
soharinternational.com

٢٠٢١ السنــــــــوي  التـقــــريــــر 
ــهم الفــوز ُنلــ





حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم
حفظه ا� ورعاه

سنواصُل استلهاَم جوهر المبادِئ والقيِم ذاتها، في إرساِء مرحلٍة جديدٍة، تسيُر فيها بالُدنا العزيزُة 
-بعون َالّله- بخطًى واثقٍة نحَو المكانِة المرموقِة، التي نصبو إليها جميع� مكّرسيَن كافَة موارِدنا، 

وإمكانياِتنا؛ للوصوِل إليها، وسنحافُظ على مصالِحنا الوطنيِة باعتبارها أهمَّ ثوابِت المرحلِة القادمِة 
التي حددْت مساراِتها وأهداَفها "رؤيُة ُعمان 2040" سعي� إلى إحداِث تحوالٍت نوعيٍة في كافة مجاالِت 

الحياِة، مجسدًة ا³رادَة الوطنيَة الجامعة. 

إنَّ إنجاَح هذِه الرؤيِة مسؤوليُتنا جميع� – أبناَء هذا الوطِن العزيِز – دوَن استثناء، كٌل في موقِعه،
وفي حدوِد إمكاناِته ومسؤولياِته.

خطاب حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه ا� ورعاه -
بمناسبة العيد الوطني للنهضة الـ 50 المجيد 18 نوفمبر 2020م



أن نكون مؤسسة خدمية ُعمانية 
الهوية عالمية الريادة، تدعم زبائنها 
وترفد المجتمع بكل ما يحّقق لهم 

النمو واالزدهار. 

كن نزيه� في تعاملك
تعامل بصدق وجرأة وُحسن الخلق.

كن منفتح� في تفكيرك
استمع بإصغاء. وشّجع ا�فكار.

ابتكر وتّقبل ا�راء.

قم بالصواب
تحمل المسؤولية. واتخذ القرارات 

الحاسمة. واحرص على التفكير با�خرين.

ارتق بفعلك ل�فضل
ابحث عن الحلول المناسبة أو ابتكرها 

إن لم توجد من قبل.. خّطط لها،
نفذها وتحّمل مسؤوليتها.

وقيمنا

رؤيتنا 



ُنلهـــــــم الفـــــــوز
"الفوز" والنجاح هما وجهان لعملة واحدة. 

إال أن الفـــوز الحقيقـــي يكمـــن فيمـــن نُلهمهـــم 
التغييـــر، ذلـــك  منهـــم  ونلمـــس  بتحقيقـــه 

وهـــو أيًضـــا ما نطمـــح إليه فـــي مســـيرتنا التي 
تعكس نجاحاتنا.

المقــــدمـة



نسعى إلى التمّيز في كل ما نقوم به

جوائزنا في ٢٠٢١
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مجلس
ا�دارة

نرسخ مكانتنا لالسهام
نحو ُعمان أفضل



 



تقرير رئيس 
مجلس اإلدارة

-
تقريــر  رئيــس مجلــس اإلدارة للســنة المنتهيــة 

فــي ٣1 ديســمبر ٢٠٢1م
لقــد بدأنــا العــام الماضــي وتأثيــرات الجائحــة ال تــزال تلــوح فــي األفــق مشــّكلًة 
بيئــة اقتصاديــة غيــر مســتقرة علــى المســتوى العالمــي، وبمــرور الوقــت فقــد 
بــدأت هــذه التأثيــرات باالنحســار علــى الجانــب المحلــي نتيجــًة للحملــة الوطنيــة 
للتطعيــم الناجحــة التــي أطلقتهــا الحكومــة الرشــيدة، وهــو األمــر الــذي انعكــس 
علــى أســعار النفــط والغــاز التــي ســجلت أعلــى نســبة ارتفــاع، ممــا مّكــن الســلطنة 

ــك أدنــى نســبة عجــز منــذ العــام ٢014. مــن تقليــص عجــز الميزانيــة مســجلًة بذل

وعلــى الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة التــي شــهدها العــام، فقــد واصــل صحــار 
الدولــي مســيرته نحــو تحقيــق مزيــد مــن النمــو، وهــو انعــكاس حقيقــي للمكانــة 
ــة التــي تتميــز بهــا اســتراتيجيتنا،  الراســخة التــي تتمتــع بهــا المؤسســة والمرون
حيــث كان العــام ٢0٢1 عاًمــا اســتثنائًيا لصحــار الدولــي لينطلــق البنــك فــي مرحلــة 
جديــدة مــن التميــز والتوّســع نحــو آفــاق جديــدة. بدورنــا فإننــا نحــرص علــى العمــل 
التنميــة  دعــم  فــي  المســاهمة  نحــو  جهودنــا  لمواصلــة  األصعــدة  كافــة  علــى 
والتطــور االقتصــادي فــي البــالد، ودعــم كافــة شــرائح المجتمــع، فضــاًل عــن توفيــر 

قيمــة مضافــة للمســاهمين وخلــق بيئــة عمــل مثاليــة.  

األداء المالي
ارتفــع صافــي الربــح للســنة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1م بنســبة 41.6٪، حيــث 
بلــغ ٢٨.٣ مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بـــ ٢0.0 مليــون ريــال ُعمانــي ُســجلت خــالل 
ــا  الفتــرة نفســها مــن العــام ٢0٢0م. كمــا شــهد إجمالــي إيــرادات التشــغيل ارتفاًع
ــى 110.٧ مليــون  بنســبة ٢0.٣٪ للســنة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1م  ليصــل إل
ريــال ُعمانــي )٣1 ديســمبر ٢0٢0: ٩٢.0 مليــون ريــال ُعمانــي(. حيــث يأتــي هــذا االرتفــاع 

ــا مــع النمــو فــي جميــع مؤشــرات اإليــرادات الرئيســية. تزامًن

ارتفــع إجمالــي مصروفــات التشــغيل بنســبة 11.٣٪ إلــى ٥0.٣ مليــون ريــال ُعمانــي 
)٣1 ديســمبر ٢0٢0: 4٥.٢  مليــون ريــال ُعمانــي(، وتعكــس هــذه الزيــادة اســتمرار 
البنــك فــي االســتثمار فــي الكــوادر البشــرية والتقنيــات التــي تدعــم أهــداف البنــك 

االســتراتيجية، فضــاًل عــن إســهاماته المتعــددة تجــاه المجتمــع.

ارتفــاع صافــي إيــرادات التشــغيل قبــل مخصصــات انخفــاض القيمــة بنســبة 0.٢٩٪ 
للســنة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1م ليصــل إلــى 60.4 مليــون ريــال ُعمانــي 
مقارنــة بـــ 46.٨ مليــون ريــال ُعمانــي ُســجلت خــالل الفتــرة نفســها مــن العــام ٢0٢0م، 
ممــا أدى إلــى تســجيل معــدل نســبة التكلفة/الدخــل بـــ 4٥.4٪ للســنة المنتهيــة 
مــن هــذا العــام )٣1 ديســمبر ٢0٢0: 4٩.1٪ مليــون ريــال ُعمانــي(، كمــا بلــغ صافــي 
مخصصــات انخفــاض القيمــة ومخصصــات مخاطــر االئتمــان األخــرى ٢٧.1 مليــون ريــال 
ُعمانــي مقارنــة بـــ ٢٣.1 مليــون ريــال ُعمانــي للعــام الماضــي، األمــر الــذي يؤكــد قــدرة 

البنــك علــى إدارة النمــو رغــم التحديــات االقتصاديــة.

ــى 4.1٣4 مليــون  ــي األصــول بنســبة 14.٥٪ ليصــل إل شــهد البنــك نمــًوا فــي إجمال
ريــال ُعمانــي فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1م )٣1 ديســمبر ٢0٢0: ٣.611 مليــون ريــال ُعمانــي(، 
مدفوعــة بشــكل رئيســي بزيــادة االســتثمار فــي األوراق الماليــة، كمــا ارتفــع صافــي 
 ٣1( ُعمانــي  ريــال  مليــون   ٢.61٢ إلــى  ليصــل   ٪4.٣ بنســبة  والســلفيات  القــروض 
ديســمبر ٢0٢0: ٢.٥04 مليــون ريــال ُعمانــي(، ممــا يعكــس ذلــك حكمــة البنــك فــي 

ــة الحاليــة. إدارة النمــو فــي ظــل الظــروف االقتصادي

ارتفعــت ودائــع العمــالء بنســبة ٧.٣٪ لتصــل إلــى ٢.٣٩4 مليــون ريــال ُعمانــي )٣1 
ــي(، ممــا يســّلط الضــوء علــى قــوة وضــع  ــال ُعمان ديســمبر ٢0٢0: ٢.٢٣٢ مليــون ري
 ٪1٩.6 بنســبة  المســاهمين  حقــوق  ارتفعــت  كمــا  للبنــك،  والتمويــل  الســيولة 
ريــال  مليــون   ٣٣1.٧  :٢0٢0 ديســمبر   ٣1( ُعمانــي  ريــال  مليــون   ٣٩6.6 إلــى  لتصــل 

ُعمانــي( وذلــك يشــمل النجــاح الكبيــر الــذي حّققــه إصــدار حقــوق األفضليــة البالــغ 
٥0 مليــون ريــال ُعمانــي.

استراتيجية النمو
فــي الوقــت الــذي تمّكــن فيــه صحــار الدولــي مــن تعزيــز نمــوه وحصتــه الســوقية 
المصرفــي  القطــاع  فــي  الثالثــة  المرتبــة  فــي  ليكــون  أصولــه  تعزيــز  خــالل  مــن 
الّعمانــي، يتطّلــع البنــك نحــو دفــع عجلــة نمــوه محلًيــا والتوّســع خــارج حــدود 
الســلطنة بمــا يواكــب أهــداف رؤيتــه ليكــون مؤسســة خدميــة ّعمانيــة الطابــع 
عالميــة الريــادة تســاعد الزبائــن والمجتمــع والنــاس علــى االزدهــار والنمــو، وضمــن 
مســاعيه نحــو تحقيــق هــذه األهــداف، حصــل صحــار الدولــي علــى موافقــة البنــك 
المركــزي الّعمانــي للبــدء فــي إجــراءات الفحــص النافــي للجهالــة فيمــا يتعلــق 

باالندمــاج المقتــرح مــع بنــك نــزوى.

وعلــى الصعيــد الدولــي، فقــد تمّكــن البنــك مــن إبــرام عقــد شــراكة مــع بنــك 
التجــاري  التبــادل  فــرص  تعزيــز  بهــدف  الســعودي، وذلــك  التصديــر واالســتيراد 
واالســتثمار بيــن البلديــن، كمــا يعمــل صحــار الدولــي حالًيــا علــى افتتــاح فرعــه 
ــز التعــاون  ــذي يســهم فــي تعزي ــة الســعودية، األمــر ال األول فــي المملكــة العربي
االقتصــادي، وتحقيــق تبــادل تجــاري واســتثماري ذي قيمــة مضافــة، وبالتالــي تعزيــز 

المســاهمة فــي تحقيــق األهــداف المحــددة فــي رؤيــة ُعمــان ٢040.

بــدوره يمضــي صحــار الدولــي قدًمــا نحــو تحقيــق التــوازن بيــن االســتدامة والتطويــر 
بمــا ينســجم مــع غايتــه المتمثلــة فــي مســاعدة النــاس علــى تحقيــق الفــوز مــن 
التغّيــر، كمــا  خــالل تقديــم خدمــات مصرفيــة تفاعليــة تناســب عالمهــم دائــم 
ــداع الرقمــي فــي مختلــف مجــاالت  ــز ثقافــة االبتــكار واإلب يحــرص البنــك علــى تعزي
أعمالــه وذلــك ترجمــًة لمبادئــه المتمثلــة فــي توفيــر ســرعة وإثــراء أكبــر وأفــق أوســع 

لكافــة األطــراف ذات الصلــة. 

واالجتماعيــة  البيئيــة  الممارســات  حــول  المتزايــد  العالمــي  االهتمــام  ظــل  فــي 
ــه  ــي التزامــه برســم اســتراتيجيات أعمال وحوكمــة الشــركات، يواصــل صحــار الدول
فــي إطــار هــذه المبــادئ، حيــث تكمــن قيــم صحــار الدولــي فــي المبــادرات التــي 
ُتعنــى بتعزيــز عناصــر االســتدامة وتنويــع مصادر الدخــل وتحقيق الشــمول المالي، 
األمــر الــذي ينســجم تماًمــا مــع الجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا الحكومــة الرشــيدة 

ــة.  ــة والمجتمعي ــًة بهيكلهــا اإلداري الفاعــل فــي مجــال االســتدامة البيئي ممثل

مسيرة التحول الرقمي 
التقنيــة إليجــاد  الوســائل  أحــدث  فــي توظيــف  النجــاح  الدولــي  اســتطاع صحــار 
الــذي مّكنــه مــن تقديــم منتجــات  أســاليب مبتكــرة فــي كافــة عملياتــه، األمــر 
ــا مــن مبدئــه بتقديــم تجربــة مصرفيــة تتســم  وخدمــات جديــدة لزبائنــه، وانطالًق
بســرعة أكبــر بمــا يخــدم أهــداف التنميــة الشــاملة والمســتدامة، فقــد تمّكــن 
التجزئــة المصرفيــة لتكــون  البنــك مــن تحويــل منتجاتــه وخدماتــه فــي قطــاع 
رقميــة بشــكل متكامــل بمــا يشــمل توفيــر نظــام أمنــي متطــور لحمايــة الزبائــن، 
ــة قصــوى  ــي أولوي ــي صحــار الدول وفــي ظــل تنفيــذ اســتراتيجيته الطموحــة، يول
ــه المصرفيــة، حيــث يواصــل البنــك  ــه وخدمات للتحــّول الرقمــي فــي كافــة منتجات
الرقميــة، وقــد ســاعد  اســتثماراته فــي تعزيــز األتمتــة وتوســيع نطــاق خدماتــه 
ــن  ــة الزبائ ــك البنــك علــى تحقيــق الكفــاءة التشــغيلية، فضــاًل عــن جعــل تجرب ذل
ــكل فئــة مــن  ــم منتجــات مخصصــة ل المصرفيــة أكثــر ســهولة، ومــن خــالل تقدي
الزبائــن، وتبنــي نهــج قنــوات التســويق الموحــدة )Omnichannel( للتواصــل 
مــع الزبائــن، نســعى إلــى توفيــر خدمــات مصرفيــة ســهلة ومتميــزة تقــدم تجربــة 
اســتثنائية للزبائــن، حيــث تشــّكل قنــوات التواصــل والمنصــات الرقميــة عامــاًل 

قويــًا فــي دفــع عجلــة النمــو المســتمر للبنــك.

محمد بن محفوظ العارضي

وفــي ظــل البنيــة التحتيــة الرقميــة المتطــورة التــي يتمتــع بهــا البنــك والتــي تلبــي 
كافــة متطلبــات وتطلعــات زبائنــه مــن األفــراد والشــركات، أطلــق البنــك تطبيقــًا 
متطــوراً للخدمــات المصرفيــة عبــر الهواتــف الذكيــة لزبائــن كل مــن صحــار الدولــي 
وصحــار اإلســالمي، كمــا دّشــن البنــك أيًضــا منصتــه الجديــدة للخدمــات المصرفيــة 
ــدوره الحيــوي فــي دعــم نمــو  ــك ســعًيا مــن البنــك لإلســهام ب ــت، وذل ــر اإلنترن عب
االقتصــاد الرقمــي بالمواءمــة مــع أهــداف رؤيــة ُعمــان ٢040، فضــاًل عــن تعزيــز منصاته 
ــذي  ــم صيرفــة تفاعليــة سلســة وآمنــة لزبائنــه، األمــر ال المصرفيــة الرقميــة لتقدي
يشــّكل بدايــة لمرحلــة جديــدة مــن مســيرة البنــك. عليــه، يواصــل صحــار الدولــي 
تطويــر نهجــه التشــغيلي واالســتثمار فــي تعزيــز إمكاناتــه الرقميــة وتطويــر كفاءة 
كــوادره البشــرية مــن خــالل توفيــر التدريــب المناســب كونهــم العامــل الرئيســي 

فــي مســيرة التحــول التــي ينتهجهــا البنــك. 

الزبون أوالً
يواصــل صحــار الدولــي ســعيه نحــو تنويــع وتوســيع منتجاتــه بصــورة مســتمرة 
األفــراد  فئــة  مــن  للزبائــن  المتغيــرة  المتطلبــات  تلبيــة  علــى  قــادرة  لتكــون 
والمؤسســات، وكذلــك دعــم نمــو االقتصــاد الوطنــي، كمــا واصــل البنــك جهــوده 
نحــو تمكيــن زبائنــه مــن تحقيــق الفــوز ســواء كان ذلــك مــن خــالل تقديــم خدمــات 
إدارة األصــول كإصــدار أول صكــوك دائمــة فــي ســلطنة ُعمــان لشــركة تكافــل 
ُعمــان أو الترويــج للمنتجــات والحلــول الماليــة التــي تحّقــق المكاســب للزبائــن مــن 
فئــة األفــراد كخدمــة تقديــم المشــورة إلدارة الثــروات مــن ِقبــل فريــق متخصــص 

فــي إدارة الثــروات.

الفــوز وذلــك وفــق  يتمّثــل هدفنــا األساســي فــي تمكيــن زبائننــا مــن تحقيــق 
اســتراتيجية مدروســة تســتهدف كل فئــة مــن فئــات الزبائــن علــى حــدة، ممــا 
ســاهم فــي فهــم احتياجاتهــم بشــكل أفضــل، وبالتالــي تمّكــن البنــك مــن طــرح 
منتجــات وخدمــات مخصصــة ذات قيمــة مضافــة مــن خــالل الشــراكة مــع مؤسســات 
مرموقــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي فــي مختلــف القطاعــات 
مــن  وغيرهــا  والتكنولوجيــا،  العقــاري  والتطويــر  والطيــران  االتصــاالت  كقطــاع 

القطاعــات.

ومــع توّســع شــبكة فــروع البنــك لتضــم فرعيــن متكاملــي الخدمــات فــي محافظــة 
مســقط، يلتــزم البنــك بهدفــه المتمثــل فــي تحقيــق الفــوز للجميــع وغــرس ثقافــة 
صحــار  اختتــم  المالــي،  الشــمول  لتحقيــق  منــه  وســعًيا  المجتمــع،  فــي  االدخــار 
الدولــي بنجــاح برنامــج حســاب الجوائــز لعــام ٢0٢1 تحــت شــعار "فُعماننــا فوزنــا"، 
وقــد شــّكلت حلقــات البرنامــج التــي تضمنــت إجــراء ســحوبات برنامــج حســاب 
الجوائــز منصــة مثاليــة لتســليط الضــوء علــى اإلرث الحضــاري العريــق واإلمكانــات 

الزراعيــة واالقتصاديــة للســلطنة.

خدمة المجتمع 
يواصــل صحــار الدولــي التزامــه باإلســهام نحــو التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
حكومتنــا  تبذلهــا  التــي  الجهــود  بدعــم  البنــك  يفخــر  كمــا  الســلطنة،  فــي 
مــن  البنــك  كان  فقــد  المحليــة،  بمجتمعاتنــا  االرتقــاء  أجــل  مــن  الرشــيدة 
التــي فرضتهــا جائحــة  بــادرت باالســتجابة للتأثيــرات  التــي  أوائــل المؤسســات 
ريــال ُعمانــي  1.٥ مليــون  إلــى  البنــك مبلغــًا يصــل  كوفيــد-1٩، حيــث خّصــص 
إلعفــاء زبائــن البنــك المتضرريــن مــن قروضهــم الشــخصية، فضــاًل عــن توفيــر 
٢00 فرصــة تدريــب للخريجيــن الُعمانييــن بهــدف إعدادهــم وتأهيلهــم للعمــل 
عبــر االنضمــام فــي برنامــج تدريبــي يمتــد لمــدة عاميــن فــي مؤسســات مــن 

العمــل. وزارة  مــع  بالتعــاون  القطاعــات وذلــك  مختلــف 

كمــا ســاهم صحــار الدولــي فــي دعــم الجهــود المبذولــة خــالل اإلعصــار المــداري 
شــاهين الــذي شــهدته الســلطنة، فقــد ســّير البنــك قافلــة تضــم أكثــر مــن 
والمســاعدة  المتضــررة  المناطــق  لزيــارة  البنــك  موظفــي  مــن  متطوعــًا   1٥0
ــازل ــك، فقــد التــزم البنــك بترميــم من  فــي عمليــات التنظيــف، وعــالوًة علــى ذل

100 أســرة مــن أولئــك المتضرريــن باإلعصــار المــداري، كمــا خّصــص البنــك مبلــغ 
٥ مليــون ريــال ُعمانــي لدعــم الزبائــن القاطنيــن فــي المواقــع المتأثــرة بشــكل 
مباشــر مــن اإلعصــار مــن خــالل توفيــر قــروض شــخصية بــدون فوائــد، فضــاًل عــن 

تأجيــل ســداد أقســاط القــروض الشــخصية واإلســكانية.

المؤسســات  مــن  العديــد  مــع  الدولــي تعزيــز شــراكته  يواصــل صحــار  بــدوره، 
الســلطنة،  أرض  علــى  ُتقــام  التــي  الرئيســية  واألنشــطة  الفعاليــات  لرعايــة 
الدولــي،  صحــار  ُعمــان  رالــي  لمنافســات  الرســمي  الراعــي  البنــك  كان  فقــد 
األنشــطة  مــن  غيرهــا  عــن  فضــاًل  ُيكتشــف"،  لــم  جمــال  "ُعمــان  ومبــادرة 
مناســبة  للســلطنة كوجهــة ســياحية  الترويــج  فــي  تســاهم  التــي  الرياضيــة 
الســتضافة األنشــطة الرياضيــة، كمــا قــّدم البنــك الدعــم لعــدد مــن الرياضييــن 
ــذي يمّكنهــم مــن  الُعمانييــن الموهوبيــن خــالل مشــاركاتهم الدوليــة، األمــر ال
ــة  ــم الســلطنة شــامًخا فــي شــتى المحافــل اإلقليمي ــع عل تحقيــق اإلنجــازات لرف

والعالميــة.

إثراء المعرفة
فــي إطــار اهتمامــه المتواصــل بتشــجيع التعّلــم المســتمر وتنميــة الكفــاءات، 
فــي  الدولــي"  صحــار  إدارة  مجلــس  رئيــس  منتــدى  "آراء-  منصــة  ســاهمت 

ــي،  ــى النطــاق المحل ــة لالســتفادة منهــا عل اســتقطاب أفضــل التجــارب العالمي
المســتوى  علــى  القياديــة  األســماء  مــن  نخبــة  اســتضافة  خــالل  مــن  وذلــك 
بخبرتهــم  المتصلــة  المعرفــة  ونشــر  المتميــزة  تجاربهــم  لمشــاركة  العالمــي 
الكــوادر  مــن  للعديــد  اســتقطابه  برنامــج "طموحــي"  يواصــل  الواســعة، كمــا 
ــا علــى نطــاق واســع فــي عــام ٢0٢1،  ــق تفاعــاًل إيجابًي الوطنيــة الشــابة، وقــد حّق
مختلفــة  مجــاالت  فــي  تدريبهــم  ليتــم  متدرًبــا   ٢0 البرنامــج  اســتقطب  فقــد 

المهنيــة.  الــذي يعــد نقطــة انطالقــة لحياتهــم  األمــر  البنــك،  ضمــن إطــار 

نــدرك فــي صحــار الدولــي أن كوادرنــا البشــرية هــم ركيــزة أساســية للتنميــة 
الموظفيــن  فــي تدريــب  االســتثمار  البــالد، ولهــذا نحــرص علــى مواصلــة  فــي 
وتطويرهــم. وانطالقــًا مــن فهمنــا العميــق ألهميــة بنــاء اقتصــاد قائــم علــى 
الطويــل  المــدى  علــى  مســتدامة  فوائــد  خلــق  فــي  يســهم  ممــا  المعرفــة 
للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي الســلطنة، فقــد دّشــن البنــك أكاديميــة 
لضمــان  البنــك  موظفــي  إعــداد  تســتهدف  التــي  المتطــورة  الدولــي  صحــار 
انســجامهم مــع متطلبــات العمــل المتزايــدة ومواكبــة التطــور الســريع الــذي 

القطــاع. يشــهده 

المكان المفضل للعمل
إن ســالمة موظفينــا تأتــي علــى رأس أولوياتنــا، وعليــه فقــد اســتطاع البنــك أن 
ينجــز أكثــر مــن ٩٥٪ مــن مبادراتــه لتأميــن لقــاح كوفيــد-1٩ لموظفيــه، وقــد قــام 
الرعايــة  الموظفيــن وجمعيــات  أقــارب  لتشــمل  الحملــة  نطــاق  بتوســيع  البنــك 
االجتماعيــة األهليــة والشــركاء االســتراتيجيين اآلخريــن، ولمواجهــة التحديــات التــي 
فرضتهــا الجائحــة، فقــد أتــاح صحــار الدولــي إمكانيــة العمــل عــن ُبعــد لموظفيــه 

ــي اإلنتاجيــة. ســعًيا منــه نحــو ضمــان اســتمرارية األعمــال وبالتال

الجوائز
ــة  ــز المحلي ــد مــن الجوائ ــز، حصــد البنــك العدي ــه نحــو تحقيــق التمي ضمــن إنجازات
واإلقليميــة والدوليــة خــالل العــام ٢0٢1، حيــث حصــد الفاضــل أحمــد المســلمي 
وعــالوة  للعــام"،  األعمــال  "قائــد  جائــزة  الدولــي  لصحــار  التنفيــذي  الرئيــس 
 علــى ذلــك، حصــد "آراء-منتــدى رئيــس مجلــس صحــار الدولــي" جائــزة "مجلــة

Oman Economic Review للتميــز"، وذلــك تتويجــًا لجهــود البنــك فــي إيجــاد 
منصــة فاعلــة لتبــادل الخبــرات والمعــارف بمســتوى عالمــي.

وتأكيــًدا علــى التميــز الــذي يحّققــه البنــك فــي مختلــف عملياتــه، فقــد ُتــوج البنــك 
بجائزتــي "أفضــل صفقــة ديــن للعــام - ُعمــان" و "أفضــل صفقــة أســهم للعــام 
- ُعمــان" ضمــن جوائــز التمويــل والبنــوك اآلســيوية للشــركات واالســتثمار، كمــا 
ــك ضمــن  ــة - ُعمــان ٢0٢1"، وذل ــزة "أفضــل بنــك للصيرفــة التجاري حصــل علــى جائ

حفــل توزيــع جوائــز Business Outlook Media باإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وتعــد هــذه الجوائــز دليــاًل علــى مكانــة البنــك الراســخة كمؤسســة متميــزة تســاعد 
ــة  ــة دعمــه وفــق قيمــه المتمثل النــاس علــى "الفــوز"، حيــث يلتــزم البنــك بمواصل
فــي توفيــر "عمليــات بســيطة وســريعة" لمســاعدة الزبائــن علــى االســتفادة مــن 
التقــّدم الرقمــي فــي هــذا القطــاع وفــق نهــج أعمالنــا الــذي يرّكــز علــى خدمــة 

الزبائــن بمــا يتوافــق مــع رؤيــة ُعمــان ٢040.

شكر وتقدير
يســّرني أن أتوّجــه بالشــكر الجزيــل إلــى جميــع األطــراف ذات الصلــة نظيــر ثقتهــم 
ودعمهــم المســتمر لصحــار الدولــي، كمــا أتقــدم بالشــكر إلــى موظفــي البنــك 
الذيــن أبــدوا التزامهــم  وتفانيهــم خــالل مرحلــة اســتثنائية صعبــة، وال يفوتنــي أن 
أشــيد وأثّمــن دعــم وتوجيهــات البنــك المركــزي الُعمانــي والهيئــة العامــة لســوق 
ــر فــي االرتقــاء بأدائــه وتمكينــه خــالل المرحلــة  ــه األث المــال للقطــاع وهــو مــا كان ل

الماضيــة.

وبالنيابــة عــن مجلــس إدارة البنــك وكافــة موظفيــه، أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى 
مقــام حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق -حفظــه اهلل ورعــاه- 
ــز دور القطــاع  ــا الحبيبــة وتعزي ــه الحكيمــة لدفــة بالدن علــى رؤيتــه الثاقبــة وقيادت

المصرفــي فــي ســلطنة ُعمــان.

محمد بن محفوظ العارضي

رئيس مجلس اإلدارة

١٩ ١٨
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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"( وفـــقًا لتوجيهـــات البنـــك المركـــزي الُعمانــي، والهيئـــة 

العامـــة لســـوق المـــال وقانـــون الشركـــات التجاريـــة في سلطنـــة ُعمان. وتشكـــل القيـــم العامـــة األربعـــة المرادفـــة لحوكمـة الشركـــات - االلتـزام، العـــدل، المسؤوليـة 

والشفافيـــة جـــزءاً ال يتجّزأ منهـــا. 

وتعــرف حوكمـــة الشركـــات بمجموعــة مــن اآلليــات، والعـــادات، والسياســـات، والقوانيـــن والتطبيقـــات التــي تؤثـــر علــى طريقـــة توجيــه و إدارة أو مراقبــة المؤسســة، 

والمقصــود بهــا هنــا بنـــك صحـــار بالتحديــد، وتغطـــي حوكمــة الشركـــات العالقـــة بيـــن مختلــف األفــراد والمؤسســات وكل ذوي العالقــة  الذيــن تربطهــم عالقــة مــع 

البنــك، وكذلــك األهـــداف والمواضيــع التــي تحكـــم البنـــك. وتتمحــور العالقـــات الرئيسيـــة فــي بنـــك صحـــار الدولــي بيـــن مســاهمي البنـــك، ومجلـــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيــة. أّمــا العالقـــات األخـــرى فتتمحــور حــول الزبائــن وموظفـــي البنـــك، والجهـــات التنظيميـــة، والمورديـــن، والبيئـــة والمجتمـــع الــذي يعمـــل فــي إطــاره البنـــك. 

وذلــك باإلضافــة إلــى النظـــرة االقتصاديـــة الفعالـــة التــي يهـــدف مــن خاللهـــا نظـــام الحوكمـــة إلــى تعزيــز النتائـــج االقتصاديـــة وضمــان مصلحـــة المساهميـــن.

يلتــزم مجلــس إدارة بنــك صحــار الدولــي بتحقيــق أعلــى مســتويات حوكمــة الشــركات، ويحــرص البنــك ليكــون نموذجــًا يحتــذى بــه فــي تطبيــق نــص وروح وثيقــة 

حوكمــة الشــركات الــذي وضعتــه الهيئــة العامــة لســوق المــال وأنظمــة حوكمــة الشــركات للبنــوك والمؤسســات الماليــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي 

والتــي تعتبــر هــي األنظمــة والقواعــد والمحــركات الرئيســية لممارســات حوكمــة الشــركات فــي الســلطنة، ويتفــق بنــك صحــار الدولــي تمامــًا مــع جميــع أحكامهــا، 

مــا عــدا تلــك النصــوص المشــار إليهــا فــي بيــان االلتــزام الــوارد فــي  الفقــرة )٧( مــن هــذا التقريــر ويمكــن االطــالع علــى ميثــاق حوكمــة الشــركات الصــادر عــن الهيئــة 

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

ويتطلب اإلطار األساسي لحوكمـة الشركـات من مجلـس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية لنافذة الصيرفة االسالمية )صحار اإلسالمي( والمـدراء:

	y .العمـل باستمـرار على تحقيـق مستويـات أعلـى من حوكمـة الشركـات وااللتزام باللوائح

	y .تعزيـز الشفافيـة، والمسؤوليـة، واالستجابـة السريعـة والمسؤوليـة االجتماعيـة

	y ــة ــة عادلـ ــام بطريقـ ــه عـ ــع بوجـ ــة والمجتمـ ــات، والحكومـ  إدارة أعمــال البنــك مــع المساهميـــن، والزبائــن، والموظفيـــن، والمستثمريـــن، ومــزودي الخدمـ

ــة وصريحــة.  وواضحـ

	y .خلـق صـورة للبنـك ككيـان ملتـزم قانونيـًا وأخالقيـًا

مجلـس اإلدارة   .٢

إّن مجلــس إدارة بنــك صحــار الدولــي هــو الســلطة اإلدارّيــة العليــا، وتتمّثــل مهّمتــه فــي الســهر علــى ضمــان مزاولــة البنــك ألعمالـــه وفقـــًا لقيـــم البنـــك األساسيـــة 

وتطويـــر هـــذه القيـــم بشــكل مستمـــر ودائـــم. يتألـــف مجلـــس اإلدارة مــن أعضـــاء ذوي كفــاءة عاليــة مجــاالت ووظائـــف مختلفـــة مّمــا يجعلهــم أفضــل الممّثليــن 

للمساهميـــن، واإلدارييـــن في عمليـــة اتخـــاذ القـــرارت. إن الحضور الكبير لألعضـــاء المستقليـــن قـــد مّكن المجلـــس من إجراء نقاشـــات مثمـــرة واتخـــاذ مواقـــف غيـــر 

متحيـــزة حـــول المسائـــل المطروحة أمـــام المجلـــس. كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أّن هنـــاك فصـــاًل واضـــحًا بيـــن ملكيـــة البنـــك واإلدارة. يتم فصل دور كل من رئيس 

مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي  مــن خــالل توزيــع واضــح للمســؤوليات بيــن إدارة المجلــس واإلدارة التنفيذيــة لتســيير أعمــال البنــك، 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(

مستقلغير تنفيذيالفاضل سعيد بن محمد العوفي )نائب رئيس المجلس(

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضل سالـم بن محمد بن مسعود المشايخـي )عضو(

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضل سعيد بن أحمد صفرار )عضو(

غير مستقـلغيـر تنفيـذيالمهندس أحمد بن حمد الصبحي )عضو(

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضل طارق المغيري )عضو(

مستقلغير تنفيذي الفاضل بيبين درامسي نانسي )عضو(

٢٢٢٣



مجلـس اإلدارة )تابع(  .٢

لمحـة عن أعضـاء مجلـس اإلدارة الحاليين   ٢-٢

محمد بن محفوظ العارضي - رئيس مجلس اإلدارة

انضــم الفاضــل محمــد العارضــي إلــى صحــار الدولــي فــي منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي ديســمبر ٢01٧م، ويشــغل العارضــي أيضــا منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة 

التنفيــذي لـــ "إنفســتكورب"، المؤسســة الماليــة العالمية. 

التحــق اللــواء الركــن طيار)متقاعــد( محمــد العارضــي بســالح الجــو الســلطاني الُعمانــي فــي عــام 1٩٧٨م وتــم تعيينــه الحقــًا كقائــد لســالح الجــو الُعمانــي. وقــد 

منــح وســام الشــرف الســلطاني "وســام ُعمــان" مــن قبــل صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد آل ســعيد فــي العــام ٢000م. شــغل العارضــي ســابقًا منصــب 

رئيــس مجلــس إدارة البنــك الوطنــي الُعمانــي لمــدة ثــالث ســنوات بعــد أن أمضــى أيضــًا ثــالث أعــوام فــي منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنفــس البنــك.

تخــرج العارضــي مــن الكليــة الملكيــة للقــوات الجويــة فــي براكنيــل بالمملكــة المتحــدة، حيــث حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم العســكرية، ويحمــل 

العارضــي درجــة الماجســتير فــي اإلدارة العامــة مــن كليــة جــون اف كنــدي بجامعــة هارڤــارد بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. كمــا أنــه درس االســتراتيجيات العســكرية 

فــي جامعــة الدفــاع الوطنــي بواشــنطن العاصمــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

يشــارك العارضــي بشــكل دوري كمتحــدث فــي مواضيــع تتعلــق بالتجــارة الدوليــة والعالقــة بيــن الشــرق األوســط والغــرب وأمــن الخليــج. كمــا أنــه مؤلــف لثالثــة كتــب: 

"العــرب تحــت"، و"آللــئ مــن جزيــرة العــرب"، و"عــرب بعيديــن عــن األنظــار".

المناصب الحالية التي يشغلها:

	y.عضو المجلس االستشاري الدولي لمعهد بروكينغز في واشنطن العاصمة

	y.عضو مجلس أمناء برنامج أيزنهاور للزمالة في فالدلفيا

	y.عضو في مجموعة الرؤساء التنفيذيين في المنتدى االقتصادي العالمي

	y.عضو مجلس كلية جون اف كندي بجامعة هارڤارد بالواليات المتحدة األمريكية

	y.عضو مجلس إدارة معهد دول الخليج العربي بواشنطن

وباإلضافة إلى منصبه كرئيس مجلس إدارة بنك صحار، يشغل العارضي أيضًا رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات واألجور للمجلس.

الفاضل سعيد بن محمد العوفي - نائب رئيس مجلس اإلدارة

يشــغل الفاضــل / ســعيد بــن محمــد العوفــي منصــب الرئيــس التنفيــذي باإلنابــة فــي شــركة المريــخ للتنميــة واالســتثمار. قبــل انضمامــه إلــى شــركة المريــخ عمــل 

ــة. ويحمــل الفاضــل ســعيد درجــة مزدوجــة فــي القانــون  الفاضــل ســعيد فــي فريــق توزيــع األصــول واســتراتيجية األعمــال فــي الصنــدوق االحتياطــي العــام للدول

التجــاري والمصرفــي والتمويــل مــن جامعــة مونــاش فــي أســتراليا، وهــو محلــل مالــي معتمــد ومحلــل اســتثمارات بديلــة معتمــد. كمــا أكمــل أيضــا العديــد مــن 

برامــج اإلدارة التنفيذيــة فــي مجــاالت القيــادة التنفيذيــة مثــل بلــوك تشــين "سلســلة الكتــل" وكريبتــو كرنســي "العمــالت المشــفرة" والتكنولوجيــا الماليــة والــذكاء 

االصطناعــي وإنترنــت األشــياء ورأس المــال االســتثماري. وهــو عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة ُعمــان لالتصــاالت والشــركة الُعمانيــة للنطــاق العريــض. 

الفاضل سالم بن محمد بن مسعود المشايخي - عضو مجلس اإلدارة

يحمــل الفاضــل ســالم بــن محمــد بــن مســعود المشــايخي درجــة البكالوريــوس فــي الرياضيــات، ويعمــل حاليــًا فــي قســم النفقــات فــي شــؤون البــالط الســلطاني. 

كذلــك، فــإن الفاضــل المشــايخي يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق الُعمانــي للدخــل الثابــت.

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

الفاضل سعيد بن أحمد صفرار - عضو مجلس اإلدارة

يحمــل الفاضــل ســعيد بــن أحمــد صفــرار درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة هــال فــي المملكــة المتحــدة، وحاصــل علــى برنامــج القيــادة التنفيذيــة 

العليــا مــن كليــة هارفــارد لألعمــال فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. ويمتلــك الفاضــل ســعيد صفــرار خبــرة فــي القطــاع المصرفــي واالتصــاالت واالســتثمارات تمتــد 

لمــا يزيــد علــى ٢٧ ســنة. كمــا شــغل ســابقا منصــب مديــر عــام خدمــة العمــالء فــي الشــركة المعنايــة القطريــة لالتصــاالت )اوريــدو(. ويشــغل الفاضــل صفــرار حاليــًا 

عضويــة مجلــس اإلدارة فــي كل مــن شــركة المركــز المالــي )فينكــورب(، وشــركة ظفــار للطاقــة، وشــركة واصــل للصرافــة، وشــركة تأجيــر للتمويــل، وصنــدوق مــزون 

األول. فضــاًل عــن شــغله حاليــًا لمنصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة ُعمــان لالســتثمارات والتمويــل ش.م.ع.ع.

وباإلضافــة إلــى دوره كعضــو فــي مجلــس االدارة  فــي صحــار الدولــي، يتولــى الفاضــل ســعيد بــن أحمــد صفــرار رئاســة لجنــة المصادقــة علــى اإلئتمــان وعضويــة اللجنــة 

التنفيذيــة والترشــيحات واألجور.

مجلـس اإلدارة )تابع(  .٢

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

المهندس أحمد بن حمد الصبحي- عضو مجلس اإلدارة

المهنــدس الصبحــي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســتراثكاليد، مــع درجتــي دبلــوم فــي الدراســات العليــا فــي الهندســة مــع مرتبــة 

الشــرف فــي هندســة الطاقــة الكهربائيــة. ويعــد المهنــدس الصبحــي مــن الشــخصيات المعروفــة ضمــن قطــاع توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه، نظــراً لمســيرته 

المهنيــة الحافلــة والتــي شــارك عبرهــا بفعاليــة فــي تطويــر وتنفيــذ أكبــر مشــروع مســتقل إلنتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاه وغيــره مــن المشــاريع األخــرى المهمــة 

علــى مســتوى المنطقــة. ومــع خبرتــه الكبيــرة فــي العمليــات التشــغيلية والتــي اكتســبها خــالل 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. 

ــألوراق الماليــة.  ــة العديــد مــن مجالــس إدارات مجموعــة مــن المؤسســات المدرجــة فــي ســوق مســقط ل ــأن المهنــدس الصبحــي يشــغل رئاســة وعضوي ويذكــر ب

يشــغل الفاضــل  أحمــد الصبحــي منصــب رئيــس لجنــة إدارة المخاطــر، وعضــو فــي لجنــة التدقيــق الداخلــي فــي صحــار الدولــي.

الفاضل طارق المغيري- عضو مجلس اإلدارة

الفاضــل طــارق المغيــري هــو مديــر أّول االســتثمارات فــي مؤسســة ُعمــان لالســتثمار ش.م.ع.م. وقبــل انضمامــه لمؤسســة ُعمــان لالســتثمار، 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.

 ويذكــر بــأن الفاضــل المغيــري حاصــل علــى درجتــي البكالوريــوس فــي القانــون والتجــارة مــن جامعــة أســتراليا الغربيــة. ويشــغل الفاضــل المغيــري عضويــة

 مجالــس إدارات عــدد مــن الشــركات التــي تشــمل شــركة ابتــكار للتنميــة الُعمانيــة، وشــركة تكافــل ُعمــان، وشــركة ســيمبكورب صاللــة للميــاه والكهربــاء،

.TMK GIPI وشركة

يشغل الفاضل  طارق المغيري منصب عضو لجنة المصادقة على اإلئتمان، و اللجنة التنفيذية والترشيحات واألجور في صحار الدولي.

الفاضل بيبين درامسي نانسي - عضو مجلس اإلدارة

الفاضــل بيبــن درامســي نانســي حائــز علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة والماليــة، ويتولــى منصــب مديــر شــركة درامســي نانســي منــذ العــام 1٩٧٧. يعمــل 

ــا لرئيــس مجلــس إدارة إحــدى البنــوك  ــو ٢00٧. وعمــل نائب ــر تنفيــذي لشــركة الســوادي للطاقــة وشــركة مســقط للتأميــن منــذ 14 يولي ــراً مســتقاًل غي ــًا مدي حالي

المحليــة فــي الســلطنة ألكثــر مــن 1٥ عامــًا.

يشغل الفاضل بيبين درامسي منصب عضو لجنة المصادقة على اإلئتمان.

مجلـس إدارة صحار الدولي - الصالحيـات التنفيذيـة    ٢-٣

	y.يمتلك المجلس صالحيـات االشـراف العـام، و توجيـه و إدارة شؤون وأعمـال البنـك

	y.المسؤوليـة الكاملـة على االلتزام الشامل، واإلدارة العامـة للبنـك

	y.توجيـه البنـك لتحقيـق أهدافـه بطريقـة حكيمة وفّعالـة

	y.المسؤوليـة عن ضمان قانونيـة جميـع المعامـالت الماليـة، وأّن اإلفصـاح يتـم حسـب التشريعات

	y.وضـع قواعـد السلوك المهني التي تشمل جميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة، واإلدارة العليـا للبنـك، والتي يجـب إتباعها في جميـع الظـروف

	y.اعتمـاد تفويـض الصالحيـات لإلدارة التنفيذيـة ولألعضـاء المرشحيـن للجـان الفرعيـة وتحديـد أدوارهـم ومسؤولياتهـم وسلطاتهـم

	y.تفويـض اإلدارة بتنفيـذ إستراتيجيـة البنـك الهادفة لتعزيـز استثمارات المساهميـن

	y.تطويـر اإلستراتيجيـات إلدارة المخاطـر المرتبطـة بالعمـل ومواجهـة التحديـات التي يفرضها المنافسون

	y.تطويـر رؤيـة استطالعّية لألزمـات، والقيام بإجراءات استباقّية عنـد الضـرورة

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

٢٤٢٥
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مجلـس إدارة صحار الدولي - الصالحيـات التنفيذيـة  )تابع(    ٢-٣

قـام مجلـس اإلدارة خـالل هـذه السنـة:

	y بمراجعـة واعتمـاد األهداف المالية للبنك، و الخطط المستقبلية و السياسات المنظمة ألعماله

	y .مراجعـة و تقييم أداء البنـك

	y .تقييـم مستوى إدارة أعمال البنك وما إذا كـانت متوافقة مع أهـداف البنـك

	y .التأكـد من إلتزام البنك بالقوانيـن واللوائـح من خـالل أنظمـة الرقابـة الداخليـة الفعالـة

	y.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 األخالقــي، وااللتــزام القانونــي.

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

والتحفظــات الالزمـــة. 

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.  وقــد قــام مجلـــس إدارة صحـــار الدولي بممارســـة جميـــع هـــذه الصالحيـــات واألعمـــال المفـــوض بممارستهـــا.  يقوم 

البنــك بإعــداد تقريــر مناقشــات اإلدارة والتحليــل والتــي يتــم تضمينهــا باعتبارهــا جــزءاً منفصــاًل فــي التقريــر الســنوي.

اجتماعـات ومكافـآت مجلـس اإلدارة    ٢-٤

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 شخصيـــًا أو المفوضيــن عنــد التصويــت.

بلــغ إجمالــي عــدد اجتماعــات المجلــس كاملــة النصــاب لعــام ٢0٢1م ثمانيــة اجتماعــات. وقــد التــزم المجلــس بالعمــل ضمــن الحــد األقصــى للفتــرة الزمنيــة الفاصلــة 

بيــن أي اجتماعيــن وفقــًا 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 ٢0٢1م  علــى النحــو التالــي:

الجـدول رقم ٢ : اجتماعـات مجلـس اإلدارة المنعقـدة في عـام ٢٠٢1 م / تواريـخ هـذه االجتماعـات.

٢٩ ديسمبر٢٣ نوفمبر٢٨ أكتوبر٢٩ يوليو٢٩ أبريل٢٨ مارس٢١ مارس28 ينايراسم العضـو

����-���الفاضـل محمد العارضي

��������الفاضل سعيد العوفي

��������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. 

وتــم دفــع مبلــغ  1٥0.000 ريــال ُعمانــي فــي عــام ٢0٢1م كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام المنتهــي فــي ٣1 ديســمبر٢0٢0م. وتــّم دفــع هــذه المبالــغ ضمــن الحــدود 

والقوانيــن المتبعــة. 
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اجتماعـات ومكافـآت مجلـس اإلدارة )تابع(   ٤-2

رسوم الحضور التي دفعت ألعضاء مجلـس االدارة عن العام ٢٠٢١ م مبّينة أدناه:

اسم العضـوالرقم
مجموع رسوم حضور 

 االجتماعات 2021
بالريال الُعماني 

5٫100الفاضل محمد العارضي1

9٫200الفاضل سعيد العوفي2

6٫800الفاضل سالم بن محمد المشايخي3

7٫600الفاضل سعيد بن أحمد صفرار4

6٫800المهندس أحمد الصبحي5

7٫600الفاضل طارق المغيري6

5٫200الفاضل بيبين درامسي نانسي7

48٫300المجموع

لجـان مجلـس اإلدارة    5-2

أنشــأ مجلــس اإلدارة لجــان فرعّيــة ذات إطــار مرجعــّي، ومســؤوليات واضحــة، وأهــداف محــّددة. وهــذه اللجــان مختّصــة، وُمفّوضــة للنظــر فــي المســائل المتعّلقــة 

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:

مجلس اإلدارة

 لجنة

التدقيق

 لجنة

المصادقة على االئتمان

 لجنة

إدارة المخاطر

اللجنة التنفيذية ولجنة 

الترشيحات واألجور

الجـدول رقم 3:  إجتماعات اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة التي عقدت في عام 2021 م / الحضور

اسم العضـو

اللجنة 
التنفيذية 

ولجنة 
الترشيحات 

واألجور

لجنة المصادقة لجنة التدقيق
على االئتمان

لجنة إدارة 
المخاطر

حضور إجتماع 
الجمعية العامة 

السنوية - 
مارس 2021

---4الفاضل محمد بن محفوظ العارضي )الرئيس(

3-64الفاضل سعيد العوفي

3-4-الفاضل سالم بن محمد المشايخي

-3-6الفاضل سعيد بن أحمد صفرار

3-4-الفاضل أحمد الصبحي

-3-6الفاضل طارق المغيري

-3--الفاضل بيبين درامسي نانسي

٢٦٢٧
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)أ( اللجنـة التنفيذيـة ولجنة الترشيحات واألجور:  ٦-2

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

باإلشــراف والرقابــة على: 

ــك، عمــل  ــراءات التــي يتبعهــا البنـ ــات واإلجـ ــة األعمــال والسياسـ ــذ استراتيجيـ ــاألداء العــام للبنــك، مثــل فــي ضمــان وضــع وتنفيـ 1.  الجوانــب المتعلقــة ب

التوصيــات الالزمــة بخصــوص الميزانيــة الســنوية، تقنيــة المعلومــات وبشــكل عــام تقــوم اللجنــة بمســاعدة المجلــس فــي مراجعــة مهمــة مراجعــة األداء 

الفعلــي للبنــك وخطــة العمــل ومراجعــة المقترحــات األخــرى المتعّلقــة بأعمــال البنــك والتــي تتطّلــب دراســة وتحليــل تفصيلــي. 

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.  

اجتماعـات اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات واألجور المنعقـدة في عـام 2021م / تواريـخ هـذه االجتماعـات.

2٨اسم العضـو
يناير

2٩
أبريل

2٩
يوليو

2٨
أكتوبر

2
ديسمبر

2٩
ديسمبر

�-��-�الفاضـل محمد العارضي )الرئيس(

������الفاضل سعيد العوفي

������الفاضل سعيد بن أحمد صفرار

������الفاضل طارق المغيري

)ب( لجنـة التدقيـق:   ٦-2

من المهاّم الرئيسية للجنـــة التدقيـــق هـــي تقييـــم ومراجعـــة نظـــام التقاريـــر الماليـــة للبنـــك للتأكـد من صّحة، وشمولية، ومصداقّية البيانـــات الماليـّة. هذا وتقوم 

اللجنــة بمراجعــة البيانــات والقوائــم الماليـــة الفصليــة )ربـــع السنويـــة( والسنويـــة قبـــل تقديمهــا لالعتمـــاد والمصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. كمــا وتقـــوم 

اللجنـــة أيضـــًا بمراجعـــة فاعلّيـــة أنظمـــة االلتـــزام وكفاءتها، وبمراجعة التقاريـــر التنظيميـــة والرقابية، وأنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة لهيكـــل قسم التدقيـــق الداخلـــي 

والتــزام موظفـــيه، فضــاًل عــن قيامهــا بتولــي مهمــة التحاور مـــع مدققي 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 اإللتــزام فيتمحــور دوره فــي ضمــان أن 

البنـــك ملتـــزم بجميـــع القوانيـــن و التعليمات و اللوائـــح الساريـــة بموجـــب إطـــار العمـــل التنظيمـــي في سلطنـــة ُعمان وأفضل الممارسات الدولية، و يقوم رئيسي 

كال الدائرتيــن برفــع تقاريرهمــا مباشــرة للجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة.

اجتماعـات لجنة التدقيق المنعقـدة في عـام 2021م / تواريـخ هـذه االجتماعـات.

٧2 أكتوبر2٨ يوليو2٨ أبريل2٧ ينايراسم العضـو

���� الفاضل سعيد العوفي )الرئيس(

����الفاضل أحمد الصبحي 

����الفاضل سالم المشايخي

)ج( لجنـة المصادقة على االئتمـان:   ٦-2

ــة. وتراجــع سياســات  لجنــة المصادقــة علــى االئتمــان هــي لجنــة فرعيــة لمجلــس االدارة تقــوم بإعتمــاد القــروض التــي تتعــدى قيمتهــا صالحيــات االدارة التنفيذي

المنتجات االئتمانية، وسياسة االئتمان ومحفظة القروض والتسهيالت االئتمانية الجارية بشكل سنوي.  

اجتماعـات لجنة المصادقة على االئتمان المنعقـدة في عـام 2021م / تواريـخ هـذه االجتماعـات.

٦ يوليو2٣ فبراير20 ينايراسم العضـو

��� الفاضل سعيد صفرار )الرئيس(

���الفاضل طارق المغيري

���الفاضل بيبين درامسي

مجلـس اإلدارة )تابع(  .2

)د( لجنـة المجلس إلدارة المخاطر:   6-2

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 إســتراتيجّية وسياســة البنــك المتعّلقــة بالمخاطــر، ووجــود إطــار فّعــال ضمــن البنــك يضمــن الجــودة، والعوائــد 

ــدة، والســيولة والتشــغيل. التشــغيلّية لألصــول. وتقــّدم اللجنــة أيضــا المشــورة والتوجيــه بشــأن سياســات ومخاطــر االئتمــان، والســوق، وســعر الفائ

اجتماعـات لجنة المجلس إلدارة المخاطر المنعقـدة في عـام 2021م / تواريـخ هـذه االجتماعـات.

26 سبتمبر ٣0 يونيو2٨ مارساسم العضـو

��� الفاضل أحمد الصبحي )الرئيس(

���الفاضل سعيد العوفي 

���الفاضل سالم المشايخي

هيئة الرقابة الشرعية لصحار األسالمي )النافذة اإلسالمية لصحار الدولي(  .٣

لمحة عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري )رئيس الهيئة(

يحمــل الشــيخ عــزان بــن ناصــر بــن فرفــور العامــري شــهادة البكالوريــوس فــي الدراســات اإلســامية باختصــاص الفقــه، يعمــل الشــيخ عــزان كأميــن عــام بمكتــب 

المفتــي العــام للســلطنة فــي مجــال اإلفتــاء منــذ 2001، و هــو ضليــع فــي قانــون الشــريعة، إذ قــدم عــدداً مــن المحاضــرات فــي هــذا المجــال و شــارك فــي ورش عمــل 

و مؤتمــرات كثيــرة ذات صلــة بالقوانيــن الشــرعية.

الدكتور مدثر صديقي )نائب رئيس الهيئة(

يعتبــر الدكتــور مدثــر صديقــي خبيــراً عالميــًا فــي مجــال الدراســات اإلســامية والقوانيــن الغربيــة، حصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي القانــون مــن كليــة شــيكاغو 

كنــت للقانــون فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، كمــا يحمــل درجــة الماجســتير فــي القانــون مــن جامعــة هارفــرد للقانــون مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة أيضــًا، 

تخــرج صديقــي باختصــاص الدراســات اإلســامية مــن جامعــة المدينــة المنــورة اإلســامية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و هــو عضــو هيئــة المحاســبة و المراجعــة 

للمنظمــات اإلســامية و المجلــس الفقهــي لشــمال أمريــكا، و مســجل كباحــث فــي األكاديميــة الدوليــة لألبحــاث الشــرعية فــي التمويــل اإلســامي فــي ماليزيــا، و 

تزيــد خبرتــه عــن 30 عامــا فــي مجــال تقديــم استشــارات الشــريعة و القانــون و توثيــق الصيرفــة اإلســامية و األبحــاث و المحاضــرات و التحكيــم ألكثــر مــن 40 منظمــة 

عالميــة باإلضافــة إلــى الجامعــات ومراكــز األبحــاث.

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي )عضًوا( 

يعمــل المعتصــم بــن ســعيد المعولــي حاليــا بمســمى "مشــرف دينــي" بمركــز الدراســات الُعمانيــة بجامعــة الســلطان قابــوس، حيــث حصــل علــى دبلــوم الدراســات 

اإلســامية مــن معاهــد مركــز الســلطان قابــوس للثقافــة اإلســامية )2002م(، ثــم علــى درجــة البكالوريــوس مــن قســم العلــوم اإلســامية بجامعــة الســلطان قابــوس 

)2006م(، ثــم علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم اإلســامية أيضــا مــن جامعــة برمنجهــام بالمملكــة المتحــدة )2016م(. ألــف سلســلة المعتمــد الفقهيــة مــن ســبعة 

أجــزاء بمــا فيهــا الجــزآن: الســادس فــي فقــه المعامــات الماليــة، والســابع فــي فقــه الصيرفــة اإلســامية. ترجــم بعــض الكتــب منهــا كتــاب "المعتمــد فــي فقــه الصــاة" 

إلــى اللغــة اإلنجليزيــة، وكتــاب "النصــارى فــي ُعمــان" إلــى اللغــة العربيــة. قــدم العديــد مــن المحاضــرات الدينيــة والبرامــج التلفزيونيــة واإلذاعيــة، كمــا قــام بنشــر 

بعــض البحــوث العلميــة فــي مجلــدات علميــة محكمــة، وعــرض بعــض أوراق العمــل فــي مؤتمــرات دوليــة متعــددة.

