــامل. راجـــع  القيمـــة، يتـــم رد خســـارة انخفـــاض القيمـــة المســـجلة ســـابقً عـــن طريـــق تعديـــل حســـاب المخصـــص. ويتـــم تســـجيل مبلـــغ ال

أيضـــً إيضـــاح ب ٣ لاطـــاع علـــى التفاصيـــل المتعلقـــة بالقـــروض والســـلفيات والتمويـــل. 

)11(    األصول المصنفة كمتاحة للبيع

ـــة.  ـــي أو مجموعـــة مـــن األصـــول المالي ـــاك دليـــل موضوعـــي علـــى وجـــود انخفـــاض فـــي قيمـــة أصـــل مال ـــا إذا كان هن ـــر، يقـــوم البنـــك بتقييـــم م ـــة كل تقري فـــي نهاي
فـــي حالـــة أوراق الديـــن الماليـــة، يســـتعين البنـــك بالمعاييـــر المشـــار إليهـــا بالبنـــد )10( أعـــاه. وفـــي حالـــة االســـتثمارات فـــي األســـهم المصنفـــة كمتاحـــة للبيـــع، فـــإن أي 
انخفـــاض جوهـــري أو مطـــول فـــي القيمـــة العادلـــة لأســـهم بحيـــث تصبـــح أقـــل مـــن تكلفـــة األســـهم يعتبـــر دليـــًا علـــى االنخفـــاض فـــي القيمـــة.  فـــي حالـــة وجـــود أي 
دليـــل علـــى حـــدوث انخفـــاض فـــي قيمـــة األصـــول الماليـــة المتاحـــة للبيـــع فـــإن إجمالـــي الخســـارة المتراكمـــة – المقاســـة بالفـــرق بيـــن تكلفـــة االقتنـــاء والقيمـــة العادلـــة 
ـــة مخصومـــً منهـــا أي خســـائر انخفـــاض فـــي القيمـــة لذلـــك األصـــل المالـــي التـــي ســـبق االعتـــراف بهـــا فـــي األربـــاح أو الخســـائر– يســـتبعد مـــن حقـــوق الملكيـــة  الحاليـ
ويتـــم إدراجـــه ضمـــن األربـــاح أو الخســـائر. إن خســـائر االنخفـــاض فـــي القيمـــة المعتـــرف بهـــا فـــي األربـــاح أو الخســـائر ألدوات حقـــوق الملكيـــة المســـجلة ضمـــن األربـــاح أو 

الخســـائر ال يتـــم ردهـــا مـــن خـــال بيـــان األربـــاح أو الخســـائر.

قياس التكلفة المطفأة أ ٣-٤-ح 

التكلفـــة المطفـــأة لأصـــل أو االلتـــزام المالـــي هـــي المبلـــغ الـــذي يتـــم وفقـــً لـــه قيـــاس األصـــل أو االلتـــزام المالـــي عنـــد اإلدراج المبدئـــي مطروحـــً منـــه مدفوعـــات أصـــل 
ـــغ االســـتحقاق ناقصـــً أي تخفيـــض  ـــه ومبل ـــرف ب ـــي المعت ـــغ المبدئ ـــرق بيـــن المبل ـــدة الفعلـــي ألي ف ـــدًا أو ناقصـــً اإلطفـــاء المتراكـــم بواســـطة معـــدل الفائ ـــغ زائ المبل

النخفـــاض القيمـــة.

قياس القيمة العادلة أ ٣-٤-ط 

تقتضـــي العديـــد مـــن السياســـات المحاســـبية واإلفصاحـــات الخاصـــة بالبنـــك تحديـــد القيمـــة العادلـــة لـــكل مـــن األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة وغيـــر الماليـــة. تـــم تحديـــد 
القيمـــة العادلـــة ألغـــراض القيـــاس و/أو اإلفصـــاح اســـتنادًا إلـــى عـــدة سياســـات وطـــرق محاســـبية. ويتـــم اإلفصـــاح متـــى كان ممكنـــً عـــن المعلومـــات حـــول االفتراضـــات 
التـــي تـــم وضعهـــا عنـــد تحديـــد القيمـــة العادلـــة ضمـــن اإليضاحـــات المرتبطـــة بذلـــك األصـــل أو االلتـــزام. والقيمـــة العادلـــة هـــي الســـعر المســـتلم لقـــاء بيـــع األصـــل أو 
المدفـــوع لتســـوية االلتـــزام فـــي معاملـــة منظمـــة بيـــن المشـــاركين فـــي الســـوق فـــي تاريـــخ القيـــاس. يســـتند قيـــاس القيمـــة العادلـــة إلـــى افتـــراض تنفيـــذ معاملـــة 

بيـــع األصـــل أو تســـوية االلتـــزام فـــي: 

السوق الرئيسي لأصل أو االلتزام، أو    •

في السوق األكثر ماءمة لبيع األصل أو تسوية االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي.    •

يجـــب أن يتمكـــن البنـــك مـــن الوصـــول إلـــى الســـوق الرئيســـي أو الســـوق األكثـــر ماءمـــة. يتـــم قيـــاس القيمـــة العادلـــة لأصـــل أو االلتـــزام باســـتخدام االفتراضـــات التـــي 
مـــن المحتمـــل أن يســـتخدمها المشـــاركون فـــي الســـوق عنـــد تســـعير األصـــل أو االلتـــزام، بافتـــراض أن المشـــاركين فـــي الســـوق ســـيعملون لتحقيـــق مصالحهـــم 

االقتصاديـــة المثلـــى. 

ـــة لأصـــل غيـــر المالـــي قـــدرة المشـــارك فـــي الســـوق علـــى تحقيـــق منافـــع اقتصاديـــة مـــن خـــال االســـتخدام األمثـــل، أو مـــن خـــال بيعـــه  يراعـــي قيـــاس القيمـــة العادل
ـــه. إلـــى مشـــارك آخـــر فـــي الســـوق مـــن المحتمـــل أن يســـتخدم األصـــل بأعلـــى وأفضـــل مســـتوى ل
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السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

قياس القيمة العادلة )تابع( أ ٣-٤-ط 

يســـتخدم البنـــك أســـاليب تقييـــم مائمـــة للظـــروف وبقـــدر مـــا يتوافـــر مـــن بيانـــات ومعلومـــات كافيـــة لقيـــاس القيمـــة العادلـــة، مـــع تحقيـــق أقصـــى اســـتخدام 
ــة. ــر الملحوظـ ــات غيـ ــتخدام المدخـ ــن اسـ ــد مـ ــة والحـ ــة ذات الصلـ ــات الملحوظـ للمدخـ

ـــة، والمبيـــن  ـــات الماليـــة ضمـــن الجـــدول الهرمـــي للقيمـــة العادل ـــة أو اإلفصـــاح عنهـــا فـــي البيان تصنـــف كافـــة األصـــول وااللتزامـــات التـــي يتـــم قيـــاس قيمتهـــا العادل
ـــة ككل: ـــذي يمثـــل أهميـــة لقيـــاس القيمـــة العادل ـــى أقـــل مســـتوى مـــن المدخـــات ال الحقـــً، اســـتنادًا إل

المستوى 1: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لأصول أو االلتزامات المماثلة؛   •

ـــة ملحوظـــً بشـــكل مباشـــر أو  ـــً علـــى قيـــاس القيمـــة العادل ـــرًا جوهري ـــذي يمثـــل تأثي •   المســـتوى ٢: أســـاليب تقييـــم يكـــون بهـــا أقـــل مســـتوى مـــن المدخـــات ال

غيـــر مباشـــر؛

المستوى ٣: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخات الذي يمثل تأثيرًا جوهريً على قياس القيمة العادلة غير ملحوظ.   •

بالنســـبة لأصـــول وااللتزامـــات المدرجـــة فـــي البيانـــات الماليـــة علـــى أســـاس متكـــرر، يحـــدد البنـــك مـــا إذا كانـــت التحويـــات قـــد حدثـــت بيـــن مســـتويات الجـــدول 
ـــر. ـــة فتـــرة كل تقري ـــة ككل( فـــي نهاي ـــة لقيـــاس القيمـــة العادل ـــى أقـــل مســـتوى مـــن المدخـــات الجوهري ـــق إعـــادة تقييـــم التصنيـــف )اســـتنادًا إل الهرمـــي عـــن طري

يعمـــل البنـــك فـــي تاريـــخ كل تقريـــر علـــى تحليـــل الحـــركات فـــي قيمـــة األصـــول وااللتزامـــات التـــي يتعيـــن إعـــادة قياســـها أو إعـــادة تقييمهـــا طبقـــً للسياســـات 
ـــة المعلومـــات المســـتخدمة  المحاســـبية للبنـــك. وألغـــراض هـــذا التحليـــل، يتحقـــق البنـــك مـــن المدخـــات الرئيســـية المطبقـــة فـــي أحـــدث تقييـــم عـــن طريـــق مقارن

فـــي احتســـاب التقييـــم بالعقـــود والمســـتندات األخـــرى ذات الصلـــة.

كما يقوم البنك بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل والتزام بالمصادر الخارجية ذات الصلة بغرض تحديد مدى معقولية التغيرات.

لغـــرض إفصاحـــات القيمـــة العادلـــة، قـــام البنـــك بتحديـــد فئـــات لأصـــول وااللتزامـــات اســـتنادًا إلـــى طبيعـــة وســـمات األصـــل أو االلتـــزام والمخاطـــر المرتبطـــة بـــه 
ومســـتوى الجـــدول الهرمـــي للقيمـــة العادلـــة كمـــا هـــو موضـــح أعـــاه.

النقد والنقد المعادل  أ ٣-٤-ي 

يتكـــون النقـــد والنقـــد المعـــادل مـــن النقديـــة فـــي الصنـــدوق واألرصـــدة غيـــر المقيـــدة المحتفـــظ بهـــا لـــدى بنـــوك مركزيـــة واألصـــول الماليـــة عاليـــة الســـيولة ذات 
اســـتحقاقات أصليـــة تصـــل لمـــدة ثاثـــة أشـــهر التـــي تتعـــرض لمخاطـــر غيـــر جوهريـــة مـــن حيـــث التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة، ويســـتخدم البنـــك النقـــد ومـــا يماثـــل 

ـــي. ـــه قصيـــرة األجـــل. يتـــم إدراج النقـــد ومـــا يماثـــل النقـــد بالتكلفـــة المطفـــأة فـــي بيـــان المركـــز المال النقـــد فـــي إدارة التزامات

أوراق القبول أ ٣-٤-ك 

يتـــم اإلفصـــاح عـــن أوراق القبـــول فـــي بيـــان المركـــز المالـــي ضمـــن األصـــول األخـــرى مـــع اإلفصـــاح عـــن التـــزام مقابـــل ضمـــن االلتزامـــات األخـــرى. وبالتالـــي، ليـــس هنـــاك 
التـــزام إزاء أوراق القبـــول خـــارج الميزانيـــة العموميـــة.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤ 

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر أ ٣-٤-ل 

تتضمـــن المشـــتقات المحتفـــظ بهـــا ألغـــراض إدارة المخاطـــر كافـــة األصـــول وااللتزامـــات المشـــتقة التـــي ال يتـــم تصنيفهـــا كأصـــول للمتاجـــرة أو التزامـــات للمتاجـــرة. 
ـــة علـــى تصنيفهـــا ضمـــن الفئـــات  ـــرات فـــي قيمتهـــا العادل ـــة التغي ـــي. وتعتمـــد معامل ـــان المركـــز المال ـــة فـــي بي يتـــم قيـــاس هـــذه المشـــتقات وفقـــً للقيمـــة العادل

التاليـــة:

)1(   تحوط القيمة العادلة

عنـــد تصنيـــف األداة المشـــتقة كتحـــوط للتغيـــر فـــي القيمـــة العادلـــة ألصـــل أو التـــزام معتـــرف بـــه أو التـــزام ثابـــت، يتـــم تســـجيل التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة لـــأداة 
المشـــتقة مباشـــرًة فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل باإلضافـــة إلـــى التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة للبنـــد المتحـــوط لـــه المتعلـــق بالمخاطـــر المتحـــوط لهـــا. 

ـــة أو  ـــم تعـــد تســـتوفي معاييـــر محاســـبة التحـــوط للقيمـــة العادل ـــة أنهـــا ل ـــة انتهـــاء ســـريان األداة المشـــتقة أو بيعهـــا أو إنهائهـــا أو ممارســـتها أو فـــي حال فـــي حال
إلغـــاء التصنيـــف، يتـــم إيقـــاف محاســـبة التحـــوط. إن أي تعديـــل يتـــم إجـــراؤه علـــى البنـــد المتحـــوط لـــه حتـــى تلـــك المرحلـــة بواســـطة طريقـــة الفائـــدة الفعليـــة، يتـــم 

ـــاح أو الخســـائر كجـــزء مـــن معـــدل الفائـــدة الفعلـــي المعـــاد احتســـابه للبنـــد علـــى مـــدى عمـــره المتبقـــي. إطفـــاؤه ضمـــن األرب

تحوط التدفقات النقدية   )٢(

فـــي حالـــة تصنيـــف األداة المشـــتقة كأداة تحـــوط غرضهـــا التحـــوط مـــن التبايـــن فـــي التدفقـــات النقديـــة المنســـوبة لمخاطـــرة معينـــة مرتبطـــة بأصـــل أو التـــزام 
مســـجل أو معاملـــة متوقعـــة محتملـــة بدرجـــة كبيـــرة الـــذي قـــد يؤثـــر علـــى األربـــاح أو الخســـائر، يتـــم تســـجيل الجـــزء الفعـــال مـــن التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة لـــأداة 
ـــاح أو الخســـائر  ـــى األرب ـــرادات الشـــاملة األخـــرى إل ـــرادات الشـــاملة األخـــرى ضمـــن احتياطـــي التحـــوط. ويعـــاد تصنيـــف المبلـــغ المســـجل ضمـــن اإلي المشـــتقة ضمـــن اإلي
كتعديـــل إعـــادة تصنيـــف فـــي نفـــس الفتـــرة التـــي توثـــر فيهـــا التدفقـــات النقديـــة المتحـــوط لهـــا علـــى األربـــاح أو الخســـائر وضمـــن نفـــس البنـــد بقائمـــة الدخـــل 

ـــاح أو الخســـائر. ـــأداة المشـــتقة مباشـــرًة ضمـــن األرب ـــة ل الشـــامل. ويتـــم تســـجيل أي جـــزء غيـــر فعـــال مـــن التغيـــرات فـــي القيمـــة العادل

ـــم تعـــد تســـتوفي معاييـــر محاســـبة التحـــوط للتدفقـــات  ـــة أنهـــا ل ـــة انتهـــاء ســـريان أداة التحـــوط المشـــتقة أو بيعهـــا أو إنهائهـــا أو ممارســـتها أو فـــي حال فـــي حال
النقديـــة أو إلغـــاء تصنيـــف التحـــوط، يتـــم إيقـــاف محاســـبة التحـــوط علـــى الفـــور. فـــي إطـــار وقـــف تحـــوط المعاملـــة المتوقعـــة، يعـــاد تصنيـــف المبلـــغ المتراكـــم 
ـــى بيـــان الدخـــل الشـــامل كتعديـــل إعـــادة تصنيـــف  ـــرادات الشـــاملة األخـــرى مـــن الفتـــرة التـــي كان التحـــوط فيهـــا فعـــاالً مـــن حقـــوق الملكيـــة إل المســـجل ضمـــن اإلي
عنـــد وقـــوع المعاملـــة المتوقعـــة وتأثيرهـــا علـــى األربـــاح أو الخســـائر. وإذا لـــم يعـــد مـــن المتوقـــع حـــدوث المعاملـــة المتوقعـــة، يعـــاد تصنيـــف الرصيـــد ضمـــن اإليـــرادات 

ـــل إعـــادة تصنيـــف. ـــاح أو الخســـائر كتعدي ـــى األرب الشـــاملة األخـــرى علـــى الفـــور إل

)٣(   المشتقات األخرى لغير المتاجرة

فـــي حالـــة عـــدم االحتفـــاظ بـــاألداة المشـــتقة لغـــرض المتاجـــرة وعـــدم تصنيفهـــا كعاقـــة تحـــوط مؤهلـــة، يتـــم تســـجيل كافـــة التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة مباشـــرًة 
ضمـــن بيـــان الدخـــل الشـــامل. 

الممتلكات والمعدات والتركيبات أ ٣-٥ 

ــة  ــن التكلفـ ــة. تتضمـ ــي القيمـ ــاض فـ ــائر االنخفـ ــم وخسـ ــتهاك المتراكـ ــً االسـ ــة ناقصـ ــة التاريخيـ ــات بالتكلفـ ــدات والتركيبـ ــكات والمعـ ــود الممتلـ ــاس بنـ ــم قيـ يتـ
ـــت علـــى مـــدى العمـــر اإلنتاجـــي المقـــدر  ـــاء األصـــل. يتـــم احتســـاب االســـتهاك بطريقـــة القســـط الثاب ـــى اقتن التاريخيـــة المصروفـــات التـــي تنســـب بصفـــة مباشـــرة إل

للممتلـــكات والمعـــدات والتركيبـــات، باســـتثناء األرض بالملكيـــة الحـــرة. واألعمـــار اإلنتاجيـــة المقـــدرة للفتـــرة الحاليـــة علـــى النحـــو التالـــي:

عدد السنوات األصل   

5 السيارات  

7-6 األثاث والتركيبات 

7-6 معدات المكتب 

10 برمجيات حاسب آلي 

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهاك لأصول وتعدل، متى ما كان ذلك مائمً، في كل تاريخ تقرير. 

تخفض القيمة الدفترية لأصل مباشرة إلى قيمته القابلة لاسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لأصل أكبر من القيمة القابلة لاسترداد المقدرة.

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصات مع القيمة الدفترية ويتم إدراجها ضمن »إيرادات تشغيل أخرى« في بيان الدخل.

تـــدرج التكاليـــف الاحقـــة ضمـــن القيمـــة الدفتريـــة لأصـــل أو تـــدرج كأصـــل منفصـــل، كمـــا هـــو مناســـب، فقـــط عندمـــا يكـــون مـــن المحتمـــل أن تتدفـــق المنافـــع 
االقتصاديـــة المســـتقبلية المصاحبـــة للبنـــد إلـــى النافـــذة ويمكـــن تقديـــر تكلفـــة البنـــد بشـــكل يعتمـــد عليـــه. تســـتبعد القيمـــة الدفتريـــة للجـــزء المســـتبدل. وتـــم 

ـــد فيهـــا. ـــة التـــي تتكب ـــرة المالي ـــان الدخـــل خـــال الفت ـــى بي ـــة األخـــرى عل ـــة اإلصاحـــات وأعمـــال الصيان تحميـــل كاف
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 3 

الضريبة أ ٣-٦  

ـــم إقـــرار منفصـــل حـــول أنشـــطة أعمـــال الصيرفـــة االســـامية.  ـــم اإلقـــرار الضريبـــي للبنـــك علـــى مســـتوى المركـــز الرئيســـي وال يتعيـــن علـــى النافـــذة تقدي ـــم تقدي ت
خـــال الســـنة بـــدأ المركـــز الرئيســـي القيـــام بتخصيـــص ضريبـــة بمعـــدل ثابـــت بنســـبة 15٪ مـــن ربـــح »النافـــذة«. يتـــم االعتـــراف باألصـــول وااللتزامـــات الضريبيـــة المؤجلـــة 

فقـــط علـــى مســـتوى المركـــز الرئيســـي.

منافع الموظفين أ ٣-7 

مكافآت نهاية الخدمة 

تتم مساهمات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وفقً ألحكام قانون التأمينات االجتماعية لعام 1991.

ـــه ويعتمـــد علـــى معـــدالت  ـــة الخدمـــة للموظفيـــن غيـــر العمانييـــن وفقـــً ألحـــكام قانـــون العمـــل الُعمانـــي لعـــام ٢00٣ وتعديات تـــم تكويـــن مخصـــص لمكافـــآت نهاي
المكافـــآت الحاليـــة والســـنوات المتراكمـــة للخدمـــة بتاريـــخ بيـــان المركـــز المالـــي. تـــدرج مســـتحقات اإلجـــازة الســـنوية وبـــدل تذاكـــر الســـفر عنـــد اســـتحقاقها 
للموظفيـــن حتـــى تاريـــخ التقريـــر. تـــدرج هـــذه المســـتحقات فـــي االلتزامـــات المتداولـــة، فـــي حيـــن يتـــم اإلفصـــاح عـــن تلـــك التـــي تتعلـــق بمكافـــآت نهايـــة الخدمـــة 

كالتـــزام غيـــر متـــداول.

تـــدرج المســـاهمات لخطـــة التقاعـــد ذات المســـاهمات المحـــددة والتأميـــن ضـــد إصابـــات العمـــل للموظفيـــن الُعمانييـــن وفقـــً لقانـــون التأمينـــات االجتماعيـــة بســـلطنة 
ُعمـــان لعـــام 1991 ويتـــم إدراجهـــا كمصـــروف فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل عنـــد تكبدهـــا.

المنافع قصيرة األجل

يتم قياس االلتزامات عن المنافع قصيرة األجل بدون خصم ويتم تحميلها على المصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة.

يتـــم إدراج مخصـــص للمبلـــغ المتوقـــع دفعـــه عندمـــا يوجـــد علـــى النافـــذة التـــزام حالـــي أو اســـتداللي لدفـــع هـــذا المبلـــغ نتيجـــة لخدمـــات ســـابقة مقدمـــة مـــن جانـــب 
الموظـــف ومـــن الممكـــن قيـــاس االلتـــزام بصـــورة موثـــوق بهـــا.

ودائع العمالء والحسابات األخرى أ ٣-8 

تـــدرج األرصـــدة فـــي الودائـــع الجاريـــة والحســـابات األخـــرى عنـــد اســـتامها مـــن قبـــل النافـــذة. تقـــاس المعامـــات عنـــد اســـتام المبلـــغ مـــن قبـــل النافـــذة فـــي وقـــت 
التعاقـــد. فـــي نهايـــة فتـــرة التقريـــر، تقـــاس هـــذه الحســـابات بالتكلفـــة المطفـــأة.

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة أ ٣-9 

تفـــرض النافـــذة رســـوم إدارة )رســـوم المضـــارب( علـــى حملـــة حســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــدة. مـــن إجمالـــي الدخـــل مـــن اســـتثمارات األمـــوال، يتـــم تخصيـــص الدخـــل 
المنســـوب لحملـــة حســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــدة لهـــم بعـــد تجنيـــب مخصصـــات واحتياطيـــات )احتياطـــي معادلـــة األربـــاح واحتياطـــي مخاطـــر االســـتثمار( إن 
ـــح المســـموح بهـــا وفقـــً  ـــد تخصيـــص الدخـــل مـــن قبـــل إدارة النافـــذة ضمـــن حـــدود مشـــاركة الرب وجدت/وخصـــم حصـــة النافـــذة مـــن الدخـــل كمضـــارب. يتـــم تحدي

لشـــروط وأحـــكام حســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــدة.

المستحقات إلى/من البنوك وودائع الوكالة      أ ٣-1٠  

تتكـــون المســـتحقات إلى/مـــن البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة والعمـــاء مـــن دائنيـــات ومديونيـــات الوكالـــة. تـــدرج دائنيـــات ومديونيـــات الوكالـــة مبدئيـــً بالتكلفـــة 
لكونهـــا القيمـــة العادلـــة للمقابـــل المتبـــادل. وتـــدرج الحقـــً بالتكلفـــة المهلكـــة، ناقصـــً المبالـــغ المســـددة.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 3 

إدراج اإليرادات أ ٣-11 

المرابحة

تدرج األرباح من المرابحة على أساس االستحقاق. تشمل أرباح المضاربة المعامات للفترة من تاريخ التوزيع إلى تاريخ انتهاء المرابحة. 

المضاربة

تـــدرج إيـــرادات تمويـــل المضاربـــة عندمـــا ينشـــأ الحـــق فـــي اســـتام الدفعـــات أو عنـــد التوزيـــع مـــن قبـــل المضـــارب. وتحمـــل الخســـائر مـــن ناحيـــة أخـــرى علـــى قائمـــة 
ـــد اإلعـــان عنهـــا مـــن قبـــل المضـــارب.   الدخـــل عن

المشاركة

ـــى  ـــدرج حصـــة النافـــذة مـــن الخســـارة إل ـــة الخســـارة فـــي المشـــاركة، ت ـــع. فـــي حال ـــد التوزي ـــا ينشـــأ الحـــق فـــي اســـتام الدفعـــات أو عن ـــرادات المشـــاركة عندم ـــدرج إي ت
ـــه خصـــم الخســـارة مـــن حصتهـــا فـــي رأســـمال المشـــاركة. ـــذي يتـــم ب الحـــد ال

المشاركة المتناقصة

إن األرباح من تمويات المشاركة المتناقصة يتم إدراجها على أساس االستحقاق.

أرباح الصكوك

تـــدرج األربـــاح علـــى الصكـــوك علـــى أســـاس االســـتحقاق. عندمـــا يتـــم شـــراء صكـــوك بأقســـاط أو بالخصـــم وتصنـــف بالتكلفـــة المهلكـــة، تهلـــك هـــذه األقســـاط/
الخصومـــات علـــى فتـــرة االســـتحقاق المتبقيـــة باســـتخدام طريقـــة معـــدل الربـــح الفعلـــي.

اإلجارة

تســـجل إيـــرادات اإلجـــارة علـــى مـــدار فتـــرة اإلجـــارة علـــى أســـاس االســـتحقاق وتـــدرج بالصافـــي مـــن االســـتهاك واالنخفـــاض فـــي القيمـــة. تســـتثنى اإليـــرادات المتعلقـــة 
بحســـابات إجـــارة منتهيـــة بتمليـــك غيـــر منتظمـــة وأقســـاط إجـــارة تتخطـــى 90 يومـــً مـــن قائمـــة الدخـــل.

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

يتم تسجيل اإليرادات من االستصناع الذي تتبعه إجارة منتهية بالتمليك عند استام اإليجارات.

إيرادات الرسوم والعموالت

يتـــم إدراج إيـــرادات الرســـوم والعمـــوالت - التـــي تشـــكل جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن معـــدل الربـــح الحقيقـــي لأصـــل المالـــي المـــدرج بالتكلفـــة المهلكـــة -ضمـــن قيـــاس 
معـــدل الربـــح الفعلـــي لأصـــل المالـــي. تـــدرج إيـــرادات الرســـوم والعمـــوالت األخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك رســـوم خدمـــة الحســـابات وعمـــوالت المبيعـــات وأتعـــاب اإلدارة ورســـوم 

ـــة. الترتيبـــات والقـــروض المشـــتركة عنـــد أداء الخدمـــات ذات الصل

حصة النافذة من إيرادات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )رب المال والمضارب(

تخصـــص اإليـــرادات بالتناســـب بيـــن حقـــوق الملكيـــة لحملـــة حســـابات االســـتثمار والمســـاهمين علـــى أســـاس اســـتثماراتهم ذات الصلـــة قبـــل تخصيـــص رســـوم 
المضارب. تستحق حصة النافذة كمضارب إلدارة حقوق حملة حسابات االستثمار بناًء على شروط وأحكام اتفاقيات المضاربة ذات الصلة. 

السلم

تحدد إيرادات السلم باستخدام طريقة نسبة اإلكمال.

إيرادات توزيعات نقدية

يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استام توزيعات األرباح.

الربح من المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية

ــاًء علـــى أصـــل المبلـــغ  يـــدرج الربـــح مـــن المبالـــغ المســـتحقة مـــن البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة علـــى أســـاس توزيـــع نســـبي زمنـــي علـــى مـــدار فتـــرة العقـــد بنـ
ــاء. ــع العمـ ــا مـ ــاح المتفـــق عليهـ ــم واألربـ األساســـي القائـ

إدراج المصروفات أ ٣-1٢ 

ــات  ــتركة بعـــد خصـــم المصروفـ ــتثمار المشـ ــابات االسـ ــاًء علـــى الدخـــل الناتـــج مـــن حسـ ــتثمار بنـ ــابات االسـ ــة حسـ ــة لحملـ تحتســـب العوائـــد علـــى حقـــوق الملكيـ
المتعلقـــة بفريـــق االســـتثمار، أي »مصروفـــات المضـــارب«. تتضمـــن مصروفـــات المضـــارب كافـــة المصروفـــات المتكبـــدة مـــن قبـــل النافـــذة وتســـتثنى تكاليـــف 

العاملين والمصروفات اإلدارية األخرى. يخصم »ربح المضارب« للنافذة من حصة المستثمر من اإليرادات قبل توزيعها. 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األرباح أو المصروفات التي ال تسمح بها الشريعة أ ٣-1٣ 

تـــدرج النافـــذة هـــذه المبالـــغ فـــي حســـاب منفصـــل فـــي الدائنيـــات األخـــرى وال يتـــم تضمينهـــا فـــي إيـــرادات النافـــذة. تـــوزع هـــذه المبالـــغ علـــى الجمعيـــات الخيريـــة 
وفقـــً لقـــرارات مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية.

التزامات عرضية أ ٣-1٤ 

تتضمـــن االلتزامـــات العرضيـــة ضمانـــات وخطابـــات ائتمـــان والتزامـــات النافـــذة فيمـــا يتعلـــق بوعـــد مـــن جانـــب واحـــد لشـــراء/بيع عمـــات وأخـــرى. ال تـــدرج االلتزامـــات 
العرضيـــة فـــي بيـــان المركـــز المالـــي ولكـــن يتـــم اإلفصـــاح عنهـــا فـــي اإليضاحـــات حـــول البيانـــات الماليـــة إال إذا كانـــت مســـتبعدة.

مجلس الرقابة الشرعية        أ ٣-1٥   

تخضع أنشطة أعمال النافذة إلشراف مجلس الرقابة الشرعية الذي يتكون من أعضاء عينتهم الجمعية العمومية للمساهمين. 

المقاصة        أ ٣-1٦ 

تتـــم مقاصـــة األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة وعـــرض صافـــي المبلـــغ فـــي بيـــان المركـــز المالـــي، عندمـــا، وفقـــط عندمـــا يكـــون لـــدى البنـــك حـــق قانونـــي فـــي مقاصـــة 
ـــزام فـــي نفـــس الوقـــت. يجـــب أال تعتمـــد الحقـــوق القانونيـــة علـــى  ـــً إمـــا فـــي الســـداد علـــى أســـاس الصافـــي أو تحقيـــق األصـــل وســـداد االلت ـــغ وأن يكـــون راغب المبال
أحـــداث مســـتقبلية ويجـــب أن تكـــون قابلـــة للتنفيـــذ فـــي المســـار االعتيـــادي للعمـــل وفـــي حـــال العجـــز أو التأخـــر فـــي الســـداد أو اإلفـــاس للنافـــذة والطـــرف المقابـــل.

الزكاة        أ ٣-17 

وفقـــً للنظـــام األساســـي، تســـتحق الـــزكاة علـــى حملـــة األســـهم مـــن األفـــراد للنافـــذة وتعتبـــر الـــزكاة علـــى االســـتثمارات غيـــر المقيـــدة والحســـابات األخـــرى مســـؤولية 
حملـــة حســـابات االســـتثمار.

المخصصات أ ٣-18 

ــل  ــن المحتمـ ــه ومـ ــد عليـ ــكل يعتمـ ــره بشـ ــن تقديـ ــاٍض، يمكـ ــدث مـ ــة لحـ ــاٍر، كنتيجـ ــتداللي جـ ــي أو اسـ ــزام قانونـ ــذة التـ ــدى النافـ ــص إذا كان لـ ــم إدراج المخصـ يتـ
أن يتطلـــب تدفقـــً خارجـــً للمنافـــع االقتصاديـــة لســـداد االلتزامـــات. تعـــادل المخصصـــات القيمـــة المهلكـــة لالتزامـــات المســـتقبلية التـــي يتـــم تحديدهـــا بخصـــم 
التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية بمعـــدل مـــا قبـــل الضريبـــة الـــذي يعكـــس تقييمـــات الســـوق الحاليـــة للقيمـــة الزمنيـــة للنقـــود والمخاطـــر المرتبطـــة بااللتـــزام.

التمويل المشترك والذاتي   أ ٣-19 

تـــم اإلفصـــاح عـــن األصـــول التـــي تـــم تمويلهـــا بشـــكل مشـــترك مـــن قبـــل النافـــذة وحقـــوق حملـــة حســـابات االســـتثمار »كتمويـــل مشـــترك« فـــي البيانـــات الماليـــة وتـــم 
تصنيـــف األصـــول التـــي تـــم تمويلهـــا فرديـــً مـــن قبـــل النافـــذة ضمـــن »تمويـــل ذاتـــي«.

احتياطي معادلة األرباح  أ ٣-٢٠  

ــارب(  ــتثمار )مضـ ــر اسـ ــذة كمديـ ــة النافـ ــل تخصيـــص حصـ ــة قبـ ــرادات المضاربـ ــن إيـ ــه مـ ــم تخصيصـ ــذي يتـ ــغ الـ ــك المبلـ ــي ذلـ ــاح فـ ــة األربـ ــي معادلـ ــل احتياطـ يتمثـ
ــّاك. ــة المـ ــوق ملكيـ ــادة حقـ ــدة وزيـ ــر المقيـ ــتثمار غيـ ــابات االسـ ــة حسـ ــتثمار لحملـ ــى االسـ ــد علـ ــن العائـ ــن مـ ــتوى معيـ ــى مسـ ــة علـ للمحافظـ

احتياطي مخاطر االستثمار أ ٣-٢1 

احتياطـــي مخاطـــر االســـتثمار هـــو المبلـــغ المقتطـــع مـــن حصـــة ربـــح حملـــة حســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــدة بعـــد تخصيـــص حصـــة المضـــارب، مـــن أجـــل تخفيـــف آثـــار 
مخاطـــر خســـائر االســـتثمار المســـتقبلية. والشـــروط واألحـــكام التـــي يتـــم بموجبهـــا االقتطـــاع الحتياطـــي مخاطـــر االســـتثمار واســـتخدامه خاضعـــة لموافقـــة هيئـــة 

الرقابـــة الشـــرعية.