الشيخ فهد بن محمد بن هالل الخليلي )عضًوا(

تخــّرج الشــيخ فهــد مــن جامعــه فلوريــدا اتلنتــك فــي الواليــات المتحــده االمريكيــة، وانضــم بعدهــا  الــى البنــك المركــزي الُعمانــي، 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 التجارية،والترويــج للمشــروعات فــي القطــاع الزراعــي  والتعامــل مــع أصحــاب الثــروات. حديثــًا، أســس الشــيخ فهــد شــركة بيــان لاســتثمار، 

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

٢٨٢٩
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اجتماعـات ومكافـآت مجلـس الرقابة الشرعية لعام 2021م: 

الجدول 5: الحضور والمكافآت -الهيئة الشرعية

المكافآت السنوية التي 
تقاضاها األعضاء بالدوالر 

األمريكي

بدل حضور 
اإلجتماعات للعام
بالدوالر األمريكي

عدد 
الحضور

6 أكتوبر 
2021

9 يونيو 
2021

11 فبراير 
2021

2٨ يناير 
2021 اسم العضو

٤٠٫٠٠٠ 4٫000 4     الشيخ عزان بن ناصر العامري

30,000 4٫000 ٤     الدكتور مدثر صديقي 

٢٠٫٠٠٠ 4٫000 ٤     الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي

20,000 4٫000 ٤     الشيخ فهد بن محمد الخليلي

فريـق اإلدارة: )كما في 31 ديسمبر 2021(  .4

يقــوم بــإدارة البنـــك فريــق إدارة نــال ثقــة مجلــس إدارة البنــك، يمتلـــك فريـــق اإلدارة العليـــا مجتمعيــن خبـــرة بنكيـــة واســعة تزيــد عــن الـــ ٢٠٠ عامــًا، 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 إلي االلتـــزام الجيـــد، تقـــوم اإلدارة العليـــا بوضـــع جميـــع المعلومـــات الهامـــة أمـــام المجلـــس والتي تشكـل جـــزءاً من أوراق 

جـدول األعمـال.

لمحـة عن كبـار المسؤولين في اإلدارة التنفيذية  1-4

الفاضل أحمد المسلمي:

الرئيس التنفيذي

تقّلــد الفاضــل أحمــد المســلمي منصــب الرئيــس التنفيــذي لـــصحار الدولــي فــي مايــو ٢٠18، وســاهم بــدوره فــي التحــول الــذي شــهده البنــك نظيــر خبرتــه العمليــة 

الواســعة التــي تمتــد إلــى أكثــر مــن عقديــن، األمــر الــذي مكنــه مــن تكييــف رؤى البنــك لتتوافــق مــع مهــارات الموظفيــن. كمــا يتمتــع الفاضــل أحمــد المســلمي 

بمهــارات التخطيــط االســتراتيجي، إلــى جانــب خبرتــه العمليــة الواســعة فــي القطــاع المصرفــي بمــا فــي ذلــك الخدمــات المصرفيــة للشــركات، وســوق المــال، 

والخدمــات المصرفيــة بالتجزئــة وإدارة الثــروات، والتمويــل التجــاري، وإدارة المخاطــر، وإدارة العمليــات، باإلضافــة إلــى تقنيــة المعلومــات، والمــوارد البشــرية، والشــؤون 

الماليــة وتطويــر االســتراتيجيات وتخطيــط األعمــال.

ــرؤى الدقيقــة وأســلوب العمــل بــروح الفريــق الواحــد مــن أجــل تحفيــز الموظفيــن  يعــد الفاضــل أحمــد المســلمي شــخصية قياديــة ناجحــة تنتهــج التحليــات وال

وتشــجيعهم علــى تحقيــق أعلــى مســتويات األداء الوظيفــي. وقــد شــغل الفاضــل المســلمي عــدًدا مــن المناصــب القياديــة وعمــل فــي العديــد مــن المؤسســات 

الماليــة المرموقــة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي. وقــد شــغل الفاضــل أحمــد المســلمي قبــل انضمامــه إلــى صحــار الدولــي منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي 

البنــك الوطنــي الُعمانــي، حيــث قــاد بنجــاح مســيرة التحــول التــي شــهدها البنــك.

الفاضــل أحمــد المســلمي حاصــل علــى شــهادة هارفــارد لألعمــال ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة برادفــورد شــير بالمملكــة 

المتحــدة، وحاصــل أيًضــا علــى شــهادة الدبلــوم الدولــي فــي الخدمــات الماليــة. ويعــد الفاضــل أحمــد المســلمي محلــل أســواق معتمــد ومحلــل مالــي معتمــد أيًضــا، 

إلــى جانــب كونــه مديــر محافــظ معتمــد ومديــر ثــروات معتمــد. كمــا أنــه حاصــل علــى شــهادة زمالــة مــن األكاديميــة األمريكيــة لــإدارة الماليــة، وقــد أكمــل العديــد 

مــن البرامــج التدريبيــة الُمتقدمــة تشــمل دورة القيــادة واإلدارة مــن معهــد التطويــر اإلداري بسويســرا وكليــة الدراســات العليــا لألعمــال فــي ســتانفورد بالواليــات 

المتحــدة األمريكيــة.

ويشــغل الفاضــل أحمــد المســلمي حاليــًا منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة اســياد حيــث يتــرأس لجنــة التدقيــق فــي المجموعــة. كمــا انــه يعمــل كعضــو 

مجلــس إدارة كليــة الدراســات المصرفيــة والماليــة.

الفاضل خليل الهديفي:

رئيس مجموعة التجزئة المصرفية

انضــم الفاضــل خليــل الهديفــي إلــى صحــار الدولــي فــي أكتوبــر عــام ٢٠18 كمديــر عــام التجزئــة المصرفيــة ليتولــى بذلــك مســؤولية دعــم وتنفيــذ إســتراتيجية 

البنك.ويتمتــع الفاضــل خليــل بخبــرة تزيــد عــن 19 عاًمــا فــي هــذا المجــال، ويمتلــك المهــارة القياديــة والخبــرة المتميــزة الازمــة لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية مــن 

خــال تطويــر األعمــال التجاريــة المتوســطة والكبيــرة. وإلــى جانــب خبرتــه الواســعة فــي المجــال المصرفــي بشــكل عــام، يمتلــك الفاضــل خليــل الهديفــي الخبــرة 

الكافيــة فــي مجــال التجزئــة المصرفيــة بالقطــاع المصرفــي، وإدارة الثــروات، والتخطيــط االســتراتيجي، وإدارة المنتجــات واألفــراد. وقــد بــدأ مســيرته المهنيــة فــي 

عــام ٢٠٠٠ مــن خــال العمــل فــي إحــدى البنــوك المحليــة، كمــا عمــل أيًضــا لــدى بنــوك محليــة ودوليــة أخــرى فــي الســلطنة ودولــة قطــر قبــل انضمامــه إلــى صحــار 

الدولــي كرئيــس مجموعــة التجزئــة المصرفيــة الفاضــل خليــل الهديفــي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة نورثامبتــون فــي المملكــة 

.) RSA ( المتحــدة، كمــا أنــه حاصــل علــى شــهادة اإلدارة مــن جامعــة أكســفورد كامبريــدج ويمتلــك شــهادة

فريـق اإلدارة: )كما في 31 ديسمبر 2021( )تابع(  .4

لمحـة عن كبـار المسؤولين في اإلدارة التنفيذية )تابع(  1-4

الفاضل مانيش دميجا:

رئيس مجموعة الخدمات 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، فضــاًل عــن تحســين الربحيــة التجاريــة وتوطيــد العالقــات مــع الزبائــن وتنميــة مهــارات 

العمــل الجماعــي.

الفاضل إيوان ماكليود: 

رئيس التحول الرقمي

انضــم الفاضــل إيــوان ماكليــود إلــى صحــار الدولــي فــي فبرايــر 2020، وهــو يشــغل منصــب رئيــس التحــول الرقمــي. يتمتــع الفاضــل إيــوان بخبــرة مهنيــة تمتــد ألكثــر 

مــن 24 عامــا فــي مجــال التحــول الرقمــي فــي عــدد مــن البنــوك والمؤسســات العالميــة الكبــرى، وهــو يعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع فريــق اإلدارة التنفيذيــة لقيــادة برامــج 

التحــول الرقمــي الخاصــة بالبنــك. وتتمثــل خبرتــه الواســعة فــي تحديــد االســتراتيجية وتقديــم الحلــول واألولويــات المتعلقــة بالتحــول الرقمــي القــادر علــى دعــم 

التجــارب المصرفيــة لــدى المســتخدمين وتعزيــز منصــات المعامــالت المصرفيــة، ممــا يســهم فــي إضافــة قيمــة ألصحــاب المصلحــة لــدى البنــك.

ــا فــي الدنمــارك،  ــة رئيســية فــي العديــد مــن المؤسســات الدوليــة مثــل بنــك نوردي وقبــل انضمامــه إلــى صحــار الدولــي، عمــل الفاضــل إيــوان فــي مناصــب قيادي

ــد أعمــال متمــرس، وحاصــل علــى درجــة بكالوريــوس العلــوم فــي إدارة المعلومــات مــن جامعــة لنــدن. والبنــك الملكــي االســكتلندي. وهــو رائ

الفاضل عبدالواحد بن محمدالمرشدي:

رئيس صحار اإلسالمي

إنضــم الفاضــل عبــد الواحــد المرشــدي إلــى صحــار الدولــي فــي يوليــو 2020، ويتمتــع بخبــرة عمليــة طويلــة فــي القطــاع المصرفــي تزيــد عــن 18 عاًمــا فــي مختلــف 

المجــاالت المصرفيــة بمــا فــي ذلــك التدقيــق والتمويــل واالســتثمار والخدمــات المصرفيــة اإلســالمية. وقبــل انضمامــه إلــى صحــار الدولــي، شــغل الفاضــل عبدالواحــد 

المرشــدي منصــب نائــب المديــر العــام فــي إحــدى البنــوك اإلســالمية المحليــة الرائــدة. الفاضــل عبدالواحــد المرشــدي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال 

التنفيذيــة مــن كليــة لنــدن لألعمــال، ودرجــة البكالوريــوس فــي العلــوم فــي جامعــة الســلطان قابــوس.

عبد العلي اللواتي:

رئيس دائرة الخدمات المؤسسية

انضــم الفاضــل عبدالعلــي إلــى صحــار الدولــي فــي أغســطس عــام 2008، ويشــغل حالًيــا منصــب رئيــس خدمــات االســناد المؤسســي فــي صحــار الدولــي. يتمتــع 

الفاضــل عبدالعلــي بخبــرة مهنيــة تمتــد ألكثــر مــن 38 عامــا. وإلــى جانــب خبرتــه الواســعة فــي المجــال المصرفــي بشــكل عــام، يمتلــك خبــرة متنوعــة فــي مجــال 

التعليــم واإلدارة وحوكمــة الشــركات والدعــم المؤسســي وتكنولوجيــا المعلومــات واإلدارة العامــة. نظــًرا لخبرتــه الطويلــة والمتنوعــة، فقــد شــارك فــي إعــادة 

هيكلــة وتنفيــذ االســتراتيجيات وتيســير إدارة التغييــر فــي البنــك. وهــو مصرفــي إســالمي معتمــد وكان عضــواً فــي لجنــة تأســيس الصيرفــة اإلســالمية، فضــاًل عــن 

شــغله لمناصــب قياديــة فــي أحــد البنــوك المحليــة الرائــدة قبــل انضمامــه إلــى صحــار الدولــي.

الفاضــل عبدالعلــي حاصــل علــى دبلــوم ILM IMQ فــي اإلدارة، كمــا أنــه حاصــل علــى "دبلــوم المســتوى الســابع فــي اإلدارة والقيــادة االســتراتيجية" مــن معهــد 

اإلدارة المعتمــد )CMI( بالمملكــة المتحــدة، وهــو عضــو وزميــل فــي نفــس المعهــد.

الفاضل كريغ بارينجتون بيل:

مدير عام رئيس المالية

انضــم الفاضــل بيــل إلــى صحــار الدولــي فــي ينايــر 2020 كمديــر عــام - رئيــس الماليــة، وكونــه عضــًوا رئيســًيا فــي فريــق اإلدارة التنفيذيــة، يحــرص الفاضــل بيــل علــى 

تحقيــق معــدالت جيــدة مــن النمــو واألربــاح وإدارة عمليــات تتســم بالمرونــة والفاعليــة مــن حيــث التكلفــة، إلــى جانــب تبنيــه مبــادئ قويــة فــي مجــال اإلدارة وإدارة 

المخاطــر. ومــع خبــرة عمليــة تزيــد عــن 25 عامــًا فــي القطــاع المصرفــي، يتمتــع الفاضــل كريــغ بارينجتــون بيــل بســجل حافــل فــي تقديــم قيمــة إضافيــة للمســاهمين، 

فضــاًل عــن العالقــات الوطيــده التــي تربطــه بالهيئــات التنظيميــة ووكاالت التصنيــف و المدققيــن المالييــن واألطــراف ذات الصلــة اآلخريــن. كمــا أنــه يمتلــك خبــرات 

قياديــة وإداريــة فــي المحاســبة والرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر وعالقــات المســتثمرين والتخطيــط اإلســتراتيجي، ولديــه خبــرة واســعة فــي مجــال إعــداد التقاريــر 

الماليــة والتنظيميــة، وإعــداد التقاريــر اإلداريــة والتحليــل المالــي والبنيــة التحتيــة للنظــم وكيفيــة التحكــم بهــا، وإدارة الميزانيــة وإدارة األصــول والضرائــب. وقــد 

شــغل الفاضــل بيــل منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة فــي عــدد مــن المؤسســات الماليــة العالميــة، كمــا عمــل الفاضــل بيــل فــي الســنوات الخمــس 

الماضيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وذلــك قبــل انضمامــه إلــى صحــار الدولــي.

الفاضــل بيــل حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي التجــارة مــن جامعــة أوكالنــد، كمــا أنــه عضــو بــارز فــي معهــد المحاســبين القانونييــن فــي أســتراليا ونيوزيلنــدا، 

وهــو محاســب قانونــي معتمــد.

٣٠٣١
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الفاضل خالد بن خلفان الصبحي:

رئيس دائرة االلتزام

ــا شــغل فيهــا مناصــب عديــدة فــي مجــاالت  ــة خبــرة عمليــة واســعة تزيــد عــن 1٩ عاًم ــد الصبحــي إلــى صحــار الدولــي فــي ديســمبر ٢016، ولدي انضــم الفاضــل خال

مختلفــة مثــل األعمــال المصرفيــة والتأميــن واإلدارة، حيــث بــدأ مشــواره فــي البنــك المركــزي الُعمانــي، وتضمنــت خبرتــه ومســؤولياته إجــراء المراجعــات والرقابــة 

القائمــة وحوكمــة الشــركات، وكفايــة رأس المــال، إضافــة إلــى خبرتــه فــي مختلــف جوانــب تســيير العمليــات التجاريــة واإلدارة الرقابيــة والعديــد من المجــاالت المختلفة 

وغيرهــا.

الفاضــل خالــد الصبحــي حاصــل علــى درجــة البكالوريــس فــي العلــوم الماليــة والمصرفيــة مــن األكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة، وكمــا أنــه حصــل 

علــى شــهادة الدبلــوم العالــي فــي تخصــص اإلجــراءات اإلداريــة مــن كليــة جنــوب ديفــون بالمملكــة المتحــدة.

الفاضل السموأل عبدالهادي إدريس:

رئيس دائرة الشؤون القانونية وسكرتير مجلس اإلدارة

انضــم الفاضــل الســموأل إلــى صحــار الدولــي فــي يوليــو ٢01٣، ويشــغل حالًيــا منصــب رئيــس دائــرة الشــؤون القانونيــة وأميــن ســر مجلــس اإلدارة فــي البنــك، كمــا 

يتمتــع الفاضــل الســموأل بخبــرة عمليــة فــي المجــال القانونــي تمتــد ألكثــر مــن 1٨ عامــًا، قــدم خاللهــا الدعــم والمشــورة والمســاندة للمؤسســات والعمــالء فــي أداء 

أعمالهــم التجاريــة وفــق ُأطــر قانونيــة صحيحــة. وقــد تمكــن الســموأل مــن إثبــات قدراتــه باســتمرار فــي حــل النزاعــات والمعامــالت ذات القيمــة العاليــة، ويــرد ذكــره 

واإلشــادة بــه فــي المراجــع والدوريــات القانونيــة كشــخصية قانونيــة تتميــز باســتيعاب وفهــم اســتثنائي للنظــام المصرفــي الُعمانــي، وباســهاماته القّيمــة فــي 

مجــال تحســين الكفــاءة واألداء فــي مجــال عملــه.

يجــدر بالذكــر أن الفاضــل الســموأل حاصــل علــى درجــة الماجســتير "LLM" ودرجــة البكالوريــوس "LLB" بمرتبــة الشــرف فــي مجــال القانــون مــن جامعــة الخرطــوم 

فــي الســودان.  

الفاضل حمود بن خلفان العيسري:

رئيس دائرة التدقيق الداخلي

الفاضــل حمــود العيســري محاســب قانونــي معتمــد ويمتلــك خبــرة مهنيــة واســعة تمتــد لنحــو ٢٥ عامــًا شــغل خاللهــا العديــد مــن المهــام والمناصــب شــملت 

مجــاالت عديــدة فــي العمــل المصرفــي، وقــد انضــم إلــى فريــق صحــار الدولــي فــي شــهر ديســمبر مــن عــام ٢0٢0م، حيــث شــغل قبــل منصبــه الحالــي فــي صحــار 

الدولــي منصــب رئيــس دائــرة التدقيــق الداخلــي فــي إحــدى البنــوك المحليــة.

وفــي الجانــب األكاديمــي، فــإن الفاضــل حمــود العيســري حاصــل علــى شــهادة القيــادة العليــا مــن كليــة إدارة األعمــال فــي لنــدن )LBS(، وشــهادة التأهيــل فــي 

ــي.   ــل اإلســالمي مــن معهــد األوراق الماليــة واالســتثمار البريطان التموي

الفاضل ماجد بن ناصر البوسعيدي:

رئيس مجموعة إدارة المخاطر

انضــم الفاضــل ماجــد البوســعيدي إلــى صحــار الدولــي فــي نوفمبــر مــن العــام ٢0٢0م  كرئيــس مجموعــة إدارة المخاطــر فــي البنــك. ويتمتــع الفاضــل ماجــد 

ــر  البوســعيدي بخبــرة عمليــة تزيــد عــن 1٧ عامــًا شــغل خاللهــا مناصــب عديــدة فــي مجــاالت مختلفــة فــي القطــاع المصرفــي. وتتضمــن مســيرته العمليــة تطوي

اســتراتيجيات إدارة المخاطــر واإلشــراف علــى التقليــل منهــا وتقييمهــا علــى المســتوين الداخلــي والخارجــي، فضــاًل عــن رفــع التقاريــر ذات الصلــة إلــى مجلــس اإلدارة.

الفاضــل ماجــد البوســعيدي حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الماليــة مــن كليــة اإلقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة الســلطان قابــوس، وقــد شــغل 

ســابًقا منصــب رئيــس قســم االئتمــان فــي أحــد البنــوك المحليــة الرائــدة فــي الســلطنة قبــل انضمامــه إلــى صحــار الدولــي.

فريـق اإلدارة: )كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1( )تابع(  .٤

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

الفاضلة ماهرة بنت صالح الرئيسية:

رئيسة مجموعة الموارد البشرية

انضمــت الفاضلــة ماهــرة الرئيســية إلــى صحــار الدولــي فــي أكتوبــر مــن العــام ٢00٧، وتشــغل حاليــًا منصــب رئيســة مجموعــة المــوارد البشــرية. حيــث أنهــا تملــك 

خبــرة عمليــة واســعة تمتــد ألكثــر مــن ٢1 عامــًا فــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية فــي القطــاع المصرفــي. وبفضــل خبرتهــا التراكميــة التــي تتمتــع بهــا فــي مجــال 

المــوارد البشــرية، فقــد ســاهمت الفاضلــة ماهــرة الرئيســية فــي إنجــاح اســتراتيجية البنــك مــن خــالل تطبيــق أفضــل الممارســات والسياســات فــي إدارة المــوارد 

البشــرية تماشــيًا مــع أهــداف تلــك اإلســتراتيجية. وتتضمــن المهــام والمســؤوليات المناطــة لهــا إدارة المــوارد البشــرية علــى جميــع األصعــدة بمــا فيهــا تنفيــذ 

اســتراتيجية المــوارد البشــرية دعمــا للخطــط العامــة ألعمــال البنــك، وال ســيما فــي عمليــات التوظيــف وإدارة األداء بمــا يخــدم تنميــة المواهــب البشــرية، وإدارة عالقــات 

الموظفيــن، والتعويضــات والحوافــز وتطويــر القــدرات والمهــارات لــدى الموظفيــن.

وفــي الجانــب األكاديمــي، فــإن الفاضلــة ماهــرة الرئيســية حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس ودبلــوم إدارة وتنميــة المــوارد البشــرية مــن جامعــة ليســتر - بالمملكة 

المتحــدة. كمــا أنهــا حاصلــة علــى دبلــوم دراســات عليــا فــي اإلدارة مــن معهــد القيــادة واإلدارة وشــهادة تنفيــذ اســتراتيجية رائــدة فــي الخدمــات الماليــة مــن هارفــارد 

لألعمال.

تشــغل الفاضلــة ماهــرة الرئيســية حاليــًا منصــب نائبــة رئيــس لجنــة المــوارد البشــرية بجمعيــة المصــارف الُعمانيــة، وهــي عضــو فــي اللجنــة االستشــارية بكليــة 

الدراســات المصرفيــة والماليــة. 

مكافـأة كبـار المـدراء لعـام ٢٠٢1   ٤-٢

ــآت، و كان إجمالــي  ــا أعلــى ســبعة )٧( مراكــز لــإلدارة العليــا علــى شــكل رواتـــب ورســـوم ومكافـ ــغ التــي حصـــل عليهـ ــا كافــة المبالـ ــأة اإلدارة العليـ تتضمـــن مكافـ

المكافــآت فــي عــام ٢0٢1م مبلــغ 1.٩4٨.000 ريــاالً ُعمانيــًا. 

إجـراءات الترشيـح لمجلـس اإلدارة  .٥

يقــوم مســاهموا البنــك بانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية،  تســري عضويــة المجلــس فتــرة أقصاهــا ثــالث ســنوات مــن 

ــر المجلــس للمســاهمين فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة أو تعقــد خصيصــا االجتماعــات العامــة  ــد، و تمنــح تقاري ــخ اإلنتخــاب وهــي قابلــة للتجدي تاري

للمســاهمين، وتعقــد اجتماعــات المســاهمين بعــد إعطــاء مهلــة كافيــة و مالحظــات تفصيليــة حــول جــدول األعمــال التــي يتــم إرســالها لهــم و  يتألــف المجلــس 

ــة للبنــك فــي ٣1 مــارس ٢0٢0 لمــدة ثــالث ســنوات. مــن ســبعة أعضــاء تــم إنتخابهــم مــن قبــل المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة العادي

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 المــادة السادســة مــن النظــام األساســي للبنــك،  كمــا تمتثــل لألحــكام 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 الُعمانــي.

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 وفقًا لألطر العامة لقانـــون الشركات التجاريـــة، الصادر في عام 1٩٧4 ووفقـــًا للوائـــح البنـــك المركـــزي الُعماني. التـــزم مجلـــس اإلدارة 

بجميـــع األطر العامة الخاصـــة بتعييـــن األعضاء والمحـــددة بموجـــب قانـــون الشركات التجاريـــة الُعماني لعام 1٩٧4 ولوائـــح البنـــك المركـــزي الُعماني. 

يتألـف مجلـس إدارة البنـك من سبعة أعضـاء من المساهميـن وغيـر المساهميـن. ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه ليس هناك من بين األعضاء:

	y.موظف في صحـار الدولي أو موظف في أي بنـك آخـر في سلطنـة ُعمان

	y.عضو بمجلس اإلدارة في أي بنـك آخـر مسجـل في سلطنـة ُعمان

	y.عضو بمجلس إدارة أكثر من أربـع شركـات مساهمـة عامـة مسجلـة في السلطنة

	y .يشغـل منصـب رئيـس مجلـس اإلدارة ألكثـر من شركتيـن من شركـات المساهمـة العامـة مسجلة في سلطنـة ُعمان

٣٢٣٣



بيـان االلتـزام )تابع(  .7

خـالل السنـة التي يشملها التقرير، التـزم صحـار الدولي بتوجيهـات البنـك المركـزي الُعماني، و بلوائـح اإلفصـاح الخاصـة بإصـدار األوراق الماليـة والتداول الداخلـي، 

والمبادىء التوجيهية العامة لقانـــون الشركـــات التجاريـــة وبميثـــاق تنظيـــم الشركـــات الصـــادر من الهيئـة العامـة لسوق المـال للشركـات المدرجـة فيما عدا:

	y أن رئيــس لجنــة التدقيــق هــو أيضــا عضــو فــي لجنــة إدارة المخاطــر واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة الترشــيحات واألجــور لمجلــس اإلدارة. الجديــر بالذكــر أن هذا 

الوضــع ناشــئ عــن محدوديــة عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة مقارنــة بعــدد اللجــان المطلــوب تشــكيلها مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 

	y.اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية في الوقت المحدد

دفــع البنــك خــالل الثــالث ســنوات الماضيــة مبلغــًا إجماليــًا وقــدره ٨0.٢٧٥.٨٨ ريــال ُعمانــي كغرامــات علــى البنــك لــكّل مــن البنــك المركــزي الُعمانــي والهيئــة العامــة 

ــر التدقيــق الســنوي التــي يقــوم بهــا  لســوق المــال. وقــد جــاءت هــذه  الغرامــات الخاصــة بالبنــك المركــزي الُعمانــي فــي أغلبيتهــا عــن مخالفــات وردت فــي تقاري

البنــك المركــزي الُعمانــي وتصنيــف هــذه المخالفــات يقــع ضمــن )منخفــض( و)عالــي(، حيــث تتمثــل بشــكل أساســي بمخالفــات تتعلــق بعــدم االلتــزام بالممارســات 

المتعلقــة بالقــروض والســقوفات المحــددة لألصــول. 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 الالزمـــة لخلـــق عالقـــة مثمـــرة مـــع المساهميـــن والمستثمريـــن.  كمــا يلتــزم البنــك بالتأكــد مــن تقديــم اإلفصاحــات الالزمــة فــي األوقــات 

ــر الماليــة الربــع  المحــددة وتوصيــل كافــة المعلومــات الجوهريــة للمســاهمين والجهــات الرقابيــة والمنظمــة لعمليــات الســوق.  وقــد قــام البنــك بتقديــم التقاري

الســنوية و النصــف ســنوية والتقريــر الســنوي وفقــا للقوانيــن واللوائــح المطبقــة و البنــود 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 مسئولـــة عــن 

اإلعـداد ونزاهة والتقديـم العادل للبيانـات الماليـة والمعلومـات األخـرى في التقريـر السنـوي للبنـك. و تماشيـًا 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
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أدرجــت فــي الجــدول أدنــاه تــداول ســهم بنــك صحــار فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة و مؤشــر قطــاع البنــوك وشــركات اإلســتثمار فــي ســوق مســقط لــألوراق 

الماليــة، حيــث تتوفــر هــذه المعلومــات مــن وكاالت األنبــاء ويتــم نشــرها، وتــدرج هنــا كجــزء مــن متطلبــات قانــون حوكمــة الشــركات للشــركات المدرجــة ضمــن ســوق 

مســقط لــألوراق الماليــة.

يجب قراءة الجدول أدناه مع أخذ في اإلعتبار تجزئة القيمة اإلسمية للسهم العادي، )100 بيسة/للسهم(

الجـدول رقم ٦: أسهم صحـار الدولي - سعـر السـوق

الشهـر 1 ٢٠٢م
إغالق مؤشر البنوك سعر سهم بنك صحار بالريال الُعماني

وشركات االستثمار  اإلغـالقأدنـىأعلـى

0.0٩٧0.0٨٥0.0٨٩٥4٩٢.61٢0ينايـر

0.0٨٥0.0٧٣0.0٨0٥4٢٩.14٢0فبراير

0.0٩٣0.0٨00.0٨6٥6٩٩.٧٢٧0مارس

0.0٩٣0.0٨٨0.0٨٩٥٨٢٢.٣4٧0أبريل

0.0٩٣0.0٨٥0.0٨٨٥٩٧٩.٨4٨0مايـو

0.1000.0٩00.0٩66466.0٧40يونيو

0.0٩٨0.0٩٢0.0٩٥644٥.٩0٩0يوليـو

0.0٩60.0٩10.0٩٣6٣٢1.٧٧٧0أغسطـس

0.0٩40.0٩00.0٩06٢٣٥.6٧40سبتمبـر

0.10٥0.0٨٩0.10٣640٢.٥6٥0أكتوبـر

0.1140.1000.10٥6٣٧1.٨٨٨0نوفمبـر

0.11٧0.1040.1166٥٧٧.٩٢٣0ديسمبـر
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توزيـع ملكيـة األسهـم    ٢-8

يتكــون رأس مــال البنــك المرخــص بــه مــن 4.000.000.000 ســهم. )4.000.000.000 ســهم فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢0(. رأس مــال البنــك المصــدر والمدفــوع هــو ٢.٩٩0.06٢.٢٩0. 

)٢.4٣4.٥06.٧٣٥ ســهم فــي ديســمبر ٢0٢0(. ويبلــغ رأس المــال المدفــوع للبنــك ٢٩٥.٣٥٥ مليــون ريــال ُعمانــي )٢٥4.٣٥٥ مليــون ريــال ُعمانــي فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢0(. 

يتــم تــداول أســهم البنــك فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة  ويبيــن الجــدول التالــي قائمــة المســاهمين الذيــن يملكــون نســبة ٥٪ أو أكثــر مــن رأســمال البنــك 

كمــا هــو عليــه فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1م:

نسبـة التملـكاسـم المساهـم

1٥.4٢46٪شركه ُعمان لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع

16.٣٨66٥٪شؤون البـالط السلطانـي 

٩.0٢٨0٣٪القمر السابع لالستثمار المحدودة

٧0٪نيبتون الوطنية لالستثمار المحدودة

٧.6014٧٪البحر الغربي لالستثمار المحدودة 

6.٨٣4٣٪المريخ للتنمية واإلستثمار المحدودة

٥.٢٣٧٣6٪جهاز االستثمار الُعماني / 1

الحسابـات القانونيـة  .٩

تبنـى صحـار الدولي معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة في إعـداد الحسابـات والبيانـات الماليـة.

لمحـة عن المدققيـن   .1٠

نبذة عن ديلويت: 

تعتبــر ديلويــت شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال التدقيــق والمراجعــة، واإلستشــارات اإلداريــة والماليــة، وخدمــات إستشــارات المخاطــر، خدمــات الضرائــب والخدمــات 

المتعلقــة بهــا. وهــي توفــر خدماتهــا ألربــع مــن بيــن خمــس شــركات علــى قائمــة مجلــة فورتشــن العالميــة ألفضــل ٥00 شــركة، بفضــل شــبكة عالميــة مترابطــة 

مــن شــركات األعضــاء المرخــص لهــا فــي أكثــر مــن 1٥0 دولــة. للحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول مهنيــي ديلويــت ال ٣00.000 وأثرهــم اإليجابــي فــي مختلــف 

القطاعــات.

وهــي واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال تقديــم الخدمــات المهنيــة اإلستشــارية وقــد تأسســت فــي منطقــة الشــرق األوســط ويمتــد وجودهــا منــذ ســنة 1٩۲6 

فــي المنطقــة. إن وجــود شــركة ديلويــت أنــد تــوش )الشــرق األوســط( فــي منطقــة الشــرق األوســط مكــّرس مــن خــالل الشــركات القانونيــة المســتقلة الحائــزة علــى 

ترخيــص مــن قبلهــا لتقديــم الخدمــات وفقــا 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(. وعنــد تقديــم الخدمــات، تتعاقــد كل 

شــركة مرّخــص لهــا أو كيــان مرخــص لــه مــن قبــل ديلويــت أنــد تــوش )الشــرق األوســط( وبشــكل مســتقل مــع العمــالء الخاصيــن بهــا دون الرجــوع إلــى ديلويــت أنــد 

تــوش )الشــرق األوســط( وتكــون هــذه الشــركات والكيانــات مســؤولة فقــط عــن أفعالهــا أو تقصيرهــا.

ــات  ــي لعملي ــال ُعمان ــم خدمــات للبنــك) ٩0.1٩٥ ري ــل تقدي ــك مقاب ــي وذل ــال ُعمان ــغ 106.1٩٥ ري ــة نفقــات المدّققيــن الخارجييــن بمبل وخــالل ســنة ٢0٢1م تمــت تغطي

التدقيــق علــى األعمــال المصرفيــة التقليديــة واإلســالمية، ومبلــغ 14.000 ريــال مقابــل تقديــم خدمــات التدقيــق الشــرعي، ومبلــغ ٢.000 ريــال لخدمــات الضرائــب(. 

حقوق المساهمين  .11

تتســاوى جميــع أســهم البنــك المتأصلــة فــي ملكيتهــا فــي الحقــوق، أي الحــق فــي الحصــول علــى أربــاح األســهم المعلنــة و المعتمــدة فــي االجتمــاع العــام، والحــق 

فــي األفضليــة لالكتتــاب ألســهم جديــدة، والحــق فــي الحصــول علــى حصــة فــي توزيــع البنــك لألصــول عنــد التصفيــة، والحــق فــي نقل األســهم وفقــا ألحــكام القانون، 

و الحــق فــي اإلطــالع علــى البيــان المالــي للبنــك، بيــان الدخــل الشــامل وســجل المســاهمين، والحــق فــي الحصــول علــى إشــعار و الحــق فــي المشــاركة والتصويــت 

فــي االجتماعــات شــخصيا أو بواســطة وكيــل، والحــق فــي تقديــم طلــب للحصــول علــى إبطــال أي قــرار تتخــذه الجمعيــة العموميــة أو مجلــس اإلدارة، و مــا 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 

وفقــا ألحــكام المــادة ) 110 ( مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم ) 1٩٧4/4( وتعديالتــه، و يولــي بنــك صحــار 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 األقليــة ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة و يمكــن اتخــاذ إجــراءات ضــد المجلــس أو اإلدارة إذا كانــت تصرفــات مجلــس اإلدارة تمــس  مصالحهــم بــأي طريقــة.

٣٤٣٥
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هنــاك سياســة شــاملة بشــأن التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة، والعمليــات واإلجــراءات المنصــوص عليهــا و المتبعــة فــي هــذا الشــأن فيمــا يتعلــق بالقــروض 

الممنوحــة للمــدراء واألطــراف ذات العالقــة بهــم، وكذلــك أي معامــالت 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 و المالحظــات علــى البيانــات الماليــة الــواردة فــي التقريــر الســنوي، و 

ــب  ــى جان ــة للمســاهمين إل ــة تفضيلي ــة و دون أي معامل ــإلدارة فــي ســياق األعمــال االعتيادي ــة معامــالت أخــرى نفــذت ل اإلفصاحــات العامــة، و يتــم اإلفصــاح عــن أي

ــة. مالحظــات جــدول أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة العادي

الخاتمة  .1٣

يقـــر مجلـــس اإلدارة بأن إعـــداد التقريـــر السنـــوي للبنـــك مـــع تقريـــر نقـاش اإلدارة والتحليـل وتقريـر حوكمـــة الشركـات والميزانيـة العموميـة المدققـة قـد تمـ بمعرفـة 

المجلـــس الكاملـــة وطبقـــًا لمعاييـــر المحاسبـــة واللوائـــح القانونيـــة التي تحكـم اإلفصـاح والصـادرة من الهيئـة العامـة لسـوق المـال والبنـك المركـزي الُعماني.  كما 

يقـــر مجلـــس اإلدارة مراجعــة كفــاءة وفعالّيــة أنظمــة الرقابــة الداخلّيــة وضمــان التزامهــا مــع السياســات واللوائــح الداخلّيــة. ويقـــر مجلـــس اإلدارة أيضــا بعـــدم وجـــود 

معلومـــات أو عوائق ملموسة يمكـــن أن تؤثـــر على استمـــرار أعمـــال البنـــك في السنـــة الماليـــة القادمـة.

٣٦



ُنلهم بقاداتنا 
فائزين ُجدد

فريق ا�دارة



 

  

الفاضل مانيش دميجا
مدير عام ورئيس ا�عمال المصرفية التجارية

الفاضل عبدالواحد بن محمد المرشدي
مدير عام  ورئيس الصيرفة ا�سالمية 

الفاضل خليل بن سالم الهديفي
مدير عام و رئيس التجزئة المصرفية 

الفاضل أحمد المسلمي
الرئيس التنفيذي

 

الفاضل خالد بن خلفان الصبحي
رئيس مجموعة ا�لتزام 

الفاضلة ماهرة بنت صالح الرئيسية
رئيس مجموعة الموارد البشرية

الفاضل كريغ بارينجتون بيل
 الرئيس المالي 

الفاضل إلسماول بن عبدالهادي بن محمد
رئيس مجموعة الشوؤن القانونية وسكرتير مجلس ا�دارة

الصف الخلفي (من اليمين إلى اليسار)

الفاضل إيوان جون ماكليود
مدير عام ورئيس التحول الرقمي

الفاضل ماجد ناصر البوسعيدي
مدير عام ورئيس إدارة المخاطر 

الصف ا�مامي (من اليمين إلى اليسار)

الصف الخلفي (من اليمين إلى اليسار)

الصف ا�مامي (من اليمين إلى اليسار)

الفاضل عبدالعلي بن عبدا� اللواتي
رئيس مجموعة خدمات المؤسسة

 

الفاضل حمود بن عبدا� الصواعي
مدير عام ورئيس مجموعة العمليات  

 

الفاضل حمود بن خلفان العيسري
مدير عام ورئيس التدقيق الداخلي 



كلمة
الرئيس

التنفيذي
-

أحمد المســلمي

مكانة راسخة نحو "الفوز"

انطلقنــا فــي صحــار الدولــي قبــل ثــالث ســنوات فــي مرحلــة جديــدة حقــق خاللهــا 

العديــد مــن اإلنجــازات واضًعــا ُنصــب عينــه غايــة محــددة وهــي تمكيــن النــاس مــن 

تحقيــق "الفــوز" مــن خــالل تقديــم حلــول مصرفيــة مبتكــرة للزبائــن فــي عالمهــم 

ليكــون  رؤيتــه  بتحقيــق  البنــك  التــزام  مــع  ينســجم  الــذي  األمــر  التغيــر،  دائــم 

ــادة ُتســاعد الزبائــن والمجتمعــات  ــة عالميــة الري مؤسســة خدميــة ُعمانيــة الهوي

والنــاس علــى االزدهــار والنمــو. 

فــي  يرتكــز  للبنــك  عــام  نهــج  تبنــي  فــي  الدولــي  رؤيــة صحــار  وقــد ســاهمت 

أساســه علــى اســتراتيجية نمــو مرنــة قائمــة علــى رواســخ متينــة وهــي القيــم 

التــي يؤمــن بهــا البنــك والكيفيــة التــي اســتجاب بهــا علــى التحديــات االقتصاديــة 

االقتصاديــة  والظــروف  التشــغيلية  والتحديــات  كورونــا  جائحــة  فرضتهــا  التــي 

االســتثنائية، وبالرغــم مــن التحســن البطــيء الــذي يشــهده العالــم اليــوم علــى 

الجانــب االجتماعــي واالقتصــادي، إال أن اتســاق هــذا التحســن إلــى جانــب التركيــز 

علــى خطــة التحفيــز االقتصــادي يدفعنــا إلــى توجيــه ُجــل تركيزنــا نحــو اتبــاع 

أفضــل الممارســات لترســيخ مكانــة البنــك مــن أجــل اإلســهام بشــكل إيجابــي 

وتوفيــر قيمــة مضافــة بشــكل مســتدام.

توقعات إيجابية وانتعاش اقتصادي

يمثــل العــام ٢0٢1 بدايــة الخطــة الخمســية العاشــرة لســلطنة ُعمــان بالتــوازي مــع 

ــات الوطنيــة  ــة للعــام ٢0٢٢ مــن أجــل تحقيــق األولوي ــة العامــة للدول خطــة الموازن

المحــددة ضمــن إطــار رؤيــة ُعمــان ٢040 التــي تســتهدف بشــكل أساســي تحقيــق 

االســتدامة الماليــة والتنــوع االقتصــادي وتقليــل نســبة الديــن العــام إلــى الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي.

وعلــى الرغــم مــن االنكمــاش االقتصــادي الــذي أفرزتــه الجائحــة، شــهد العــام ٢0٢1 

تغييــرات كبيــرة فــي األطــر التجاريــة والقانونيــة والضريبيــة فــي الســلطنة، األمــر 

الــذي ُيســهم بــدوره فــي الحفــاظ علــى زخــم تدابيــر التطويــر التــي تــم تحديدهــا 

ــع االقتصــادي  فــي الســنوات الســابقة بهــدف تحقيــق االســتدامة الماليــة والتنوي

وغيرهــا مــن األهــداف الوطنيــة.

وفــي ظــل توجيــه الميزانيــة العامــة للدولــة للعــام ٢0٢٢ نحــو تحقيــق التعافــي 

عجلــة  لدفــع  االقتصــادي  والتحفيــز  الوطنيــة  المرونــة  بنــاء  وإعــادة  الشــامل 

التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة وتحقيــق أجنــدة التنميــة الوطنيــة، تأتــي الخطــة 

غيــر  الصناعــات  مســاهمة  زيــادة  علــى  لترّكــز  للســلطنة  العاشــرة  الخمســية 

النفطيــة إلــى ٩0٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول العــام ٢040 فضــاًل عــن 

خفــض الديــن الحكومــي، وفــي ظــل القيــادة الحكيمــة لحضــرة صاحــب الجاللــة 

الســلطان هيثــم بــن طــارق - حفظــه اهلل ورعــاه - بــدأت الرؤيــة الســامية التــي 

ترســم مســارات رؤيــة ُعمــان ٢040 فــي تحقيــق اإلنجــازات ذات األولويــة الوطنيــة. 

إن اســتمرار اآلثــار الناجمــة عــن تداعيــات جائحــة كوفيــد -1٩ وركــود أســعار النفــط 

العالميــة بســبب تراجــع الطلــب العالمــي، فضــاًل عــن ارتفــاع الديــن العــام وتكلفــة 

االقتــراض علــى المســتوى المحلــي أدت إلــى إعــادة النظــر فــي التوقعــات اإليجابيــة 

للبــالد، إال أن هنــاك عــدة مؤشــرات تؤكــد أن ســلطنة ُعمــان ماضيــة فــي مســارها 

الصحيــح نحــو خفــض العجــز فــي خطــة التنميــة االقتصاديــة، كمــا تبــذل الحكومــة 

جاذبــة  كوجهــة  الســلطنة  عــن  الترويــج  أجــل  مــن  دؤوبــة  جهــوداً  الرشــيدة 

لالســتثمارات المحليــة واألجنبيــة مــن خــالل وضــع ُأطــر ولوائــح تدعــم بدورهــا 

والشــراكات  لالســتثمارات  مثاليــة  بيئــة  تتيــح  وكذلــك  الخــاص،  القطــاع  نمــو 

االســتراتيجية، وُيعــد الســماح بمنــح تأشــيرات إقامــة طويلــة األمــد للمســتثمرين 

أحــد أهــم الجهــود التــي اتخذتهــا الحكومــة فــي هــذا الصــدد، وبفضــل اإلجــراءات 

التحديــات  لمجابهــة  مؤخــراً  الســلطنة  اتخذتهــا  التــي  الماليــة  واإلصالحــات 

االقتصاديــة والصحيــة الناتجــة عــن تداعيــات الجائحــة، إلــى جانــب تحســن أســعار 

النفــط، فمــن المتوقــع أن يــؤدي ذلــك إلــى تقّلــص العجــز المالــي وصافــي الديــن 

الحكومــي علــى مــدى الســنوات الثــالث المقبلــة.

النشــاط  نمــو  ارتفــاع  المتوقــع  فمــن  المختلفــة،  االقتصاديــة  للتقاريــر  ووفًقــا 

االقتصــادي للســلطنة فــي العــام ٢0٢٢ بنســبة 6.٥٪، كمــا أن الميزانيـــة العامـــة 

للدولـــة التــي تــم اعتمادهــا للعـــام ٢0٢1 كانــت أولــى الخطــوات اإليجابيــة نحــو 

المحلــي  الناتــج  مــن   ٪٧1.٣ إلــى  وصــل  الــذي  للســلطنة  العــام  الديــن  خفــض 

اإلجمالــي فــي العــام ٢0٢1 إلــى ٥٨.٥٪ بحلــول العــام ٢0٢6، كمــا أن الميزانيــة العامــة 

للســلطنة للعــام ٢0٢٢ تقــدر إجمالــي اإليــرادات العامــة للدولــة بمعــدل 10.6 مليــار 

ريــال ُعمانــي، أي أقــل بنســبة ٣٪ مقارنــة باإليــرادات الفعليــة فــي عــام ٢0٢1، وتمثــل 

إيــرادات النفــط والغــاز 6٨٪ مــن جملــة اإليــرادات لتبلــغ ٧.٢ مليــار ريــال ُعمانــي، فيمــا 

تقــدر اإليــرادات غيــر النفطيــة بمبلــغ ٣.٣ مليــار ريــال ُعمانــي.

إن أولويــات ســلطنة ُعمــان بعــد جائحــة كوفيــد-1٩ ال تــزال ترتكــز علــى تطويــر 

القطــاع الخــاص وتســريع التنويــع االقتصــادي وتقليــل العجــز المالــي، وبالنظــر 

إلــى الميزانيـــة العامـــة للدولـــة للعــــام ٢0٢٢ التــي تمــت صياغتهــا لتكــون متوائمــة 

ــرة،  ــة ُعمــان ٢040 ووفقــًا لإلطــار المالــي للخطــة الخمســية العاشــ ــات رؤي مــع أولوي

أصبــح مــن الممكــن توقــع اإلنفــاق الحكومــي والســيولة الماليــة التــي تنســجم مــع 

سياســات التطويــر المالــي واالقتصــادي بمــا يتماشــى مــع أهداف هاتيــن الخطتين 

فــي األجــل المتوســط والطويــل، ومــع إعــالن الســلطنة للميزانيــة العامــة للدولــة 

للعــام ٢0٢٢، تســعى الســلطنة إلــى الحفــاظ علــى الجهــود المبذولــة نحــو تحقيــق 

مــع  الجائحــة  قبــل  مــا  مســتويات  إلــى  االقتصــادي  النمــو  واســتعادة  التعافــي 

المحافظــة علــى معــدل مقبــول للديــن الحكومــي، وفــي األشــهر الســتة الماضيــة، 

قامــت وكالــة "فيتــش" بتعديــل نظرتهــا المســتقبلية لالقتصــاد الُعمانــي مــن 

آنــد  "موديــز" و"ســتاندرد  مــن وكالــة  قامــت كل  فيمــا  إلــى مســتقرة،  ســلبية 

بــورز" بتعديــل النظــرة المســتقبلية لالقتصــاد فــي الســلطنة مــن مســتقرة إلــى 

إيجابيــة بفضــل السياســات واإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة فــي االســتجابة 

ــة.  ــات االقتصادي للتحدي

يأتــي معــدل اإلنفــاق علــى الخدمــات األساســية مثــل التعليــم والصحــة والرعايــة 

االجتماعيــة علــى رأس األجنــدة الوطنيــة للســلطنة، كمــا أن تعزيــز المســاهمة 

الضريبيــة مــن خــالل فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة مؤخــراً سيشــّكل بــدوره 

القيمــة  ضريبــة  تطبيــق  قــرار  أدى  حيــث  للحكومــة،  األساســية  الركائــز  إحــدى 

المضافــة إلــى زيــادة تدفقــات اإليــرادات غيــر النفطيــة بشــكل ملحــوظ، كمــا أن 

الحكومــة الرشــيدة تبــذل جهــوداً حثيثــة لتحســين بيئــة األعمــال واالســتثمار 

وتقديــم الدعــم الــالزم للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل تخصيــص 

حصــة مــن المشــاريع الحكوميــة لهــذه المؤسســات.

وحوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  الممارســات  اتبــاع  الضــروري  مــن  أصبــح  لقــد 

يتطلــع  االســتراتيجيات، حيــث  تنفيــذ  فــي  االســتدامة  الشــركات وتبنــي مبــدأ 

أعمــال تعمــل علــى مراعــاة  بيئــة  األجانــب بشــكل متزايــد نحــو  المســتثمرون 

الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، فضــاًل عــن اللوائــح والحوافــز 

األعمــال واالســتثمار فيهــا. بدورهــا،  أجــل ممارســة  البلــدان مــن  التــي توفرهــا 

تبــذل الحكومــة قصــارى جهدهــا فــي تبنــي مبــدأ االســتدامة البيئيــة والمجــاالت 

االجتماعيــة مــن خــالل تنظيــم الهيــاكل اإلداريــة وتفعيــل الخطــط االســتراتيجية.

بدورهــا تســعى الســلطنة إلــى توفيــر فــرص عمــل للُعمانييــن وتســريع وتيــرة 

ــات الحكوميــة، مؤكــدًة علــى  إيقــاع سياســة التوطيــن والتــي تعــد ضمــن األولوي

ضــرورة البحــث والتعّلــم والتعليــم باعتبــار ذلــك حقــًا مــن حقــوق المواطنيــن، وقــد 

ســاهم االســتثمار فــي القطاعــات المتنوعــة مــن قبــل الحكومــة والقطــاع الخــاص 

علــى تعزيــز هــذه القطاعــات، وإيجــاد المزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب الُعمانــي 

الــذي شــهد ثــورة ذهنيــة بشــكل جــذري، وذلــك بفضــل انخراطهــم فــي العديــد 

مــن البرامــج التدريبيــة وتنميــة المهــارات واالســتعداد لمســتقبل آمــن يتســم 

باالســتقرار المالــي.

ويظهــر جلًيــا أن التداعيــات االقتصاديــة بعيــدة المــدى التــي فرضتهــا جائحــة 

كوفيــد-1٩ قــد حــددت مســاًرا جديــداً التخاذ اإلجراءات الســريعة وإدخــال التغييرات 

المبتكــرة لضمــان االســتمرارية فــي قطــاع األعمــال والصناعــات علــى مســتوى 

العالــم، وتمضــي الســلطنة قدمــًا لتبنــي نهــج التعّلــم وتنفيــذ األولويــات مــن 

خــالل االســتثمارات والجهــود المشــهودة التــي تبذلهــا، حيــث تشــهد الســلطنة 

تعافيــًا تدريجيــًا فــي النشــاط االقتصــادي، وُيعــزى ذلــك إلــى جهــود الحكومــة 

الرشــيدة فــي نجــاح حملــة التحصيــن الوطنيــة ضــد كوفيــد-1٩، والتــي ســاهمت 

بدورهــا فــي رجــوع الحيــاة إلــى ســابق عهدهــا، فضــاًل عــن ضمــان تحقيــق االنتعــاش 

االجتماعــي واالقتصــادي فــي البــالد.

باشــرت الســلطنة اليــوم برنامجهــا التنمــوي الــذي يرتكــز بشــكل اســتراتيجي 

ــر هــذا البرنامــج التنمــوي  ــم تطوي علــى بنــاء اقتصــاد متنــوع ومســتدام، وقــد ت

مــن أجــل إيجــاد نظــام متكامــل للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وتعزيــز 

الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتحســين بيئــة األعمــال واالســتثمار، 

الفــرص  مــن  العديــد  بدورهــا  برامــج ســتتيح  بتأســيس  الحكومــة  تقــوم  كمــا 

لتوســيع القاعــدة االقتصاديــة فــي البــالد، وذلــك مــن خــالل تطويــر القطاعــات التــي 

تعتمــد علــى النفــط والقطاعــات غيــر النفطيــة مثــل قطــاع التصنيــع والثــروة 

الســمكية والنقــل والخدمــات اللوجســتية والســياحة والتعديــن، كمــا ســتعمل 

فــي  بمــا  االقتصاديــة والهيكليــة علــى تحســين مجــاالت متعــددة،  اإلصالحــات 

ذلــك األهــداف الماليــة والتنميــة االجتماعيــة، عليــه فإنــه مــن المتوقــع أن تشــهد 

األنشــطة االقتصاديــة فــي القطــاع العــام والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 

ــا، حيــث أعلنــت الحكومــة عــن عــدد مــن المشــاريع التــي تعتــزم  ازدهــاًرا ملحوًظ

والسياســات  الرقمــي،  التحــول  خطــة  مــن  كجــزء  العــام  مــدار  علــى  تنفيذهــا 

والتدابيــر الماليــة لتحســين األداء المالــي، وبرامــج تطويــر المؤسســات الصغيــرة 

والمتوســطة.

الصيرفة بنهجي "االبتكار" و"الزبون أوالً"

إجــراءات  التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا ومــا تبعهــا مــن  التحديــات  أّثــرت  لقــد 

اإلغــالق علــى العديــد مــن القطاعــات علــى مســتوى العالــم بمــا فــي ذلــك القطــاع 

المصرفــي، حيــث واجــه االقتصــاد الُعمانــي والقطــاع المصرفــي تحديــات جّمــة 

بســبب التباطــؤ فــي االقتصــاد وتراجــع أســعار النفــط، إال أن البنــوك المحليــة فــي 

الســلطنة بــادرت باتخــاذ تدابيــر ســريعة واعتمــدت أســاليب مبتكــرة مكنتهــا مــن 

االســتجابة بشــكل ســريع لتواصــل بذلــك تقديــم خدماتهــا المصرفيــة وتوظيــف 

األدوات الرقميــة بهــدف تلبيــة متطلبــات الســوق بفاعليــة الســيما خــالل الظــروف 

االســتثنائية.

الُعمانــي  المركــزي  البنــك  عــن  الصــادرة  الشــهرية  اإلحصائيــة  للنشــرة  ووفًقــا 

لشــهر ســبتمبر ٢0٢1، ُتشــير البيانــات إلــى ارتفــاع إجمالــي رصيــد االئتمــان الممنــوح 

ــة  ــة واإلســالمية فــي الســلطنة بنســبة 4.٩ فــي المائ مــن ِقبــل البنــوك التقليدي

ليصــل إلــى ٢٧.٧ مليــار ريــال ُعمانــي بنهايــة شــهر ســبتمبر ٢0٢1. كمــا ســجل 

إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك نمــًوا بنســبة ٢.٧ فــي المائــة )بشــكل ســنوي( ليبلــغ 

٢٥.0 مليــار ريــال ُعمانــي فــي نهايــة شــهر ســبتمبر ٢0٢1، فــي حيــن ارتفــع إجمالــي 

ودائــع القطــاع الخــاص بنســبة ٥.٢ فــي المائــة ليصــل إلــى 1٧.٢ مليــار ريــال عمانــي، 

ــى اســتمرار نمــو االئتمــان  ــة إل ــة التقليدي ويشــير تحليــل أنشــطة البنــوك التجاري

فــي البــالد، حيــث ســجل إجمالــي رصيــد االئتمــان الممنــوح مــن ِقبــل البنــوك زيــادة 

بنســبة ٣.4 فــي المائــة بنهايــة شــهر ســبتمبر ٢0٢1م، كمــا ســجل إجمالــي الودائــع 

لــدى البنــوك التجاريــة ارتفاعــًا بنســبة 0.٧ فــي المائــة ليبلــغ ٢0.٧ مليــار ريــال ُعمانــي 

بنهايــة شــهر ســبتمبر ٢0٢1. 

تشــير هــذه األرقــام إلــى تحقيــق القطــاع المصرفــي معــدالت نمــو جيــدة خــالل 

النصــف الثانــي مــن العــام، حيــث اســتمر القطــاع المصرفــي الُعمانــي فــي النمــو 

علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تشــهدها البيئــة االقتصاديــة، بــل إنــه تمّكــن 

مــن االســتجابة بوتيــرة متســارعة للتغيــرات الناجمــة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة 

علــى مســتوى العالــم، وبفضــل التقنيــات الجديــدة التــي تســاهم فــي إعــادة 

تعريــف الخدمــات الماليــة ومتطلبــات خدمــة الزبائــن ســريعة التغّيــر، يضطلــع 

البنــك المركــزي الُعمانــي بــدور حيــوي لدعــم القطــاع المصرفــي مــن خــالل إيجــاد 

بيئــة مســتدامة لتعزيــز النمــو وتكافــؤ الفــرص لجميــع المصــارف فــي الســوق 

والشــركات الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة.

بــدوره يلعــب القطــاع المصرفــي الُعمانــي دوًرا حيويــًا فــي دفــع عجلــة التنميــة 

االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي الســلطنة، كمــا أنــه يتمتــع بقــدرة تنافســية عاليــة 

بوجــود إجمالــي عشــرين بنــًكا فــي الســلطنة، ممــا يلــزم المؤسســات الماليــة إلــى 

الســعي نحــو تحقيــق التميــز فــي مجــال خدمــة الزبائــن والرقمنــة.

٤٢٤٣



ويســعى البنــك المركــزي الُعمانــي علــى تعزيــز جهــود التحــول الرقمــي فــي 

اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  اتخــاذ  خــالل  مــن  بالســلطنة  المصرفــي  القطــاع 

والسياســات التــي ُتشــجع بدورهــا علــى تعزيــز منصــة المدفوعــات الرقميــة، 

حيــث تــم إلــزام جميــع األنشــطة التجاريــة بتوفيــر خدمــة الدفــع اإللكترونــي 

الجهــود  يترجــم  الــذي  األمــر   ،٢0٢٢ ينايــر  شــهر  مــن  اعتبــاًرا  للمســتهلكين 

الوطنيــة المبذولــة لدعــم توّجــه الســلطنة نحــو التحــول الرقمــي بمــا ينســجم 

البنــك  قــام  الخدمــة،  هــذه  تقديــم  ســهولة  ولضمــان   .٢040 عمــان  رؤيــة  مــع 

الدفــع  خدمــات  ومــزودي  األخــرى  البنــوك  مــع  بالتنســيق  الُعمانــي  المركــزي 

لتوفيــر أجهــزة نقــاط البيــع دون الحاجــة إلــى دفــع رســوم تركيــب أو رســوم 

للمؤسســات. ســنوية  أو  شــهرية 

تواصــل  الرشــيدة،  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  واإلجــراءات  التدابيــر  وفــي ظــل 

مبتكــرة  وحلــول  منتجــات  توفيــر  نحــو  تركيزهــا  توجيــه  الُعمانيــة  المصــارف 

تتجــاوز الخدمــات المصرفيــة، فضــاًل عــن الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا للحفــاظ 

الودائــع مــن  القــروض وتوســيع محفظــة  النمــو فــي مســودة  علــى تحقيــق 

خــالل تقديــم حلــول مصرفيــة تتســم بالسالســة والتســهيالت الجديــدة التــي 

تســاهم فــي إحــداث تأثيــر إيجابــي علــى الحيــاة اليوميــة للزبائــن. بــدوره يعمــد 

الزبائــن علــى مقارنــة المنتجــات والخدمــات المصرفيــة المتاحــة محلًيــا ومقارنتها 

بالمعاييــر الدوليــة لتقديــم الخدمــة والتمكيــن الرقمــي، حيــث يعــد النهــج الــذي 

ــذي يشــجع البنــوك علــى البحــث  ــد ال ــن هــو التوجــه الجدي يتمحــور حــول الزبائ

عــن أســاليب إضافيــة مــن أجــل تحقيــق قيمــة حقيقيــة مضافــة للزبائــن. 

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن االعتمــاد المتزايــد علــى التكنولوجيــا يســهم بــدوره في 

تحقيــق األهــداف المنشــودة للحكومــة والبنــك المركــزي الُعمانــي كــــ "الشــمول 

ائتمانيــة  تســهيالت  علــى  الحصــول  إمكانيــة  فــي  يتمثــل  والــذي  المالــي"، 

ــا للمؤسســات  ــا يمثــل تحدًي ميســورة التكلفــة فــي الوقــت المناســب، وهــو م

الصغيــرة والمتوســطة.

وفــي الوقــت الحالــي، بــات مــن الضــروري أن يســاهم القطــاع المصرفــي فــي 

تحقيــق المســتهدفات الوطنيــة للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــالل 

التمويــل االســتراتيجي، وبالتالــي المســاهمة فــي خطــة التنويــع االقتصــادي. 

بدورهــا تســاهم المصــارف الُعمانيــة بشــكل إيجابــي فــي التنميــة المســتدامة، 

وذلــك مــن خــالل اســتثمارها فــي المشــاريع ذات األولويــة الوطنيــة التــي تحقــق 

عوائــد كبيــرة، وأيضــًا تؤثــر بشــكل إيجابــي علــى كافــة شــرائح المجتمــع الســيما 

فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم والزراعــة والتعديــن والعقــارات وغيرهــا.

القطــاع  يشــهد  أن  المتوقــع  مــن  بــات  فقــد  العالميــة،  للتوجهــات  ووفًقــا 

المصرفــي العديــد مــن عمليــات االندمــاج فــي ظــل التحديــات التــي يشــهدها 

االقتصــاد العالمــي، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــّزز صناعــة الصيرفــة بشــكل عــام 

ــإن هــذه  ــه ف ــرى. علي ــة الُكب ويحســن القــدرة التنافســية بيــن البنــوك اإلقليمي

الخطــوة تحظــى بترحيــب مــن قبــل وكاالت التصنيــف والمحلليــن االقتصادييــن 

الســيما فــي إجــراءات التكامــل التــي تحــدث علــى صعيــد القطــاع المصرفــي.

٢٠٢1: عام مضى

ترســيخًا لمكانتــه الرائــدة كأحــد أكبــر ثالثــة بنــوك فــي ســلطنة ُعمــان، تمكــن 

صحــار الدولــي مــن تحقيــق النمــو فــي كافــة مجــاالت أعمالــه، فقــد حّقــق البنــك 

نمــًوا فــي صافــي األربــاح بنســبة 41.6٪ محققــًا ٢٨.٣ مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بــ 

٢0.0 مليــون ريــال ُعمانــي ُســجلت فــي العــام ٢0٢0، ويأتــي ذلــك فــي ظــل التحســن 

الــذي يشــهده القطــاع والتعافــي فــي األعمــال التجاريــة بشــكل عــام، كمــا ارتفــع 

إجمالــي األصــول المســجلة حتــى ٣1 ديســمبر ٢0٢1 بنســبة 14.٥٪ ليصــل إلــى 

ــال ُعمانــي، كمــا ارتفــع صافــي القــروض والســلفيات والتمويــل  4.1٣4 مليــون ري

بنســبة 4.٣٪ ليصــل إلــى ٢.61٢ مليــون ريــال ُعمانــي، مقارنــة مــع ٢.٥04 مليــون 

ريــال ُعمانــي خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢0، األمــر الــذي يؤكــد 

علــى قــدرة البنــك فــي إدارة النمــو رغــم الظــروف االقتصاديــة االســتثنائية.

ــى ٢.٣٩4  ــن بنســبة ٧.٣٪ لتصــل إل ــع الزبائ ــب آخــر فقــد ارتفعــت ودائ ومــن جان

ــال ُعمانــي ُســجلت فــي العــام  ــة بــــــ ٢.٢٣٢ مليــون ري ــال ُعمانــي مقارن مليــون ري

الماضــي، األمــر الــذي يعكــس قــدرة البنــك علــى التمويــل وإدارة الســيولة خــالل 

ــة.  ــات االقتصادي التحدي

ــر واالســتيراد الســعودي فــي  ويشــير توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع بنــك التصدي

عــام ٢0٢1 إلــى عــزم صحــار الدولــي للتوســع إقليميــًا، كمــا أن هــذه الشــراكة 

تترجــم مكانــة البنــك الراســخة فــي القطــاع المصرفــي. بدورهــا ستســاهم هــذه 

االتفاقيــة أيًضــا فــي تعزيــز فــرص االســتثمار والتبــادل التجــاري بيــن البلديــن 

والتجــارة  الصناعــة  قطــاع  تطويــر  فــي  المســاهمة  عــن  فضــاًل  الشــقيقين، 

وتمكيــن الكــوادر الوطنيــة الشــاّبة وتقليــل المخاطــر المرتبطــة بالصــادرات 

والــواردات. باإلضافــة إلــى ذلــك، تلّقــى صحــار الدولــي موافقــة مبدئيــة مــن البنــك 

ــة فيمــا يتعلــق  ــدء إجــراءات الفحــص النافــي للجهال ــي علــى ب المركــزي الُعمان

بمقتــرح االندمــاج مــع بنــك نــزوى، وتأتــي هــذه الخطــوة فــي إطــار اســتراتيجية 

النمــو والتوســع للبنــك. 

وُيعــزى الســبب الرئيســي لتنامــي مكانــة البنــك إلــى توفيــره منتجــات وحلــوالً 

مبتكــرة وتميــزه فــي خدمــة الزبائــن، إلــى جانــب توجيــه تركيــزه فــي كافــة أعمالــه 

حــول الزبائــن، حيــث تمّكــن البنــك مــن تطويــر محفظــة منتجاتــه باســتمرار 

وتلبيــة متطلبــات زبائنــه المميزيــن بفضــل المرونــة والقــدرة علــى التكيــف مــع 

ــي نلتــزم بوضــع الزبائــن  ظــروف الســوق المتغيــرة باســتمرار، فــي صحــار الدول

علــى رأس أولوياتنــا، وبصفتنــا بنــكًا مســؤوالً اجتماعيــًا فإننــا نكــرس جهودنــا 

أيًضــا لتحقيــق التقــدم االجتماعــي واالقتصــادي الشــامل للبــالد، عليــه فقــد 

ــا مــن توفيــر خدمــات لقطاعــات رئيســية مثــل القطــاع العقــاري، باعتبــاره  تمكّن

إحــدى الركائــز األساســية لرؤيــة ُعمــان ٢040، وذلــك مــن خــالل توفيــر خدمــات 

تمويليــة مبتكــرة مثــل حســاب الضمــان للتطويــر العقــاري الــذي أطلقنــاه فــي 

العــام الماضــي.

لقــد ســاهمت هــذه الشــراكات االســتراتيجية مــع مختلــف المؤسســات فــي 

ــد مــن  لعــب دور محــوري فــي دفــع عجلــة النمــو، وقــد تعــاون البنــك مــع العدي

القطاعــات البــارزة مثــل قطــاع الســيارات والضيافــة والعقــارات واالتصــاالت، كمــا 

أقــام البنــك عــدة شــراكات مــع مؤسســات مختلفــة مــن القطــاع العــام والقطــاع 

الخــاص مــن أجــل تمويــل المشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة، والتــي ســتحقق 

منافــع اقتصاديــة مســتدامة فــي الســنوات المقبلــة، كمــا يمثــل أحــد الجوانــب 

التكنولوجيــا  شــركات  مــع  البنــك  تعــاون  الشــراكات،  لهــذه  األخــرى  الهامــة 

ــا  الماليــة مــن أجــل توظيــف التقنيــات الرقميــة بالطريقــة المثلــى، حيــث تمكّن

مــن زيــادة الكفــاءة داخــل المؤسســة وتعزيــز األداء العــام والتفاعــل بشــكل 

ــن. أفضــل مــع الزبائ

ــا  ــا مــن خــالل االســتفادة مــن مزاي ــا مــع زبائنن وقــد اســتطعنا أن نرســخ عالقتن

البنــك  أطلــق  القنــوات  متعــددة  رقميــة  تجربــة  تفعيــل  وبفضــل  الرقمنــة، 

تطبيقــات الخدمــات المصرفيــة عبــر الهواتــف الذكيــة لــكٍل مــن زبائــن صحــار 

إلــى  المميــزة،  المزايــا  مــن  بالعديــد  ليســتمتعوا  االســالمي  وصحــار  الدولــي 

جانــب توظيــف منصــات التواصــل االجتماعــي الرســمية الخاصــة بالبنــك لتعزيــز 

التفاعــل مــع الزبائــن.

وبالرغــم مــن أهميــة تعزيــز امكاناتــه الرقميــة، يركــز صحــار الدولــي بشــكل 

مــواٍز علــى التواصــل البشــري الــذي ال زال يشــكل الخيــار األنســب لخدمــة بعــض 

ــادي فــي توســيع شــبكة  ــن، وفــي هــذا الســياق يواصــل البنــك دوره الري الزبائ

ــع الرئيســية فــي الســلطنة. فروعــه فــي المواق

ــة النوعيــة التــي طــرأت فــي القطــاع فــي  لقــد ســاهمت هــذه اإلجــراءات والنقل

زيــادة ثقــة المســتثمرين، حيــث نتطلــع إلــى تحقيــق نمــو طويــل المــدى فــي 

مســيرة التنميــة المجتمعيــة. وفــي هــذا اإلطــار، يلبــي صحــار الدولــي متطلبــات 

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، حيــث تمكــن البنــك مــن دعــم الشــركات 

خــالل  مــن  الســوق  إمكانيــات  مــن  االســتفادة  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 

تســهيل إمكانيــة الوصــول إلــى المصــادر الماليــة بــكل سالســة وســرعة. ولقــد 

أدى تركيــز البنــك علــى تنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة إلــى إيجــاد 

فــرص عمــل فــي الســوق المحليــة، مــع التركيــز علــى بنــاء اقتصــاد قائــم علــى 

المعرفــة وتحقيــق أهــداف التنويــع االقتصــادي فــي الســلطنة.

بــدوره يدعــم صحــار الدولــي هــذه اإلجــراءات االســتراتيجية بفضــل اســتثماره 

فــي تنميــة األفــراد باســتمرار، ويأتــي تدشــين أكاديميــة صحــار الدولــي للتدريــب 

تأكيــداً علــى التــزام البنــك المســتمر فــي تنميــة مهــارات موظفيــه. كمــا قــام 

ــم عــدد مــن الخريجيــن الُعمانييــن مــن البرنامــج التدريبــي  البنــك أيضــًا بتكري

بيئــة عمــل تتســم  للتميــز فــي  الــالزم  بالتدريــب  الــذي يزودهــم  "طموحــي" 

الوطنيــة  المواهــب  البنــك  يدعــم  ذلــك،  علــى  وعــالوًة  التنافســية.  بالقــدرة 

الشــاّبة لتحقيــق إنجــازات تاريخيــة فــي المحافــل الدوليــة، ومــن خــالل اعتمــاد 

رؤيــة شــاملة، بــادر البنــك بتوســيع نطــاق دعمــه لمختلــف األحــداث الرياضيــة 

حاضنــة  دوليــة  كوجهــة  ُعمــان  لترويــج  المبذولــة  الجهــود  فــي  للمســاهمة 

العالميــة. للرياضــات 

كمــا اكتســبت مبــادرة "آراء- منتــدى رئيــس مجلــس اإلدارة" انتشــار اً واســعًا 

بيــن أوســاط المجتمــع المحلــي كمنصــة مثاليــة لتبــادل المعــارف والخبــرات 

ــى  ــدة عل ــارزة مــن مختلــف المجــاالت وذات تجــارب رائ ــادات ب مــع شــخصيات وقي

المســتوى العالمــي إلثــراء النطــاق المحلــي. 

ــذي نعمــل  ــي علــى البقــاء علــى صلــة مــع المجتمــع ال نحــرص فــي صحــار الدول

فيــه، وهــو مــا يؤكــد مــدى التزامنــا الوطنــي فــي كافــة عملياتنــا التشــغيلية. 

الفاعــل  بــدوره  للقيــام  الفــرص  اغتنــام  علــى  حريًصــا  الدولــي  صحــار  يظــل 

فــي تنميــة المجتمــع، بينمــا نولــي التزامــًا يهــدف إلــى تقديــم الدعــم المالــي 

لألفــراد والشــركات الذيــن تأثــروا بتداعيــات جائحــة كوفيــد-1٩ واإلعصــار المــداري 

شــاهين، فقــد بــادرت مجموعــة متطوعيــن مــن موظفــي البنــك بزيــارة المناطــق 

المتضــررة والمســاعدة فــي عمليــات التنظيــف للمتضرريــن باإلعصــار، وبصفتنــا 

االجتماعيــة  الممارســات  باتبــاع  الدولــي  صحــار  قــام  اجتماعيــًا  مســؤوالً  بنــكًا 

وحوكمــة الشــركات فــي تشــغيل كافــة عملياتــه التجاريــة وإدارتهــا.

القــادة  مــن  بامتالكــه فريــق عمــل يضــم نخبــة  الدولــي  بــدوره، يفخــر صحــار 

القطــاع  فــي  لتحقيــق طفــرة  ثاقبــة  رؤيــة  يمتلكــون  الذيــن  القطــاع  وخبــراء 

المصرفــي، وقــد تــم تصميــم نمــوذج األعمــال بعنايــة ليتــواءم مــع رؤيــة البنــك 

بهــدف دعــم مكانتــه المرموقــة كمؤسســة خدميــة ُعمانيــة الطابــع، عالميــة 

الريــادة تســاعد الزبائن والمجتمعــات واألفراد على االزدهــار والنمو. كمــا أثبــت 

ــى فــرص واالســتجابة الســريعة  ــات إل ــه فــي تحويــل التحدي ــي قدرت صحــار الدول

لمتطلبــات الســوق المتغيــرة باســتمرار، حيــث اســتطاع البنــك تقديــم منتجــات 

وخدمــات مصرفيــة تتســم بســرعة أكبــر وإثــراء أكثــر ورؤيــة أشــمل لزبائنــه. 

-انتهى-

٤٤٤٥



التقرير اإلداري 
والتحليلي لعام ٢٠٢1

-
البيئة التشغيلية

بالرغــم مــن اســتمرار اآلثــار االقتصاديــة والتحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، فقــد أثبتــت معظــم القطاعــات علــى المســتوى العالمــي قدرتهــا التنافســية، األمــر 

الــذي تجّلــى أيًضــا علــى الجانــب المحلــي، فقــد ارتفــع إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للســلطنة بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام ٢0٢1 مســجاًل بذلــك ٢4.٢ مليــار ريــال 

ُعمانــي، كمــا تشــير التوقعــات إلــى أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي سيشــهد مزيــداً مــن االرتفــاع ليصــل إلــى ٣٢ مليــار ريــال ُعمانــي، بمعــدل نمــو قــدره 1٣.٨ فــي المائــة 

مقارنــة بالعــام ٢0٢0، ومــن جانــب آخــر، ســجلت الســلطنة انخفاًضــا فــي العجــز الســنوي مــن 1٥.٥ فــي المائــة ُســجلت فــي العــام ٢0٢0 إلــى ٣.٨ فــي المائــة فــي العــام ٢0٢1.

وقــد ســاهمت التدابيــر واإلجــراءات والمعاييــر التنظيميــة التــي اتخذتهــا الحكومــة فــي التخفيــف مــن تداعيــات الجائحــة بشــكل ملحــوظ، حيــث تخطــو ســلطنة 

ُعمــان فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم - حفظــه اهلل ورعــاه - خطــوات راســخة نحــو التعافــي، ولقــد أدى التطــور الملحــوظ 

ــي،  ــرادات، وإيجــاد فــرص عمــل للشــباب الُعمان ــز التنــوع فــي تدفقــات اإلي ــذي شــهده الســوق فــي العــام ٢0٢0 فضــاًل عــن اتخــاذ التدابيــر التــي مــن شــأنها تعزي ال

باإلضافــة إلــى دعــم قطــاع ريــادة األعمــال والتنميــة المجتمعيــة الشــاملة إلــى وضــع الســلطنة فــي المســار الصحيــح لتحقيــق أهــداف رؤيتهــا المســتقبلية ٢040.

ــا، بمــا  ــة فــي العــام ٢0٢1، حيــث أظهــرت عــدة مؤشــرات نمــًوا إيجابًي ــة والنقدي ــج إيجابيــة فــي عــدد مــن المؤشــرات الماليــة واالقتصادي كمــا حققــت الســلطنة نتائ

فــي ذلــك الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتراجــع العجــز فــي الميزانيــة العامــة، وإدارة اإلنفــاق العــام، وردود فعــل إيجابيــة مــن وكاالت االئتمــان، إلــى جانــب تحقيــق قفــزة 

كبيــرة فــي قيمــة الصــادرات. ووفقــًا للبيانــات الصــادرة عــن وزارة الماليــة، فقــد ســجلت الســلطنة انخفاًضــا فــي العجــز المقــدر مــن 4.٨ مليــار ريــال ُعمانــي قبــل اتخــاذ 

اإلجــراءات الحكوميــة ليصــل إلــى 1.٢ مليــار ريــال ُعمانــي مــع نهايــة العــام ٢0٢1 أي بنســبة ٧٥ فــي المائــة. كمــا تمكنــت الحكومــة مــن الســيطرة علــى اإلنفــاق العــام 

بالرغــم مــن التحديــات الماليــة التــي تطلبــت اعتمــادات إضافيــة مثــل مخصصــات ماليــة لمواجهــة تفشــي جائحــة كورونــا، ورفــع الطاقــة االســتيعابية فــي مؤسســات 

التعليــم العالــي لتصــل إلــى ٣1 ألــف مقعــد دراســي، وتغطيــة التكاليــف المترتبــة علــى التوظيــف وبرامــج التدريــب ذات الصلــة.

تتنــاول رؤيــة ُعمــان ٢040 محــور "االقتصــاد والتنميــة" كركيــزة أساســية تســتهدف التنويــع االقتصــادي وتمكيــن القطــاع الخــاص، وضمــان تحقيــق تنميــة متوازنــة 

للمحافظــات، والمحافظــة علــى اســتدامة البيئــة، وإنشــاء بنيــة أساســية حديثــة ونظــام عمرانــي متكامــل. ويمثــل نجــاح المرحلــة األوليــة مــن هــذه الرؤيــة 

االســتراتيجية إنشــاء خطــة التنميــة الخمســية العاشــرة للســلطنة والميزانيــة العامــة للدولــة لعــام ٢0٢٢، والتــي تركــز علــى األولويــات الوطنيــة. وفــي ظــل توجــه 

الحكومــة الرشــيدة نحــو تحقيــق أهــداف خطــة التنويــع االقتصــادي، أثبــت العــام ٢0٢1 أنــه عــام هــام لبعــض القطاعــات مثــل قطــاع التصنيــع واللوجســتيات والنقــل 

والســياحة والتعديــن والزراعــة والثــروة الســمكية، حيــث ســاهم اســتثمار القطــاع العــام والخــاص فــي هــذه القطاعــات الحيويــة إلــى تعزيزهــا وتوفيــر فــرص عمــل، 

فضــاًل عــن إنشــاء نظــام متكامــل للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 

وبدورهــا، تواصــل الســلطنة تنفيــذ هــذه التدابيــر واإلجــراءات التــي ترســم خارطــة وطنيــة اســتراتيجية تســاهم بدورهــا فــي تعزيز المشــهد االجتماعــي واالقتصادي 

علــى المــدى البعيــد للبالد. 

القطاع المصرفي

يتســم القطــاع المصرفــي الُعمانــي بالمرونــة والصمــود بالرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة غيــر المواتيــة، حيــث تمّكــن القطــاع مــن تحقيــق نمــو قــوي خــالل العــام 

الماضــي، وقــد ســاهم نمــو األداء المالــي وصناديــق رأس المــال االحتياطيــة المعــززة للبنــوك بتقديــم ائتمــان كاٍف باإلضافــة إلــى خدمــات أخــرى ذات كفــاءة عاليــة 

لجميــع قطاعــات األعمــال وتحقيــق األربــاح، كمــا ســاهمت اإلجــراءات واإلصالحــات التــي اتخذهــا البنــك المركــزي الُعمانــي، إلــى جانــب ســعر النفــط العالمــي المــدرج فــي 

الميزانيــة علــى اســتقرار القطــاع المصرفــي بشــكل ملحــوظ، كمــا تــم تطبيــق العديــد مــن اإلجــراءات لتحفيــز اســتخدام المنصــات الرقميــة إلنهــاء معامــالت الدفــع.

ــه شــهد  ــي فــي ديســمبر ٢0٢0 بإقبــال واســع الســيما أن ــذي وضعــه البنــك المركــزي الُعمان ــا الماليــة" ال وقــد ُحظــي إطــار "البيئــة التجريبيــة الرقابيــة للتكنولوجي

مشــاركة العديــد مــن المتقدميــن مــن المؤسســات المحليــة والدوليــة مــن أجــل طــرح حلــول الدفــع، وعلــى الرغــم مــن التحديــات المبدئيــة، تعمــل الجهــات المعنيــة 

علــى التغلــب عليهــا وتعزيــز بنــاء نظــام فّعــال، حيــث تعمــل المؤسســات الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة والمؤسســات المصرفيــة فــي إطــار عمــل تعاونــي 

مــن أجــل تحقيــق المصالــح العامــة لجميــع المســاهمين، وفــي هــذا الســياق يعمــل البنــك المركــزي الُعمانــي جنًبــا إلــى جنــب مــع جمعيــة المصــارف الُعمانيــة علــى 

تبنــي العديــد مــن المبــادرات فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة مثــل اســتراتيجية الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة للقطــاع المالــي والحوســبة الســحابية، فضــاًل عــن 

توســيع دعــم البنــك لمقدمــي طلبــات الحصــول علــى البيئــة التجريبيــة الرقابيــة للتكنولوجيــا الماليــة. 

كمــا قــام البنــك المركــزي بتســهيل مســيرة التحــول الرقمــي للزبائــن، إدراًكا ألهميتهــا وجعلهــا مــن الخيــارات التــي تأتــي فــي الطليعــة. وفــي هــذا الســياق، 

تــم البــدء فــي المنصــة الرقميــة الســتمارة اعــرف زبونــك )e-KYC( الــذي ســيتم تنفيــذه بالتعــاون مــع مركــز ُعمــان للمعلومــات االئتمانيــة والماليــة )مــالءة(، حيــث 

سيســاهم تشــغيل المنصــة فــي تحقيــق طفــرة رقميــة بصفــة ســريعة تتواكــب مــع متطلبــات الزبائــن وتطلعاتهــم.

لقــد شــهد "نظــام إدارة التفويــض المختــص بالخصــم المباشــر"، والــذي تــم طرحــه بنجــاح فــي يوليــو ٢0٢1، باستحســان واســع مــن ِقبــل الشــركات وقطــاع األعمــال 

التجاريــة، ويعــد حاليــًا فــي مرحلــة التكامــل مــع البنــوك، كمــا بــدأت وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار مطلــع العــام ٢0٢٢ المراحــل األولــى لتطبيــق قــرار إلــزام 

بعــض األنشــطة التجاريــة بتوفيــر الدفــع اإللكترونــي، ويأتــي ذلــك ســعيًا منهــا نحــو دعــم جهــود الســلطنة لتحقيــق التحــول الرقمــي الشــامل، وذلــك تماشــيًا مــع 

رؤيــة ُعمــان ٢040، األمــر الــذي سيســهم فــي تحقيــق الهــدف األســمى فــي بنــاء مجتمــع قائــم علــى الرقمنــة.

األداء المالي

اســتطاع صحــار الدولــي أن يحقــق نتائــج ماليــة إيجابيــة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1، ليصبــح بذلــك أحــد أكبــر ثالثــة بنــوك علــى المســتوى 

المحلــي، حيــث حقــق البنــك نمــًوا فــي صافــي األربــاح بنســبة 41.6٪ محققــًا ٢٨.٣ مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بــــ ٢0.0 مليــون ريــال ُعمانــي ُســجلت فــي العــام ٢0٢0، ويأتــي 

ذلــك فــي ظــل التحســن الــذي يشــهده القطــاع والتعافــي فــي األعمــال التجاريــة بشــكل عــام، كمــا ارتفــع إجمالــي إيــرادات التشــغيل بنســبة ٢0.٣٪ ليصــل إلــى ٧.110 

مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة مــع ٩٢.0 مليــون ريــال ُعمانــي خــالل الســنة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢0.

ــادرات الهادفــة التــي  ــا التــي تدعــم األهــداف االســتراتيجية للبنــك، فضــال عــن المب وفــي ظــل اســتمرار البنــك فــي االســتثمار فــي كــوادره البشــرية والتكنولوجي

تســهم فــي خدمــة المجتمــع، فقــد شــهد إجمالــي مصروفــات التشــغيل ارتفاًعــا بنســبة 11.٣٪ ليصــل إلــى ٥0.٣ مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة مــع 4٥.٢ مليــون ريــال 

ُعمانــي ُســجلت فــي العــام المنتهــي فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢0. 

وقــد ارتفــع صافــي إيــرادات التشــغيل قبــل مخصصــات انخفــاض القيمــة بنســبة ٢٩٪ ليصــل إلــى 60.4 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة مــع 46.٨ مليــون ريــال ُعمانــي 

ُســجلت فــي العــام الماضــي، ممــا أدى إلــى انخفــاض معــدل التكلفــة إلــى الدخــل بنســبة بلغــت 4٥.4٪ مقارنــة مــع 4٩.1٪ فــي العــام ٢0٢0، كمــا بلــغ صافــي رســوم 

انخفــاض القيمــة ومخصصــات المخاطــر االئتمانيــة األخــرى لهــذا العــام ٢٧.1 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بمبلــغ ٢٣.1 مليــون ريــال ُعمانــي فــي العــام الماضــي، حيــث 

تعكــس هــذه الزيــادة اســتمرار جهــود البنــك فــي إدارة مخاطــره االئتمانيــة خــالل ظــروف االنتعــاش االقتصــادي الحاليــة، فضــاًل عــن مواصلــة جهــوده فــي تحقيــق آفــاق 

النمــو علــى المــدى البعيــد.

وبالنســبة إلجمالــي األصــول المســجلة حتــى ٣1 ديســمبر ٢0٢1 فقــد ســجل البنــك ارتفاًعــا بنســبة 14.٥٪ ليصــل إلــى 4.1٣4 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة مــع ٣.611 مليــون 

ريــال ُعمانــي خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢0، ويأتــي ذلــك نتيجــة لالرتفــاع الــذي شــهدته األوراق الماليــة االســتثمارية. كمــا ارتفــع صافــي القــروض 

والســلفيات والتمويــل بنســبة 4.٣٪ ليصــل إلــى ٢.61٢ مليــون ريــال ُعمانــي، مقارنــة مــع ٢.٥04 مليــون ريــال ُعمانــي خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢0، األمــر 

الــذي يؤكــد علــى قــدرة البنــك فــي إدارة النمــو رغــم الظــروف االقتصاديــة االســتثنائية.

ومــن جانــب آخــر فقــد ارتفعــت ودائــع الزبائــن بنســبة ٧.٣٪ لتصــل إلــى ٢.٣٩4 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بــــــ ٢.٢٣٢ مليــون ريــال ُعمانــي ُســجلت فــي العــام الماضــي، 

األمــر الــذي يعكــس قــدرة البنــك علــى التمويــل وإدارة الســيولة خــالل التحديــات االقتصاديــة، كمــا شــهد إجمالــي حقــوق المســاهمين ارتفاًعــا بنســبة 1٩.6٪ محّققــة 

بذلــك ٣06.6 مليــون ريــال ُعمانــي بالمقارنــة مــع ٣٣1.٧ مليــون ريــال ُعمانــي فــي نهايــة العــام ٢0٢0، وفــي ســياق متصــل نجــح البنــك فــي العــام ٢0٢1 فــي إصــدار حقــوق 

األســهم مســجاًل ٥0 مليــون ريــال ُعمانــي. 

النمو االستراتيجي

نســعى فــي صحــار الدولــي إلــى االرتقــاء بمبــدأ "الفــوز" نحــو آفــاق جديــدة، ممــا يجعلنــا عازمــون علــى تعزيــز كافــة مــا نقــوم بــه، وقــد أثبتنــا ذلــك خــالل العــام ٢0٢1، 

حيــث تمكــن صحــار الدولــي مــن تحقيــق نمــو اســتثنائي فــي جميــع عملياتــه علــى الرغــم مــن التحديــات االســتثنائية التــي أنتجتهــا الجائحــة، ويعــزى الســبب 

الرئيســي إلــى القــدرة التنافســية للبنــك ومكانتــه الرائــدة فــي الســوق، فضــاًل عــن توســيع حصتــه الســوقية وتقويــة عالقاتــه مــع المســتثمرين. ومواءمــًة مــع 

المتطلبــات الرقميــة المتطــورة، يواصــل البنــك تلبيــة تطلعــات كافــة األطــراف ذات الصلــة وذلــك مــن خــالل االســتثمار فــي القــدرات الرقميــة المبتكــرة، ووضــع أنظمــة 

خاصــة إلدارة المخاطــر، وتغييــر ثقافــة العمــل نحــو تطبيــق منظومــة قيــاس األداء الفــردي وتنميتــه.

وفــي الوقــت الــذي يســتهل البنــك فيــه مرحلــة جديــدة فــي قطــاع الصيرفــة بالتزامــن مــع اســتراتيجية النمــو التــي انتهجهــا، فــإن صحــار الدولــي بصــدد التوســع 

خــارج حــدود الســلطنة، حيــث يعمــل البنــك علــى افتتــاح أول فــرع لــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمزاولــة األعمــال المصرفيــة. وبينمــا يســعى كال البلديــن 

الشــقيقين نحــو االرتقــاء بتوســيع آفــاق جديــدة، تســهم هــذه الخطــوة االســتراتيجية التــي تتماشــى مــع أهــداف النمــو العامــة للبنــك فــي تعزيــز قدراتــه، وبالتالــي 

ــر واالســتيراد الســعودي  ــع صحــار الدولــي مذكــرة تفاهــم مــع بنــك التصدي ــز أطــر التعــاون بيــن البلديــن، وفــي هــذا الســياق وّق اســتقطاب فــرص جديــدة لتعزي

بهــدف تعزيــز فــرص االســتثمار والتبــادل التجــاري بيــن البلديــن الشــقيقين، فضــاًل عــن فتــح آفــاق جديــدة للتعــاون علــى المــدى القريــب والبعيــد، حيــث يســاهم 

هــذا اإلنجــاز البــارز فــي تعزيــز التبــادل التجــاري واالســتثمار بيــن البلديــن وتقليــل المخاطــر المرتبطــة بالصــادرات والــواردات، إلــى جانــب تمكيــن الكــوادر الوطنيــة. 

وفــي إطــار ســعيه الحثيــث نحــو تحقيــق أهدافــه االســتراتيجية فــي مســيرة النمــو، حصــل صحــار الدولــي علــى الموافقــة المبدئيــة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي 

للشــروع فــي إجــراءات الفحــص النافــي للجهالــة فيمــا يتعلــق بمشــروع االندمــاج مــع بنــك نــزوى ش.م.ع.ع.، حيــث يســعى البنــك أيًضــا إلــى التوســع وبالتالــي اإلســهام 

بشــكل أكبــر فــي تحقيــق الشــمول المالــي.

٤٦٤٧



خطة التوسع ونقاط التواصل مع الزبائن

كوننــا مؤسســة مصرفيــة توجــه ُجــّل تركيزهــا نحــو الزبائــن فــي كافــة عملياتهــا االســتراتيجية، فقــد ســاهم اســتثمارنا المســتمر فــي تطويــر منتجــات وخدمــات 

مصرفيــة مبتكــرة ورقميــة وخطــة التوســع لشــبكة فروعنــا فــي تعزيــز هدفنــا األســمى والــذي يتمثــل فــي تقديــم تجربــة مصرفيــة متميــزة لزبائننــا.

بــدوره يلتــزم صحــار الدولــي فــي زيــادة قنواتــه المصرفيــة لخدمــة الزبائــن بــكل راحــة وســهولة وبالتالــي تعزيــز الشــمول المالــي، حيــث افتتــح البنــك فرعيــن 

متكامليــن جديديــن فــي محافظــة مســقط فــي مواقــع اســتراتيجية علــى الواجهــة البحريــة فــي مجمــع الســيف بشــاطئ القــرم ومجمــع التأمينــات ببوشــر، حيــث 

يقــدم كال الفرعيــن مجموعــة متكاملــة مــن المنتجــات والحلــول الماليــة للزبائــن، فضــاًل عــن مرفــق يوّفــر خدمــات رقميــة يعمــل علــى مــدار الســاعة بهــدف تمكيــن 

الزبائــن مــن إجــراء المعامــالت المصرفيــة ذاتيــًا. 

وعلــى الصعيــد الرقمــي، يحــرص صحــار الدولــي علــى التواصــل باســتمرار مــع الزبائــن والمجتمــع بشــكل عــام عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي باإلضافــة إلــى 

القنــوات الرقميــة األخــرى المتعلقــة بالقطــاع، حيــث يســهم الحفــاظ علــى تواصــل مســتمر مــع الزبائــن فــي توســيع وتعزيــز مكانــة البنــك فــي الســوق، فضــاًل عــن 

ــة. ــه تلبيــة لتطلعــات األطــراف ذات الصل توســيع محفظــة منتجات

ومــن خــالل تعزيــز حضــوره الرقمــي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وزيــادة التفاعــل والتواصــل مــع الزبائــن، فقــد حّقــق صحــار الدولــي معــدل تفاعــل اســتثنائي 

بتحقيقــه المرتبــة األولــى فــي القطــاع المصرفــي فــي العــام ٢0٢1 بمعــدل تفاعــل تجــاوز ٢10 آالف متابــع، كمــا حّققــت صفحــات البنــك إنجــازاً جديــًرا باإلشــادة فيمــا يتعلــق 

بمعــدل المشــاهدات، ويأتــي ذلــك انعكاســًا علــى المتابعــة المســتمرة التــي اكتســبتها الهويــة التجاريــة لصحــار الدولــي علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة، 

ــه الرســمية علــى وســائل التواصــل  ــي، صفحات ــة اإلســالمية لصحــار الدول ــق صحــار اإلســالمي، نافــذة الصيرف ــة، أطل ومــع تنامــي اســتخدام هــذه المنصــات الرقمي

االجتماعــي فــي العــام ٢0٢1 والتــي حظيــت بمتابعــة أكثــر مــن ٢0 ألــف متابــع خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة. 

ــا  ــي وصحــار اإلســالمي أيًض ــة فــي تفعيــل المنصــات، فقــد شــهد كال الموقعيــن اإللكترونييــن لصحــار الدول ــة التــي تحظــى بهــا االتصــاالت الرقمي ونظــًرا لألهمي

اهتماًمــا ونمــًوا ملحوظــًا، فقــد تــم تحديــث كال الموقعيــن مــن أجــل توفيــر تجربــة أفضــل لمتصفحــي الصفحــات، فضــاًل عــن تجديــد منصــة عالقــات المســتثمرين 

التــي حققــت نقلــة نوعيــة مــن خــالل تحقيــق ارتفــاع فــي زيــارة الصفحــات بلغــت نســبتها أكثــر مــن ٩٥٪ مقارنــة بالعــام الســابق، ويعكــس هــذا النمــو فــي عــدد الــزوار 

مــن جميــع أنحــاء العالــم للموقــع اإللكترونــي الرســمي قــدرة البنــك علــى تلبيــة التطلعــات والمتطلبــات. 

تعزيز ثقافة االبتكار

يولــي صحــار الدولــي أهميــة كبــرى فــي تبنــي ثقافــة االبتــكار باســتمرار فــي عملياتــه التشــغيلية، وتقديــم منتجــات وخدمــات مصرفيــة مبتكــرة، فضــاًل عــن ســعيه 

نحــو تعزيــز تفاعــل الزبائــن واالرتقــاء بتجربتهــم المصرفيــة الرقميــة مــع ضمــان توفيــر تجربــة مصرفــة رقميــة آمنــة لهــم. 

بــدوره ُيعــد صحــار الدولــي مــن أوائــل البنــوك التــي اســتفادت مــن إمكانيــات فينــاكل )Finacle( لضمــان الحــل الســلس فــي دمــج جميــع متطلبــات ضريبــة القيمــة 

المضافــة امتثــاالً لقانــون ضريبــة القيمــة المضافــة ولوائحــه فــي الســلطنة. وبفضــل االســتجابة الســريعة فــي تطبيــق النظــام، تمكــن البنــك مــن التكيــف واالعتمــاد 

علــى الممارســات المطلوبــة مــع ضمــان اســتمرار عملياتــه المصرفيــة اليوميــة، فضــاًل عــن تنميــة مهــارات الموظفيــن مــن خــالل برامــج التدريــب والتطويــر.

ــي والتــي ســاهمت بدورهــا فــي  ــز الرئيســية فــي إطــار اســتراتيجية النمــو التــي انتهجهــا البنــك هــي مســيرة التحــول الرقمــي لصحــار الدول ولعــل إحــدى الركائ

تحقيــق إنجــازات بــارزة، حيــث ســاهم البنــك فــي مشــاريع تقنيــة اســتراتيجية رئيســية ســتمكنه مــن تعزيــز الكفــاءات علــى المســتوى الداخلــي للمؤسســة، فضــاًل 

عــن تحســين خدمــة الزبائــن بصفــة شــاملة. ومــن خــالل منصــة ذكاء األعمــال )BI( التــي ســيتم تفعيلهــا قريبــًا، يحــرص البنــك علــى دراســة وفهــم مراحــل التجربــة 

المصرفيــة للزبائــن بهــدف تزويدهــم بالخدمــات المصرفيــة وغيــر المصرفيــة التــي مــن شــأنها مواءمــة أنمــاط حياتهــم المختلفــة، وفــي هــذا الســياق فــإن عمليــة 

البحــث وتصميــم منتجــات وخدمــات ذات قيمــة مضافــة ال تقــل أهميــة عــن توفيــر المنصــات ونقــاط التواصــل مــع الزبائــن، وعليــه فقــد قــام البنــك بتضميــن تدفــق 

ســير العمــل عبــر شــبكة فروعــه لربــط العمليــات الرئيســية، ممــا يســاهم فــي تحســين جــودة خدمــة الزبائــن ورفــع مســتوى الكفــاءات الداخليــة.

ــة  وفيمــا يتعلــق باســتخدام الزبائــن للمنصــات الرقميــة، فقــد اســتثمر صحــار الدولــي فــي قنــوات التســويق الموحــدة )Omni channel( مــن أجــل تقديــم تجرب

مصرفيــة متطــورة، حيــث دشــن البنــك تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهواتــف الذكيــة لزبائــن صحــار الدولــي وصحــار اإلســالمي، كمــا حــرص البنــك علــى تقديــم 

تحديثــات للتطبيــق بشــكل منتظــم فــي العــام ٢0٢1، األمــر الــذي وّفــر المزيــد مــن الميــزات لمســتخدمي التطبيقيــن. بــدوره يواصــل البنــك اســتثماراته فــي التحــول 

الرقمــي ممــا يســهم فــي تحقيــق النهــج الــذي اتخــذه صحــار الدولــي فــي إيجــاد تجربــة متميــزة للزبائــن تتســم باألمــان والسالســة.

يلعــب صحــار الدولــي دوراً حيويــًا فــي تحقيــق توجهــات الســلطنة فــي بنــاء اقتصــاد رقمــي، حيــث أطلــق البنــك منصــة المعامــالت المصرفيــة الرقميــة لزبائنــه مــن 

ــد، كمــا توفــر المنصــة أيًضــا إدارة النقــد اآلمــن وغيرهــا مــن  فئــة الشــركات التــي تلبــي متطلبــات المؤسســات الحكوميــة والشــركات الكبــرى علــى وجــه التحدي

الحلــول التجاريــة المبتكــرة. بدورهــا ستســهم هــذه المنصــة بشــكل إيجابــي فــي تقديــم تجربــة مصرفيــة متميــزة للزبائــن مــن فئــة الشــركات فضــاًل عــن تمكينهــم 

مــن إدارة شــؤونهم الماليــة وبالتالــي تعزيــز كفاءاتهــم.

وفــي ظــّل وتيــرة التغييــر المتســارعة التــي يشــهدها العالــم اليــوم وقدرتنــا فــي الحفــاظ علــى مواكبــة المســتجدات التــي تطــرأ فــي القطــاع، بــادر البنــك فــي تنميــة 

موظفيــه فــي مجــال الرقمنــة باعتبارهــا أســلوب حيــاة، فقــد وّفــر البنــك برامــج التدريــب الالزمــة واســتقطب عــدداً مــن الكفــاءات مــن ذوي الخبــرة ليتولــوا مناصــب 

قياديــة فــي مختلــف المجــاالت ضمــن إطــار البنــك، إلــى جانــب تنميــة مهــارات عــدد مــن الكــوادر الوطنيــة وتأهيلهــم لالنخــراط فــي ســوق العمــل واإلســهام بشــكل 

أكبــر فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي البــالد. 

ــة فــي  ــزة التــي يقدمهــا بفضــل المرون ــة الرقميــة والخدمــات المصرفيــة الممي ــي مــن تحقيــق تكامــل بيــن التجرب ــك، فقــد اســتطاع صحــار الدول وعــالوة علــى ذل

عملياتــه واالســتثمار فــي الرقمنــة وتدريــب كــوادره المســتمر، حيــث يحــرص البنــك علــى توجيــه ُجــّل تركيــزه علــى تقديــم حلــول رائــدة فــي صناعــة الصيرفــة 

ومواصلــة اتبــاع أفضــل الممارســات العالميــة، فضــاًل عــن وضــع معاييــر جديــدة إلثــراء التجربــة المصرفيــة لزبائنــه.

نهجي "التميز في الخدمة" و "الزبون أوالً"

لقــد تمكــن صحــار الدولــي مــن تحقيــق مســتوى جيــد مــن رضــا الزبائــن بفضــل مبادراتــه االســتراتيجية الرائــدة، وتقديمــه منتجــات تجــاوزت توقعــات الزبائــن، فضــاًل 

عــن توفيــره لخدمــات مصرفيــة مبتكــرة. عليــه يلتــزم البنــك بتقديــم منتجــات وخدمــات ومزايــا جديــدة تعــّزز التجربــة المصرفيــة للزبائــن، األمــر الــذي يســهم 

فــي كســب ثقتهــم والمحافظــة عليهــا، كمــا يواصــل البنــك بشــكل فّعــال توفيــر منتجــات جديــدة تلبــي احتياجــات زبائنــه مــن مختلــف الفئــات وتواكــب كافــة 

تطلعاتهــم فــي عالمهــم دائــم التغيــر.

ومــن خــالل بنــاء عالقــة راســخة مــع زبائننــا والحفــاظ عليهــا، تمكّنــا مــن فهــم االحتياجــات المتنوعــة لقاعــدة زبائننــا المتنوعــة بشــكل أفضل، وتعــد خبرتنــا ومعرفتنا 

الحتياجــات الزبائــن بمثابــة نقطــة انطــالق لتقديــم خدمــات ذات قيمــة مضافــة وتوفيــر منتجــات مخصصــة لزبائننــا، وال تقتصــر ذلــك علــى منتجــات التأميــن المصرفــي 

وإدارة الثــروات، حيــث يقــدم البنــك خدمــات المشــورة الماليــة للشــركات التــي ســاعدت العديــد مــن الزبائــن مــن فئــة الشــركات علــى فهــم المشــهد االقتصــادي 

المتغيــر وبالتالــي اتخــاذ قراراتهــم االســتراتيجية الصحيحــة.

بــدروه يكــرس صحــار الدولــي جهــوده فــي توفيــر منتجــات وحلــول مبتكــرة ذات قيمــة مضافــة، حيــث أطلــق البنــك العديــد مــن المنتجــات الجديــدة للزبائــن مــن فئــة 

األفــراد والشــركات، وعــالوة علــى ذلــك، بــادر البنــك بتدشــين برنامــج تحويــل الرواتــب إلــى صحــار الدولــي والــذي بــدوره أتــاح للزبائــن مجموعــة مــن المزايــا الحصريــة 

تشــمل فرصــة الحصــول علــى معــدالت فائــدة مخفضــة علــى خيــارات التمويــل وبطاقــات ائتمــان مجانيــة مــدى الحيــاة وغيرهــا مــن االمتيــازات. كمــا تــم إعــادة صياغــة 

منتــج صحــار الدولــي | حســاب األعمــال ليقــوم البنــك بتقديمــه بحلــة جديــدة للزبائــن مــن أصحــاب األعمــال بهــدف تلبيــة متطلباتهــم المصرفيــة، وتأتــي هــذه 

الخطــوة فــي إطــار التــزام البنــك بدعــم رّواد األعمــال فــي مختلــف مجاالتهــم التــي تســهم بدورهــا فــي االقتصــاد الوطنــي. 

ومــع تنامــي الطلــب علــى الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية وتشــجيع الزبائــن علــى اختيــار المنتجــات المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، قــدم صحــار اإلســالمي عــدة 

خيــارات لقــروض الســيارات خــالل شــهر رمضــان المبــارك، كمــا ســاهمت خطــة التوفيــر التــي أطلقهــا صحــار اإلســالمي فــي غــرس ثقافــة االدخــار بيــن أفــراد المجتمــع.

كمــا أبــرم صحــار الدولــي اتفاقيــات مــع شــركات رائــدة فــي قطاعــات رئيســية مثــل قطــاع الســيارات والضيافــة والعقــارات واالتصــاالت والتكنولوجيــا الماليــة وغيرهــا، 

حيــث تتيــح شــراكة صحــار الدولــي مــع شــركة الجنيبــي العالميــة للســيارات لزبائــن البنــك االســتفادة مــن حلــول تمويــل الســيارات والحصــول علــى أســعار فائــدة 

تنافســية دون أي فائــدة تبــدأ بفائــدة صفــر ٪، كمــا توفــر اتفاقيــة تعــاون البنــك مــع مستشــفى ُعمــان الدولــي حزمــة مــن الخصومــات والمزايــا الخاصــة لزبائــن 

البنــك. وبــال شــك فــإن قطــاع التطويــر العقــاري يلعــب دوراً محوريــًا فــي دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة للســلطنة، وقــد قــام البنــك بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع 

مجموعــة الحكمانــي للعقــارات لتقديــم حلــول تمويليــة مخصصــة للزبائــن الراغبيــن فــي تملــك العقــارات فــي المواقــع الرئيســية المملوكــة لمجموعــة الحكمانــي، 

األمــر الــذي سيســهم فــي دعــم ســوق العقــارات لتحقيــق النمــو. باإلضافــة إلــى ذلــك، وّقــع صحــار الدولــي اتفاقيــة اســتراتيجية مــع الشــركة الُعمانيــة القطريــة 

لالتصــاالت "أوريــدو"؛ لتوفيــر خيــارات دفــع ميســرة ومريحــة لحاملــي البطاقــات االئتمانيــة مــن زبائــن صحــار الدولــي، وذلــك مــن خــالل خطــة الدفــع الســهل، كمــا تأتــي 

مذكــرة التفاهــم التــي وقعهــا صحــار الدولــي مؤخــًرا مــع الشــركة الُعمانيــة التصــاالت المســتقبل فودافــون مــن أجــل اســتغالل كافــة فــرص التعــاون المحتملــة فــي 

المســتقبل بيــن المؤسســتين، األمــر الــذي ســيمكن كال الطرفيــن مــن تعزيــز نســبة رضــا لــدى الزبائــن وتقديــم خدمــات ومنتجــات ذات قيمــة مضافــة، فضــاًل عــن 

توســيع شــبكة االتصــاالت فــي الســلطنة.

وفــي إطــار ســعيه المســتمر نحــو تطويــر منتجــات وخدمــات تلبــي متطلبــات زبائنــه المصرفيــة، قــام صحــار الدولــي بتوســيع خيــارات منتجــات تأميــن الســفر التــي 

يقدمهــا لزبائنــه بأســعار وامتيــازات تنافســية وذلــك بالتعــاون مــع تكافــل ُعمــان للتأميــن ش.م.ع.ع. كمــا اســتطاع البنــك مــن اتبــاع أعلــى المســتويات فــي المعاييــر 

التشــغيلية والخدمــات التــي تدعــم قدرتــه علــى خدمــة زبائنــه بشــكل أفضــل. 

إدارة الثروات

كجــزء مــن جهــوده نحــو تقديــم حلــول مصرفيــة متميــزة وذات قيمــة مضافــة لزبائنــه مــن ذوي الدخــل العالــي فــي الســلطنة، تســعى الخدمــات االستشــارية 

المخصصــة إلدارة الثــروات إلــى تقديــم خدمــات مخصصــة تتناســب مــع تطلعــات كل زبــون علــى حــدة، وتشــمل هــذه الخدمــات والمنتجــات بطاقــات االئتمــان 

الحصريــة والتأمينــات المجانيــة واألســعار التنافســية علــى التمويــل والقــروض وعــروض الخصــم فــي المطاعــم ومرافــق التســوق وغيرهــا مــن المزايــا الحصريــة. كمــا 

يملــك مستشــارو العالقــات المتخصصيــن فــي قســم إدارة الثــروات المعرفــة والخبــرة الالزمــة حــول توجهــات االســتثمارات المحليــة والعالميــة، ممــا يجعلهــم أكّفــاء 

لتقديــم حلــول عالميــة المســتوى للزبائــن.

كمــا قــام صحــار الدولــي بتوســيع أعمــال إدارة الثــروات مــن خــالل تعزيــز منتجاتــه وخدماتــه وتوثيــق عالقاتــه مــع الزبائــن، وذلــك باعتبــار قطــاع إدارة الثــروات أصبــح 

أحــد المحركيــن الرئيســيين لنمــو أعمــال البنــك، ويتجلــى هــذا التوســع مــن خــالل افتتــاح أقســام مخصصــة فــي الفــروع الجديــدة للبنــك فــي كل مــن فــرع الواجهــة 

البحريــة بمجمــع الســيف بشــاطئ القــرم وفــرع مجمــع التأمينــات ببوشــر، حيــث تــم تخصيــص مســاحة مــن كال الفرعيــن تــم تصميمهــا خصيًصــا لتلبيــة احتياجــات 

الزبائــن مــن فئــة إدارة الثــروات.

٤٨٤٩



الخدمات المصرفية للشركات

لقــد ترجــم خبراؤنــا فــي وحــدة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة خبراتهــم وكفاءاتهــم فــي توفيــر حلــول استشــارية شــاملة بهــدف تمكيــن رواد األعمال والشــركات 

مــن توســيع آفــاق اســتثماراتهم بشــكل أفضــل وتحليــل المخاطــر والتحديــات المحتملــة فــي عالــم دائــم التغيــر، فضــاًل عــن تســهيل الحصــول علــى رأس المــال 

للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الكبيــرة الحجــم، وقــد قــام البنــك بتطويــر منتجــات وخدمــات ذات قيمــة مضافــة لتمكيــن هــذه المؤسســات علــى 

تعزيــز اإليــرادات ألعمالهــم التجاريــة.

وفــي العــام ٢0٢1، تــّم إطــالق "حســاب الضمــان لمشــروعات التطويــر العقــاري" فــي صحــار الدولــي لتلبيــة المتطلبــات المتنوعــة فــي قطــاع العقــارات، ممــا يجســد 

التــزام البنــك بالمســاهمة الفاعلــة ودعــم جهــود الحكومــة الرشــيدة فــي تعزيــز هــذا القطــاع الحيــوي. وخــالل فتــرة انتشــار الجائحــة علــى أوجههــا ومــا تبعهــا مــن 

االضطرابــات االقتصاديــة العالميــة غيــر المســبوقة، قــدم صحــار الدولــي لزبائنــه خططــًا ماليــة تنســجم مــع األوضــاع االقتصاديــة الســيما ألولئــك الزبائــن الذيــن تأثــروا 

ــذي مكــن الزبائــن مــن إدارة شــؤونهم الماليــة بشــكل أفضــل، إلــى جانــب إمكانيــة إعــادة تصميــم نمــوذج  بالتباطــؤ الــذي شــهده المشــهد االقتصــادي. األمــر ال

أعمالهــم ليتــواءم مــع مســتجدات الســوق الحاليــة وإيجــاد أســاليب أكثــر فاعليــة. وبفضــل إمكانياتــه وخبراتــه الواســعة يلعــب صحــار الدولــي دوًرا رئيســًيا فــي جــذب 

األعمــال المناســبة التــي تســاهم فــي إحــداث تأثيــر إيجابــي علــى تنميــة المشــهد االجتماعــي واالقتصــادي فــي الســلطنة، األمــر الــذي يســهم فــي تحقيــق قيمــة 

محليــة مضافــة ودعــم سياســة التوطيــن والتنويــع االقتصــادي للبــالد، وبالتالــي المســاهمة فــي تحقيــق المســتهدفات الوطنيــة لرؤيــة ُعمــان ٢040. 

يشــّكل قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ركيــزة أساســية فــي االقتصــاد الوطنــي والــذي شــهد أيضــًا العديــد مــن التحديــات فــي اآلونــة األخيــرة، وفــي 

هــذا الســياق يلتــزم صحــار الدولــي بدعــم نمــو المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، حيــث واصــل البنــك دوره الريــادي فــي تســهيل إمكانيــة الوصــول إلــى المصــادر 

الماليــة بــكل سالســة، ممــا سيســهم فــي دعــم الرؤيــة المســتقبلية للســلطنة لتحقيــق قيمــة محليــة مضافــة وبنــاء اقتصــاد راســخ قائــم علــى المعرفــة. 

وانطالقــًا مــن قيــم النمــو المســتدام، يمتلــك صحــار الدولــي وحــدة مخصصــة لتلبيــة احتياجــات قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الــذي يشــهد ازدهــاراً فــي 

الســلطنة، وقــد أثبــت البنــك قدرتــه علــى تمويــل األعمــال التجاريــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة، حيــث قامــت وحــدة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة التابعــة للبنــك 

بتزويــد المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بــاألدوات والتســهيالت األساســية لتعزيــز إمكاناتهــا لالســتفادة مــن فــرص االســتثمار، األمــر الــذي سيســهم بــدوره فــي 

تنويــع مصــادر الدخــل وتوفيــر فــرص العمــل فــي الســلطنة.

الخدمات المصرفية االستثمارية

فــي ظــل المســتجدات التــي تطــرأ فــي القطــاع، يركــز قســم االستشــارات المصرفيــة االســتثمارية فــي صحــار الدولــي علــى التطــور المســتمر لتقديــم حلــول مبتكــرة 

مــع دمــج التقنيــات الرقميــة الرائــدة فــي كافــة عملياتــه التشــغيلية. وبفضــل كفــاءة موظفيــه وخبرتهــم فــي مواجهــة التحديــات الصعبــة، أقــام البنــك عــدة 

شــراكات اســتراتيجية مــع الجهــات الحكوميــة والشــركات لتقديــم التوجيــه االســتراتيجي الــالزم وخدمــات إدارة األصــول لهيكلــة رأس المــال وزيادتــه وتحويــل األصــول.