احتياطي انخفاض القيمة أ ٣-٢٢  

أصدر البنك المركزي العماني توجيهات حول إنشاء احتياطي انخفاض القيمة وهي مبينة أدناه:
فـــي حالـــة ازديـــاد مخصـــص خســـائر انخفـــاض قيمـــة القـــروض الحالـــي المحتســـب طبقـــً لمتطلبـــات المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٣9 وتوجيهـــات البنـــك   -
المركـــزي العمانـــي عـــن مخصـــص انخفـــاض القيمـــة المحتســـب طبقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9، يتـــم تحويـــل الفـــرق المتعلـــق بالزيـــادة )بالصافـــي 

مـــن الضريبـــة( إلـــى احتياطـــي خســـائر انخفـــاض قيمـــة القـــروض مـــن األربـــاح المحتجـــزة كمـــا فـــي 1 ينايـــر ٢018.

-   فـــي حالـــة ازديـــاد مخصـــص خســـائر انخفـــاض قيمـــة القـــروض المحتســـب طبقـــً لمتطلبـــات البنـــك المركـــزي العمانـــي فـــي الســـنوات الاحقـــة عـــن مخصـــص 

ـــى احتياطـــي  ـــة( إل ـــل الفـــرق )بالصافـــي مـــن الضريب ـــة رقـــم 9، ينبغـــي تحوي ـــة الدولي ـــر المالي ـــار التقاري ـــً لمعي خســـائر انخفـــاض قيمـــة القـــروض المحتســـب طبق
خســـائر انخفـــاض قيمـــة القـــروض المذكـــور آنفـــً مـــن األربـــاح المحتجـــزة.

قررت النافذة بموجب القرارات المنصوص عليها بالسياسة المحاسبية مراجعة هذا المركز بصورة ربع سنوية.

ـــإلدراج ضمـــن رأس المـــال النظامـــي. وال يكـــون االحتياطـــي متاحـــً ألي اســـتغال  ـــة أو ل ـــاح النقدي ـــع األرب لـــن يكـــون احتياطـــي انخفـــاض القيمـــة ذو الصلـــة متاحـــً لتوزي
الحـــق دون الحصـــول علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي.

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة أ 4  
إن إعـــداد البيانـــات الماليـــة يتطلـــب مـــن اإلدارة وضـــع اجتهـــادات وتقديـــرات وافتراضـــات تؤثـــر علـــى تطبيـــق السياســـات المحاســـبية والمبالـــغ المســـجلة لأصـــول 
وااللتزامـــات واإليـــرادات والمصروفـــات. تســـتند التقديـــرات واالجتهـــادات ذات الصلـــة إلـــى الخبـــرة التاريخيـــة والعوامـــل المتعـــددة األخـــرى التـــي تـــرى اإلدارة أنهـــا معقولـــة 
فـــي ظـــل الظـــروف القائمـــة وكذلـــك النتائـــج التـــي تعـــد أساســـً لوضـــع االجتهـــادات حـــول القيمـــة الدفتريـــة لأصـــول وااللتزامـــات التـــي تعتبـــر غيـــر متاحـــة بســـهولة 

ـــة للنتائـــج الفعليـــة ذات الصلـــة.  مـــن مصـــادر أخـــرى. ومـــن حيـــث التعريـــف، نـــادرًا مـــا تكـــون التقديـــرات المحاســـبية الناتجـــة معادل

تتـــم مراجعـــة التقديـــرات واالجتهـــادات ذات الصلـــة بصـــورة مســـتمرة. ويتـــم تســـجيل التعديـــات علـــى التقديـــرات المحاســـبية فـــي الفتـــرة التـــي يتـــم فيهـــا تعديـــل 
التقديـــر إذا كان التعديـــل مـــن شـــأنه أن يؤثـــر فقـــط علـــى تلـــك الفتـــرة أو خـــال فتـــرة التعديـــل والفتـــرات المســـتقبلية إذا كان التعديـــل مـــن شـــأنه أن يؤثـــر علـــى كل 

مـــن الفتـــرة الحاليـــة والفتـــرات المســـتقبلية. فيمـــا يلـــي التقديـــرات المحاســـبية الهامـــة للبنـــك:

خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات أ ٤-1 

إن قيـــاس خســـائر االنخفـــاض فـــي القيمـــة طبقـــً لـــكل مـــن معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 والمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٣9 فيمـــا يتعلـــق بكافـــة فئـــات 
األصـــول الماليـــة يتطلـــب إصـــدار االجتهـــادات، وباألخـــص فيمـــا يتعلـــق بتقديـــر مبلـــغ وتوقيـــت التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية وقيـــم الضمـــان عنـــد تحديـــد خســـائر 
االنخفـــاض فـــي القيمـــة وتقييـــم االزديـــاد الملحـــوظ فـــي مخاطـــر االئتمـــان. يتـــم الوصـــول إلـــى هـــذه التقديـــرات مـــن خـــال عـــدة عوامـــل التـــي قـــد تـــؤدي التغيـــرات 
فيهـــا إلـــى مســـتويات مختلفـــة مـــن المخصصـــات. إن حســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة لـــدى البنـــك يتمثـــل فـــي مخرجـــات النمـــاذج المعقـــدة إلـــى جانـــب عـــدد 
مـــن االفتراضـــات األساســـية بشـــأن اختيـــار المدخـــات المتغيـــرة والعاقـــات فيمـــا بينهـــا. تتضمـــن عناصـــر نمـــاذج خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة التـــي تعتبـــر اجتهـــادات 

ـــرات محاســـبية مـــا يلـــي: وتقدي

نموذج تصنيف االئتمان الداخلي للبنك، الذي يسند احتمالية التعثر إلى التصنيفات الفردية.   •

ـــي يجـــب أن يتـــم قيـــاس مخصصـــات األصـــول الماليـــة علـــى أســـاس  ـــاد ملحـــوظ فـــي مخاطـــر االئتمـــان وبالتال ـــة وجـــود ازدي ـــدى البنـــك فـــي حال •   معاييـــر التقييـــم ل

الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى عمـــر األداة والتقييـــم النوعـــي. 

•   تصنيف األصول المالية عندما يتم تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس مجّمع. 

•   تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك المعادالت المحاسبية المتنوعة واختيار المدخات. 

•   تحديـــد االرتباطـــات بيـــن الســـيناريوهات االقتصاديـــة الكبـــرى والمدخـــات االقتصاديـــة مثـــل مســـتوى البطالـــة وقيـــم الضمانـــات وتأثيـــر ذلـــك علـــى احتماليـــة 

ــر. ــد التعثـ ــائر عنـ ــر والخسـ ــد التعثـ ــاف عنـ ــة االنكشـ ــر وقيمـ التعثـ

اختيار السيناريوهات االقتصادية الكبرى المستقبلية واحتماالتها الترجيحية إلدراج المدخات االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.    •

تقدير القيمة العادلة لألسهم غير المسعرة أ ٤-٢  

فـــي حالـــة تقديـــر القيمـــة العادلـــة لأصـــول األساســـية مثـــل صناديـــق األســـهم الخاصـــة، تســـتخدم اإلدارة صافـــي قيمـــة األصـــول. وتـــرى اإلدارة أن صافـــي قيمـــة األصـــول 
لهـــذه االســـتثمارات يعـــد مؤشـــرًا للقيمـــة العادلـــة لهـــذه االســـتثمارات حيـــث إنـــه يتـــم تقديـــر القيمـــة العادلـــة لغالبيـــة األصـــول ذات الصلـــة ويراعـــي صافـــي قيمـــة 

ـــة.    األصـــول المســـجل لتلـــك االســـتثمارات التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى القيمـــة العادل

إيرادات الرسوم والعموالت أ ٤-٣  

يجنـــي البنـــك إيـــرادات الرســـوم والعمـــات مـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدمـــات التـــي يقدمهـــا إلـــى عمائـــه. إيـــرادات الرســـوم، التـــي ال تشـــكل جـــزءًا هامـــً مـــن معـــدل 
الفائـــدة الفعلـــي ألداة ماليـــة، يتـــم احتســـابها وفقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 15 »اإليـــرادات مـــن العقـــود المبرمـــة مـــع العمـــاء«. بموجـــب معيـــار التقاريـــر 
الماليـــة الدوليـــة رقـــم 15، يقيـــس البنـــك إيـــرادات الرســـوم بنـــاء علـــى المقابـــل المحـــدد فـــي العقـــد المبـــرم مـــع العميـــل، ويســـتبعد المبالـــغ المحصلـــة نيابـــة عـــن 

أطـــراف أخـــرى. يـــدرج البنـــك اإليـــرادات عندمـــا يحـــول الســـيطرة علـــى المنتـــج أو الخدمـــة إلـــى العميـــل.

ـــي، يتـــم إدراجهـــا عنـــد قيـــاس معـــدل  ـــدة الفعلـــي علـــى األصـــل أو االلتـــزام المال ـــرادات ومصاريـــف الرســـوم والعمـــوالت التـــي تشـــكل جـــزءًا هامـــً مـــن معـــدل الفائ إي
ـــح الفعلـــي. الرب

ــتثمار  ــوم إدارة االسـ ــارات ورسـ ــوم االستشـ ــً ورسـ ــة مقدمـ ــات المدفوعـ ــوم الخدمـ ــل ورسـ ــاب أو تمويـ ــك احتسـ ــي ذلـ ــا فـ ــرى – بمـ ــوالت األخـ ــوم والعمـ ــرادات الرسـ إيـ
وعمـــوالت البيـــع – تـــدرج عنـــد تنفيـــذ الخدمـــات ذات الصلـــة. رســـوم التزامـــات التمويـــل والســـلف التـــي يتوقـــع ســـحبها ورســـوم االئتمـــان األخـــرى ذات الصلـــة، يتـــم 
تأجيلهـــا )إلـــى جانـــب أي تكاليـــف متزايـــدة( وتـــدرج كتعديـــل علـــى معـــدل اإليـــرادات الفعلـــي علـــى التمويـــل والســـلف. عندمـــا ال يكـــون محتمـــًا ســـحب تمويـــل، يتـــم 

إدراج رســـوم التزامـــات التمويـــل والســـلف علـــى مـــدى فتـــرة االلتـــزام علـــى أســـاس القســـط الثابـــت.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي ب 1 
  ٣1 ديسمبر ٢٠19 

ريال عماني
باآلالف

  ٣1 ديسمبر ٢019 
ريال عماني

باآلالف

األرصدة لدى البنك المركزي العماني:

٤.7٦٠٢.155- حساب جاري

٥.٣٠٦5.٣06- احتياطي نقدي

1,9٢٤1.٢76النقدية

11,99٠8,7٣7

  ══════   ══════ 
االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الُعماني ال يمكن سحبه دون موافقة البنك المركزي.

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية  ب 2 

  ٣1 ديسمبر ٢٠19  
ريال عماني

باآلالف

 ٣1 ديسمبر ٢019  
ريال عماني

باآلالف

بالعملة المحلية )أ(
٥,٠٠٠5,000إيداعات وكالة لدى بنوك

بالعملة األجنبية في الخارج )ب(
٣,884–إيداعات وكالة لدى بنوك

٢8٥961حسابات تحت الطلب

٥,٢8٥9.845اإلجمالي )أ +ب(

)15()1(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٥,٢8٤9,8٣0

  ══════   ══════ 

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية )تابع( ب 2 
 فيما يلي تحليل التغيرات في مجمل القيمة الدفترية ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة ذي الصلة للمستحقات من البنوك والمؤسسات المالية:

إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 1

ريال عماني 
باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني 

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني 

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني 

باآلالف

9,845--9,845كما في 1 يناير ٢019

)4.561(--)4.561(صافي التغير في األصول

5,285--5,285في ٣1 ديسمبر ٢٠19

خسائر االئتمان المتوقعة
المرحلة 1

ريال عماني 
باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني 

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني 

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني 

باآلالف

15--15كما في 1 يناير ٢019

)14(--)14(صافي المحمل للسنة

1--1في ٣1 ديسمبر ٢٠19

ليـــس هنـــاك تغييـــرات جوهريـــة فـــي مجمـــل أرصـــدة المســـتحقات مـــن البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة التـــي قـــد تســـاهم فـــي تغييـــرات جوهريـــة فـــي الخســـائر 
االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدار العـــام.

إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 1

ريال عماني
 باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

7,982--7,982كما في 1 يناير ٢018

9,568--9,568صافي األصول المستحدثة أو المشتراة

)7,705(--)7,705( أصول مستبعدة أو مدفوعة

9,845--4,845في ٣1 ديسمبر ٢018

خسائر االئتمان المتوقعة
المرحلة 1

ريال عماني
 باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

----كما في 1 يناير ٢018

5--5أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9

5--5مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المعدل كما في 1 يناير ٢018

10--10 صافي المحمل للسنة

15--15في ٣1 ديسمبر ٢018

ليـــس هنـــاك تغييـــرات جوهريـــة فـــي مجمـــل أرصـــدة المســـتحقات مـــن البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة التـــي قـــد تســـاهم فـــي تغييـــرات جوهريـــة فـــي الخســـائر 
االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدار العـــام.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى ب 3 

  ٣1 ديسمبر ٢٠19  

تمويل ذاتي
ريال عماني

باآلالف

تمويل مشترك
ريال عماني 

باآلالف  

المجموع
ريال عماني

باآلالف

القيمة الدفترية

1٣.٦٠7-1٣.٦٠7مديونيات مرابحة

1٥.٦17٥٦.77٣7٢.٣9٠إجارة منتهية بتملك

٦٦.٠٦٦19.٤7٤8٥.٥٤٠استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك

٤٢.٢111.٤٣٠٤٣.٦٤1 مشاركة متناقصة

1٣7.٥٠177.٦77٢1٥.178

)٣.1٠8()1.1٠٢()٢.٠٠٦(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)8٥()٦٢()٢٣(الربح التعاقدي غير المدرج

1٣٥.٤7٢7٦.٥1٣٢11.98٥

  ══════   ══════   ══════ 

  ٣1 ديسمبر ٢018  

تمويل ذاتي
ريال عماني

باآلالف

تمويل مشترك
ريال عماني 

باآلالف  

المجموع
ريال عماني

باآلالف

القيمة الدفترية

1٣.557-1٣.557مديونيات مرابحة

19.158٣9.1٢558.٢8٣إجارة منتهية بتملك

61.0851٣.04174.1٢6استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك

٣4.5451.957٣6.50٢مشاركة متناقصة

1٢8.٣4554.1٢٣18٢.468

)٢.775()1.06٣()1.71٢(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)69()60()9(الربح التعاقدي غير المدرج

1٢6.6٢45٣.000179.6٢4
  ══════   ══════   ══════ 

BM 1149 :أدناه نبين إيضاحات إضافية على القروض المتعثرة حسب تعميم البنك المركزي العماني رقم

 ٣1 ديسمبر ٢٠19  
حسب البنك 

المركزي
ريال عماني 

باآلالف

حسب المعيار 
التقرير الدولي  9 

ريال عماني 
باآلالف

الفرق
ريال عماني 

باآلالف

1٫000398602خسارة انخفاض القيمة المحملة إلى حساب األرباح والخسائر

3,5723,245327مخصصات مطلوبة حسب البنك المركزي/محتفظ بها حسب معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 
0,790,560,23نسبة إجمالي القروض المتعثرة*

*يتم احتساب نسبة صافي القروض المتعثرة القروض والسلف المتعثرة الممولة. 

تصنيف البنك المركزي العماني
تصنيف )ريال عماني باآلالف(

معيار 
التقارير 
المالية 

الدولية 9

إجمالي 
القيمة 

الدفترية

المخصص 
طبقًا 

لمتطلبات 
البنك 

المركزي 
العماني

المخصصات 
طبقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 

الدولية 9

الفرق بين 
المخصص 

طبقًا 
لمتطلبات 

البنك 
المركزي 
العماني 

ومعيار 
التقارير 
المالية 

الدولية 9

صافي 
القيمة 

الدفترية

الحصة في 
احتياطي 
المخصص 

طبقًا 
لمتطلبات 

البنك 
المركزي 
العماني

1٢٣45)5(-)4(=)6()5(-)٣(=)7(8

-189.807٢.1٢84891.6٣9189.٣18المرحلة 1

-4.88٢)٢8(4.96٢5٢80المرحلة ٢قياسي

-78)٢6(1040٢6المرحلة ٣

-19٤.87٣٢.18٠٥9٥1٥8٥19٤.٢78مجموع فرعي

-15.6٣٢)1.164(16,9661701.٣٣4المرحلة 1

-1.607)11(1.6٣517٢9المرحلة ٢خاص

-5)1(1-6المرحلة ٣

-17.٢٤٤)1.17٦(18.٦٠71871.٣٦٣مجموع فرعي

------المرحلة 1

------المرحلة ٢دون المستوى

5181٣411٣٢14058المرحلة ٣

٥181٣٤11٣٢1٤٠٥8مجموع فرعي

------المرحلة 1

------المرحلة ٢مشكوك في تحصيله

16041٢7141٣٣5المرحلة ٣

1٦٠٤1٢71٤1٣٣٥مجموع فرعي

------المرحلة 1

------المرحلة ٢الخسارة

7٢)75()65(1.0٢01.0٣01.095المرحلة ٣

7٢)7٥()٦٥(1.٠٢٠1.٠٣٠1.٠9٥اإلجمالياإلجمالي

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع( ب 3 

يوضح الجدول التالي مقارنة المخصص المحتسب طبقً لمعيار التقارير المالية الدولية 9 والمخصص طبقً لمتطلبات البنك المركزي العماني
٣1 ديسمبر ٢٠19:

-206.7732.2981.823475204.950المرحلة 1
-6.489)39(6.59769108المرحلة 2 إجمالي القروض والسلف والتمويل

54785)57(1.8081.2051.262المرحلة 3
215.1783.5723.193379211.98685مجموع فرعي

-67.255)136(136-67.391المرحلة 1
------المرحلة 2*على المستحق من البنوك واستثمار األوراق
-5)1(1-6المرحلة 3المالية والتزامات القروض والضمانات المالية

-67.260)137(137-67,397المجموع

-274,1642,2981,959337272,205المرحلة 1
-6,489)39(6,59769108المرحلة 2المجموع

55285)58(1,8141,2051,263المرحلة 3
282,5753,5723,330242279,24685إجمالي

2٣٥التقرير السنوي لصحار الدولي 2٣٤٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع( ب 3 
يوضح الجدول التالي مقارنة المخصص المحتسب طبقً لمعيار التقارير المالية الدولية 9 والمخصص طبقً لمتطلبات البنك المركزي العماني

٣1 ديسمبر ٢018:

تصنيف البنك المركزي العماني
)ريال عماني باآلالف(

تصنيف معيار 
التقارير المالية 

الدولية 9
إجمالي 

القيمة الدفترية

المخصص 
طبقً 

لمتطلبات 
البنك المركزي 

العماني

المخصصات 
طبقً لمعيار 

التقارير المالية 
الدولية 9

الفرق بين 
المخصص 

طبقً 
لمتطلبات 

البنك المركزي 
العماني ومعيار 

التقارير المالية 
الدولية 9

صافي 
القيمة الدفترية

الحصة في 
احتياطي 

المخصص 
طبقً 

لمتطلبات 
البنك المركزي 

العماني

1٢٣45)5(-)4(=)6()5(-)٣(=)7(8

-159.4٣61.7٢84601.٢68158.976المرحلة 1

-٢0.048)1.015(٢1.٢79٢161.٢٣1المرحلة ٢قياسي

641)44(109145المرحلة ٣

180.8٢41.9451.7٣6٢09179.0881مجموع فرعي

------المرحلة 1

-15٢)7(161٢9المرحلة ٢خاص

-8)٣(٣-11المرحلة ٣

-160)10(17٢٢1٢مجموع فرعي

------المرحلة 1

------المرحلة ٢دون المستوى

44711418964٢97المرحلة ٣

44711418964٢97مجموع فرعي

------المرحلة 1

------المرحلة ٢مشكوك في تحصيله

61)49()56٣(98747٣1.0٣6المرحلة ٣

61)49()56٣(98747٣1.0٣6مجموع فرعي

------المرحلة 1

------المرحلة ٢الخسارة

-)4()4(٣8٣84٢المرحلة ٣

-)4()4(٣8٣84٢مجموع فرعي

 إجمالي القروض والسلف والتمويل

-159.4361.7284601.268158.976المرحلة 1
-20.200)1.022(21.4402181.240المرحلة 2
44869)518(1.5926261.144المرحلة 3

179.62469)272(182.4682.5722.844مجموع فرعي

-64.107)73(73-64.180المرحلة 1
------المرحلة 2*على المستحق من البنوك واستثمار األوراق
-----المرحلة 3المالية والتزامات القروض والضمانات المالية

-64.107)73(73-64.180المجموع

-223.6161.7285331.195223.083المرحلة 1
-20.200)1.022(21.4402181.240المرحلة 2المجموع

44869)518(1.5926261.144المرحلة 3
243.73169)345(246.6482.5722.917إجمالي

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع( ب 3 
فيما يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المقابل لسلفيات التمويل والمديونيات األخرى:

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1٥9.٤٣٦٢1.٤٤٠1.٥9٢18٢.٤٦8كما في 1 يناير ٢019

٤٥.٤91--٤٥.٤91أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)1٢.781()78()819()11.88٤(أصول مستبعدة أو مدفوعة - صافي

-)٣9٢()17.9٤1(18.٣٣٣تحويات إلى المرحلة 1

--٤.1٠1)٤.1٠1(تحويات إلى المرحلة ٢ 

-٦8٦)18٤()٥٠٢(تحويات إلى المرحلة ٣

٢٠٦.77٣٦.٥971.8٠8٢1٥.178في ٣1 ديسمبر ٢٠19
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

إجمالي القيمة الدفترية
اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1٣7.٣557.9181.4٢4146.667كما في 1 يناير ٢018

57.٢48--57.٢48أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)٢1.457(168)1.66٢()19.96٣(أصول مستبعدة أو مدفوعة

--)٢.698(٢.698تحويات إلى المرحلة 1

--17.88٢)17.88٢(تحويات إلى المرحلة ٢

159.456٢1.4401.59٢18٢.468في ٣1 ديسمبر ٢018
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

الخسائر االئتمانية المتوقعة
اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٤٦٠1.٢٤٠1.٠7٥٢.77٥مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 1 يناير ٢019
٦81178٦أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

٢٤7)٥1(1٢817٠أصول مستبعدة أو مدفوعة - صافي
--)1.٣٣7(1.٣٣7تحويات إلى المرحلة 1

--٦٢)٦٢(تحويات إلى المرحلة ٢
-1٤٦)٣8()1٠8(تحويات إلى المرحلة ٣

1.8٢٣1٠81.177٣.1٠8في ٣1 ديسمبر ٢٠19
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

الخسائر االئتمانية المتوقعة
اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1.751---كما في 1 يناير ٢018 
٣8---أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9  

٣041٢71.٣581.789مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المعدل كما في 1 يناير ٢018
--)٢(٢تحويات إلى المرحلة 1

--10)10(تحويات إلى المرحلة ٢
986)٢8٣(1641.105صافي المحمل للسنة

4601.٢401.075٢.775في ٣1 ديسمبر ٢018
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

2٣٧التقرير السنوي لصحار الدولي 2٣٦٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع( ب 3 

مديونيات مرابحة ب ٣-أ  
 ٣1 ديسمبر ٢٠19

تمويل ذاتي
ريال عماني باآلالف

تمويل مشترك
ريال عماني باآلالف

المجموع
ريال عماني باآلالف

1٥.٦٣٠-1٥.٦٣٠القيمة الدفترية
)٢.٠٢٣(-)٢.٠٢٣(ربح مؤجل

1٣.٦٠7-1٣.٦٠7صافي القيمة الدفترية
)٢٢٦(-)٢٢٦(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)1٥(-)1٥(الربح التعاقدي غير المدرج

1٣.٣٦٦-1٣.٣٦٦
  ══════   ══════   ══════ 

كانت مديونيات المرابحة المندرجة ضمن المرحلة ٣ كما في ٣1 ديسمبر ٢019 بمبلغ ٢9٢ ألف ريال عماني )٢018: 154 ألف ريال عماني(.

 ٣1 ديسمبر ٢018
تمويل ذاتي

ريال عماني باآلالف
تمويل مشترك

ريال عماني باآلالف
المجموع

ريال عماني باآلالف

15.481 -15.481 القيمة الدفترية
)1.9٢4(-)1.9٢4(ربح مؤجل

1٣.557 -1٣.557 صافي القيمة الدفترية
)195(- )195(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)٢(-)٢(الربح التعاقدي غير المدرج

1٣.٣60-1٣.٣60
  ══════   ══════   ══════ 

ربح مؤجل غير مطفأ
 ٣1 ديسمبر ٢018 ٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1.9٢٤1.705ربح مؤجل في بداية السنة
1.٣٥81.070الربح المؤجل خال  السنه على المبيعات

)C-1( عائدات مبيعات المرابحه خال السنه)851()1.٢٥9(

٢.٠٢٣1.9٢4الربح المؤجل في نهايه السنه

  ══════   ══════ 

ب ٣-ب  إجارة منتهية بتمليك
 ٣1 ديسمبر ٢٠19

تمويل ذاتي
ريال عماني باآلالف

تمويل مشترك
ريال عماني باآلالف

المجموع
ريال عماني باآلالف

٢٤.7٥٥٦٦.٦٥٢91.٤٠7التكلفة
)19.٠17()9.879()9.1٣8(االستهاك المتراكم

1٥.٦17٥٦.77٣7٢.٣9٠صافي القيمة الدفترية
)1.٢٢٥()1.٠٦٦()1٥9(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)٦8()٦٢()٦(الربح التعاقدي غير المدرج

1٥.٤٥٢٥٥.٦٤٥71.٠97
  ══════   ══════   ══════ 

كانت مديونيات اإلجارة المنتهية بالتمليك المندرجة ضمن المرحلة ٣ بمبلغ 1.4٢٣ ألف ريال عماني )٢018: 999  ألف ريال عماني(.

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع( ب 3 

ب ٣-ب       إجارة منتهية بتمليك )تابع(

 ٣1 ديسمبر ٢018
تمويل ذاتي

ريال عماني باآلالف
تمويل مشترك

ريال عماني باآلالف
المجموع

ريال عماني باآلالف

٢6.07550.4٣476.509التكلفة
)18.٢٢6()11.٣09()6.917(االستهاك المتراكم

19.158٣9.1٢558.٢8٣صافي القيمة الدفترية
)1.17٣()1.0٢1()15٢(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)61()60()1(الربح التعاقدي غير المدرج

19.005٣8.04457.049
  ══════   ══════   ══════ 

ب ٣-ج         استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك
 ٣1 ديسمبر ٢٠19

تمويل ذاتي
ريال عماني باآلالف

تمويل مشترك
ريال عماني باآلالف

المجموع
ريال عماني باآلالف

٦٦.٠٦٦19.٤7٤8٥.٥٤٠القيمة الدفترية
)٢8٥()٢٤()٢٦1(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)٢(-)٢(الربح التعاقدي غير المدرج

٦٥.8٠٣19.٤٥٠8٥.٢٥٣
  ══════   ══════   ══════ 

كان االستصناع الذي تتبعه إجارة منتهية بتمليك المندرج ضمن المرحلة ٣ بمبلغ 94 ألف ريال عماني كما في ٣1 ديسمبر ٢019 )٢018: 4٣ ألف ريال عماني(.

 ٣1 ديسمبر ٢018
تمويل ذاتي

ريال عماني باآلالف
تمويل مشترك

ريال عماني باآلالف
المجموع

ريال عماني باآلالف

61.0851٣.04174.1٢6القيمة الدفترية
)٢٢٢()٢5()197(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

---الربح التعاقدي غير المدرج

60.8881٣.0167٣.904
  ══════   ══════   ══════ 

2٣9التقرير السنوي لصحار الدولي 2٣٨٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع( ب 3 

ب ٣-د        المشاركة المتناقصة

 ٣1 ديسمبر ٢٠19

تمويل ذاتي
ريال عماني باآلالف

تمويل مشترك
ريال عماني باآلالف

المجموع
ريال عماني باآلالف

٤٢.٢111.٤٣٠٤٣.٦٤1القيمة الدفترية
)1.٣7٢()1٢()1.٣٦٠(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

---الربح التعاقدي غير المدرج

٤٠.8٥11.٤18٤٢.٢٦9
  ══════   ══════   ══════ 

 ٣1 ديسمبر ٢018
تمويل ذاتي

ريال عماني باآلالف
تمويل مشترك

ريال عماني باآلالف
المجموع

ريال عماني باآلالف

٣4.5451.957٣6.50٢القيمة الدفترية
)1.185()17()1.168(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)6(-)6(الربح التعاقدي غير المدرج

٣٣.٣711.940٣5.٣11
  ══════   ══════   ══════ 

استثمارات أوراق مالية ب 4 
 ٣1 ديسمبر ٢018 ٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

8.1٠٥8.099محتفظ بها بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر
1٥.٣7٢1٢.890محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

٢٣.٤77٢0.989
)45()٥٤(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

٢٣.٤٢٣٢0.944
  ══════   ══════ 

مدة شهادات الصكوك هي 5 أعوام وهي تحمل معدل ربح يتراوح من ٣.5% - 8.5% سنويً.

يتم تصنيف كافة استثمارات األوراق المالية ضمن المرحلة 1 كما في 1 يناير ٢019 و ٣1 ديسمبر ٢019. 

استثمارات أوراق مالية )تابع( ب 4 
فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

المرحلة 1
ريال عماني 

باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني 

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني 

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني 

باآلالف

٤٥--٤٥الرصيد في بداية السنة
9--9صافي المحمل للفترة

٥٤--٥٤في ٣1 ديسمبر ٢٠19
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

المرحلة 1
ريال عماني باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني باآلالف

----الرصيد في بداية الفترة
٢4--٢4أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المعدل

٢4--٢4كما في 1 يناير ٢018

٢1--٢1صافي المحمل للفترة

45--45في ٣1 ديسمبر ٢018
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

ب 5       ممتلكات وآالت ومعدات
برمجيات

حاسب آلي
ريال عماني 

باآلالف

أثاث وتركيبات
ريال عماني 

باآلالف

معدات مكتبية 
ريال عماني 

باآلالف

سيارات
ريال عماني 

باآلالف

أعمال رأسمالية  
قيد اإلنجاز

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

التكلفة: 
1.117٦8٦٥٣٦1٢٤1٠1٢.٥٦٤في 1 يناير ٢019

٢٦٥)1٠1(1٣٤1٦7٤91٦إضافات
٣٣--٤٢9-استبعادات/تحويات

٢.8٦٢-1.٢٥18٥7٦1٤1٤٠كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19
══════  ══════  ══════   ══════   ══════   ══════ 

االستهالك المتراكم:
)1.٤٣8(-)98()٣٦1()٣9٦()٥8٣(في 1 يناير ٢019

)٢97(-)9()7٣()9٤()1٢1(المحمل للعام
)٣٢(--)٢8()٤(-استبعادات/تحويات

)1.7٦7(-)1٠7()٤٦٢()٤9٤()7٠٤(كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19
  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 

1.٠9٥-٥٤7٣٦٣1٥٢٣٣صافي القيمة الدفترية في٣1 ديسمبر ٢٠19
  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 

برمجيات
حاسب آلي

ريال عماني باآلالف
أثاث وتركيبات

ريال عماني باآلالف
معدات مكتبية 

ريال عماني باآلالف
سيارات

ريال عماني باآلالف

أعمال رأسمالية  
قيد اإلنجاز

ريال عماني باآلالف
المجموع

ريال عماني باآلالف

التكلفة: 
454996٢٢.٣15 600 1.100 في 1 يناير ٢018

171589٢1٢101٣80إضافات
)1٣1()6٢(1٣)10()7٢(-استبعادات/تحويات

1.1176865٣61٢4101٢.564كما في ٣1 ديسمبر ٢018
  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 

االستهاك المتراكم:
)1.٢18(-)8٢( )٢97( )٣71( )468(في 1 يناير ٢018

)٢9٣(-)1٣()74()91()115(المحمل للعام
7٣-)٣(6610-استبعادات/تحويات

)1.4٣8(-)98()٣61()٣96()58٣(كما في ٣1 ديسمبر ٢018
  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 

5٣4٢90175٢61011.1٢6صافي القيمة الدفترية في ٣1 ديسمبر ٢018 
  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 

2٤1التقرير السنوي لصحار الدولي 2٤0٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

أصول أخرى ب 6 

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1.٤117٣9أرباح/إيجارات مستحقة القبض
٣71-القابل لاسترداد من المركز الرئيسي

187-دفعه مقدمه مقابل تمويل
-8٤9الحق في استخدام األصول

1.٢7٤1.107أخرى

٣.٥٣٤٢.404
  ══════   ══════ 

ب 7  ودائع وكالة
٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

بالعملة المحلية:
٥.٠٠٠5.000- بنوك

1٤8.٢9996.5٢5- شركات وأفراد
بالعملة األجنبية:

1٠.٥887.70٣- بنوك
1٠.٥٣9٢4.148- شركات وأفراد

17٤.٤٢٦1٣٣.٣76
  ══════   ══════ 

تشتمل ودائع الوكالة على تسهيات متنوعة ذات معدل ربح ثابت يتراوح من 1.٢٪ إلى 4.75٪ يتراوح استحقاق 
دائنيات الوكالة بين أسبوع واحد و 85 شهرًا.

حسابات العمالء وحسابات أخرى ب 8 
٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

الحسابات حسب الطبيعة:
1٢.٣٥911.٢57- جارية

٥.1٢٦7.911- هامش

17.٤8٥19.168
  ══════   ══════ 

التزامات أخرى ب 9 
٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٥٥8٢أرباح/أتعاب مستحقة الدفع
٤٣8٢57مستحقات الموظفين

18٦106مستحق الدفع لشركة تكافل 
8٢1٣مخصص خسائر االئتمان المتوقعة اللتزامات سلفيات تمويل وضمانات مالية

1.٣٠٠1.197مستحقات أخرى ومخصصات ودائنيات
1٦٢-

أداة مستحقة للدفع
٢.٢٢٣1.655

  ══════   ══════ 

التزامات أخرى )تابع( ب 9 

فيما يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة المقابل لها على التزامات سلفيات التمويل والضمانات المالية:

إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

٣٣.٣٤٦--٣٣.٣٤٦كما في 1 يناير ٢019
٢٢.٤1٤--٢٢.٤1٤أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)17.1٢٥(--)17.1٢٥(أصول مستبعدة أو مدفوعة
----تحويات إلى المرحلة 1

----تحويات إلى المرحلة ٢
-٦-)٦(تحويات إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

٦٣8.٦٣٥-٣8.٦٢9في ٣1 ديسمبر ٢٠19

  ══════   ══════   ══════   ══════ 

إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

٣٢.570--٣٢.570كما في 1 يناير ٢018
٢.1٣1--٢.1٣1أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)1.٣55(--)1.٣55(أصول مستبعدة أو مدفوعة
----تحويات إلى المرحلة 1

----تحويات إلى المرحلة ٢
----تحويات إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

٣٣.٣46--٣٣.٣46في ٣1 ديسمبر ٢018

  ══════   ══════   ══════   ══════ 

مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

1٣--1٣كما في 1 يناير ٢019
7--7أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

٦٢--٦٢أصول مستبعدة أو مدفوعة
----تحويات إلى المرحلة 1

----تحويات إلى المرحلة ٢
-1-)1(تحويات إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

18٢-81في ٣1 ديسمبر ٢٠19

  ══════   ══════   ══════   ══════ 

مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

----كما في بداية السنة 
7--7أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية 9 

7--7مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المعاد إدراجه كما في 1 يناير ٢018
6--6صافي المحمل للفترة

1٣--1٣في ٣1 ديسمبر ٢018
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

2٤٣التقرير السنوي لصحار الدولي 2٤2٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار ب 1٠ 

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

٢9.18٢40.7٣6حسابات ادخار

٥٢48حسابات ألجل

٢9.18740.984

  ══════   ══════ 

إن حسابات حملة حسابات االستثمارات غير المقيدة هي أموال يستثمرها العماء وفق مبدأ المضاربة لتشكيل قاعدة من األموال. تتم إضافة أموال حملة 
الحسابات االستثمارية إلى أموال البنك بغرض االستثمار دون منح األولوية ألي طرف في أغراض االستثمار وتوزيع األرباح.

اإليداعات ألجل هي إيداعات يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفقً لشروط معينة.

إن حصة المضارب في أرباح استثمارات حقوق ملكية حملة حسابات االستثمار تصل إلى 70% كحد أقصى )٢018: 70%( وفق شروط اتفاقيات حملة حسابات 
االستثمار.

خال السنة، لم تقم النافذة بتحميل أي مصروفات إدارية على القاعدة.

 نطاق المنتج
معدل المشاركة 

 متوسط
 المعدل المكتسب

0.68%17ادخار – ريال عماني

0.٢٢%7ادخار – درهم إماراتي

0.٣0%7ادخار – دوالر أمريكي

0.00%10لمدة 6 أشهر

0.74%18لمدة 1٢ شهرًا

حقوق الماّلك  ب 11 

رأس المال الُمعين )أ ( 

 كمـــا هـــو مطلـــوب وفقـــً للبنديـــن ٣-5-1-٢ و ٣-5-1-٣ مـــن المـــادة 1- بعنـــوان »متطلبـــات الترخيـــص« لإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية، خصـــص المركـــز الرئيســـي

ـــام المركـــز الرئيســـي الحقـــً بتخصيـــص رأســـمال إضافـــي  ـــة والتـــي جمعهـــا المركـــز الرئيســـي مـــن خـــال حقـــوق إصـــدار األســـهم. كمـــا ق ـــى النافـــذة فـــي البداي ـــي إل ـــال عمان 10 مليـــون ري

ـــال عمانـــي( إلـــى النافـــذة. نتيجـــة لذلـــك، بلـــغ رأس المـــال الُمعيـــن للنافـــذة ٢5  ـــال عمانـــي )٢018: 4 مليـــون ري إلـــى النافـــذة وقـــام خـــال ســـنة ٢019 بتخصيـــص رأســـمال بقيمـــة 5 مليـــون ري

ـــي(. ـــال عمان ـــي كمـــا فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019 )٢018: ٢5 مليـــون ري ـــال عمان مليـــون ري

االحتياطي القانوني  )ب( 

ـــكل ســـهم كرســـوم إصـــدار. إذا  ـــغ إضافـــي فـــي حـــدود ٢% مـــن القيمـــة االســـمية للســـهم ل ـــي لعـــام 1974، يجـــوز تخصيـــص »مبل ـــة الُعمان ـــون الشـــركات التجاري وفقـــً للمـــادة 78 مـــن قان

تـــم إصـــدار األســـهم بقيمـــة أعلـــى مـــن القيمـــة االســـمية، يجـــب إضافـــة مبلـــغ الزيـــادة، بعـــد اقتطـــاع مصروفـــات اإلصـــدار، إمـــا لاحتياطـــي القانونـــي أو االحتياطـــي الخـــاص الـــذي ســـيتم 

ـــى  ـــة »النافـــذة« إل ـــه خـــال فتـــرة بداي ـــذي قـــام البنـــك بتحصيل ـــغ مـــن متحصـــات اإلصـــدار ال ـــادة المبل ـــل صافـــي زي ـــي قامـــت النافـــذة بتحوي ـــون«، وبالتال إنشـــاؤه وفقـــً للمـــادة 106 مـــن القان

االحتياطـــي القانونـــي. 

االحتياطي العام  )ج( 

يمثل هذا االحتياطي األرباح المحتجزة المخصصة من قبل المكتب الرئيسي. 

حقوق الماّلك )تابع( ب 11 

احتياطي انخفاض القيمة )د( 

يتطلـــب تعميـــم البنـــك المركـــزي العمانـــي رقـــم »BM1149« مـــن النافـــذة إنشـــاء احتياطـــي للفـــرق بيـــن المخصصـــات طبقـــً لتعليمـــات البنـــك المركـــزي 
العمانـــي والمخصصـــات المحتســـبة طبقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة 9 فـــي حالـــة إذا كانـــت المخصصـــات طبقـــً لمتطلبـــات البنـــك المركـــزي العمانـــي 
أعلـــى مـــن المخصصـــات طبقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة 9. وتعتبـــر المخصصـــات طبقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة 9 أعلـــى مـــن المخصصـــات 

 المحتسبة طبقً لتوجيهات البنك المركزي العماني كما في ٣1 ديسمبر ٢019. وبالتالي لم يتم إنشاء احتياطي النخفاض القيمة. 

التزامات وارتباطات عرضية ب 1٢ 

التزامات عرضية ب 1-1٢ 

تـــؤدي خطابـــات االعتمـــاد المســـتندي والضمانـــات القائمـــة المســـتقلة إلـــى ارتبـــاط البنـــك بالدفـــع بالنيابـــة عـــن عمـــاء فـــي حالـــة عجـــز العميـــل عـــن األداء بموجـــب 
بنـــود العقـــد.

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٢9.07٣ ٥.٤78ضمانات

٢9.٠٦٤٣.٢٢8خطابات اعتمادات 

٣٤.٥٤٢٣٢.٣01

ارتباطات ب 1٢-٢  

تتضمـــن االرتباطـــات المتعلقـــة باالئتمـــان االرتباطـــات بمنـــح االئتمـــان وخطابـــات االعتمـــاد المســـتقلة والضمانـــات التـــي تـــم تصميمهـــا للوفـــاء بمتطلبـــات عمـــاء 
البنـــك. بالنســـبة لارتباطـــات بمنـــح االئتمـــان فهـــي تمثـــل االرتباطـــات التعاقديـــة لتقديـــم التمويـــل والســـلفيات. فـــي العـــادة تكـــون لارتباطـــات تواريـــخ انتهـــاء ثابتـــة 
أو شـــروط إنهـــاء أخـــرى وهـــي تتطلـــب دفـــع رســـوم عنهـــا. حيـــث إن تلـــك االرتباطـــات قـــد تنتهـــي بـــدون الســـحب منهـــا لـــذا ليـــس بالضـــرورة أن يمثـــل إجمالـــي مبالـــغ 

العقـــد التزامـــات التدفـــق النقـــدي المســـتقبلية.

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٤.٠9٣1.045ارتباطات متعلقة باالئتمان
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

أطراف ذات عالقة ب 13 
فـــي ســـياق األعمـــال االعتياديـــة، تقـــوم النافـــذة بإجـــراء معامـــات مـــع بعـــض أعضـــاء مجلـــس إدارتهـــا ومســـاهميها وإدارتهـــا العليـــا والمركـــز الرئيســـي ومجلـــس 
الرقابـــة الشـــرعية ومراجـــع التوافـــق مـــع الشـــريعة والشـــركات التـــي يكـــون لهـــم فيهـــا مصالـــح هامـــة. تتـــم هـــذه المعامـــات علـــى أســـاس التعامـــات المتكافئـــة 

ويتـــم اعتمادهـــا مـــن قبـــل إدارة النافـــذة ومجلـــس اإلدارة. 

فيما يلي إجمالي مبالغ األرصدة واإليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العاقة:

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

-1٠تمويل وسلفيات )الرصيد في نهاية السنة(
--تمويل وسلفيات مصروفة خال السنة
)٣٢(-تمويل وسلفيات مسددة خال السنة

-٢81الودائع )الرصيد في نهاية السنة(
-٥8ودائع مستلمة خال السنة
-)٣٦( ودائع مدفوعة خال السنة

-- أرباح على تمويات وسلفيات )خال السنة(
-)7( مصروفات أرباح )خال السنة(

مكافآت اإلدارة العليا
118٢10رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

أتعاب حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة
٤747أتعاب حضور جلسات ومكافأت ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية

معامالت مع المركز الرئيسي
٣٢٥5أرباح مدفوعة على اقتراضات وكالة

1٦٢16٢أتعاب على خط التزام

األدوات المالية المشتقة  ب 14 
ــي  ــد مالـ ــي عقـ ــتقة هـ ــة المشـ ــتقة. األداة الماليـ ــة مشـ ــن أدوات ماليـ ــي تتضمـ ــات التـ ــواع المعامـ ــن أنـ ــد مـ ــذة بالعديـ ــط النافـ ــادي، ترتبـ ــاط االعتيـ ــار النشـ ــي إطـ فـ
ــذه األدوات  ــدرج هـ ــر. تـ ــتداللي أو المؤشـ ــدل االسـ ــة أو المعـ ــن األدوات الماليـ ــر مـ ــد أو أكثـ ــعر واحـ ــي سـ ــركات فـ ــى التحـ ــات علـ ــه المدفوعـ ــد فيـ ــن تعتمـ ــن طرفيـ بيـ
المشـــتقة بالقيمـــة العادلـــة. القيمـــة العادلـــة لـــأداة المشـــتقة هـــي مـــا يســـاوي الربـــح أو الخســـارة غيـــر المدرجيـــن مـــن المقارنـــة مـــع الســـوق بالنســـبة لـــأداة المشـــتقة 
باســـتخدام األســـعار الســـائدة بالســـوق أو أســـاليب التســـعير الداخليـــة. تـــدرج األربـــاح أو الخســـائر غيـــر المحققـــة فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل. تـــم وصـــف األدوات الماليـــة 

المشـــتقة المســـتخدمة مـــن جانـــب النافـــذة أدنـــاه:

أنواع منتجات األدوات المالية المشتقة ب 1-1٤ 

عقـــود العملـــة اآلجلـــة )الوعـــد( هـــي اتفاقيـــات تعاقديـــة بيـــن األطـــراف لشـــراء عملـــة واحـــدة مقابـــل بيـــع عملـــة أخـــرى بســـعر محـــدد يتـــم ســـداده بتاريـــخ القيمـــة 
اآلجلة/المســـتقبلية. إن معـــدل صـــرف العملـــة المســـتخدم فـــي المعاملـــة يطلـــق عليـــه اســـم معـــدل الصـــرف اآلجـــل.

ـــة وإدارة الســـيولة بكفـــاءة مـــن خـــال إتاحـــة فرصـــة للنافـــذة إليداع/اســـتثمار الســـيولة  ـــرام هـــذه العقـــود للتحـــوط مـــن مخاطـــر تقلـــب معـــدالت صـــرف العمل يتـــم إب
ـــدى بنـــوك أجنبيـــة أو ســـحب األمـــوال مـــن بنـــوك أجنبيـــة فـــي حـــال حـــدوث نقـــص فـــي الســـيولة. الفائضـــة ل

كجـــزء مـــن إدارة األصـــول والمطلوبـــات لـــدى النافـــذة، تســـتعين النافـــذة بالمشـــتقات ألغـــراض التحـــوط للحـــد مـــن التعـــرض لمخاطـــر العملـــة ومخاطـــر معـــدالت الربـــح. 
ويتحقـــق هـــذا عـــن طريـــق التحـــوط ألدوات ماليـــة محـــددة والمعامـــات المتوقعـــة وكذلـــك تطبيـــق تحـــوط اســـتراتيجي تجـــاه كافـــة االنكشـــافات المتعلقـــة ببيـــان 

المركـــز المالـــي.

األدوات المالية المشتقة )تابع( ب 14 

أنواع منتجات األدوات المالية المشتقة )تابع(  ب 1-1٤ 

كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

القيمة االسمية حسب المدة حتى االستحقاق

1 - ٥ سنوات٣ إلى 1٢ شهرًاخالل ٣ أشهرالقيمة االسمية
ريال عماني

باآلالف
ريال عماني

 باآلالف
ريال عماني

باآلالف
ريال عماني

باآلالف

1٠٣.18٣7٣.98٥19.٣9٥9.8٠٣عقود شراء عمات أجنبية آجلة

  ══════   ══════   ══════   ══════ 
1٠٣.18٣7٣.98٥19.٣9٥9.8٠٣عقود بيع عمات أجنبية آجلة

  ══════   ══════   ══════   ══════ 

كما في ٣1 ديسمبر ٢018

القيمة االسمية حسب المدة حتى االستحقاق
1 - 5 سنوات٣ إلى 1٢ شهرًاخال ٣ أشهرالقيمة االسمية

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
 باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

-14٢.86٣90.5٢85٢.٣٣5عقود شراء عمات أجنبية آجلة

  ══════   ══════   ══════   ══════ 
-14٢.86٣90.5٢85٢.٣٣5عقود بيع عمات أجنبية آجلة

  ══════   ══════   ══════   ══════ 

يعتبر المركز الرئيسي الطرف المقابل الرئيسي في العقود اآلجلة.

إيرادات من أنشطة التمويل ج 1 
               

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1.٢٥9851المرابحة
٣.9٤٦٣.4٣٣اإلجارة المنتهية بالتمليك

٤.٤9٥٣.146استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
1.11٣1.006المشاركة المتناقصة

1٠.81٣8.4٣6

  ══════   ══════ 
٢.٢5٢              ٣.1٢٥إيرادات من أصول التمويل المشترك

6.184              7.٦88إيرادات من أصول التمويل الذاتي 

1٠.81٣              8.4٣6

  ══════   ══════ 

ج 2  إيرادات من أنشطة االستثمار

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٣٥٤٢05اإليرادات من اإليداعات بين البنوك مع البنوك اإلسامية
1.٢٣79٣0الدخل من االستثمار في أدوات الدين 

1.٥911.1٣5

  ══════   ══════ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

أرباح مدفوعة ج 3  
٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالف
٣1 ديسمبر ٢018

ريال عماني باآلالف

771744من وديعة مضاربة

من وديعة وكالة:
٥.٢7٤٣.868-  عماء
٥٠٥٣0٢- بنوك

٥.7794.170

٦.٥٥٠4.914

  ══════   ══════ 

إيرادات أخرى ج 4 
٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

ريال عماني باآلالف

8٠٥555صافي رسوم وعموالت

-7خسارة من بيع أصول ثابتة

)٢85(٦٠خسارة استثمارات أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة - محققة

)7(-أخرى

87٢٢6٣

  ══════   ══════ 

مصروفات تشغيل أخرى ج 5 
٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

ريال عماني باآلالف

1.8٣٣1.114تكاليف تشغيل وإدارة

٣٥7٢77تكاليف التأسيس

٤750مكافأة وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية

٢.٢٣71.441

  ══════   ══════ 

د  إدارة المخاطر المالية
 

د 1          مخاطر االئتمان

د 1-1           مخاطر االئتمان في منتجات التمويل

تنشـــأ مخاطـــر االئتمـــان مـــن تمويـــل المديونيـــات وعقـــود اإليجـــار )علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، المرابحـــة والمشـــاركة المتناقصـــة واالســـتصناع واإلجـــارة( وتمويـــل رأس المـــال العامـــل 

)علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر الســـلم(. تعمـــل النافـــذة كممـــول ومـــزود ورب المـــال والمســـاهم بـــرأس المـــال فـــي اتفاقيـــة المشـــاركة. تعـــرض النافـــذة نفســـها لمخاطـــر فشـــل األطـــراف 

المقابلـــة فـــي الوفـــاء بالتزاماتهـــم حســـب شـــروط اســـتام الدفعـــة المؤجلـــة وعمـــل أو تســـليم لأصـــل

تديـــر النافـــذة مخاطـــر االئتمـــان وتراقبهـــا بوضـــع حـــدود علـــى مقـــدار المخاطـــر التـــي ترغـــب بقبولهـــا بالنســـبة للمبالـــغ واألطـــراف المقابلـــة وأنـــواع المنتجـــات والمنطقـــة الجغرافيـــة 

وقطـــاع الصناعـــة. وقامـــت بإنشـــاء عمليـــة مراجعـــة جـــودة االئتمـــان لتوفيـــر تحديـــد مبكـــر للتغيـــرات المحتملـــة فـــي الجـــودة االئتمانيـــة لأطـــراف المقابلـــة بمـــا فيهـــا مراجعـــات الضمانـــات 

المنتظمـــة. وتنشـــأ حـــدود األطـــراف المقابلـــة باســـتخدام نظـــام تصنيـــف مخاطـــر االئتمـــان التـــي تخصـــص لـــكل طـــرف مقابـــل تصنيـــف مخاطـــر. تخضـــع تصنيفـــات المخاطـــر للمراجعـــة 

ـــرة مراجعـــة وتحليـــل االئتمـــان. وســـيتم اعتمـــاد أي تغييـــرات فـــي سياســـة مخاطـــر االئتمـــان مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة. المنتظمـــة مـــن قبـــل دائ

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

مخاطر االئتمان في منتجات التمويل )تابع( د 1-1  

إن حـــدود المخاطـــر مبنيـــة علـــى المخاطـــر اإلجماليـــة لأطـــراف المقابلـــة وأيـــة كيانـــات ذات صلـــة. وتتـــم مراجعـــة عقود/تســـهيات الشـــركات علـــى أســـاس ســـنوي 
ـــرة مراجعـــة وتحليـــل االئتمـــان. مـــن قبـــل دائ

لتغطيـــة المخاطـــر غيـــر المتوقعـــة، التـــي تتســـبب فـــي نضـــوب التدفقـــات النقديـــة، يتـــم اتخـــاذ االســـتثمارات الملموســـة اإلضافيـــة كضمـــان مثـــل العقـــارات أو حصـــص 
حقـــوق الملكيـــة. تطبـــق النافـــذة توجيهـــات بخصـــوص قبـــول فئـــات معينـــة مـــن ســـبل تخفيـــف مخاطـــر االئتمـــان بالضمانـــات. فيمـــا يلـــي األنـــواع األساســـية مـــن 

الضمانات للتمويات والسلفيات هي: 

الرهونات على األصول وفقً التفاقيات المرابحة.   •

ملكية/سند ملكية األصول وفقً لتمويل اإلجارة واالستصناع.   •

ملكية/سند ملكية األصول وفقً لترتيب االستصناع.   •

إدارة مخاطر االئتمان       د 1-٢  

تتـــم متابعـــة كافـــة تمويـــات وســـلفيات النافـــذة بانتظـــام للتأكـــد مـــن االلتـــزام بشـــروط الســـداد المحـــددة. يتـــم تصنيـــف هـــذه التمويـــات والســـلفيات إلـــى إحـــدى 
فئـــات تصنيفـــات المخاطـــر الخمـــس وهـــي: معياريـــة وخاصـــة وغيـــر معياريـــة ومشـــكوك فـــي تحصيلهـــا وخســـارة كمـــا حددتهـــا نظـــم وتوجيهـــات البنـــك المركـــزي 

ـــرة المختصـــة بالنشـــاط.  الُعمانـــي. وتقـــع مســـؤولية تحديـــد الحســـابات غيـــر المنتظمـــة وتصنيفهـــا علـــى عاتـــق الدائ

فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير:

٣1 ديسمبر ٢٠19

)ريال عماني باآلالف(
 مديونيات

المرابحة
إجارة منتهية 

بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

إيداعات 
الوكالة 

 واألرصدة
لدى البنوك

أوراق الدين 
المجموعالمالية

1٢.987٦7.٤7٣8٣.٦٣٠٤٢.٦8٣٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٣٥.٤8٠المرحلة 1

٦.٥97--٣٢8٣.٤9٥1.81٦9٥8المرحلة ٢

1.8٠8---٢9٢1.٤٢٢9٤المرحلة ٣

1٣.٦٠77٢.٣9٠8٥.٥٤٠٤٣.٦٤1٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٤٣.88٥اإلجمالي 

  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 

٣1 ديسمبر ٢018

)ريال عماني باآلالف(
 مديونيات
 المرابحة

إجارة منتهية 
بالتمليك

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
مشاركة 
متناقصة

 إيداعات
 الوكالة

  واألرصدة
لدى البنوك

أوراق الدين 
المجموعالمالية

1٢.96654.٣٢87٣.٢8518.8589.845٢0.989190.٢71المرحلة 1
٢1.440--4٣7٢.95679817.٢49المرحلة ٢
1.59٢--1549994٣٣96المرحلة ٣

1٣.55758.٢8٣74.1٢6٣6.50٣9.845٢0.989٢1٣.٣0٣اإلجمالي 
  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(          د 

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

إدارة مخاطر االئتمان )تابع( د 1-٢ 

إن الحـــد األقصـــى لمخاطـــر االئتمـــان قبـــل الضمـــان المحتفـــظ بهـــا أو تحســـينات االئتمـــان األخـــرى لكافـــة األصـــول بالميزانيـــة العموميـــة يرتكـــز علـــى صافـــي القيمـــة 
ـــي. ـــة كمـــا أدرجـــت ببيـــان المركـــز المال الدفتري

إن الحـــد األقصـــى مـــن مخاطـــر االئتمـــان المتعلـــق بالبنـــود خـــارج الميزانيـــة العموميـــة حســـب إرشـــادات بـــازل ٢ مبيـــن باإليضـــاح د6. وتمثـــل المبالـــغ المبينـــة باإليضـــاح 
رقـــم د 6 ســـيناريو أســـوأ االحتمـــاالت للتعـــرض لمخاطـــر االئتمـــان كمـــا فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019 دون األخـــذ باالعتبـــار أيـــة ضمـــان محتفـــظ بـــه أو أي تحســـينات ائتمـــان 

أخـــرى مرفقـــة.

تحليل تصنيف االئتمان د 1-٣ 

 يبيـــن الجـــدول التالـــي تحليـــًا ألوراق الديـــن الماليـــة وســـندات الخزانـــة وإجمالـــي اإليداعـــات والســـندات األخـــرى المؤهلـــة حســـب تقييـــم وكالـــة التصنيـــف فـــي
 ٣1 ديسمبر ٢018 استنادًا إلى تصنيفات وكالة موديز أو ما يعادلها:

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني  باآلالفريال عماني باآلالف

A3 إلى A1٢8٤4.845

Baa3 إلى Baa1٥.٠٠٠       5.000

-Ba إلى +Ba8.1٠٥8.099

1٥.٣181٢.845سيادي

٢8.7٠7٣0.789

  ══════   ══════ 

تجري النافذة تقييمً مستقًا استنادًا إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون طرف مقابل ما غير مصنف.

فيما يلي فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك باإلضافة إلى معامل احتمالية التعثر المتعلق بها:

 
نطاق معامل احتمالية التعثر  )٪(بيان فئة التصنيف الداخليفئات التصنيف الداخلي

0.10٪ إلى ٢.00٪فئة االستثمار1 – 6

٣.70٪دون فئة االستثمار7

6.60٪  إلى ٢0.00٪غير منتظم8 - 10

إدارة المخاطر المالية )تابع(          د 

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

تحليل تصنيف االئتمان )تابع( د 1-٣ 

يوضح الجدول التالي الجودة االئتمانية حسب فئة األصل المالي استنادًا إلى تصنيفات االئتمان الداخلي:

٣1 ديسمبر ٢٠19

)ريال عماني باآلالف(
 مديونيات

مرابحة

إجارة 
منتهية 

بالتمليك 

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

إيداعات 
الوكالة 

واألرصدة 
لدى البنوك

 أوراق
الدين 

المجموعالمالية

المرحلة 1 )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار 1٢ 
شهرًا(

1٢.987٦7.٤7٣8٣.٦٣٠٤٢.8٦٣٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٣٥.٤8٠فئة االستثمار
-------دون فئة االستثمار

1٢.987٦7.٤7٣8٣.٦٣٠٤٢.8٦٣٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٣٥.٤8٠القيمة الدفترية

المرحلة ٢ )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
عمر األداة ولكن غير منخفضة القيمة االئتمانية(

-------فئة االستثمار
٦.٥97--٣٢8٣.٤9٥1.81٦9٥8دون فئة االستثمار

٦.٥97--٣٢8٣.٤9٥1.81٦9٥8القيمة الدفترية

المرحلة ٣ )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
عمر األداة ومنخفضة القيمة االئتمانية(

1.8٠8---٢9٢1.٤٢٢9٤منخفضة القيمة

1٣.٦٠77٢.٣9٠8٥.٥٤٠٤٣.8٢1٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٤٣.88٥

٣1 ديسمبر ٢018

)ريال عماني باآلالف(
 مديونيات

مرابحة
إجارة منتهية 

بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك 

مشاركة 
متناقصة

إيداعات 
الوكالة 

واألرصدة لدى 
البنوك

 أوراق
المجموعالدين المالية

المرحلة 1 )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار 1٢ شهرًا(
1٢.96654.٣٢87٣.٢8518.8589.845٢0.989190.٢71فئة االستثمار

-------دون فئة االستثمار

1٢.96654.٣٢87٣.٢8518.8589.845٢0.989190.٢71القيمة الدفترية

المرحلة ٢ )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة 
ولكن غير منخفضة القيمة االئتمانية(

-------فئة االستثمار
٢1.440--4٣7٢.95679817.٢49دون فئة االستثمار

٢1.440--4٣7٢.95679817.٢49القيمة الدفترية

المرحلة ٣ )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة 
ومنخفضة القيمة االئتمانية(

1.59٢--1549994٣٣96منخفضة القيمة

1٣.55758.٢8٣74.1٢6٣6.50٣9.845٢0.989٢1٣.٣0٣

══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

مخصصات االنخفاض في القيمة د 1-٤ 
تقـــوم النافـــذة بتكويـــن مخصـــص لحســـاب خســـائر االنخفـــاض فـــي القيمـــة الـــذي يمثـــل تقديرهـــا للخســـائر المتكبـــدة فـــي محفظـــة التمويـــات والســـلفيات. وعناصـــر 
هـــذا المخصـــص هـــي بنـــود الخســـارة المحـــددة المتعلقـــة باالنكشـــافات الهامـــة الفرديـــة ومخصـــص خســـائر مجمـــع للتمويـــات والســـلفيات الـــذي يتـــم تكوينـــه 
ــردي  ــم فـ ــع لتقييـ ــي تخضـ ــات التـ ــك التمويـ ــن تلـ ــا عـ ــم تحديدهـ ــم يتـ ــن لـ ــا ولكـ ــم تكبدهـ ــي تـ ــائر التـ ــق بالخسـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــول المتجانسـ ــن األصـ ــة مـ لمجموعـ

لانخفـــاض فـــي القيمـــة.  

د 1-٥      سياسة 

الشطـب

تقـــوم النافـــذة بشـــطب رصيـــد التمويـــل والســـلفيات/الضمان )وأي مخصصـــات ذات صلـــة بخســـائر االنخفـــاض فـــي القيمـــة( عندمـــا تحـــدد النافـــذة بـــأن التمويـــل 
والســـلفيات/الضمان غيـــر قابـــل للتحصيـــل. يتـــم التوصـــل إلـــى هـــذا التحديـــد بعـــد دراســـة المعلومـــات مثـــل حـــدوث تغيـــرات هامـــة فـــي المركـــز المالـــي للمقتـــرض/ 
الُمصـــدر بالصـــورة التـــي يصبـــح مـــن غيـــر الممكـــن للمقتـــرض أو الُمصـــدر دفـــع أي التـــزام أو أن تكـــون حصيلـــة الضمـــان غيـــر كافيـــة لتغطيـــة االنكشـــاف الكامـــل 
للمخاطـــر. بالنســـبة للتمويـــات القياســـية ذات األرصـــدة األصغـــر قيمـــة، تســـتند قـــرارات الشـــطب عمومـــً إلـــى حالـــة التأخـــر فـــي الســـداد المحـــدد فيمـــا يتعلـــق بأحـــد 

المنتجـــات.

ســـيتم االحتفـــاظ باألصـــول أو ملكيـــة األصـــول برعايـــة النافـــذة أو لـــدى أميـــن معتمـــد مـــن قبـــل النافـــذة. يتـــم اتخـــاذ إجـــراءات الزمـــة لضمـــان االحتفـــاظ باألصـــول بوضـــع 
يمكـــن اســـتخدامها بـــه.

يتطلـــب اإلفـــراج عـــن الضمانـــات دون الســـداد الكامـــل لكافـــة االلتزامـــات ذات الصلـــة تصريحـــً بنفـــس مســـتوى الـــذي اعتمـــد وأقـــر منـــح التســـهيل. يســـمح باســـتبدال 
الضمـــان إذا كان الضمـــان الجديـــد ســـيقلل مـــن تعـــرض النافـــذة للمخاطـــر باألخـــذ فـــي االعتبـــار المتطلبـــات التنظيميـــة.

عندما يتم اإلفراج عن الضمان وتحريره للعميل، تحصل دائرة إدارة االئتمان وتحتفظ في سجاتها بإقرار استام من العميل أو ممثله المصرح له.  

فيما يلي تقدير للقيمة العادلة للضمان والتعزيزات التأمينية األخرى المحتفظ بها مقابل التمويات والسلفيات:

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٣99.٥٣8٣55.505عقار
--حقوق ملكية

٣99.٥٣8٣55.505
  ══════   ══════ 

ـــه لدفـــع النقـــد أو تقديـــم االســـتثمارات أو األصـــول األخـــرى كمـــا هـــو  مخاطـــر الســـداد هـــي مخاطـــر الخســـارة التـــي تعـــزى إلـــى عجـــز الطـــرف اآلخـــر عـــن الوفـــاء بالتزامات
ـــً فـــي تاريـــخ التســـوية. متفـــق عليـــه تعاقدي

كمـــا هـــي الحـــال عمومـــً للعمليـــات التجاريـــة بالعمـــات األجنبيـــة، فإنـــه علـــى الرغـــم مـــن اســـتيفاء كا الطرفيـــن لمتطلبـــات المعاملـــة فـــي تاريـــخ التســـوية كمـــا هـــو 
متعـــارف عليـــه طبقـــً للممارســـات بيـــن األطـــراف المتاجـــرة )الســـداد الحـــر(، ثمـــة مخاطـــر مرتبطـــة باختـــاف النطاقـــات الزمنيـــة. فـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت يجـــب تخفيـــف 

مخاطـــر الســـداد مـــن خـــال إبـــرام اتفاقيـــات تقـــاص للمدفوعـــات ثانيـــة األطـــراف.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التركيزات د 1-٦ 

تنشـــأ التركيـــزات لمخاطـــر االئتمـــان عندمـــا يشـــترك عـــدد مـــن األطـــراف المقابلـــة فـــي أنشـــطة عمـــل مشـــابهة أو أنشـــطة فـــي نفـــس المنطقـــة الجغرافيـــة أو تكـــون 
لهـــم خصائـــص اقتصاديـــة مشـــابهة يمكـــن أن تؤثـــر علـــى قدرتهـــم علـــى الوفـــاء بااللتزامـــات التعاقديـــة بشـــكل مشـــابه بســـبب التغيـــرات فـــي الظـــروف االقتصاديـــة 
والسياســـية والظـــروف األخـــرى. وتشـــير التركيـــزات بمخاطـــر االئتمـــان إلـــى الحساســـية النســـبية ألداء النافـــذة تجـــاه التطـــورات التـــي تؤثـــر علـــى مجـــال عمـــل معيـــن 

أو موقـــع جغرافـــي معيـــن.

ــة وإدارة  ــة. تتـــم مراقبـ ــاظ بمحفظـــة متنوعـ ــز علـــى االحتفـ ــات محـــددة للتركيـ ــراءات النافـــذة توجيهـ ــات وإجـ ــر الزائـــدة، تتضمـــن سياسـ ــزات المخاطـ لتجنـــب تركيـ
ــً لذلـــك. التركيـــزات المحـــددة لمخاطـــر االئتمـــان وفقـ

•  غطـــاء تنظيمـــي- تـــم إقـــرار حـــدود االنكشـــاف للمخاطـــر لأشـــخاص )بمـــا فـــي ذلـــك الشـــخص االعتبـــاري( وأطرافـــه المرتبطـــة بهـــم بنســـبة 15٪ مـــن القيمـــة 
ــك. ــة للبنـ الصافيـ

القيمة الصافية هي إجمالي قيمة األصول ناقصً االلتزامات التي يجب أن تتضمن األصول وااللتزامات داخل وخارج السلطنة.  •

ــار الموظفيـــن فـــي إدارة النافـــذة وأي طـــرف ذي عاقـــة نســـبة 10٪ مـــن القيمـــة الصافيـــة للبنـــك ويجـــب ــاه أحـــد كبـ ــر تجـ  •  يجـــب أال يتخطـــى االنكشـــاف للمخاطـ
 أال يتخطى إجمالي كافة المخاطر نسبة ٣5٪ من القيمة الصافية للبنك.

ال تنطبـــق الحـــدود علـــى المخاطـــر المضمونـــة كليـــً بالنقـــد ومـــا يماثـــل النقـــد )الـــذي ال يخضـــع للســـحب مـــن النافـــذة( أو المؤمنـــة بضمـــان مـــن قبـــل مؤسســـات ماليـــة 
داخـــل وخـــارج الســـلطنة أو حكومـــة ســـلطنة عمـــان.