ونظيــر امتالكــه الخبــرة الكافيــة لتقديــم المشــورة الماليــة بشــأن االســتثمارات خــارج البــالد، دخــل البنــك فــي شــراكات اســتراتيجية مــع عــدد مــن المؤسســات 

العالميــة، حيــث تواصــل وحــدة الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية بالتعــاون مــع وحــدة إدارة الثــروات فــي بنــاء وتقديــم الحلــول المثلــى الحتياجــات الزبائــن المخصصــة 

والتــي تناســب متطلباتهــم االســتثمارية بأقــل المخاطــر. وعلــى صعيــد األعمــال التجاريــة للشــركات، يتمتــع فريــق العمــل لــدى البنــك بقــدرات استشــارية ذات 

مســتوى عــاٍل وإدارة أصــول قويــة.

ــج للقيمــة المحليــة  ــة الناشــئة والتروي ــم الدعــم للمشــروعات المحلي ــه الراســخة فــي القطــاع المصرفــي، وكجــزء مــن جهــوده المســتمرة لتقدي ــًدا لمكانت وتأكي

المضافــة فــي الســلطنة، قــام صحــار اإلســالمي، نافــذة الصيرفــة اإلســالمية لصحــار الدولــي، بــدور المستشــار المالــي لشــركة أكيــد المتخصصــة فــي مجــال التوصيــل 

بهــدف جمــع رأســمال الشــركة مــن المســتثمرين، كمــا يضــع البنــك معاييــر جديــدة مــن خــالل لعــب دور محــوري كمؤسســة ماليــة تقــدم استشــارات ماليــة لضمــان 

نجــاح إصــدار الصكــوك الدائمــة وإتمامــه فــي ســلطنة ُعمــان مــن ِقبــل شــركة تكافــل ُعمــان.

الخدمات المصرفية اإلسالمية

فــي ظــل اســتمرار نمــو القطــاع المصرفــي اإلســالمي، يتمتــع صحــار اإلســالمي، نافــذة الصيرفــة اإلســالمية لصحــار الدولــي، بمكانــة مرموقــة ويســعى نحــو توفيــر 

منتجــات وخدمــات ذات قيمــة مضافــة مــن شــأنها أن تســاهم بشــكل ملحــوظ فــي خدمــة الزبائــن وقطــاع األعمــال، حيــث شــارك صحــار اإلســالمي بفاعليــة فــي العديــد 

ــب المســاهمة فــي القطاعــات الرئيســية التــي ترتكــز عليهــا  ــى جان ــوًلا ماليــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية لزبائنــه، إل مــن قطاعــات األعمــال التــي تقــدم حل

الحكومــة. وانعكاســًا ألهــداف رؤيــة صحــار الدولــي، يســعى صحــار اإلســالمي إلــى تقديــم حلــول مصرفيــة تتســم بســرعة أكبــر وإثــراء أكثــر ورؤيــة أشــمل لزبائنــه.

وخــالل العــام الماضــي، أطلــق صحــار اإلســالمي خطــة التوفيــر الجديــدة وذلــك بهــدف تمكيــن زبائنــه مــن تلبيــة احتياجاتهــم الماليــة فــي المســتقبل عبــر اتبــاع 

أســلوب االدخــار المنتظــم، األمــر الــذي ينســجم مــع التــزام صحــار اإلســالمي بغــرس ثقافــة االدخــار فــي المجتمــع لمســاعدتهم علــى تحقيــق كافــة تطلعاتهــم وتأميــن 

مســتقبل مالــي أفضــل. وقــد أثبتــت هــذه المنتجــات إمكانــات صحــار الدوليــة الرقميــة، كمــا تــم تصميــم تطبيــق صحــار اإلســالمي للخدمــات المصرفيــة عبــر الهواتــف 

الذكيــة بهــدف توفيــر تجربــة مصرفيــة عبــر اإلنترنــت متطــورة وســهلة االســتخدام. 

بــدوره يؤكــد البنــك علــى مكانتــه القويــة فــي الســوق وثقــة المســتثمرين مــن خــالل تقديــم حســاب الضمــان لمشــروعات التطويــر العقــاري فــي الســلطنة، حيــث 

بــادر صحــار اإلســالمي فــي توظيــف إمكاناتــه بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مســقط هيلــز لفتــح حســاب ضمــان لمشــروع جنــاح مســقط للمكاتــب الذكيــة فــي مســقط.

وبهــدف دفــع عجلــة النمــو وتعزيــز المشــروعات المحليــة مــن خــالل إقامــة الشــراكات االســتراتيجية، قــام صحــار اإلســالمي بــدور الشــريك المالــي لمجموعــة مــن 

الشــركات الخاصــة الرائــدة مثــل شــركة أوتاكســي وإي مشــرف و Mzadcom Smart Auction Solutions و Al Adrak Trading & Contracting Co. كمــا وّقــع 

صحــار اإلســالمي اتفاقيــة تعــاون مــع الجمعيــة الُعمانيــة للخدمــات النفطيــة )أوبــال( لتقديــم خدمــات ماليــة وحلــول ذكيــة ســهلة ومبتكــرة للشــركات األعضــاء، حيــث 

ســُيمكن نطــاق مذكــرة التفاهــم صحــار اإلســالمي مــن دعــم أعضــاء أوبــال مــن الشــركات مــن خــالل تقديــم المشــورة الماليــة لتحقيــق أهــداف تجاريــة طويلــة المــدى، 

فضــاًل عــن فهــم تحدياتهــم المختلفــة فــي الصناعــة والعمــل علــى تطويــر حلــول لمثــل هــذه التحديــات وفًقــا للجــدوى االقتصاديــة المناســبة.

ــاء قــدرات  ــة، يلتــزم صحــار اإلســالمي ببن ــة االجتماعيــة واالقتصادي ــة ُعمــان ٢040 فــي تحقيــق التنمي ــة لرؤي ــات الوطني ــم علــى دعــم األولوي وتجســيداً لحرصــه الدائ

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والمشــروعات الناشــئة والشــركات الكبيــرة، حيــث افتتــح البنــك فرعــًا فــي المنطقــة الحــرة بصاللــة لتقديــم مجموعــة متنوعــة 

مــن المنتجــات والخدمــات المصرفيــة التــي تتــراوح مــن األنشــطة األوليــة مثــل فتــح الحســابات المصرفيــة إلــى الخدمــات المســتمرة مثــل االستشــارات الماليــة 

واالســتثمارية فــي المنطقــة الحــرة، كمــا رعــى صحــار اإلســالمي عــدداً مــن المبــادرات بتنظيــم عــدد مــن المؤسســات الخيريــة مثــل مؤسســة اإلمــام جابــر بــن زيــد 

الوقفيــة. 

تطوير الموظفين

يأتــي االبتــكار وخدمــة الزبائــن بشــكل مبتكــر فــي طليعــة صناعــة التغييــر الــذي يدعمــه البنــك مــن خــالل إجــراء موازنــة دقيقــة للعمليــات األساســية وغيــر األساســية 

مــع توظيــف تقنيــات الحوســبة الرقميــة لضمــان تحقيــق المرونــة التشــغيلية فــي كافــة أعمــال صحــار الدولــي، وال يتأتــى ذلــك إال بالتركيــز علــى الكــوادر ومســيرتهم 

العمليــة الســيما فــي ظــل المســتجدات الســريعة التــي نشــهدها فــي الوقــت الراهــن، عليــه يولــي البنــك أهميــة قصــوى للحوكمــة والتنظيــم الفّعــال لضمــان 

كســب الثقــة فــي القطــاع المصرفــي. 

يتطلــب تقديــم تجربــة مصرفيــة مميــزة وتحقيــق مســتويات أعلــى مــن رضــا الزبائــن وتنفيــذ اســتراتيجيات مصممــة بدقــة لمواكبــة توجهــات الســوق المتطــورة إلــى 

فريــق عمــل يمتلــك المهــارات األساســية ويتســم بالشــغف والحمــاس لتتــواءم أهدافــه مــع االســتراتيجية العامــة للبنــك. بدورنــا، نحــرص فــي صحــار الدولــي علــى 

مواصلــة االســتثمار فــي موظفينــا باعتبارهــم المحــرك الرئيســي للبنــك، حيــث يــؤدي موظفونــا دوراً محوريــًا فــي مســيرة نمــو البنــك ســواء كونهــم ســفراء للهويــة 

التجاريــة أو حلقــة وصــل مهمــة تربطنــا بزبائننــا وتوفــر لهــم الــرؤى القّيمــة فــي القطــاع.

التدريب والتعلم المستمر

فــي إطــار جهــوده نحــو تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي مجــال التطويــر الوظيفــي، قــام صحــار الدولــي بتدشــين أكاديميــة متخصصــة فــي مجمــع التأمينــات بواليــة بوشــر 

لتحفيــز الموظفيــن علــى التطويــر المســتمر لمهاراتهــم وقدراتهــم وإعدادهــم لمواكبــة مختلــف توجهــات ســوق العمــل المتغيــر فــي المســتقبل.

بدورهــا تتضمــن أكاديميــة صحــار الدولــي الجديــدة قاعــات تعليميــة حديثــة مــزودة بشاشــات ذكيــة وأجهــزة مبتكــرة، ومــع االعتمــاد المتزايــد علــى التكنولوجيــا 

كجــزء ال يتجــزأ مــن عمليــات البنــك، تمتلــك األكاديميــة مختبــًرا مخصًصــا لالبتــكار لتقديــم مجموعــة متنوعــة مــن الــدورات التدريبيــة حــول مختلــف الموضوعــات. كمــا 

تســعى األكاديميــة إلــى غــرس ثقافــة مؤسســية قائمــة علــى القيــم فــي بيئــة العمــل، حيــث تشــكل األكاديميــة منصــة مثاليــة للموظفيــن الكتســاب الخبــرات الالزمــة 

فضــاًل عــن المعاييــر الدوليــة فــي أخالقيــات وقيــم العمــل، وتشــجيعهم علــى اتخــاذ مبــادرات رائــدة لصناعــة التطويــر فــي مجــاالت تخصصهــم.

وتأتــي هــذه الخطــوة انعكاســًا اللتــزام البنــك تجــاه تعزيــز مهــارات الكــوادر الوطنيــة وتطويــر الكفــاءات اإلداريــة، مــع ضمــان توجيــه مبادراتــه االســتراتيجية وأنظمتــه 

اإلداريــة لتتماشــى مــع األهــداف العامــة للبنــك. بــدوره، اســتطاع صحــار الدولــي أن ُيحّفــز موظفيــه ويلهمهــم لتطويــر كفاءاتهــم مــن خــالل االســتمرار فــي توفيــر 

برامــج التدريــب وورش العمــل التــي يقدمهــا نخبــة مــن الخبــراء لصقــل مهاراتهــم مــن خــالل غــرس ثقافــة التعّلــم المســتمر.

صحة موظفينا وسالمتهم

فــي صحــار الدولــي نؤمــن بأنــه ال يمكــن تحقيــق مســيرة النمــو دون دعــم ومســاندة موظفينــا، ولــذا نضــع ســالمة موظفينــا فــي مقدمــة أولوياتنــا، وبينمــا يســاهم 

االســتثمار فــي التكنولوجيــا فــي توفيــر بيئــة عمــل مرنــة لموظفينــا، فقــد حرصنــا أيًضــا علــى المبــادرة بمكافحــة انتشــار جائحــة كوفيــد-1٩ منــذ بــدء الجائحــة وذلــك 

مــن خــالل تنفيــذ حملــة تحصيــن موظفــي صحــار الدولــي ضــد كوفيــد-1٩. عليــه فقــد تــم تحصيــن مــا يصــل إلــى ٩٥٪ مــن موظفــي البنــك، كمــا وّســع البنــك الحقــًا 

نطــاق المبــادرة لتشــمل تطعيــم أقــارب الموظفيــن مــن الدرجــة األولــى، األمــر الــذي ســاهم فــي توفيــر بيئــة عمــل آمنــة ومرنــة كان لهــا الــدور فــي زيــادة كفــاءة العمــل 

وإنتاجيتــه، وزيــادة تفانــي الموظفيــن فــي تحقيــق أهــداف البنــك. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أدت هــذه الخطــوة إلــى ترســيخ مكانــة صحــار الدولــي كمؤسســة تحــرص 

علــى تحقيــق رفاهيــة الموظفيــن. 

إشراك الموظفين

بهــدف إشــراك موظفيــه فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية العامــة للبنــك، يواصــل صحــار الدولــي التزامــه نحــو تفعيــل قنــوات التواصــل المتاحــة وذلــك مــن خــالل 

تطبيــق سياســة تواصــل فّعالــة تتســم بالشــفافية لضمــان تعزيــز تفاعــل الموظفيــن بالمســتجدات الضروريــة التــي تطــرأ فــي البنــك. حيــث قــام البنــك بتوظيــف 

المنصــات الرقميــة مــن خــالل إعــادة تدشــين صفحــة خاصــة للموظفيــن فــي تطبيــق Facebook@Workplace لتعزيــز تواصــل الموظفيــن إلكترونيــًا مــن خــالل 

المشــاركة فــي المســابقات الداخليــة والحــوارات واألنشــطة الجماعيــة المختلفــة، وفــي الوقــت ذاتــه، نظــم البنــك أيضــًا العديــد مــن أنشــطة بنــاء الفريــق مثــل 

البولينــج والمشــي لمســافات طويلــة وغيرهــا مــن االحتفــاالت التــي تتزامــن مــع احتفــاالت الســلطنة بالعيــد الوطنــي للنهضــة. 

التمسك بالقيم االجتماعية 

يواصــل صحــار الدولــي دوره فــي تعزيــز ســالمة المجتمــع، فضــاًل عــن إســهامه بدفــع عجلــة التنميــة االجتماعيــة وذلــك مــن خــالل التمســك بقيــم المســؤولية 

االجتماعيــة للشــركات، عليــه فقــد قــام البنــك بتقديــم الدعــم خــالل األوضــاع االســتثنائية الســابقة ســعًيا منــه نحــو اإلســهام بشــكل هــادف فــي التنميــة االجتماعيــة 

٥٠٥١



واالقتصاديــة للســلطنة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يواصــل صحــار الدولــي حّثــه لألفــراد علــى مواصلــة مســيرة التعّلــم فضــاًل عــن تقديــم دعمــه المســتمر إلــى القطاعــات 

الواعــدة والمواهــب المحليــة الشــاّبة. وفــي هــذا الســياق، قــام صحــار الدولــي بتنفيــذ حزمــة مــن برامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات بهــدف المســاهمة فــي 

تحقيــق المســتهدفات الوطنيــة، وكذلــك دعــم الجهــود الوطنيــة التــي تبذلهــا الحكومــة فــي هــذا اإلطــار.

جائحة كوفيد-1٩

اســتكماالً للجهــود المكثفــة التــي تبذلهــا الحكومــة الرشــيدة لدعــم المتأثريــن مــن الجائحــة، خصــص البنــك مبلغــًا يصــل إلــى 1.٥00.000 ريــال ُعمانــي إلعفــاء الزبائــن 

المتضرريــن مــن القــروض الشــخصية، ويأتــي ذلــك فــي إطــار التــزام البنــك بالوقــوف إلــى جانــب زبائنــه فــي أوقــات األزمــات.

وانطالقــًا مــن القيــم الراســخة التــي يؤمــن بهــا البنــك، لــم يحــرص صحــار الدولــي علــى ســالمة الموظفيــن فحســب، بــل حــرص علــى بــذل جهــود دؤوبــة فــي تقديــم 

الدعــم الــالزم ألفــراد المجتمــع أيضــًا. وعقــب االنتهــاء مــن حملــة التطعيــم للموظفيــن وعائالتهــم، بــادر البنــك بتوســيع حملــة التطعيــم لتشــمل منتســبي مركــز 

الجمعيــة الُعمانيــة للمعوقيــن بصحــار والجمعيــة الُعمانيــة لمكافحــة الســرطان، باإلضافــة إلــى الشــركاء االســتراتيجيين وممثلــي الصحافــة واإلعــالم. 

كمــا تكاثفــت الجهــود المبذولــة لمكافحــة تداعيــات الجائحــة علــى المجتمــع خــالل شــهر رمضــان المبــارك. وانطالقــًا مــن ســعيه الحثيــث لتحفيــز روح العطــاء فــي 

الشــهر الفضيــل، قــام البنــك بتوزيــع المــؤن الغذائيــة األساســية علــى األســر المعســرة التــي تأثــرت بتداعيــات الجائحــة بشــكل كبيــر. كمــا أعلــن البنــك عــن مســابقة 

رمضانيــة حصريــة لمتابعيــه علــى منصــات التواصــل االجتماعــي وتخصيــص عــدد مــن الجوائــز النقديــة، حيــث حظيــت المســابقة بمشــاركة فاعلــة مــن المجتمــع. 

اإلعصار المداري "شاهين"

فــي بــادرة منــه لتخفيــف العــبء المالــي علــى زبائنــه مــن فئــة األفــراد، خصــص صحــار الدولــي مبلــغ خمســة مليــون ريــال ُعمانــي لدعــم الزبائــن القاطنيــن فــي المواقــع 

المتأثــرة بشــكل مباشــر مــن اإلعصــار المــداري. وإضافــة إلــى ذلــك، التــزم صحــار الدولــي بترميــم منــازل 100 أســرة، فضــاًل عــن تأجيــل ســداد أقســاط القــروض الشــخصية 

ــارة المناطــق المتضــررة  ــة تضــم مجموعــة مــن المتطوعيــن مــن موظفــي البنــك لزي ــن. كمــا ســّير البنــك قافل ــن المتضرري ــة أشــهر للزبائ واإلســكانية لمــدة ثالث

والمســاعدة فــي عمليــات التنظيــف للمنــازل المتضــررة مــن اإلعصــار إلــى جانــب توزيــع المــؤون الغذائيــة األساســية. 

تطوير الكوادر الوطنية

ــب  ــر ٢00 فرصــة تدري ــي بتوفي ــر المهــارات الالزمــة للكــوادر الوطنيــة لدخــول ســوق العمــل، التــزم صحــار الدول ــدوره فــي دعــم الجهــود الوطنيــة لتوفي تجســيًدا ل

ــك  ــي بهــدف إعدادهــم وتأهيلهــم للعمــل عبــر االنضمــام فــي برنامــج تدريبــي يمتــد لمــدة عاميــن فــي مؤسســات مــن مختلــف القطاعــات وذل للشــباب الُعمان

بالتعــاون مــع وزارة العمــل، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعمــل علــى صقــل مهــارات الشــباب ويعــزز مــن فــرص التوظيــف بالنســبة لهــم. وتأتــي هــذه الخطــوة فــي إطــار 

جهــود البنــك الراميــة نحــو تمكيــن قــدرات الشــباب وتمهيــد الطريــق أمامهــم للبــدء فــي مســيرة عمليــة واعــدة.

كمــا يؤمــن صحــار الدولــي إيماًنــا راســًخا ببنــاء أســس متينــة لمســيرة واعــدة تعمــل علــى إيجــاد فــرص للشــباب، الذيــن ســيتولون أدواًرا مهنيــة قياديــة فــي 

المســتقبل وذلــك تجســيداً اللتزامــه بدعــم وتمكيــن الشــباب الُعمانــي، كمــا يظهــر ذلــك جلًيــا فــي قيمــه المتأصلــة فــي توفيــر التدريــب المســتمر وتمكيــن األفــراد 

مــن تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن إمكاناتهــم مــن خــالل برنامجــه التدريبــي "طموحــي"، حيــث اســتقبل صحــار الدولــي الدفعــة الثالثــة مــن المتدربيــن المنتســبين 

للبرنامــج فــي عــام ٢0٢1. وتماشــيًا مــع رؤيــة ُعمــان ٢040 التــي تركــز علــى تمكيــن الشــباب الُعمانــي فــي مختلــف المجــاالت والقطاعــات، يواصــل برنامــج "طموحــي" 

فــي تزويــد المتدربيــن بالمعرفــة الالزمــة فــي مختلــف األقســام وفرصــة التعّلــم مــن التدريــب علــى رأس العمــل، والمهــام الفنيــة وبرامــج القيــادة وأنشــطة التدريــب 

المتنوعــة. فقــد اســتطاع البنــك تمكيــن الشــباب الكتســاب المهــارات والمعرفــة المطلوبــة لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل وذلــك مــن خــالل توفيــر برامــج تدريبيــة 

ذات جــودة عاليــة. 

ترويج السلطنة ودعم المواهب الُعمانية الشاّبة

تجســيداً لحرصنــا علــى تمكيــن المواهــب الوطنيــة الشــاّبة وتقديــراً لدورهــم المحــوري فــي دعــم جهــود الحكومــة الهادفــة إلــى ترويــج ســلطنة ُعمــان كوجهــة 

عالميــة حاضنــة للســياحة الرياضيــة، يعمــل صحــار الدولــي علــى تمكيــن األفــراد الموهوبيــن وتقديــم الدعــم والرعايــة لعــدد مــن األنشــطة والفعاليــات التــي تســاهم 

بشــكل حيــوي فــي وضــع الســلطنة علــى خارطــة العالــم للســياحة الرياضيــة.

تماشــيًا مــع اســتراتيجية البنــك لتعزيــز ثقافــة "الفــوز"، قــام ُصحــار الدولــي برعايــة بطولــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا للكارتينــج "كأس األمــم ٢0٢1" ومنافســات 

"رالــي ُعمــان صحــار الدولــي". وبهــدف تعزيــز المواهــب الُعمانيــة فــي مجــال ســباق الســيارات، بــادر البنــك أيضــًا برعايــة النجــم العمانــي والمتســابق الدولــي عبــداهلل 

الرواحــي الــذي حقــق إنجــازات علــى المســتوى الدولــي فــي رياضــة الســيارات.

ومــن خــالل المســاهمة فــي الجهــود المبذولــة لترويــج ُعمــان كوجهــة دوليــة حاضنــة للرياضــات العالميــة، رعــى صحــار الدولــي أكاديميــة ُعمــان للكريكــت فــي الترويــج 

لرياضــة الكريكــت فــي الســلطنة، ونشــرها بيــن فئــة الشــباب وتوســيع المزيــد مــن الفــرص إلنشــاء نــواٍد محليــة خاصــة بالكريكــت. وتأتــي رعايــة الحــدث الرياضــي 

العالمــي الهــام لتعكــس التــزام البنــك بالمســاهمة الفاعلــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي البــالد مــن خــالل الترويــج عــن الســلطنة 

كوجهــة حاضنــة للرياضــات.

كمــا قــدم البنــك الدعــم للمغاِمــرة الُعمانيــة نظيــرة الحارثيــة، أول إمــرأة ُعمانيــة تتســلق قمــة جبــل إيفرســت فــي عــام ٢0٢0، ليكــون بذلــك الراعــي الحصــري لرحلــة 

المغاِمــرة لتســلق أعلــى قمــم جبــال الهيمااليــا فــي أرض نيبــال الجبليــة.

وبصفتهــا مؤسســة تؤمــن بــأن تحقيقهــا للنمــو يكمــن فــي تقــدم وازدهــار الوطــن، يحــرص صحــار الدولــي علــى اإلســهام فــي تنميــة مصــادر التنــوع لالقتصــاد 

ــا، اســتطعنا إبــراز المقومــات الجماليــة للســلطنة مــن خــالل انتهــاج اســتراتيجية  الوطنــي، وبــدوره يلعــب قطــاع الســياحة دوراً رئيســيًا فــي هــذا التوجــه. وبدورن

تقديــم عــروض مرئيــة لمواقــع الجــذب الســياحي أثنــاء إجــراء برنامــج حســاب الجوائــز هــذا العــام، فضــاًل عــن الســعي إلــى تحقيــق هدفنــا المتمثــل فــي تمكيــن 

"الفــوز" لزبائننــا. وتحــت شــعار )#فعماننا_فوزنــا(، شــهدت مبــادرة البنــك التــي اســتهدفت مواقــع ســياحية وثقافيــة وتاريخيــة فــي الســلطنة استحســانًا واســعًا مــن 

قبــل متابعــي صفحــات البنــك علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، حيــث تلعــب حملــة )#فعماننا_فوزنــا( ضمــن برنامــج حســاب الجوائــز دوراً محوريــًا فــي إثــراء القطــاع 

الســياحي فــي الســلطنة، يحــرص صحــار الدولــي أيضــًا علــى دعــم مختلــف المبــادرات المحليــة األخــرى بمــا فــي ذلــك مبــادرة "ُعمــان لــم ُتكتشــف بعــد" التــي تســعى 

إلــى تعزيــز مكانــة ســلطنة ُعمــان علــى خارطــة العالــم وإبرازهــا كوجهــة ســياحية رئيســية تقــوم علــى مبــدأ االســتدامة.

استقطاب اآلراء المثرية

اكتســبت مبــادرة "آراء- منتــدى رئيــس مجلــس اإلدارة" انتشــاراً واســعًا بيــن أوســاط المجتمــع المحلــي كمنصــة مثاليــة لتبــادل المعــارف والخبــرات مــع شــخصيات 

وقيــادات ذات تجــارب رائــدة علــى المســتوى العالمــي إلثــراء النطــاق المحلــي، حيــث يعمــد هــذا المنتــدى إلــى التركيــز علــى فئــة الشــباب بهــدف إلهــام جيــل الشــباب 

وتشــجيع األفــراد ورّواد األعمــال الطموحيــن علــى التفكيــر النقــدي. 

إلمنــدورف  المنصــرم، حيــث اســتضاف دوغ  العــام  فــي  "آراء"  الرائــدة منتــدى  مــن مبادرتــه  افتراضيــة  أربــع نســخ  بنجــاح تنظيــم  الدولــي  اختتــم صحــار  وقــد 

ــا عميــد و Don K. Price وأســتاذ السياســة العامــة فــي  كضيــف متحــدث، وهــو خبيــر اقتصــادي ومديــر ســابق لمكتــب الميزانيــة بالكونجــرس األمريكــي، وحالًي

Harvard Kennedy School، وجــورج دي المــا الصحفــي البــارز علــى الصعيــد الدولــي ورئيــس مؤسســة "زمــاالت أيزنهــاور". باإلضافــة إلــى اســتضافة الســير 

ــم معاصــر" مــن قبــل موســوعة جينيــس  ــذي ُأطلــق عليــه لقــب "أعظــم عال ــي، ال ــط الجيــش البريطان ــي الشــهير وضاب ــف فينيــس المستكشــف البريطان رانول

لألرقــام القياســية، والدكتــور روبيــرت ديكجــراف، أســتاذ ليــون ليفــي ومديــر معهــد الدراســات المتقدمــة فــي برينســتون بواليــة نيــو جيرســي فــي الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة.

جني ثمار الفوز 

ضمــن مســيرة البنــك نحــو تحقيــق التميــز المؤسســي واتبــاع أفضــل الممارســات فــي قطــاع األعمــال، تــم تتويــج صحــار الدولــي بالعديــد مــن الجوائــز المحليــة 

واإلقليميــة والدوليــة. وقــد حصــد صحــار الدولــي مؤخــراً جائــزة التميــز فــي إدارة الجــودة ٢0٢1 مــن ِقبــل المؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة، والتــي تتــوج التــزام البنــك 

المتميــز وتعزيــز قدراتــه فــي مجــال إدارة الجــودة. وتجســيداً للنجــاح الــذي حققــه البنــك فــي الحفــاظ علــى مكانــة رائــدة فــي القطــاع المصرفــي فــي الســلطنة، تــّوج 

صحــار الدولــي بجائزتــي "أفضــل صفقــة ديــن للعــام - ُعمــان" و "أفضــل صفقــة أســهم للعــام - ُعمــان" وذلــك خــالل حفــل توزيــع جوائــز مجلــة التمويــل والبنــوك 

اآلســيوية للشــركات واالســتثمار بســنغافورة لتكريــم أفضــل المؤسســات الماليــة الرائــدة فــي القطــاع المصرفــي.

 كمــا حصــل "آراء" منتــدى رئيــس مجلــس صحــار الدولــي علــى جائــزة "مجلــة Oman Economic Review للتميــز" علــى هامــش حفــل توزيــع جوائــز مؤتمــر

Oman Economic Review لألعمــال ٢0٢1، نظيــر جهــود البنــك فــي إيجــاد هــذه المنصــة المعرفيــة الفاعلــة ذات المســتوى العالمــي لتبــادل الخبــرات والمعــارف. 

وتقديــًرا لــدوره القيــادي وإســهاماته البــارزة فــي مســيرة التحــول التــي انتهجهــا صحــار الدولــي، حصــد الفاضــل أحمــد المســلمي الرئيــس التنفيــذي لصحــار الدولــي، 

جائــزة "قائــد األعمــال للعــام" وذلــك ضمــن حفــل توزيــع جوائــز مجلــة عالــم االقتصــاد ألفضــل الشــركات الُعمانيــة ٢0٢1. 

يواصــل البنــك ترســيخ مكانتــه كشــريك مالــي يمكــن الوثــوق بــه فــي العديــد مــن المشــاريع الحيويــة فــي الســلطنة، حيــث لعــب البنــك أيًضــا دوًرا رئيســًيا فــي دعــم 

تنميــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل توفيــر خيــارات التمويــل المالئمــة والخدمــات االستشــارية الفاعلــة. وفــي هــذا الســياق، حصــد صحــار الدولــي جائــزة 

"أفضــل بنــك للصيرفــة التجاريــة - ُعمــان ٢0٢1" وذلــك ضمــن حفــل توزيــع جوائــز Business Outlook Media باإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا حصــل صحــار الدولــي 

علــى جائــزة "الحملــة الترويجيــة األكثــر ابتــكاراً للعــام" وذلــك ضمــن حفــل توزيــع جوائــز ُعمــان للخدمــات المصرفيــة والماليــة علــى هامــش مؤتمــر العصــر الجديــد 

للصيرفة-ُعمــان ٢0٢1، تتويجــًا لجهــوده المتميــزة فــي ابتــكار حمــالت ترويجيــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، حصــد صحــار الدولــي جائزتيــن مرموقتيــن؛ "البنــك األكثــر ابتــكاراً فــي ُعمــان ٢0٢1" و "البنــك األكثــر تطــوراً فــي إدارة األربــاح فــي ُعمــان ٢0٢1" وذلــك 

علــى هامــش حــدث توزيــع جوائــز مجلــة االقتصــاد العالمــي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، ويأتــي هــذا التكريــم نظيــر ريــادة صحــار الدولــي االســتثنائية وخططــه 

االســتراتيجية ورؤيتــه بعيــدة المــدى التــي تتمحــور حــول التحــول الرقمــي فــي كافــة عملياتــه.

وترجمــة لحرصــه والتزامــه كمؤسســة تســعى دوًمــا نحــو توفيــر بيئــة عمــل مثاليــة تلبــي كافــة تطلعــات الموظفيــن وضمــان خدمــة الزبائــن، ُتــوج صحــار الدولــي 

بجائزتيــن دوليتيــن مرموقتيــن "أفضــل عالمــة تجاريــة كجهــة عمــل" و "أفضــل مبــادرة صحيــة للموظفيــن" وذلــك علــى هامــش جوائــز المؤتمــر الدولــي لتنميــة 

المــوارد البشــرية. 

النظرة المستقبلية

ــن المتغيــرة  ــه بنظــرة متفائلــة نحــو المســتقبل مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الزبائ ــي عمليات ــذي تشــهده األعمــال، يواصــل صحــار الدول ــم ال فــي ظــل التغيــر الدائ

باســتمرار بمــا يتــواءم مــع المســتجدات التــي تطــرأ فــي المســتقبل. فقــد أدى ارتفــاع أســعار النفــط إلــى تقليــص التحديــات الخارجيــة وتوفــر الســيولة، حيــث نشــهد 

اليــوم بــوادر الســتقرار االقتصــاد، ال ســيما أن اإلطــار التنظيمــي يدعــم ممارســات الحوكمــة، وعلــى هــذا النحــو فــإن صحــار الدولــي علــى اســتعداد تــام لالســتفادة 

مــن الكفــاءات التــي أسســها فــي الســنوات القليلــة الماضيــة. وبينمــا يعمــل البنــك علــى تطبيــق أفضــل الممارســات التــي مكنتــه مــن تجــاوز التحديــات فــي الفتــرة 

الماضيــة، فــإن تركيــزه يبقــى منصًبــا علــى االبتــكار ووضــع تصــور للمنتجــات والخدمــات الجديــدة بمــا يتماشــى مــع متطلبــات الســوق المتطــورة. عليــه فــإن البنــك 

علــى نطــاق واســع فــي أربــع مبــادرات فــي الفتــرة المقبلــة.

٥٣ ٥٢



لقــد أنشــأ صحــار الدولــي برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال المصمــم لتقليــل انقطــاع الخدمــة والتأثيــر المحتمــل علــى البنــك وزبائنــه وموظفيــه. ويتضمــن ذلــك 

السياســة التــي وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة مــع خطــط مكتوبــة الســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث واإلجــراءات التــي تخضــع لمراجعــة دوريــة، وعلــى 

الرغــم مــن أن التفاصيــل المحــددة للترتيبــات الخاصــة بنــا ســرية ألســباب أمنيــة، إال أن صحــار الدولــي يحتفــظ بخطــط اســتمرارية األعمــال التــي تتنــاول ســيناريوهات 

المخاطــر واألحــداث ذات النطــاق المتفــاوت بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فقــدان الخدمــات أو البنيــة التحتيــة أو الهجمــات اإللكترونيــة أو الســيبرانية 

واألوبئــة واألزمــات اإلقليميــة.

ــر للزبائــن وصــوالً غيــر  ــة بمــا فــي ذلــك الخزينــة ورأس المــال والســيولة وخدمــات الدفــع، ممــا يوّف ــز فــي صحارالدولــي علــى الحفــاظ علــى العمليــات الحيوي   ونرْك

ــن. ــا وأصحــاب المصلحــة اآلخري ــة مــع زبائننــا وموظفين ــى أموالهــم والحفــاظ علــى اتصــاالت فّعال منقطــع إل

لقــد تــم االنتهــاء بنجــاح مــن اختبــار إدارة اســتمرارية األعمــال علــى جميــع التطبيقــات المهمــة لصحــار الدولي/صحــار اإلســالمي لعــام ٢0٢1 م، وذلــك ضمــن النطــاق 

المحــدد والمخطــط لــه، وعلــى غــرار جميــع األنشــطة داخــل البنــك، يســتمر تحســين برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال علــى قــدم المســاواة مــع أفضــل الممارســات 

الدوليــة التــي تتضمــن مراجعــة خطــط اســتمرارية األعمــال وخطــط التعافــي مــن الكــوارث مــرة واحــدة علــى األقــل ســنويًا. 

وتماشــيًا مــع مبــادئ صحــار الدولي/صحــار اإلســالمي الحتــواء جائحــة كوفيــد-1٩، يعطــي صحــار اإلســالمي أهميــة قصــوى لصحــة وســالمة جميــع موظفيــه وزبائنــه، 

وقــد تحّقــق ذلــك مــن خــالل ضمــان توفيــر تجربــة مصرفيــة آمنــة للعمــالء حيــث تــم تســليط الضــوء علــى جميــع القنــوات الرقميــة للبنــوك فــي حمــالت لتحفيــز العمــالء 

علــى اســتخدام القنــوات البديلــة لمتطلباتهــم المصرفيــة.

وخــالل عــام ٢0٢1 وفــي فتــرة انتشــار الوبــاء، أثبــت صحــار الدولــي قدرتــه علــى اســتمرارية العمــل بكامــل طاقتــه، وأثبــت االختبــار المنتظــم للبرنامــج أنــه فّعــال 

للغايــة، وعلــى غــرار جميــع األنشــطة األخــرى فــي البنــك، يســتمر تحســين برنامــج اســتمرارية األعمــال بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة التــي تشــمل 

مراجعــة خطــط اســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث ســنوًيا علــى األقــل، حيــث تمّكــن هــذه المراجعــات المنتظمــة للبنــك مــن معالجــة المجــاالت المتعلقــة 

ــاء معالجــة عواقــب جائحــة   ــاٍل مــن النضــج أثن ــة والمــوارد الالزمــة لضمــان مســتوى ع ــة التحتي ــات البني بالتحســينات مــن خــالل وضــع الخطــط المناســبة ومتطلب

كوفيــد-1٩ بمــا يتناســب مــع إرشــادات اســتمرارية العمــل.

وتجــدر اإلشــارة أيًضــا إلــى أنــه تــم اتبــاع خطــة االســتجابة الطارئــة للتصــدي للوبــاء فــي جميــع نقــاط االتصــال بالمنظمــة، وقــد كان البنــك علــى اســتعداد تــام للعمــل 

عــن ُبعــد لزيــادة قدراتــه لتقديــم خدمــات مصرفيــة سلســة لزبائنــه الكــرام مــع مســتوى عــاٍل مــن معاييــر الجــودة والســالمة.

بيان إدارة 
استمرارية األعمال

-

ــة  ــًا للمســتوى الرفيــع مــن تجرب ــت ُتشــكل عامــاًل تنافســًيا رئيســًيا، وســتكون النجاحــات التــي يحققهــا البنــك باســتمرار انعكاســًا حقيقي ــن ال زال ــة الزبائ إن تجرب

الزبائــن الــذي يحــرص البنــك علــى توفيــره للزبائــن. عليــه ســيكون توجــه البنــك مســتقباًل هــو توفيــر نظــام متكامــل مــن المنتجــات والخدمــات التــي تتناســب مــع 

عالــم الزبائــن دائــم التغيــر، فقــد أصبحــت تطلعــات الزبائــن اليــوم أكثــر تطــوًرا، وأصبــح الخيــار األنســب لمواءمــة هــذه التطلعــات هــو تبنــي التكنولوجيــا المبتكــرة 

فــي كافــة مجــاالت الصيرفــة، وأصبــح االهتمــام بتطويــر تجربــة الزبائــن أمــًرا فــي غايــة األهميــة. عليــه يواصــل صحــار الدولــي فــي اســتثماراته فــي التقنيــات الحديثــة 

بمــا ينســجم مــع اســتراتيجيته التــي تتمحــور حــول الزبــون. 

ــة الزبائــن لــدى صحــار الدولــي هــي نتــاج للجهــود الحثيثــة التــي يبذلهــا كــوادر وكفــاءات البنــك، ومــن خــالل قنــوات االتصــال،  إن المســتوى الــذي تتمتــع بــه تجرب

ــي اســتثماره فــي كفــاءة موظفيــه. والتدريــب المســتمر وورش العمــل، وتوفيــر بيئــة عمــل مواتيــة، يواصــل صحــار الدول

يلتــزم صحــار الدولــي بالعمــل بثقافــة قائمــة علــى منظومــة قيــاس األداء كركيــزة أساســية ضمــن اســتراتيجية الخطــة الخمســية التــي وضعهــا البنــك، وفــي هــذا 

الســياق فقــد قــام البنــك بتعزيــز الكفــاءات الوطنيــة لتولــي مناصــب قياديــة فــي مختلــف األقســام. كمــا يولــي البنــك التزامــه نحــو تنميــة المواهــب الوطنيــة وخلــق 

المزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب الُعمانــي فــي المؤسســة والمجتمــع، عليــه نمضــي قدمــًا فــي صحــار الدولــي لوضــع معاييــر جديــدة كوننــا مؤسســة تلتــزم تجــاه 

مســؤوليتها االجتماعيــة مــن خــالل تعزيــز آفــاق النمــو للشــباب الُعمانــي والمســاهمة فــي إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي المجتمــع. وبالنظــر إلــى هــذه المبــادرات، فمــن 

المؤكــد أن يواصــل البنــك االســتثمار فــي الشــباب، وكذلــك التركيــز علــى أن يصبــح البنــك مؤسســة جاذبــة للكــوادر عبــر توفيــر بيئــة عمــل مثاليــة للتطــور واالبتــكار. 

بــدوره يواصــل البنــك توجيــه تركيــزه علــى تعزيــز قدراتــه وكفاءاتــه وتعزيــز تواجــد البنــك علــى المســتوى اإلقليمــي، حيــث يعمــل البنــك علــى افتتــاح أول فــرع لــه 

خــارج حــدود الســلطنة وذلــك بالمملكــة العربيــة الســعودية، كمــا يواصــل البنــك استكشــاف فــرص جديــدة علــى المســتوى المحلــي كاقتــراح االندمــاج مــع بنــك 

نــزوى، وبالتالــي تحقيــق النمــو والتميــز المصرفــي.

تماشــيًا مــع رؤيــة ُعمــان ٢040، يواصــل البنــك اســتثماره فــي التحــول الرقمــي وأتمتــة اإلجــراءات المصرفيــة، وبالتالــي تعزيــز الــواردات وخفــض التكاليــف، فضــاًل عــن 

فهــم تفكيــر زبائننــا وتوجهاتهــم بشــكل أفضــل وتطويــر منتجــات جديــدة بمــا ينســجم مــع توجــه التوّســع الرقمــي الــذي يتبعــه البنــك مــع مراعــاة العمــل بأطــر 

آمنــة تضمــن أمــان الزبائــن وتجّنــب االحتيــال وتعزيــز األمــن الســيبراني.

ــر اقتصــاد رقمــي، ســيكون لألســاليب التــي يتبعهــا البنــوك تأثيــر كبيــر علــى الصناعــات واالقتصــادات  وفــي ظــل مضينــا قدمــًا نحــو اإلســهام فــي بنــاء وتطوي

والمجتمعــات األخــرى. بدورنــا فــي صحــار الدولــي فإننــا نســعى إلــى تعزيــز ثقافــة الفــوز مــن خــالل توظيــف معرفتنــا وخبراتنــا فــي القطــاع، وتوســيع محفظــة منتجاتنــا 

مــن خــالل دراســة وفهــم متطلبــات الزبائــن باســتمرار، إلــى جانــب تعزيــز شــراكات التكنولوجيــا الماليــة، ممــا يســاهم فــي دمــج العناصــر المهمــة لتحقيــق النمــو 

فــي نظامنــا البيئــي لالبتــكار.

ســيكون العــام ٢0٢٢ بمثابــة نقلــة نوعيــة فــي مســيرة صحــار الدولــي، كمــا ينتهــج البنــك اســتراتيجية التحــول الرقمــي الــذي تتضمــن تطويــر البنيــة التحتيــة 

والخدمــات التــي مــن شــأنها تحقيــق التميــز للبنــك مقارنــًة بالمنافســين علــى المســتوى المحلــي والدولــي فــي القطاعــات األخــرى مثــل قطــاع االتصــاالت والضيافــة 

وشــركات الطيــران، حيــث يعمــل البنــك علــى تمكيــن زبائنــه مــن إدارة مدخراتهــم وعملياتهــم المصرفيــة دون الحاجــة لزيــارة الفــروع. وفيمــا يتعلــق بتوســيع قاعــدة 

ــادة األعمــال  ــات مــن الضــروري فهــم الفــرص التــي يمكــن أن يوفرهــا البنــك لــكل فئــة مــن الزبائــن، وقــد شــهدت الســلطنة ازدهــار قطــاع ري زبائننــا المتنوعــة، ب

وتنميــة الكفــاءات الوطنيــة، إذ يتميــز صحــار الدولــي بالمرونــة وثقافــة االبتــكار والتطويــر، وعليــه ســيركز علــى ابتــكار نمــاذج أعمــال جديــدة لمواءمــة أهدافــه مــع 

المتطلبــات الناشــئة للجيــل الجديــد مــن المســتثمرين، فضــاًل عــن االســتفادة مــن قنواتــه الرقميــة لتعزيــز الفاعــل.

وتماشــيًا مــع رؤيتــه االســتراتيجية واتباعــه ألفضــل المعاييــر الدوليــة، يعمــل البنــك علــى تقديــم منتجــات وخدمــات وحلــول رقميــة جديــدة، حيــث يســاهم البنــك فــي 

لعــب دور محــوري فــي تعزيــز المســتهدفات الوطنيــة لرؤيــة ُعمــان ٢040 مــن خــالل لعــب دور الممــول والمستشــار للمشــاريع ذات األولويــة الوطنيــة. إننــا متفائلــون 

بالــدور الــذي يقــوم بــه البنــك نحــو إيجــاد قيمــة حقيقيــة مضافــة وتحقيــق المزيــد مــن الربــح والفوائــد لمســاهمينا بفضــل توجيــه تركيزنــا نحــو تحقيــق نقلــة نوعيــة 

وتوظيــف االبتــكار علــى جميــع األصعــدة. 

وعــالوًة علــى ذلــك، يحــرص صحــار الدولــي علــى تكثيــف جهــوده لدمــج الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي كافــة عملياتــه التجاريــة وإدارتهــا، 

وذلــك فــي إطــار ســعينا الحثيــث نحــو دعــم توجهــات الحكومــة الرشــيدة. كمــا نضــع فــي مقدمــة أولوياتنــا اســتمرار تدشــين المبــادرات والبرامــج التــي تهــدف إلــى 

تمكيــن األفــراد وتنميــة المواهــب، مــع ضمــان تحقيــق مســيرة النمــو للبنــك وموظفيــه علــى حــد ســواء.

بــدوره يوجــه صحــار الدولــي تركيــزه فــي المرحلــة المقبلــة نحــو تحقيــق هدفــه األســمى والــذي يتمثــل فــي إضافــة قيمــة حقيقيــة للوطــن والزبائــن والمســاهمين 

والموظفيــن والبيئــة والمجتمــع ككل. 

-انتهى-
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٨٢٫٦1٢٫٢٠8٢.٥0٣.4٩٧قروض وسلف وتمويل )بالصافي(٥0٢.٥٩0٦٫78٤٫٩٥٦.6
1٢17٠٫٣٠٢٧4.٩٨0أصول أخرى٧٥٣٤٤٢٫٣٤٣.1٩4

11٢٫٩٠٠٢.٩00عقارات استثمارية٧.٥٣٢7٫٥٣٢
10٤7٫7٣٩44.٢٧٨ممتلكات ومعدات وتركيبات 00٨1٢٣٫٩٩7.11٥

٤٫1٣٣٫٩8٥٣.610.٩٨٧إجمالي األصول1٨٧1٠٫7٣7٫٦٢٣.٩.٣٧٩

االلتزامات
1٣٩18٫8٦٣٧٢0.٥61مستحق لبنوك ٥٨6٢٫٣8٦٫٦٥7.٨٧1.1

14٢٫٣٩٤٫٤٦٥٢.٢٣1.٥6٥ودائع العمالء٢٧٣٦٫٢1٩٫٣٩٠.٥.٧٩6
1٥188٫٦87٩1.٧6٧التزامات أخرى٢٣٨.٣٥6٤٩٠٫٠٩٦

16٣٥٫٣٩٢٣٥.٣٩٢قروض ثانوية٩٢٧٩1٫٩٢7.٩1

٣٫٥٣7٫٤٠7٣.0٧٩.٢٨٥إجمالي اإللتزامات14٢٩٫188٫٠7٠.٧.٩٩٨

حقوق المساهمين
1٧٢٩٥٫٣٥٥٢4٥.٣٥٥رأس المال6٣٧.٢٨67٦7٫1٥٦

1٧18٫٠٣81٨.0٣٨عالوة إصدار٨٥٢٤٦٫8٥٢.46
1٩٣٤٫٣8٩٣0.٥٢0احتياطي قانوني٧٩.٢٧٢8٩٫٣٢٢

٢0٩88٩٨٨احتياطي عام٢.٥66٢٫٥٦٦
)٣.4٣٧()٢٫181(٢1احتياطي القيمة العادلة)٥٫٦٦٥()٨.٩٢٧(
16٢8٫٠٠٠٢1.000احتياطي قروض ثانوية٥467٢٫7٢7.٥4

٢٢٥٫٤٦٤٥.464احتياطي انخفاض القيمة14.1٩٢1٤٫1٩٢
1٦٫٥٢٥1٣.٧٧4أرباح محتجزة٣٥.٧٧٧٤٢٫٩٢٢

٣٩٦٫٥78٣٣1.٧0٢إجمالي حقوق المساهمين1٫٠٣٠٫٠7٢ ٥64.٨61

٢٣٢٠٠٫٠٠٠٢00.000األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 4٨1٥1٩٫٤811.٥1٩

٥٩٦٫٥78٥٣1.٧0٢إجمالي حقوق المساهمين٣٨1.04٥1٫٥٤٩٫٥٥٣.1

٤٫1٣٣٫٩8٥٣.610.٩٨٧إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين1٠٫7٣7٫٦٢٣ 1٨٧.٩.٣٧٩

٢٥٣٣8٫٥٢14٢1.04٨-أااللتزامات العرضية6٣187٩٫٢7٥.1.0٩٣
٢٥٥1٩٫8٢٦4٣٨.104-باالرتباطات1.1٣٧.٩٣٢1٫٣٥٠٫1٩7

بيسةبيسةسنتسنت
٢41٣٢٫٦1٣6.٣صافي األصول للسهم الواحد 4٣٤٫٤.٣٥

اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ٣0 يناير ٢0٢٢ ووقعها بالنيابة عنه كل من:

بيان المركز المالي
كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 41 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة 

٦٢٦٣ ٦٢٦٣



بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 41 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

٣1 ديسمبر ٢0٢0

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠٢1

 دوالر أمريكي
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠٢1

 ريال ُعماني 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢0٢0

 ريال ُعماني
باآلالف

إيضاح

26148٫211146.987إيرادات فوائد381.784384٫964

)75.016()70٫445(27مصروفات الفوائد )182٫974()194.847(

77٫76671.971صافي ايرادات الفوائد186.937201٫990

٫٢88٫0075.699 بصافي ايرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة االستثمار14.80320٫797

2924٫89114.315إيرادات تشغيل أخرى37.18264٫652

110٫66491.985إجمالي إيرادات التشغيل 238.922287٫439

)27.268()29٫877(تكاليف الموظفين)77٫603()70.826(

)14.916()17٫282(30المصروفات التشغيلية األخرى )44٫888()38.743(

)2.971()3٫102(10االستهالك)8٫057()7.717(

)45.155()50٫261(إجمالي مصروفات التشغيل )130٫548()117.286(

60٫40346.830صافي إيرادات التشغيل قبل مخصصات إنخفاض القيمة121.636156٫891

 مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر 

)23.134()27٫090(31 إئتمان أخرى )بالصافي()70٫364()60.088(

33٫31323.696الربح قبل الضريبة 61.54886٫527

)3.683()4٫975(٫٣٢ أمصروف ضريبة الدخل)12٫922()9.566(

28٫33820.013الربح للسنة51.98273٫605

الدخل الشامل اآلخر / )المصروفات(

البنود التي سوف لن يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل 

أرباح/)خسائر( إعادة تقييم أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة )714()410(
)158()275(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

البنود التي سوف يعاد تصنيفها الحقًا إلى األرباح والخسائر

صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة 2٫672)4.990(
)1.921(1٫029العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)2.079(754الدخل الشامل اآلخر للسنة، صافي من ضريبة الدخل1٫958)5.400(

1٧.٩٣4 ٢٩٫٠٩٢إجمالي الدخل الشامل للسنة، صافي من ضريبة الدخل٥٨٢7٥٫٥٦٣.46

الربح للسنة

24٫22719.527أعمال مصرفية تقليدية50.72062٫927

4٫111486أعمال الصيرفة اإلسالمية1.26210٫678

51.982 73٫60528٫33820.013

بيسةبيسةسنتسنت

5٫031٫96 33العائد األساسي للسهم الواحد للسنة - بالبيسة1٫31 0.51
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ت المالية
ن هذه البيانا

كّون جزءًا ال يتجزأ م
ى 41 ت
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-
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200.000
536.109
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-
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ت المالية
ن هذه البيانا

كّون جزءًا ال يتجزأ م
ى 41 ت

ن 1 إل
ت المرفقة م

ضاحا
اإلي

ن )تابع(
همي

سا
ق الم

ي حقو
ت ف

غيرا
بيان الت

سمبر ٢٠٢1 )تابع(
ي ٣1 دي

هية ف
سنة المنت

لل

بيان التدفقات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 41 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2020

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي
 باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
 باآلالف

إيضاحأنشطة التشغيل
33٫31323.696الربح قبل الضريبة61.54886٫527

تسويات لـ:
103٫1022.971االستهالك 7.7178٫057

٣127٫09023.134مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات خسائر االئتمان األخرى )بالصافي( 60.08870٫364
69)3٫221(٢٩أرباح/)خسائر( إستثمارات )بالصافي()8٫366(179

)1.438()1٫665(٢٨-أإيرادات من أنشطة اإلستثمارات اإلسالمية )4٫325()3.735(
)18.636()22٫684(٢6فوائد من استثمارات )58٫919()48.405(

٢٧2٫4492.456الفائدة المستحقة على قروض ثانوية 6.3796٫361

38٫38432.252نقد من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل83.77199٫698
)219(2٫314مستحق من بنوك 6٫010)569(
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262٫109278.474النقد والنقد المعادل في بداية السنة723.309680٫802
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ممثال في:
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)٣٩0.٨٧٥()٢٤٤٫٠٩8(1٣مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون ٩0 يومًا)634٫023()1.015.260(
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الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  .1

تــم تأســيس بنــك صحــار الدولــي ش.م.ع.ع )"البنــك"( فــي ســلطنة ُعمــان فــي 4 مــارس ٢00٧ كشــركة مســاهمة ُعمانيــة عامــة وهــو يقــوم بصفــة أساســية بمزاولــة 

األنشــطة التجاريــة واالســتثمارية والصيرفــة اإلســالمية مــن خــالل شــبكة مــن ثالثيــن فرعــًا وثمانيــة فــروع للصيرفــة اإلســالمية فــي الســلطنة. يمــارس البنــك نشــاطه 

بموجــب ترخيــص تجــاري واســتثماري وصيرفــة إســالمية صــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي وهــو مشــمول بنظــام البنــك المركــزي لتأميــن الودائــع المصرفيــة. بــدأ 

البنــك عملياتــه التشــغيلية فــي ٩ أبريــل ٢00٧. العنــوان المســجل للبنــك هــو ص.ب 44 حــي المينــاء رمــز بريــدي 114، مســقط، ســلطنة ُعمــان. اإلدراج الرئيســي للبنــك 

هــو فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة.

اعتبــاراً مــن ٣0 إبريــل ٢01٣، حصــل البنــك علــى ترخيــص لتشــغيل نافــذة الصيرفــة اإلســالمية )"صحــار اإلســالمي"(. يقــدم صحــار اإلســالمي مجموعــة متكاملــة مــن 

خدمــات ومنتجــات الصيرفــة اإلســالمية. تتضمــن األنشــطة الرئيســية للنافــذة قبــول ودائــع العمــالء المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية وتقديــم تمويــل متوافــق 

مــع الشــريعة اإلســالمية بنــاًء علــى المرابحــة والمضاربــة والمشــاركة واإلجــارة واالســتصناع والســلم والقيــام بأنشــطة االســتثمار وتقديــم خدمــات مصرفيــة تجاريــة 

وأنشــطة االســتثمار األخــرى التــي يســمح بهــا اإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية. 

يعمل بالبنك ٨٨٨ موظفًا كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 )٣1 ديسمبر ٢0٢0: ٨٧٣ موظفًا(.

أساس اإلعداد  .٢

فقرة االلتزام  1-٢

ــر الماليــة الدوليــة ومتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة والهيئــة العامــة لســوق المــال ولوائــح البنــك المركــزي  ــات الماليــة وفقــًا لمعاييــر التقاري تــم إعــداد البيان

ــي المطبقــة. الُعمان

وفقــًا للمرســوم الســلطاني رقــم ٢01٢/6٩ المتعلــق بتعديــل القانــون المصرفــي رقــم ٢000، أصــدر البنــك المركــزي الُعمانــي تعميــم رقــم ط ب- 1 والــذي صــدر وفقــًا 

ــع مــن قبــل  ــل مســموح بهــا متعلقــة بالتجــارة تتضمــن شــراء بضائ ــي كامــل للصيرفــة اإلســالمية )"االطــار"(. يحــدد اإلطــار وســائل تموي ــه إطــار تنظيمــي ورقاب ل

البنــوك مــن عمالئهــا وبيعهــا مباشــرة لهــم بربــح مناســب فــي الســعر علــى أســاس الدفــع اآلجــل. لــم يتــم عكــس هــذه المشــتريات والمبيعــات الناشــئة مــن هــذه 

الترتيبــات فــي هــذه البيانــات الماليــة بهــذه الطريقــة، ولكنهــا مقيــدة لمبلــغ التســهيالت المســتخدمة فعليــًا والنســبة المالئمــة للربــح عليهــا.

ــا لمتطلبــات القســم 1.٢ مــن البــاب ٣ مــن اإلطــار التنظيمــي  يقــوم البنــك أيًضــا بإعــداد مجموعــة منفصلــة مــن البيانــات الماليــة لنافــذة الصيرفــة اإلســالمية وفًق

والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. تــم إعــداد المجموعــة المنفصلــة مــن البيانــات الماليــة لنافــذة الصيرفــة اإلســالمية وفًقــا لمعاييــر 

المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، وقواعــد ومبــادئ الشــريعة علــى النحــو الــذي تحــدده هيئــة الرقابــة 

الشــرعية لنافــذة الصيرفــة اإلســالمية وغيرهــا مــن المتطلبــات المعمــول بهــا فــي المجتمــع المحلــي. يتــم بعــد ذلــك تحويــل البيانــات الماليــة للعامليــن فــي 

األعمــال الدوليــة إلــى بيانــات ماليــة متوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ويتــم توحيدهــا فــي هــذه البيانــات الماليــة. تــم إســتبعاد جميــع األرصــدة 

والمعامــالت بيــن الفــروع.