 المرابحة٣1 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني 

باآلالف

اإلجارة

ريال عماني 
باآلالف

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

 بالتمليك
ريال عماني 

باآلالف

المشاركة 
 المتناقصة

ريال عماني 
باآلالف

مستحقات من 
 بنوك

ريال عماني 
باآلالف

استثمارات أوراق 
 مالية 

ريال عماني 
باآلالف

التركيز حسب الموقع
8.1٠٥-8191٤.٤٣8٦٥.٤8٤٣٠.٣٠8شركات

--1٢.٥٤7٥٦.٦٥919.7٦911.9٦1أفراد
1٥.٣18-----جهات سيادية 

-٥.٢8٤----بنوك

1٣.٣٦٦71.٠978٥.٢٥٣٤٢.٢٦9٥.٢8٤٢٣.٤٢٣

التركيز حسب الموقع
1٣.٣٦٦71.٠978٥.٢٥٣٤٢.٢٦9٥.1٠٣٢٣.٤٢٣الشرق األوسط

-181----أوروبا
------أمريكا الشمالية

------آسيا

1٣.٣٦٦71.٠978٥.٢٥٣٤٢.٢٦9٥.٢8٤٢٣.٤٢٣اإلجمالي
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التركيزات )تابع( د 1-٦ 

 المرابحة٣1 ديسمبر ٢018
ريال عماني باآلالف

اإلجارة

ريال عماني باآلالف

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

 بالتمليك
ريال عماني باآلالف

المشاركة 
 المتناقصة

ريال عماني باآلالف

مستحقات من 
 بنوك

ريال عماني باآلالف

استثمارات أوراق 
 مالية 

ريال عماني باآلالف

التركيز حسب القطاع
8.099-1.46018.81860.6٣0٣٢.٣٢٣شركات

--11.900٣8.٢٣11٣.٢74٢.988أفراد
1٢.845-----جهات سيادية 

-9.8٣0----بنوك

1٣.٣6057.0497٣.904٣5.٣119.8٣0٢0.944

التركيز حسب الموقع
1٣.٣6057.0497٣.904٣5.٣115.140٢0.944الشرق األوسط

-4.690----أوروبا
------أمريكا الشمالية

------آسيا

1٣.٣6057.0497٣.904٣5.٣119.8٣0٢0.944اإلجمالي

مخاطرالسيولة      د ٢ 

 مخاطـــر الســـيولة هـــي مخاطـــر أن تواجـــه النافـــذة صعوبـــة فـــي الوفـــاء بارتباطاتهـــا المتعلقـــة بالتزاماتهـــا الماليـــة التـــي تتـــم تســـويتها عـــن طريـــق تقديـــم نقـــد
أو أصل مالي آخر.

إدارة مخاطر السيولة  د ٢-1 

إن منهـــج النافـــذة إلدارة مخاطـــر الســـيولة هـــو التأكـــد، كلمـــا كان ذلـــك ممكنـــً، مـــن أنـــه ســـيكون لديهـــا علـــى الـــدوام ســـيولة كافيـــة للوفـــاء بالتزاماتهـــا عنـــد 
حلـــول موعـــد اســـتحقاقها، تحـــت الظـــروف العاديـــة والصعبـــة، بـــدون تكبـــد خســـائر غيـــر مقبولـــة أو المخاطـــرة باإلضـــرار بســـمعة البنـــك.

تتلقـــى الخزينـــة المركزيـــة للنافـــذة معلومـــات مـــن وحـــدات األعمـــال األخـــرى بخصـــوص محفظـــة الســـيولة ألصولهـــا والتزاماتهـــا الماليـــة وتفاصيـــل التدفقـــات النقديـــة 
ــة  ــرة األجـــل مكونـ ــائلة قصيـ ــة مـــن أصـــول سـ ــة بمحفظـــة مكونـ ــة المركزيـ ــع. وتحتفـــظ الخزينـ ــاط المســـتقبلي المتوقـ ــأ مـــن النشـ ــرى التـــي تنشـ ــة األخـ المتوقعـ
بشـــكل كبيـــر مـــن اســـتثمارات أوراق ماليـــة ســـائلة قصيـــرة األجـــل وتمويـــات وســـلفيات إلـــى البنـــوك وتســـهيات أخـــرى داخليـــة لـــدى البنـــوك لضمـــان االحتفـــاظ 
بســـيولة كافيـــة داخـــل البنـــك ككل. يتـــم الوفـــاء بمتطلبـــات ســـيولة وحـــدات األعمـــال مـــن خـــال التمويـــات والســـلفيات قصيـــرة األجـــل مـــن الخزينـــة المركزيـــة 
لتغطيـــة أيـــة تقلبـــات قصيـــرة األجـــل والتمويـــل علـــى المـــدى الطويـــل لمعالجـــة أي متطلبـــات ســـيولة هيكليـــة. كمـــا وضـــع البنـــك خطـــة ســـيولة طارئـــة شـــاملة إلدارة 

ـــح البنـــك المركـــزي.  ـــة لوائ ـــزم بكاف ـــة الازمـــة لضمـــان أن النافـــذة تلت ـــذل العناي ـــة يجـــب ب ـــة. وفـــي هـــذه العملي الســـيولة بفعالي

تخضـــع جميـــع سياســـات وإجـــراءات الســـيولة إلـــى المراجعـــة واالعتمـــاد مـــن جانـــب لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات. يتـــم تقديـــم احتســـاب لفجـــوات الســـيولة عـــن اســـتحقاق 
األصـــول وااللتزامـــات. تـــم إعـــداد الحســـابات وفقـــً إلرشـــادات الجهـــات التنظيميـــة.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطرالسيولة )تابع( د ٢ 

إدارة مخاطر السيولة )تابع( د ٢-1 

ــا يتماشـــى مـــع اإلرشـــادات  معـــدل اإلقـــراض هـــو معـــدل إجمالـــي التمويـــات والســـلفيات إلـــى ودائـــع العمـــاء ورأس المـــال ويتـــم رصـــده علـــى أســـاس يومـــي بمـ
التنظيميـــة. يتـــم داخليـــً تحديـــد معـــدل اإلقـــراض علـــى أســـاس أكثـــر تحفظـــً ممـــا هـــو مطلـــوب بموجـــب اللوائـــح. كمـــا تقـــوم النافـــذة أيضـــً بـــإدارة مخاطـــر الســـيولة 
ــإن  ــائلة إلـــى إجمالـــي األصـــول علـــى أســـاس شـــهري. لهـــذا الغـــرض فـ ــا علـــى أســـاس منتظـــم برصـــد معـــدل الســـيولة وهـــو معـــدل صافـــي األصـــول السـ لديهـ
صافـــي األصـــول الســـائلة يعتبـــر علـــى أنـــه يتضمـــن النقـــد ومـــا يماثـــل النقـــد، واســـتثمارات الديـــن المصنفـــة بدرجـــة االســـتثمار التـــي يتوفـــر لهـــا ســـوق نشـــط يتمتـــع 

بالســـيولة.

كانت تفاصيل معدل اإلقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في ٣1 ديسمبر ٢019 على النحو التالي:

  
٣1 ديسمبر ٢٠19

معدل السيولة معدل اإلقراض  
٢8٪٪8٥.٥٢٪٪المتوسط عن العام

٣٦٪٪8٦.٠8٪٪الحد األقصى عن العام 
٢1٪٪8٤.1٣٪٪الحد األدنى عن العام

٣1 ديسمبر ٢018 

معدل السيولة معدل اإلقراض  
8.٣٢٪84.٢7٪المتوسط عن العام

11.14٪85.84٪الحد األقصى عن العام 
٣.٣0٪78.٣1٪الحد األدنى عن العام

يراقب البنك أيضً السيولة من خال معدل تحوط السيولة وصافي معدل التمويل الثابت. ويعرض الجدول التالي المستويات الحالية لهذه المعدالت:

يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق التزامات النافذة في تاريخ التقرير استنادًا إلى ترتيبات الدفع التعاقدية. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية لأصول وااللتزامات على أساس 
الفترة المتبقية في تاريخ بيان المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي ال تأخذ في االعتبار االستحقاقات الفعلية كما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى 

النافذة وتوفر األموال السائلة.

التعرض لمخاطر السيولة د ٢-٢ 

 القيمة الدفترية
 ريال عماني 

باآلالف

خالل  ثالثة أشهر 
 ريال عماني 

باآلالف

 من ٤ إلى
 1٢ شهرًا 

 ريال عماني 
باآلالف

سنة واحدة إلى 
 ثالث سنوات 
 ريال عماني 

باآلالف

أكثر من ثالث 
 سنوات 

 ريال عماني 
باآلالف

 المجموع 
 ريال عماني 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

17٤.٤٢٦٢٢.٢9٠7٠.٦7٣٣1.8٣1٥٤.٦7٤179.٤٦8ودائع وكالة
17.٤8٥17.٤8٥---17.٤8٥ودائع عمالء وحسابات أخرى

٢.٢٢٣٢.٢٢٣---٢.٢٢٣التزامات أخرى

19٤.1٣٤٢٢.٢9٠7٠.٦7٣٣1.8٣17٤.٣8٢199.17٦

٢9.187٢9.187---٢9.187حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

٢٢٣.٣٢1٢٢.٢9٠7٠.٦7٣٣1.8٣11٠٣.٥٦9٢٢8.٣٦٣

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

صافي معدل التمويل الثابتمعدل تحوط السيولة صافي معدل التمويل الثابتمعدل تحوط السيولة 

٪٪1٥1,٢9٪٪1٠٢.8٦٪114.٣9٪11٣.09

2٥٥التقرير السنوي لصحار الدولي 2٥٤٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطرالسيولة )تابع( د ٢ 

التعرض لمخاطر السيولة )تابع( د ٢-٢ 

 القيمة الدفترية
 ريال عماني 

باآلالف

خال  ثاثة أشهر 
 ريال عماني 

باآلالف

 من 4 إلى
 1٢ شهرًا 

 ريال عماني 
باآلالف

سنة واحدة إلى 
 ثاث سنوات 
 ريال عماني 

باآلالف

أكثر من ثاث 
 سنوات 

 ريال عماني 
باآلالف

 المجموع 
 ريال عماني 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018
1٣٣.٣76٣1.٢6٣74.564٢7.61٣4.٢071٣7.647ودائع وكالة

19.16819.168---19.168ودائع عماء وحسابات أخرى
1.6551.655---1.655التزامات أخرى

154.199٣1.٢6٣74.564٢7.61٣٢5.0٣0158.470

40.7٣640.985-40.984٢1٣٣6حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

195.18٣٣1.47674.600٢7.61٣65.766199.455

ــة  ــرة الزمنيـ ــال الُعمانـــي وللفتـ ــة بالريـ ــات المدرجـ ــول وااللتزامـ ــذة لأصـ ــل للنافـ ــر األجـ ــيولة قصيـ ــز السـ ــد مركـ ــيولة لرصـ ــوة السـ ــر فجـ ــداد تقريـ ــذة بإعـ ــوم النافـ تقـ
المســـتحقة خـــال شـــهر واحـــد. يجـــب تســـوية الفجـــوة ارتباطـــً بتوفـــر أدوات إعـــادة الشـــراء أو إعـــادة التمويـــل وســـبل االئتمـــان غيـــر المســـتغلة أيضـــً، إن وجـــدت. يجـــب 

ـــة األصـــول وااللتزامـــات شـــهريً. ـــى لجن ـــرة األجـــل إل ـــر عـــن قائمـــة الســـيولة قصي رفـــع تقري

وباإلضافـــة إلـــى تدابيـــر الســـيولة المذكـــورة أعـــاه، تراقـــب »النافـــذة« أيضـــً نســـبة تغطيـــة الســـيولة )LCR( ونســـبة صافـــي التمويـــل الثابـــت وفقـــً للجهـــة التنظيميـــة 
بمـــا يتوافـــق مـــع معاييـــر بـــازل ٣.

مخاطر السوق      د ٣ 

مخاطـــر الســـوق هـــي تلـــك المخاطـــر التـــي تنشـــأ مـــن التغيـــرات فـــي معـــدالت الربـــح ومعـــدالت صـــرف العمـــات األجنبيـــة وأســـعار األســـهم وأســـعار الســـلع. الغـــرض 
مـــن إدارة مخاطـــر الســـوق هـــو إدارة والســـيطرة علـــى التعـــرض لمخاطـــر الســـوق فـــي حـــدود معاييـــر مقبولـــة فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي يتـــم فيـــه الحصـــول علـــى 

ـــد فـــي ظـــل المخاطـــر. أفضـــل عائ

مخاطر السوق في منتجات التمويل د ٣-1 

تتضمن عقود التمويل بشكل رئيسي »مديونيات مرابحة« و»إجارة منتهية بالتمليك«. فيما يلي مخاطر السوق المتعلقة بالتمويل:

مديونيات المرابحة

فـــي حالـــة األصـــل المملـــوك لمعاملـــة مرابحـــة واألصـــل الـــذي يتـــم حيازتـــه بشـــكل خـــاص إلعـــادة البيـــع لعميـــل فـــي معاملـــة مرابحـــة غيـــر ملزمـــة لآلمـــر بالشـــراء، يتـــم 
معاملـــة األصـــل كمخـــزون للنافـــذة ويخضـــع لمخاطـــر األســـعار.

اإلجارة المنتهية بالتمليك

ـــة الوعـــد غيـــر الملـــزم لتأجيـــر أصـــل تمـــت حيازتـــه أو محتفـــظ بـــه بغـــرض تشـــغيل اإلجـــارة أو اإلجـــارة المنتهيـــة بالتمليـــك، تتـــم معاملـــة هـــذا األصـــل كأصـــل  فـــي حال
مملـــوك للنافـــذة ويتعـــرض لمخاطـــر األســـعار منـــذ تاريـــخ حيازتـــه وحتـــى تاريـــخ بيعـــه.

قياس مخاطر السوق     د ٣-٢ 

تقـــوم النافـــذة بشـــكل رئيســـي بمزاولـــة نشـــاط عقـــود معـــدالت صـــرف العمـــات األجنبيـــة الفوريـــة وعقـــود مبادلـــة العمـــات. وحيـــث يتـــم أخـــذ المراكـــز بصـــورة 
رئيســـية لتعامـــات العمـــاء فإنـــه تـــم الحـــد مـــن درجـــة تعقيدهـــا بصـــورة أكبـــر. فـــي ضـــوء مـــا ذكـــر أعـــاه، تقـــوم النافـــذة بقيـــاس ورصـــد المخاطـــر عـــن طريـــق وضـــع 
إطـــار مـــن الحـــدود المطبقـــة. وحينمـــا تبـــرم النافـــذة عقـــودًا ألدوات ماليـــة مشـــتقة معقـــدة بدرجـــة أكبـــر، يكـــون لديهـــا نمـــاذج وأســـاليب أكثـــر تعقيـــدًا لقيـــاس 

مخاطـــر الســـوق التـــي تســـاندها اآلليـــة المناســـبة.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

إدارة مخاطر السوق د ٣-٣ 

تفصـــل النافـــذة فـــي تعرضهـــا لمخاطـــر الســـوق بيـــن المحافـــظ للمتاجـــرة ولغيـــر المتاجـــرة. تتضمـــن محافـــظ المتاجـــرة جميـــع المراكـــز الناشـــئة مـــن التقييـــم حســـب 
الســـوق واتخـــاذ مراكـــز الملكيـــة بجانـــب األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة التـــي تـــدار علـــى أســـاس القيمـــة العادلـــة.

ـــك فـــإن مركـــز صـــرف العمـــات  ـــى مجـــال المتاجـــرة. بنـــاًء علـــى ذل ـــة إل ـــدى النافـــذة مـــن جانـــب الخزينـــة المركزي يتـــم تحويـــل جميـــع مخاطـــر صـــرف العمـــات األجنبيـــة ل
األجنبيـــة يعامـــل كجـــزء مـــن محفظـــة المتاجـــرة بالنافـــذة ألغـــراض إدارة المخاطـــر. وتتـــم مراقبـــة وإدارة مخاطـــر العمـــات األجنبيـــة لـــدى النافـــذة عـــن طريـــق تأســـيس 
المكتـــب الوســـيط لمراقبـــة مخاطـــر الســـوق، وتتـــم عمليـــة إدارة هـــذه المخاطـــر مـــن خـــال وضـــع سياســـة تطبيقيـــة وإرســـاء إطـــار عمـــل لحـــدود التعامـــات واالســـتعانة 
بـــأدوات رفـــع التقاريـــر مثـــل تقريـــر المراكـــز وتحليـــل المخاطـــر المتعلقـــة بمراكـــز العمـــات، تقريـــر تحليـــل اإلخـــال بقوانيـــن المخاطـــر وتقريـــر اإلخـــال بالحـــد المســـموح 

للمتعامـــل المالـــي. 

ــر  ــات إدارة المخاطـ ــع سياسـ ــن وضـ ــؤولة عـ ــر مسـ ــرة إدارة المخاطـ ــون دائـ ــات. وتكـ ــول وااللتزامـ ــة األصـ ــى لجنـ ــوق إلـ ــر السـ ــة لمخاطـ ــلطة الكليـ ــم تفويـــض السـ يتـ
المفصلـــة )التـــي تخضـــع إلـــى االعتمـــاد مـــن جانـــب لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات ولجنـــة إدارة المخاطـــر بالمجلـــس(. تتـــم مراجعـــة سياســـة مخاطـــر الســـوق بشـــكل دوري 

لتتماشـــى مـــع تطـــورات الســـوق.

التعرض لمخاطر معدالت الربح         د ٣-٤ 

مخاطـــر معـــدالت الربـــح هـــي األثـــر المحتمـــل لعـــدم التوافـــق بيـــن معـــدل العائـــدات علـــى األصـــول والمعـــدل المتوقـــع للتمويـــل نظـــرًا لمصـــادر التمويـــل. تحـــدد اإلدارة 
ـــح فـــي النافـــذة  ـــي والمتوقـــع للنافـــذة. قـــد تنشـــأ مخاطـــر معـــدل الرب ـــاًء علـــى هيـــكل الميزانيـــة العموميـــة الحال ـــح بن ـــا مصـــادر التعـــرض لمخاطـــر معـــدل الرب العلي

نظـــرًا للمعامـــات التاليـــة:

معامات المرابحة  •

معامات الوكالة  •

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك   •

إجارة منتهية بالتمليك  •

االستصناع  •

الصكوك  •

استثمارات المشاركة  •

تعتقـــد إدارة النافـــذة أنهـــا ليســـت معرضـــًة لمخاطـــر معـــدل ربـــح جوهريـــة حيـــث تتـــم عمليـــة إعـــادة تســـعير األصـــول وااللتزامـــات وحقـــوق حملـــة حســـابات االســـتثمار 
علـــى فتـــرات زمنيـــة فاصلـــة متماثلـــة. يعتمـــد توزيـــع الربـــح لحقـــوق حملـــة حســـابات االســـتثمار علـــى اتفاقيـــات مشـــاركة الربـــح. وبالتالـــي، فـــإن النافـــذة غيـــر معرضـــة 

أليـــة مخاطـــر معـــدالت ربـــح جوهريـــة.

مصادر مخاطر معدالت الربح

يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح المختلفة التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

•  إعـــادة التســـعير التـــي تنشـــأ مـــن الفـــروق الزمنيـــة فـــي االســـتحقاق )المعـــدل الثابـــت( وإعـــادة التســـعير )المعـــدل المتغيـــر( لأصـــول وااللتزامـــات والمراكـــز خـــارج 

الميزانيـــة العموميـــة. وحيـــث إن معـــدالت الربـــح تختلـــف، فـــإن عـــدم التوافـــق فـــي إعـــادة التســـعير يتســـبب فـــي تعـــرض إيـــرادات النافـــذة والقيمـــة االقتصاديـــة 
األساســـية للنافـــذة لتقلبـــات غيـــر متوقعـــة.

مخاطر منحنى العائدات التي تنشأ من وجود آثار عكسية للتغيرات غير المتوقعة لمنحنى العائدات على اإليرادات و/أو القيمة االقتصادية األساسية للنافذة.  •

•  مخاطـــر األســـاس التـــي تنشـــأ مـــن ارتبـــاط ناقـــص فـــي التســـوية للمعـــدل المكتســـب للمنتجـــات المســـعرة والمعـــدل المدفـــوع علـــى أدوات مختلفـــة باإلضافـــة إلـــى 

خصائـــص إعـــادة التســـعير المشـــابهة. عندمـــا تتغيـــر معـــدالت الربـــح، يمكـــن أن تنشـــأ هـــذه الفروقـــات مـــن التغيـــرات غيـــر المتوقعـــة فـــي التدفقـــات النقديـــة واألربـــاح 
الموزعـــة بيـــن األصـــول وااللتزامـــات واألدوات خـــارج الميزانيـــة العموميـــة ذات فتـــرات اســـتحقاق أو تواتـــر إعـــادة تســـعير مشـــابه. 

•  تشـــير مخاطـــر نقـــل المخاطـــر التجاريـــة لضغـــط الســـوق لدفـــع عائـــدات تتخطـــى المعـــدل المكتســـب علـــى األصـــول الممولـــة من قبـــل االلتزامـــات، عندما يكـــون العائد 

ـــً بمقارنتـــه مـــع معـــدالت المنافســـين. علـــى األصـــول متدني
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الربح )تابع( د ٣-٤ 

استراتيجية مخاطر معدالت الربح

ـــأدوات الماليـــة. والنافـــذة معرضـــة  ـــة ل تنشـــأ مخاطـــر معـــدالت الربـــح مـــن احتماليـــة تأثيـــر التغيـــرات فـــي معـــدالت الربـــح علـــى الربحيـــة المســـتقبلية أو القيـــم العادل
ـــغ األصـــول وااللتزامـــات واألدوات خـــارج الميزانيـــة العموميـــة التـــي تســـتحق أو يعـــاد تســـعيرها  لمخاطـــر معـــدالت الربـــح نتيجـــًة لعـــدم التطابـــق أو الفجـــوات فـــي مبال

ـــر النافـــذة المخاطـــر مـــن خـــال اســـتراتيجيات إدارة المخاطـــر. فـــي فتـــرة معينـــة. تدي

معـــدل الربـــح الفعلـــي )العائـــد الفعلـــي( ألداة ماليـــة نقديـــة هـــو المعـــدل الـــذي عنـــد اســـتخدامه فـــي احتســـاب قيمـــة حاليـــة ينتـــج عنـــه القيمـــة الدفتريـــة لـــأداة. 
المعـــدل هـــو معـــدل ســـابق ألداة ذات معـــدل ثابـــت مدرجـــة بالقيمـــة المهلكـــة ومعـــدل حالـــي ألداة ذات معـــدل عائـــم أو أداة مدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة.

أدوات قياس مخاطر معدالت الربح

ـــح لمجـــال عمـــل النافـــذة بشـــروط  ـــذي يقيـــس الفـــروق الحســـابية بيـــن األصـــول وااللتزامـــات ذات الحساســـية للرب تراقـــب النافـــذة تحليـــل فجـــوات إعـــادة التســـعير ال
مطلقـــة.

المراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدالت الربح

ــة  ــة التنفيذيـ ــي للجنـ ــاس زمنـ ــى أسـ ــر علـ ــدم التقاريـ ــا. تقـ ــاغ عنهـ ــا واإلبـ ــيطرة عليهـ ــح والسـ ــدالت الربـ ــر معـ ــة مخاطـ ــات لمراقبـ ــة معلومـ ــذة أنظمـ ــت النافـ طبقـ
ومجلـــس اإلدارة للمكتـــب الرئيســـي.  

تراقـــب وحـــدة المخاطـــر وااللتـــزام هـــذه الحـــدود بشـــكل منتظـــم. وتتولـــى هـــذه الوحـــدة مراجعـــة نتائـــج حـــدود الفجـــوات واالســـتثناءات، إن وجـــدت، وتوصـــي باتخـــاذ 
إجـــراءات تصحيحيـــة والتـــي تعتمـــد مـــن قبـــل لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات واللجنـــة التنفيذيـــة وفقـــً لمقاييـــس الصاحيـــات المعتمـــدة مـــن قبـــل المجلـــس.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

د ٣-٥    التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة

كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادًا إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في ٣1 ديسمبر ٢019 على النحو التالي:  

 معدل 
الربح الفعلي 

السنوي ٪

خالل ثالثة أشهر 
ريال عماني 

باآلالف

من ٤ إلى
 1٢ شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

 أكثر من
 عام واحد

ريال عماني 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر

ريال عماني 
باآلالف

 اإلجمالي
ريال عماني 

باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢٠19
األصول

11.99٠11.99٠--- نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
٥.٢8٤---٣.1٥.٢8٤مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

1٣.٣٦٦1٣.٣٦٦---٥.7٣مديونيات مرابحة
71.٠97--٥.٢٥7٠.1٣٤9٦٣إجارة منتهية بتمليك

8٥.٢٥٣--٥.717٣.٥٢٥11.7٢8استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
٤٢.٢٦9--٥.٤٦٤٠.7٣11.٥٣8مشاركة متناقصة

٢٣.٤٢٣٢٣.٤٢٣---٥.٦استثمارات أوراق مالية
1.٠9٥1.٠9٥--- أصول ثابتة
٣.٥٣٤٣.٥٣٤--- أصول أخرى

٥٣.٤٠8٢٥7.٣11-189.٦7٤1٤.٢٢9إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
٣.81٢.٦9٤7٢.٣19٣٣.٥٢٢٥٥.89117٤.٤٢٦ودائع وكالة

17.٤8٥17.٤8٥---الحسابات الجارية للعماء
٢.٢٢٣٢.٢٢٣--- التزامات أخرى

1٢.٦9٤7٢.٣19٣٣.٥٢٢7٥.٥9919٤.1٣٤إجمالي االلتزامات 

٢9.187---1.99٢9.187 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار
مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات

٤1.8817٢.٣19٣٣.٥٢٢7٥.٥99٢٢٣.٣٢1 االستثمار غير المقيدة

-)٢٢.191()٣٣.٥٢٢()٥8.٠9٠(1٤7.79٣إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

-1٤7.79٣89.7٠٣٥٦.181٣٣.99٠الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  د  

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د ٣-٥ 

 معدل 
الربح الفعلي 

السنوي ٪

خال ثاثة أشهر 
ريال عماني

باآلالف

من 4 إلى

 1٢ شهرًا
ريال عماني

باآلالف

 أكثر من
 عام واحد

ريال عماني

باآلالف

غير معرض 
 لمخاطر

 معدل الربح
ريال عماني

باآلالف

 اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢018
األصول

8.7٣78.7٣7- - -  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
9599.8٣0-- 8.871 ٢.5٣ مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

1٣.٣6٣1٣.٣6٣-- -5.77 مديونيات مرابحة
57.049-٣4.606- 5.٢0٢٢.44٣ إجارة منتهية بتمليك

7٣.904-59.919- 5.411٣.985 استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
٣5.٣11-٣0.796- 4.944.515 مشاركة متناقصة

٢0.944-٢0.944- -4.78 استثمارات أوراق مالية
1.1٢61.1٢6--- أصول ثابتة
٢.401٢.401--- أصول أخرى

146.٢65٢6.586٢٢٢.665-49.814إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
1٣٣.٣76 -٣٣.71996.197٣.460 ٣.67 ودائع وكالة

19.168 19.168---الحسابات الجارية للعماء
1.6551.655--- التزامات أخرى

٣٣.71996.197٣.460٢0.8٢٣154.199إجمالي االلتزامات 

40.984---1.7540.984 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات
74.70٣96.197٣.460٢0.8٢٣195.18٣ االستثمار غير المقيدة

-14٢.8055.76٣)96.197()٢4.889(إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

-٢1.719٢7.48٢)1٢1.086()٢4.889(الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

مخاطر العملة د ٣-٦ 

مخاطر العمات هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمات األجنبية. قام مجلس اإلدارة بوضع حدود 
للمراكز المفتوحة الكلية وللمراكز المفتوحة لكل عملة. تتضمن حدود المراكز المفتوحة مراكز مفتوحة مبيتة ومراكز مفتوحة لحظية. يتم رصد المراكز 

المفتوحة على نحو يومي ويتم استخدام استراتيجيات التحوط لضمان المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة. لدى النافذة صافي التعرض 
التالي للمخاطر بالعمات األجنبية:

٣1 ديسمبر ٢٠19
اللتزامات وحسابات 

األصول
االستثمار غير 

صافي األصولالمقيدة

18٣.٠٤٦1٣8.٠٢7٤٥.٠19ريال عماني
7٣.8٤٤٥٥.9٣٦17.9٠8دوالر أمريكي

٣٠1٦٦1٣٦يورو
٣9٠٤٣8٦درهم إماراتي

---جنيه إسترليني

 ٣1 ديسمبر ٢018
االلتزامات وحسابات

األصول
االستثمار غير 

صافي األصولالمقيدة

148.57968.7٢479.855ريال عماني
)10.766(7٢.9918٣.757دوالر أمريكي

1.7٢01.7164يورو
714171٣درهم إماراتي

14-14جنيه إسترليني

ـــار التقلبـــات فـــي أســـعار صـــرف العمـــات األجنبيـــة الســـائدة علـــى مركزهـــا المالـــي وتدفقاتهـــا النقديـــة. يقـــوم المجلـــس  تقـــوم النافـــذة بأخـــذ التعـــرض للمخاطـــر آلث
بوضـــع الحـــدود لمســـتوى التعـــرض للمخاطـــر حســـب العملـــة وإلجمالـــي المراكـــز الليليـــة واليوميـــة التـــي يتـــم رصدهـــا علـــى نحـــو يومـــي.

تعتبر التغيرات في أسعار العمات األجنبية غير المتكافئة كما في ٣1 ديسمبر ٢019 و ٢018 على صافي األصول ضئيلة.

المخاطر التشغيلية د ٤ 

تعـــرف المخاطـــر التشـــغيلية بأنهـــا مخاطـــر الخســـارة المباشـــرة أو غيـــر المباشـــرة الناشـــئة عـــن عـــدم كفايـــة أو فشـــل العمليـــات الداخليـــة للبنـــك أو الموظفيـــن 
واألنظمـــة أو مـــن العوامـــل الخارجيـــة. تنشـــأ المخاطـــر التشـــغيلية نظـــرًا لعـــدة أســـباب مرتبطـــة بعمليـــات النافـــذة وموظفيهـــا وتقنياتهـــا وبنيتهـــا التحتيـــة ومـــن 

ـــر مخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر الســـوق ومخاطـــر الســـيولة. ـــة وال تتضمـــن مخاطـــر غي األحـــداث الخارجي

تبنـــت النافـــذة سياســـات وإجـــراءات مشـــابهة للتخفيـــف مـــن المخاطـــر التشـــغيلية كتلـــك المعتمـــدة مـــن قبـــل المركـــز الرئيســـي. تـــم اتبـــاع إيجابيـــات عمليـــات 
ــابهة  ــات التاليـــة مشـ ــات حـــول العمليـ ــة اإلســـامية. وتعـــد السياسـ ــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـ ــزام باإلطـ ــار االلتـ ــة فـــي إطـ ــه التحتيـ ــز الرئيســـي وبنيتـ المركـ

ــز الرئيســـي: لسياســـات المركـ

تعقب أحداث الخسارة والمخاطر المحتملة.  •

اإلباغ عن الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات على أساس منتظم.  •

مراجعة التقارير المشتركة من قبل مدراء المخاطر والمدراء المباشرين.  •

ــة  ــي للصيرفـ ــي والرقابـ ــار التنظيمـ ــزام باإلطـ ــان االلتـ ــؤولية ضمـ ــى مسـ ــريعة يتولـ ــزام بالشـ ــن االلتـ ــؤول عـ ــرغ مسـ ــف متفـ ــذة موظـ ــدى النافـ ــك، لـ ــى ذلـ ــاوًة علـ عـ
اإلســـامية ومبـــادئ الشـــريعة والقوانيـــن والتنظيمـــات األخـــرى المعتمـــدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  د  

مخاطر تجارية متنقلة د ٥ 

تشـــير المخاطـــر التجاريـــة المنتقلـــة لحجـــم المخاطـــر التـــي تحـــول للمســـاهمين للتخفيـــف مـــن تحمـــل حامـــل حســـاب االســـتثمار بعـــض أو كافـــة المخاطـــر التـــي 
يتعرضـــون لهـــا تعاقديـــً فـــي عقـــود المضاربـــة. 

ـــي للمخاطـــر الناشـــئة مـــن األصـــول التـــي  ـــر إجمال ـــر المقيـــدة ألث ـــة حســـابات االســـتثمار غي ـــح وتحمـــل الخســـارة(، يتعـــرض حمل ـــة )مشـــاركة الرب ضمـــن عقـــود المضارب
يســـتثمرون أموالهـــم فيهـــا، ولكـــن نافـــذة صحـــار اإلســـامي تديـــر هـــذه المخاطـــر مـــن خـــال المخاطـــر التجاريـــة المنتقلـــة. 

يتـــم تحقيـــق مشـــاركة المخاطـــر بتشـــكيل واســـتخدام عـــدة احتياطيـــات مثـــل احتياطـــي معادلـــة األربـــاح وبتســـوية حصـــة أربـــاح نافـــذة صحـــار اإلســـامي لتســـهيل 
العائـــدات مســـتحقة الدفـــع لحملـــة حســـابات االســـتثمار مـــن التعـــرض لتذبـــذب فـــي إجمالـــي العائـــدات الناشـــئ عـــن المخاطـــر البنكيـــة وبالتالـــي للتمكيـــن مـــن دفـــع 

العائـــدات التنافســـية فـــي الســـوق. 

تديـــر نافـــذة صحـــار اإلســـامي المخاطـــر التجاريـــة المنتقلـــة كمـــا هـــو محـــدد فـــي سياســـة توزيـــع األربـــاح. تتنـــازل النافـــذة عـــن أتعابهـــا فـــي حالـــة حـــدوث المخاطـــر 
التجاريـــة المنتقلـــة. تديـــر النافـــذة معـــدالت الربـــح مـــع النوافـــذ اإلســـامية األخـــرى والبنـــوك اإلســـامية/التجارية التـــي تعمـــل فـــي الســـلطنة.

إدارة رأس المال  د ٦ 

رأس المال النظامي    د ٦-1 

تقـــوم الجهـــة الرقابيـــة األساســـية للنافـــذة وهـــي البنـــك المركـــزي الُعمانـــي بوضـــع ورصـــد متطلبـــات رأس المـــال للنافـــذة فـــي مجملـــه. لتنفيـــذ المتطلبـــات الحاليـــة 
لـــرأس المـــال يتطلـــب البنـــك المركـــزي الُعمانـــي فـــي الوقـــت الحالـــي االحتفـــاظ بالنســـبة المقـــررة إلجمالـــي رأس المـــال إلـــى إجمالـــي األصـــول المرجحـــة بالمخاطـــر. 
تقـــوم النافـــذة باحتســـاب متطلبـــات رأس المـــال بالنســـبة لمخاطـــر الســـوق ومخاطـــر التشـــغيل اســـتنادًا إلـــى النمـــوذج الموضـــوع مـــن جانـــب البنـــك المركـــزي 

الُعمانـــي كمـــا يلـــي:

جهات سيادية - ال شيء بالنسبة لسلطنة عمان.   •

النافذة – المخاطر المرجحة بناًء على مؤسسات تقييم االئتمان الخارجية المعتمدة من قبل البنك المركزي العماني.  •

تمويات األفراد والشركات- وفقً لعوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة التي حددها البنك المركزي العماني.  •

البنود خارج الميزانية العمومية - حسب عوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعماني.  •

يتم تصنيف رأس المال النظامي للنافذة إلى فئتين: 

ـــاح المحتجـــزة واألصـــول غيـــر الملموســـة والتســـويات التنظيميـــة األخـــرى المتعلقـــة بالبنـــود  •  رأســـمال الفئـــة 1 ويتضمـــن رأس المـــال الُمعيـــن واالحتياطيـــات واألرب

الـــواردة فـــي حقـــوق الملكيـــة ولكـــن تتـــم معاملتهـــا بصـــورة مختلفـــة بالنســـبة ألغـــراض كفايـــة رأس المـــال.

رأسمال الفئة ٢ ويتضمن مخصصات انخفاض القيمة المجمعة المؤهلة.  •

يتـــم تطبيـــق مختلـــف الحـــدود علـــى عناصـــر قاعـــدة رأس المـــال. يجـــب أال يتجـــاوز مبلـــغ االســـتثمارات المبتكـــرة فـــي الفئـــة 1 نســـبة 15 فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي رأســـمال 
الفئـــة 1 ويجـــب أال يزيـــد رأس المـــال المؤهـــل فـــي الفئـــة ٢ عـــن الفئـــة 1 كمـــا يجـــب أال تزيـــد التمويـــات والســـلفيات ألجـــل الثانويـــة المؤهلـــة عـــن 50 فـــي المائـــة مـــن 
رأســـمال الفئـــة 1.  كمـــا أن هنـــاك قيـــودًا علـــى مبلـــغ إجمالـــي مخصصـــات االنخفـــاض فـــي القيمـــة المجمعـــة واحتياطـــي معادلـــة األربـــاح واحتياطـــي مخاطـــر االســـتثمار 
التـــي يتـــم إدراجهـــا كجـــزء مـــن رأســـمال الفئـــة ٢. تتضمـــن الخصومـــات األخـــرى مـــن رأس المـــال القيـــم الدفتريـــة لاســـتثمارات فـــي شـــركات تابعـــة ال يتـــم إدراجهـــا 

ضمـــن التجميـــع النظامـــي واالســـتثمارات فـــي رأســـمال النافـــذة وبعـــض البنـــود التنظيميـــة األخـــرى.

يتـــم تصنيـــف العمليـــات التشـــغيلية للنافـــذة علـــى أنهـــا إمـــا تنـــدرج ضمـــن مجـــال متاجـــرة أو مجـــال أعمـــال مصرفيـــة ويتـــم تحديـــد األصـــول مرجحـــة بالمخاطـــر وفقـــً 
للمتطلبـــات المحـــددة التـــي تســـعى لعكـــس المســـتويات المختلفـــة للمخاطـــر المصاحبـــة لأصـــول واالنكشـــافات للمخاطـــر خـــارج الميزانيـــة العموميـــة. حيـــث ال 
توجـــد أى بيانـــات عـــن الثـــاث ســـنوات الســـابقة حســـبما هـــو مطلـــوب طبقـــً لمنهـــج المؤشـــر األساســـي الحتســـاب رأس المـــال لمخاطـــر التشـــغيل. وسياســـة النافـــذة 

هـــي االحتفـــاظ بقاعـــدة رأســـمال قويـــة.

إن المعيـــار الدولـــي لقيـــاس كفايـــة رأس المـــال هـــو معـــدل المخاطـــر لأصـــول الـــذي يربـــط بيـــن رأس المـــال وأصـــول الميزانيـــة العموميـــة واالنكشـــافات للمخاطـــر خـــارج 
الميزانيـــة العموميـــة مرجحـــً وفقـــً لنطـــاق واســـع مـــن المخاطـــر.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

إدارة رأس المال )تابع(  د ٦ 

رأس المال النظامي )تابع( د ٦-1 

تم حساب معدل المخاطر لأصول طبقً إلرشادات كفاية رأس المال الخاصة بالنافذة ألجل بنك التسويات الدولية كما يلي:

 ٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالفريال عماني  باآلالف

رأس المال الفئة 1
٣٠.٠٠٠٢5.000رأس المال الُمعين
1٣٤1٣4احتياطي قانوني

988988احتياطي عام
٢.٢٦٦1.٣60أرباح محتجزة

٣٣.٣88٢7.48٢اإلجمالي 

رأس المال الفئة ٢
1.٥1٠1.510 مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة

٣٤.898٢8.99٢مجموع رأس المال النظامي

األصول المرجحة بالمخاطر
٢11.118197.٣10مخاطر االئتمان والسوق للنافذة

1٠.٦8٤7.779المخاطر التشغيلية

٢٢1.8٠٢٢05.090مجموع األصول المرجحة بالمخاطر

معدل كفاية رأس المال
14.14٪1٥.7٣٪مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

1٣.40٪1٥.٠٥٪مجموع رأسمال الفئة 1 معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

ــي  ــي والرقابـ ــار التنظيمـ ــي واإلطـ ــزي الُعمانـ ــك المركـ ــل البنـ ــن قبـ ــة مـ ــازل ٢ المطبقـ ــر بـ ــً لمعاييـ ــاه وفقـ ــة أعـ ــال الموضحـ ــة رأس المـ ــدل كفايـ ــاب معـ ــم احتسـ يتـ
للصيرفة اإلسامية.    

معلومات قطاعية     د 7 

تنفـــذ أنشـــطة النافـــذة كوحـــدة واحـــدة. يتـــم رفـــع التقاريـــر لـــإلدارة حســـب وحـــدة العمـــل. تعمـــل النافـــذة فـــي ســـلطنة ُعمـــان فقـــط وبالتالـــي لـــم يتـــم عـــرض 
معلومـــات قطاعيـــة جغرافيـــة.

إفصاحات أخرى د 8 

فيما يلي اإلفصاحات اإللزامية المطلوبة بموجب إطار الخدمات المصرفية التنظيمية اإلسامية:

لم يتم خلط األموال.   •

كما في ٣1 ديسمبر ٢019، ال توجد مبالغ مستحقة إلى المركز الرئيسي.  •

قام المركز الرئيسي خال السنة بتخصيص تكلفة بمبلغ قدره 1.٣95 ألف ريال )٢018: 641 ألف ريال عماني( لصالح الخدمات المشتركة.  •

لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خال السنة.  •

المكافآت وأتعاب حضور الجلسات المقترحة لمجلس الرقابة الشرعية هي كالتالي:  •

 المكافآت
ريال عماني

 أتعاب حضور
 الجلسات

ريال عماني
 المجموع

ريال عماني

15.4001.15516.555الدكتور حسين حامد حسان
11.5501.1551٢.705الدكتور مدثر حسين  صديقي

7.7001.1558.855الشيخ عزان بن ناصر  بن فرفور العامري
7.7001.1558.855الشيخ فهد بن حسين بن محمد هال الخليلي 

4٢.٣504.6٢046.970
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معلومات التخاذ 
القرارات التي

-تحقق الفوز

اإلفصاح التنظيمي
صحار اإلسالمي -

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019



مقدمة  1
ــال  ــل ٢01٣ أعمـ ــخ ٣0 أبريـ ــزي العمانـــي بتاريـ ــن البنـــك المركـ ــادر عـ ــامية الصـ ــة اإلسـ ــً لترخيـــص الصيرفـ ــز الرئيســـي( وفقـ ــار الدولـــي ش.م.ع.ع. )المركـ ــارس صحـ يمـ
ــة  ــدرج مجموعـ ــذة(. تـ ــامي« )النافـ ــار اإلسـ ــم »صحـ ــت إسـ ــامية تحـ ــريعة اإلسـ ــادئ الشـ ــد ومبـ ــً لقواعـ ــرى وفقـ ــة األخـ ــرة الماليـ ــامية وأنشـــطة المتاجـ ــة اإلسـ الصيرفـ

منفصلـــة مـــن البيانـــات الماليـــة فـــي البيانـــات الماليـــة الموحـــدة للبنـــك.

تـــم وضـــع اإلفصاحـــات التاليـــة وفقـــً لإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي. تهـــدف هـــذه اإلفصاحـــات إلـــى تقديـــم 
ـــة رأس المـــال.  معلومـــات نوعيـــة وكميـــة هامـــة للمشـــاركين بالســـوق عـــن تعـــرض نافـــذة صحـــار اإلســـامي للمخاطـــر واســـتراتيجيات إدارة المخاطـــر وعمليـــات كفاي

ـــم تعمـــل النافـــذة ككيـــان قانونـــي مســـتقل.   ل

ـــواردة فـــي اإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية  ـــك، ووفقـــً للمبـــادئ التوجيهيـــة ال ال توجـــد قيـــود علـــى تحويـــل األمـــوال بيـــن النافـــذة والبنـــك. ومـــع ذل
ـــدى البنـــك. )IBRF(، ال ُيســـمح للنافـــذة بوضـــع أمـــوال ل

الشركات التابعة واالستثمارات الهامة  2
صحار اإلسامي هو نافذة مملوكة بالكامل لصحار الدولي.

مكونات رأس المال وحامل حساب استثمار غير مقيد  3
كمـــا هـــو مطلـــوب وفقـــً للبنديـــن ٣-5-1-٢ و ٣-5-1-٣ مـــن المـــادة 1- بعنـــوان »متطلبـــات الترخيـــص« لإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية )»اإلطـــار«( 
الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي، قـــام المكتـــب الرئيســـي بتخصيـــص ٣0 مليـــون ريـــال عمانـــي لنافـــذة الصيرفـــة اإلســـامية واحتســـابه كرأســـمال مخصـــص. 

ـــي كـــرأس المـــال المخصـــص. ـــال عمان ـــى مـــن 10 مليـــون ري ـــي للصيرفـــة اإلســـامية؛ علـــى النوافـــذ أن تحافـــظ علـــى الحـــد األدن وفقـــً لإلطـــار التنظيمـــي والرقاب

31 ديسمبر 2019

ريال عماني  باآلالف

رأسمال الفئة 1

٣٠.٠٠٠رأس المال المخصص

1٣٤ احتياطي قانوني

988 االحتياطي العام 

٢.٢٦٦أرباح محتجزة

٣٣.٣88اإلجمالي 

رأسمال الفئة ٢

1.٥1٠مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة

1.٥1٠اإلجمالي

٣٤.898إجمالي رأس المال النظامي

٢9.187أسهم حامل حساب االستثمار

لم تحتفظ النافذة بأي موازنات أرباح واحتياطي مخاطر االستثمار.

كفاية رأس المال  4

إن معـــدل كفايـــة رأس المـــال محتســـب وفقـــً إلرشـــادات اإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية. حيـــث ينـــص علـــى أن الترخيـــص ينبغـــي أن يلتـــزم بمعـــدل 
كفايـــة رأس المـــال وقـــدره ─11% كحـــد أدنـــى.

تضع الجهة التنظيمية الرئيسية للنافذة – البنك المركزي العماني – وتراقب متطلبات رأس المال للنافذة ككل.

كمـــا هـــو مطلـــوب وفقـــً للبنديـــن ٣-5-1-٢ و 3-5-1-3 مـــن المـــادة 1- بعنـــوان  »متطلبـــات الترخيـــص« لإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية، خصـــص 
المكتـــب الرئيســـي ٣0 مليـــون ريـــال عمانـــي للنافـــذة كرأســـمال مخصـــص. 

ولـــدى البنـــك عمليـــة داخليـــة لتقييـــم كفايـــة رأس المـــال وتقـــوم اإلدارة العليـــا بتقييـــم رأســـمال البنـــك مقابـــل مخاطـــره. لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات هـــي المســـؤولة 
عـــن تقييـــم كفايـــة رأس المـــال علـــى أســـاس توقعـــات أعمـــال الربـــع التالـــي ومحفظـــة المخاطـــر المتوقعـــة.

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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كفاية رأس المال )تابع(  4

ريال عماني باآلالفاإلجمالي ومعدل رأسمال الفئة األولى واألصول المرجحة بالمخاطر

البيانالرقم
مجمل األرصدة

)القيمة الدفترية(
صافي األرصدة

)القيمة الدفترية(*

األصول 
المرجحة بالمخاطر

األصول

٢59.٢4٢٢57.٣11178.٢7٢البنود بالميزانية العمومية1

40.05940.059٣0.8٣4البنود خارج الميزانية العمومية٢

-  - - أدوات مشتقة ٣

٢97.٣7٠٢٠9.1٠٦-إجمالي لمخاطر االئتمان٤

٢.01٣--األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق٥

10.684األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر العمليات٦

٢97.٣7٠٢٢1.8٠٣إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر7

٣٣.٣88رأسمال الفئة األولى 8

1.510رأسمال الفئة الثانية9

-رأسمال الفئة الثالثة10

٣٤.898إجمالي رأس المال النظامي11

٢٥.٠9٣متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان1-11

٢٤٢متطلبات رأس المال لمخاطر السوق11-٢

1.٢8٢متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات11-٣

٢٦.٦17إجمالي رأس المال المطلوب1٢

1٥.٠٥٪معدل رأسمال الفئة األولى1٣

1٥.7٣٪إجمالي معدل رأس المال 14

 بالصافي من المخصصات *

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال وفقً لفئات المخاطر المختلفة لكل عقد تمويل متوافق مع الشريعة اإلسامية.

األصول المرجحة 
بالمخاطر

ريال عماني باآلالف
متطلبات رأس المال

1٣.4801.48٣مديونيات المرابحة

٣4.5٣1٣.798إجارة منتهية بالتمليك

7٢.6857.995استصناع تتبعه اإلجارة المنتهية بالتمليك

4٣.6414.800المشاركة المنخفضة

1.14٢1٢6إيداعات لدى البنوك

8.008881االستثمارات

4.7855٢6األخرى

٣0.8٣4٣.٣9٢خارج الميزانية العمومية

 ٢٠9.1٠٦٢٣.٠٠1

URIA ٢9.1٠7٣.٢٠٢من األصول المرجحة بالمخاطر أعاه األصول الممولة من قبل

يتم التعامل مع األصول الممولة من قبل URIA على قدم المساواة لجميع األصول األخرى فيما يتعلق بحساب كفاية رأس المال.
   

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار  5
يعمـــل حاملـــو حســـابات االســـتثمار )المودعـــون( فـــي تمويـــل أنشـــطة النافـــذة علـــى أســـاس تحمـــل الربـــح والخســـارة بصفـــة رب المـــال )مســـتثمر( بموجـــب عقـــد 

مرابحـــة الـــذي ينظـــم العاقـــة بيـــن حملـــة الحســـابات والطـــرف المرخـــص.

لدى النافذة حملة حسابات استثمار غير مقيدة فقط.

حامل حساب االستثمار غير المقيد     1-٥

ـــة، هـــي شـــكل مـــن أشـــكال الشـــراكة يقـــوم فيـــه طرفـــان أو أكثـــر بتأســـيس شـــركة )شـــركة العقـــد(  حقـــوق الملكيـــة لحملـــة حســـابات االســـتثمار بموجـــب المضارب
لمشـــاركة األربـــاح بنســـب متفـــق عليهـــا بحيـــث يســـاهم شـــريك واحـــد أو أكثـــر )المضـــارب( بجهـــوده بينمـــا يســـاهم الشـــريك اآلخـــر أو الشـــركاء اآلخـــرون )رب المـــال( 

بالمـــوارد الماليـــة. يطلـــق علـــى الطـــرف األول »مضـــارب« بينمـــا يطلـــق علـــى الطـــرف الثانـــي »رب المـــال«. 

قواعد وهيكلية المضاربة والمبادئ الشرعية الرئيسية    ٥-٢

1.  المضاربـــة هـــي ترتيـــب يســـاهم فيـــه طـــرف )يدعـــى رب المـــال( بمالـــه والطـــرف اآلخـــر )المضـــارب( بمجهـــوده لمشـــاركة األربـــاح الناتجـــة مـــن اســـتثمار    
تلك األموال بأسلوب متفق عليه.

يمكن أن يكون المضارب شخصً طبيعيً أو مجموعة من األشخاص أو كيانً قانونيً أو شركة.  .٢   

كفاية رأس المال )تابع(  4

صافي التعرض بعد تخفيف المخاطر الخاضع للنهج الموحد هو كما يلي:

ريال عماني باآلالف 

 

التعرض

 تعرض األصول
المرجحة بالمخاطر - 

المنهج الموحد

-٢7.٢49السيادية - تحمل ٪0
-البنوك

4.9991.000      تحمل ٢0٪
٢8514٣      تحمل ٪50

--الشركات
--     تحمل ٪75
8.57٢8.57٢     تحمل ٪100

٣0.169٣0.169التجزئة - تحمل ٪100
76.٢76٢6.697المطالبات المضمونة بعقارات سكنية - تحمل ٣5٪

106.٣61106.٣61المطالبات المضمونة بعقارات تجارية - تحمل ٪100
546546القروض المتعثرة السداد -  تحمل ٪100

4.7854.785أصول أخرى - تحمل ٪100

٢٥9.٢٤٢178,٢7٣المجموع في الميزانية العمومية
البنود خارج الميزانية العمومية

8.٣564.115     تحمل ٪50
٣1.70٢٢6.719     تحمل ٪100

40.058٣0.8٣4

٢99.٣٠1٢٠9.1٠7إجمالي الدفتر المصرفي

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(   ٥

آلية توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين في صحار اإلسالمي ضمن الوعاء المشترك )تابع(   ٥-٣

احتياطي مخاطر االستثمار    ٥-٣-٣

ـــاء المشـــترك. الغـــرض مـــن هـــذا االحتياطـــي هـــو خصـــم نتيجـــة  ـــاح فـــي الوع ـــاح مـــن جـــزء صافـــي األرب يتـــم إنشـــاء هـــذا االحتياطـــي مـــن حصـــة المودعيـــن فـــي األرب
ـــاح المتحققـــة مـــن اســـتثمار هـــذا الرصيـــد فـــي  الخســـائر المســـتقبلية. يتـــم اســـتثمار الرصيـــد المتوفـــر فـــي حســـاب االحتياطـــي فـــي الوعـــاء المشـــترك وتضـــاف األرب

حســـاب االحتياطـــي. 

يطبق األساس المستخدم في حساب المبالغ التي سيتم تخصيصها وفقً لتوجيهات مجلس الرقابة الشرعية. 

ــا  ــد التـــي يتوقعهـ ــاض العائـ ــة أو انخفـ ــة معينـ ــر اعتياديـ ــروف غيـ ــوع ظـ ــال وقـ ــن فـــي حـ ــد مناســـب ومنافـــس للمودعيـ ــر عائـ ــي إلـــى توفيـ ــذا االحتياطـ يهـــدف هـ
ــرعية. ــة الشـ ــن مجلـــس الرقابـ ــبقة مـ ــة مسـ ــى موافقـ ــاء علـ ــي بنـ ــغ االحتياطـ ــرف بمبلـ ــم التصـ ــون. يتـ المودعـ

فـــي حـــال عـــدم كفايـــة رصيـــد حســـاب االحتياطـــي لمواجهـــة المنافســـة، يحـــق للمســـاهمين منـــح جـــزء مـــن حصتهـــم فـــي األربـــاح للمودعيـــن بموافقـــة مجلـــس 
الرقابـــة الشـــرعية. 

المحول من أو إلى احتياطي مساواة األرباح    ٥-٣-٤

تخضـــع النســـبة المعتمـــدة مـــن قبـــل إدارة البنـــك إلـــى موافقـــة شـــرعية داخليـــة حيـــث يحددهـــا مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية مـــن إجمالـــي ربـــح الوعـــاء المشـــترك 
بموجـــب سياســـة البنـــك قبـــل تنفيـــذ أي توزيـــع، وذلـــك بهـــدف التحقـــق مـــن وجـــود مســـتوى معيـــن مـــن الضمـــان للمحفظـــة االســـتثمارية.

ـــر المحاســـبية وفـــق سياســـات البنـــك التـــي تمتثـــل للسياســـات  ـــل اإلســـامي فـــي الدفات ـــل أصـــول أو اســـتثمارات التموي ـــة مقاب ـــن أي مخصصـــات مطلوب يتـــم تكوي
ـــة الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي.  المعدل

يتم االحتفاظ برصيد احتياطي مساواة األرباح كحساب جاٍر أيضً.

المحول من أو إلى احتياطي مخاطر االستثمار    ٥-٣-٥

إذا كان معـــدل العائـــد للمودعيـــن فـــي فتـــرة توزيـــع أربـــاح معينـــة أكبـــر بكثيـــر مـــن معـــدالت الســـوق فإنـــه يحـــق إلدارة البنـــك أن تقـــوم، بموافقـــة مجلـــس الرقابـــة 
الشـــرعية، باقتطـــاع جـــزء مـــن حصـــة المودعيـــن مـــن الربـــح وتحويلهـــا إلـــى احتياطـــي مخاطـــر االســـتثمار. 

إذا كان معـــدل العائـــد للمودعيـــن فـــي فتـــرة توزيـــع أربـــاح معينـــة أقـــل مـــن معـــدالت الســـوق فإنـــه يحـــق إلدارة البنـــك أن تقـــوم بتعويـــض المودعيـــن مـــن خـــال 
تحويـــل المبلـــغ المطلـــوب مـــن حســـاب االحتياطـــي المذكـــور لزيـــادة عوائـــد المودعيـــن. 

تخصيص جزء من ربح المساهمين إلى المودعين   ٥-٣-٦

عنـــد الحاجـــة، يمكـــن للبنـــك تخصيـــص جـــزء معيـــن مـــن ربحـــه إلـــى فئة/فئـــات إيـــداع محـــددة وقـــد يعـــود ذلـــك إلـــى زيـــادة معـــدل الربـــح المعلـــن مـــن قبـــل مؤسســـات 
ماليـــة إســـامية أخرى/منافســـين آخريـــن أو لتشـــجيع فئـــة معينـــة مـــن المودعيـــن.      

لم يتم إنشاء احتياطي مساواة األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار خال العام ولم يتم إجراء تخصيص من قبل المساهمين.

لم تحمل النافذة أي مصروفات إدارية للوعاء المشترك. 

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  5

قواعد وهيكلية المضاربة والمبادئ الشرعية الرئيسية )تابع(   ٥-٢

٣.  يقـــدم رب المـــال اســـتثماره بشـــكل نقـــدي أو عينـــي، عـــدا عـــن الذمـــم المدينـــة، وفـــق تقييـــم متفـــق عليـــه. ويوضـــع هـــذا االســـتثمار تحـــت التصـــرف    
المطلق للمضارب.

4.  ينحصر تنفيذ أعمال المضاربة في المضارب ضمن إطار التفويض الممنوح له في اتفاقية المضاربة.   

5.  يتـــم تقســـيم األربـــاح وفـــق الحصـــص الثابتـــة المتفـــق عليهـــا فـــي وقـــت إبـــرام العقـــد وال يحـــق ألي طـــرف الحصـــول علـــى مبلـــغ محـــدد مســـبقً    
كربح أو تعويض.

6.  يتحمـــل رب المـــال وحـــده الخســـائر الماليـــة الناجمـــة عـــن المضاربـــة إال إذا ثبـــت ارتـــكاب المضـــارب للغـــش أو اإلهمـــال أو إســـاءة التصـــرف المتعمـــدة أو    
بما يخالف التفويض الممنوح له.

آلية توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين في صحار اإلسالمي ضمن الوعاء المشترك   ٥-٣

تبيـــن هـــذه اآلليـــة لتوزيـــع األربـــاح اآلليـــة المتوافقـــة مـــع الشـــريعة اإلســـامية لتوزيـــع صافـــي األربـــاح علـــى أمـــوال المســـاهمين وأمـــوال المودعيـــن، التـــي يتـــم تجميعهـــا 
معـــً فـــي وعـــاء مشـــترك يطلـــق عليـــه اســـم )»رأســـمال المضاربـــة المشـــترك«(. 

يحتسب صافي الربح بموجب المعادلة التالية: 

 N=G-)E+D+P(

حيث:

“N” يعني صافي الربح

“G” يعني إجمالي الربح

“E” يعني المصروفات المباشرة فيما يتعلق باألنشطة )»المصروفات المباشرة«( 

“D” يعني استهاك األصول االستثمارية )»األصول االستثمارية«( في الوعاء المشترك. 

“P” يعني مخصص الحسابات المعدومة والمشكوك في تحصيلها.

لم يتم خال العام تخصيص أي مصروفات أو مخصصات للوعاء المشترك.

حســـابات حملـــة حســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــد هـــي أمـــوال يســـتثمرها العمـــاء بطريقـــة المضاربـــة لتشـــكيل وعـــاء مـــن األمـــوال. يتـــم جمـــع أمـــوال حملـــة حســـابات 
االســـتثمار غيـــر المقيـــد مـــع أمـــوال البنـــك لاســـتثمار، وال تمنـــح األولويـــة ألي طـــرف ألغـــراض االســـتثمارات وتوزيـــع األربـــاح.  

يتم تخصيص صافي الربح للمشاركين في الوعاء بناء على حسابات المتوسط المرجح. 

عامـــل المشـــاركة، يتـــم تحديـــد األوزان أو نســـب مشـــاركة األربـــاح مـــن قبـــل إدارة البنـــك وتعريـــف المســـتثمرين بهـــا قبـــل بدايـــة الشـــهر. يحتســـب رصيـــد المتوســـط 
المرجـــح فـــي نهايـــة الفتـــرة مـــن خـــال ضـــرب عامـــل المشـــاركة بمتوســـط الرصيـــد للفتـــرة. 

رسوم المضاربة    1-٥-٣

تخصـــم رســـوم المضاربـــة مـــن الربـــح المخصـــص وفقـــً للنســـبة المتفـــق عليهـــا مســـبقً بموافقـــة مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية ويتـــم إبـــاغ العمـــاء بهـــا مـــن خـــال 
الموقـــع اإللكترونـــي أو اإلعانـــات فـــي الفـــروع، وتكـــون ثابتـــة فـــي مرحلـــة البدايـــة كمـــا يلـــي: 

المودعون - حتى ٣0%  البنك - حتى %70 

ــا تســـمح بـــه الشـــريعة والبنـــك  خـــال العـــام لـــم يتـــم تغييـــر فـــي النســـب مـــن مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية للنافـــذة ويمكـــن للبنـــك إنشـــاء احتياطيـــات وفـــق مـ
ــاح  ــاواة األربـ ــي مسـ ــا احتياطـ ــا همـ ــموح بهمـ ــات مسـ ــن االحتياطيـ ــان مـ ــاك نوعـ ــر. وهنـ ــتثمرين وإدارة المخاطـ ــد للمسـ ــال العوائـ ــراض إيصـ ــي ألغـ ــزي العمانـ المركـ

ــات. ــأي احتياطيـ ــظ بـ ــي ال تحتفـ ــذة فهـ ــا النافـ ــتثمار. أمـ ــر االسـ واحتياطـــي مخاطـ

احتياطي مساواة األرباح    ٥-٣-٢

ـــة حســـابات االســـتثمار  ـــد المدفوعـــة لحمل ـــي دخـــل المرابحـــة يتـــم توفيرهـــا لتســـهيل العوائ ـــغ مســـتخلصة مـــن إجمال ـــاح مـــن مبال يتكـــون احتياطـــي مســـاواة األرب
والمســـاهمين، وهـــي تتكـــون مـــن جـــزء مخصـــص لحملـــة حســـابات االســـتثمار وجـــزء للمســـاهمين. 

يطبق األساس المستخدم في حساب المبالغ التي سيتم تخصيصها وفقً لتوجيهات مجلس الرقابة الشرعية. 

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(   ٥

اإلفصاحات الكمية )تابع(  ٥-٤

نسبة حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة إلى األصول ذات التمويل المشترك:

كما في تاريخ التقرير، تم تمويل األصول المخصصة للوعاء بنسبة ٣7.57٪ من حقوق ملكية حملة حسابات االستثمار غير المقيدة. 

وحققت النافذة عائدات إجمالية قدرها 4.68٪ على متوسط حقوق الملكية في األصول المخصصة للوعاء خال السنة.

ال يوجـــد لـــدى البنـــك أي قيـــود علـــى االســـتثمار فـــي وعـــاء حســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــدة إال إذا كانـــت مفروضـــة مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي العمانـــي والمحـــددات 
الـــواردة فـــي سياســـة البنـــك. 

ال يوجد لدى النافذة أي حسابات استثمار مقيد. 

تقييم التعرض للمخاطر   ٦

إدارة المخاطر في بنك صحار- المنهج والسياسة    1-٦

ـــرادات بحيـــث  تتمثـــل فلســـفة إدارة المخاطـــر للنافـــذة فـــي تحديـــد والتقـــاط ومراقبـــة وإدارة األبعـــاد المختلفـــة للمخاطـــر بهـــدف حمايـــة قيمـــة األصـــول وتدفقـــات اإلي
ـــادة العائـــدات بهـــدف تحســـين عائـــدات المكتـــب  ـــح المكتـــب الرئيســـي )وآخريـــن لمـــن يتعهـــد صحـــار اإلســـامي بالتـــزام لهـــم( فـــي حيـــن يتـــم زي ـــة مصال تتـــم حماي

الرئيســـي والحفـــاظ علـــى تعرضـــه للمخاطـــر ضمـــن مقاييـــس مفروضـــة ذاتيـــً.

يقـــدم صحـــار اإلســـامي لعمـــاء الشـــركات والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة منتجـــات مثـــل تمويـــل ألجـــل وتمويـــل رأس المـــال العامـــل والتمويـــل قصيـــر األجـــل 
وودائـــع الشـــركات وتمويـــل المتاجـــرة وخدمـــات إدارة النقـــد ومنتجـــات الخزينـــة. بنـــاًء علـــى تقييـــم مخاطـــر االئتمـــان ذات الصلـــة، يتـــم اتخـــاذ ضمـــان األصـــول قصيـــرة 
األجـــل والمعـــدات واآلالت والعقـــارات لتحســـين نوعيـــة المخاطـــر. يتـــم توجيـــه صحـــار اإلســـامي مـــن قبـــل المتطلبـــات التنظيميـــة للبنـــك المركـــزي العمانـــي للمخاطـــر 

القصـــوى ولديـــه أنظمـــة رقابـــة إضافيـــة علـــى المخاطـــر لموظفـــي اإلدارة العليـــا أو األطـــراف ذات العاقـــة. 

يعتمـــد صحـــار اإلســـامي االئتمـــان مـــن خـــال اللجنـــة التنفيذيـــة لائتمـــان المعينـــة مـــن قبـــل مجلـــس إدارة صحـــار الدولـــي بقيـــود تفويضيـــة للموافقـــات االســـتثنائية 
مـــن قبـــل رئيـــس النافـــذة اإلســـامية. 

فـــي تمويـــل المســـتهلكين، يتـــم توجيـــه السياســـة بهـــدف الحصـــول علـــى تمويـــل علـــى أســـاس صحيـــح وقابـــل للتحصيـــل واســـتثمار األمـــوال لمصلحـــة المســـاهمين 
وحمايـــة المودعيـــن وتلبيـــة االحتياجـــات المشـــروعة للمجتمعـــات بمـــا يتماشـــى مـــع مبـــادئ الشـــريعة المعتمـــدة مـــن قبـــل مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية. 

توجـــه عمليـــة إدارة المخاطـــر بتنويـــع المخاطـــر وتجنـــب تركزهـــا. كمـــا تعـــد مراجعـــة مخاطـــر األعمـــال الدعامـــة الرئيســـية للرقابـــة الداخليـــة لمحفظـــة التمويـــل. ويتـــم 
إجـــراء مراجعـــات دوريـــة لجـــودة األصـــول ومراجعـــات الشـــريعة ومراجعـــات العمليـــات ومراجعـــات إداريـــة وتوثيـــق ومراجعـــات االلتـــزام لأعمـــال واإلدارة العليـــا. 

ــاد بتحديـــد القيـــود  ــاد التمويـــل والســـلفيات مـــن خـــال مصفوفـــة االعتمـ ــيارات واإلســـكان فقـــط. ويتـــم اعتمـ ــر تمويـــل المســـتهلكين علـــى تمويـــل السـ يقتصـ
ــان.  ــة لائتمـ ــة التنفيذيـ ــن واللجنـ ــؤولين معينيـ ــة لمسـ المعينـ

يمتلـــك مجلـــس اإلدارة للبنـــك األم الســـلطة علـــى اعتمـــاد كافـــة السياســـات الصـــادرة المتعلقـــة باالئتمـــان والمخاطـــر. وشـــكل كذلـــك لجنـــة اعتمـــاد االئتمـــان ومنـــح 
أعلـــى ســـلطة اعتمـــاد االئتمـــان فـــي البنـــك للقيـــود التنظيميـــة القصـــوى. 

االستراتيجيات والعمليات وأنظمة الرقابة الداخلية  ٦-٢

يعتمـــد إطـــار سياســـة إدارة المخاطـــر الشـــامل مـــن قبـــل مجلـــس إدارة البنـــك األم. ويتـــم دعمهـــا مـــن قبـــل هيـــاكل قيـــود مائمـــة. تقـــدم هـــذه السياســـات إطـــار إدارة 
مخاطـــر متكامـــًا للمؤسســـة ككل فـــي البنـــك الـــذي ينطبـــق كذلـــك علـــى صحـــار اإلســـامي. الحـــد المفـــروض علـــى نـــوع مـــن األصـــول يتوافـــق مـــع متطلبـــات البنـــك 

المركـــزي العمانـــي وسياســـات البنـــك.

يتعـــرض صحـــار اإلســـامي لمختلـــف أنـــواع المخاطـــر مثـــل مخاطـــر الســـوق ومخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر معـــدل الربـــح ومخاطـــر الســـيولة والمخاطـــر التشـــغيلية التـــي 
تتطلـــب جميعهـــا أنظمـــة رقابـــة شـــاملة ومراقبـــة مســـتمرة. يلخـــص إطـــار إدارة المخاطـــر الهـــدف مـــن بـــازل ٢ الـــذي يتضمـــن مراقبـــة اإلدارة والرقابـــة وثقافـــة المخاطـــر 
ــر  ــة المخاطـ ــطة إدارة مراقبـ ــل وأنشـ ــوات التواصـ ــة وقنـ ــات الكافيـ ــات والمعلومـ ــن الواجبـ ــل بيـ ــة والفصـ ــطة الرقابـ ــر وأنشـ ــم والمخاطـ ــد وتقييـ ــة وتحديـ والملكيـ

وتصحيـــح الخلـــل.