أساس القياس   ٢-٢

ُأعدت البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء التالي:

	yيتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛  

	yاألدوات المالية المصنفة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم قياسها بالقيمة العادلة؛  

	yأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛  

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

العملة التنفيذية وعملة العرض   ٢-٣

تــم عــرض هــذه البيانــات الماليــة بالريــال الُعمانــي وهــو العملــة التنفيذيــة للبنــك وبالــدوالر األمريكــي أيضــًا تســهيال للقــارئ. تــم تحويــل المبالــغ بالــدوالر األمريكــي 

المعروضــة فــي هــذه البيانــات الماليــة مــن مبالــغ بالريــال الُعمانــي بســعر صــرف يعــادل 1 دوالر أمريكــي = 0.٣٨٥ ريــال ُعمانــي و )1 ريــال ُعمانــي = 1000 بيســة(. تــم تقريــب 

جميــع المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال الُعمانــي والــدوالر األمريكــي إلــى أقــرب ألــف، مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

أساس اإلعداد )تابع(  .٢

استخدام التقديرات واالجتهادات  ٢-٤

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة للبنــك، تطلــب اإلدارة وضــع بعــض التقديــرات واالفتراضــات التــي تؤثــر علــى المبلــغ الــذي تــم اإلفصــاح عنــه لألصــول واإللتزامــات الماليــة 

والمخصصــات الناتجــة عــن انخفــاض القيمــة والقيــم العادلــة. علــى وجــه الخصــوص، هنــاك حاجــة إلــى حكــم كبيــر مــن قبــل اإلدارة فــي تقديــر مبلــغ وتوقيــت 

ــى مخصصــات انخفــاض قيمــة  ــد مســتوى المخصصــات الالزمــة للقــروض والمديونيــات منخفضــة القيمــة باإلضافــة إل ــة المســتقبلية عنــد تحدي التدفقــات النقدي

األحداث  توقعات  بما في ذلك  األخرى  والعوامل  التاریخیة  الخبرة  إلى  التقدیرات واألحكام بشكل مستمر وتستند  تقییم  یتم  المدرجــة.  االســتثمارية غيــر  الماليــة  األوراق 

المستقبلیة التي ُیعتقد أنهــا معقولة تحت الظــروف. يجــوز أن تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات. 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إدراج تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان 

التعديل مؤثراً على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل مؤثراً على الفترة الحالية والفترات المستقبلية. يتم مناقشة 

التقديرات التي يعتبر البنك أن لها مخاطر جوهرية لتعديالت هامة في الفترات الالحقة في اإليضاح ٥.

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  .٣

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

تــم تطبيــق معاييــر التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة، والتــي أصبحــت ســارية المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر ٢0٢1، فــي هــذه 

البيانــات الماليــة. 

تطبق للفترات 

السنوية التي 

تبدأ في أو بعـد

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

1 يناير ٢0٢1 معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 10 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٢٨ )تعديــالت(: بيــع أو مشــاركة األصــول بيــن 
مســتثمر وشــركته الشــقيقة أو مشــروعه المشــترك.

1 يناير ٢0٢1 معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ األدوات الماليــة - التعديــالت المتعلقــة بأمــور االســتبدال فــي ســياق إصــالح معــدل 
األيبــور

1 يناير ٢0٢1 المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٨ السياســات المحاســبية، التغيــرات فــي التقديــرات واألخطــاء المحاســبية - التعديــالت 
المتعلقــة بتعريــف التقديــرات المحاســبية

ــر علــى إحتســاب التعامــالت أو  ــم اإلفصــاح عنــه للفتــرات الحاليــة والســابقة ولكــن قــد يؤث ــذي ت ــغ ال ــة أعــاله تأثيــر علــى المبل ــر المعدل ــم يكــن لتطبيــق المعايي ل

الترتيبــات المســتقبلية.

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

٧٠٧١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع(  .٣

 ٣-٢  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد ولم يطبقها البنك
بشكل مبكر: 

لم يطبق البنك بعد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد: 

يسري مفعولها على 
الفترات السنوية التي 

تبدأ في أو بعد

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

1 أبريل ٢0٢1 معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 "عقود اإليجار" - تعديالت على تمديد اإلعفاء من تقييم ما إذا كان اإلعفاءات من اإليجارات 
المرتبطة بجائحة كوفيد-1٩ تعد تعديًلا لعقد اإليجار.

1 يناير ٢0٢٢ تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ٣ - إطار المفاهيم كمرجع

1 يناير ٢0٢٢ تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 - الممتلكات واآلالت والمعدات - عائدات ما قبل االستخدام المزمع

1 يناير ٢0٢٢ تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٧ - العقود المتوقع خسارتها - تكلفة الوفاء بالعقد

دورة التحسينات السنوية ٢01٨-٢0٢0 التي تتضمن التعديالت على:

1 يناير ٢0٢٢

1 يناير ٢0٢٢

1 يناير ٢0٢٢

لم يذكر أي تاريخ فعال

	     معيار التقارير المالية الدولية  رقم ٩ "األدوات المالية" 

	     المعيار المحاسبي الدولي رقم 41 الزراعة

	     معيار التقارير المالية الدولية رقم ٣: اندماج األعمال و

	     معيار التقارير المالية الدولية رقم 16: عقود اإليجار

1 يناير ٢0٢٢ معيار التقارير المالية الدولية رقم ٣ - اندماج األعمال - التعديالت المحدثة إلطار المفاهيم كمرجع

1 يناير ٢0٢٣

1 يناير ٢0٢٣

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 المتعلقة بـ:

	      تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة; و

	      التعديالت المتعلقة باإلفصاح عن السياسات المحاسبية

1 يناير ٢0٢٣ التعديالت المتعلقة بالضريبة المؤجلة على عقود اإليجار والتزامات إزالة األصول من الموقع

1 يناير ٢0٢٣ معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٧ عقود التأمين

تأجيل تاريخ السريان ألجل 
غير مسمى.   ما يزال 
التطبيق مسموًحا به

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 10 البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٨ )االستثمارات 
في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة )٢011( المتعلقة بمعالجة بيع أو مساهمة الموجودات من المستثمر إلى 

الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك.

يتوقــع البنــك بــأن يتــم تطبيــق المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت الجديــدة علــى البيانــات الماليــة للبنــك عندمــا تصبــح قابلــة للتطبيــق وأن تطبيــق تلــك المعاييــر 

والتفســيرات والتعديــالت الجديــدة قــد ال يكــون لــه تأثيــراً جوهريــًا علــى البيانــات الماليــة للبنــك فــي فتــرة التطبيــق األولــي.

معالجة أسعار الفائدة المعيارية  ٣-٣

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام ٩ و٧ والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣٩ فــي ســبتمبر ٢0٢0 مــن 

خــالل معالجــة أســعار الفائــدة المعياريــة. تعــّدل هــذه التعديــالت متطلبــات محــددة لمحاســبة التحــوط وذلــك للســماح بإســتمرار محاســبة التحــوط خــالل فتــرة عــدم 

اليقيــن قبــل تعديــل بنــود التحــوط أو أدوات التحــوط المتأثــرة بمعاييــر أســعار الفائــدة الحاليــة كنتيجــة للمعالجــات القياســية ألســعار الفائــدة الحاليــة. التعديــالت 

ــالت علــى  ــر تطبيــق التعدي ــه. ال يؤث ــة الخاصــة ب ــدة المعياري ــة بالبنــك، بشــرط أن يقــوم البنــك بالتحــوط ويطبــق محاســبة التحــوط لمخاطــر أســعار الفائ ذات صل

إحتســاب البنــك حيــث أن البنــك غيــر معــرض حاليــًا ألي عالقــات محاســبة تحــوط.

كان لــدى البنــك أحجــام كبيــرة مــن األدوات الماليــة المشــتقة وغيــر المشــتقة، ومعظمهــا ضمــن دفتــر البنــوك الخــاص بــه، والتــي لــم يتــم تضمينهــا فــي عالقــات 

ــة لهــذه األصــول واإللتزامــات الماليــة حــاالت عــدم  محاســبة التحــوط. نظــراً لعــدم تطبيــق محاســبة التحــوط، ال يوجــد تخفيــف محاســبي. تعكــس القيمــة العادل

اليقيــن الناشــئة عــن معالجــة أســعار الفائــدة المعياريــة.

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع(  .٣

معالجة أسعار الفائدة المعيارية )تابع(  ٣-٣

يراقــب البنــك عــن كثــب الســوق والمخرجــات مــن مختلــف مجموعــات العمــل الصناعيــة التــي تديــر اإلنتقــال إلــى أســعار الفائــدة القياســية الجديــدة. يتضمــن ذلــك 

اإلعالنــات الصــادرة عــن الجهــات التنظيميــة لســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن )LIBOR(  )بمــا فــي ذلــك هيئــة الســلوك المالــي )FCA( ولجنــة تــداول 

العقــود اآلجلــة للســلع األمريكيــة( فيمــا يتعلــق باإلنتقــال مــن ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن )LIBOR ( )بمــا فــي ذلــك ســعر الفائــدة المعــروض 

بيــن البنــوك فــي لنــدن بالجنيــه اإلســترليني والــدوالر األمريكــي واليــن اليابانــي( إلــى المتوســط المرجــح ألســعار الفائــدة للجنيــه اإلســترليني )SONIA( ومعــدل 

ســعر الفائــدة علــى قــروض الــدوالر لليلــة واحــدة )SOFR( والمتوســط المرجــح ألســعار الفائــدة لليــن اليابانــي )TONA( علــى التوالــي، واإلعالنــات عــن اإلنتقــال مــن 

معــدل ســعر الفائــدة علــى قــروض اليــورو لليلــة واحــدة )EONIA ( إلــى ســعر اليــورو قصيــر األجــل )€ STR(. أوضحــت هيئــة الســلوك المالــي )FCA( أنهــا فــي نهايــة 

عــام ٢0٢1 لــن تســعى إلــى إقنــاع البنــوك أو إلزامهــا بالخضــوع إلــى ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن )LIBOR(. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيتوقف نشــر 

معــدل ســعر الفائــدة علــى قــروض اليــورو لليلــة واحــدة )EONIA ( إعتبــاراً مــن ٣ ينايــر ٢0٢٢.

كــّون البنــك فريــق إدارة انتقالــي لبرنامــج اإلنتقــال مــن ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )IBOR( يتألــف مــن كبــار المســؤولين التنفيذييــن مــن إدارة المخاطــر 

والشــؤون الماليــة والخزانــة والشــؤون القانونيــة وتكنولوجيــا المعلومــات. يخضــع البرنامــج إلدارة لجنــة األصــول واإللتزامــات  )ALCO( التــي يترأســها الرئيــس 

التنفيــذي والــذي يقــدم تقاريــره إلــى مجلــس اإلدارة. تــم وضــع ترتيبــات التحــول الخاصــة بالبنــك إلــى معــدالت معياريــة بديلــة. ال يتضمــن أي مــن العقــود الحاليــة 

المرتبطــة بـــسعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )IBOR( للبنــك مخصصــات إحتياطيــة كافيــة وقويــة لوقــف ســعر الفائــدة المرجعــي. ومــع ذلــك، يقــوم البنــك 

بتحديــث وثائقــه القانونيــة حســب االقتضــاء وبمــا يتماشــى مــع أفضــل ممارســات الصناعــة.

بالنســبة للمشــتقات الماليــة للبنــك، تــم توفيــر البنــود اإلحتياطيــة للجمعيــة الدوليــة للمبــادالت والمشــتقات )ISDA( فــي نهايــة عــام ٢01٩ وســيبدأ البنــك إجــراء 

مناقشــات مــع البنــوك المقابلــة بهــدف تطبيــق هــذه اللغــة فــي إتفاقيــات الجمعيــة الدوليــة للمبــادالت والمشــتقات )ISDA( الخاصــة بــه للمشــتقات فــي الدفاتــر 

المصرفيــة والتجاريــة.

فيمــا يتعلــق بالســلف والودائــع المتغيــرة للعمــالء، تركــز إســتجابة البنــك علــى معاملــة العمــالء بإنصــاف وتأخــذ فــي اإلعتبــار العديــد مــن جوانــب اإلنتقــال بمــا فــي 

ذلــك الحــد مــن تعــرض العمــالء لعقــود ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )IBOR( القديمــة عــن طريــق تعديــل أو إســتبدال العقــود الحاليــة لتشــمل مخصصــات 

احتياطيــة قويــة أو إســتبدال ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )IBOR( مــع أســعار الفائــدة المعياريــة البديلــة ذات الصلــة. ومــن الجوانــب المهمــة لهــذه 

اإلســتجابة أيضــًا تطويــر منتجــات جديــدة مرتبطــة بأســعار فائــدة مرجعيــة بديلــة ذات صلــة. ســيضع البنــك خطــة إتصــال مفصلــة مــع التركيــز علــى التواصــل مــع 

العمــالء بطريقــة واضحــة وعادلــة وغيــر مضللــة.

ســيبدأ تنفيــذ هــذه الخطــة فــي عــام ٢0٢1، وســتتضمن شــرحًا لمــا ســيحدث للعقــود التــي تســتحق بعــد نهايــة عــام ٢0٢1 وتأثيــر إســتبدال ســعر الفائــدة بيــن البنــوك 

فــي لنــدن )IBOR( علــى العمــالء. ســيتم إجــراء اإلتصــاالت فــي الوقــت المناســب للتأكــد مــن أن جميــع العمــالء لديهــم الوقــت للنظــر فــي الخيــارات المتاحــة قبــل 

نهايــة عــام ٢0٢1. ســتركز اإلتصــاالت األوليــة علــى زيــادة الوعــي وســتزداد المشــاركة مــع المناقشــات التفصيليــة مــع جميــع العمــالء التــي تجــري قبــل النهايــة بوقــت 

طويــل ٢0٢1. تتضمــن إســتجابتنا أيضــًا برنامجــًا تدريبيــًا صارمــًا لضمــان تمتــع الموظفيــن الذيــن يتعاملــون مــع العمــالء بالمعرفــة والكفــاءة الكافيــة لفهــم اآلثــار 

المترتبــة علــى إنتهــاء ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )IBOR( وأن بإمكانهــم اإلســتجابة للعمــالء بشــكل مناســب.

ســيواصل البنــك تطبيــق التعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩/ المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣٩ حتــى إنتهــاء حالــة عــدم اليقيــن الناشــئة 

عــن معالجــة أســعار الفائــدة المعياريــة فيمــا يتعلــق بتوقيــت ومقــدار التدفقــات النقديــة األساســية التــي يتعــرض لهــا البنــك. لقــد إفتــرض البنــك أن عــدم اليقيــن 

هــذا لــن ينتهــي حتــى يتــم تعديــل عقــود البنــك بمرجعيــة أســعار مختلفــة للفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )IBORs( لتحديــد التاريــخ الــذي ســيتم فيــه إســتبدال 

مؤشــر ســعر الفائــدة والتدفقــات النقديــة لســعر المعيــار البديــل وتعديــل )Spread( ذو الصلــة. ســيعتمد هــذا جزئيــًا علــى إدخــال البنــود اإلحتياطيــة التــي لــم 

يتــم إضافتهــا بعــد إلــى عقــود البنــك والتفــاوض مــع المقرضيــن وحملــة الســندات.

كوفيد -1٩ والخسائر اإلئتمانية المتوقعة  ٣-٤

مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وتراكبات اإلدارة أثناء الجائحة: 

يواصــل البنــك تقييــم المقترضيــن بحثــًا عــن مؤشــرات أخــرى علــى التعثــر، مــع األخــذ فــي االعتبــار الســبب الكامــن وراء أي صعوبــة ماليــة ومــا إذا كان مــن المحتمــل 

أن تكــون مؤقتــة نتيجــة لكوفيــد-1٩ أو ذات طبيعــة طويلــة األجــل. يواصــل البنــك تقييــم تعرضــات الشــركات الكبيــرة للحمايــة بشــكل كاف ضــد أي تحــركات ســلبية 

بســبب كوفيد-1٩باإلضافــة إلــى تعديــالت مســتوى الحســاب الخاصــة بالصناعــة لتعرضــات التجزئــة فيمــا يتعلــق بقطاعــات صناعيــة معينــة مــن المتوقــع أن يتأثــر 

موظفوهــا بأكبــر قــدر.

ــإلدارة اســتجابًة  ــة ل ــام البنــك بتضميــن مخصصــات انخفــاض قيمــة القــروض ومخصصــات مخاطــر االئتمــان األخــرى )الصافيــة( عنصــًرا مــن المخصصــات االضافي ق

للتدهــور االئتمانــي المتوقــع بســبب التأثيــر االقتصــادي لفيــروس كوفيــد -1٩. إن تأثيــر مثــل هــذه البيئــة االقتصاديــة غيــر المؤكــدة هــو تقديــري وســيواصل البنــك 

تقييــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــع مراعــاة مبــادرات البنــك المركــزي الُعمانــي وكذلــك التوجيهــات الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة.

٧٢٧٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع(  .٣

كوفيد -1٩ والخسائر اإلئتمانية المتوقعة )تابع(  ٣-٤

إحتساب خسارة التعديل:

بالنســبة للعمــالء مــن الشــركات واألفــراد علــى حــد ســواء، أضــاف البنــك الفائــدة البســيطة المســتحقة خــالل فتــرة التأجيــل  إلــى المبلــغ األساســي المســتحق وإمــا 

تمديــد فتــرة االســتحقاق األصليــة للقــرض أو زيــادة األقســاط فــي نهايــة فتــرة التأجيــل. قــرر البنــك أن التعديــالت الناتجــة عــن تأجيــل األقســاط والتنــازل عــن الربــح 

المســموح بــه بمــا يتماشــى مــع إجــراءات التخفيــف للبنــك المركــزي الُعمانــي ال يــؤدي إلــى إلغــاء إدراج األصــول الماليــة. عــالوة علــى ذلــك، لــم يتــم إعتبــار تأثيــر خســارة 

التعديــل فــي اليــوم األول جوهريــة للفتــرة.

التخفيف من معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩ الزيادة الكبيرة في معايير مخاطر اإلئتمان

علــق منشــور البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم BSD / CB & FLC / 2021/002 بتاريــخ 1٨ مــارس ٢0٢1 مؤقتــًا متطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ الزيــادة 
الكبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان ومنهــج ثنائــي المســار لتخصيــص خســائر القــروض للســنة الماليــة ٢0٢1. هــذا التخفيــف يقلــل مــن آثــار التخفيضــات المرحليــة لحســابات 

العمــالء األكثــر تأثــًرا بالعوامــل الكميــة والنوعيــة المتعلقــة بتدهــور اإلئتمــان.

باإلضافــة إلــى ذلــك، مــدد منشــور البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم BSD / CB & FLC / 2022/001 هــذا التعليــق حتــى الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 

٢0٢٢

السياسات المحاسبية الهامة  .٤

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

المعامالت بالعملة األجنبية  1-٤

يتــم تحويــل المعامــالت بالعملــة األجنبيــة إلــى عملــة التشــغيل بأســعار الصــرف الفوريــة الســائدة فــي تاريــخ المعاملــة.  يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات الماليــة 

ــاح أو خســائر العمــالت  ــخ. أرب ــك التاري ــة الســائدة فــي ذل ــة التشــغيل للشــركة وفقــا ألســعار الصــرف الفوري ــى عمل ــر إل ــخ التقري ــة بتاري المســجلة بالعمــالت األجنبي

األجنبيــة فــي البنــود الماليــة هــي الفــرق بيــن التكاليــف المطفــأة بعملــة التشــغيل فــي بدايــة الفتــرة والتــي تتــم تســويتها بمعــدل الفائــدة الحقيقــي والمدفوعــات 

ــة التــي يتــم  ــة األجنبي ــة بالعمل ــر المالي ــرة. األصــول وااللتزامــات غي ــة الفت ــة بســعر الصــرف فــي نهاي ــة المحول ــرة والتكاليــف المطفــأة بالعمــالت األجنبي خــالل الفت

قياســها بالقيمــة العادلــة يتــم تحويلهــا إلــى عملــة التشــغيل بســعر الصــرف الســائد بتاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. فــروق العملــة األجنبيــة الناتجــة عــن التحويــل 

يتــم إدراجهــا فــي بيــان الدخــل الشــامل باســتثناء األصــول الماليــة غيــر النقديــة مثــل األســهم المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى، والتــي 

تــدرج فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى. يتــم قيــاس األصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة بتكلفتهــا التاريخيــة بالعملــة األجنبيــة ويتــم تحويلهــا بإســتخدام معــدل الصــرف 

الســائد بتاريــخ المعاملــة.

إدراج اإليرادات والمصروفات  ٤-٢

إيراد ومصروف الفائدة ٤-٢-أ  

يتــم تســجيل إيــرادات ومصروفــات الفوائــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي لجميــع األدوات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة واألدوات الماليــة 

المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. يتــم تســجيل دخــل الفوائــد علــى األصــول الماليــة التــي تحمــل فائــدة والمقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

اإليــرادات الشــاملة األخــرى بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يأخــذ اإلحتســاب فــي اإلعتبــار جميــع الشــروط التعاقديــة لــألداة الماليــة ويتضمــن أي رســوم أو 

تكاليــف إضافيــة يمكــن أن تنســب مباشــرة إلــى األداة وتشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي، ولكــن ليــس الخســائر االئتمانيــة المســتقبلية.

يتــم احتســاب معــدل الفائــدة الفعليــة )وبالتالــي التكلفــة المطفــأة لألصــل( مــن خــالل مراعــاة أي خصــم أو عــالوة عنــد االســتحواذ والرســوم والتكاليــف التــي تشــكل 

ــد ثابــت علــى مــدى العمــر  ــر لمعــدل عائ ــرادات الفوائــد باســتخدام معــدل عائــد يمثــل أفضــل تقدي جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي. يعتــرف البنــك بإي

المتوقــع للقــرض. ومــن ثــم، فإنــه يعتــرف بتأثيــر أســعار الفائــدة المختلفــة المحتملــة التــي يتــم فرضهــا فــي مراحــل مختلفــة، والخصائــص األخــرى لــدورة حيــاة المنتــج 

)بمــا فــي ذلــك المدفوعــات المســبقة وفوائــد الغرامــات والرســوم(.

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

عندمــا يصبــح األصــل المالــي ذو قيمــة إئتمانيــة منخفضــة )وفًقــا لمــا هــو مذكــور فــي اإليضــاح 4-٣- ز( ويعتبــر بالتالــي فــي "المرحلــة ٣"، يحتســب البنــك إيــرادات 

الفوائــد بتطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي علــى صافــي التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

إدراج اإليرادات والمصروفات )تابع(  ٤-٢

أرباح وخسائر القيمة العادلة ٤-٢-ب 

ــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى فــي اإليــرادات  ــة للمشــتقات المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر والقيمــة العادل يتــم عــرض التغيــرات فــي القيمــة العادل

الشــاملة األخــرى.

يتــم عــرض صافــي الدخــل مــن األصــول الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، بمــا فــي ذلــك جميــع التغيــرات المحققــة وغيــر المحققــة فــي 

القيمــة العادلــة والفوائــد وتوزيعــات األربــاح وفــروق صــرف العمــالت األجنبيــة فــي بيــان الدخــل للســنة.

إيراد توزيعات األرباح ٤-٢-ج 

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

الرسوم والعموالت ٤-٢-د 

ــرادات مــن الرســوم، والتــي ال تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن  ــه. اإلي ــرادات رســوم وعمــوالت مــن مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا لعمالئ يجنــي البنــك إي

معــدل الفائــدة الفعلــي لــألداة الماليــة، يتــم الحصــول عليهــا مــن مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك إلــى عمالئهــا، ويتــم إحتســاب اإليــرادات مــن 

العقــود المبرمــة مــع العمــالء. يتــم قيــاس إيــرادات الرســوم مــن قبــل البنــك بنــاءاً علــى المقابــل المحــدد فــي العقــد المبــرم مــع العميــل ويســتثني المبالــغ التــي 

يتــم تحصيلهــا نيابــة عــن أطــراف أخــرى. يــدرج البنــك اإليــرادات عندمــا ينقــل الســيطرة علــى منتــج أو خدمــة إلــى عميــل.

يتــم إدراج إيــراد ومصروفــات الرســوم والعمــوالت والتــي تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي لألصــل أو االلتــزام المالــي فــي قيــاس معــدل الفائــدة 

الفعلــي. 

يتضمــن إيــراد الرســوم والعمــوالت أتعــاب خدمــة الحســابات أو رســوم القــرض ورســوم االستشــارات ورســوم إدارة اإلســتثمار وعمــوالت المبيعــات. يتــم إدراج هــذه 

الرســوم والعمــوالت عنــد أداء الخدمــات ذات الصلــة. يتــم احتســاب رســوم القــروض المشــتركة ورســوم اإليــداع عندمــا يتــم ترتيــب القــرض. رســوم التــزام قــرض 

للقــروض التــي مــن المحتمــل أن يكــون ســحب القــروض والرســوم األخــرى ذات الصلــة باإلئتمــان هــي مؤجلــة )جنبــا إلــى جنــب مــع أي تكاليــف إضافيــة( ويتــم إدراجهــا 

كتعديــل لســعر الفائــدة الفعلــي علــى القــرض. عندمــا يكــون مــن غيــر المرجــح أن القــرض ســيتم ســحبه، يتــم إدراج رســوم التــزام القــرض علــى مــدى فتــرة االلتــزام 

علــى أســاس القســط الثابــت.

المخصصات ٤-٢-هـ 

يتــم إدراج المخصــص إذا كان لــدى البنــك التــزام قانونــي أو اســتداللي حالــي، نتيجــة لحــدث مــاٍض، يمكــن تقديــره بشــكل يعتمــد عليــه ومــن المحتمــل أن يتطلــب 

تدفقــا خارجــا للمنافــع االقتصاديــة لســداد االلتزامــات. المخصصــات تعــادل التكلفــة المطفــأة لاللتزامــات المســتقبلية التــي يتــم تحديدهــا بخصــم التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية بمعــدل مــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المرتبطــة بااللتــزام.

مقاصة اإليرادات والمصاريف ٤-٢-و 

يتــم عــرض اإليــرادات والمصاريــف علــى أســاس الصافــي فقــط عندمــا تســمح معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة بذلــك، أو بالنســبة لألربــاح والخســائر التــي تنشــأ مــن 

مجموعــة معامــالت مماثلــة لألنشــطة التجاريــة للبنــك.  

التأثير الجوهري المؤقت ٤-٢-ز 

ــر الجوهــري  ــًا بشــكل مقصــود. يشــير التأثي ــر الجوهــري علــى شــركة شــقيقة مؤقت ــا يكــون التأثي ــة عندم إن البنــك معفــى مــن تطبيــق طريقــة حقــوق الملكي

المؤقــت إلــى وجــود دليــل علــى االســتحواذ علــى شــركة شــقيقة مــع نيــة تخفيــض حصتهــا بحيــث ال يعــود لهــا تأثيــر جوهــري علــى الشــركة المســتثمر فيهــا وأن 

اإلدارة تســتقطب المســتثمرين لضــخ رؤوس أمــوال جديــدة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا. يصنــف االســتثمار كمتــاح للبيــع فــي البيانــات الماليــة. 

األدوات المالية    ٤-٣

تاريخ اإلدراج والقياس المبدئي ٤-٣-أ  

يــدرج البنــك مبدئيــًا القــروض والســلف والودائــع وأوراق الديــن المصــدرة والمطلوبــات الثانويــة فــي التاريــخ الذي نشــأت فيــه. يتم إدراج جميــع األدوات الماليــة األخرى )بما 

فــي ذلــك المشــتريات العاديــة ومبيعــات األصــول الماليــة( فــي تاريــخ المتاجــرة، وهــو التاريــخ الــذي يصبــح فيه البنــك طرًفا في األحــكام التعاقديــة لألداة.

يتــم قيــاس األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة زائــداً، بالنســبة لبنــد ليــس بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، تكاليــف المعاملــة 

المنســوبة مباشــرًة إلــى اكتســابها أو إصدارهــا. عندمــا تختلــف القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة عنــد اإلثبــات المبدئــي عــن ســعر المعاملــة، يقــوم البنــك بإحتســاب 

ربــح أو خســارة اليــوم األول كمــا هــو موضــح فيمــا يلــي.

٧٤٧٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

األدوات المالية )تابع(  ٤-٣

ربح أو خسارة اليوم األول  ٤-٣-ب 

 عندمــا يختلــف ســعر المعاملــة لــألداة عــن القيمــة العادلــة عنــد اإلنشــاء والقيمــة العادلــة بنــاءاً علــى أســلوب التقييــم باســتخدام مدخــالت فقــط يمكــن مالحظتهــا 

فــي معامــالت الســوق، يــدرج البنــك الفــرق بيــن ســعر المعاملــة والقيمــة العادلــة فــي صافــي دخــل المتاجــرة. فــي تلــك الحــاالت التــي تســتند فيهــا القيمــة العادلــة 

إلــى نمــاذج ال يمكــن مالحظــة بعــض مدخالتهــا، يتــم تأجيــل الفــرق بيــن ســعر المعاملــة والقيمــة العادلــة ويتــم االعتــراف بهــا فقــط فــي األربــاح أو الخســائر عندمــا 

تصبــح المدخــالت قابلــة للمالحظــة أو عندمــا يتــم اســتبعاد األداة.

فئات قياس األصول واإللتزامات المالية ٤-٣-ج 

يصنف البنك جميع أصوله المالية وفقًا لنموذج األعمال إلدارة األصول والشروط التعاقدية لألصل، والتي تم قياسها إما:  

	yبالتكلفة المطفأة كما تم شرحه في اإليضاح 4-٣-.ج)1(؛

	y بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى كما تم شرحه في اإليضاحين 4-٣-ج )4( ؛

	y)بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كما تم شرحه في اإليضاح 4-٣-ج )٧

يتــم قيــاس االلتزامــات الماليــة، بخــالف التزامــات القــروض والضمانــات الماليــة، بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر عنــد االحتفــاظ بهــا 

للمتاجــرة واألدوات الماليــة المشــتقة عنــد تحديــد القيمــة العادلــة.

يقــوم البنــك بتصنيــف وقيــاس مشــتقاته ومحفظــة المتاجــرة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر٬ يجــوز للبنــك تصنيــف أدوات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن 

خــالل األربــاح أو الخســائر، إذا كان القيــام بذلــك يــؤدي إلــى حــذف أو التقليــل بشــكل كبيــر مــن عــدم تطابــق القيــاس أو اإلدراج.

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

يقــوم البنــك فقــط بقيــاس المســتحق مــن البنــوك والقــروض والســلف إلــى العمــالء واالســتثمارات الماليــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة فــي حالــة اســتيفاء الشــرطين 

التاليين:

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

	y.الشروط التعاقدية لألصول المالية تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي غير المدفوع

تفاصيل هذه الشروط مبينة فيما يلي

عنــد اإلدراج المبدئــي إلســتثمار فــي أســهم غيــر محتفــظ بهــا للمتاجــرة، قــد يختــار البنــك بشــكل غيــر قابــل للنقــض عــرض التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة 

فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى. يتــم إجــراء هــذا الخيــار علــى أســاس إســتثمار بإســتثمار. یتم تصنیف جمیع األصــول المالیة األخرى بأنــه قــد تــم قياســها بالقیمة العادلة 

من خالل األرباح أو الخسائر.

باإلضافة إلى ذلك، عند اإلدراج المبدئي، قد یقوم البنك بتصنیف أصل مالي بشــكل غيــر قابــل للنقــض یحقق متطلبات قیاســه بالتــكلفة المطفأة أو بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى كمــا هــو الحال بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إذا كان القيــام بذلــك يحــذف أو یقلل بشــكل كبيــر من عدم التطابق 

المحاسبي الذي قد ینشأ بخالف ذلك.

	yتقييم نموذج األعمال

يقــوم البنــك بتقييــم هــدف نمــوذج األعمــال الــذي يتــم فيــه االحتفــاظ بأصــول علــى مســتوى المحفظــة ألن هــذا يعكــس أفضــل وجــه طريقــة إدارة األعمــال وتقديــم 

المعلومــات إلــى اإلدارة. المعلومــات التــي يتــم النظــر فيهــا تشــمل:

	y السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وتشــغيل تلــك السياســات فــي الممارســة. وعلــى وجــه الخصــوص، مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى 

كســب إيــرادات الفوائــد التعاقديــة، أو االحتفــاظ بمظهــر خــاص بســعر الفائــدة، ومطابقــة مــدة األصــول الماليــة مــع مــدة اإللتزامــات التــي تمــول تلــك 

األصــول أو تحقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــالل بيــع األصــول؛

	yكيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة البنك بها؛

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

	y ــة لألصــول المــدارة أو التدفقــات ــى القيمــة العادل ــا إذا كان التعويــض مســتندا إل ــال، م ــري النشــاط التجــاري -علــى ســبيل المث  كيفيــة تعويــض مدي

النقديــة التعاقديــة المحصلــة؛ 

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

األدوات المالية )تابع(  ٣-٤

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

تقييم نموذج األعمال )تابع(  	

	y وتيــرة وحجــم وتوقيــت المبيعــات فــي فتــرات ســابقة، وأســباب هــذه المبيعــات وتوقعاتهــا بشــأن نشــاط المبيعــات فــي المســتقبل. ومــع ذلــك،  ال يتــم 

النظــر فــي المعلومــات المتعلقــة بنشــاط المبيعــات بشــكل منعــزل، ولكــن كجــزء مــن تقييــم شــامل لكيفيــة تحقيــق الهــدف المعلــن للبنــك إلدارة 

األصــول الماليــة وكيفيــة تحقيــق التدفقــات النقديــة.

ــة مشــددة" بعيــن االعتبــار. إذا تــم  ــة األســوأ" أو "حال يعتمــد تقييــم نمــوذج األعمــال علــى ســيناريوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون وضــع ســيناريوهات "الحال

تحقيــق التدفقــات النقديــة بعــد اإلدراج األولــي بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات األصليــة للبنــك، ال يغيــر البنــك تصنيــف األصــول الماليــة المتبقيــة المحتفــظ بهــا فــي 

ذلــك نمــوذج األعمــال، ولكنــه يتضمــن هــذه المعلومــات عنــد تقييــم الموجــودات الماليــة حديثــة اإلنشــاء أو المشــتراة حديًثــا للمضــي قدمــا.

الخسائر أو  األربــاح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  العادلة  القیمة  أساس  علــى  أداؤهــا  تقییم  یتم  والتي  المدارة  أو  للمتاجرة  بهــا  المحتفظ  المالیة  األصــول  قیاس   یتم 

ألنها غیر محتفظ بها لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وغير محتفظ بها لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع األصول المالیة.

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

ــة لألصــل المالــي عنــد اإلدراج المبدئــي. يتــم تعريــف "الفوائــد" علــى أنهــا المقابــل  ــه القيمــة العادل ألغــراض هــذا التقييــم، يتــم تعريــف "المبلــغ األصلــي" علــى أن

للقيمــة الزمنيــة للنقــود وللمخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بالمبلــغ األصلــي غيــر المدفــوع خــالل فتــرة زمنيــة معينــة ولمخاطــر وتكاليــف اإلقــراض األساســية األخــرى 

)مثــل مخاطــر الســيولة والتكاليــف اإلداريــة(، وكذلــك هامــش الربــح.

عنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفوائــد، يأخــذ البنــك فــي اإلعتبــار الشــروط التعاقديــة لــألداة. ويشــمل 

ذلــك تقييــم مــا إذا كان األصــل المالــي يحتــوي علــى مــدة تعاقديــة يمكــن أن تغيــر توقيــت أو مقــدار التدفقــات النقديــة التعاقديــة بحيــث ال تســتوفي هــذا الشــرط. 

عنــد إجــراء التقييــم، يأخــذ البنــك فــي االعتبــار:

	yأحداث إحتمالية طارئة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛

	yميزات اإلقتراض؛

	yشروط الدفع المسبق واالمتداد؛

	y الشــروط التــي تحــد مــن مطالبــة البنــك بالتدفقــات النقديــة مــن األصــول المحــددة )علــى ســبيل المثــال ترتيبــات أصــول غيــر محصلــة(؛ والميــزات التــي 

تعــدل النظــر فــي القيمــة الزمنيــة للنقــود - علــى ســبيل المثــال، إعــادة تعييــن دوريــة ألســعار الفائــدة.

يمتلــك البنــك محفظــة قــروض طويلــة األجــل بفائــدة ثابتــة يكــون للبنــك فيهــا خيــار اقتــراح تعديــل ســعر الفائــدة فــي تواريــخ إعــادة التعييــن الدوريــة. تقتصــر 

حقــوق إعــادة التعييــن هــذه علــى ســعر الســوق فــي وقــت التعديــل. لــدى المقترضيــن خيــار إمــا قبــول الســعر المعــدل أو اســترداد القــرض علــى قــدم المســاواة 

دون جــزاء. لقــد قــرر البنــك أن التدفقــات النقديــة التعاقديــة لهــذه القــروض هــي فقــط مدفوعــات أصــل وفائــدة ألن الخيــار يختلــف مــن ســعر الفائــدة بطريقــة نظــًرا 

للقيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر اإلقــراض األساســية األخــرى والتكاليــف المرتبطــة المبلــغ األساســي غيــر المدفــوع.

إن الشــروط التعاقديــة التــي تفــرض أكثــر مــن مجــرد الحــد األدنــى مــن المخاطــر أو التقلبــات فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر المرتبطــة بترتيــب اإلقــراض 

األساســي ال تــؤدي إلــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تكــون فقــط مدفوعــات أصــل وفائــدة علــى المبلــغ غيــر المســدد. فــي مثــل هــذه الحــاالت، يتعيــن قيــاس 

األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر.

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

مشتق هو أداة مالية أو عقد آخر مع الخصائص الثالث التالية:

	y ،تتغيــر قيمتــه نتيجــة للتغيــر فــي ســعر الفائــدة المحــدد، وســعر األداة الماليــة، وســعر الســلعة، وســعر الصــرف األجنبــي، ومؤشــر األســعار أو األســعار 

والتصنيــف االئتمانــي أو مؤشــر االئتمــان، أو متغيــر آخــر، شــريطة أن يكــون ذلــك، فــي حالــة متغيــر غيــر مالــي، فهــو غيــر محــدد لطــرف فــي العقــد )أي 

"الضمنــي"(.

	y ال يتطلب أي صافي استثماري أو صافي استثماري أولي أصغر مما هــو مطلوب ألنواع أخرى من العقود المتوقع أن تكون لها ردا مماثال للتغيرات في

عوامل السوق.

	y.يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي

٧٦٧٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

األدوات المالية )تابع(  ٤-٣

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

يبــرم البنــك معامــالت مشــتقة مــع أطــراف مقابلــة مختلفــة. تشــمل هــذه مقايضــات أســعار الفائــدة والعقــود اآلجلــة وعقــود مقايضــة العمــالت وعقــود صــرف العمــالت 

األجنبيــة اآلجلــة وخيــارات أســعار الفائــدة والعمــالت األجنبيــة. يتــم تســجيل المشــتقات بالقيمــة العادلــة كأصــول عندمــا تكــون قيمتهــا العادلــة موجبــة وإلتزامــات 

عندمــا تكــون قيمتهــا العادلــة ســالبة. يتــم اإلفصــاح عــن القيمــة االســمية والقيمــة العادلــة لهــذه المشــتقات بشــكل منفصــل فــي اإليضــاح ٣6. تــدرج التغيــرات 

فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات فــي صافــي دخــل المتاجــرة مــا لــم يتــم تطبيــق محاســبة التحــوط. تم تقدیم وثائق التحوط وتقییم الفعالیة واإلفصاحات المحاسبیة 

لعــدم اإلســتمرارية في اإليضــاح 4-٣-م.

المشتقات المتضمنة:

يمكــن تضميــن المشــتقات فــي ترتيــب تعاقــدي آخــر )عقــد مضيــف(. يقــوم البنــك بمحاســبة المشــتقات المتضمنــة بشــكل منفصــل عــن العقــد المضيــف فــي 

الحــاالت التاليــة:

	yال يعتبر العقد المضيف أصًلا في نطاق معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩؛

	yال يدرج العقد المضيف ذاته بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر ؛

	y تستوفي شروط المشتقات المتضمنة تعريف المشتق إذا كانت متضمنة في عقد منفصل؛

	y.ال ترتبط الخصائص والمخاطر االقتصادية للمشتقات المتضمنة ارتباًطا وثيًقا بالخصائص والمخاطر االقتصادية للعقد المضيف

ــة فــي األربــاح أو الخســائر مــا لــم تشــكل جــزًءا مــن  ــة، مــع إدراج جميــع التغيــرات فــي القيمــة العادل يتــم قيــاس المشــتقات المتضمنــة المنفصلــة بالقيمــة العادل

التدفقــات النقديــة المؤهلــة أو صافــي عالقــة التحــوط اإلســتثمارية. يتــم عــرض المشــتقات المتضمنــة المنفصلــة فــي بيــان المركــز المالــي مــع العقــد المضيــف.

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

يطبق البنك الفئة الجديدة بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة اآلخرى عند استيفاء الشرطين التاليين:

	yيتم اإلحتفاظ باألدوات ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية؛

	yالشروط التعاقدية لألصل 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 ٣٩.

بالنســبة لســندات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى، يتــم إدراج األربــاح والخســائر فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى، باســتثناء مــا 

يلــي، والتــي يتــم إدراجهــا فــي األربــاح أو الخســائر بــذات الطريقــة كمــا فــي األصــول الماليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة:

	yإيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛

	y خسائر اإلئتمان المتوقعة والقيود العكسية؛

	y.أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية

عندما یتم إلغــاء إدراج أدوات الديــن المقاســة بالقیمة العادلة من خالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمــة المدرجــة سابقًا في 

اإليــرادات الشــاملة األخــرى مــن حقــوق الملكيــة إلــى األربــاح أو الخســائر.

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

ــرادات  ــة للنقــض تصنیف بعض استثماراتهــا في األســهم كأدوات حقوق ملكيــة بالقیمة العادلة من خالل اإلي ــر قابل عند اإلدراج المبدئي، یختار البنك أحیانًا بطريقــة غي

الشــاملة األخــرى عندما تفي بتعریف حقوق ملكيــة بموجب المعيــار المحاســبي الدولي رقــم ٣٢ األدوات المالیة: العرض ولیس محتفظ بهــا للمتاجرة. يتــم تحديــد هــذا 

التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة.

األربــاح والخســائر مــن أدوات حقــوق الملكيــة هــذه ال يتــم إعــادة تدويرهــا أبــداً إلــى الربــح. يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح فــي األربــاح أو الخســائر كإيــرادات تشــغيلية أخــرى 

عنــد إثبــات حــق الدفــع، إال عندمــا يســتفيد البنــك مــن هــذه المحصــالت كاســترداد جــزء مــن تكلفــة األداة، وفــي هــذه الحالــة، يتــم تســجيل هــذه األربــاح فــي اإليــرادات 

الشــاملة األخــرى. أدوات األســهم بالقیمة العادلة من خالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى ال تخضــع لتقديــر انخفــاض القيمــة.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

األدوات المالية )تابع(     ٤-٣

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

)٥( الديون الصادرة واألموال المقترضة األخرى

بعــد القيــاس المبدئــي، يتــم بعــد ذلــك قيــاس الديــون الصــادرة واألمــوال المقترضــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة. يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــالل األخــذ 

فــي اإلعتبــار أي خصــم أو عــالوة علــى األمــوال الصــادرة والتكاليــف التــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعلــي. يتــم فصــل األداة الماليــة المركبــة التــي 

تحتــوي علــى عنصــر اإللتــزام وحقــوق الملكيــة فــي تاريــخ اإلصــدار.

)6(  األصول واإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

األصــول واإللتزامــات المالیة في هــذه الفئة هــي األصــول غیر المحتفظ بهــا للمتاجرة والتي تم تصنيفهــا من قبل اإلدارة عند اإلدراج المبدئــي أو ينبغــي قیاســها بصفة 

إلزامیة وفقًا للقیمة العادلة بموجب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩. تقــوم اإلدارة فقــط بتصنيــف أداة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر عنــد اإلدراج 

األولــي عندمــا يتــم اســتيفاء أحــد المعاييــر التاليــة. يتــم تحديــد هــذا التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة:

	y يزيــل التصنيــف، أو يقلــل بشــكل كبيــر، المعاملــة غيــر المتســقة التــي قــد تنشــأ مــن قيــاس األصــول أو اإللتزامــات أو إدراج األربــاح أو الخســائر عليهــا 

علــى أســاس مختلــف; أو

	y تمثــل اإللتزامــات جــزًءا مــن مجموعــة مــن اإللتزامــات الماليــة أو األصــول الماليــة، أو كالهمــا والتــي تتــم إدارتهــا ويتــم تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة 

العادلــة، وفًقــا اســتراتيجية موثقــة إلدارة المخاطــر أو االســتثمار؛ أو

	y اإللتزامــات التــي تحتــوي علــى واحــد أو أكثــر مــن المشــتقات المتضمنــة، مــا لــم تقــم جوهريــًا بتعديــل التدفقــات النقديــة التــي كان مــن الممكــن أن 

يتطلبهــا العقــد، أو كان واضًحــا مــع القليــل مــن التحليــل  أو ال، يعتبــر أداة مشــابهة ألول مــرة أن فصــل المشــتق المضّمــن محظــور.

)٧( (  الضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة

يصدر البنك ضمانات مالية وخطابات ائتمانية والتزامات القروض.

يتــم إدراج الضمانــات الماليــة مبدئًيــا فــي البيانــات الماليــة بالقيمــة العادلــة، كونهــا العــالوة المســتلمة. الحقــًا لــإلدراج المبدئــي، يتــم قيــاس التــزام البنــك بموجــب 

كل ضمــان بالقيمــة األعلــى للمبلــغ المــدرج مبدئيــًا، ناقًصــا اإلطفــاء المتراكــم المــدرج فــي بيــان الدخــل الشــامل ومخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة كمــا هــو 

مبيــن فــي اإليضــاح 4-٣-و.

يتم إدراج العالوة 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، خالل مدة االلتزام، بتقديم قرض بشروط محددة سلفًا للعميل.

إن القيمة التعاقديــة االســمية للضمانــات المالية وخطابات االعتمــاد وإلتزامــات القــروض غير المســحوبة، حيــث يتــم الموافقــة علــى تقديــم القــروض علــى أســاس 

الســوق، ال يتــم إدراجهــا في بيــان المركــز المالي. 

)٨(  اإللتزامات المالية

یحتفظ معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ بشــكل كبيــر بالمتطلبات الحالیة في المعيــار المحاســبي الدولي رقــم ٣٩ لتصنیف اإللتزامــات المالیة ومــع ذلــك، فعلــى 

الرغــم مــن أنــه وفًقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣٩، فقــد تــم إدراج جميــع التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لإللتزامــات المحــددة تحــت خيــار القيمــة العادلــة فــي 

األربــاح أو الخســائر، وفًقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩، يتــم عــرض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة بشــكل عــام علــى النحــو التالــي:

	y  ;مبلغ التغير في القيمة العادلة المنسوب إلى التغيرات في مخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات يتم عرضه في اإليرادات الشاملة األخرى

	y.يتم عرض القيمة المتبقية من التغير في القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر

ــرادات الشــاملة األخــرى المتعلــق بالتغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة باإللتزامــات المالية المصنفة بالقيمة العادلة  إن المبلغ المعــروض بشكل منفصل في اإلي

من خالل األرباح أو الخسائر ال يتم إعادة تدويــره إلــى األربــاح أو الخســائر، حتى لو تم إلغاء إدراج اإللتزامــات وتــم دفــع المبالغ. بــدالً مــن ذلــك، ينبغــي إعــادة تصنيــف 

األربــاح والخســائر االئتمانيــة إلــى األربــاح غيــر الموزعــة ضمــن حقــوق الملكيــة عنــد عــدم إدراج االلتــزام ذو الصلــة.

٧٨٧٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

األدوات المالية )تابع(  ٤-٣

إلغاء اإلدراج 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: 

	yينتهي الحق من إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو

	y ــل إلتــزام دفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل دون أي تأخيــر  يقــوم البنــك بتحويــل حقوقــه إلســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو تحمَّ

ــر مــن خــالل"؛ و إمــا: ــث بمقتضــى ترتيبــات "تمري ــى طــرف ثال جوهــري إل

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

لــم تحتفــظ جوهريــًا بكافــة المخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل ولكــن قامــت بتحويــل الرقابــة والســيطرة •   عــدم قيــام البنــك بتحويــل كمــا    

على األصل

عندمــا يقــوم البنــك بتحويــل حقوقــه إلســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو قــد أبرمــت ترتيبــات تمريــر مــن خــالل، ولــم يقــم بتحويــل كمــا لــم يحتفــظ جوهريــًا 

بكافــة المخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل كمــا لــم يقــم بتحويــل الرقابــة والســيطرة علــى األصــل، فــإن أصــل جديــد يتــم اإلعتــراف بــه إلــى حــد مشــاركة البنــك المســتمرة 

فــي األصــل. فــي هــذه الحالــة، فــإن البنــك يــدرج أيضــا اإللتــزام المرتبــط. يتــم قيــاس األصــول المنقولــة واإللتــزام ذو الصلــة، علــى أســاس أن يعكــس الحقــوق 

وااللتزامــات التــي كان البنــك قــد احتفــظ. عندمــا تتخــذ المشــاركة المســتمرة للبنــك شــكل ضمــان لألصــل المحــول، يتــم قيــاس المشــاركة بالمبلــغ األقــل بيــن 

القيمــة الدفتريــة األصليــة لألصــل والحــد األعلــى لقيمــة المقابــل الــذي قــد يطلــب مــن البنــك تســديده.

بالنسبة إللغاء اإلدراج نتيجة لتعديالت جوهرية ، يرجى الرجوع إلى اإليضاح 4-٣-ع.

إلغاء إدراج االلتزام المالي  )٢(

ــر مـــن نفـــس  ــا يتـــم إســـتبدال إلتـــزام مالـــي بإلتـــزام آخـ ــاؤه أو تنتهـــي مدتـــه. عندمـ ــا يتـــم إســـتيفاء اإللتـــزام التعاقـــدي أو إلغـ ــاء اإللتـــزام المالـــي عندمـ يتـــم إلغـ
ـــل يتـــم معاملتـــه كإلغـــاء لإللتـــزام األصلـــي  ـــك اإلســـتبدال أو التعدي ـــًا، إن ذل ـــي ويتـــم تعديلـــه جوهري ـــًا، أو بشـــروط اإللتـــزام الحال المقـــرض بشـــروط مختلفـــة جوهري

وإعتـــراف باإللتـــزام الجديـــد، الفـــرق بيـــن القيـــم الدفتريـــة لإللتـــزام المالـــي األصلـــي والمقابـــل المدفـــوع  يتـــم إدراجـــه فـــي األربـــاح أو الخســـائر.

مقاصة األصول وااللتزامات المالية ٤-٣-هـ 

يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول واإللتزامــات الماليــة فقــط ويتــم إدراج صافــي القيمــة بقائمــة المركــز المالــي عندمــا يكــون هنــاك حــق نافــذ بالقانــون إلجــراء المقاصــة 

بيــن المبالــغ المدرجــة وينــوي البنــك إمــا التســديد علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق األصــل وســداد اإللتــزام فــي نفــس الوقــت. يتــم عــرض اإليــرادات والمصروفــات 

علــى أســاس صافــي القيمــة فقــط عندمــا تســمح بذلــك المعاييــر المحاســبية أو عندمــا تنشــأ اإليــرادات والمصروفــات عــن مجموعــة معامــالت متماثلــة.

انخفاض قيمة األصول المالية   ٤-٣-و   

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

	yاألصول المالية التي هي أدوات الدين؛

	yعقود الضمان المالي الصادرة؛ و

	y.التزامات القروض الصادرة

ال يتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة علــى اســتثمارات األســهم. يقيــس البنــك مخصصــات الخســارة بمبلــغ يســاوي خســارة اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا 

المحتملــة، باســتثناء األدوات الماليــة األخــرى التــي لــم تــزداد فيهــا مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر منــذ اإلدراج المبدئــي الــذي يتــم قياســها علــى أســاس الخســائر 

اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 1٢ شــهر.

تعتبــر الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 1٢ شــهر جــزءاً مــن الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن أحــداث تقصيــر ســداد أداة ماليــة ممكنــة خــالل 1٢ شــهراً 

بعــد تاريــخ التقريــر.

)1(  قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

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

	y األصــول الماليــة التــي ال تنخفــض فيهــا قيمــة االئتمــان فــي تاريــخ التقريــر: كالقيمــة الحاليــة لجميــع حــاالت العجــز النقــدي )أي الفــرق بيــن التدفقــات 

النقديــة المســتحقة للمنشــأة وفقــًا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع البنــك اســتالمها( ؛

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

األدوات المالية )تابع(  ٤-٣

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

	y األصــول الماليــة التــي انخفضــت قيمــة االئتمــان فــي تاريــخ التقريــر: بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 

المقــدرة؛ المســتقبلية 

	y التزامــات القــروض غيــر المســحوبة: كالقيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة للبنــك فــي حالــة ســحب االلتــزام والتدفقــات 

النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة اســتالمها؛ و

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

نظرة عامة على مبادئ الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  )٢(

يقــوم البنــك بتســجيل مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لكافــة مخاطــر التعرضــات الماليــة واألصــول الماليــة للديــون األخــرى غيــر المحتفــظ بهــا بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر، إلــى جانــب التزامــات التمويــل وعقــود الضمــان المالــي، ويشــار إليهــا جميعــًا فــي هــذا القســم بـــ "أدوات ماليــة". أدوات حقــوق 

ــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩. ــار التقاري الملكية ال تخضع النخفاض القيمة بموجب معي

يســتند مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقــع حدوثهــا علــى مــدى عمــر األصــل )خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا 

المحتملــة(، مــا لــم تكــن هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلنشــاء، وفــي هــذه الحالــة، يســتند المخصــص علــى الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 1٢ 

شهًرا.

تمثــل الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 1٢ شــهًرا جــزًءا مــن الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة، التــي تمثــل الخســائر اإلئتمانيــة 

المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث تقصيــر ســداد أداة ماليــة ممكنــة خــالل 1٢ شــهراً بعــد تاريــخ التقريــر.

يتــم إحتســاب كل مــن الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة، والخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 1٢ شــهًرا إمــا علــى أســاس فــردي أو علــى 

أســاس جماعــي، اعتمــاًدا علــى طبيعــة المحفظــة المتضمنــة لــألدوات الماليــة.

وضــع البنــك سياســة إلجــراء تقييــم، فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، حــول مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة لــألداة الماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ اإلدراج المبدئــي، 

وذلــك مــن خــالل األخــذ فــي االعتبــار التغيــر فــي مخاطــر التقصيــر الــذي يحــدث علــى مــدى العمــر المتبقــي لــألداة الماليــة.

بنــاءاً علــى العمليــة المذكــورة أعــاله، يقــوم البنــك بتجميــع قروضــه فــي المرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة واألصــول الماليــة المشــتراة أو الناشــئة 

التــي إنخفضــت قيمتهــا اإلئتمانيــة، كمــا هــو موضــح فيمــا يلــي:

المرحلة األولى

عندمــا يتــم إدراج التمويــل ألول مــرة، يقــوم البنــك بــإدراج مخصــص علــى أســاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 1٢ شــهًرا. يشــمل التعــرض لمخاطــر تمويــل 

المرحلــة األولــى أيضــًا التســهيالت التــي تحســنت فيهــا مخاطــر اإلئتمــان وتــم إعــادة تصنيــف التعــرض لمخاطــر التمويــل مــن المرحلــة الثانيــة.

المرحلة الثانية

عندمــا يظهــر التعــرض لمخاطــر التمويــل زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان منــذ نشــأتها، يقــوم البنــك بتســجيل مخصــص للخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى 

مــدى أعمارهــا المحتملــة، يشــمل التعــرض لمخاطــر تمويــل المرحلــة الثانيــة أيضــًا التســهيالت التــي تحســنت فيهــا مخاطــر اإلئتمــان وتــم إعــادة تصنيــف التعــرض 

لمخاطــر التمويــل مــن المرحلــة الثالثــة.

المرحلة الثالثة

تعتبر التعرض لمخاطر التمويل بمثابة إنخفاض لقيمة اإلئتمان. يقوم البنك بتسجيل مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة.

عنــد اإلدراج المبدئــي ألصــل مالــي، يقــوم البنــك بــإدراج مخصــص خســارة يعــادل الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 1٢ شــهًرا. بعــد اإلدراج المبدئــي، ســيتم تطبيــق 

المراحــل الثــالث فــي المقترحــات علــى النحــو التالــي:

ـــة للتدفقـــات  ـــه صافـــي قيمـــة حالي ـــج عن ـــه ينت ـــي معـــاد هيكلت ـــة هـــي تعـــرض مال ـــئة التـــي إنخفضـــت قيمتهـــا اإلئتماني ـــتراة أو الناش ـــة المش ـــول المالي األص
النقديـــة المســـتقبلية مـــن ترتيـــب معـــاد هيكلتـــه يتجـــاوز القيمـــة الدفتريـــة األصليـــة بمـــا يزيـــد عـــن ٣0٪.

المرحلة األولى

لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ اإلدراج المبدئي - تدرج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمدة 1٢ شهًرا.

٨٠٨١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

األدوات المالية )تابع(  ٤-٣

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

المرحلة الثانية

ازدادت مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر منــذ اإلدراج األولــي - تــدرج أعمــار الخســائر المتوقعــة )هــذا يــدرج مخصــص أقــدم مــن المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣٩ 

األصــول الماليــة: اإلدراج والقيــاس( مــع احتســاب إيــرادات علــى أســاس المبلــغ اإلجمالــي لألصــل.

المرحلة الثالثة

ـــى  ـــرادات إســـتناداً 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 لألصـــل(. ـــغ الصافـــي لألصـــل )أي اســـتناًدا إل المبل

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  )٣(

يقــوم البنــك بإحتســاب الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة اســتناًدا إلــى ســيناريوهات مرجحــة محتملــة ثالثــة لقيــاس النقــص النقــدي المتوقــع، مخصوًمــا بســعر تقريبــي 

لســعر الفائــدة الفعلــي. النقــص النقــدي هــو الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة لمنشــأة وفًقــا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المنشــأة اســتالمها.

يتم توضيح آليات إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة فيما يلي والعناصر الرئيسية، على النحو التالي:

	y ،إحتمــال التقصيــر هــو تقديــر الحتمــال التخلــف عــن الســداد خــالل أفــق زمنــي معيــن. قد یحدث التخلف عن السداد فقط في وقت معین خالل الفترة المقدرة 

إذا لم یتم استبعاد التسهيل مسبقًا وال یزال في المحفظة.

	y التعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر هــو تقديــر التعــرض للمخاطــر فــي تاريــخ تقصيــر مســتقبلي، مــع األخــذ فــي االعتبــار التغييــرات المتوقعــة فــي 

التعــرض للمخاطــر بعــد تاريــخ التقريــر، بمــا فــي ذلــك تســديد األصــل والربــح، ســواء كان مقــررًا بالعقــد أو غيــر ذلــك، والســحوبات المتوقعــة علــى 

التســهيالت الملتــزم بهــا، واألربــاح المســتحقة مــن المدفوعــات غيــر المســددة.

	y الخســارة الناشــئة مــن التقصيــر هــي تقدير الخسارة الناتجة في الحالة التي يحدث فيها تخلــف عن السداد في وقت معين. ويســتند إلــى الفــرق بيــن 

التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع البنــك إســتالمها، بمــا فــي ذلــك مــن تحقيــق أيــة ضمانــات، إن وجــدت. يتــم التعبيــر عنهــا 

عــادة كنســبة مئويــة مــن التعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر.

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

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

	yاألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛

	yالتزامات القروض وعقود الضمان المالي: بصفة عامة، كمخصص؛

	y حيــث تشــتمل األداة الماليــة علــى عنصــر مســحوب وغيــر مســحوب، وال يســتطيع البنــك تحديــد خســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى عنصــر االلتــزام بالقرض

بشــكل منفصــل عــن المكــون الخــاص بالمكــون المســحوب: يقــدم البنــك مخصــص خســارة مجمعــة لــكال المكونيــن. يتــم عــرض المبلــغ المجمــع كخصــم 

مــن القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة للمكــون المســحوب. يتــم عــرض أي زيــادة فــي مخصــص الخســارة عــن المبلــغ اإلجمالــي للعنصــر المســحوب كمخصــص؛ و

	y أدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى: ال يتــم إثبــات مخصــص خســارة فــي بيــان المركــز المالــي ألن القيمــة الدفتريــة

لهــذه األصــول هــي قيمتهــا العادلــة. ومــع ذلــك، يتــم اإلفصــاح عــن مخصــص الخســارة ويتــم إدراجــه فــي احتياطــي القيمــة العادلــة.

)٥(  أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

إن الخســـائر اإلئتمانيـــة المتوقعـــة ألدوات الديـــن المقاســـة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى ال تقلـــل مـــن القيمـــة الدفتريـــة لهـــذه األصـــول الماليـــة 
فـــي بيـــان المركـــز المالـــي، والتـــي تظـــل عنـــد القيمـــة العادلـــة. بداًل من ذلك، یتم إدراج مبلغ مســـاوي للمخصص الذي ینشأ عند قیاس األصـــول بالتكلفـــة المطفأة في 
ــة  ــائر المتراكمـ ــر الخسـ ــادة تدويـ ــم إعـ ــائر. يتـ ــاح أو الخسـ ــى األربـ ــل علـ ــروف مقابـ ــل مصـ ــم، مع تحميـ ــغ انخفاض في القیمة المتراكـ ــرى كمبلـ ــاملة األخـ ــرادات الشـ اإليـ

ـــد اســـتبعاد األصـــول. ـــاح والخســـائر عن ـــى األرب ـــرادات الشـــاملة األخـــرى إل المدرجـــة فـــي اإلي

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

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

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

األدوات المالية )تابع(  ٤-٣

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

بطاقات االئتمان والتسهيالت المتجددة األخرى  )٧(

يتضمــن عــرض منتجــات البنــك مجموعــة متنوعــة مــن تســهيالت الســحب علــى المكشــوف للشــركات وتجــارة التجزئــة وبطاقــات االئتمــان، والتــي يحــق للبنــك فيهــا 

إلغــاء و / أو تقليــل التســهيالت بإشــعار يــوم واحــد. ال يحــد البنــك مــن تعرضــه لمخاطــر خســائر اإلئتمــان لفتــرة اإلشــعار التعاقــدي، ولكنــه يقــوم بــدالً مــن ذلــك 

بإحتســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى فتــرة تعكــس توقعــات البنــك بشــأن ســلوك العميــل، واحتمــال حــدوث التخلــف عــن الســداد، وإجــراءات البنــك 

المســتقبلية للتخفيــف مــن المخاطــر، التــي يمكــن أن تتضمــن خفًضــا أو إلغــاء التســهيالت.

إن التقييــم المســتمر حــول مــا إذا كانــت الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان قــد حدثــت للتســهيالت المتجــددة تشــبه منتجــات اإلقــراض األخــرى. يعتمــد هــذا علــى 

التحــوالت فــي درجــة االئتمــان الداخليــة للعميــل، ولكــن يتــم أيًضــا التركيــز بشــكل أكبــر علــى العوامــل النوعيــة مثــل التغييــرات فــي االســتخدام.

يســتند ســعر الفائــدة المســتخدم فــي خصــم الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لبطاقــات االئتمــان علــى متوســط ســعر الفائــدة الفعلــي المتوقــع تحميلــه علــى مــدى 

فتــرة التعــرض المتوقعــة للتســهيالت. يأخــذ هــذا التقديــر فــي الحســبان أن العديــد مــن التســهيالت يتــم ســدادها بالكامــل كل شــهر، وبالتالــي ال يتــم تحميــل 

أي فوائــد عليهــا.

)٨(  المعلومات المستقبلية

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

	yإجمالي الناتج المحلي

	yاالدخار واالستثمار

	yالتضخم

	yإحصاءات التجارة

	yالتركيبة السكانية

	yاإليرادات والمصروفات

	yالدين العام

	yالعقارات

	yالمؤشرات المركبة

	yأسعار النفط واإلنتاج

قــد ال تحتفــظ المدخــالت والنمــاذج المســتخدمة إلحتســاب الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة دائمــا بجميــع خصائــص الســوق فــي تاريــخ البيانــات الماليــة. ولعكــس ذلــك، 

يتــم إجــراء تعديــالت أو تراكبــات نوعيــة فــي بعــض األحيــان كتعديــالت مؤقتــة عندمــا تكــون هــذه االختالفــات جوهريــًا كبيــرة.

تقييم الضمانات  )٩(

ــة  ــات بأشــكال مختلفــة، مثــل النقدي ــي الضمان ــات، حيثمــا أمكــن. تأت ــى اســتخدام ضمان للتخفيــف مــن مخاطــر اإلئتمــان علــى األصــول الماليــة، يســعى البنــك إل

واألوراق الماليــة وخطابــات االعتمــاد / الضمانــات والعقــارات والمديونيــات والمخزونــات وغيرهــا مــن األصــول غيــر الماليــة والتحســينات االئتمانيــة مثــل اتفاقــات 

المقاصــة. ال يتــم إدراج الضمانــات، مــا لــم يتــم اســتردادها، فــي بيــان المركــز المالــي للبنــك. ومــع ذلــك، فــإن القيمــة العادلــة للضمانــات تؤثــر علــى حســاب خســائر 

اإلئتمــان المتوقعــة. يتــم تقييمهــا بشــكل عــام، كحــد أدنــى، عنــد البــدء ويتــم إعــادة تقييمهــا بشــكل دوري بنــاءاً علــى نــوع األصــل، علــى ســبيل المثــال، النقــد أو 

ــا. األوراق الماليــة المتعلقــة بمتطلبــات هامــش الربــح، يتــم تقييمهــا يومًي

يســتخدم البنــك قــدر اإلمــكان بيانــات الســوق النشــطة لتقييــم األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا كضمانــات. يتــم تقييــم الضمانــات غيــر الماليــة، مثــل العقــارات، مــن 

قبــل مقيمــون معتمــدون مــن طــرف ثالــث.

الشطب  )10(

يتــم شــطب القــروض وأوراق الديــن )إمــا جزئيــًا أو كليــًا( عندمــا ال يكــون هنــاك احتمــال واقعــي الســتردادها. وهــذا هــو الحــال عموًمــا عندمــا يقــرر البنــك أن المقتــرض 

ليــس لديــه أصــول أو مصــادر دخــل يمكــن أن تولــد تدفقــات نقديــة كافيــة لســداد المبالــغ الخاضعــة للشــطب. ومــع ذلــك، قــد تظــل األصــول الماليــة المشــطوبة 

خاضعــة ألنشــطة اإلنفــاذ مــن أجــل االمتثــال إلجــراءات البنــك الســترداد المبالــغ المســتحقة.

٨٢٨٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

األدوات المالية )تابع(  ٤-٣

األصول المالية المعاد هيكلتها ٤-٣-ز  

فــي حالــة إعــادة التفــاوض علــى شــروط األصــل المالــي أو تعديلهــا أو اســتبدال أحــد األصــول الماليــة الحاليــة بأصــل جديــد بســبب الصعوبــات الماليــة للمقتــرض، يتــم 

إجــراء تقييــم مــا إذا كان يجــب اســتبعاد األصــل المالــي وقيــاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى النحــو التالــي.

	y المالي المعدل يتم الناتجة عن األصل  النقدية المتوقعة  التدفقات  إلغاء االعتراف باألصل الموجود، فإن  إذا لم تؤدي إعادة الهيكلة المتوقعة إلى 

إدراجها في إحتســاب العجز النقدي من األصــل الموجود.

	y إذا أدت إعــادة الهيكلــة المتوقعــة إلــى إلغــاء اإلعتــراف باألصــل الموجــود، عندئــذ يتــم التعامــل مــع القيمــة العادلــة المطفــأة المتوقعــة لألصــول الجديــدة

علــى أنهــا التدفــق النقــدي النهائــي مــن األصــل المالــي الموجــود فــي وقــت اســتبعاده. يتــم تضميــن هــذا المبلــغ فــي احتســاب عجــز النقديــة مــن األصــول 

الماليــة الموجــودة التــي تــم خصمهــا مــن التاريــخ المتوقــع إللغــاء إدراجهــا إلــى تاريــخ التقريــر باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل المالــي 

الحالــي.

أصول مالية ذات قيمة ائتمانية منخفضة ٤-٣-ح   

فــي تاريــخ كل تقريــر، يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كانــت األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة واألصــول الماليــة للديــون المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

ــه تأثيــر ضــار علــى  اإليــرادات الشــاملة األخــرى هــي ذات قيمــة إئتمانيــة منخفضــة. يكــون األصــل المالــي ذو "قيمــة إئتمانيــة منخفضــة" عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر ل

التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي.

تتضمن األدلة على أن األصل المالي ذو قيمة إئتمانية منخفضة، البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:

	yصعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛

	yاإلخالل بالعقد مثل حدث التقصير أو التأخر عن الدفع؛

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

	y أصبح من المحتمل أن المقترض سيدخل في اإلفالس أو أية عملية إعادة تنظيم مالي أخرى؛

	y.اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية

إن القــرض الــذي تــم إعــادة التفــاوض عليــه بســبب تدهــور حالــة المقتــرض عــادة يعتبــر إئتمــان منخفــض القيمــة مــا لــم يكــن هنــاك دليــل علــى أن مخاطــر عــدم 

ــر قــرض تجــارة  ــك، يعتب ــى ذل ــة قــد انخفضــت بشــكل ملحــوظ وليــس هنــاك مؤشــرات أخــرى إلنخفــاض القيمــة. باإلضافــة إل ــة التعاقدي إســتالم التدفقــات النقدي

التجزئــة المتأخــر عــن الدفــع لمــدة ٩0 يومــًا أو أكثــر منخفــض القيمــة.

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

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

	y.تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية

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

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

	y آليــات الدعــم الدوليــة القائمــة لتوفيــر الدعــم الــالزم "كمقــرض المــالذ األخيــر" لذلــك البلــد، وكذلــك النيــة، التــي تعكســها البيانــات العامــة للحكومــات 

والــوكاالت الســتخدام هــذه اآلليــات. ويشــمل ذلــك تقييمــًا لعمــق تلــك اآلليــات، وبغــض النظــر عــن النيــة السياســية، ســواء كانــت هنــاك القــدرة علــى 

الوفــاء بالمعاييــر المطلوبــة.

قياس التكلفة المطفأة ٤-٣-ط   

التكلفــة المطفــأة لألصــل أو االلتــزام المالــي هــي المبلــغ الــذي يتــم بــه قيــاس األصــل أو االلتــزام المالــي عنــد اإلدراج المبدئــي ناقصــًا المدفوعــات الرئيســية ومضافــًا 

إليــه أو مخصومــًا منــه اإلطفــاء المتراكــم بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ألي فــرق بيــن المبلــغ المبدئــي المــدرج والمبلــغ المســتحق ناقصــًا أيــة خصومــات 

لالنخفــاض فــي القيمــة.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

األدوات المالية )تابع(  ٤-٣

قياس القيمة العادلة ٤-٣-ي 

يتطلــب عــدد مــن السياســات المحاســبية وإفصاحــات البنــك تحديــد القيمــة العادلــة لألصــول وااللتزامــات الماليــة وغيــر الماليــة. تــم تحديــد القيمــة العادلــة إلغــراض 

القيــاس و/أو اإلفصــاح اســتناداً إلــى عــدد مــن السياســات واألســاليب المحاســبية. وحيثمــا ينطبــق، تــم اإلفصــاح عــن معلومــات حــول افتراضــات أجريــت عنــد تحديــد 

القيــم العادلــة ضمــن اإليضاحــات المعنيــة بذلــك األصــل أو االلتــزام تحديــداً.

إن القيمــة العادلــة هــو الســعر الــذي ســوف يســتلم لبيــع أحــد األصــول أو المدفوعــة لتحويــل إلتــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ 

القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض بــأن المعاملــة لبيــع األصــل أو تحويــل اإللتــزام يقــام إمــا:

	y ،في السوق الرئيسي ألصل أو التزام

	y.في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لألصل أو اإللتزام

يجـــب أن يكـــون الســـوق الرئيســـية أو الســـوق األكثـــر فائـــدة فـــي متنـــاول البنـــك. يتـــم قيـــاس القيمـــة العادلـــة لألصـــل أو اإللتـــزام باســـتخدام االفتراضـــات التـــي 
سيســـتخدمها المشـــاركون فـــي الســـوق عنـــد تســـعير األصـــل أو اإللتـــزام، علـــى افتـــراض أن المشـــاركين فـــي الســـوق ســـيتصرفون بنـــاءًا علـــى أفضـــل مصلحـــة 

إقتصاديـــة.

ـــة باســـتخدام األصـــول فـــي أعلـــى  ـــار قـــدرة المشـــاركين فـــي الســـوق علـــى توليـــد منافـــع اقتصادي ـــر الماليـــة تأخـــذ فـــي االعتب ـــة لألصـــول 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 المدخـــالت ذات الصلـــة القابلـــة 
للمالحظـــة إلـــى أقصـــى حـــد والتقليـــل مـــن اســـتخدام المدخـــالت غيـــر قابلـــة للمالحظـــة إلـــى أدنـــى حـــد.

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

	y.المستوى 1 – مدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة لألصول أو اإللتزامات المماثلة

	y.المستوى ٢ - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو غير مباشرة

	y.المستوى ٣ - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها

بالنســبة لألصــول واإللتزامــات التــي يتــم إدراجهــا فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس متكــرر، يحــدد البنــك ســواء التحويــالت قــد وقعــت بيــن المســتويات فــي 

ــة كل فتــرة مشــمولة  ــة ككل( فــي نهاي التسلســل الهرمــي مــن خــالل إعــادة تقييــم التصنيــف )بنــاءاً علــى مدخــالت أقــل مســتوى هــام لقيــاس القيمــة العادل

بالتقريــر.

فــي تاريــخ كل تقريــر، يقــوم البنــك بتحليــل الحــركات فــي قيــم األصــول واإللتزامــات التــي يتعيــن إعــادة قياســها أو إعــادة تقييمهــا وفقــًا للسياســات المحاســبية 

للبنــك. لهــذا التحليــل، يقــوم البنــك بالتحقــق مــن المدخــالت الرئيســية المطبقــة فــي آخــر تقييــم بموافقــة المعلومــات فــي حســاب التقييــم مــع العقــود والوثائــق 

ذات الصلــة األخــرى.

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

لغــرض اإلفصاحــات عــن القيمــة العادلــة، قــام البنــك بتحديــد فئــات األصــول واإللتزامــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر األصــول أو اإللتزامــات ومســتوى 

التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاله.

النقد والنقد المعادل ٤-٣-ك   

يتكــون النقــد والنقــد المعــادل مــن نقــد بالصنــدوق وأرصــدة غيــر مقيــدة يتــم االحتفــاظ بهــا لــدى البنــوك المركزيــة وأصــول ماليــة عاليــة الســيولة ذات فتــرات 

اســتحقاق تصــل لثالثــة أشــهر والتــي تخضــع لمخاطــر غيــر جوهريــة فيمــا تعلــق بالتغيــرات فــي قيمتهــا العادلــة ويتــم اســتخدامها مــن جانــب البنــك فــي إدارة 

ارتباطاتــه قصيــرة األجــل. يتــم إدراج النقــد والنقــد المعــادل بالتكلفــة المطفــأة فــي بيــان المركــز المالــي.

٨٤٨٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

األدوات المالية )تابع(  ٤-٣

عقود إعادة الشراء وإعادة البيع ٤-٣-ل   

ـــي، ويتـــم قياســـها وفقـــًا للسياســـات  ـــخ مســـتقبلي محـــدد فـــي بيـــان المركـــز المال يتـــم إدراج األوراق الماليـــة المباعـــة مـــع التعهـــد الفـــوري بإعـــادة شـــرائها فـــي تاري
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 إلسـ ــة للمتاجـ ــألوراق الماليـ ــبية لـ المحاسـ
للبنـــوك وإقتراضـــات أخـــرى بســـوق النقـــد". تتـــم معاملـــة الفـــرق بيـــن ســـعر البيـــع وســـعر إعـــادة الشـــراء كمصـــروف فائـــدة وهـــو يســـتحق علـــى مـــدى عمـــر عقـــد 

إعـــادة الشـــراء.

أمــا األوراق الماليــة المشــتراة مــع التعهــد بإعــادة بيعهــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد )إعــادة شــراء معكــوس(، فــال يتــم إدراجهــا فــي قائمــة المركــز المالــي، وتــدرج 

المبالــغ المدفوعــة المتعلقــة بهــذه العقــود ضمــن "المســتحق مــن بنــوك وإيداعــات أخــرى لســوق النقــد". تتــم معالجــة الفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء 

كمصــروف فوائــد وتصبــح مســتحقة علــى مــدى فتــرة العقــد.

أوراق القبول ٤-٣-م   

ــذا ال توجــد هنــاك  يتــم اإلفصــاح عــن أوراق القبــول فــي بيــان المركــز المالــي تحــت األصــول األخــرى مــع اإلفصــاح عــن اإللتــزام المقابــل لهــا فــي اإللتزامــات األخــرى. ل

إرتباطــات خــارج الميزانيــة العموميــة بالنســبة ألوراق القبــول.

األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ٤-٣-ن  

تتضمــن األدوات الماليــة المشــتقة المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر جميــع األصــول واإللتزامــات المشــتقة التــي ال تصنــف علــى أنهــا أصــول وإلتزامــات للمتاجــرة. 

يتــم قيــاس األدوات الماليــة المشــتقة المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي. تعتمــد معالجــة التغيــرات فــي القيمــة 

العادلــة علــى تصنيــف الفئــات التاليــة:

تغطية القيمة العادلة  )1(

ــة ألصــل أو إلتــزام مالــي مــدرج أو إرتبــاط مؤكــد يتــم إدراج التغيــرات فــي القيمــة  عندمــا يتــم تخصيــص أداة ماليــة مشــتقة كتغطيــة للتغيــر فــي القيمــة العادل

العادلــة لــألداة الماليــة المشــتقة مباشــرة فــي بيــان الدخــل الشــامل معــًا مــع التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للبنــد المغطــى المنســوبة إلــى المخاطــر المغطــاة.

فــي حالــة انتهــاء مــدة األداة الماليــة المشــتقة، أو بيعهــا، أو إنهائهــا، أو اســتخدامها، أو فــي حالــة عــدم وفائهــا بمعاييــر المحاســبة لتغطيــة القيمــة العادلــة ، أو 

فــي حالــة إلغــاء التخصيــص، يتــم التوقــف عــن إســتخدام محاســبة التغطيــة. يتــم إطفــاء أي تعديــل حتــى تلــك النقطــة يتــم إجــراؤه علــى البنــد المغطــى الــذي 

يســتخدم ألجلــه معــدل الفائــدة الفعلــي فــي األربــاح أو الخســائر كجــزء مــن معــدل الفائــدة الفعلــي المعــاد إحتســابه للبنــد علــى مــدى عمــره المتبقــي.

تغطية التدفق النقدي  )٢(

عندمــا يتــم تصنيــف األداة المشــتقة كأداة تغطيــة لتغيــرات التدفــق النقــدي الناتجــة عــن المخاطــر المصاحبــة ألصــل أو إلتــزام مــدرج أو معاملــة توقــع شــديدة 

اإلحتمــال التــي قــد تؤثــر علــى األربــاح أو الخســائر فــإن الجــزء الســاري مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لــألداة المشــتقة يتــم إدراجــه ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى فــي 

إحتياطــي التغطيــة. المبلــغ المــدرج ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى يتــم إعــادة تصنيفــه األربــاح أو الخســائر كتعديــل فــي التصنيــف فــي نفــس الفتــرة حيــث يؤثــر 

التدفــق النقــدي للتغطيــة علــى األربــاح أو الخســائر وبنفــس بنــود الخــط فــي بيــان الدخــل الشــامل. وأي جــزء غيــر ســاٍر مــن التغيــر بالقيمــة العادلــة لــألداة المشــتقة 

يتــم إدراجــه فــوراً فــي األربــاح أو الخســائر.

إذا تــم بيــع أداة التغطيــة المشــتقة أو إنتهــت مدتهــا أو تــم إلغاؤهــا أو تمــت ممارســتها أو أن التغطيــة لــم تعــد تفــي بمعاييــر محاســبة  تغطيــة التدفــق النقــدي 

أو تــم رفــض تصنيــف التغطيــة، عندئــذ يتــم إيقــاف محاســبة التغطيــة مســتقبليًا. وفــي حالــة  إيقــاف معاملــة  تغطيــة التوقــع، فــإن المبلــغ المتراكــم المــدرج فــي 

اإليــرادات الشــاملة األخــرى مــن الفتــرة التــي تصبــح فيهــا التغطيــة ســارية المفعــول، يتــم إعــادة تصنيفــه مــن حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الدخــل الشــامل كتعديــل 

للتصنيــف عنــد حــدوث معاملــة التوقــع وتأثــر األربــاح أو الخســائر. وإذا لــم يكــن مــن المتوقــع حــدوث معاملــة التوقــع مــرة أخــرى، يتــم إعــادة تصنيــف الرصيــد ضمــن 

اإليــرادات الشــاملة األخــرى بشــكل فــوري إلــى األربــاح أو الخســائر كتعديــل إعــادة تصنيــف. 

المشتقات األخرى لغير المتاجرة  )٣(

عندمــا ال يتــم االحتفــاظ بــاألداة المشــتقة ألغــراض المتاجــرة، وأنهــا لــم تصنــف بعالقــة تغطيــة مؤهلــة، فــإن كل التغيــرات بقيمهــا العادلــة يتــم إدراجهــا فــوراً فــي 

بيــان الدخــل الشــامل.

إعادة التصنيف ٤-٣-س   

ال يعيــد البنــك تصنيــف أصولــه الماليــة بعــد إدراجهــا المبدئــي، بإســتثناء الفتــرة التــي تلــي تغييــر البنــك لنمــوذج أعمالــه إلدارة األصــول الماليــة. ال يتــم إعــادة تصنيــف 

اإللتزامــات الماليــة أبــدا. لــم يقــم البنــك بإعــادة تصنيــف أي مــن أصولــه أو إلتزاماتــه الماليــة فــي ســنة ٢0٢1.  

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

األدوات المالية )تابع(  ٤-٣

تعديالت على األصول وااللتزامات المالية ٤-٣-ع   

األصول المالية

إذا تــم تعديــل شــروط األصــل المالــي، يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة لألصــل المعــّدل مختلفــة بشــكل جوهــري. إذا كانــت التدفقات النقدية 

مختلفة بشكل كبير، يتم إلغاء إدراج ألصل المالي األصلي ويتم إدراج  ألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة. إذا لم تكن التدفقات النقدية مختلفة بشكل كبير، 

فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغاء إدراج ألصل المالي. فــي هــذه الحالــة، فــإن البنــك يقــوم بإعــادة حســاب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــول الماليــة ويــدرج القيمــة 

الناجمــة عــن تعديــل القيمــة الدفتريــة اإلجمالــي باعتبارهــا أربــاح أو خســائر تعديــل فــي بيــان الدخــل. إذا تــم تنفيــذ مثــل هــذا التعديــل بســبب الصعوبــات الماليــة 

للمقتــرض، فســيتم عــرض األربــاح أو الخســائر مــع خســائر انخفــاض القيمــة. فــي حــاالت أخــرى، يتــم إدراجهــا كإيــرادات فوائــد.

إذا تــم تعديــل شــروط األصــول الماليــة بســبب الصعوبــات الماليــة للمقتــرض ولــم يتــم إلغــاء اإلعتــراف باألصــول، فيتــم قيــاس انخفــاض قيمــة األصــول بإســتخدام 

معــدل الفائــدة قبــل التعديــل.

االلتزامات المالية

يــدرج البنــك اإللتــزام المالــي عندمــا يتــم تعديــل شــروطه وتختلــف التدفقــات النقديــة لإللتــزام المعــدل بشــكل كبيــر. فــي هــذه الحاليــة، يتــم إدراج اإللتــزام المالــي 

الجديــد وفقــًا للشــروط المعدلــة إمــا بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة. يتــم إلغــاء الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لإللتــزام المالــي، ويتــم إدراج اإللتــزام المالــي 

الجديــد وفقــًا للشــروط المعدلــة فــي بيــان الدخــل الشــامل.

الممتلكات والمعدات والتركيبات  ٤-٤

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات والتركيبــات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــًا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة. تتضمــن التكلفــة التاريخيــة 

المصروفــات التــي تنســب بصفــة مباشــرة إلــى اقتنــاء األصــل وإعــداده الســتخدامه المقصــود. يتــم احتســاب االســتهالك بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر 

اإلنتاجــي المقــدر للممتلــكات والمعــدات والتركيبــات باســتثناء األرض بالملكيــة الحــرة. األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للســنة الحاليــة علــى النحــو التالــي:

عدد السنوات األصل   

٥ السيارات  

٧-6 األثاث والتركيبات 

٧-6 معدات المكتب 

10 برمجيات اإلنتاج 

ال يتــم إســتهالك األراضــي واألعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ، ولكــن يتــم إختبارهــا إلنخفــاض القيمــة. تتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة لألصــول 

ــر.  وتعــدل، متــى مــا كان ذلــك مالئمــا، فــي كل تاريــخ تقري

تخفض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لالصل أكبر من القيمة القابلة لالسترداد المقدرة.

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية والمدرجة كـ"إيرادات تشغيل أخرى" في بيان الدخل الشامل.

تــدرج التكاليــف الالحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لألصــل أو تــدرج كأصــل منفصــل، كمــا هــو مناســب، فقــط عندمــا يكون مــن المحتمــل أن تتدفق المنافــع االقتصادية 

المســتقبلية المصاحبــة للبنــد إلــى البنــك ويمكــن تقديــر تكلفــة البنــد بشــكل يعتمــد عليــه.  تســتبعد القيمــة الدفتريــة للقطعــة المســتبدلة. وتــم تحميــل كافــة 

االصالحــات والصيانــة األخــرى علــى األربــاح أو الخســائر خــالل الفتــرة الماليــة التــي تتكبــد فيهــا.

العقارات االستثمارية  ٤-٥

تدرج العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصًا االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجد.

الودائع وأوراق الدين المصدرة وااللتزامات الثانوية  ٤-٦

يتــم إدراج كافــة ودائــع ســوق النقــد والعمــالء بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة وتــدرج الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة. ُتقــاس الودائــع وأوراق الديــن المصــدرة وااللتزامــات 

الثانويــة بتكلفتهــا المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يقــوم البنــك بتصنيــف األدوات الماليــة الرأســمالية كإلتزامــات ماليــة أو أدوات حقــوق 

ملكيــة وفقــًا لموضــوع البنــود التعاقديــة لــألداة. 

٨٦٨٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

الضريبة   7-٤

ييتــم تكويــن مخصــص للضريبــة وفقــًا للقوانيــن الضريبيــة المعمــول بهــا فــي ســلطنة ُعمــان. تتكــون ضريبــة الدخــل مــن ضريبــة جاريــة وضريبــة مؤجلــة. يتــم 

إدراج مصــروف ضريبــة الدخــل فــي بيــان الدخــل الشــامل فيمــا عــدا القــدر الــذي يتعلــق ببنــود مدرجــة بصفــة مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين أو اإليــرادات الشــاملة 

األخــرى. 

الضريبــة الجاريــة هــي الضريبــة المســتحقة الدفــع محســوبة بإســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة أو التــي تطبــق علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــر وأيــة 

تعديــالت علــى الضريبــة المســتحقة عــن ســنوات ســابقة.

تحتســب أصول/التزامــات الضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة اإللتــزام لجميــع الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لألصــول واإللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة 

ــغ المســتخدمة ألغــراض الضريبــة.  يتــم إحتســاب مبلــغ الضريبــة المؤجلــة وفقــًا لمعــدالت الضريبــة التــي يتوقــع تطبيقهــا علــى الفــروق المؤقتــة عندمــا  والمبال

تعكــس بنــاًء علــى القوانيــن المطبقــة أو التــي ســيتم تطبيقهــا علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــر.

يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي يكــون مــن المحتمــل معــه توفــر ربــح ضريبــي مســتقبلي كاٍف يمكــن فــي مقابلــه اســتخدام األصــل. تتــم 

مراجعــة أصــول الضريبــة المؤجلــة فــي تاريــخ كل تقريــر وتخفيضهــا بالقــدر الــذي يكــون مــن غيــر الممكــن معــه تحقــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

عقود اإليجار  8-٤

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

نتــج عــن معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 إحتســاب معظــم عقــود اإليجــار بواســطة المســتأجر ضمــن نطــاق المعيــار بطريقــة مماثلــة لتلــك التــي كان يتــم 

ــزام  ــدرج المســتأجرون "الحــق فــي إســتخدام" األصــل واإللت ــي رقــم 1٧ "عقــود اإليجــار". ي ــار المحاســبي الدول بهــا إحتســاب عقــود اإليجــار التمويلــي بموجــب المعي

المالــي المقابــل فــي بيــان المركــز المالــي. يتــم إطفــاء الحــق فــي إســتخدام األصــل علــى مــدى فتــرة اإليجــار، ويتــم قيــاس اإللتــزام المالــي بالتكلفــة المطفــأة. لــم 

تتغيــر محاســبة المؤجــر بشــكل كبيــر عمــا هــو عليــه الحــال بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1٧. لقــد طبــق البنــك معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 

بإســتخدام طريقــة األثــر الرجعــي المعدلــة، وبالتالــي لــم يتــم تعديــل أرقــام المقارنــة.

مبدئيــًا، يقيــس البنــك الحــق فــي إســتخدام األصــل وإلتزامــات اإليجــار بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المســتقبلية. يتــم خصــم المبلــغ بإســتخدام معــدل الفائــدة 

الضمنــي فــي عقــد اإليجــار إذا كان باإلمــكان تحديــده، وإال يتــم إســتخدام معــدل اإلقتــراض المتزايــد. تاريــخ البــدء هــو التاريــخ الــذي يتيــح فيــه المؤجــر األصــل األساســي 

لإلســتخدام. بعــد اإلدراج المبدئــي، يقيــس البنــك الحــق فــي إســتخدام األصــل بالتكلفــة مطروحــًا منهــا اإلطفــاء المتراكــم وخســائر إنخفــاض القيمــة المتراكمــة.

بعــد اإلدراج المبدئــي، يقيــس البنــك إلتزامــات اإليجــار بواســطة )أ( زيــادة القيمــة الدفتريــة لكــي تعكــس الفوائــد علــى إلتزامــات اإليجــار; )ب( تخفيــض القيمــة الدفتريــة 

لكــي تعكــس مدفوعــات اإليجــار التــي تمــت; و)ج(إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة لكــي تعكــس أي إعــادة تقييــم أو تعديــالت علــى اإليجــار  أو لكــي تعكــس مدفوعــات 

اإليجــار الموضوعيــة الثابتــة. الفوائــد علــى  إلتزامــات اإليجــار هــي المبلــغ الــذي ينتــج معــدل فائــدة دوري منتظــم علــى الرصيــد المتبقــي إللتزامــات اإليجــار. معــدل 

الفائــدة الــدوري هــو المعــدل المســتخدم لخصــم مدفوعــات اإليجــار مــن أجــل إحتســاب إلتزامــات اإليجــار.

الضمانات المالية   ٤-٩

الضمانــات الماليــة هــي عقــود تتطلــب مــن الُمصــدر ســداد مدفوعــات محــددة لتعويــض المســتفيد عــن خســارة تكبدهــا بســبب فشــل المديــن فــي ســداد 

المدفوعــات عنــد اســتحقاقها، وفًقــا لشــروط الديــن. يتــم تقديــم هــذه الضمانــات للبنــوك والمؤسســات الماليــة أو الكيانــات األخــرى نيابــة عــن العمــالء.

ــة فــي تاريــخ إصــدار الضمــان. إلحاقــًا لــإلدراج المبدئــي، يتــم قيــاس التزامــات البنــك  ــا فــي البيانــات الماليــة بالقيمــة العادل يتــم االعتــراف بالضمانــات الماليــة مبدئًي

بموجــب هــذه الضمانــات وفًقــا للقيــاس األولــي، أيهمــا أعلــى، ناقًصــا اإلطفــاء المحتســب لــإلدراج فــي بيــان الدخــل الشــامل بدخــل الرســوم المكتســبة علــى أســاس 

القســط الثابــت علــى مــدى عمــر الضمــان وأفضــل تقديــر. مــن المصروفــات المطلوبــة لتســوية أي التــزام مالــي ناشــئ فــي تاريــخ التقريــر. يتــم تحديــد هــذه التقديــرات 

علــى أســاس الخبــرة فــي المعامــالت المماثلــة وتاريــخ الخســائر الســابقة، مدعومــة بأحــكام اإلدارة. يتــم إدراج أي زيــادة فــي االلتــزام المتعلــق بالضمانــات فــي بيــان 

الدخــل الشــامل. لتقييــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى الضمانــات الماليــة، راجــع إيضــاح 4-٣-و.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

منافع الموظفين  1٤-٠

منافع نهاية الخدمة  ٤-1٠-أ 

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

تــدرج المســاهمات فــي خطــة تقاعــد ذات مســاهمات محــددة والتأميــن ضــد إصابــات العمــل للموظفيــن الُعمانييــن وفقــا لقانــون التأمينــات االجتماعيــة بســلطنة 

ُعمــان لعــام 1٩٩1 ويتــم إدراجهــا كمصــروف فــي بيــان الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.

المنافع قصيرة األجل ٤-1٠-ب 

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

يتــم إدراج مخصــص للمبلــغ المتوقــع دفعــه فــي الحالــة التــي يوجــد فيهــا علــى البنــك التــزام حالــي أو اســتداللي لدفــع هــذا المبلــغ نتيجــة لخدمــات ســابقة مقدمــة 

مــن جانــب الموظــف ومــن الممكــن قيــاس االلتــزام بصــورة موثــوق بهــا.

عائد السهم الواحد  11-٤

يقــوم البنــك بعــرض بيانــات العائــد األساســي والعائــد المعــدل ألســهمه العاديــة. يتــم احتســاب العائــد األساســي للســهم بقســمة الربــح أو الخســارة المنســوبة 

إلــى حاملــي األســهم العاديــة للبنــك علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الســنة. 

توزيعات أرباح على أسهم عادية      1٤-٢

ــة يتــم إدراجهــا كإلتــزام وتخصــم مــن حقــوق المســاهمين حينمــا يتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل المســاهمين. يتــم خصــم  ــاح علــى أســهم عادي توزيعــات أرب

ــا يتــم دفعهــا. ــة مــن حقــوق المســاهمين عندم ــاح المرحلي توزيعــات 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   1٤-٣

قطــاع التشــغيل هــو مكــون مــن البنــك يمــارس أنشــطة األعمــال التــي يحقــق مــن خاللهــا ايــرادات ويتكبــد مصروفــات، متضمنــة اإليــرادات والمصروفــات التــي تتعلق 

بمعامــالت مــع أي مــن مكونــات البنــك األخــرى ويتــم فحــص نتائــج أنشــطتها بانتظــام مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي للبنــك )وهــو متخــذ القــرار الرئيســي بالبنــك( 

التخــاذ القــرارات المتعلقــة بتوزيــع المــوارد لــكل قطــاع وقيــاس أدائــه الــذي تتوفــر عنــه المعلومــات الماليــة المنفصلــة. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة  1٤-٤

يتــم تحديــد مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ضمــن الحــدود التــي تحددهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال ومتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة ُعمــان. 

يتــم تســجيل هــذه التكاليــف كمصروفــات فــي الفتــرة التــي يتــم دفعهــا فيهــا.

يتــم توزيــع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن صافــي األربــاح بعــد خصــم الضرائــب واالحتياطيــات القانونيــة واالختياريــة واألمــوال المخصصــة مــن األربــاح للرســملة 

وتوزيعــات األربــاح.

تحدد الجمعية العمومية السنوية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة كما يلي:

أ(  ال يتجــاوز إجماليهــا ٣00.000 ريــال ُعمانــي إذا كان صافــي األربــاح المحققــة يســاوي أو يتجــاوز األربــاح المحققــة فــي الســنة الماليــة الســابقة وال توجــد خســائر أو خســائر 

متراكمــة فــي رأس المــال.

ب(  أال يتجــاوز إجمالــي المبلــغ 1٥0.000 ريــال ُعمانــي حيــث يكــون صافــي األربــاح المحققــة أقــل مــن األربــاح المحققــة فــي الســنة الماليــة الســابقة وال توجــد خســائر فــي 

رأس المــال.

يجب أال تتجاوز أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة، التي إعتمدتها الجمعية العمومية السنوية 10.000 ريال ُعماني لكل عضو مجلس إدارة سنويًا.

األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1   1٤-٥

ــألوراق  ــة ل ــة وفقــا لمضمــون الشــروط التعاقدي ــة أو أدوات حقــوق ملكي ــات مالي يقــوم البنــك بتصنيــف األوراق الرأســمالية المســتديمة الشــريحة رقــم 1 كمطلوب

الرأســمالية المســتديمة الشــريحة رقــم 1. ال يمكــن اســترداد األوراق الرأســمالية المســتديمة الشــريحة رقــم 1 مــن قبــل حامليهــا، ويكــون لهــم الحــق فــي التوزيــع غيــر 

التراكمــي ووفقــًا لتقديــر مجلــس اإلدارة. وبنــاءاً عليــه، يتــم عرضهــا كمكــون ضمــن حقــوق الملكيــة.

٨٨٨٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية  .٥

يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة مــن اإلدارة إجــراء اجتهــادات وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ المقــرر عنهــا لألصــول 

وااللتزامــات وااليــرادات والمصروفــات. وترتكــز التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة علــى الخبــرة الســابقة وعوامــل أخــرى يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف والتي 

تشــكل نتائجهــا أســاس إلجــراء أحــكام حــول القيــم الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات التــي ال تكــون واضحــة مــن مصــادر أخــرى. وينــدر أن تكــون التقديــرات المحاســبية 

الناتجــة مســاوية للنتائــج الفعليــة ذات العالقــة. 

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات التــي تســتند عليهــا علــى أســاس مســتمر. وتــدرج التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية بالفتــرة التــي تتــم فيهــا مراجعــة 

التقديــرات إذا كانــت التعديــالت تؤثــر فقــط علــى الفتــرة أو خــالل فتــرة التعديــل والفتــرات المســتقبلية إذا كان التعديــل يؤثــر علــى الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية. 

التقديــرات المحاســبية الجوهريــة للبنــك هــي:

٥-1   المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لحساب خسائر اإلئتمان المتوقعة وفق منهجية معيار التقارير 
المالية الدولية رقم ٩

يتطلــب قيــاس خســائر انخفــاض القيمــة فــي كٍل مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ ومعيــار المحاســبة الدولــي ٣٩ فــي جميــع فئــات الموجــودات الماليــة، 

إصــدار أحــكام، علــى وجــه الخصــوص، حــول تقديــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية وقيــم الضمانــات عنــد تحديــد خســائر انخفــاض القيمــة وتقييــم 

الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان. هــذه التقديــرات تقودهــا بعــدد مــن العوامــل، حيــث يمكــن أن تــؤدي التغييــرات إلــى مســتويات مختلفــة مــن المخصصــات. 

حســابات خســائر اإلئتمــان المتوقعــة للبنــك هــي نواتــج مــن النمــاذج المعقــدة مــع عــدد مــن االفتراضــات الضمنيــة فيمــا يتعلــق باختيــار المدخــالت المتغيــرة 

واعتمادهــا المتبــادل. تتضمــن عناصــر نمــاذج خســائر اإلئتمــان المتوقعــة التــي تعتبــر األحــكام والتقديــرات المحاســبية مــا يلــي: 

	yنموذج التصنيف االئتماني الداخلي للبنك، الذي يصنف إحتمالية التقصير للدرجات الفردية؛

	y معاييــر البنــك لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان، ومــن ثــم ينبغــي قيــاس المخصصــات المتعلقــة باألصــول الماليــة علــى 

أســاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة والتقييــم النوعــي؛

	yتقسيم األصول المالية عندما يتم تقييم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على أساس جماعي؛

	yتطوير نماذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة، بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت؛

	y ــات، والتأثيــر علــى إحتماليــة ــة وقيــم الضمان ــة، مثــل مســتويات البطال ــد االرتباطــات بيــن ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي والمدخــالت االقتصادي  تحدي

التقصيــر والتعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر والخســائر الناشــئة مــن التقصيــر؛ 

	y.اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي التطلعية وأوزانها االحتمالية، الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

القيمة العادلة لألدوات المشتقة وغيرها من األدوات المالية  ٥-٢

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة التــي ال تتــم المتاجــرة بهــا فــي ســوق نشــطة )مثــل االدوات المشــتقة غيــر المتداولــة( باســتخدام تقنيــات التقييــم. 

يســتخدم البنــك تقديراتــه الختيــار مجموعــة طــرق متنوعــة والقيــام بافتراضــات تعتمــد بشــكل رئيســي علــى ظــروف الســوق القائمــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. 

يســتخدم البنــك تحليــل التدفقــات النقديــة المتوقعــة لتحليــل بعــض القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر التــي لــم يتاجــر بهــا فــي ســوق نشــطة.

تقدير القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة  ٥-٣

فــي حالــة قيــاس األصــول المضمنــة بالقيمــة العادلــة مثــل صناديــق األســهم الخاصــة، تســتخدم اإلدارة صافــي قيمــة األصــول. وتــرى اإلدارة أن صافــي قيمــة األصــول 

لهــذه االســتثمارات تمثــل قيمهــا العادلــة حيــث تقــاس غالبيــة األصــول المضمنــة مقيمــة بالقيمــة العادلــة ويأخــذ صافــي األصــول المبلــغ عنــه لهــذه الكيانــات تغيــرات 

القيــم العادلــة المحدثــة فــي االعتبــار. 

إيرادات الرسوم والعموالت     ٥-٤

يعتمــد إدراج إيــرادات الرســوم والعمــوالت علــى الغــرض التــي يتــم مــن أجلهــا تقديــر العمــوالت وأســاس المحاســبة ألي أداة ماليــة مصاحبــة. تقــوم اإلدارة بتطبيــق 

بعــض اإلفتراضــات واألحــكام مــن أجــل تحديــد الرســوم التــي هــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الســائد ألداة ماليــة، والرســوم المحققــة حيــث يتــم تقديــم 

الخدمــات، والرســوم التــي يتــم تحقيقهــا عنــد تنفيــذ إجــراء هــام.

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية )تابع(  .٥

الضرائب   ٥-٥

توجــد أوجــه عــدم التيقــن فيمــا يتعلــق بتفســير القوانيــن الضريبيــة وكميــة وتوقيــت الدخــل الخاضــع للضريبــة فــي المســتقبل. بالنظــر إلــى مجموعــة واســعة 

مــن العالقــات التجاريــة وطبيعــة االتفاقــات التعاقديــة القائمــة، الخالفــات التــي تنشــأ بيــن النتائــج الفعليــة واالفتراضــات، أو تغييــرات فــي المســتقبل لمثــل هــذه 

االفتراضــات، قــد يحتــم إجــراء التعديــالت فــي المســتقبل لحســاب ضريبــة الدخــل والتــي ســجلت بالفعــل. يقــوم البنــك بتكويــن مخصصــات، اســتنادا إلــى تقديــرات 

معقولــة، عــن العواقــب المحتملــة لوضــع اللمســات النهائيــة للربــوط الضريبيــة للبنــك. مقــدار تلــك المخصصــات يســتند علــى عوامــل مختلفــة، مثــل الخبــرة لربــوط 

ضريبيــة ســابقة وتفســيرات مختلفــة مــن األنظمــة الضريبيــة مــن قبــل الكيــان الخاضــع للضريبــة ومســؤولية جهــاز الضرائــب.

تــدرج األصــول الضريبيــة المؤجلــة عــن جميــع الخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة إلــى حــد أنــه مــن المحتمــل أن الربــح الخاضــع للضريبــة ســيكون متوفــر مقابــل 

الخســائر التــي يمكــن االســتفادة منهــا. يتطلــب مــن اإلدارة إتخــاذ قــرار هــام لتحديــد مقــدار األصــول الضريبيــة المؤجلــة التــي يمكــن إثباتهــا، بنــاءاً علــى التوقيــت 

المحتمــل ومســتوى األربــاح الخاضعــة للضريبــة فــي المســتقبل جنبــًا إلــى جنــب مــع اســتراتيجيات التخطيــط الضريبــي فــي المســتقبل.

تحديد فترة عقد اإليجار    ٥-٦

ـــد )أو الفتـــرات بعـــد خيـــارات اإلنهـــاء( فـــي مـــدة اإليجـــار  ـــع والظـــروف. يتـــم تضميـــن خيـــارات التمدي ـــد مـــدة اإليجـــار، فـــإن المجموعـــة تنظـــر فـــي كافـــة الوقائ عنـــد تحدي
ـــًا إلـــى حـــد معقـــول )أو لـــم يتـــم إنهـــاؤه(. وتنظـــر المجموعـــة فـــي طبيعـــة وقابليـــة تنفيـــذ شـــرط التمديـــد فـــي اتفاقيـــة اإليجـــار وقيمـــة  فقـــط إذا كان اإليجـــار مضمون
التحســـينات علـــى عقـــار مســـتأجر والغرامـــات عنـــد اإلنهـــاء والتكاليـــف وتعطيـــل األعمـــال المطلوبـــة الســـتبدال المبانـــي المســـتأجرة كعوامـــل لتحديـــد مـــدة اإليجـــار. 
قـــد تحتـــوي اتفاقيـــات إيجـــار المبانـــي التـــي تشـــغلها المجموعـــة علـــى خيـــار التمديـــد، حيـــث ال تضـــع المجموعـــة فـــي االعتبـــار خيـــارات التمديـــد بعـــد تحليـــل العوامـــل 

المذكـــورة أعـــاله.

ـــا )أو عـــدم ممارســـته( بالفعـــل أو يصبـــح البنـــك ملزمـــًا بممارســـته )أو عـــدم ممارســـته(.  ال يتـــم مراجعـــة  ـــار م ـــة ممارســـة خي تتـــم إعـــادة تقييـــم مـــدة اإليجـــار فـــي حال
التقييـــم إال فـــي حـــال وقـــوع حـــدث مهـــم أو تغييـــر كبيـــر فـــي الظـــروف التـــي تؤثـــر علـــى هـــذا التقييـــم والتـــي تقـــع فـــي إطـــار ســـيطرة المجموعـــة. خـــالل الســـنة 

الماليـــة، لـــم تقـــم المجموعـــة بمراجعـــة تقييمهـــا لمـــدة اإليجـــار لعـــدم وقـــوع أي أحـــداث أو تغييـــرات مهمـــة.   

تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد 1٩(  7-٥

تم االعتماد على بعض التقديرات فيما يتعلق بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة الناتجة عن التأجيالت المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد 1٩( )ايضاح ٣٨(

النقد واألرصدة لدى البنك المركزي  .٦

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

20202021٢٠٢1٢0٢0

دوالر أمريكي باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

34٫55129.175النقد75.77989٫743

507507وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعماني1.3171٫317

60٫815172.948األرصدة لدى البنك المركزي الُعماني449.216157٫961

526.312249٫02195٫873202.630
════════════════════════

ال يمكن سحب وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعماني بدون موافقة البنك المركزي الُعماني.  )1(

ـــال  ـــه لـــدى البنـــك المركـــزي الُعمانـــي كإحتياطـــي قانونـــي يبلـــغ ٩٥.6٩0 مليـــون ري )٢(  خـــالل الســـنة، إن متوســـط رصيـــد الحـــد األدنـــى الـــذي ينبغـــي اإلحتفـــاظ ب
ُعمانـــي )٢0٢0: ٨6.6٩4 مليـــون ريـــال ُعمانـــي(. 

٩٠٩١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

مستحق من بنوك   .7
31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

٢0٢0٢٠٢1٢٠٢1٢0٢0

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني بالعملة المحلية:
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

 

376-إيداعات بسوق النقد-976

976--376

بالعملة األجنبية:

145٫14732.371إيداعات بسوق النقد84.080377٫005

4622.718قروض لبنوك7.0601٫200

27٫35146.151أرصدة عند الطلب 119.87371٫042

211.013449٫247172٫96081.616

211.٩٨٩٤٤٩٫٢٤71٢7٫٩٦٠٨1.616

)32()1(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة)3()83(

211.906449٫244172٫95981.584
════════════════════════

تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على المستحق من البنوك هو كما يلي

31 ديسمبر 31٢0٢0 ديسمبر ٢٠٢1

إجمالي القيمة الدفترية
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

المجموعالمجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1

81٫616199.053--81٫616كما في 1 يناير 

122٫76339.807-122٫301462أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

)157.244()31٫419(--)31٫419(أصول ملغاة أو تم سدادها

172٫96081.616-172٫498462كما في ٣1 ديسمبر
══════════════════════════════

مستحق من بنوك )تابع(  .7
31 ديسمبر 31٢0٢0 ديسمبر ٢٠٢1

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

المجموعالمجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1

211٫989517.020--211٫989كما في 1 يناير 

318٫866103.395-317٫6661٫200أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

)408.426()81٫608(--)81٫608(أصول ملغاة أو تم سدادها

449٫247211.989-448٫0471٫200كما في ٣1 ديسمبر
══════════════════════════════

31 ديسمبر 31٢0٢0 ديسمبر ٢٠٢1

الخسائر االئتمانية المتوقعة
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

المجموعالمجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1

32816--32كما في 1 يناير 

)784()31(-1)32(صافي المفرج للسنة )ايضاح ٣1(

1٣٢-1-كما في ٣1 ديسمبر  
══════════════════════════════

31 ديسمبر  31٢0٢0 ديسمبر ٢٠٢1

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

المجموعالمجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1

832.119--83كما في 1 يناير 

)2.036()80(-3)83(صافي المفرج للسنة )ايضاح ٣1(

٣٨٣-٣-كما في ٣1 ديسمبر 
══════════════════════════════

القروض والسلف والتمويل - بالصافي   .8
31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

٢0٢0٢٠٢1٢٠٢1٢0٢0

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

1٫833٫2961.695.839الشركات4.404.7774٫761٫807

916٫167936.272التجزئة2.431.8752٫379٫655

2٫749٫4632.632.111إجمالي القروض والسلف والتمويل6.836.6527٫141٫462

)106.443()112٫113(مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة)291٫202()276.475(

)22.171()25٫142(الفوائد التعاقدية غير المدرجة)65٫304()57.587(

)334.062()356٫506()137٫255()128.614(

2٫612٫2082.503.497صافي القروض والسلف والتمويل6.502.5906٫784٫956
════════════════════════

ــل  ــي( مــن خــالل أنشــطة التموي ــال ُعمان ــي )٣1 ديســمبر ٢0٢0: ٢64.٥4٩ مليــون ري ــال ُعمان ــغ ٣٣6.01٢ مليــون ري ــل مبل ــي القــروض والســلف والتموي يتضمــن إجمال

ــل اإلســالمي.  لصحــار اإلســالمي وفــق طريقــة التموي

٩٢٩٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع(  .8

يتكون صافي القروض والسلف والتمويل مما يلي:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

٢0٢0٢٠٢1٢٠٢1٢0٢0

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

2٫525٫8222.403.050قروض6.240.7046٫560٫576

122٫47899.074سحب على المكشوف 257.335318٫125

69٫54282.427قروض مقابل إيصاالت أمانة214.096180٫629

31٫62147.560كمبياالت مخصومة124.51782٫132

2٫749٫4632.632.111إجمالي القروض والسلف والتمويل6.836.6527٫141٫462

)106.443()112٫113(مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة)291٫202()276.475(

)22.171()25٫142(الفوائد التعاقدية غير المدرجة)65٫304()57.587(

)334.062()356٫506()137٫255()128.614(

2٫612٫2082.503.497صافي القروض والسلف والتمويل 6.502.5906٫784٫956
════════════════════════

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

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية 

ريال ُعماني  باآلالفريال ُعماني  باآلالفريال ُعماني  باآلالفريال ُعماني  باآلالف

2٫130٫737344٫288157٫0862٫632٫111كما في 1 يناير ٢0٢1

757٫62579٫87310٫200847٫698أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

)711٫987()10٫119()72٫202()629٫666(أصول ملغاة أو تم سدادها

)1٫574()1٫574(--قروض مشطوبة

)17٫317()17٫317(--قروض محولة إلى محفظة خاصة

532532--قروض مستردة من محفظة خاصة

-)1٫536()19٫749(21٫285تحويالت إلى المرحلة 1

-)1٫536(24٫627)23٫091(تحويالت إلى المرحلة ٢

-12٫255)8٫273()3٫982(تحويالت إلى المرحلة ٣

2٫252٫908348٫564147٫9912٫749٫463في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني  باآلالفريال ُعماني  باآلالفريال ُعماني  باآلالفريال ُعماني  باآلالف

5٫12541٫65959٫659106٫443كما في 1 يناير ٢0٢1

3٫65028٫20935٫30367٫162الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة

)43٫134()4٫012()34٫721()4٫401(إستردادات من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)1٫574()1٫574(--قروض مشطوبة

)17٫317()17٫317(--قروض محولة إلى محفظة خاصة

532532--قروض مستردة من محفظة خاصة

-)483()714(1٫197تحويالت إلى المرحلة 1

-)677(972)294(تحويالت إلى المرحلة ٢

-1٫353)1٫282()71(تحويالت إلى المرحلة ٣

5٫20634٫12372٫784112٫113في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع(  .8

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية 

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

2.092.096353.416123.9732.569.485كما في 1 يناير ٢0٢0

518.38247.35515.149580.886أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

)500.140()10.108()52.425()437.607(أصول ملغاة أو تم سدادها

)467()206()261(-قروض مشطوبة

)17.918()17.918(--قروض محولة إلى محفظة خاصة

265265--قروض مستردة من محفظة خاصة

-)874()45.867(46.741تحويالت إلى المرحلة 1

-)922(80.696)79.774(تحويالت إلى المرحلة ٢

-47.727)38.626()9.101(تحويالت إلى المرحلة ٣

2.130.737344.288157.0862.632.111في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني  باآلالفريال ُعماني  باآلالفريال ُعماني  باآلالفريال ُعماني  باآلالف

10.81141.74547.11299.668كما في 1 يناير ٢0٢0

1.45614.90026.87443.230الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة

)18.332()937()8.766()8.629(إستردادات من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)467()206()261(-قروض مشطوبة

)17.918()17.918(--قروض محولة إلى محفظة خاصة

265265--قروض مستردة من محفظة خاصة

-)346()2.693(3.038تحويالت إلى المرحلة 1

-)334(1.751)1.419(تحويالت إلى المرحلة ٢

-5.149)5.017()132(تحويالت إلى المرحلة ٣

5.12541.65959.659106.443في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

٩٤٩٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع(  .8

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية 

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

5٫534٫381894٫255408٫0166٫836٫652كما في 1 يناير ٢0٢1

1٫967٫856207٫46226٫4942٫201٫812أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

)1٫849٫315()26٫283()187٫537()1٫635٫495(أصول ملغاة أو تم سدادها

)4٫088()4٫088(--قروض مشطوبة

)44٫979()44٫979(--قروض محولة إلى محفظة خاصة

1٫3821٫382--قروض مستردة من محفظة خاصة

-)3٫990()51٫296(55٫286تحويالت إلى المرحلة 1

)2()3٫990(63٫965)59٫977(تحويالت إلى المرحلة ٢

-31٫831)21٫488()10٫343(تحويالت إلى المرحلة ٣

5٫851٫708905٫361384٫3937٫141٫462في ٣1 ديسمبر  ٢٠٢1

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة 

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

13٫312108٫205154٫958276٫475كما في 1 يناير ٢0٢1 

9٫48173٫27091٫696174٫447الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة

)112٫036()10٫421()90٫184()11٫431(إستردادات من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)4٫088()4٫088(--قروض مشطوبة

)44٫979()44٫979(--قروض محولة إلى محفظة خاصة

1٫3821٫382--قروض مستردة من محفظة خاصة

-)1٫255()1٫855(3٫110تحويالت إلى المرحلة 1

-)1٫758(2٫525)766(تحويالت إلى المرحلة ٢

-3٫514)3٫330()184(تحويالت إلى المرحلة ٣ 

13٫52188٫631189٫049291٫202في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع(  .8

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية 

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

5.434.016917.963322.0086.673.987كما في 1 يناير ٢0٢0

1.346.445123.00039.3481.508.793أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

)1.299.063()26.255()136.167()1.136.641(أصول ملغاة أو تم سدادها

)1.213()535()678(-قروض مشطوبة

)46.540()46.540(--قروض محولة إلى محفظة خاصة

688688--قروض مستردة من محفظة خاصة

-)2.270()119.135(121.405تحويالت إلى المرحلة 1

-)2.394(209.599)207.205(تحويالت إلى المرحلة ٢

-123.966)100.327()23.639(تحويالت إلى المرحلة ٣

5.534.381894.255408.0166.836.652في ٣1 ديسمبر  ٢0٢0

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة 

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

28.081108.429122.368258.878كما في 1 يناير ٢0٢0 )إيضاح أ1-6(

3.78238.70169.803112.286الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة

)47.615()2.434()22.769()22.412(إستردادات من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)1.213()535()678(-قروض مشطوبة

)46.540()46.540(--قروض محولة إلى محفظة خاصة

688688--قروض مستردة من محفظة خاصة

-)898()6.995(7.890تحويالت إلى المرحلة 1

-)868(4.548)3.686(تحويالت إلى المرحلة ٢

-13.374)13.031()343(تحويالت إلى المرحلة ٣ 

13.312108.205154.958276.475في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

٩٦٩٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع(  .8

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

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020202120212020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

فائدة تعاقدية غير مدرجة

22٫17115.664الرصيد في بداية السنة40.68657٫587

9٫68410.089غير مدرجة خالل السنة26.20525٫153

)3.582()6٫713(مستردة خالل السنة)17٫436()9.304(

25٫14222.171الرصيد في نهاية السنة57.58765٫304
════════════════════════

تتطلــب جميــع القــروض والســلف ســداد فوائــد، بعضهــا بســعر ثابــت والبعــض اآلخــر بأســعار يعــاد تعديلهــا قبــل االســتحقاق. يتــم تجنيــب الفائــدة بغــرض االلتــزام 

ــل التــي تنخفــض قيمتهــا. كمــا فــي   ٣1 ديســمبر ٢0٢1،  ــل القــروض والســلف والتموي ــح اإلرشــادية التــي أصدرهــا البنــك المركــزي الُعمانــي مقاب بالقواعــد واللوائ

القــروض والســلف والتمويــل التــي لــم يتــم ادراج اســتحقاق عــن فوائدهــا أو التــي تــم تجنيــب فوائدهــا بلغــت قيمتهــا 14٨ مليــون ريــال ُعمانــي )٣1 ديســمبر ٢0٢0: 

1٥٧.1 مليــون ريــال ُعمانــي(.