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(   ٥

اإلفصاحات الكمية  ٥-٤

تـــم خـــال العـــام توزيـــع األربـــاح المحتســـبة علـــى عامـــل المشـــاركة المعلـــن قبـــل كل فتـــرة حســـاب أربـــاح. فيمـــا يلـــي نطـــاق عامـــل المشـــاركة المطبـــق ونطـــاق 
ــب: ــدل المكتسـ المعـ

متوسط المعدل المكتسبنطاق عامل المشاركة المنتج

0.68٪17ادخار- ريال عماني

0.22٪7ادخار - درهم إماراتي

0.30٪7ادخار - دوالر أمريكي

0.00٪10مدة 6 أشهر

0.74٪18مدة 1٢ شهرًا

فيما يلي مبلغ حساب حامل االستثمار غير المقيد لكل فئة في نهاية العام:

المنتج
المبلغ

ريال عماني باآلالف
النسبة من إجمالي

حساب االستثمار المقيد

98.81%٢8.8٣9ادخار- ريال عماني

1.18%4٣4ادخار - درهم إماراتي

0.00%-ادخار - دوالر أمريكي

0.0٢%5مدة 6 أشهر

1٠٠٪٢9.187اإلجمالي

الودائع ألجل هي الودائع التي يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفق شروط معينة.

:URIA عائدات على األصول و
ريال عماني باآلالف

٢٠19٢٠18٢٠17٢٠1٦٢٠1٥

٣.1٢5٢.٢5٢1.99٢1.6٣01.1٣0إيرادات على أصول المضاربة 

 URIA 771744٣9٢400175إيرادات موزعة على

4.7٢%4.49%4.40%4.16%4.0٢%عائدات على متوسط أصول المضاربة

URIA 1.00%1.٣1%1.14%1.8٢%٢.64%عائدات على متوسط

األصول المخصصة للوعاء المشترك هي:

ريال عماني باآلالف

مجموع 
صافي مخصص التعرض

التعرض

56.77٣1.1٢855.645اإلجارة المنتهية بالتمليك

1.4٣01٢1.418استصناع تتبعه اإلجارة المنتهية بالتمليك

19.474٢419.450المشاركة المنخفضة

77.٦771.1٦٤7٦.٥1٣

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

2٧٣التقرير السنوي لصحار الدولي 2٧2٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر االئتمان )تابع(  ٦-٣

مجموع إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان، باإلضافة إلى متوسط إجمالي التعرض خالل الفترة مقسمة إلى األنواع الرئيسية من   1-٦-٣
مخاطر االئتمان )تابع(

نسبة التمويل لكل فئة من فئات األطراف األخرى إلى إجمالي التمويل

٣1 ديسمبر ٢٠19

٪ ريال عماني باآلالف
 

%5٢.94 11٣.9٢6 الشركات

%47.06 101.٢5٢ التجزئة

٪1٠٠ ٢1٥.178 مجموع

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمًا إلى المناطق الهامة وفقًا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان  ٦-٣-٢

ريال عماني باآلالف

الرقم

نوع 
التعرض  
سلطنة عماناالئتماني

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

اإلجمالياألخرى

1٣.607-1٣.607مديونيات المرابحة1

71.٣681.0٢٢7٢.٣90اإلجارة المنتهية بالتمليك2

85.540-85.540استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك3

4٣.641-4٣.641المشاركة المنتهية بالتمليك4

٢٣.4٢٣-٢٣.4٢٣استثمارات أدوات دين 5

٢٣7.٥791.٠٢٢٢٣8.٦٠1اإلجمالي

توزيع المخاطر حسب القطاع أو الطرف المقابل مقسمًا إلى أهم أنواع التعرض لمخاطر االئتمان  ٦-٣-٣

ريال عماني باآلالف

القطاع االقتصاديالرقم
مديونيات 

المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

استثمارات 
اإلجماليأدوات دين 

التعرض خارج 
الميزانية 
العمومية

-٤8٠-47٢--8تجارة استيراد 1

9.55956.875٢8.٣668.1051٠٢.9٠٤٣0.599-اإلنشاءات2

8.٠٠8٣.81٢--8.008--تصنيع3

9.٦7٦1٣1-8615.10986٣٢.84٣خدمات4

-1٠1.٢٥٢-1٢.7٣856.75919.79411.960تمويل شخصي5

-15.٣181٥.٣18----حكومية6

-9٦٣---96٣-غير المقيمين7

1٣.٦٠77٢.٣9٠8٥.٥٤٠٤٣.٦٤1٢٣.٤٢٣٢٣8.٦٠1٣٤.٥٤٢اإلجمالي  

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

٦   تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر االئتمان  ٦-٣

يديـــر صحـــار اإلســـامي مخاطـــر االئتمـــان بتقييـــم كل منتج/نشـــاط فيمـــا يتعلـــق بمخاطـــر االئتمـــان المقدمـــة مـــن قبلـــه. وأنشـــأ هيـــكل قيـــود لتجنـــب تركيـــزات 
المخاطـــر لأطـــراف المقابلـــة والقطـــاع والمـــكان الجغرافـــي.

31 ديسمبر 2019
ريال عماني باآلالف

مديونيات 
المرابحة

اإلجارة
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه

إجارة منتهية
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

إيداعات 
الوكالة 

واألرصدة 
لدى البنوك

األوراق
المالية 

اإلجماليللديون

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
1٢.٦٣٣٦٥.79٤8٠.918٤٢.٢٦9٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٣٠.٣٢1لانخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق ولم 
8.٥٦٢---٤٤1٣.88٠٤.٢٤1تنخفض قيمتها

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
1.8٠9---٢9٢1.٤٢٣9٤وانخفضت قيمتها

1٣.٣٦٦71.٠978٥.٢٥٣٤٢.٢٦9٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٤٠.٦9٢اإلجمالي 

تعريف التسهيات االئتمانية المتأخرة التي انخفضت قيمتها

المركـــزي العمانـــي البنـــك  التـــي انخفضـــت قيمتهـــا وفقـــً لتعميـــم  البنـــك لتحديـــد التســـهيات  التعـــرض للمخاطـــر االئتمانيـــة مـــن قبـــل   يتـــم تصنيـــف 
رقم BM 977 بتاريخ ٢5 سبتمبر ٢004. 

مجموع إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان، باإلضافة إلى متوسط إجمالي التعرض خالل الفترة مقسمة إلى األنواع الرئيسية من   1-٦-٣
مخاطر االئتمان 

 إجمالي مجموع التعرض متوسط مجموع التعرض

نوع التعرض لمخاطر االئتمانالرقم
٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالف
٣1 ديسمبر ٢٠19

٪

5.70%1٢.7681٣.607مديونيات المرابحة1

٣0.٣4%6٣.٢897٢.٣90اإلجارة المنتهية بالتمليك2

٣5.85%69.0٣885.540استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك3

18.٢9%٣8.5194٣.641المشاركة المنتهية بالتمليك4

9.8٢%٢0.176٢٣.4٢٣استثمارات أدوات دين 5

1٠٠٪٢٠٣.79٠٢٣8.٦٠1اإلجمالي

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

2٧٥التقرير السنوي لصحار الدولي 2٧٤٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر االئتمان )تابع(  ٦-٣

الحركة في إجمالي التمويل والسلف   ٦-٣-٦

ريال عماني باآلالف

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1التفاصيل

159.4٣6٢1.4401.59٢18٢.٤٦8رصيد أول المدة

-٣94)1٢.45٣(1٢.059الحركة/التغيرات )+/-(

٤٤.٤9٦-4٣.996500التمويل الجديد

8.718٢.89017811.78٦استرداد التمويل

----قروض مشطوبة 

٢06.77٣6.5971.808٢1٥.178رصيد نهاية الفترة 

1.8٢٣1٠81.177٣.1٠8إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة 

8٥8٥--فوائد االحتياطي 

مخاطر االئتمان: اإلفصاح عن المحافظة حسب األسلوب القياسي  7-٦-٣

اإلفصاح النوعي: للمحافظ حسب األسلوب القياسي  1-7-٣-6

تنتهـــج النافـــذة األســـلوب القياســـي لتقييـــم رأس المـــال النظامـــي لمخاطـــر االئتمـــان. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمخاطـــر الســـيادية فتطبـــق عليهـــا المخاطـــر بنســـبة 
صفـــر حســـب مـــا يســـمح بـــه فـــي هـــذا األســـلوب. وفيمـــا يتعلـــق بالتعـــرض لمخاطـــر البنـــوك، فـــإن المخاطـــر المرجحـــة تعتمـــد علـــى تصنيـــف البنـــوك مـــن قبـــل 
ـــى تصنيـــف  ـــاًء عل ـــال إنتليجنـــس، بن ـــورز وفيتـــش وكابيت ـــد ب ـــز وســـتاندرد آن ـــي مثـــل مودي ـــة المعتمـــدة بواســـطة البنـــك المركـــزي العمان وكاالت التصنيـــف الدولي
البلـــد المختـــص. وفـــي غيـــاب التصنيـــف الخارجـــي للشـــركات، يعتبـــر البنـــك معظـــم الشـــركات علـــى أنهـــا غيـــر مصنفـــة ويطبـــق ترجيـــح المخاطـــر بمعـــدل 100% عـــن 
المخاطـــر الممولـــة. وعـــن مامـــح التعـــرض خـــارج الميزانيـــة العموميـــة، تطبـــق عوامـــل تعـــرض االئتمـــان المائمـــة وتجمـــع للبنـــوك أو حســـبما يكـــون الحـــال ثـــم يطبـــق 
ترجيـــح المخاطـــر كمـــا ذكـــر أعـــاه. مبالـــغ القـــروض غيـــر المســـحوبة مـــن قبـــل الزبـــون أو غيـــر المصروفـــة لهـــم بعـــد، توضـــع تحـــت االلتزامـــات ويطبـــق عليهـــا متوســـط 

ـــي للصيرفـــة اإلســـامية.  المخاطـــر كمـــا هـــو مســـموح مـــن قبـــل اإلطـــار التنظيمـــي والرقاب

6-٣-7-٢  اإلفصاحات الكمية

تحليل معدل االئتمان 

يعـــرض الجـــدول التالـــي تحليـــل ســـندات الديـــن وأذون الخزانـــة، والتوظيفـــات الكبيـــرة وغيرهـــا مـــن الفواتيـــر المســـتحقة الصـــادرة  مـــن قبـــل وكالـــة التصنيـــف فـــي 
٣1 ديســـمبر عـــام ٢017، علـــى أســـاس تصنيـــف موديـــز أو مـــا يعادلهـــا.

ريال عماني باآلالف٣1 ديسمبر ٢٠19

A3  إلى A1 ٢8٤من

Baa3 إلى Baa1٥.٠٠٠

-B إلى +Ba8.1٠٥

1٥.٣18األوراق المالية السيادية
 

٢8.7٠7اإلجمالي
 

تقوم النافذة بإجراء تقييم مستقل يعتمد على العوامل الكمية والنوعية في الحاالت التي يكون فيها الطرف المقابل غير مصنف.

تنتهج النافذة أسلوبً موحدًا لكل الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطر بمعدل %100.

تخفيض مخاطر االئتمان: اإلفصاح وفقً لأسلوب القياسي   ٣-7-٣-6

ال تستخدم النافذة أسلوب المقاصة سواء للبنود خارج أو داخل الميزانية العمومية. 

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر االئتمان )تابع(  ٦-٣

االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة، مقسمًا إلى األنواع الرئيسية لمالمح التعرض لمخاطر الئتمان    ٦-٣-٤

ريال عماني باآلالف                  

التصنيف الزمنيالرقم
مديونيات 

المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

استثمارات 
اإلجماليأدوات دين 

التعرض خارج
الميزانية

العمومية

1.78٢161-٣٣45٣٣1767٣9حتى شهر واحد1

٢.٤٣٠1.٢96-160665555761٢-٣ أشهر٢

٣.٣٢٠٣.759-٣6561.٣19656689-6 أشهر٣

٣.٦٠8٢.549-68511.0967٢0941-9 أشهر4

٣.7٣٥55٢-97641.185870916-1٢ شهرًا5

٢9.٥٥7٢٢.70٢-15.49٣8.8708.87٣6.٣٢1-٣ سنوات6

٣٢.7978.5771٢.11٣5.7٢8٢٣.4٢٣٥٢.٦٣8٣.51٢-5 سنوات7

1٤1.٥٣111-٢.10650.15561.575٢7.695أكثر من 5 سنوات8

1٣.٦٠77٢.٣9٠8٥.٥٤٠٤٣.٦٤1٢٣.٤٢٣٢٣8.٦٠1٣٤.٥٤٢اإلجمالي

مبلغ التمويل والسلفيات التي انخفضت قيمتها و، إن وجدت، التمويل والسلفيات المتأخرة التي تم تكوين مخصص لها   ٦-٣-٥
بشكل منفصل مقسمة إلى المناطق الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك إن كان عمليًا، مبالغ المخصصات العامة والمحددة 

لكل منطقة جغرافية

ريال عماني باآلالف

مخصصات

الدول الرقم
 إجمالي

المرحة ٣المرحلة 1 و ٢ المرحلة ٣التمويل
 احتياطي

األرباح
مخصصات

خالل الفترة 

 مقدمات
 مشطوبة خالل

العام

سلطنة عمان،1
-٢14.156846968٢14٢5٣٣٦مجلس التعاون الخليجي

--1.0٢٢96٢96٣96٣60األخرى٢

-٢1٥.1781.8٠81.9٣11.1778٥٣٣٦اإلجمالي

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

2٧٧التقرير السنوي لصحار الدولي 2٧٦٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر معدالت الربح لألنشطة المصرفية )تابع(  ٦-٤ 

التعرض لمخاطر معدالت الربح - المحافظ لغير المتاجرة  ٦-٤-٥

كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في ٣1 ديسمبر ٢019 على النحو التالي: 

معدل الربحفي ٣1 ديسمبر ٢٠19
السنوي

الفعلي ٪

 خالل
ثالثة أشهر
 ريال عماني

باآلالف

من ٤ إلى
1٢ شهرًا

 ريال عماني
باآلالف

 أكثر من عام
واحد

 ريال عماني
باآلالف

 غير معرض
 لمخاطر معدل

الربح
 ريال عماني

باآلالف

األصول

11.99٠--- نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

---٣.1٥.٢8٤مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

1٣.٣٦٦---٥.7٣مديونيات المرابحة

--٥.٢٥7٠.1٣٤9٦٣اإلجارة المنتهية بالتمليك

--٥.717٣.٥٢٥11.7٢8استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

--٥.٤٦٤٠.7٣11.٥٣8المشاركة المنتهية بالتمليك

٢٣.٤٢٣---٥.٦استثمارات أوراق مالية

1.٠9٥---أصول ثابتة

٣.٥٣٤---أصول أخرى

٥٣.٤٠8-189.٦7٤1٤.٢٢9إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

٣.81٢.٦9٤7٢.٣19٣٣.٥٢٢٥٥.891ودائع وكالة

17.٤8٥---الحسابات الجارية للعماء

٢.٢٢٣---التزامات أخرى

1٢.٦9٤7٢.٣19٣٣.٥٢٢7٥.٥99إجمالي االلتزامات 

---1.99٢9.187حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

 مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات االستثمار

)URIA( ٤1.8817٢.٣19٣٣.٥٢٢7٥.٥99              غير المقيدة

)٢٢.191()٣٣.٥٢٢()٥8.٠9٠(1٤7.79٣إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

1٤7.79٣89.7٠٣٥٦.181٣٣.99٠الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر معدالت الربح لألنشطة المصرفية  ٦-٤ 

مخاطـــر معـــدل الربـــح هـــي األثـــر المحتمـــل لعـــدم التوافـــق بيـــن معـــدل العائـــدات علـــى األصـــول والمعـــدل المتوقـــع للتمويـــل نظـــرًا لمصـــادر التمويـــل. تحـــدد اإلدارة 
ـــح فـــي النافـــذة  ـــي والمتوقـــع للنافـــذة. قـــد تنشـــأ مخاطـــر معـــدل الرب ـــاًء علـــى هيـــكل الميزانيـــة العموميـــة الحال ـــح بن ـــا مصـــادر التعـــرض لمخاطـــر معـــدل الرب العلي

نظـــرًا للمعامـــات التاليـــة:
معامات المرابحة  •   

معامات الوكالة  •   

اإلجارة المنتهية بالتمليك  •   

المشاركة المتناقصة  •   

الصكوك  •   

استثمارات  •   

ـــة  ـــح لأصـــول وااللتزامـــات وحقـــوق حمل ـــة نتيجـــًة لعـــدم توافـــق إعـــادة تســـعير معـــدل الرب ـــح جوهري تعتقـــد إدارة النافـــذة أنهـــا ليســـت معرضـــًة لمخاطـــر معـــدل رب
حســـابات االســـتثمار حيـــث إنـــه يظهـــر فـــي فتـــرات مشـــابهة. يعتمـــد توزيـــع الربـــح لحقـــوق حملـــة حســـابات االســـتثمار علـــى اتفاقيـــات مشـــاركة الربـــح. وبالتالـــي، فـــإن 

ـــة. ـــة مخاطـــر معـــدالت ربـــح جوهري النافـــذة غيـــر معرضـــة ألي

مصادر مخاطر معدل الربح  1-٦-٤
يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

•  إعـــادة التســـعير التـــي يتنشـــأ مـــن الفـــروق الزمنيـــة فـــي اســـتحقاق )المعـــدل الثابـــت( وإعـــادة تســـعير )المعـــدل المتغيـــر( لأصـــول وااللتزامـــات ومراكـــز    

 خـــارج الميزانيـــة العموميـــة. وحيـــث إن معـــدالت الربـــح تختلـــف، فـــإن عـــدم التوافـــق فـــي إعـــادة التســـعير هـــذه تعـــرض إيـــرادات والقيمـــة االقتصاديـــة 
المضمنة للنافذة لتغيرات غير متوقعة.

•  مخاطـــر منحنـــى العائـــدات التـــي تنشـــأ مـــن وجـــود آثـــار عكســـية للتغيـــرات غيـــر المتوقعـــة لمنحنـــى العائـــدات علـــى إيـــرادات و/أو القيمـــة االقتصاديـــة    

األساسية للنافذة.
ــأ مـــن ارتبـــاط ناقـــص فـــي التســـوية فـــي المعـــدل المكتســـب والمنتجـــات المســـعرة والمعـــدل المدفـــوع علـــى أدوات  •  مخاطـــر األســـاس التـــي تنشـ    

 مختلفـــة وهـــي خصائـــص إعـــادة تســـعير مشـــابهة. عندمـــا تتغيـــر معـــدالت الربـــح، يمكـــن أن تزيـــد هـــذه الفروقـــات مـــن التغيـــرات غيـــر المتوقعـــة فـــي
 التدفقـــات النقديـــة واألربـــاح الموزعـــة بيـــن األصـــول وااللتزامـــات وأدوات خـــارج الميزانيـــة العموميـــة ذات فتـــرات اســـتحقاق أو تواتـــر إعـــادة تســـعير

مشابه. 
•  تشـــير مخاطـــر نقـــل المخاطـــر التجاريـــة لضغـــط الســـوق لدفـــع عائـــدات تتخطـــى المعـــدل المكتســـب علـــى األصـــول الممولـــة مـــن قبـــل االلتزامـــات،    

عندما يكون العائد على األصول قيد التنفيذ بمقارنته مع معدالت المنافسين.

استراتيجية مخاطر معدل الربح  ٦-٤-٢

ـــأدوات الماليـــة. النافـــذة معرضـــة  ـــة ل ـــح علـــى الربحيـــة المســـتقبلية أو القيـــم العادل ـــر التغيـــرات فـــي معـــدالت الرب ـــح مـــن احتماليـــة أن تؤث تنشـــأ مخاطـــر معـــدل الرب
لمخاطـــر معـــدل الربـــح نتيجـــًة لعـــدم التطابـــق أو الفجـــوات فـــي مبالـــغ األصـــول وااللتزامـــات وأدوات خـــارج الميزانيـــة العموميـــة التـــي تســـتحق أو يعـــاد تســـعيرها فـــي 

فتـــرة معينـــة. تديـــر النافـــذة المخاطـــر مـــن خـــال اســـتراتيجية إدارة المخاطـــر.

معـــدل الربـــح الفعلـــي )العائـــد الفعلـــي( ألداة ماليـــة نقديـــة هـــو المعـــدل الـــذي عنـــد اســـتخدامه فـــي احتســـاب قيمـــة حاليـــة ينتـــج عـــن القيمـــة الدفتريـــة لـــأداة. 
المعـــدل هـــو معـــدل ســـابق ألداة ذات معـــدل ثابـــت مدرجـــة بالقيمـــة المهلكـــة ومعـــدل حالـــي ألداة ذات معـــدل عائـــم أو أداة مدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة.

٦-٤-٣  أدوات قياس مخاطر معدل الربح

تستخدم النافذة األدوات التالية لقياس مخاطر معدل الربح في مجالها:
تحليل فجوات إعادة التسعير الذي يقيس الفروق الحسابية بين األصول وااللتزامات ذات الحساسية للربح لمجال النافذة بشروط مطلقة.  •   

•  تحليـــل قيمـــة نقطـــة األســـاس هـــو قيـــاس الحساســـية لكافـــة المنتجـــات والمراكـــز المســـعرة لمعـــدالت الربـــح. قيمـــة نقطـــة األســـاس هـــي التغيـــر فـــي     

 صافـــي القيمـــة الحاليـــة لمركـــز ناشـــئ مـــن تغيـــر نقطـــة أســـاس 1 فـــي منحنـــى العائـــدات. ويقيـــس هـــذا حساســـية المراكـــز أو المحفظـــة للتغيـــرات فـــي 
معدالت الربح.

٦-٤-٤  مراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدل الربح

طبقـــت النافـــذة أنظمـــة معلومـــات لمراقبـــة مخاطـــر معـــدل الربـــح والســـيطرة عليهـــا واإلبـــاغ عنهـــا. تقـــدم التقاريـــر علـــى أســـاس زمنـــي للجنـــة التنفيذيـــة ومجلـــس 
اإلدارة للمكتـــب الرئيســـي.

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر السيولة )تابع(   ٦-٥

نسبة تغطية السيولة وصافي معدل التمويل المستقر   ٦-٥-٢

يقوم البنك أيضً بمراقبة السيولة من خال نسبة تغطية السيولة وصافي معدل التمويل المستقر. وفيما يلي المستويات الحالية لهذه المعدالت: 

ريال عماني باألالف

إجمالي القيمة غير نسبة تغطية السيولة: 
المرجحة )المتوسط(

إجمالي القيمة 
المرجحة )المتوسط(

      األصول السائلة عالية الجودة 

1)HQLA( ٢7.٢49   إجمالي األصول السائلة عالية الجودة

       التدفقات النقدية الصادرة 

40.1٣1٣.88٣ودائع األفراد والودائع من الشركات الصغيرة، منها:٢

٢.5941٣0 ودائع ثابتة ٣

٣7.5٣7٣.754 ودائع أقل ثباتً 4

46.6٢٢٢1.649  التمويل المجمع غير المضمون، ومنها:5

-  - ودائع العمليات )كافة األطراف المقابلة( والودائع في شبكات البنوك التعاونية 6

46.6٢٢٢1.649 الودائع بخاف العمليات )كافة األطراف المقابلة(7

   الدين غير المضمون 8

-     التمويل المجمع المضمون 9

76554  متطلبات إضافية، ومنها:10

-  - التدفقات الصادرة للتعرضات للمشتقات ومتطلبات الضمان األخرى 11

-  - التدفقات الصادرة المتعلقة بخسائر التمويل على منتجات الدين 1٢

76554 تسهيات السيولة واالئتمان 1٣

٢.745٢.745  التزامات تمويل تعاقدية أخرى 14

٣4.54٢1.7٢7  التزامات تمويل طارئة أخرى 15

٣٠.٠٥9    إجمالي التدفقات النقدية الصادرة 1٦

       التدفقات النقدية الواردة 

17)repos اإلقراض المضمون )أي عكس   -  -

11.97410.٣٣٣  التدفقات الواردة من التعرضات العاملة بالكامل 18

6٢.0001.715    تدفقات نقدية واردة أخرى 19

7٣.97٤1٢.٠٤8   إجمالي التدفقات النقدية الواردة ٢٠

اجمالي القيمة المعدلة    

٢1 HQLA ٢7.٢٤9     اجمالي

18.٠11  إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة  ٢٢

1٥1.٢9   نسبة تغطية السيولة )٪(٢٣

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر السيولة   ٦-٥

ـــاء بالتزاماتهـــا عنـــد حلـــول موعـــد  ـــدوام ســـيولة كافيـــة للوف ـــه ســـيكون لديهـــا علـــى ال ـــك، أن إن منهـــج النافـــذة إلدارة مخاطـــر الســـيولة هـــو لضمـــان، مـــا أمكـــن ذل
اســـتحقاقها، تحـــت الظـــروف العاديـــة والصعبـــة، بـــدون تكبـــد خســـائر غيـــر مقبولـــة أو المخاطـــرة باإلضـــرار بســـمعة صحـــار الدولـــي ش.م.ع.ع.

ــات  ــل التدفقـ ــة وتفاصيـ ــا الماليـ ــا والتزاماتهـ ــول أصولهـ ــيولة حـ ــح السـ ــق بملمـ ــرى تتعلـ ــاط األخـ ــدات النشـ ــات مـــن وحـ ــة بالبنـــك معلومـ ــة المركزيـ تتلقـــى الخزينـ
ـــة بمحفظـــة أصـــول ماليـــة ســـائلة قصيـــرة األجـــل وتتكـــون فـــي أغلبيتهـــا  ـــك تحتفـــظ الخزينـــة المركزي ـــة األخـــرى الناشـــئة عـــن األعمـــال المســـتقبلية. بعـــد ذل النقدي
مـــن اســـتثمارات قصيـــرة األجـــل بـــاألوراق الماليـــة والتمويـــل والســـلفيات وســـلفيات البنـــوك وتســـهيات بيـــن البنـــوك للتأكـــد مـــن الحفـــاظ علـــى ســـيولة كافيـــة 
بالبنـــك ككل. وتتـــم مقابلـــة متطلبـــات وحـــدات النشـــاط مـــن الســـيولة مـــن خـــال التمويـــل والســـلفيات قصيـــرة األجـــل مـــن الخزينـــة المركزيـــة لتغطيـــة أي تذبـــذب 
قصيـــر األجـــل والتمويـــل طويـــل األجـــل لتحديـــد أي متطلبـــات ســـيولة أساســـية. ووضـــع البنـــك كذلـــك خطـــة ســـيولة طارئـــة شـــاملة لـــإلدارة الفعالـــة للســـيولة. 

وبهـــذه العمليـــة تتـــم العنايـــة المطلوبـــة للتأكـــد مـــن التـــزام النافـــذة بـــكل تعليمـــات البنـــك المركـــزي العمانـــي. 

تتـــم مراجعـــة كل سياســـات الســـيولة وإجراءاتهـــا وتصـــادق عليهـــا لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات. تـــم توضيـــح احتســـاب فجـــوة الســـيولة عنـــد اســـتحقاق األصـــول 
ــو ٢00٣. ــؤرخ 7 مايـ ــم رقـــم ب م 955 المـ ــواردة بالتعميـ ــات الـ ــً للتوجيهـ ــاب وفقـ ــذا االحتسـ ــداد هـ ــم إعـ ــات. تـ وااللتزامـ

التعرض لمخاطر السيولة   1-٦-٥

معـــدل اإلقـــراض وهـــو معـــدل إجمالـــي التمويـــات والســـلف لودائـــع العمـــاء ورأس المـــال ويتـــم رصـــده علـــى أســـاس يومـــي بمـــا يتماشـــى مـــع اإلرشـــادات التنظيميـــة. 
داخليـــً يتـــم وضـــع معـــدل اإلقـــراض علـــى أســـاس أكثـــر تحفظـــً ممـــا هـــو مطلـــوب بموجـــب اللوائـــح. كمـــا تقـــوم النافـــذة أيضـــً بـــإدارة مخاطـــر الســـيولة لديهـــا علـــى 
أســـاس منتظـــم برصـــد معـــدل الســـيولة وهـــو معـــدل صافـــي األصـــول الســـائلة إلـــى إجمالـــي األصـــول علـــى أســـاس شـــهري. لهـــذا الغـــرض فـــإن صافـــي األصـــول 

الســـائلة يعتبـــر علـــى أنـــه يتضمـــن النقـــد ومـــا يماثـــل النقـــد، وأوراق الديـــن المصنفـــة بدرجـــة اســـتثمار التـــي لهـــا ســـوق نشـــط وبـــه ســـيولة.

كانت تفاصيل معدل اإلقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في ٣1 ديسمبر ٢019 على النحو التالي:

٣1 ديسمبر ٢٠19 

 معدل السيولة معدل اإلقراض 

1٦.79%8٥.٥٢%المتوسط عن العام

٢٠.9٦%8٦.٠8%الحد األقصى عن العام 

11.٦٤%8٤.1٣%الحد األدنى عن العام

يلخـــص الجـــدول أدنـــاه ملمـــح اســـتحقاق التزامـــات النافـــذة فـــي تاريـــخ التقريـــر اســـتنادًا إلـــى ترتيبـــات الدفـــع التعاقديـــة. تـــم تحديـــد االســـتحقاقات التعاقديـــة لأصـــول 
وااللتزامـــات علـــى أســـاس الفتـــرة المتبقيـــة فـــي تاريـــخ قائمـــة المركـــز المالـــي إلـــى تاريـــخ االســـتحقاق التعاقـــدي وهـــي ال تأخـــذ فـــي االعتبـــار االســـتحقاقات الفعليـــة كمـــا 

هـــو مشـــار إليهـــا فـــي تاريـــخ الودائـــع المحتفـــظ بهـــا لـــدى النافـــذة وتوفـــر األمـــوال الســـائلة.

خالل ثالثة أشهرالقيمة الدفترية
من ٤ إلى
1٢ شهرًا

 سنة إلى ثالث
سنوات

 أكثر من ثالث
اإلجماليسنوات

٣1 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

174.4٢6٢٢.٢9070.67٣٣1.8٣154.674179.٤٦8ودائع وكالة

17.48517.٤8٥---17.485ودائع عماء وحسابات أخرى

٢.٢٢٣٢.٢٢٣---٢.٢٢٣التزامات أخرى

19٤.1٣٤٢٢.٢9٠7٠.٦7٣٣1.8٣17٤.٣8٢199.17٦إجمالي االلتزامات

حقوق الملكية لحملة حسابات 
٢9.187٢9.187---٢9.187االستثمار

٢٢٣.٣٢1٢٢.٢9٠7٠.٦7٣٣1.8٣11٠٣.٥٦9٢٢8.٣٦٣

ــة  ــرة الزمنيـ ــال الُعمانـــي وللفتـ ــة بالريـ ــات المدرجـ ــول وااللتزامـ ــذة لأصـ ــل للنافـ ــر األجـ ــيولة قصيـ ــز السـ ــد مركـ ــيولة لرصـ ــوة السـ ــر فجـ ــداد تقريـ ــذة بإعـ ــوم النافـ تقـ
المســـتحقة خـــال شـــهر واحـــد. يجـــب تســـوية الفجـــوة عنـــد توفـــر أدوات إعـــادة الشـــراء أو إعـــادة التمويـــل وعـــن خطـــوط االئتمـــان غيـــر المســـتغلة أيضـــً، إن وجـــدت. 

يجـــب التقريـــر عـــن قائمـــة الســـيولة قصيـــرة األجـــل إلـــى لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات شـــهريً.

تعرض النافذة لمخاطر معدل الربح مبينة في المرفق 1 و٢.
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6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر السوق   ٦-٦

مخاطـــر الســـوق هـــي تلـــك المخاطـــر التـــي تنشـــأ مـــن التغيـــرات فـــي معـــدالت الربـــح ومعـــدالت صـــرف العمـــات األجنبيـــة وأســـعار الســـلع. الغـــرض مـــن إدارة مخاطـــر 
الســـوق هـــو إدارة والســـيطرة علـــى التعـــرض لمخاطـــر الســـوق فـــي حـــدود معاييـــر مقبولـــة فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي يتـــم فيـــه الحصـــول علـــى أفضـــل عائـــد فـــي 

ظـــل المخاطـــر.

مخاطر السوق مائمة لأنشطة المصرفية واألنشطة التجارية ولكن قياسها وإدارتها قد تختلف حسب تلك األنشطة.

ــة للعمـــات  ــزه المفتوحـ ــدود علـــى مراكـ ــع حـ ــبة مثـــل وضـ ــاليب مناسـ ــتخدام أسـ ــه باسـ ــوق فـــي محفظتـ ــر السـ ــة مخاطـ ــاس ومراقبـ ــامي بقيـ ــار اإلسـ ــوم صحـ يقـ
األجنبيـــة بالرغـــم مـــن أنهـــا غيـــر جوهريـــة. 

مخاطر السوق في مجال المتاجرة   1-٦-٦

تتضمن مخاطر السوق عدة مخاطر ولكن العناصر الرئيسية هي مخاطر معدل األرباح ومخاطر تحويل العملة األجنبية.
يتـــم القيـــام بأعمـــال الخزينـــة ضمـــن حـــدود مخاطـــر ســـوق معتمـــدة. ويعـــد ضمـــان توفـــر هيـــكل حـــدود مخاطـــر ســـوق مائـــم فـــي كل األوقـــات لتنظيـــم األعمـــال 

مـــن مســـؤولية الخزينـــة.
تم وضع القيود لـ:

مخاطر العمات األجنبية  l 	

معدل مخاطر العائدات  l 	

منتجات تعامل معتمدة  l 	

عمات تعامل معتمدة  l 	

حد أقصى للفترة  l 	

تعقـــد لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات اجتماعـــات دوريـــة لمناقشـــة عـــدم اتســـاق األصـــول وااللتزامـــات وتقيـــم مخاطـــر معـــدل الربـــح ومخاطـــر العمـــات األجنبيـــة ومخاطـــر 
الســـيولة التـــي يتعـــرض لهـــا صحـــار اإلســـامي، لغـــرض اتخـــاذ الخطـــوات الكفيلـــة بـــإدارة مثـــل هـــذه المخاطـــر. ومـــع توجيهـــات لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات، يقـــوم 

قســـم الخزينـــة بالبنـــك بـــإدارة مخاطـــر معـــدالت الفوائـــد ومخاطـــر العمـــات األجنبيـــة التزامـــً بتوجيهـــات السياســـة التـــي توضـــح الحـــدود المناســـبة.

عبء رأس المال لمخاطر السوق المختصة مبين أدناه: 

ريال عماني باآلالف

 -مخاطر مركز معدل األرباح

-مخاطر مركز حقوق الملكية

5.9٢4مخاطر العمات األجنبية

 -مخاطر السلع

مخاطر العملة   ٦-٦-٢

مخاطـــر العمـــات هـــي المخاطـــر التـــي تنشـــأ مـــن تقلـــب قيمـــة األداة الماليـــة بســـبب التغيـــرات فـــي معـــدالت صـــرف العمـــات األجنبيـــة. قـــام مجلـــس اإلدارة بوضـــع 
ـــة. تتضمـــن حـــدود المراكـــز المفتوحـــة مراكـــز مفتوحـــة مبيتـــة ومراكـــز مفتوحـــة لحظيـــة. يتـــم  ـــكل العمل حـــدود للمراكـــز المفتوحـــة الكليـــة وللمراكـــز المفتوحـــة ل

رصـــد المراكـــز المفتوحـــة علـــى نحـــو يومـــي ويتـــم اســـتخدام اســـتراتيجيات تغطيـــة لضمـــان المحافظـــة علـــى المراكـــز فـــي إطـــار الحـــدود الموضوعـــة. 

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر السيولة )تابع(   ٦-٥

نسبة تغطية السيولة وصافي معدل التمويل المستقر )تابع(  ٦-٥-٢

صافي معدل التمويل المستقر 
)ريال عماني باآلالف(

القيمة غير المرجحة باالستحقاق المتبقي 

أقل من 6 أشهر عدم االستحقاق 
6 أشهر إلى

القيمة المرجحة سنة فأكثرأقل من سنة 

٣4.898-  - - ٣4.898رأس المال 1

٣٣.٣88   ٣٣.٣88رأس المال النظامي ٢

1.510   1.510أدوات رأس المال األخرى ٣

65.018- 6.407- 65.8٣5ودائع األفراد وودائع من العماء من الشركات الصغيرة 4

     ودائع ثابتة 5

65.018 6.407 65.8٣5ودائع أقل ثباتً 6

48.٢49- 67.747- ٢8.751تمويل مجمع7

     ودائع عمليات 8

48.٢49 67.747 ٢8.751تمويل مجمع آخر 9

التزامات ذات أصول مترابطة متوافقة 10

٣8.894٣6.488   التزامات أخرى:11

1٢ NSFR التزامات مشتقات   

1٣
كافة االلتزامات األخرى وحقوق الملكية غير المدرجة في الفئات 

٣6.055٣6.488   السابقة 

184.65٢   إجمالي ASF )التمويل المستقر المتاح(1٤
   بند التمويل المستقر المتاح

15NSFR إجمالي األصول السائلة عالية الجودة

ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى ألغراض تشغيلية 16

05.٢847.650198.799174.844قرض وأوراق مالية عاملة:17

18
قروض عاملة لمؤسسات مالية مضمونة مقابل أصول سائلة عالية 

-     الجودة المستوى 1 

19
قروض عاملة لمؤسسات مالية مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة 

-     خارج المستوى 1، وقروض عاملة غير مضمونة لمؤسسات مالية

٢0

قروض عاملة لشركات غير مالية وقروض إلى العماء األفراد 
والشركات والمؤسسات الصغيرة وقروض إلى جهات سيادية وبنوك 

5.865 5.٢847.650 مركزية ومنشآت ذات أغراض خاصة، منها:

٢1
- ذات مخاطر مرجحة أقل من أو تساوي ٣5٪ وفقً لطريقة بازل ٢ 

-     القياسية لمخاطر االئتمان 

198.799168.979 - - - الرهون السكنية العقارية العاملة، ومنها: ٢٢

٢٣
- ذات مخاطر مرجحة أقل من أو تساوي ٣5٪ وفقً لطريقة بازل ٢ 

198.799168.979   القياسية لمخاطر االئتمان 

٢4
أوراق مالية غير متعثرة وغير مؤهلة للتصنيف ضمن HQLA بما في 

-    0ذلك األوراق المالية المتداولة 

-     أصول لها التزامات مترابطة متوافقة ٢5

٢.8151.504٢.911- 0أصول أخرى:٢6

     المنتجات المادية المتداولة بما في ذلك الذهب. ٢7
أصول مسجلة كهامش مبدئي لعقود المشتقات والمساهمات إلى ٢8

 CCPs األموال المتعثرة   

٢9 NSFR أصول المشتقات   

   التزامات المشتقات NSFR  قبل خصم هامش التغير ٣0

٢.8151.504٢.911  جميع األصول األخرى غير المدرجة في الفئات أعاه ٣1

765٣4.54٢1.765  البنود خارج الميزانية العمومية ٣٢

٣٣RSF 179.5٢1    اجمالي

10٢.86    صافي معدل التمويل المستقر )٪(٣٤

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

المخاطر الخاصة بالعقود  )تابع(   9-٦

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال وفقً لمختلف فئات المخاطر لكل من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسامية. 

ريال عماني باآلالف

األصول االئتمانية 

المرجحة بالمخاطر

متطلبات

رأس المال

1٣.4801.48٣مديونيات المرابحة

٣4.5٣1٣.798اإلجارة المنتهية بالتمليك

7٢.6857.995استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

4٣.6414.800المشاركة المنتهية بالتمليك

1.14٢1٢6إيداعات لدى بنوك

8.008881استثمارات

4.7855٢6خدمات أخرى 

٣0.8٣4٣.٣9٢خارج الميزانية العمومية 

٢٠9.1٠٦٢٣.٠٠1

الحوكمة الشرعية   7

تـــم تطبيـــق هيكلـــة إدارة شـــرعية فـــي النافـــذة ويتمثـــل الهـــدف الرئيســـي منهـــا فـــي التحقـــق مـــن االلتـــزام بالشـــريعة فـــي جميـــع األوقـــات. فيمـــا يلـــي أهـــم عناصـــر 
هيكلـــة اإلدارة الشـــرعية للنافـــذة:

مجلس الرقابة الشرعية:  )1   

ــار  ــً لإلطـ ــرعية وفقـ ــب الشـ ــق والتدريـ ــف التدقيـ ــريعة، ووظائـ ــال للشـ ــة االمتثـ ــذ ومراقبـ ــة لتنفيـ ــؤولية الكليـ ــل المسـ ــذي يتحمـ ــي الـ ــع الداخلـ ٢(  المراجـ   
اإلســـامية. للصيرفـــة  والرقابـــي  التنظيمـــي 

االمتثـــال للشـــريعة )وفـــق إرشـــادات الفتـــاوى الصـــادرة عـــن مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية( ووفـــق متطلبـــات اإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية يعتبـــر 
إلزاميـــً ويتـــم تنفيـــذه مـــن خـــال مراجعـــة وموافقـــة العقـــود واالتفاقيـــات والسياســـات واإلجـــراءات والمنتجـــات والتقاريـــر )حســـابات توزيـــع األربـــاح(، إلـــخ.

تقـــوم النافـــذة بالتحقـــق مـــن تنفيـــذ عمليـــات نافـــذة الصيرفـــة اإلســـامية علـــى نحـــو يتمثـــل للشـــريعة ويخضـــع لمتطلباتهـــا مـــن خـــال اتبـــاع السياســـات واإلجـــراءات 
التاليـــة:

أ(   تطبيـــق إطـــار شـــرعي وفقـــً لمتطلبـــات اإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية ومعاييـــر هيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات الماليـــة    
الشـــرعية. الرقابـــة  عـــن مجلـــس  الصـــادرة  والتوجيهـــات  اإلســـامية واإلرشـــادات 

توزيع الواجبات والوظائف الرئيسية، يتم تكليف مدير تنفيذي مستقل بمسؤولية االمتثال والتدقيق الشرعي. ب(    

ج(  تطبيـــق أدلـــة ووثائـــق للسياســـات واإلجـــراءات فيمـــا يتعلـــق بمنتجاتنـــا وعملياتنـــا واالمتثـــال والتدريـــب والضوابـــط الداخليـــة وتوفيرهـــا للموظفيـــن    
المعنييـــن.

يتم تقديم تقارير التدقيق الشرعي لمجلس الرقابة الشرعية وفقً للخطة السنوية المتفق عليها.  د(    

يتم االحتفاظ بأصول نافذة الصيرفة اإلسامية بشكل منفصل ومميز عن األصول التقليدية. ه(    

ال يمكن للنافذة إيداع أموال لدى البنوك التقليدية بما في ذلك صحار الدولي. و(    

ز(  تقـــوم إدارة النافـــذة بالتحقـــق مـــن أن الموظفيـــن فـــي أقســـام رئيســـية معينـــة يتبعـــون رؤســـاء أقســـامهم فـــي تسلســـل هرمـــي ينتهـــي عنـــد    
النافـــذة.  رئيـــس 

لدى النافذة موظفون مخصصون ألقسام األعمال مثل األفراد والشركات والخزانة، إلخ وهم يتبعون رئيس الصيرفة اإلسامية.  ح(    

إن النظام البنكي األساسي المعتمد لدى النافذة قادر على مراعاة الطبيعة الفريدة لعقود ومعامات وعمليات الصيرفة اإلسامية.    ط(    

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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مخاطر التشغيل   7-٦

تعـــرف المخاطـــر التشـــغيلية بأنهـــا مخاطـــر الخســـارة المباشـــرة أو غيـــر المباشـــرة الناشـــئة عـــن عـــدم كفايـــة أو فشـــل فـــي العمليـــات الداخليـــة للبنـــك أو الموظفيـــن 
واألنظمـــة أو مـــن العوامـــل الخارجيـــة. تنشـــأ المخاطـــر التشـــغيلية نظـــرًا لعـــدة أســـباب مرتبطـــة بعمليـــات النافـــذة وموظفيهـــا وتقنياتهـــا وبنيتهـــا التحتيـــة ومـــن 

العوامـــل الخارجيـــة وال تتضمـــن مخاطـــر غيـــر مخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر الســـوق ومخاطـــر الســـيولة.

ـــم الحصـــول علـــى إيجابيـــات  تبنـــت النافـــذة سياســـات وإجـــراءات مشـــابهة للتخفيـــف مـــن المخاطـــر التشـــغيلية كتلـــك المعتمـــدة مـــن قبـــل المكتـــب الرئيســـي. ت
ــابهة  ــة مشـ ــات التاليـ ــول العمليـ ــات حـ ــد السياسـ ــامية. وتعـ ــة اإلسـ ــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـ ــزام باإلطـ ــة بااللتـ ــه التحتيـ ــز الرئيســـي وبنيتـ ــات المركـ عمليـ

لسياســـات المركـــز الرئيســـي:
تعقب أحداث الخسارة والمخاطر المحتملة.  l 	

اإلباغ عن الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات على أساس منتظم.  l 	

مراجعة التقارير المشتركة من قبل مدراء المخاطر والمدراء المباشرين.  l 	

ــريعة  ــادئ الشـ ــامية ومبـ ــة اإلسـ ــي للصيرفـ ــي والرقابـ ــار التنظيمـ ــزام باإلطـ ــان االلتـ ــن ضمـ ــؤول عـ ــرغ مسـ ــزام متفـ ــف التـ ــذة موظـ ــدى النافـ ــك، لـ ــى ذلـ ــاوًة علـ وعـ
والقوانيـــن والتنظيمـــات المعتمـــدة.  

مخاطر تجارية متنقلة   8-٦

تشـــير المخاطـــر التجاريـــة المنتقلـــة لحجـــم المخاطـــر التـــي تحـــول للمســـاهمين للتخفيـــف مـــن تحمـــل حامـــل حســـاب االســـتثمار بعـــض أو كافـــة المخاطـــر التـــي 
يتعرضـــون لهـــا تعاقديـــً فـــي عقـــود المضاربـــة. 

ـــي للمخاطـــر الناشـــئة مـــن األصـــول التـــي  ـــر إجمال ـــر المقيـــدة ألث ـــة حســـابات االســـتثمار غي ـــح وتحمـــل الخســـارة(، يتعـــرض حمل ـــة )مشـــاركة الرب ضمـــن عقـــود المضارب
يســـتثمرون أموالهـــم فيهـــا، ولكـــن نافـــذة صحـــار اإلســـامي تديـــر هـــذه المخاطـــر مـــن خـــال المخاطـــر التجاريـــة المنتقلـــة. 

يتـــم تحقيـــق مشـــاركة المخاطـــر بتشـــكيل واســـتخدام عـــدة احتياطيـــات مثـــل احتياطـــي مســـاواة األربـــاح وبتســـوية حصـــة أربـــاح نافـــذة صحـــار اإلســـامي لتســـهيل 
العائـــدات مســـتحقة الدفـــع لحملـــة حســـابات االســـتثمار مـــن التعـــرض لتذبـــذب فـــي إجمالـــي العائـــدات الناشـــئ عـــن المخاطـــر البنكيـــة وبالتالـــي للتمكيـــن مـــن دفـــع 

العائـــدات التنافســـية فـــي الســـوق. تمـــت مناقشـــة احتياطـــي مســـاواة األربـــاح بالتفصيـــل أعـــاه. 

تديـــر نافـــذة صحـــار اإلســـامي المخاطـــر التجاريـــة المنتقلـــة كمـــا هـــو محـــدد فـــي سياســـة توزيـــع األربـــاح. تتنـــازل النافـــذة عـــن أتعابهـــا فـــي حالـــة حـــدوث المخاطـــر 
التجاريـــة المنتقلـــة. تديـــر النافـــذة معـــدل الربـــح مـــع النوافـــذ اإلســـامية األخـــرى بتشـــغيل بنـــوك إســـامية/تجارية فـــي الســـلطنة.

لدى البنك متوسط أتعاب محملة بنسبة 16% من الدخل المتحقق من األصول المخصصة للوعاء خال العام.

لم تنشئ النافذة أي احتياطيات وبالتالي لم يتم عرض تحليل متعلق بها. 

المخاطر الخاصة بالعقود    9-٦

يتعـــرض األصـــل فـــي كل نـــوع مـــن التمويـــل اإلســـامي إلـــى مزيـــج متنـــوع مـــن مخاطـــر االئتمـــان والســـوق وبالتالـــي تنشـــأ الحاجـــة إلـــى تخصيـــص رأس المـــال مقابـــل 
تعرضـــات المخاطـــر. 

كمـــا فـــي تاريـــخ التقريـــر، تحمـــل األصـــول الماليـــة مخاطـــر ائتمـــان فقـــط وبالتالـــي يتـــم تخصيـــص رأس المـــال وفقـــً للتعليمـــات الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي. 
إن مزيـــج المنتجـــات الحالـــي ال يغيـــر مـــن طبيعـــة المخاطـــر وفقـــً لمرحلـــة العقـــد. 

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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مكافآت هيئة الرقابة الشرعية 

ريال عماني باآلالف٣1 ديسمبر ٢٠19

اإلجماليأتعاب الجلسة مكافآت

15.4001.15516.555د. حسين حامد حسن

11.5501.1551٢.705د. مدثر صديقي

7.7001.1558.855الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

7.7001.1558.855الشيخ فهد محمد هال الخليلي

4٢.٣504.6٢046.970

اجتماعات وحضور مجلس الرقابة الشرعية 

٢6 يناير 1٣٢0٢0 أكتوبر 11٢019 يوليو  ٢1٢019 أبريل ٢019أسماء أعضاء مجلس الرقابة الشرعية

عدد االجتماعات 
التي تم 
حضورها

PPPO٣د. حسين حامد حسن

PPPP4د. مدثر صديقي

PPPP4الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

PPPP4الشيخ فهد محمد هال الخليلي

المسؤولية االجتماعية للشركات

يقوم »صحار اإلسامي« بتنفيذ برنامج توعية العماء حول الخدمات المصرفية اإلسامية، كما يدعم أنشطة تضمن االمتثال للشريعة اإلسامية.

إفصاحات أخرى

 :)IBRF( فيما يلي اإلفصاحات المطلوبة بموجب اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسامية

•  لم يكن هناك أي خلط بين األموال  
•  ال يوجد مبلغ مستحق السداد إلى المكتب الرئيسي كما في ٣1 ديسمبر ٢019  

•  لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خال السنة  

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

الحوكمة الشرعية )تابع(  7

يتـــم تطبيـــق عمليـــات التدقيـــق الشـــرعي علـــى أســـاس ربـــع ســـنوي بموجـــب اإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية وترفـــع إلـــى مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية 
ـــر  ـــم يتضمـــن التقري ـــال الشـــرعي للنافـــذة، ول ـــره الســـنوي لســـنة ٢019 حـــول االمتث ـــة الشـــرعية تقري لمراجعتهـــا وإصـــدار التوجيهـــات بشـــأنها. أصـــدر مجلـــس الرقاب

ـــغ إلـــى الحســـاب الخيـــري. وجـــود أي مخالفـــات ولـــم يوجـــه أي مبال

يشرف المراجع الشرعي الداخلي على خطط التدريب الشرعي للطرف المرخص. تم تنظيم برنامج تدريبي للموظفين خال العام ٢019. 

ال يحتفظ مجلس الرقابة الشرعية بأي عاقة تجارية مع البنك.

نبذة عن هيئة الرقابة الشرعية

الدكتور حسين حامد حسن

ـــون المقـــارن فـــي جامعـــة القاهـــرة، وقـــد حصـــل علـــى شـــهادة الدكتـــوراه مـــن كليـــة الشـــريعة بجامعـــة  األســـتاذ الدكتـــور حســـين هـــو أســـتاذ فـــي الشـــريعة والقان
األزهـــر، جمهوريـــة مصـــر العربيـــة؛ وماجســـتير فـــي الفقـــه المقـــارن مـــن جامعـــة نيويـــورك، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وتخـــرج فـــي كليـــة الحقـــوق كمـــا درس االقتصـــاد 
بجامعـــة القاهـــرة، جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، وهـــو حائـــز علـــى شـــهادة الدكتـــوراه الفخريـــة فـــي القانـــون المدنـــي مـــن جامعـــة دورهـــام فـــي المملكـــة المتحـــدة. 
يحظـــى الدكتـــور حســـين بخبـــرة تمتـــد إلـــى مـــدة أكثـــر مـــن 50 عامـــً فـــي مجـــال الخدمـــات المصرفيـــة اإلســـامية وهـــو رئيـــس مجالـــس الرقابـــة الشـــرعية ألكثـــر مـــن ٣0 
بنـــكً ومؤسســـة ماليـــة. كمـــا قـــام بتأليـــف أكثـــر مـــن 50 كتابـــً وورقـــة بحـــث، وقـــد كتـــب أكثـــر مـــن 400 مقالـــة شـــاملة. وقـــد أشـــرف علـــى الخطـــة الشـــاملة لترجمـــة ٢00 
كتـــاب إســـامي إلـــى لغـــات مختلفـــة. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، نجـــح فـــي تحويـــل العديـــد مـــن البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة التقليديـــة إلـــى مؤسســـات وبنـــوك إســـامية.

الدكتور مدثر صديقي

ـــون مـــن كليـــة شـــيكاغو كينـــت  ـــال درجـــة الدكتـــوراه فـــي القان ـــر صديقـــي خبيـــر مشـــهور عالميـــً فـــي الدراســـات اإلســـامية والقوانيـــن الغربيـــة. قـــد ن الدكتـــور مدث
ــارد، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة؛ وأكمـــل دراســـات  للقانـــون، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وشـــهادة ماجســـتير فـــي القانـــون مـــن كليـــة الحقـــوق بجامعـــة هارفـ
 AAOIFI إســـامية مـــن الجامعـــة اإلســـامية فـــي المدينـــة المنـــورة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية. وهـــو عضـــو فـــي لجنـــة معاييـــر الشـــريعة اإلســـامية الخاصـــة بــــ
ـــر بخبـــرة  ـــا. يحظـــى الدكتـــور مدث وفـــي المجمـــع الفقهـــي ألمريـــكا الشـــمالية. وهـــو باحـــث فـــي أكاديميـــة البحـــوث الشـــرعية الدوليـــة للتمويـــل اإلســـامي فـــي ماليزي
ـــى مـــدة أكثـــر مـــن ٣0 عامـــً فـــي تقديـــم االستشـــارات الشـــرعية والقانونيـــة، وفـــي التوثيـــق المصرفـــي اإلســـامي، والبحـــوث، والمحاضـــرات والتحكيـــم ألكثـــر  تمتـــد إل

ـــم. ـــع أنحـــاء العال ـــة فـــي جمي مـــن 40 منظمـــة وجامعـــة ومراكـــز بحثي

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

نـــال الشـــيخ عـــزان بـــن ناصـــر بـــن فرفـــور العامـــري شـــهادة البكالوريـــوس فـــي الدراســـات اإلســـامية وتخصـــص  فـــي القضـــاء، وقـــد عمـــل الشـــيخ عـــزان بـــن ناصـــر فرفـــور 
ـــه خبـــرة واســـعة فـــي أحـــكام الشـــريعة وذلـــك بعـــد أن شـــارك فـــي العديـــد مـــن  العامـــري ســـكرتيرًا لمفتـــي ســـلطنة عمـــان فـــي قســـم الفتـــوى منـــذ عـــام ٢001، ولدي

الـــدورات فـــي تلـــك المجـــاالت باإلضافـــة الـــى عـــدد مـــن ورش العمـــل والمؤتمـــرات ذات الصلـــة.

الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

تخـــرج الشـــيخ فهـــد فـــي جامعـــة فلوريـــدا أتانتيـــك بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وبعـــد ذلـــك التحـــق بالبنـــك المركـــزي العمانـــي، حيـــث كان عضـــوًا مـــن قســـم 
الخزينـــة واالســـتثمار. بعـــد ذلـــك انضـــم الشـــيخ فهـــد إلـــى شـــركة المدينـــة لاســـتثمار حيـــث أصبـــح نائـــب المديـــر العـــام للخدمـــات المصرفيـــة االســـتثمارية. وشـــملت 
مســـؤولياته الرئيســـية إدارة المحافـــظ، وترويـــج مشـــروعات غرينفيلـــد والتعامـــل مـــع األفـــراد ذوي المـــاءة الماليـــة العاليـــة. ومؤخـــرًا، قـــام الشـــيخ فهـــد بتأســـيس 

ـــة االســـتثمارية والخدمـــات االستشـــارية. ـــم الخدمـــات المصرفي ـــة األمـــد مـــن خـــال تقدي ـــات طويل ـــاء عاق ـــى بن ـــان لاســـتثمار التـــي تركـــز عل شـــركة بيـــت البي

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

2٨٧التقرير السنوي لصحار الدولي 2٨٦٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19
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عمومية

الميزانية ال

ى 
حت

هر 
ش

د
واح

 ٣-1
هر

ش
أ

 ٣-٦
هر

ش
أ

 1٦-٢
هرًا

ش
دة 

سنة واح
ن

سنتي
ى 

إل
 ٢-٣

ت
سنوا

 ٣-٤
ت

سنوا
 ٤-٥

ت
سنوا

 7-٥
ت

سنوا
 1٠-7

ت
سنوا

1٥-1٠
سنة

 ٢٠-1٥
سنة

ن 
أكثر م

سنة
 ٢٠

ال 
سية 

سا
ح

ها
ل

ي
اإلجمال

1
ودائع جارية 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
7٣.700

7٣.7٠٠
٢

ودائع توفير
17.480

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
17.٤8٠

٣
ل

ودائع ألج
7.٢97

879
٢0.588

46.918
٢4.٣٢6

4.949
٣.505

4٣٢
٣10

-
-

-
-

-
1٠9.٢٠٤

4
ودائع أخرى

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
5.1٢6

٥.1٢٦

5
ي/

س
ى المركز الرئي

ستحقة إل
صدة م

أر
ت التابعة/الفروع

شركا
ال

5.000
-

-
٣.850

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

8.8٥٠

6
ك أخرى 

ى بنو
ستحقة إل

صدة م
أر

-
5.775

-
96٣

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٦.7٣8
7

ت إيداع
هادا

ش
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

8
ض أخرى

قرو
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

9
ن الفروع

ت بي
ي معاما

صاف
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

10
ستحقة الدفع

فواتير م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

11
ستحقة الدفع

فائدة م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1٢
ت )أخرى( 

صا
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1٣
ت فورية وآجلة

مبيعا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

14
س المال

رأ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٣0.000
٣٠.٠٠٠

15
ت

طيا
احتيا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
٣.655

٣.٦٥٥
16

أرباح محتجزة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٢.٢66
٢.٢٦٦

17
ديون ثانوية 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
18

سنة الحالية( 
سارة ال

أخرى )ربح/خ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

19
 R

ep
os شراء

إعادة ال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٢0
F

R
A

S
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٢1
عقود آجلة 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
٢٢

ت 
مبادال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
٢٣

ت 
خيارا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
٢4

ل 
ت قابلة للتحوي

سندا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٢.٢٢٣
٢.٢٢٣

٢5
ت أخرى

التزاما
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ي
اإلجمال

٢9.777
٦.٦٥٤

٢٠.٥88
٥1.7٣1

٢٤.٣٢٦
٤.9٤9

٣.٥٠٥
٤٣٢

٣1٠
-

-
-

-
11٦.97٠

٢٥9.٢٤٢

الفجوة 
٥8.718

7.8٣7
)٦.٢8٠(

٢٣.٠18
)1٠.7٥٥(

)٤.9٣٠(
)٣.٥٠٥(

)٤٣٢(
٢٣٥

٢٣
77

٣٣٢
٦8٥

)٦٣.٤٥٥(
1.٥٦8

الفجوة التراكمية
٥8.718

٦٦.٥٥٥
٦٠.٢7٥

8٣.٢9٣
7٢.٥٣8

٦7.٦٠8
٦٤.1٠٣

٦٣.٦71
٦٣.9٠٦

٦٣.9٢9
٦٤.٠٠٦

٦٤.٣٣8
٦٥.٠٢٣

1.٥٦8

سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر 2019
ي ٣1 دي

كما ف

ت
صول وااللتزاما

سية األ
سا

قائمة ح
ق 1

المرف
ف

ي باآلال
ريال عمان

م
الرق

صول وخارج 
ت الواردة، أ

دفقا
الت

عمومية
الميزانية ال

ى 
حت

هر 
ش

د
واح

 ٣-1
هر

ش
أ

 ٣-٦
هر

ش
أ

 1٦-٢
هرًا

ش
دة 

سنة واح
ن

سنتي
ى 

إل
 ٢-٣

ت
سنوا

 ٣-٤
ت

سنوا
٤-٥

ت
سنوا

7-٥
ت

سنوا
 1٠-7

ت
سنوا

1٥-1٠
سنة

 ٢٠-1٥
سنة

ن 
أكثر م

سنة
 ٢٠

ال 
سية 

سا
ح

ها
ل

ي
اإلجمال

1
صندوق

ي ال
نقد ف

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1.9٢4

1.9٢٤

٢
ي

ك المركزي العمان
ودائع لدى البن

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
10.066

1٠.٠٦٦

٣
ي/

س
ن المركز الرئي

ستحقة م
صدة م

أر
ت التابعة/الفروع

شركا
ال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
ك أخرى

ن بنو
ستحقة م

صدة م
أر

5.٢84
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٥.٢8٤

5
ت

ستثمارا
ا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
٢٣.4٢٣

٢٣.٤٢٣

6
ت اإلذنية.

سندا
ت وال

كمبياال
ال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

7
ف

شو
ك

ى الم
ت عل

سحوبا
م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

8
ف

سل
ض و

قرو
8٣.٢11

14.491
14.٣08

74.749
1٣.571

19
-

-
-

٢٣
77

٣٣٢
685

1٣.٣16
٢1٤.78٢

9
ض المتعثرة 

القرو
-

-
-

-
-

-
-

-
545

-
-

-
-

-
٥٤٥

10
صول ثابتة

أ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1.095
1.٠9٥

11
ن الفروع 

ت بي
ي المعاما

صاف
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1٢
ستحقة

فائدة م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1.568
1.٥٦8

1٣
صول أخرى

أ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٢.1٢٣
٢.1٢٣

14
ت فورية وآجلة 

شتريا
م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

15
 R

ep
os شراء

سترداد إعادة ال
ا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

16
F

R
A

S
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

17
ت 

مبادال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

18
عقود آجلة 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

19
ت 

خيارا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٢0
ى التحديد( 

األخرى )يرج
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ي
اإلجمال

88.٤9٥
1٤.٤91

1٤.٣٠8
7٤.7٤9

1٣.٥71
19

-
-

٥٤٥
٢٣

77
٣٣٢

٦8٥
٥٣.٥1٥

٢٦٠.81٠

سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر 2019
ي ٣1 دي

كما ف
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ت )تابع(
صول وااللتزاما

سية األ
سا

قائمة ح
ف 

ي باآلال
         ريال عمان

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ق ٣
المرف

 
 

  
م

الرق
عمومية(

صول وخارج الميزانية ال
ت واردة )أ

دفقا
ت

د
هر واح

ش
ى 

حت

٣-1

هر
ش

أ
هر

ش
٣-٦ أ

9-٦

هر
ش

أ
هرًا

ش
 1٢-9

ت
سنوا

 ٣-1
ت

سنوا
 ٣-٥

ن
أكثر م

ت 
سنوا

 ٥
ي

اإلجمال

1
صندوق

ي ال
نقد ف

1.9٢4
-

-
-

-
-

-
-

1.9٢٤

٢
ي

ك المركزي العمان
ودائع لدى البن

4.60٣
50٢

998
714

1.٢٣1
9٢5

٢٢6
867

1٠.٠٦٦

٣
ت التابعة/

شركا
ي/ال

س
ى المركز الرئي

ستحقة إل
صدة م

أر

الفروع 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4
ك أخرى

ن بنو
ستحقة م

صدة م
أر

5.٢84
-

-
-

-
-

-
-

٥.٢8٤

5
ت

ستثمارا
ا

٢.701
٢.701

٢.701
-

4.٣58
-

10.961
-

٢٣.٤٢٣

6
ت اإلذنية.