يحلل الجدول أدناه تركيز القروض والسلف حسب القطاعات االقتصادية:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020202120212020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

916٫167936.271األفراد2.431.8732٫379٫655

459٫208377.269اإلنشاءات979.9191٫192٫748

336٫749289.180مبيعات تجارية بالجملة أو التجزئة751.117874٫673

436٫341430.734خدمات1.118.7901٫133٫353

71٫80078.799المؤسسات المالية204.673186٫494

56٫11059.287نقل واتصاالت153.992145٫740

302٫287275.043الصناعة714.397785٫161

10٫20618.906التجارة الدولية49.10626٫509

71٫70576.147التعدين والمحاجر197.784186٫247

83٫67680.398كهرباء وغاز ومياه208.826217٫340

4٫3748.658غير المقيمين22.48811٫361

8401.419أخرى3.6872٫181

6.836.6527٫141٫4622٫749٫4632.632.111
════════════════════════

أوراق مالية استثمارية  .٩

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020202120212020

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

استثمارات أسهم:

5٫7596.189محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى16.07514٫958

5٫7596.189إجمالي استثمارات أسهم16.07514٫958

استثمارات مدينة:

94٫09996.145محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر249.727244٫413

589٫255378.123محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى982.1381٫530٫532

)880()797(ناقصًا: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة)2٫070()2.286(

صافي استثمارات مدينة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 979.8521٫528٫462
588٫458377.243الشاملة األخرى

345٫635222.166محتفظ بها بالتكلفة المطفأة577.055897٫753

)625()1٫947(ناقصًا: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة)5٫057()1.623(

343٫688221.541محتفظ بها بالتكلفة المطفأة )بالصافي(575.432892٫696

1٫026٫245694.929إجمالي استثمارات مدينة1.805.0112٫665٫571

1٫032٫004701.118إجمالي أوراق مالية استثمارية1.821.0862٫680٫530

════════════

٩٨٩٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

أوراق مالية استثمارية )تابع(  .٩

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  1-٩

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020202120212020
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

استثمارات اسهم غير مدرجة - سلطنة ُعمان

2٫5002.500قطاع الصناعة6.4946٫494

إستثنمارات مدينة مدرجة - خارجية

114117قطاع الخدمات304296

إستثنمارات مدينة مدرجة - سلطنة ُعمان

91٫48591.607سندات التنمية الحكومية 237.940237٫623

1.٩٢1-شهادات ائتمان صكوك - مضمونة-٩٨٩.4

94٫09996.145المجموع249.727244٫413
════════════════════════

ــال ُعمانــي فــي صنــدوق التنميــة الُعمانــي ش.م.ع.م  	  كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، تشــتمل األوراق الماليــة غيــر المدرجــة علــى اســتثمار بمبلــغ 2.50 مليــون ري

)"الصنــدوق"(. تــم تأســيس الصنــدوق فــي 7 مايــو 2014 بموجــب ترخيــص رقــم. 1196427 مــع كــون البنــك هــو المســاهم المؤســس. يهــدف الصنــدوق 

ــة  ــة التحتيــة والمعاهــدات الضريبي ــدة مثــل البني ــا ســلطنة ُعمــان الفري ــد القطاعــات الصناعيــة والصناعــة المتوســطة التــي تســتفيد مــن مزاي ــى تحدي إل

والجغرافيــة والمــوارد الطبيعيــة المعدنيــة للفــرص االســتثمارية المحتملــة. يمتلــك البنــك حاليــًا حصــة 12.66٪ فــي الصنــدوق )31 ديســمبر 2020: 12.66٪(. لــدى 

البنــك اتفاقيــة إدارة اســتثمار مــع الصنــدوق.

أوراق مالية استثمارية )تابع(  .٩

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   ٩-٢

القيمة الدفترية/ 
العادلة

٣1 ديسمبر ٢٠٢1
التكلفة

٣1 ديسمبر ٢٠٢1

القيمة الدفترية/ 
العادلة

٣1 ديسمبر ٢0٢0
التكلفة

٣1 ديسمبر ٢0٢0

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

إستثمارات أسهم مدرجة - سلطنة ُعمان

5٫7597٫0136.1897.669قطاع الخدمات

إستثمارات أسهم غير مدرجة - سلطنة ُعمان

34-34-قطاع الخدمات

5٫7597٫0476.1897.703إجمالي إستثمارات األسهم

إستثمارات مدينة مدرجة - سلطنة ُعمان

7٫1387٫8546.1057.854قطاع العقارات

-)866(-)429(ناقصًا: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

227٫874227٫70729.95629.942قطاع التمويل )أذونات الخزانة وسندات التنمية الحكومية(

-)2(-)14(ناقصًا: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

إستثمارات مدينة مدرجة - أجنبية

354٫243354٫258342.062342.083أذونات الخزانة

-)12(-)354(ناقصًا: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

588٫458589٫819377.243379.879إجمالي إستثمارات مدينة

إجمالي استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
594٫217596٫866383.432387.582الشاملة األخرى

١٠٠١٠١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

أوراق مالية استثمارية )تابع(  .٩

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )تابع(   ٩-٢

القيمة الدفترية/ 
العادلة

٣1 ديسمبر ٢٠٢1

التكلفة
31 ديسمبر 2021

القيمة الدفترية/ 
العادلة

31 ديسمبر 2020

التكلفة
31 ديسمبر 2020

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

إستثمارات أسهم مدرجة - سلطنة ُعمان

14٫95818٫21616.07519.919قطاع الخدمات

إستثمارات أسهم غير مدرجة - سلطنة ُعمان

88-88-قطاع الخدمات

14٫95818٫30416.07520.008إجمالي إستثمارات األسهم

إستثمارات مدينة مدرجة - سلطنة ُعمان

18٫54020٫40015.85720.400قطاع العقارات

-)2.249(-)1٫115(ناقصًا: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

-
--591٫881591٫447قطاع التمويل )أذونات الخزانة وسندات التنمية الحكومية(

---)٣٦(ناقصًا: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

إستثمارات مدينة مدرجة - أجنبية

920٫111920٫151966.280966.299أذونات الخزانة

-)36(-)919(ناقصًا: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

1٫528٫4621٫531٫998979.852986.699إجمالي إستثمارات مدينة

إجمالي استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
1٫543٫4201٫550٫302995.9271.006.706الشاملة األخرى

تحليــل التغيــرات فــي مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى إســتثمارات مدينــة مصنفــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى 

هــو كمــا يلــي:

31 ديسمبر

2020المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

88028-14866الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢1

852)83(-)437(354خسائر ائتمانية متوقعة مدرجة

797880-368429في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

	y تتضمــن ســندات الخزينــة اســتثمارات فــي ســندات الخزينــة بالــدوالر األمريكــي بقيمــة ٣٥4.٣ مليــون ريــال ُعمانــي )٣1 ديســمبر ٢0٢0: ٣4٢.1 مليــون ريــال 

ُعمانــي( تــم تصنيفهــا كضمانــات مقابــل قــروض البنــك البالغــة ٣٥4.٢ مليــون ريــال ُعمانــي )٣1 ديســمبر ٢0٢0: ٣٢٩.1 مليــون ريــال ُعمانــي(.

	y 0.46 :٢0٢0( فــي عــام ٢0٢1، اســتلم البنــك توزيعــات أربــاح بقيمــة 0.40 مليــون ريــال ُعمانــي مــن أســهمه بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى 

مليــون ريــال ُعمانــي(، مســجلة كإيــرادات تشــغيلية أخــرى

أوراق مالية استثمارية )تابع(  .٩

محتفظ بها بالتكلفة المطفأة     ٩-٣

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2020

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

استثمارات مدينة مدرجة - سلطنة ُعمان

٣٢٢٫٩٣٦199.020سندات التنمية الحكومية516.935838٫795

22٫69923.146قطاع الخدمات60.12058٫958

577.055897٫753345٫635222.166

)625()1٫947(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة)5٫057()1.623(

343٫688221.541المجموع575.432892٫696

إن تحليــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ومخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة المقابــل علــى اســتثمارات الديــن المصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا بالتكلفــة 

المطفــأة هــو كالتالــي:

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

222٫166-219٫4292٫737الرصيد كما في 1 يناير 2021

123٫469-117٫9835٫486أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

345٫635-337٫4128٫223في ٣1 ديسمبر  2021

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

625-56758الرصيد كما في 1 يناير 2021

1٫322-987335الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة

1٫947-1٫554393في ٣1 ديسمبر 2021

إجمالي القيمة الدفترية

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

201.360-173.32928.031الرصيد كما في 1 يناير 2020

20.806--20.806أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

--)25.294(25.294تحويالت إلى المرحلة 1

222.166-219.4292.737في ٣1 ديسمبر 2020

١٠٢١٠٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

أوراق مالية استثمارية )تابع(  .٩

محتفظ بها بالتكلفة المطفأة )تابع(     ٩-٣

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

1.508-618890الرصيد كما في 1 يناير 2020

)883(-)832()51(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة/)المحررة(

625-56758في ٣1 ديسمبر 2020

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

577٫055-569٫9467٫109الرصيد كما في 1 يناير 2021

320٫698-306٫44914٫249أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

897٫753-876٫39521٫358في ٣1 ديسمبر 2021

الخسائر االئتمانية المتوقعة

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

1٫623-1٫472151الرصيد كما في 1 يناير 2021

3٫434-2٫562872الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

5٫057-4٫0341٫023في ٣1 ديسمبر 2021

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

523.013-450.20572.808الرصيد كما في 1 يناير 2020

54.042--54.042أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

--)65.699(65.699تحويالت إلى المرحلة 1

577.055-569.9467.109في ٣1 ديسمبر 2020

الخسائر االئتمانية المتوقعة
المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

3.917-1.6052.312الرصيد كما في 1 يناير 2020

)2.294(-)2.161()133(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة

1.623-1.472151في ٣1 ديسمبر 2020

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ممتلكات ومعدات    .1٠
أرض 

بالملكية 
الحرة

برمجيات 
حاسب آلي

األثاث 
والتركيبات

معدات 
سياراتالمكتب

أعمال 
رأسمالية 

المجموعقيد اإلنجاز
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

التكلفة: 

120٫50920٫99311٫3569٫0519455٫79968٫653 يناير 2021

1٫3166٫563-4٫0481481٫051-إضافات

20٫50925٫04111٫50410٫1029457٫11575٫216كما في ٣1 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم:

24٫375-11٫4085٫6196٫476872-1 يناير 2021

3٫102-1٫61576468934-استهالك 

27٫477-13٫0236٫3837٫165906-كما في ٣1 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية في 
3120٫50912٫0185٫1212٫937397٫11547٫739 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 2021 
53٫27031٫21613٫3017٫62910118٫481123٫997)دوالر أمريكي باآلالف(

أرض بالملكية 
الحرة

برمجيات 
حاسب آلي

األثاث 
والتركيبات

معدات 
سياراتالمكتب

أعمال 
رأسمالية 

المجموعقيد اإلنجاز

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

التكلفة: 

120.50918.7417.3327.9959454.27159.793 يناير 2020

1.5288.860-2.2524.0241.056-إضافات

-------تحويالت / إستبعادات

20.50920.99311.3569.0519455.79968.653كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

االستهالك المتراكم:

21.404-9.9284.7725.889815-1 يناير 2020

2.971-1.48084758757-استهالك 

24.375-11.4085.6196.476872-كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

صافي القيمة الدفترية في 
3120.5099.5855.7372.575735.79944.278 ديسمبر 2020

31 ديسمبر 2020 
53.27024.89614.9016.68819015.063115.008)دوالر أمريكي باآلالف(

التكاليف المتكبدة من أجل مشروع المركز الرئيسي الجديد، مدرجة ضمن األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.   )1

١٠٤١٠٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

عقارات استثمارية  .11

ــإدراج هاتيــن القطعتيــن  العقــارات االســتثمارية تمثــل قطعتــي أرض اســتلمهما البنــك كمنحــة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان خــالل عــام ٢00٨. وقــد قــام البنــك ب

بمتوســط تقييــم مقيميــن اثنيــن خــالل عــام ٢00٨. قطعتــا األرض حاليــا محتفــظ بهمــا خاليتيــن. بلغــت القيمــة العادلــة لهــذه الممتلــكات ٣.0 مليــون ريــال ُعمانــي 

كمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1 )٣1 ديســمبر ٢0٢0: ٣.0 مليــون ريــال ُعمانــي(.

كمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1 و ٢0٢0، تســتند القيــم العادلــة للعقــارات علــى التقييمــات التــي تــم إجراؤهــا مــن قبــل مقيــم مســتقل معتمــد. تــم إجــراء التقييــم علــى 

أســاس الســوق المفتــوح.

أصول أخرى  .12
31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020202120212020

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

137٫79544.688أوراق قبول )1(116.073357٫909

3٫5701.789مدفوعات مقدمًا 4.6479٫273

2٫191997مديونيات 2.5905٫691

4٫2782.514 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح 36(6.53011٫112

7٫4375.898الحق في استخدام األصول15.31919٫317

15٫03119.094أخرى49.59439٫041

194.753442٫343170٫30274.980

)1( اإلفصاح عن الخسائر اإلئتمانية المتوقعة حول أوراق قبول مبينة في إيضاح )1٥(.

13.     مستحق لبنوك 
31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020202120212020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

بالعملة المحلية:

17٫02857.752  اقتراضات من سوق النقد150.00544٫229

5٫1095.648أرصدة عند الطلب14.67013٫270

164.67557٫49922٫13763.400

بالعملة األجنبية:

7٣٣٫٩٦٦٥٢1.61٨اقتراضات من سوق النقد٨٥11٫٩٠٦٫٤٠٥.٣٥4.1

47٫004413أرصدة عند الطلب1.073122٫088

115٫756135.130قروض مشتركة 350.987300٫665

1.706.9112٫329٫158896٫726657.161

1.871.5862٫386٫657918٫863720.561

تتضمــن اإلقتراضــات بالعمــالت األجنبيــة، إقتراضــات بنكيــة بمبلــغ ٣٥4.٢4 مليــون ريــال ُعمانــي )٢0٢0: ٣٢٩.0٣ مليــون ريــال ُعمانــي( مــع ضمانــات ضمنيــة فــي شــكل 

أذونــات خزانــة بالــدوالر األمريكــي بمبلــغ ٣٥4.٢6 مليــون ريــال ُعمانــي )٢0٢0: ٣4٢.0٣ مليــون ريــال ُعمانــي(.

تتضمــن التعهــدات الماليــة المطبقــة للقــروض المشــتركة متطلبــات الحــد األدنــى مــن صافــي القيمــة الملموســة للبنــك والحــد األدنــى مــن نســبة كفايــة رأس المــال 

التــي يحتفــظ بهــا البنــك.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ودائع العمالء  .1٤

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020202120212020

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

1٫018٫7211.121.477ودائع ألجل2.912.9272٫646٫029

934٫366717.020ودائع تحت الطلب1.862.3902٫426٫925

375٫102326.573ودائع توفير848.242974٫291

66٫27666.495ودائع هامش172.714172٫145

5.796.2736٫219٫3902٫394٫4652.231.565

٣1 ديسمبر ٣1٢0٢0 ديسمبر ٢٠٢1

المجموعالصيرفة اإلسالميةالصيرفة التقليديةالمجموعالصيرفة اإلسالميةالصيرفة التقليدية

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

 ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

 ريال ُعماني
باآلالف

 ريال ُعماني
باآلالف

880٫737137٫9841٫018٫721985.749135.7281.121.477ودائع ألجل

841٫70692٫660934٫366626.18990.831717.020ودائع تحت الطلب

324٫36050٫742375٫102283.69542.878326.573ودائع توفير

64٫9191٫35766٫27664.3572.13866.495ودائع هامش

2٫111٫722282٫7432٫394٫4651.959.990271.5752.231.565المجموع

٣1 ديسمبر ٣1٢0٢0 ديسمبر ٢٠٢1

المجموعالصيرفة اإلسالميةالصيرفة التقليديةالمجموعالصيرفة اإلسالميةالصيرفة التقليدية

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

 دوالر أمريكي
باآلالف

 دوالر أمريكي
باآلالف

 دوالر أمريكي
باآلالف

2٫287٫629358٫4002٫646٫0292.560.387352.5402.912.927ودائع ألجل

2٫186٫249240٫6752٫426٫9241.626.465235.9251.862.390ودائع تحت الطلب

842٫494131٫797974٫291736.870111.372848.242ودائع توفير

5.553172.714    168٫6213٫525172٫146167.161ودائع هامش

734٫3976٫219٫3905.090.883705.3905.796.273 5٫484٫993المجموع

١٠٦١٠٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التزامات أخرى   .1٥
31 ديسمبر 312020 ديسمبر 312021 ديسمبر 312021 ديسمبر 2020

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي  باآلالف

137٫79544.688أوراق قبول116.073357٫909

5٫3213.862مستحقات الموظفين 10.03113٫821

9٫6168.886ضريبة الدخل مستحقة الدفع 23.08124٫977

791.932القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح ٣6(5.018205

1٫115863إلتزامات ضريبية مؤجلة 2.2412٫897

24٫18023.965مستحقات أخرى ومخصصات 62.24762٫805

5.1229٫943
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على إلتزامات القروض والضمانات 

3٫8281.972المالية وأوراق قبول

509-شهادات إيداع-1.322

6٫7535.090إلتزامات اإليجار على الحق في إستخدام األصول13.22117٫539

188٫68791.767المجموع238.356490٫096

مستحقات الموظفين:

494469مكافآت نهاية الخدمة1.2181٫283

4٫8273.393التزامات أخرى8.81312٫538

10.03113٫8215٫3213.862

الحركة في التزام منافع نهاية الخدمة:

469609في 1 يناير1.5821٫218

188170المصروفات المدرجة في األرباح أو الخسائر441488

)310()163(مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة)423()805(

1.2181٫283494469

)1( فيمــا يلــي تحليــل التغيــرات فــي إجمالــي القيمــة الدفتريــة ومخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة المقابــل علــى إلتزامــات القــروض والضمانــات الماليــة وأوراق 

قبــول:

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1المخاطر القائمة 

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

863٫77034٫2363٫008901٫014الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢1
543٫35415٫899314559٫567أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)467٫619()740()19٫894()446٫985(أصول ملغاة أو تم سدادها
-)14()1٫210(1٫224تحويالت إلى المرحلة 1

-)32(18٫085)18٫053(تحويالت إلى المرحلة ٢
-238)121()117(تحويالت إلى المرحلة ٣

943٫19346٫9952٫774992٫962في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة 

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

1٫3982253491٫972الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢1
2٫3574851٫3844٫226الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة

)2٫371()304()22()2٫045(إستردادات من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
--)3(3تحويالت إلى المرحلة 1

1)5(46)40(تحويالت إلى المرحلة ٢
-4)4(-تحويالت إلى المرحلة ٣ 

1٫6737271٫4283٫828في ٣1 ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

التزامات أخرى )تابع(   .1٥
المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1المخاطر القائمة 

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

750.25753.8211.338805.416الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢0

537.4747.77169545.314أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)449.716()1.717()30.063()417.936(أصول ملغاة أو تم سدادها

-)63()3.814(3.877تحويالت إلى المرحلة 1

-)93(9.872)9.779(تحويالت إلى المرحلة ٢

-3.474)3.351()123(تحويالت إلى المرحلة ٣

863.77034.2363.008901.014في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 ريال ُعماني
باآلالف

 ريال ُعماني
باآلالف

 ريال ُعماني
باآلالف

 ريال ُعماني
باآلالف

1.8171.063412.921الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢0

4.352732884.713الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة

)5.662(-)925()4.737(إستردادات من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

--)12(12تحويالت إلى المرحلة 1

--45)45(تحويالت إلى المرحلة ٢

-20)19()1(تحويالت إلى المرحلة ٣ 

1.3982253491.972في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1المخاطر القائمة 
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف

2٫243٫55988٫9257٫8122٫340٫296الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢1
1٫411٫30941٫2968161٫453٫421أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)1٫214٫595()1٫922()51٫673()1٫161٫000(أصول ملغاة أو تم سدادها
-)36()3٫143(3٫179تحويالت إلى المرحلة 1

-)83(46٫974)46٫891(تحويالت إلى المرحلة ٢
-617)314()303(تحويالت إلى المرحلة ٣

2٫449٫853122٫0657٫2042٫579٫122في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة 
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف

3٫6325839075٫122الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢1
6٫1221٫2603٫59510٫977أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)6٫159()790()57()5٫312(أصول ملغاة أو تم سدادها
-- )8(8تحويالت إلى المرحلة 1

3)12(119)104(تحويالت إلى المرحلة ٢
-10)10(-تحويالت إلى المرحلة ٣ 

4٫3461٫8873٫7109٫943في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

١٠٨١٠٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

التزامات أخرى )تابع(   .1٥
المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1المخاطر القائمة 

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

1.948.719139.7953.4762.091.990الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢0

1.396.03720.1841801.416.400أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)1.168.094()4.460()78.086()1.085.548(أصول ملغاة أو تم سدادها

-)164()9.906(10.070تحويالت إلى المرحلة 1

-)242(25.642)25.400(تحويالت إلى المرحلة ٢

-9.023)8.704()319(تحويالت إلى المرحلة ٣

2.243.55988.9257.8122.340.296في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة 

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

4.7192.7621067.587الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢0

11.30618774912.242أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

)14.707(-)2.403()12.304(أصول ملغاة أو تم سدادها

--)31(31تحويالت إلى المرحلة 1

--117)117(تحويالت إلى المرحلة ٢

-52)49()3(تحويالت إلى المرحلة ٣ 

3.6325839075.122في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

قروض ثانوية  .1٦

قــام البنــك بإصــدار ســندات الديــون الثانويــة بقيمــة ٣٥ مليــون ريــال ُعمانــي خــالل ســنة ٢016 مــع فتــرة اســتحقاق مدتهــا ٧ ســنوات. هــذه األدوات غيــر مدرجــة وغيــر 

قابلــة للتحويــل وغيــر قابلــة للتفــاوض بــدون خيــار طلــب مبكــر وحســبت عليهــا فائــدة بســعر ثابــت. القيمــة األصليــة مــن الديــون الثانويــة ســوف يتــم ســدادها عنــد 

االســتحقاق أي فــي ســنة ٢0٢٣ بينمــا الفائــدة ســوف يتــم ســدادها علــى فتــرات نصــف ســنوية. البنــك مطالــب بتكويــن احتياطــي للديــون الثانويــة بنســبة ٢0٪ مــن 

قيمــة اإلصــدار بشــكل ســنوي خــالل آخــر خمــس ســنوات مــن فتــرة القــروض الثانويــة.  يتــم تكويــن هــذا اإلحتياطــي فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن األربــاح المحتجــزة. 

بالتالــي، تــم خــالل ســنة ٢0٢1 تكويــن إحتياطــي بمقــدار ٧.0 مليــون ريــال ُعمانــي )٢0٢0: ٧.0 مليــون ريــال ُعمانــي(. المبلــغ المتبقــي مــن هــذه القــروض الثانويــة باإلضافــة 

الــى فائــدة كمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1 تعــادل ٣٥.٣٩٢ مليــون ريــال ُعمانــي )٢0٢0: ٣٥.٣٩٢ مليــون ريــال ُعمانــي(.

طبقا للوائح البنك المركزي الُعماني، يتم إعتبار الديون الثانوية مخفضة بإحتياطي السندات الثانوية كرأس المال فئة ٢ ألغراض كفاية رأس المال. 

رأس المال   .17

يتكــون رأســمال البنــك المرخــص بــه مــن 4.000.000.000 ســهم )٣1 ديســمبر ٢0٢0: 4.000.000.000( يتكــون رأســمال البنــك المصــدر مــن  ٢.٩٩0.06٢.٢٩0 ســهم )٣1 ديســمبر ٢0٢0: 

٢.4٣4.٥06.٧٣٥ ســهم(. رأســمال البنــك المدفــوع هــو ٢٩٥.٣٥٥ مليــون ريــال ُعمانــي )٣1 ديســمبر ٢0٢0: ٢4٥.٣٥٥ مليــون ريــال ُعمانــي(.

فــي 1٢ ســبتمبر ٢0٢1، أصــدر البنــك عــدد ٥٥٥.٥٥٥.٥٥٥ ســهمًا مجانيــًا إلــى مســاهميه الحالييــن  بســعر ٩٢ بيســة للســهم الواحــد تتكــون مــن قيمــة إســمية قدرهــا 

٩0 بيســة للســهم الواحــد و ٢ بيســة للســهم الواحــد لتغطيــة مصاريــف اإلصــدار، ممــا نتــج عنــه زيــادة فــي رأس المــال  بمبلــغ ٥0 مليــون ريــال ُعمانــي وإحتياطــي 

قانونــي بمبلــغ 1.0٣4 مليــون ريــال ُعمانــي. 

كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 كان المساهمون الذين يملكون نسبة 10٪ أو أكثر من رأسمال البنك سواًء بصفة شخصية أو مع األطراف ذات العالقة كالتالي:

نسبة المساهمة %عدد األسهم

489٫971٫00716٫39شؤون البالط السلطاني

461٫205٫07215٫42شركة ُعمان للتمويل واالستثمار ش.م.ع.ع

توزيعات أرباح مقترحة  .18

 بالنســـبة لعـــام ٢0٢1 ، اقتـــرح مجلـــس اإلدارة توزيـــع أربـــاح نقديـــة بواقـــع 4 بيســـات للســـهم بقيمـــة 11.٩60 مليـــون ريـــال عمانـــي )٣1 ديســـمبر ٢0٢0: ال شـــيء(. 
 1 CET تخضـــع توزيعـــات األربـــاح المقترحـــة لموافقـــة المســـاهمين فـــي الجمعيـــة العموميـــة الســـنوية. توزيعـــات األربـــاح المقترحـــة عبـــارة عـــن خصـــم مـــن رأســـمال

لغـــرض إحتســـاب نســـب كفايـــة رأســـمال البنـــك )إيضـــاح ٣٩-1(.

احتياطي قانوني  .1٩

ــى أن يبلــغ الرصيــد المتراكــم  ــي إل ــى االحتياطــي القانون ــح العــام إل ــل 10٪ مــن رب ــة الُعمانــي 1٩٧4، يجــب علــى البنــك تحوي ــون الشــركات التجاري وفقــا ألحــكام قان

ــي ثلــث رأســمال البنــك المصــدر علــى األقــل.  لالحتياطــي القانون

احتياطي عام  .٢٠

اإلحتياطــي العــام وقــدره ٩٨٨.000 ريــال ُعمانــي )٣1 ديســمبر ٢0٢0: ٩٨٨.000 ريــال ُعمانــي( قــد تــم تكوينــه مــن أجــل تغطيــة الخســائر المتكبــدة مــن قبــل نافــذة صحــار 

اإلســالمي لعامــي ٢01٣ و٢014. بــدأت نافــذة صحــار اإلســالمي تحقــق أرباحــًا مــن ســنة ٢01٥ وبالتالــي، لــم يتــم إجــراء أي تحويــل إضافــي بعــد عــام ٢014.

احتياطي القيمة العادلة  .٢1

يتضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة صافــي التغيــر التراكمــي للقيمــة العادلــة الســتثمارات األوراق الماليــة المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة 

األخــرى بالصافــي مــن ضريبــة الدخــل التــي تنطبــق إلــى حيــن اســتبعاد أو بيــع االســتثمار أو تخفيــض قيمتــه.

احتياطي انخفاض القيمة   .٢٢

وفًقــا لتعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم BM 1149، فــي ســنة التطبيــق، إذا كان مخصــص انخفــاض القيمــة المســتند إلــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 

الماليــة ٩ أقــل مــن مخصــص انخفــاض القيمــة وفًقــا لإلرشــادات التنظيميــة، يتــم تحويــل الفائــض كتخصيــص مــن ربــح الســنة إلــى االحتياطــي التنظيمــي "احتياطــي 

انخفــاض القيمــة" بموجــب حقــوق المســاهمين. فــي الســنوات الالحقــة، إذا كان مخصــص انخفــاض القيمــة المســتند إلــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ 

أقــل مــن مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة كمبــادئ توجيهيــة تنظيميــة، يتــم تحويــل الفائــض كتخصيــص مــن ربــح الســنة إلــى احتياطــي انخفــاض القيمــة.

ال يمكــن للبنــك اســتخدام احتياطــي انخفــاض القيمــة التنظيمــي لحســاب كفايــة رأس المــال أو لإلعــالن عــن أي توزيعــات أربــاح. يتطلــب اســتخدام احتياطــي 

انخفــاض القيمــة الــذي تــم إنشــاؤه أعــاله موافقــة مســبقة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي.

 وفًقــا لتعاميــم البنــك المركــزي الُعمانــي  BSD / CB & FLC /2022/001، تــم تعليــق متطلبــات مخصصــات البنــك المركــزي اإلضافيــة حتــى نهايــة الســنة

المالية ٢0٢٢.

بنــاء عليــه، بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي ديســمبر ٢0٢1، لــم يقــم البنــك بــأي تحويــل إلــى احتياطــي انخفــاض القيمــة )راجــع إيضــاح ٣4( )٣1 ديســمبر ٢0٢0: 464.٥ 

مليــون ريــال ُعمانــي(.

األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1  .23

قــام البنــك بإصــدار أوراق رأســمالية مســتديمة الشــريحة رقــم 1 بمبلــغ 100 مليــون ريــال ُعمانــي فــي ٢٥ ســبتمبر ٢01٧. تحمــل األوراق الرأســمالية المســتديمة الشــريحة 

رقــم 1 فائــدة علــى قيمتهــا االســمية مــن تاريــخ اإلصــدار إلــى تاريــخ اإلســتدعاء األول بســعر فائــدة ســنوي ثابــت قــدره ٧.٧٥٪. وبعــد ذلــك ســيتم إعــادة تحديــد ســعر 

الفائــدة علــى فتــرات خمــس ســنوات. يتــم دفــع الفائــدة علــى أســاس نصــف ســنوي علــى أســاس متأخــرات وتعامــل كخصــم مــن حقــوق المســاهمين. 

فــي 14 مــارس ٢0٢0، قــام البنــك باإلصــدار الثانــي لــألوراق الرأســمالية المســتديمة الشــريحة رقــم 1 بمبلــغ 100 مليــون ريــال ُعمانــي. تحمــل األوراق الرأســمالية المســتديمة 

الشــريحة رقــم 1 فائــدة علــى قيمتهــا االســمية مــن تاريــخ اإلصــدار إلــى تاريــخ اإلســتدعاء األول بســعر فائــدة ســنوي ثابــت قــدره ٧.٥0٪. وبعــد ذلــك ســيتم إعــادة تحديــد 

ســعر الفائــدة علــى فتــرات خمــس ســنوات. يتــم دفــع الفائــدة علــى أســاس نصــف ســنوي علــى أســاس متأخــرات وتعامــل كخصــم مــن حقــوق المســاهمين. 

تشــكل األوراق الماليــة التزامــات مباشــرة وغيــر مشــروطة وثانويــة وغيــر مضمونــة للبنــك وتصنــف كحقــوق مســاهمين وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣٢: 

األدوات الماليــة - التصنيــف. ليــس لديهــا تاريــخ اســتحقاق ثابــت أو نهائــي. يجــوز للبنــك وفقــًا لتقديــره وبعــد موافقــة مســبقة مــن الهيئــة التنظيميــة ذات الصلــة 

أن يمــارس خيــاره فــي اســترداد األوراق الماليــة بالكامــل )وليــس جزئيــًا( فــي تاريــخ اإلســتدعاء األول أي الذكــرى الســنوية الخامســة لتاريــخ اإلصــدار وفــي كل خمــس 

ســنوات بعــد ذلــك، رهنــًا بموافقــة مســبقة مــن الســلطات التنظيميــة. يجــوز للبنــك وفقــًا لتقديــره وحــده أن يختــار عــدم توزيــع الفوائــد. وهــذا ال يعتبــر حدثــًا للتخلف 

عــن الســداد إذا لــم يقــم البنــك بدفــع فوائــد، فــي تاريــخ دفــع الفائــدة المقــرر )ألي ســبب كان(، فينبغــي علــى البنــك عــدم إجــراء أي توزيــع أو دفــع آخــر فيمــا يتعلــق 

بأســهمه العاديــة أو أي مــن أســهمه األخــرى أدوات رأس المــال العاديــة 1 أو األوراق الماليــة، التــي تحتــل مرتبــة أدنــى أو متقاربــة مــع األوراق الرأســمالية المســتديمة 

الشــريحة رقــم 1 إال إذا دفعــت دفعــة واحــدة مــن الفوائــد بالكامــل علــى األوراق الماليــة.

١١٠١١١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1 )تابع(  .٢٣

كما تسمح شروط األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1 للبنك بخفض )كاماًل أو جزئيًا( أي مبالغ مستحقة لحاملي األوراق المالية في بعض الظروف.

تم دفع 1٥.٢٥0 مليون ريال ُعماني كقسيمة )كوبون( خالل سنة ٢0٢1 )٢0٢0: 1٥.٢٥0 مليون ريال ُعماني( وتم إدراجها في بيان التغيرات في حقوق المساهمين.

صافي األصول للسهم الواحد  .٢٤

يســتند إحتســاب صافــي األصــول للســهم الواحــد علــى صافــي األصــول البالغــة ٣٩6.٥٧٨ مليــون ريــال ُعمانــي كمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1 )٣1 ديســمبر ٢0٢0: ٧0.٣٣1 

مليــون ريــال ُعمانــي( المنســوبة إلــى حاملــي األســهم العاديــة علــى عــدد ٢.٩٩0.06٢.٢٩0 ســهم عــادي )٣1 ديســمبر ٢0٢0: ٢.4٣4.٥06.٧٣٥ ســهم عــادي(، كونهــا عــدد 

األســهم القائمــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1.

االلتزامات العرضية واالرتباطات  .٢٥

االلتزامات العرضية ٢٥-أ  

تؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميل عن األداء بموجب بنود العقد.

31 ديسمبر31 ديسمبر  31 ديسمبر31 ديسمبر

2020202120212020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني
 باآلالف

ريال ُعماني
 باآلالف

235٫442219.684  ضمانات570.609611٫537

103٫079201.364  اعتمادات مستندية523.022267٫738

1.093.631879٫275338٫521421.048
════════════════════════

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020202120212020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

81٫477107.652اإلنشاءات279.616211٫629

58٫64022.224المؤسسات المالية57.725152٫312

62٫139151.338التجارة الدولية393.086161٫400

53٫06852.190خدمات135.558137٫839

16٫78910.220الصناعة26.54543٫608

37٫15653.374الحكومة138.63496٫509

16٫54617.387نقل واتصاالت45.16142٫977

-279التعدين والمحاجر725-

3٫0783.841الكهرباء والغاز والمياه9.9777٫995

9٫3492.822أخرى7.32924٫281

1.093.631879٫275338٫521421.048

════════════════════════

االلتزامات العرضية واالرتباطات )تابع(  .٢٥

االرتباطات ٢٥-ب 

تتضمــن االرتباطــات المتعلقــة باالئتمــان االرتباطــات بزيــادة ائتمــان واعتمــادات مســتندية ضمانــات مســاندة تــم تصميمهــا لمقابلــة متطلبــات عمــالء البنــك. 

االرتباطــات لزيــادة ائتمــان تمثــل االرتباطــات التعاقديــة لتقديــم قــروض وائتمــان متجــدد. فــي العــادة تكــون لالرتباطــات تواريــخ انتهــاء ثابتــة أو شــروط إنهــاء أخــرى 

وهــي تتطلــب دفــع رســوم عنهــا. حيــث أن تلــك االرتباطــات قــد تنتهــي بــدون الســحب منهــا لــذا ليــس بالضــرورة أن يمثــل إجمالــي مبالــغ العقــد التزامــات التدفــق 

النقــدي المســتقبلية.

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020202120212020

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

3٫3112.826ارتباطات رأسمالية7.3408٫600

516٫515435.278ارتباطات متعلقة باالئتمان1.130.5921٫341٫597

1.137.9321٫350٫197519٫826438.104
════════════════════════

التقاضي ٢٥-ج 

التقاضــي أمــر شــائع فــي القطــاع المصرفــي نظــراً لطبيعــة األعمــال المضطلــع بهــا. يوجــد لــدى البنــك ضوابــط وسياســات رســمية إلدارة المطالبــات القانونيــة. عنــد 

الحصــول علــى المشــورة المهنيــة ويتــم تقديــر مبلــغ الخســارة علــى نحــو معقــول، يقــوم البنــك بتوفيــر تقديمــات أليــة آثــار ســلبية التــي قــد تكــون مــن المطالبــات 

علــى مركــزه المالــي. لــم يتــم تكويــن أي مخصــص كمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1 )٢0٢0: لــم يتــم تكويــن مخصــص(، حيــث كمــا تشــير المشــورة المهنيــة أنــه مــن غيــر 

المحتمــل أن أيــة خســارة كبيــرة ســوف تنشــأ.

إيرادات الفوائد   .٢٦
٣1 ديسمبر

2020
31 ديسمبر

2021
31 ديسمبر

2021
31 ديسمبر

2020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

 ريال ُعماني
باآلالف

5751.359مستحق من بنوك3.5301٫494

124٫952126.992قروض وسلف وتمويل329.849324٫551

22٫68418.636استثمارات أوراق مالية48.40558٫919

381.784384٫964148٫211146.987

════════════════════════

مصروفات الفوائد  .٢7
٣1 ديسمبر

2020
31 ديسمبر

2021
31 ديسمبر

2021
31 ديسمبر

2020

 دوالرأمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

 ريال ُعماني
باآلالف

12٫84015.140مستحق لبنوك39.32533٫351

55٫15657.420ودائع العمالء149.143143٫262

2٫4492.456قروض ثانوية6.3796٫361

194.847182٫97470٫44575.016

════════════════════════

١١٢١١٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

صافي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية  .٢8

إجمالي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية ٢8-أ  

٣1 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

25104مستحق من بنوك27365

16٫13212.678تمويل إلى العمالء32.92741٫901

1٫6651.438إستثمارات 3.7354٫325

36.93546٫29117٫82214.220
════════════════════════

أرباح دفعت إلى مودعين وبنوك  ٢8-ب  

٣1 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

9٫4508.169أرباح دفعت إلى مودعين21.21824٫546

365352أرباح دفعت إلى بنوك 914948

22.13225٫4949٫8158.521

14.80320٫797
صافي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة 

8٫0075.699اإلستثمارية
════════════════════════

إيرادات التشغيل األخرى   .٢٩
٣1 ديسمبر

2020
31 ديسمبر

2021
31 ديسمبر

2021
31 ديسمبر

2020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

 ريال ُعماني
باآلالف

16.19912.774أتعاب وعموالت 33.17942٫076

5.0291.146صافي أرباح من التعامالت بعمالت أجنبية2.97713٫062

395464إيرادات توزيعات أرباح1.2051٫026

-47إسترداد ديون معدومة122-

)69(3.221أرباح/)خسائر( من إستثمارات8٫366)179(

37.18264٫65224٫89114.315

════════════════════════

مصروفات التشغيل األخرى  .٣٠
٣1 ديسمبر

2020
31 ديسمبر

2021
31 ديسمبر

2021
31 ديسمبر

2020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

 ريال ُعماني
 باآلالف

13٫44311.142تكاليف تشغيل وإدارة28.94134٫917

3٫5863.521تكاليف اإلشغال9.1459٫314

150156مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة405390

4842أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 109124

143143
مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة 

5555 الشرعية 

38.74344٫88817٫28214.916
════════════════════════

صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى  .٣1
٣1 ديسمبر

2020
31 ديسمبر

2021
31 ديسمبر

2021
31 ديسمبر

2020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

مصروفات إنخفاض قيمة تم تكوين مخصص لها / )مفرج عنها( حول:

24٫02824.898قروض وسلف وتمويل64.67062٫410

)949(1٫854إلتزامات قروض وضمانات مالية4٫817)2.465(

)784()31(مستحق من بنوك )81()2.036(

)883(1٫322سندات الدين بالتكلفة المطفأة 3٫434)2.294(

852)83(سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى)216(2.213

60.08870٫364
مصروفات إنخفاض قيمة قروض ومخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى 

27٫09023.134وفق معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩، بالصافي
════════════════════════

ضريبة الدخل  .٣٢

مدرجة في بيان الدخل الشامل ٣٢-أ  

٣1 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

مصروفات الضريبة 

4٫7233.296- الضريبة الحالية8.56112٫267

144-- ضريبة الفترة السابقة-374

252243- مصروف ضريبة مؤجلة 631655

4٫9753.683إجمالي مصروفات ضريبة الدخل 9.56612٫922
════════════════════════

يخضع البنك لضريبة الدخل للسنة وفقًا لقانون ضريبة الدخل في سلطنة ُعمان بمعدل 1٥٪ على األرباح الخاضعة.

١١٤١١٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

ضريبة الدخل )تابع(  .٣٢

التسوية ٣٢-ب 

٣1 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2020

دوالر أمريكي دوالر أمريكي باآلالف
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

33٫31323.696الربح قبل الضريبة للسنة61.54886٫527

4٫9973.555ضريبة الدخل بمعدل 9.23412٫979%1٥

أثر ضريبة لـ:

3798- مصروفات / خسائر غير قابلة للخصم25496

)61()59(- الدخل المعفى من الضريبة)153()158(

91-- ضريبة الفترة السابقة-236

4٫9753.683مصروف ضريبة الدخل9.56612٫922
════════════════════════

الربط الضريبي ٣٢-ج  

تــم اإلنتهــاء مــن الربــوط الضريبيــة للبنــك عــن الســنوات مــن ٢00٧ إلــى ٢01٧ ولــم يتــم اإلتفــاق بعــد مــع جهــاز الضرائــب علــى الربــط الضريبــي للبنــك للســنوات 

مــن ٢01٨ إلــى ٢0٢0. ويــرى البنــك أن أيــة ضرائــب إضافيــة، إن وجــدت، والمتعلقــة بســنوات الضريبــة المفتوحــة لــن تكــون جوهريــة للمركــز المالــي للبنــك كمــا فــي ٣1 

ديســمبر ٢0٢1.

حركة مخصص الضريبة الحالية ٣٢-د 

٣1 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2020

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

8٫8869.677الرصيد في بداية السنة 25.13523٫081

4٫7253.440المحمل خالل السنة 8.93512٫273

)4.231()3٫995(المدفوع خالل السنة)10٫377()10.989(

9٫6168.886الرصيد كما في نهاية السنة23.08124٫977
════════════════════════

العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد  .٣٣

الحركة في أصول/)التزامات( ضريبية مؤجلة  ٣٢-هـ 

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2020

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

)621()863(الرصيد في بداية السنة )2٫241()1.613(

)242()252(المكون خالل السنة)656()628(

)863()1٫115(الرصيد كما في نهاية السنة 2٫897)2.241(
════════════════════════

103109أصل ضريبي مؤجل281268

)972()1٫218(إلتزام ضريبي مؤجل)3٫165()2.522(

)٨6٣()1٫115(الرصيد كما في نهاية السنة)2٫897()2.241(
════════════════════════

يتم إحتساب العائد األساسي للسهم بقسمة صافي الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 

٣1 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2020

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

28٫33820.013ربح السنة51.98273٫605

)15.250()15٫250(ناقص: قسيمة الفئة 1 اإلضافية )39٫613()39.610(

12.37233٫992
ربح السنة المنسوب إلى حملة أسهم البنك بعد القسيمة وتكلفة إصدار 

13٫0884.763أسهم رأسمال الفئة 1 اإلضافية 

2٫603٫4572.434.507المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باأللف(  2.434.5072٫603٫457

5٫031.96العائد األساسي للسهم الواحد للسنة )بالسنت / بالبيسة(0.511٫31
════════════════════════

١١٦١١٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

األدوات المالية  .٣٤

يقــدم الجــدول أدنــاه مقارنــة بيــن المخصــص المحتفــظ بــه وفًقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ والمطلــوب بموجــب تعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم 

BM 977

٣1 ديسمبر ٢٠٢1 

التصنيف:

البنك المركزي الُعماني

تصنيف 
معيار التقارير 

المالية 
الدولية رقم ٩ 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي 
الُعماني

مخصص 
معيار التقارير 

المالية 
الدولية رقم ٩

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني 
ومعيار 
التقارير 
المالية 

الدولية رقم ٩
صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي 
الفائدة وفق 

معيار التقارير 
المالية 

الدولية رقم ٩

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
الُعماني 

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

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

--2.176.53431.0654.83226.2332.171.702المرحلة 1

--62.041)1.771(64.7409282.699المرحلة ٢معياري

-------المرحلة ٣

--2٫241٫27431٫9937٫53124٫4622٫233٫743مجموع فرعي

--76.37484437447076.000المرحلة 1

--252.400)24.359(283.8247.06531.424المرحلة ٢إشارة خاصة

-------المرحلة ٣

--328٫400)23٫889(360٫1987٫90931٫798مجموع فرعي

-------المرحلة 1

-------المرحلة ٢دون المعيار

3.230109109)379(4.8561.2471.626المرحلة ٣

3٫230109109)379(4٫8561٫2471٫626مجموع فرعي

-------المرحلة 1

-------المرحلة ٢مشكوك في 

23.55911.40611.04536112.5141.7441.744المرحلة ٣تحصيله

23٫55911٫40611٫04536112٫5141٫7441٫744مجموع فرعي

-------المرحلة 1

-------المرحلة ٢خسارة

34.32123.28923.289)12.489(119.57672.76685.255المرحلة ٣

34٫32123٫28923٫289)12٫489(119٫57672٫76685٫255مجموع فرعي

إجمالي 
القروض

والسلف والتمويل

--2.252.90831.9095.20626.7032.247.702المرحلة 1

--314.441)26.130(348.5647.99334.123المرحلة ٢

50.06525.14225.142)12.507(147.99185.41997.926المرحلة ٣

2٫612٫20825٫14225٫142)11٫934(2٫749٫463125٫321137٫255مجموع فرعي

*على المستحق من البنوك 
واستثمار األوراق المالية والتزامات 

القروض والضمانات المالية

--2.028.603)3.584(2.032.19033.587المرحلة 1 

--64.290)1.558(1.558-65.848المرحلة ٢

--1.346)1.428(1.428-2.774المرحلة ٣

--٢٫٠٩٤٫٢٣٩)٦٫٥7٠(٢٫1٠٠٫81٢٣٦٫٥7٣مجموع فرعي

--4.285.09831.9128.79323.1194.276.305المرحلة 1

--378.731)27.688(414.4127.99335.681المرحلة ٢

51.41125.14225.142)13.935(150.76585.41999.354المرحلة ٣

4٫706٫44725٫14225٫142)18٫504(4٫850٫275125٫324143٫828إجمالي

*البنود األخرى التي لم تتم تغطيتها بموجب تعميم البنك المركزي الُعماني رقم BM 977 والتوجيهات ذات الصلة.

األدوات المالية )تابع(  .٣٤
٣1 ديسمبر ٢٠٢٠ 

التصنيف:

البنك المركزي الُعماني

تصنيف 
معيار التقارير 

المالية الدولية 
رقم ٩ 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

الفرق بين البنك 
المركزي الُعماني 

ومعيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم ٩
صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي الفائدة 
وفق معيار 

التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
الُعماني 

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

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

--2.107.39726.8674.96621.9012.102.431المرحلة 1

--81.536)3.747(86.4471.1644.911المرحلة ٢معياري

-------المرحلة ٣

--2.193.84427.7989.87718.1542.183.967مجموع فرعي

--23.34030415914523.181المرحلة 1

--221.093)30.338(257.8416.41036.748المرحلة ٢إشارة خاصة

-------المرحلة ٣

--244.274)30.193(281.1816.71436.907مجموع فرعي

-------المرحلة 1

-------المرحلة ٢دون المعيار

5.752103103)529(8.4142.1332.662المرحلة ٣

5.752103103)529(8.4142.1332.662مجموع فرعي

-------المرحلة 1

-------المرحلة ٢مشكوك في 

24.057852852)2.191(37.23110.98313.174المرحلة ٣تحصيله

24.057852852)2.191(37.23110.98313.174مجموع فرعي

-------المرحلة 1

-------المرحلة ٢خسارة

111.44168.50665.9942.51245.44721.21621.216المرحلة ٣

111.44168.50665.9942.51245.44721.21621.216مجموع فرعي

إجمالي 
القروض

والسلف والتمويل

--2.130.73727.1715.12522.0462.125.612المرحلة 1

--302.629)34.085(344.2887.57441.659المرحلة ٢

75.25622.17122.171)208(157.08681.62281.830المرحلة ٣

2.503.49722.17122.171)12.247(2.632.111116.367128.614مجموع فرعي

*على المستحق من البنوك 
واستثمار األوراق المالية والتزامات 

القروض والضمانات المالية

--1.541.009)1.998(1.543.020132.011المرحلة 1 

--41.931)1.149(1.149-43.080المرحلة ٢

--2.659)349(349-3.008المرحلة ٣

--1.٥٨٥.٥٩٩)٣.4٩6(1.٥٨٩.10٨1٣٣.٥0٩مجموع فرعي

--3.673.75727.1847.13620.0483.666.621المرحلة 1

--344.560)35.234(387.3687.57442.808المرحلة ٢

77.91522.17122.171)557(160.09481.62282.179المرحلة ٣

4.089.09622.17122.171)15.743(4.221.219116.380132.123إجمالي

١١٨١١٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

األدوات المالية )تابع(  .٣٤
٣1 ديسمبر ٢٠٢1 

التصنيف:

البنك المركزي الُعماني
تصنيف 

معيار التقارير 
المالية 

الدولية رقم ٩ 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي 
الُعماني

مخصص 
معيار التقارير 

المالية 
الدولية رقم ٩

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني 
ومعيار 
التقارير 
المالية 

الدولية رقم ٩
صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي 
الفائدة وفق 

معيار التقارير 
المالية 

الدولية رقم ٩

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
الُعماني 

دوالر أمريكي  
باآلالف

دوالر أمريكي  
باآلالف

دوالر أمريكي  
باآلالف

دوالر أمريكي  
باآلالف

دوالر أمريكي  
باآلالف

دوالر أمريكي  
باآلالف

دوالر أمريكي  
باآلالف

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

--5.653.33580.68812.55168.1375.640.784المرحلة 1

--161.146)4.600(168.1562.4107.010المرحلة ٢مصنف غير متعثر 

-------المرحلة ٣

--5٫821٫49183٫09819٫56163٫5375٫801٫930مجموع فرعي

--198.3742.1929711.221197.403المرحلة 1

--655.584)63.270(737.20518.35181.621المرحلة ٢مصنف متعثر

-------المرحلة ٣

--852٫987)62٫049(935٫57920٫54382٫592مجموع فرعي

-------المرحلة 1

-------المرحلة ٢المجموع

8.390283283)984(12.6133.2394.223المرحلة ٣

8٫390283283)984(12٫6133٫2394٫223مجموع فرعي

-------المرحلة 1

-------المرحلة ٢مشكوك في 

61.19229.62628.68893832.5044.5304.530المرحلة ٣تحصيله

61٫19229٫62628٫68893832٫5044٫5304٫530مجموع فرعي

-------المرحلة 1

-------المرحلة ٢خسارة

89.14560.49160.491)32.439(310.587189.003221.442المرحلة ٣

89٫14560٫49160٫491)32٫439(310٫587189٫003221٫442مجموع فرعي

إجمالي 
القروض

والسلف والتمويل

--5.851.70982.88013.52269.3585.838.187المرحلة 1

--816.730)67.870(905.36120.76188.631المرحلة ٢

130.03965.30465.304)32.485(384.392221.868254.353المرحلة ٣

6٫784٫95665٫30465٫304)30٫997(7٫141٫462325٫509356٫506مجموع فرعي

*على المستحق من البنوك واستثمار 

األوراق المالية والتزامات القروض 
والضمانات المالية

--5.269.099)9.309(5.278.41689.317المرحلة 1 

--166.987)4.047(4.047-171.034المرحلة ٢

--3.496)3.709(3.709-7.205المرحلة ٣

--٥٫٤٣٩٫٥8٢)17٫٠٦٥(٥٫٤٥٦٫٦٥٥817٫٠7٣مجموع فرعي

--11.130.12582.88822.83960.04911.107.286المرحلة 1

--983.717)71.917(1.076.39520.76192.678المرحلة ٢

133.53565.30465.304)36.194(391.597221.868258.062المرحلة ٣

12٫224٫53865٫30465٫304)48٫062(12٫598٫117325٫517373٫579إجمالي

*البنود األخرى التي لم تتم تغطيتها بموجب تعميم البنك المركزي الُعماني رقم BM 977 والتوجيهات ذات الصلة.