سندا
ت وال

كمبياال
ال

-
-

-
-

-
-

-
-

-

7
ف

شو
ك

ى الم
ت عل

سحوبا
م

-
-

-
-

-
-

-
-

-

8
ف

سل
ض و

قرو
٣.1٢6

٢.418
٣.490

٣.588
٣.٣61

٢9.446
٢9.1٢8

140.٢٢5
٢1٤.78٢

9
ض المتعثرة 

القرو
-

-
-

-
1٣6

-
-

409
٥٤٥

10
صول ثابتة

أ
-

-
-

-
-

-
-

1.095
1.٠9٥

11
ن الفروع 

ت بي
ي المعاما

صاف
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1٢
ستحقة

فائدة م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1٣
صول أخرى 

أ
٢.1٢٣

-
-

-
-

-
-

-
٢.1٢٣

14
ت فورية وآجلة

شتريا
م

5٢.040
٢1.945

19.٣95
-

-
9.80٣

-
-

1٠٣.18٣

15
ت

مبادال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

16
ت 

خيارا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

17
شراء 

سترداد إعادة ال
ا

-
-

-
-

-
-

-
-

-

18
ت ائتمانية ملزمة

طا
ارتبا

60.000
-

-
-

-
-

-
-

٦٠.٠٠٠

19
ضمان وقبول

ت ائتمان و
طابا

خ
1

٢1٣
700

8٢0
196

٣8
-

٢5
1.99٣

٢0
ف 

شو
ك

ى الم
ب عل

سح
ن ال

ستخدم م
الجزء غير الم

ت
سلفيا

ل وال
والتموي

765
٣98

1.09٢
7٣٢

٣98
5٢٢

1٣٣
5٣

٤.٠9٣

٢1
ض ثانوية(

سحوبة )قرو
ت غير م

ضا
تعر

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ي
اإلجمال

1٣٢.٥٦7
٢8.177

٢8.٣7٦
٥.8٥٤

9.٦8٠
٤٠.7٣٤

٤٠.٤٤8
1٤٢.٦7٤

٤٢8.٥11

سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر 2019
ي ٣1 دي

كما ف

قائمة حساسية األصول وااللتزامات )تابع(

التعرض لمخاطر معدل األرباح - المرفق ٢

٣1 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالف

5.854صافي دخل أرباح

٣4.898رأس المال 

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٥٠ نقطة أساس

٣16.1٣تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع 50 نقطة أساس

5.40نسبة التأثير على صافي األرباح ٪

0.91نسبة التأثير على رأس المال ٪

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع 1٠٠ نقطة أساس

6٣٢.٢6تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع 100 نقطة أساس

10.80نسبة التأثير على صافي األرباح ٪

 1.81نسبة التأثير على رأس المال ٪

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

1.٢65تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٢00 نقطة أساس

٢1.60نسبة التأثير على صافي األرباح ٪

٣.6٢نسبة التأثير على رأس المال ٪

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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م
الرق

عمومية(
ت وخارج الميزانية ال

صادرة )التزاما
ت 

دفقا
ت

هر 
ش

ى 
حت

د
واح

هر
ش

1-٣ أ
هر

ش
٣-٦ أ

هر
ش

٦-9 أ
هرًا

ش
 1٢-9

ت
سنوا

 ٣-1
ت

سنوا
 ٣-٥

ن ٥ 
أكثر م

ت
سنوا

ي
اإلجمال

٢6
سنة الحالية(

سارة ال
األخرى )ربح/خ

-
-

-
-

-
-

-
-

-

٢7
ض ثانوية(

سحوبة )قرو
ت غير م

ضا
تعر

-
-

-
-

-
-

-
-

-

٢8
ل 

ت قابلة للتحوي
سندا

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ي
اإلجمال

88.9٢8
٤٥.91٠

٥٣.٢٦٣
٢8.٣٢٢

٤٠.٣٢9
1٠٠.٢٥7

7.٣٦1
٦٤.1٤٠

٤٢8.٥11

ت التراكمية
االلتزاما

88.9٢8
1٣٤.8٣8

188.1٠1
٢1٦.٤٢٣

٢٥٦.7٥1
٣٥7.٠٠9

٣٦٤.٣7٠
٤٢8.٥11

-

الفجوة
٤٣.٦٣9

)17.7٣٣(
)٢٤.887(

)٢٢.٤٦8(
)٣٠.٦٤9(

)٥9.٥٢٣(
٣٣.٠87

78.٥٣٤
-

الفجوة التراكمية
٤٣.٦٣9

٢٥.9٠7
1.٠٢٠

)٢1.٤٤8(
)٥٢.٠97(

)111.٦٢٠(
)78.٥٣٤(

٠
-

ت التراكمية
ن االلتزاما

سبة م
الفجوة التراكمية كن

٤9.٠7
19.٢1

٠.٥٤
)9.91(

)٢٠.٢9(
)٣1.٢7(

)٢1.٥٥(
٠.٠٠

-

سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر 2019
ي ٣1 دي

كما ف

م
الرق

عمومية(
ت وخارج الميزانية ال

صادرة )التزاما
ت 

دفقا
ت

هر 
ش

ى 
حت

د
واح

هر
ش

1-٣ أ
هر

ش
٣-٦ أ

هر
ش

٦-9 أ
هرًا

ش
 1٢-9

ت
سنوا

 ٣-1
ت

سنوا
 ٣-٥

ن 
أكثر م

ت
سنوا

 ٥
ي

اإلجمال

1
ودائع جارية

14.740
14.740

11.055
7.٣70

7.٣70
-

-
18.4٢5

7٣.700

٢
ودائع توفير

876
874

874
874

874
4.٣69

4.٣69
4.٣69

17.480

٣
ل

ودائع ألج
7.٢16

705
٢0.508

14.96٣
٣1.761

٢5.705
٢.961

5.٣85
109.٢04

4
ودائع أخرى 

4.9٣9
5

88
7

57
٢8

٢
-

5.1٢6

5
ت تابعة/فروع

شركا
ي/

س
ى المركز الرئي

ستحقة إل
صدة م

أر
5.000

-
-

٣.850
-

-
-

-
8.850

6
ك أخرى 

ى بنو
ستحقة إل

صدة م
أر

-
5.775

-
96٣

-
-

-
-

6.7٣8

7
ت إيداع 

هادا
ش

-
-

-
-

-
-

-
-

-

8
ت أخرى 

سلفيا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

9
ن الفروع 

ت فيما بي
ي المعاما

صاف
-

-
-

-
-

-
-

-
-

10
ستحقة الدفع 

فواتير م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

11
ستحقة الدفع

فائدة م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1٢
ت 

ستثمارا
ض قيمة ا

ض وانخفا
سائر الفرو

ف خ
ص بخا

ص
مخ

-
-

-
-

-
-

-
-

-

1٣
ت أخرى 

التزاما
٢.٢٢٣

-
-

-
-

-
-

-
٢.٢٢٣

14
ت فورية وآجلة 

مبيعا
5٢.040

٢1.945
19.٣95

-
-

9.80٣
-

-
10٣.18٣

15
ت 

مبادال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

16
ت 

خيارا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

17
شراء 

إعادة ال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

18
ضمان وقبول

ت ائتمان و
طابا

خ
٢47

991
64٣

87
11

14
-

-
1.99٣

19
ت ائتمانية ملزمة

طا
ارتبا

-
-

-
-

-
60.000

-
-

60.000

٢0
ف 

شو
ك

ى الم
ب عل

سح
ن ال

ستخدم م
الجزء غير الم

ت
سلفيا

ل وال
والتموي

1.647
875

700
٢08

٢56
٣٣8

٢9
40

4.09٣

٢1
ى التحديد(

األخرى )يرج
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٢٢
س المال

رأ
-

-
-

-
-

-
-

٣0.000
٣0.000

٢٣
ت

طيا
احتيا

-
-

-
-

-
-

-
٣.655

٣.655

٢4
أرباح محتجزة

-
-

-
-

-
-

-
٢.٢66

٢.٢66

٢5
ديون ثانوية 

-
-

-
-

-
-

-
-

-

سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر 2019
ي ٣1 دي

كما ف

ت )تابع(
صول وااللتزاما

سية األ
سا

قائمة ح
ف 

ي باآلال
         ريال عمان
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 الميزانية العمومية 
 كما في القوائم 

المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢٠19

 وفقًا لنطاق 
التجميع النظامي

المرجعكما في ديسمبر ٢٠19

األصول

11,990 11,990 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

5,٢84 5,٢84 أرصدة لدى البنوك وأموال تحت الطلب على المدى القصير

٢٣,4٢٣ ٢٣,4٢٣ االستثمارات:

15,٣18 15,٣18 من ضمنها محتفظ بها حتى االستحقاق

  مستبعدة من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

NANAاستثمارات في كيانات تابعة

NA NAاستثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

 NA NAمن ضمنها متاحة للبيع

NANA مستبعدة من استثمارات متاحة للبيع: استثمارات في شركات تابعة

NANAاستثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

8,105 8,105 محتفظ بها للمتاجرة

٢11,985 ٢11,985 قروض وسلف

  من ضمنها:

-   -   قروض وسلف لبنوك محلية

-    -قروض وسلف لبنوك غير محلية

٢07,7٢6 ٢07,7٢6 قروض وسلف لعماء محليين

-   - قروض وسلف لعماء غير مقيمين لعمليات محلية

1,0٢٢ 1,0٢٢ قروض وسلف لعماء غير مقيمين لعمليات خارجية

٣,٢٣7 ٣,٢٣7 قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

-   -   تمويل من نافذة الصيرفة اإلسامية

1,095 1,095 أصول ثابتة

٣,5٣4 ٣,5٣4 أصول أخرى

من بينها:

شهرة وأصول غير ملموسة

من بينها:

-   -   الشهرة

-   -   أصول غير ملموسة أخرى )باستثناء حقوق خدمات الرهن(

-   -   أصول ضريبة مؤجلة

-   -   الشهرة عند التجميع

-   -   الرصيد المدين في حساب األرباح والخسائر

٢٥7,٣11 ٢٥7,٣11 إجمالي األصول

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

نموذج التسوية كما في ديسمبر 2019 )تابع( 

ريال عماني باآلالف الخطوة ٢:  

 الميزانية العمومية 
 كما في القوائم 

المالية المنشورة
كما في ديسمبر ٢٠19

 وفقًا لنطاق 
التجميع النظامي

كما في ديسمبر ٢٠19

األصول

11,990 11,990 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

-   -   شهادات إيداع

5,٢84 5,٢84 مستحق من بنوك

٢11,985 ٢11,985 تمويل وسلف

٢٣,4٢٣ ٢٣,4٢٣ استثمارات في أوراق مالية

-   -   قروض وسلف للبنوك

1,095 1,095 الممتلكات والمعدات

-   -   أصول ضريبة مؤجلة

٣,5٣4 ٣,5٣4أصول أخرى

٢٥7,٣11 ٢٥7,٣11 إجمالي األصول

االلتزامات

15,588 15,588 مستحقات للبنوك

٢05,510 ٢05,510 ودائع العماء

-   -   التزامات ضريبة جارية ومؤجلة

٢,٢٢٣ ٢,٢٢٣ التزامات أخرى 

-   -   ديون ثانوية

-   -   سندات قابلة للتحويل إلزاميً

٢٢٣,٣٢1 ٢٢٣,٣٢1 إجمالي االلتزامات

-حقوق المساهمين

٣0,000 ٣0,000 رأس المال المدفوع

-    عاوة إصدار األسهم

1٣4 1٣4 احتياطي قانوني

988 988 احتياطي عام

٢,868 ٢,868 األرباح المحتجزة*

-   -   تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لاستثمارات

-   -   احتياطي الديون الثانوية

٣٣,99٠ ٣٣,99٠ إجمالي حقوق المساهمين

٢٥7,٣11٢٥7,٣11مجموع االلتزامات وأموال المساهمين

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

نموذج التسوية كما في ديسمبر 2019

ريال عماني باآلالف الخطوة 1:  
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اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

 الميزانية العمومية 
 كما في القوائم 

المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢٠19

 وفقًا لنطاق 
التجميع النظامي

المرجعكما في ديسمبر ٢٠19

٣0,000 ٣0,000 رأس المال المدفوع

من ضمنها:

٣0,000 ٣0,000 مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة األولى

-   -   مبلغ مؤهل لرأسمال الفئة اإلضافية األولى

1,1٢٢ 1,1٢٢ االحتياطي والفائض

من بينها

٢,868 ٢,868 األرباح المحتجزة

-   -   احتياطيات أخرى

-   -   تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لاستثمارات

من بينها:

أNANA خسائر من القيمة العادلة لاستثمارات

NA NAأرباح من القيم العادلة لاستثمارات

NA NAخفض 55٪ من األرباح

٣٣,990 ٣٣,990 إجمالي رأس المال

٢05,510 ٢05,510 ودائع: 

من ضمنها:

-   -   ودائع من البنوك

46,67٢ 46,67٢ ودائع العماء

ودائع من نافذة الصيرفة اإلسامية

158,8٣8 158,8٣8 )ودائع أخرى يرجى تحديدها( ودائع وكالة

15,588 15,588 اقتراضات

-   -   من بينها: من البنك المركزي العماني

15,588 15,588 من بنوك

-   -   من مؤسسات ووكاالت أخرى

-   -   اقتراضات على شكل سندات وصكوك

-   -   أخرى )ديون ثانوية(

٢,٢٢٣ ٢,٢٢٣ التزامات ومخصصات أخرى من بينها:

 من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

بمن بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

-   -   من بينها: سندات مرتبطة بأصول ثابتة

-   -   سندات مرتبطة بالشهرة

-   -   سندات مرتبطة بأصول غير ملموسة

٢٥7,٣11 ٢٥7,٣11 اإلجمالي

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

نموذج التسوية كما في ديسمبر 2019 )تابع( 

ريال عماني باآلالف الخطوة ٢: )تابع(  

نموذج التسوية كما في ديسمبر 2019 )تابع( 

ريال عماني باآلالف الخطوة ٣:  

رأس المال العام الفئة 1: األدوات واالحتياطيات

 مكونات
 رأس المال 

 النظامي المقرر 
من البنك

المصدر بناء على األرقام 
المرجعية/خطابات 

الميزانية العمومية وفقًا 
للنظام النظامي للتجميع 

من الخطوة ٢ 

 مؤهل لرأس المال العام المصدر المباشرة )ويعادل الشركات غير المساهمة( 1
 ٣0,000 مضافً إليه فائض األسهم

 ٢,868 األرباح المحتجزة ٢

 1,1٢٢ الدخل الشامل اآلخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(٣

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

 رأس المال العام المصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى 5
 -   )مبلغ مسموح به في مجموعة األسهم العادية الفئة 1(

 ٣٣,99٠ رأسمال عام الفئة 1 قبل التسويات النظامية6

 -   تسويات التقييم الحذر7

 -   الشهرة )صافيً من التزام الضريبة المتعلق بها(8

أNA  خسائر من القيمة العادلة لاستثمارات9

ب-   سندات مرتبطة باالستثمارات10

 ٣٣,99٠ رأس المال العام الفئة 1 )فئة األسهم المشتركة 1(11
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ريال عماني باآلالف

رأسمال إضافي الطبقة 1 : أدوات

-أدوات الطبقة اإلضافية 1 مؤهلة ومصدرة مباشرًة مضافً إليها فائض األسهم المتعلق بها٣0

-من ضمنها: مصنف كحقوق ملكية وفقً للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣15

-من ضمنها: مصنف كالتزامات وفقً للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣٢6

-أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لاستبعاد التدريجي من الطبقة 1 اإلضافية٣٣

أدوات الطبقة 1 اإلضافية )وأدوات مجموعة رأسمال عام الطبقة 1 غير متضمنة في الصف رقم 5( مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها ٣4
من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في الطبقة اإلضافية 1(

-

-من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لاستبعاد التدريجي٣5

-رأس المال اإلضافي - الطبقة 1: قبل التسويات النظامية٣٦

رأس المال اإلضافي - الطبقة 1: التسويات النظامية

-استثمارات في أدوات الطبقة اإلضافية 1 المملوكة٣7

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الطبقة اإلضافية ٣81

استثمارات رأس المال األعمال المصرفية والتمويل والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق ٣9
حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من معدل ٪10(

-

 استثمارات جوهرية في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي40
)بالصافي من المراكز قصيرة األجل المستحقة(

-

تسويات تنظيمية وطنية محددة41
تسويات نظامية تطبق على الطبقة اإلضافية 1 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 

-

-
-
-

-تسويات نظامية مطبقة على الطبقة اإلضافية 1 نظرًا ألن الطبقة ٢ غير كافية لتغطية التخفيضات4٢

-إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الطبقة -1 اإلضافية ٤٣

-رأسمال الطبقة -1 اإلضافية ٤٤

٣٣,٣88 رأسمال الطبقة 1 )الطبقة 1= األسهم العادية الطبقة 1 + الطبقة اإلضافية 1(٤٥

رأسمال الطبقة ٢: األدوات والمخصصات

-مصدر مباشرًة مؤهل ألدوات الطبقة ٢ مضافً فائض األسهم ذات الصلة46

-أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لاستبعاد التدريجي من الطبقة 47٢

أدوات الطبقة اإلضافية ٢ )وأدوات مجموعة األسهم العادية 1 والطبقة اإلضافية 1 غير مضمنة في الصف 5 أو ٣4( مصدرة من قبل شركات 48
تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة الطبقة ٢(

-

-من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لاستبعاد التدريجي49

1,510 مخصصات50

1,٥1٠ رأسمال الطبقة ٢ قبل التسويات النظامية٥1

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

نموذج إفصاحات بازل 3 الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال عماني باآلالف

رأسمال األسهم العادية الطبقة 1: األدوات واالحتياطيات

٣0,000 رأس المال المشترك المؤهل الذي تم إصداره مباشرة )وما يعادلها للشركات غير المشتركة( باإلضافة إلى فائض األسهم ذات الصلة1

٢,٢66 األرباح المحتجزة٢

1,1٢٢ الدخل الشامل اآلخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(٣

-رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج التدريجي من طبقة رأس المال العام 1 )ينطبق على الشركات غير المساهمة فقط(4

-ضخ رأسمال القطاع العام المعفى حتى 1 يناير ٢018 

-رأسمال عام مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة رأس المال العام الطبقة 1(5

٣٣,٣88رأسمال عام الطبقة 1 قبل التسويات النظامية٦

رأسمال عام الطبقة 1: التسويات النظامية

-تسويات التقييم الحذر7

-الشهرة )صافيً من التزام الضريبة المتعلق بها(8

-أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمات الرهن )صافيً من التزام الضريبة المتعلق بها(9

-أصول ضريبة مؤجلة معتمدة على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها(10

-احتياطي تغطية التدفقات النقدية11

-عجز المخصصات للخسائر المتوقعة1٢

1٣)CP1 أرباح التوريق من البيع )كما هو موضح في الفقرة 14-9 من-

-أرباح وخسائر نظرًا للتغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة14

-صافي أصول مكافآت صندوق تقاعد محددة15

-استثمارات في أسهمه الخاصة )إن لم تحتسب مسبقً بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية العمومية المبلغ عنها(16

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في األسهم العادية17

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق 18
حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من معدل ٪10(

-

استثمارات جوهرية في األسهم العادية للمؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير 19
األجل المستحق )مبلغ أكثر من معدل ٪10(

-

-حقوق خدمات رهن )مبلغ أكثر من معدل ٪10(٢0

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة )مبلغ أكثر من معدل 10٪، صافيً من التزام الضريبة المتعلق به(٢1

-مبلغ يتجاوز معدل ٢٢٪15

-منه: استثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية٢٣

-منه: حقوق خدمات رهن٢4

-منه: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة٢5

-تسويات تنظيمية وطنية محددة٢6

-تسويات نظامية تطبق على رأسمال عام الطبقة 1 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

-من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 

-من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 

-من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 

-تسويات نظامية مطبقة على رأسمال عام الطبقة 1 نظرًا لعدم كفاية الطبقة 1 والطبقة ٢ اإلضافية لتغطية الخصم٢7

-إجمالي التسويات النظامية على رأسمال عام الطبقة ٢81

٣٣,٣88 رأسمال عام الطبقة ٢91

نموذج إفصاحات بازل 3 الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية 

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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ريال عماني باآلالف

مبالغ أقل من معدل التخفيض )قبل المخاطر المرجحة(

-استثمارات غير جوهرية في رأسمال مؤسسات مالية أخرى7٢

-استثمارات جوهرية في األسهم المشتركة لمؤسسات مالية7٣

-حقوق خدمة رهن )صافيً من التزام الضريبة المتعلق بها(74

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها(75

الحدود القصوى المطبقة إلضافة مخصصات في الطبقة ٢

-مخصصات مؤهلة لإلضافة في الطبقة ٢ فيما يتعلق بالتعرض شريطة منهج موحد )قبل تطبيق الحدود القصوى(76

-الحدود القصوى إلضافة مخصص في الطبقة ٢ وفقً لمنهج موحد77

-مخصصات مؤهلة لإلضافة في الطبقة ٢ فيما يتعلق بالتعرض الخاضعة لمنهج داخلي مبنية على التصنيف )قبل تطبيق الحدود القصوى(78

-الحدود القصوى إلضافة مخصص في الطبقة ٢ وفقً لمنهج داخلي مبني على التصنيف79

أدوات رأسمالية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي )ينطبق فقط للفترة بين 1 يناير ٢٠18 و 1 يناير ٢٠٢٢(

-الحد األقصى الحالي على أدوات األسهم العادية الطبقة 1 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي80

-مبالغ مستثناة من أدوات األسهم العادية الطبقة 1 نظرًا للحد األقصى )زيادة على الحد األقصى بعد االسترداد واالستحقاق(81

-الحد األقصى الحالي على أدوات الطبقة اإلضافية 1 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي8٢

-مبالغ مستثناة من الطبقة اإلضافية 1 نظرًا للحد األقصى )زيادة على الحد األقصى بعد االسترداد واالستحقاق(8٣

-الحد األقصى الحالي على أدوات الطبقة ٢ خاضعة لترتيبات االستبعادالتدريجي84

-مبالغ مستثناة من الطبقة ٢ نظرًا للحد األقصى )زيادة على الحد األقصى بعد االسترداد واالستحقاق(85

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

نموذج إفصاحات بازل 3 الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال عماني باآلالف

رأسمال الطبقة ٢: التسويات النظامية

-استثمارات في أدوات الطبقة ٢ المملوكة5٢

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الطبقة 5٣٢

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بالصافي من الوضع قصير األجل 54
المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من عتبة ٪10(

-

 استثمارات جوهرية في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي55
)بالصافي من المراكز قصيرة األجل المستحقة(

-

تسويات تنظيمية وطنية محددة56
تسويات نظامية تطبق على الطبقة ٢ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 

-

-إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الطبقة ٥7٢

1,٥1٠ رأسمال الطبقة ٥8٢

٣٤,898 إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال= الطبقة 1 + الطبقة ٢(٥9

األصول المرجحة بالمخاطر

األصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 

-

٢٢1,8٠٢ إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر )٦٠أ+٦٠ب+٦٠ج(٦٠

 ٢09,106 من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان60أ

٢,01٢ من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر السوق60ب

10,684 من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل60ج

معدالت رأس المال

15.05معدل رأسمال عام الطبقة 1 )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(61

15.05معدل الطبقة 1 )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(6٢

15.7٣مجموع رأس المال )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(6٣

 متطلبات االحتياطي الخاصة بالمؤسسة )متطلبات أسهم عادية الطبقة 1 مضافً احتياطي حماية رأس المال مضافً متطلبات االحتياطي64
ضد التقلبات الدورية مضافً متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(

٪9.50

٢.50٪من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال65

 من ضمنها: متطلبات احتياطي ضد التقلبات الدورية للبنك66

 من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال67

 أسهم عادية الطبقة 1 متاح للوفاء باالحتياطيات )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(68

الحدود الدنيا الوطنية )إن كانت تختلف عن بازل ٣(

7.00٪الحد األدنى الوطني لمعدل رأسمال عام الطبقة 1)إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(69

9.00٪الحد األدنى الوطني للطبقة 1)إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(70

11.00٪الحد األدنى الوطني إلجمالي رأس المال )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(71

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

نموذج إفصاحات بازل 3 الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(
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معًا نحو آفاق جديدة
-لتحقيق الفوز

للتواصل
-



شبكة الفروع

صحار الدولي

صحار اإلسالمي

فرع العامرات
صندوق البريد: ٢4٣

الرمز البريدي: 119، العامرات
هاتف: 8565 ٢487 968+

فاكس: 85٣5 ٢487 968+

فرع العذيبة
صندوق البريد: 4019

الرمز البريدي: 11٢، العذيبة
هاتف: 1٢٢6 ٢449 968+

فاكس: 4649 ٢449 968+

فرع عبري
صندوق البريد: 487

الرمز البريدي: 511، عبري
هاتف: 864٢ ٢568 968+

فاكس: 8681 ٢568 968+

فرع حي مطرح التجاري
صندوق البريد: 44

الرمز البريدي: 114، حي الميناء
هاتف: 0077 ٢47٣ 968+

فاكس: 0٢40 ٢47٣ 968+

فرع روي
صندوق البريد: 104

الرمز البريدي: 1٣1، روي
هاتف: ٣887 ٢48٣ 968+

فاكس: 4٣48 ٢48٣ 968+

فرع سناو
صندوق البريد: 7٢

الرمز البريدي: 418، سناو
هاتف: 5٢77 ٢55٢ 968+
فاكس: 40٣0 ٢55٢ 968+

فرع الخوض
صندوق البريد: 46٣

الرمز البريدي: 1٣٢، الخوض
هاتف: 10٢5 ٢454 968+

فاكس: 9940 ٢418 968+

فرع بهالء
صندوق البريد: 8

الرمز البريدي: 61٢، بهاء
هاتف: 9466 ٢541 968+
فاكس: 9410 ٢541 968+

فرع جعالن بني بو علي
صندوق البريد: 90

الرمز البريدي: 416، جعان
هاتف: 4488 ٢555 968+

فاكس: ٣74٢ ٢555 968+

فرع المصنعة
صندوق البريد: ٣71

الرمز البريدي: ٣1٢، المصنعة
هاتف: 119٢ ٢697 968+

فاكس: 1194 ٢697 968+

فرع صحم
صندوق البريد: ٢1٢

الرمز البريدي: ٣19، صحم
هاتف: 497٢ ٢685 968+

فاكس: 4874 ٢685 968+

فرع صحار
صندوق البريد: 8٣1

الرمز البريدي: ٣11، صحار
هاتف: 6957 ٢684 968+

فاكس: ٣95٢ ٢684 968+

فرع الخوير
صندوق البريد: 1٢٢

الرمز البريدي: 10٣، الخوير
هاتف: 0٢16 ٢448 968+

فاكس: 0٣54 ٢448 968+

فرع بركاء 
صندوق البريد: 5٢8

الرمز البريدي: ٣٢0، بركاء
هاتف: ٣58٣ ٢688 968+

فاكس: ٣59٢ ٢688 968+

فرع الخابورة
صندوق البريد: 580

الرمز البريدي: ٣٢6، الخابورة
هاتف: ٢٢4٢ ٢680 968+

فاكس: ٢448 ٢680 968+

فرع نزوى
صندوق البريد: ٢٢7

الرمز البريدي: 611، نزوى
هاتف: ٢675 ٢541 968+

فاكس: ٢677 ٢541 968+

فرع صاللة
صندوق البريد: 1577

الرمز البريدي: ٢11، صالة
هاتف: 5٢٣9 ٢٣٢9 968+

فاكس: 79٣٢ ٢٣٢9 968+

فرع صور
صندوق البريد: ٢69

الرمز البريدي: 411، صور
هاتف: 5199 ٢554 968+

فاكس: 5084 ٢554 968+

فرع القرم
صندوق البريد: 44

الرمز البريدي: 114، القرم
هاتف: 57٢7 ٢456 968+

فاكس: ٣٢9٢ ٢456 968+

فرع البريمي
صندوق البريد: 70

الرمز البريدي: 51٢، البريمي
هاتف: 050٢ ٢565 968+

فاكس: 054٢ ٢565 968+

فرع خصب
صندوق البريد: ٢٢9

الرمز البريدي: 811، خصب
هاتف: ٢565 ٢67٣ 968+

فاكس: ٢569 ٢67٣ 968+

فرع قريات
صندوق البريد: ٢99

الرمز البريدي: 1٢0، قريات
هاتف: 5090 ٢484 968+

فاكس: 509٣ ٢484 968+

فرع السيب
صندوق البريد: 869

الرمز البريدي: 111، مطار 
السيب

هاتف: ٢771 ٢44٢ 968+
فاكس: ٢050 ٢44٢ 968+

فرع السويق
صندوق البريد: 1٣

الرمز البريدي: ٣15، السويق
هاتف: 0019 ٢686 968+

فاكس: 001٢ ٢686 968+

فرع أفينيوز مول
صندوق البريد: ٢٣60

الرمز البريدي: 11٣، العذيبة
هاتف: 4417 ٢461 968+

فاكس: 790٣ ٢564 968+

فرع إبراء
صندوق البريد: 505

الرمز البريدي: 400، إبراء
هاتف: 1414 ٢557 968+

فاكس: ٢٢٣4 ٢557 968+

فرع المعبيلة
صندوق البريد: ٢104

الرمز البريدي: 1٣٢، المعبيلة
هاتف: ٣118 ٢446 968+

فاكس: ٣1٢1 ٢446 968+

فرع الرستاق
صندوق البريد: ٢٢0

الرمز البريدي: ٣٢9، الرستاق
هاتف: 50٣1 ٢687 968+

فاكس: 50٢8 ٢687 968+

فرع شناص
صندوق البريد: 458

الرمز البريدي: ٣٢4، شناص
هاتف: 8٢8٢ ٢674 968+

فاكس: 85٢0 ٢674 968+

فرع الوطية
صندوق البريد: 4148

الرمز البريدي: 11٢، روي
هاتف: ٢٢84 ٢457 968+
فاكس: 11٢5 ٢457 968+

فرع الخوض
صندوق البريد: ٣٢09

الرمز البريدي: 111، الخوض
هاتف: 9949 ٢418 968+

فاكس: 9940 ٢418 968+

فرع فرق
صندوق البريد: 1579

الرمز البريدي: 611، نزوى
هاتف: 7789 ٢544 968+
فاكس: 1186 ٢544 968+

فرع الغبرة
صندوق البريد: 186

الرمز البريدي: 1٣0، الغبرة
هاتف: 4417 ٢461 968+

فاكس: 4٢٣٣ ٢461 968+

فرع سعادة
صندوق البريد: 140

الرمز البريدي: ٢15، صالة
هاتف: 7٣99 ٢٣٢٢ 968+

فاكس: 7٣78 ٢٣٢٢ 968+

فرع بركاء
صندوق البريد: ٢95

الرمز البريدي: ٣٢0، بركاء
هاتف: ٣188 ٢688 968+

فاكس: ٣٢0٣ ٢688 968+

فرع غال
صندوق البريد: ٢05

الرمز البريدي: 114، حي الميناء
هاتف: 706٣ ٢461 968+

فاكس: 7٢79 ٢450 968+

فرع المعبيلة
صندوق البريد: 1٣٢5

الرمز البريدي: 1٢٢، المعبيلة
هاتف: ٣771 ٢446 968+

فاكس: 7٢16 ٢4٢6 968+

فرع صحار
صندوق البريد: 1٢64

الرمز البريدي: ٣11، صحار
هاتف: ٢٢0٣ ٢664 968+
فاكس: 0110 ٢664 968+

أرقـام الهـواتـف

الخدمات المصرفية التجارية

الخدمة الشخصية

الخزينة

صحار اإلسالمي

إدارة الثروات

المقر الرئيسي

الموقع: مجمع السيف، منطقة شاطئ القرم
ص.ب.: 44، حي الميناء، الرمز البريدي 114، سلطنة عمان

فينود كومار دوربا
رئيس وحدة المؤسسات المصرفية التجارية الكبيرة باإلنابة

هاتف: ٢1٢6 ٢466 968+
فاكس: ٢110 ٢466 968+

Vinod.durbha@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

جنان سلطان
مساعد مدير عام أول ائتمان الدوائر والشركات الحكومية وتمويل المشاريع والقروض 

المشتركة
هاتف: ٢140 ٢466 968+

فاكس: 0010 2473 968+ 
Jeanan.sultan@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

وليد بن مرزوق المشيرفي
مساعد المدير العام ورئيس قسم المؤسسات التجارية المتوسطة

هاتف: ٢0٣0 ٢466 968+
فاكس: 0045 ٢456 968+

  Waleed.almusheifri@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

عبدالحفيظ بن عثمان البلوشي
مساعد المدير العام ورئيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

هاتف: 7101 ٢45٢ 968+
فاكس: 7116 ٢45٢ 968+

Abdulh.albalushi@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

سريرام سوبرامنين
رئيس التجارة الخارجية

هاتف: 0٢05 ٢47٣ 968+
فاكس: 0٣61 ٢47٣ 968+

  Sriram.subramanian@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

مارك زغيب
مدير تنفيذي أول ورئيس المؤسسات المالية

هاتف: 1970 ٢476 968+
فاكس: 1741 ٢476 968+

 Marc.zogheib@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

جيجي تاريان وارجيس
رئيس إدارة األصول

هاتف: 0٣66 ٢47٣ 968+
فاكس: 1741 ٢476 968+

Gigi.varghese@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

سيرينيفازا راو إيدوبالي
رئيس - تمويل المشاريع والقروض المشتركة

هاتف: ٢115 ٢466 968+
فاكس: ٢1٢5 ٢466 968+

Srinivasa.edupalli@soharinternational.com  :البريد اإللكتروني

أحمد بن راشد السالمي
مساعد المدير العام ورئيس مساندة الفروع

هاتف: 0٣7٣ ٢47٣ 968+
فاكس: 0٢59 ٢47٣ 968+

Ahmed.alsalmi@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

سعيد بن علي الهنائي 
مساعد مدير عام أول – الخزينة

هاتف: 0٢٣9 ٢47٣ 968+
فاكس: 0٢80 ٢47٣+968 

Saeed.alhina@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

سالم بن خميس المسكري
نائب مدير عام الصيرفة اإلسامية

هاتف: 7٣0٣ ٢40٣ 968+
Salim.almaskry@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

فهد بن أكبر الزدجالي
رئيس قسم الخدمات المصرفية لأفراد والفروع

هاتف: 0٣5٢ ٢47٣ 968+
فاكس: 0٢76 ٢47٣ 968+

Fahad.alzadjali@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

عطاء الرحيم حنفي
رئيس الخدمات المصرفية اإلسامية للشركات

هاتف: 1877 ٢476 968+
فاكس: 0٢76 ٢47٣ 968+

Ataurrahim.hanafi@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

عزيز بن محمد بن ناصر الجهضمي
مساعد المدير العام ورئيس إدارة الثروات

هاتف: 000٣ ٢47٣ 968+
Aziz.aljahdhami@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

هاتف: 0000 ٢47٣ 968+
فاكس: 0010 ٢47٣ 968+ 

customerservice@soharinternational.net :البريد اإللكتروني
soharinternational.net :الموقع اإللكتروني
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 مواقع أجهزة الصراف اآللي مواقع أجهزة الصراف اآللي

المستقلةالمستقلة داخل الفروعداخل الفروع

 صحار اإلسالميصحار الدولي

اسم الفرعالمحافظات

الخابورةشمال الباطنة

السويق

صحم

شناص

صحار

المصنعةجنوب الباطنة

بركاء

الرستاق

البريميالبريمي

بهاءالداخلية

نزوى

عبريالظاهرة

 صالةظفار

خصبمسندم

الخوضمسقط

المعبيلة

السيب

العامرات

أفينيوز مول

العذيبة

الخوير

حي مطرح التجاري

روي

الوطية

القرم

قريات

جعان بني بو عليجنوب الشرقية

صور

إبراءشمال الشرقية

سناو

اسم الفرعالمحافظات

صحارشمال الباطنة

بركاءجنوب الباطنة

فرقالداخلية

سعادةظفار

الخوضمسقط

المعبيلة

غا

الغبرة

أجهزة الصراف اآلليالمحافظات

صحمشمال الباطنة

صحار  -  الوقيبة )محطة المها لتعبئة الوقود( 

صحار )سفير مول(

صحار )لولو هايبرماركت(

صحار )أوربك(

صحار )ألمنيوم( 

الرستاق )لولو هايبرماركت(جنوب الباطنة

بركاء )سوق التنين(

سوق نخل

حفيت )الحدود العمانية(البريمي

البريمي )لولو هايبرماركت(

نزوى )المنطقة الصناعية(الداخلية

عبري )محطة شل لتعبئة الوقود(الظاهرة

صالة )محطة المها لتعبئة الوقود(ظفار

صالة )لولو هايبرماركت(

صالة )منتجع البليد(

صالة )محطة المها لتعبئة الوقود - ممر الطلب من السيارة(

العذيبة )الميره هايبرماركت(مسقط

الحيل الشمالية )محطة شل لتعبئة الوقود(

المركز التجاري الصيني - شمال

سوق المعبيلة

المعبيلة الصناعية )محطة شل لتعبئة الوقود(

المعبيلة )محطة المها لتعبئة الوقود(

واحة المعرفة مسقط

الموالح )مسجد مزون - محطة شل لتعبئة الوقود(

وزارة الدفاع )معسكر المرتفع(

مطار مسقط الدولي

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض

الحيل الجنوبية )مارس هايبرماركت(

السيب )المركز التجاري الصيني(

الموج

العذيبة )مارس هايبرماركت(

الخوير )مرمول للسفر والسياحة(

دارسيت )محطة شل لتعبئة الوقود(

سوق روي )مجان للصرافة(

الوادي الكبير )مارس هايبرماركت(

القرم )مارس هايبرماركت(

إبراء )سفالة(شمال الشرقية

أجهزة الصراف اآلليالمحافظات

صحار )فلج قابيل(  شمال الباطنة

صالةظفار

الحيل )محطة شل لتعبئة الوقود(مسقط

العذيبة )محطة شل لتعبئة الوقود(
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بثقتكــم ودعمكــم المســتمر، نواصــل 
فــي صحــار الدولــي المضــي قدمــًا نحــو 
ــد مــن الفــوز  ــق مزي ــاق أعلــى لتحقي آف
شــركاء  بكونكــم  نفخــر  واإلنجــازات. 

ــا..  ــيرة عنوانه ــي مس ــا ف لن

-



ص.ب.: 44، حي الميناء، الرمز البريدي: 114، سلطنة عمان، هاتف رقم: ٢47٣0000 968+
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