األدوات المالية )تابع(  .٣٤
٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

التصنيف:

البنك المركزي الُعماني

تصنيف 
معيار التقارير 

المالية الدولية 
رقم ٩ 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

الفرق بين البنك 
المركزي الُعماني 

ومعيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم ٩
صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي الفائدة 
وفق معيار 

التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
الُعماني 

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

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

--5.473.75869.78412.89956.8855.460.859المرحلة 1

--211.782)9.733(224.5383.02312.756المرحلة ٢معياري

-------المرحلة ٣

--5.698.29672.80725.65547.1525.672.641مجموع فرعي

--60.62379041337760.210المرحلة 1

--574.268)78.800(669.71716.64995.449المرحلة ٢إشارة خاصة

-------المرحلة ٣

--634.478)78.423(730.34017.43995.862مجموع فرعي

-------المرحلة 1

-------المرحلة ٢دون المعيار

14.941268268)1.374(21.8555.5406.914المرحلة ٣

14.941268268)1.374(21.8555.5406.914مجموع فرعي

-------المرحلة 1

-------المرحلة ٢مشكوك في 

62.4862.2132.213)5.691(96.70428.52734.218المرحلة ٣تحصيله

62.4862.2132.213)5.691(96.70428.52734.218مجموع فرعي

-------المرحلة 1

-------المرحلة ٢خسارة

289.457177.938171.4136.525118.04455.10655.106المرحلة ٣

289.457177.938171.4136.525118.04455.10655.106مجموع فرعي

إجمالي 
القروض

والسلف والتمويل

--5.534.38170.57413.31257.2625.521.069المرحلة 1

--786.050)88.533(894.25519.672108.205المرحلة ٢

195.47157.58757.587)540(408.016212.005212.545المرحلة ٣

6.502.59057.58757.587)31.811(6.836.652302.251334.062مجموع فرعي

*على المستحق من البنوك 
واستثمار األوراق المالية والتزامات 

القروض والضمانات المالية

--4.002.621)5.189(4.007.844345.223المرحلة 1 

--108.912)2.984(2.984-111.896المرحلة ٢

--6.907)906(906-7.813المرحلة ٣

--4.11٨.440)٩.0٧٩(4.1٢٧.٥٥٣٣4٩.11٣مجموع فرعي

--9.542.22570.60818.53552.0739.523.690المرحلة 1

--894.962)91.517(1.006.15119.672111.189المرحلة ٢

202.37857.58757.587)1.446(415.829212.005213.451المرحلة ٣

10.621.03057.58757.587)40.890(10.964.205302.285343.175إجمالي

وفقــًا لمتطلبــات البنــك المركــزي الُعمانــي، عندمــا يكــون إجمالــي مخصــص المحفظــة واألســس المحــددة محتســبة وفقــًا لقواعــد البنــك المركــزي الُعمانــي أكبــر 

مــن  مخصــص إنخفــاض القيمــة المحتســب بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩، فــإن الفــرق، بالصافــي مــن تأثيــر الضريبــة، ســيتم تحويلــه إلــى إحتياطــي 

إنخفــاض قيمــة بالتخصيــص مــن األربــاح المحتجــزة. بشــكل عــام، يحــول البنــك هــذا المبلــغ بشــكل ســنوي فــي نهايــة الســنة. 

١٢٠١٢١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

األدوات المالية )تابع(  .٣٤

البنك المركزي الُعماني 
معيار التقارير المالية 

الفرقالدولية رقم ٩

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

26٫34027٫090750خسارة انخفاض القيمة المحملة إلى بيان الدخل الشامل

)6٫638(150٫466143٫828مخصصات

-5٫385٫38إجمالي نسبة القروض المتعثرة )نسبة مئوية(*

1٫441٫920٫48صافي نسبة القروض المتعثرة )نسبة مئوية(*

*يتم احتساب القروض المتعثرة على أساس تمويل القروض والسلف المتعثرة.

تسوية مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة األصول المالية مبينة أدناه:

البنك المركزي الُعماني
معيار التقارير المالية 

الدولية رقم ٩

125.321112.113إجمالي سلف وتمويل القروض

31مستحقات من بنوك

1.947-أوراق مالية استثمارية )بالتكلفة المطفأة(

797-أوراق مالية استثمارية )بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى(

3.828-التزامات قرض وضمانات مالية

125٫324118٫686مجموع الخسائر االئتمانية المتوقعة

25.14225.142فائدة تعاقدية غير مدرجة

150٫466143٫828مجموع الخسائر االئتمانية المتوقعة والفوائد التعاقدية غير المدرجة

تحليــل التغيــرات فــي مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى مســتحقات مــن بنــوك وإيداعــات أخــرى بســوق النقــد والقــروض والســلف والتمويــل )بإســتبعاد 

فائــدة تعاقديــة غيــر مدرجــة( واإلســتثمارات وإلتزامــات القــرض والضمانــات الماليــة، هــو كمــا يلــي: 

المجموعالمرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

7٫13642٫80860٫008109٫952كما في 1 يناير ٢0٢1

7٫34029٫03036٫68873٫058الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة

)45٫968()4٫316()35٫173()6٫479(إستردادات من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)1٫574()1٫574(--قروض مشطوبة

)17٫317()17٫317(--قروض محولة إلى محفظة خاصة

532532--قروض مستردة من محفظة خاصة

-)483()717(1٫200تحويالت إلى المرحلة 1

-)682(1٫018)335(تحويالت إلى المرحلة ٢

- 1٫356)1٫285( )69(تحويالت إلى المرحلة ٣

118٫686 74٫212 35٫681 8٫793في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

األدوات المالية )تابع(  .٣٤

تحليــل التغيــرات فــي مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى مســتحقات مــن بنــوك وإيداعــات أخــرى بســوق النقــد والقــروض والســلف والتمويــل )بإســتبعاد 

فائــدة تعاقديــة غيــر مدرجــة( واإلســتثمارات وإلتزامــات القــرض والضمانــات الماليــة، هــو كمــا يلــي: 

المجموعالمرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة 1

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

18٫535111٫189155٫864285٫588كما في 1 يناير ٢0٢1

19٫06575٫40395٫293189٫761الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة

)119٫397()11٫210()91٫358()16٫829(إستردادات من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)4٫088()4٫088(--قروض مشطوبة

)44٫979()44٫979(--قروض مستردة من محفظة خاصة

1٫3821٫382--قروض مستردة من محفظة خاصة

-)1٫255()1٫862(3٫117تحويالت إلى المرحلة 1

-)1٫771(2٫644)870(تحويالت إلى المرحلة ٢

-3٫523)3٫339()179(تحويالت إلى المرحلة ٣

22٫83992٫677192٫759308٫275في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

يتــم تعريــف القــروض ذات الشــروط التــي أعيــد التفــاوض بشــأنها علــى أنهــا قــروض تمــت إعــادة هيكلتهــا بســبب تدهــور الوضــع المالــي للمقتــرض، والــذي قــام 

البنــك بتقديــم تنــازالت مــن خــالل الموافقــة علــى شــروط وأحــكام أكثــر مالئمــة للمقتــرض مــن البنــك الــذي قدمــه فــي البدايــة، ولــن تعتبــر فــي خــالف ذلــك. يســتمر 

عــرض القــرض كجــزء مــن القــروض بشــروط يتــم إعــادة التفــاوض عليهــا حتــى وقــت االســتحقاق أو الســداد المبكــر أو الشــطب.

٣1 ديسمبر ٢٠٢1

التصنيف:

البنك المركزي الُعماني

تصنيف معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم 9 
إجمالي 

القيمة الدفترية 

مخصص 
البنك المركزي 

الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم 9

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني ومعيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم 9
صافي القيمة 

الدفترية 

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

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

75٫44572737135675٫074المرحلة 1

178٫412)9٫894(193٫7915٫48515٫379المرحلة ٢مصنف غير 

-----المرحلة ٣متعثر 

253٫486)9٫538(269٫2366٫21215٫750مجموع فرعي

-----المرحلة 1

-----المرحلة ٢مصنف متعثر

-----المرحلة ٣

-----مجموع فرعي

75.44572737135675.074المرحلة 1

178.412)9.894(193.7915.48515.379المرحلة ٢المجموع

-----المرحلة ٣

253٫486)9٫538(269٫2366٫21215٫750إجمالي

١٢٢١٢٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

األدوات المالية )تابع(  .٣٤
٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

التصنيف:

البنك المركزي الُعماني

تصنيف معيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم 9 

إجمالي 
القيمة الدفترية 

مخصص 
البنك المركزي 

الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم 9

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني ومعيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم 9

صافي القيمة 
الدفترية 

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

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

69.76545223421869.531المرحلة 1

165.943)24.038(197.1907.20931.247المرحلة ٢مصنف غير 

-----المرحلة ٣متعثر 

235.474)23.820(266.9557.66131.481مجموع فرعي

-----المرحلة 1

-----المرحلة ٢مصنف متعثر

-----المرحلة ٣

مجموع فرعي

69.76545223421869.531المرحلة 1

165.943)23.820(197.1907.20931.247المرحلة ٢المجموع

-----المرحلة ٣

235.474)23.820(266.9557.66131.481إجمالي

٣1 ديسمبر ٢٠٢1

التصنيف:

البنك المركزي الُعماني

تصنيف معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم ٩ 
إجمالي القيمة 

الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي 
الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم ٩

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني ومعيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم ٩
صافي القيمة 

الدفترية 

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

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

195٫9611٫888964924194٫997المرحلة 1

463٫408)25٫698(503٫35314٫24739٫945المرحلة ٢مصنف غير 

-----المرحلة ٣متعثر 

658٫405)24٫774(699٫31416٫13540٫909مجموع  فرعي

-----المرحلة 1

-----المرحلة ٢مصنف متعثر

-----المرحلة ٣

-----مجموع فرعي

195.9611.888964924194.997المرحلة 1

463.408)25.698(503.35314.24739.945المرحلة ٢المجموع

-----المرحلة ٣

658٫405)24٫774(699٫31416٫13540٫909إجمالي

األدوات المالية )تابع(  .٣٤
٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

التصنيف:

البنك المركزي الُعماني

تصنيف معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم ٩ 
إجمالي القيمة 

الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي 
الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم ٩

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني ومعيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم ٩
صافي القيمة 

الدفترية 

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

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

181.2081.174608566180.600المرحلة 1

431.021)62.436(512.18218.72581.161المرحلة ٢مصنف غير 

-----المرحلة ٣متعثر 

611.621)61.870(693.39019.89981.769مجموع  فرعي

-----المرحلة 1

-----المرحلة ٢مصنف متعثر

-----المرحلة ٣

-----مجموع فرعي

181.2081.174608566180.600المرحلة 1

431.021)62.436(512.18218.72581.161المرحلة ٢المجموع

-----المرحلة ٣

611.621)61.870(693.39019.89981.769إجمالي

المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .٣٥

الشــرعية الرقابــة  ومجلــس  العليــا  وإدارتــه  ومســاهميه  إدارتــه  مجلــس  أعضــاء  بعــض  مــع  معامــالت  بإجــراء  البنــك  يقــوم  االعتياديــة  أعمالــه  ســياق   ضمــن 

والمراجــع الشــرعي والشــركات التــي يكــون لهــم فيهــا مصالــح هامــة. تتــم هــذه المعامــالت علــى أســاس التعامــالت التجاريــة ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل إدارة البنــك 

ومجلــس اإلدارة.

١٢٤١٢٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(  .٣٥

إجمالي مبالغ األرصدة وااليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العالقة على النحو التالي:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020202120212020

 دوالر أمريكي
باآلالف

 دوالر أمريكي
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

اإلدارة واإلدارة العليا 

3٫5052.476القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة6.4319٫104

1٫811684قروض مصروفة خالل السنة1.7774٫704

)357()394(قروض مسددة خالل السنة)1٫023()927(

1٫٦711.٥٧٥الودائع في نهاية السنة4.0٩1٤٫٣٤٠

1٫2991.492ودائع مستلمة خالل السنة3.8753٫374

)1.461()1٫992(ودائع مدفوعة خالل السنة)5٫174()3.795(

120104إيرادات فوائد خالل السنة270312

٢٢11مصروف فوائد خالل السنة٢٩٥7

198198اتعاب حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة514514

5555أعضاء مجلس الرقابة الشرعية143143

أطراف ذات عالقة أخرى 

71٫٩٤76٩.1٢٥القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة1٧٩.٥4٥18٦٫87٥

٣٤٫٩114٧.٧٥0قروض مصروفة خالل السنة1٢4.0٢6٩٠٫٦78

)8.829()3٫486(قروض مسددة خالل السنة)9٫055()22.932(

14٫89517.991الودائع في نهاية السنة46.73038٫688

٦٫7٢٦1٢.٨٩٣ودائع مستلمة خالل السنة4٨٨17٫٤7٠.٣٣

)4.169()5٫310(ودائع مدفوعة خالل السنة)13٫792()10.829(

3٫8563.199إيرادات فوائد خالل السنة8.30910٫016

٢٤7٢1٧مصروفات فوائد خالل السنة٥64٦٤٢

تعويض اإلدارة الرئيسية

تضــم اإلدارة الرئيســية ٧ )٢0٢0: ٧( مــن كبــار المــدراء التنفيذييــن. يعتبــر البنــك أن هــؤالء األعضــاء هــم مــن موظفــي اإلدارة الرئيســيين لغــرض اإلفصــاح عــن المعيــار 

المحاســبي الدولــي رقــم ٢4.

فــي ســياق األعمــال العاديــة، يجــري البنــك معامــالت مــع بعــض مــن موظفــي اإلدارة الرئيســيين والشــركات التــي لديهــم مصلحــة كبيــرة. األرصــدة المتعلقــة بهــذه 

األطــراف ذات العالقــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر هــي كمــا يلــي:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020202120212020

 دوالر أمريكي
باآلالف

 دوالر أمريكي
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

موظفو اإلدارة العليا

1٫499264القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة6863٫894

303292الودائع في نهاية السنة758787

2213إيرادات فوائد خالل السنة3457

12مصروف فوائد خالل السنة53

1٫9141.559رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل4.0494٫971

3442مزايا ما بعد الوظيفة10988

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(  .٣٥

القيمة التراكمية لألرصدة واإليرادات والمصروفات المتولدة مع المساهمين المالكين لنسبة 10٪ أو أكثر من أسهم البنك هي كالتالي:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020202120212020

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

7٫8966.495القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة16.87020٫509

7٫7286.041قروض مصروفة خالل السنة15.69120٫073

-)311(قروض مسددة خالل السنة)808(-

52144الودائع في نهاية السنة374135

1143ودائع مستلمة خالل السنة3713

-)90(ودائع مستحقة/مدفوعة خالل السنة)234(-

427499ايرادات فوائد خالل السنة1.2961٫109

171مصروفات فوائد خالل السنة1843

كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1، لم تصنف أي قرض تم منحها ألطراف ذات عالقة بأنها في المرحلة ٣ )٣1 ديسمبر ٢0٢0: ال شىء(.

القيمة العادلة لألدوات المالية   .36

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع أصــل أو المدفــوع لتحويــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. 

يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض بــأن معاملــة بيــع أصــل أو تحويــل إلتــزام تتــم إمــا:

1( في السوق الرئيسية التي يمكن الوصول إليه لألصل أو اإللتزام؛ أو

٢( في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالءمة لألصل أو اإللتزام. 

يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

المستوى 1:  األسعار المدرجة في األسواق النشطة لذات األداة )أي بدون تعديل أو إعادة تغليف(؛

المستوى ٢:  األســعار المدرجــة فــي األســواق النشــطة لألصــول واإللتزامــات المشــابهة أو أســاليب التقييــم األخــرى التــي تســتند إليهــا جميــع المدخــالت الهامــة علــى 

بيانــات الســوق القابلــة للمالحظــة؛

المستوى ٣: أسالیب تقییم ال یستند فيها أي مدخالت هامة إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة.

يــرى البنــك بــأن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة لــم تختلــف بشــكل جوهــري عــن قيمتهــا الدفتريــة )بمــا فــي ذلــك الفوائــد المســتحقة( فــي كل مــن تلــك التواريــخ. 

يوضــح الجــدول أدنــاه التصنيــف والقيمــة العادلــة لــكل فئــة مــن فئــات األصــول واإللتزامــات الماليــة بمــا فــي ذلــك الفوائــد المســتحقة.

١٢٦١٢٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(   .36

التكلفة المطفأةفي ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

القيمة العادلة 
من خالل اإليرادات 

الشاملة األخرى

القيمة العادلة
من خالل األرباح

أو الخسائر 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

)متضمنًة الفائدة 
المستحقة(/ 

القيمة العادلة 

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

األصول 

95٫873--95٫873نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

172٫959--172٫959مستحق من بنوك 

343٫688594٫21794٫0991٫032٫004استثمارات أوراق مالية

2٫612٫208--2٫612٫208قروض وسلف وتمويل 

166٫732--166٫732أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدمًا(

3٫391٫460594٫21794٫0994٫079٫776اإلجمالي

االلتزامات 

918٫863--918٫863مستحق لبنوك 

2٫394٫465--2٫394٫465ودائع العمالء 

164٫507--164٫507التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات(

35٫392--35٫392قروض ثانوية

3٫513٫227--3٫513٫227اإلجمالي

التكلفة المطفأةفي ٣1 ديسمبر ٢0٢0

القيمة العادلة 
من خالل اإليرادات 

الشاملة األخرى

القيمة العادلة من 
خالل األرباح
أو الخسائر 

إجمالي القيمة 
الدفترية )متضمنًة 

الفائدة المستحقة(/ 
القيمة العادلة 

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني
 باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

األصول 

202.630--202.630نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

81.584--81.584مستحق من بنوك 

221.541383.43296.145701.118استثمارات أوراق مالية

2.503.497--2.503.497قروض وسلف وتمويل 

73.191--73.191أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدمًا(

3.082.443383.43296.1453.562.020اإلجمالي

االلتزامات 

720.561--720.561مستحق لبنوك 

2.231.565--2.231.565ودائع العمالء 

67.802--67.802التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات(

35.392--35.392قروض ثانوية

3.055.320--3.055.320اإلجمالي
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التكلفة المطفأةفي ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

القيمة العادلة 
من خالل اإليرادات 

الشاملة األخرى

القيمة العادلة من 
خالل األرباح
أو الخسائر 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

)متضمنًة الفائدة 
المستحقة(/ 

القيمة العادلة 

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

األصول 

249٫021--249٫021نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

449٫244--449٫244مستحق من بنوك 

892٫6961٫543٫421244٫4132٫680٫530استثمارات أوراق مالية

6٫784٫956--6٫784٫956قروض وسلف وتمويل

433٫070--433٫070أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدمًا(

8٫808٫9871٫543٫421244٫41310٫596٫821اإلجمالي
 

 االلتزامات

2٫386٫657--2٫386٫657مستحق لبنوك 

6٫219٫390--6٫219٫390ودائع العمالء 

427٫290--427٫290التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات(

91٫927--91٫927قروض ثانوية

9٫125٫264--9٫125٫264اإلجمالي

التكلفة المطفأةفي ٣1 ديسمبر ٢0٢0

القيمة العادلة 
من خالل اإليرادات 

الشاملة األخرى

القيمة العادلة
من خالل األرباح

أو الخسائر 

إجمالي القيمة 
الدفترية )متضمنًة 

الفائدة المستحقة(/ 
القيمة العادلة 

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

األصول 

526.312--526.312نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

211.906--211.906مستحق من بنوك 

575.432995.927249.7271.821.086استثمارات أوراق مالية

6.502.590--6.502.590قروض وسلف وتمويل

190.106--190.106أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدمًا(

8.006.346995.927249.7279.252.000اإلجمالي
 االلتزامات 

1.٨٧1.٥٨6--1.٨٧1.٥٨6مستحق لبنوك 

5.796.273--٥.٧٩6.٢٧٣ودائع العمالء 

176.109--1٧6.10٩التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات(

91.927--٩1.٩٢٧قروض ثانوية

7.935.895--٧.٩٣٥.٨٩٥اإلجمالي
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تقدير القيم العادلة

يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيم العادلة لألصول وااللتزامات.

قروض وسلف وتمويل

ــد المســتقبلية المتوقعــة المخصومــة. يتــم افتــراض حــدوث ســداد  ــة المخصومــة لألصــل والفوائ ــى التدفقــات النقدي ــة باالســتناد إل ــم إحتســاب القيمــة العادل ت

القــروض فــي تواريــخ الســداد التعاقديــة، حيثمــا ينطبــق. بالنســبة للقــروض التــي ليــس لهــا فتــرات ســداد محــددة أو تلــك التــي تخضــع لمخاطــر الدفعــات المقدمــة 

يتــم تقديــر الســداد علــى أســاس الخبــرة فــي الفتــرات الســابقة عندمــا كانــت معــدالت الفائــدة بمســتويات مماثلــة للمســتويات الحاليــة، بعــد تعديلهــا بــأي فــروق 

فــي منظــور معــدل الفائــدة. يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بوضــع مخاطــر االئتمــان وأي مؤشــر علــى االنخفــاض فــي القيمــة فــي االعتبــار. 

يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة ألي تصنيفــات قــروض متجانســة علــى أســاس المحفظــة ويتــم خصمهــا بالمعــدالت الحاليــة المقدمــة 

للقــروض المماثلــة للمقترضيــن الجــدد ذوي مالمــح االئتمــان المماثلــة. تعكــس القيــم العادلــة المقــدرة للقــروض التغيــرات فــي مركــز االئتمــان منــذ تاريــخ تقديــم 

القــروض كمــا تعكــس التغيــرات فــي معــدالت الفائــدة فــي حالــة القــروض ذات معــدالت الفائــدة الثابتــة.

االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالية المشتقة

تســتند القيمــة العادلــة علــى األســعار المدرجــة بالســوق فــي تاريــخ التقريــر بــدون أي خصــم لتكاليــف المعاملــة. فــي حالــة عــدم وجــود ســعر مــدرج بالســوق يتــم 

تقديــر القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب التدفقــات النقديــة المخصومــة وأيــة طــرق أخــرى للتقييــم. 

عنــد اســتخدام أســاليب التدفقــات النقديــة المخصومــة تســتند التدفقــات النقديــة المســتقبلية علــى أفضــل تقديــرات اإلدارة ومعــدل الخصــم هــو معــدل يتعلــق 

بالســوق بالنســبة لــألداة الماليــة المماثلــة فــي تاريــخ التقريــر.

الودائع البنكية وودائع العمالء 

بالنســبة للودائــع تحــت الطلــب والودائــع التــي ليــس لهــا فتــرات اســتحقاق معلومــة، يتــم اعتبــار أن القيمــة العادلــة هــي المبلــغ المســتحق الســداد عنــد الطلــب 

فــي تاريــخ التقريــر. تســتند القيمــة العادلــة المقــدرة للودائــع ذات فتــرات االســتحقاق الثابتــة، بمــا فــي ذلــك شــهادات اإليــداع، علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة 

بإســتخدام معــدالت الفائــدة المعروضــة حاليــًا للودائــع ذات فتــرات االســتحقاق الباقيــة المماثلــة. ال يتــم أخــذ قيمــة العالقــات طويلــة األجــل مــع المودعيــن فــي االعتبــار 

عنــد تقديــر القيــم العادلــة. 

أدوات مالية أخرى داخل الميزانية العمومية

تعتبر القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى داخل الميزانية العمومية مقاربة لقيمها الدفترية.   

أدوات مالية خارج الميزانية العمومية

ال يتــم إجــراء تســويات للقيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة خــارج الميزانيــة العموميــة المتعلقــة باالئتمــان، والتــي تتضمــن االرتباطــات لتقديــم االئتمــان واالعتمــادات 

المســتندية وخطابــات الضمانــات ســارية المفعــول ألن االيــرادات المســتقبلية المرتبطــة بهــا تعكــس جوهريــًا األتعــاب والعمــوالت التعاقديــة المحُملــة بالفعــل فــي 

تاريــخ التقريــر التفاقيــات ذات ائتمــان واســتحقاق مماثليــن.

يتــم تقييــم عقــود صــرف العمــالت األجنبيــة اســتناداً إلــى أســعار الســوق. تــم إدراج تعديــالت القيــم الســوقية لتلــك العقــود فــي القيــم الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات 

األخرى. 
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األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية سنة التقرير:

أوراق مالية 
استثمارية

القيمة العادلة 
الموجبة 

للمشتقات

القيمة العادلة 
السالبة 

للمشتقات

المجموع

31 ديسمبر ٢٠٢1
)ريال ُعماني 

باآلالف(
)ريال ُعماني 

باآلالف(
)ريال ُعماني 

باآلالف(
)ريال ُعماني 

باآلالف(

5٫759--5٫759المستوى 1

684٫256)7٩(680٫0564٫278المستوى ٢

2٫500--2٫500المستوى ٣

688٫3164٫278)7٩(692٫515

 أوراق مالية
استثمارية

القيمة العادلة 
الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
السالبة للمشتقات 

المجموع

)ريال ُعماني باآلالف()ريال ُعماني باآلالف()ريال ُعماني باآلالف()ريال ُعماني باآلالف(31 ديسمبر ٢0٢0

6.189--6.189المستوى 1

471.470)1.٩٣٢(470.8882.514المستوى ٢

2.500--2.500المستوى ٣

479.5772.514)1.٩٣٢(480.159

ــداول أســهمها بشــكل ضئيــل. تقوم اإلدارة بتقييــم االستثمار باستخدام  اســتثمارات المســتوى ٣ هــي اســتثمارات فــي أســهم شــركة غيــر مدرجــة، حيــث يتــم ت

صافي قیمة األصول للشركــة المستثمر فيهــا استناداً إلــى البيانــات المالیة للشركــة المستثمر فيهــا باإلضافة إلــى العــالوة المنطبقــة. تــرى اإلدارة بــأن القيمــة الدفتريــة 

لإلســتثمار تقــارب قيمتهــا العادلــة كمحافظــة كبيــرة لالســتثمارات المعنيــة للشــركة المســتثمر فيهــا )مشــروع رئيســي جاهــز( وهــو حاليــًا فــي مرحلــة البنــاء. لذلك، 

فــإن القيمــة الدفتريــة تمثــل القيمــة العادلــة لالســتثمارات.

أوراق مالية 
استثمارية

القيمة العادلة 
الموجبة 

للمشتقات

القيمة العادلة 
السالبة 

للمشتقات 

المجموع

)دوالر أمريكي 31 ديسمبر ٢٠٢1
باآلالف(

)دوالر أمريكي 
باآلالف(

)دوالر أمريكي 
باآلالف(

)دوالر أمريكي 
باآلالف(

14٫958--14٫958المستوى 1

1٫777٫288)٢٠٦(1٫766٫38211٫112المستوى ٢

6٫494--6٫494المستوى ٣

1٫787٫83411٫112)٢٠٦(1٫798٫740

 أوراق مالية
استثمارية

القيمة العادلة 
الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
المجموعالسالبة للمشتقات 

)دوالر أمريكي باآلالف()دوالر أمريكي باآلالف()دوالر أمريكي باآلالف()دوالر أمريكي باآلالف(31 ديسمبر ٢0٢0

16.075--16.075المستوى 1

1.224.597)٥.01٨(1.223.0856.530المستوى ٢

6.494--6.494المستوى ٣

1.245.6546.530)٥.01٨(1.247.166
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األدوات المالية المشتقة   .٣7

فــي إطــار النشــاط االعتيــادي، يرتبــط البنــك بالعديــد مــن أنــواع المعامــالت التــي تتضمــن أدوات ماليــة مشــتقة. األداة الماليــة المشــتقة هــي عقــد مالــي بيــن 

ــدرج هــذه األدوات المشــتقة  طرفيــن تعتمــد فيــه المدفوعــات علــى التحــركات فــي ســعر واحــد أو أكثــر مــن األدوات الماليــة أو المعــدل االســتداللي أو المؤشــر. ت

بالقيمــة العادلــة. القيمــة العادلــة لــألداة المشــتقة هــي مــا يســاوي الربــح أو الخســارة غيــر المدرجيــن مــن المقارنــة مــع الســوق بالنســبة لــألداة المشــتقة باســتخدام 

األســعار الســائدة بالســوق أو أســاليب التســعير الداخليــة.  تــدرج األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة فــي بيــان الدخــل الشــامل. تــم وصــف األدوات الماليــة المشــتقة 

المســتخدمة مــن جانــب البنــك أدنــاه:

أنواع األدوات المالية المشتقة  1-٣7

العقود اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل.

عقــود المقايضــة هــي اتفاقيــات تعاقديــة بيــن طرفيــن لمقايضــة الفائــدة أو فــروق صــرف العمــالت األجنبيــة اســتناداً إلــى مبلــغ تقديــري محــدد. بالنســبة لعقــود 

مقايضــة معــدالت الفائــدة تتبــادل األطــراف المتقابلــة فــي العــادة معــدالت الفائــدة الثابتــة والمتغيــرة اســتناداً إلــى قيمــة تقديريــة بعملــة واحــدة.   

الخيــارات هــي اتفاقيــات تعاقديــة تنقــل الحــق وليــس االلتــزام إمــا فــي شــراء أو بيــع مقــدار معيــن مــن الســلع أو العمــالت األجنبيــة أو األداة الماليــة بســعر محــدد إمــا 

فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد أو فــي أي وقــت خــالل فتــرة زمنيــة محــددة.  

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية  ٣-٢7

كجــزء مــن إدارة أصولــه والتزاماتــه يقــوم البنــك باســتخدام األدوات الماليــة المشــتقة فــي أغــراض التغطيــة بغــرض تخفيــض تعرضــه لمخاطــر العمــالت ومعــدالت 

الفائــدة. تحقــق تلــك التغطيــة أدوات ماليــة محــددة ومعامــالت متوقعــة إضافــة إلــى التغطيــة االســتراتيجية ضــد جميــع مخاطــر بيــان المركــز المالــي.  

يســتخدم البنــك عقــود صــرف العمــالت األجنبيــة اآلجلــة للتغطيــة مقابــل مخاطــر عملــة محــددة وللحفــاظ علــى نســبة صافــي حــد الوضــع المفتــوح المحــددة مــن 

البنــك المركــزي الُعمانــي. 

يتــم القيــام بإجــراء تغطيــة اســتراتيجية بالنســبة لمخاطــر معــدالت الفائــدة عــن طريــق رصــد إعــادة تســعير األصــول وااللتزامــات الماليــة والدخــول فــي مقايضــة 

معــدالت فائــدة لتغطيــة حصــة مــن مخاطــر معــدالت الفائــدة. وحيــث أن التغطيــة االســتراتيجية ال تؤهــل للمحاســبة الخاصــة عــن التغطيــة تتــم المحاســبة عــن 

ــة علــى أنهــا أدوات للمتاجــرة.  األدوات الماليــة المشــتقة ذات الصل

األدوات المالية المشتقة )تابع(  .٣7
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يوضـــح الجـــدول التالـــي القيـــم العادلـــة الموجبـــة والســـالبة لـــألدوات الماليـــة المشـــتقة، باإلضافـــة إلـــى قيمهـــا اإلعتباريـــة اإلســـمية، ويتـــم تحليلهـــا حســـب الفتـــرة 
حتـــى تاريـــخ اإلســـتحقاق. إن المبالـــغ اإلســـمية، التـــي توفـــر مؤشـــرًا علـــى حجـــم المعامـــالت القائمـــة فـــي نهايـــة الفتـــرة، ال تعكـــس بالضـــرورة مبالـــغ التدفقـــات النقديـــة 
ـــة الموجبـــة  المســـتقبلية المعنيـــة. بالتالـــي، فـــإن هـــذه المبالـــغ اإلســـمية ال ُتعتبـــر مؤشـــر لتعـــرض البنـــك لمخاطـــر اإلئتمـــان التـــي تقتصـــر عامـــًة علـــى القيمـــة العادل

للمشـــتقات، وليـــس لمخاطـــر الســـوق. 

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1
القيمة 

العادلة الموجبة 
القيمة 

العادلة السالبة
المبالغ 

أكثر من سنة٣-1٢ شهرًاخالل ٣ أشهرالتقديرية

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

-٢٠68882٫431743٫102139٫329عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 

-4٫25811880٫233744٫165136٫069عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢0
القيمة 

العادلة الموجبة 
القيمة 

أكثر من سنة٣-1٢ شهرًاخالل ٣ أشهرالمبالغ التقديريةالعادلة السالبة

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

52216877.111480.625187.188209.298عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 

2.4621.716876.653482.648188.914205.091عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1
القيمة 

العادلة الموجبة 
القيمة 

العادلة السالبة
المبالغ

أكثر من سنة٣-1٢ شهرًاخالل ٣ أشهر التقديرية

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

-521772٫292٫0291٫930٫135361٫894عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

-11٫062282٫286٫3191٫932٫89٦353٫42٦عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢0
القيمة 

العادلة الموجبة 
القيمة 

العادلة السالبة
المبالغ

أكثر من سنة٣-1٢ شهرًاخالل ٣ أشهر التقديرية

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

1355612,278,2101,248,376486,203543,631عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

6,3954,4572,277,0211,253,631490,686532,704عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

١٣٢١٣٣
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الهــدف األساســي لنظــام إدارة المخاطــر هــو حمايــة رأســمال البنــك ومــوارده الماليــة مــن مختلــف المخاطــر. يتعــرض البنــك للمخاطــر التاليــة مــن اســتخدامه ألدواتــه 

المالية:

	yمخاطر االئتمان

	yمخاطر السيولة

	yمخاطر السوق

	yالمخاطر التشغيلية

يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية الكاملــة عــن إنشــاء ومراقبــة إطــار عمــل إدارة المخاطــر بالبنــك. يتولــى مجلــس اإلدارة هــذه المســؤولية مــن خــالل أربــع لجــان 

فرعيــة هــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت التنفيذيــة )ENRC( ولجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة )BAC( ولجنــة إعتمــاد اإلئتمــان )CAC( ولجنــة المخاطــر 

.)BRC( التابعــة لمجلــس اإلدارة

)ENRC( لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية

تســاعد لجنــة الترشــيحات والمكافــآت التنفيذيــة )ENRC( أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي االضطــالع بمســؤوليات الرقابــة والحوكمــة المنوطــة بمجلــس اإلدارة فيمــا 

يتعلــق بمــا يلــي: )1( جوانــب األداء العــام للبنــك مثــل وضــع اإلســتراتيجية وتنفيذهــا، واألعمــال المصرفيــة، وتوصيــات الميزانيــة الســنوية، وتكنولوجيــا المعلومــات، 

وبشــكل عــام مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي مراجعــة مقترحــات األعمــال والقضايــا األخــرى ذات الصلــة التــي تتطلــب دراســة وتحليــل تفصيلييــن. )٢( قضايــا المــوارد 

البشــرية والتعييــن والمكافــآت مثــل توفيــر التوجيــه واإلرشــاد للحصــول علــى الرئيــس التنفيــذي وفريــق اإلدارة العليــا المناســبين وتقديــم الدعــم والتوجيــه للبنــك 

وأصحــاب المصلحــة وضمــان حمايــة مصالحهــم، إلــخ.

)BAC( لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة

تتمثــل الوظائــف الرئيســية لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة )BAC( فــي تقييــم ومراجعــة نظــام التقاريــر الماليــة للبنــك للتأكــد مــن صحــة البيانــات الماليــة 

وكفاءتهــا ومصداقيتهــا. تراجــع اللجنــة مــع اإلدارة البيانــات الماليــة ربــع الســنوية / الســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة العتمادهــا. كمــا تقــوم اللجنــة 

بمراجعــة مــدى كفايــة االمتثــال التنظيمــي والتقاريــر التنظيميــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة وهيــكل إدارتــي التدقيــق الداخلــي واالمتثــال. كمــا تجــري اللجنــة 

ــة. ــة الرقاب ــج المهمــة المتعلقــة ببيئ مناقشــات مــع المراجعيــن الداخلييــن / المراجعيــن الخارجييــن حــول النتائ

ــة المســتخدم داخــل البنــك يعمــل بشــكل فعــال. يتمثــل دور رئيــس  ــة اإلداري ــأن إطــار الرقاب ــم تأكيــد معقــول ب يتمثــل دور رئيــس التدقيــق الداخلــي فــي تقدي

االمتثــال فــي ضمــان امتثــال البنــك لجميــع القوانيــن والقواعــد واللوائــح كمــا هــو معمــول بــه بموجــب اإلطــار التنظيمــي فــي ســلطنة ُعمــان وأفضــل الممارســات 

الدوليــة. يقــدم كال الرئيســين تقاريرهمــا مباشــرة إلــى لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة.

)CAC( لجنة إعتماد اإلئتمان

توافــق لجنــة إعتمــاد اإلئتمــان )CAC(علــى القــروض التــي تتجــاوز تفويــض اإلقــراض الصــادر عــن لجنــة اإلئتمــان التنفيذيــة )ECC( لــإلدارة ومراجعــة سياســات 

المنتجــات االئتمانيــة وسياســة االئتمــان ومحفظــة االئتمــان والتســهيالت االئتمانيــة الحاليــة بشــكل ســنوي.

)BRC( لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة

تســاعد لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة )BRC( أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي االضطــالع بمســؤوليات مجلــس اإلدارة فــي الرقابــة والحوكمــة فيمــا يتعلــق بــأداء 

ــدة والســوق  ــى مجلــس اإلدارة حــول مــدى تقبــل البنــك للمخاطــر فيمــا يتعلــق باالئتمــان وســعر الفائ ــم التوصيــات إل مخاطــر البنــك. اللجنــة مســؤولة عــن تقدي

والســيولة ومخاطــر التشــغيل.

ــا يـــؤدي إلـــى تحســـين الجـــودة  تضمـــن اللجنـــة تنفيـــذ إســـتراتيجية وسياســـة المخاطـــر باإلضافـــة إلـــى ضمـــان وجـــود إطـــار عمـــل قـــوي للمخاطـــر فـــي البنـــك ممـ
والعائـــد علـــى نشـــر األصـــول. كمـــا تقـــدم اللجنـــة اإلرشـــاد والتوجيـــه بشـــأن جميـــع مســـائل االئتمـــان والســـوق ومعـــدالت الفائـــدة والســـيولة والمخاطـــر التشـــغيلية.

تركــز سياســات إدارة مخاطــر البنــوك علــى تحديــد المخاطــر وقياســها ومراقبتهــا وتخفيفهــا، بغــض النظــر عــن طريقــة إظهارهــا. فــي هــذه العمليــة، يــدرك البنــك 

أن ديناميكيــات األســواق قــد تتطلــب قــرارات قــد تنحــرف فــي بعــض المناســبات عــن مبــادئ إدارة مخاطــر االئتمــان )CRM(. لمثــل هــذه المتطلبــات، يتــم تحديــد 

الحــد األدنــى والمســتوى المطلــوب مــن المرونــة فــي سياســات إدارة المخاطــر، جنًبــا إلــى جنــب مــع الضمانــات / الضوابــط المناســبة والكافيــة.

يقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعات منتظمة ومخصصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر، ويتم إبالغ نتائجها إلى لجنة التدقيق. 

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

هنــاك لجــان فرعيــة علــى مســتوى اإلدارة إلدارة المخاطــر. تديــر لجنــة األصــول واإللتزامــات )ALCO( المخاطــر فــي الميزانيــة العموميــة الناشــئة عــن إدارة الســيولة 

وإدارة أســعار الفائــدة وكذلــك مــدة التعــرض للمخاطــر مــن قبــل البنــك. تــزود لجنــة األصــول واإللتزامــات )ALCO( اإلدارة باإلرشــادات حــول إدارة هــذه المخاطــر. 

يتــم التعبيــر عــن الرغبــة فــي المخاطــرة مــن خــالل حــدود ونســب وســقوف مختلفــة. تــدار المخاطــر التشــغيلية بتوجيــه مــن لجنــة المخاطــر اإلداريــة )MRC( علــى 

مســتوى اإلدارة. كمــا تــم إنشــاء لجنــة منفصلــة للرقابــة علــى األصــول )ALCO( لمراقبــة أداء أصــول صحــار اإلســالمي. تديــر اللجنــة التوجيهيــة للمعاييــر الدوليــة 

إلعــداد التقاريــر الماليــة ولجنــة إدارة أصــول اإلجهــاد متطلبــات الحوكمــة لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩لمراقبــة واعتمــاد أحــكام مخاطــر االئتمــان الخاصــة 

بالبنــك والدوافــع األساســية. تشــرف لجنــة المخاطــر اإلداريــة  بالبنــك )MRC( علــى مهــام إدارة المخاطــر فــي البنــك.
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مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة الماليــة التــي يتعــرض لهــا البنــك فــي حالــة عجــز العميــل أو الطــرف المقابــل فــي األداة الماليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه 

التعاقديــة. تمثــل مخاطــر اإلئتمــان إحتمــال تخلــف أي طــرف مقابــل عــن ســداد أصــل القــرض و/أو التزامــات الفوائــد بمــا يتفــق مــع البرنامــج الزمنــي لســداد الديــن أو 

شــروط العقــد.

إدارة مخاطر االئتمان

ــه وهــي مســؤولة عــن التعامــل مــع كافــة أوجــه المخاطــر لقســمي  قــام مجلــس اإلدارة بتفويــض مســؤولية رصــد مخاطــر االئتمــان للجنــة إدارة المخاطرالتابعــة ل

ــرأس إدارة المخاطــر ويقــرر للجنــة إدارة المخاطــر. تتضمــن إدارة مخاطــر االئتمــان:  ــدى البنــك رئيــس مخاطــر ي ــة واإلســالمية. ول الصيرفــة التقليدي

	y.وضع حدود المخاطر - ضمن التوجيهات التنظيمية- إلنشاء المخاطر ليكون ضمن سياسة مخاطر البنك المعتمدة

	y تراقــب  اإلدارة مخاطــر االئتمــان فــي المؤسســة مــن خــالل عمليــة تقييــم ائتمــان زمنــي والتــي تتضمــن مراجعــة مخاطــر ائتمــان مســتقلة لعــروض 

االئتمــان للشــركات ومــن خــالل سياســة منتجــات البيــع بالتجزئــة المعتمــدة مــن قبــل المجلــس ونمــوذج اإلقــراض. تتــم مراجعــة االســتثناءات مــن قبــل 

قســم مخاطــر االئتمــان.

	y رقابــة مســتمرة لمخاطــر االئتمــان المنفصلــة فــي محفظــة "الشــركة" و "الشــركات المنبثقــة" باإلضافــة إلــى محفظــة ائتمــان التجزئــة مــن خــالل مجموعــة 

مراجعــة القــروض المســتقلة التابعــة للجنــة إدارة المخاطــر لــدى المجلــس لدرجــات المحافــظ وتتبــع حركــة الدرجــات. 

	y .قياس محفظة مخاطر االئتمان عبر تتبع عوامل مخاطر المحافظ مثل مخاطر التركيز

	y .لــن يعتــد البنــك بالعــروض المقدمــة مــن هيئات/أفــراد تظهــر أســمائهم فــي قائمــة البنــك المركــزي الُعمانــي تحــت مركــز إحصائيــات االئتمــان البنكــي 

وبالرغــم مــن ذلــك يتــم إعتمــاد القــروض فــي حــاالت خاصــة فــي وحــدة أعمــال األفــراد بمبــررات قويــة وتخفيــف المخاطــر لوضــع اعتبــار لمثــل هــذه 

العــروض، ويتــم فيمــا بعــد تحويلهــا إلــى الجهــات المفــوض لهــا وفقــًا لسياســة قــروض األفــراد. 

	y ــة )بالنســبة  الحــد مــن تركيــز المخاطــر لألطــراف المقابلــة والمناطــق الجغرافيــة والصناعــات )للقــروض والســلف( وبالمصــدر وســيولة الســوق والدول

الســتثمارات األوراق الماليــة(.

                      تطويــر والحفــاظ علــى تصنيــف مخاطــر البنــك مــن أجــل تصنيــف التعرضــات وفقــًا لدرجــة مخاطــر الخســارة الماليــة التــي تواجههــا وتركيــز اهتمــام 

اإلدارة علــى المخاطــر المصاحبــة لهــا. 

يوظــف البنــك نطاقــًا مــن السياســات والممارســات لتخفيــف مخاطــر االئتمــان. يتبــع البنــك ممارســة تخفيــف المخاطــر لتحديــد التدفقــات النقديــة للعمــل علــى أنــه 

الدافــع الرئيســي للســلفيات المقدمــة. بعدهــا يتــم فحــص هــذه التدفقــات النقديــة لتحديــد االســتدامة علــى مــدار فتــرة تســهيالت االئتمــان ووضــع آليــة مناســبة 

للحصــول عليهــا ضمــن حســاب العميــل. ولتغطيــة بعــض المخاطــر غيــر المتوقعــة، والتــي بســببها تخــف التدفقــات النقديــة، يتــم أخــذ ضمانــة علــى شــكل أوراق 

ماليــة ملموســة إضافيــة مثــل العقــارات أو أســهم الملكيــة.  يطبــق البنــك اإلرشــادات الخاصــة بمــدى القــدرة علــى قبــول فئــات محــددة لتخفيــف مخاطــر االئتمــان. 

فئات الضمانات األساسية للقروض والسلف هي:

	y.الرهن على عقارات

	y.رهن على األصول وفقًا التفاقية المرابحة

	y.ملكية/سند ملكية األصول وفقًا لتمويل اإلجارة

	y.رهن على أصول الشركات مثل المقرات والمخزون والحسابات المستحقة القبض

	yرهن على األدوات المالية مثل األوراق المالية للدين والملكية

١٣٤١٣٥
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إدارة مخاطر االئتمان )تابع(

تتــم متابعــة كافــة قــروض وســلف البنــك بانتظــام للتأكــد مــن االلتــزام بشــروط الســداد المحــددة.  يتــم تصنيــف هــذه القــروض والســلف إلــى احــد أنــواع تصنيفــات 

المخاطــر الخمــس وهــي: معياريــة وخاصــة وغيــر معياريــة ومشــكوك فــي تحصيلهــا وخســارة بموجــب نظــم وتوجيهــات البنــك المركــزي الُعمانــي. عالوة على ذلك، 

ــر المالــي الدولــي ٩، يتم تصنيف القروض والسلف أيًضا إلى المرحلة األولى، والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثــة واألصــول الماليــة  وفقًا للتفويض من معيــار التقري

المشــتراة أو الناشــئة التــي إنخفضــت قيمتهــا اإلئتمانيــة على أساس التصنيفات االئتمانية الداخلية / الزيادة الكبيرة في معايير / متطلبات مخاطر االئتمان 

الخاصة بتعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم BM 1149. إن الحســابات وتصنيفهــا تقــع مــع وظيفــة خــط األعمــال وتديــر وحــدة منفصلــة مشــكلة الحســابات.

تفشي فيروس كورونا )كوفيد - 1٩( والخسائر االئتمانية المتوقعة ٣8-1-أ  

فــي 11 مــارس ٢0٢0، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة رســمًيا أن كوفيــد -1٩ جائحــة عالمــي. تســببت تدابيــر احتــواء انتشــار     كوفيــد - 1٩، بمــا فــي ذلــك تشــديد 

ــة علــى مســتوى  ــات كبيــرة فــي األعمــال واألنشــطة االقتصادي ظــروف الســوق واإلغــالق والقيــود المفروضــة علــى التجــارة وحركــة األشــخاص، فــي حــدوث اضطراب

العالــم وعبــر الصناعــات والقطاعــات. مــع تطــور جائحــة كوفيــد -1٩، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل ظهــور وتطــور متغيــرات جديــدة لـــ كوفيــد -1٩ فــي مناطــق مختلفــة، 

تواصــل الحكومــات تعديــل اســتجابتها ونهجهــا تجــاه الوبــاء. فــي حيــن أن معــدالت التطعيــم المتزايــدة قــد دعمــت تخفيًفــا كبيــًرا أو كامــًلا لتدابيــر االحتــواء، فقــد 

ترافــق التقــدم نحــو إعــادة االنفتــاح مــع عــودة انتشــار فيــروس كوفيــد -1٩ وإعــادة فــرض القيــود. علــى الرغــم مــن التطــورات اإليجابيــة، ال تــزال هنــاك حالــة مــن عــدم 

اليقيــن بشــأن المتغيــرات الجديــدة لـــ كوفيــد -1٩ والتأثيــر المحتمــل لعــدم اليقيــن بشــأن اللقاحــات وإمــدادات اللقــاح العالميــة وتوافرهــا.

التدابير الحكومية

ــك، فقــد إتخــذ البنــك المركــزي  ــم عــدة تدابيــر إلحتــواء تأثيــر إنتشــار الفيــروس. تماشــيًا مــع ذل نفــذت الحكومــات والســلطات التنظيميــة فــي جميــع أنحــاء العال

الُعمانــي أيضــًا مجموعــة مــن اإلجــراءات لحمايــة إســتقرار إقتصــاد الســلطنة. تشــمل هــذه التدابيــر تأجيــل أقســاط القــروض للمقترضيــن المتأثريــن )خاصــة الشــركات 

والشــركات الصغيــرة والمتوســطة(، وتأجيــل الفوائــد / األربــاح والتنــازل عنهــا للمواطنيــن الُعمانييــن المتأثريــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص والتنــازل عــن رســوم 

نقــاط البيــع وخفــض نســب رأس المــال التنظيميــة وزيــادة نســبة اإلقــراض وغيــر ذلــك )لمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع إلــى تعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي 

 BSD / CB ٢0٢٢/001 001/٢0٢0(. تــم تمديــد هــذه اإلجــراءات حتــى ٣1 ديســمبر ٢0٢1. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــدد منشــور البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم/BSD/CB رقــم

FLC &  هــذه اإلجــراءات حتــى الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢٢.

تقييم تأثير كوفيد -1٩ على البنك

يعتمــد تقييــم الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان )SICR( وقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى المعلومــات المعقولــة والداعمــة المتوفــرة دون تكلفــة 

أو مجهــود ال داعــي لــه. عنــد تقييــم ظــروف التنبــؤ، يتــم النظــر فــي كل مــن تأثيــرات  كوفيــد – 1٩ وتدابيــر الدعــم الحكومــي الهامــة التــي يتــم اتخاذهــا. ال تــؤدي 

تدابيــر التخفيــف، مثــل إجــازات الســداد، تلقائًيــا إلــى قيــاس القــروض علــى أســاس الخســائر مــدى الحيــاة، وهنــاك حاجــة إلــى حكــم كبيــر مــن قبــل اإلدارة لقيــاس 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي هــذا الوقــت. عندمــا ال يكــون مــن الممكــن عكــس مثــل هــذه المعلومــات فــي النمــاذج، يتــم النظــر فــي تراكبــات أو تعديــالت مــا 

بعــد النمــوذج. ويتوافــق هــذا أيًضــا علــى نطــاق واســع مــع اإلرشــادات الصــادرة عــن جهــات تنظيميــة أخــرى بمــا فــي ذلــك تلــك الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. 

تتضمــن إرشــادات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩ اإلضافيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي مــا يلــي:

	y تدابيــر البنــك المركــزي الُعمانــي المتعلقــة بتأجيــل ســداد القــرض مــن قبــل المقتــرض قــد ال تــؤدي مــن تلقــاء نفســها إلــى احتســاب ٣0 يومــًا بعــد تاريــخ 

اإلســتحقاق أو أكثــر مــن الدعــم المســتخَدم لتحديــد الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان أو ٩0 يومــًا بعــد فتــرة اإلســتحقاق اإلحتياطيــة المســتخدمة 

لتحديــد التعثــر فــي الســداد. ومــع ذلــك، يجــب أن تســتمر البنــوك / خطابــات اإلئتمــان األجنبيــة فــي تقييــم إحتماليــة قيــام المديــن بدفــع المبلــغ 

ــادة الكبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان أو إنخفــاض قيمــة اإلئتمــان، وإذا لــم يكــن األمــر ذو طبيعــة مؤقتــة،  ــة الزي المســتحق بعــد فتــرة التأجيــل، وفــي حال

فيجــب تحديــد مثــل هــذه المخاطــر.

	y قــد يشــير تأجيــل الســداد مــن قبــل المقترضيــن إلــى مشــاكل الســيولة قصيــرة األجــل أو التدفــق النقــدي، وبالتالــي فــإن تأجيــل ســداد القــرض قــد 

ال يكــون عامــاًل حاســمًا وحيــدًا للزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان أو إنخفــاض القيمــة حتــى ومــا لــم تكــن البنــوك و خطابــات اإلئتمــان األجنبيــة قــد 

واجهــت أدلــة أخــرى داعمــة علــى حــدوث تدهــور فــي الجــودة اإلئتمانيــة للمتعهــد.

	y وبالمثــل، فــإن أي إنتهــاك لــه صلــة خاصــة بـــ كوفيــد-1٩، علــى ســبيل المثــال التأخيــر فــي تقديــم الحســابات الماليــة المدققــة أو أي خــرق آخــر، يمكــن 

اعتبــاره مختلًفــا عــن االنتهــاكات العاديــة المتعلقــة بعوامــل الخطــر المحــددة للمقتــرض والتــي تــؤدي إلــى تقصيــر المقتــرض. قــد ال يــؤدي هــذا النــوع 

مــن االنتهــاك بالضــرورة إلــى تفعيــل الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان )SICR( ممــا يــؤدي إلــى نقــل الحســابات إلــى المرحلــة الثانيــة. ومــع ذلــك، 

يمكــن مالحظــة أن البنــك المركــزي الُعمانــي بموجــب تعميمــه األخيــر بتاريــخ 1٨ مــارس ٢0٢1 )راجــع: BSD / CB & FLC / 00٢/٢0٢1( قــد علــق تقييــم 

ــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان )SICR( للحســابات اإلضافيــة للســنة الماليــة ٢0٢1. معاييــر الزي

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٣8

تفشي فيروس كورونا )كوفيد - 1٩( والخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع( ٣8-1-أ  

	y ــدة المتاحــة حــول األحــداث الماضيــة والظــروف الحاليــة وتوقعــات الظــروف ــى أفضــل المعلومــات المؤي ــرات تســتند إل  يجــب علــى البنــوك وضــع تقدي

اإلقتصاديــة. عنــد تقييــم الظــروف المتوقعــة، يجــب مراعــاة تأثيــرات وبــاء  كوفيــد - 1٩ إلــى جانــب أســعار النفــط وتدابيــر سياســة البنــك المركــزي 

ــي الهامــة التــي يتــم إتخاذهــا. الُعمان

	y ــاء كوفيــد - 1٩  ســتخضع ــار وب ــر التخفيــف مــن آث ــر تدابي ــر الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لتأثي ــك، فــإن أي تغييــرات يتــم إجراؤهــا علــى تقدي  ومــع ذل

لمســتويات عاليــة جــدًا مــن عــدم اليقيــن نظــرًا ألن المعلومــات اإلستشــرافية المعقولــة والقابلــة للدعــم قــد ال تكــون متاحــة حاليــًا إلثبــات هــذه 

التغييــرات. علــى هــذا النحــو، ال يمكــن إعــادة معايــرة توقعــات اإلقتصــاد الكلــي المطبقــة مــن قبــل البنــوك وخطابــات اإلئتمــان األجنبيــة فــي نمــاذج 

معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ / الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة الخاصــة بهــم مقدمــًا مــع تأثيــرات مــا قبــل تفشــي وبــاء كوفيــد – 1٩ وتدابيــر 

البنــك المركــزي الُعمانــي، إلــى جانــب قــد تتأثــر الخســائر الناتجــة عــن التعثــر الفرديــة والجماعيــة بســبب تأثيــر وبــاء كوفيــد - 1٩علــى أســعار الســوق 

للضمانــات. ومــع ذلــك، مــن المتوقــع أن تســتخدم البنــوك وخطابــات اإلئتمــان األجنبيــة تعديــالت مــا بعــد النمــوذج وتراكبــات اإلدارة مــن خــالل تطبيــق 

ســيناريوهات اإلقتصــاد الكلــي المتعــددة مــع التطبيــق الدقيــق لإلحتمــاالت المرجحــة لــكل مــن هــذه الســيناريوهات أثنــاء إحتســاب الخســائر اإلئتمانيــة 

المتوقعــة علــى المحفظــة بحــذر.

إن ممارســة خيــار التأجيــل مــن قبــل العميــل، بمفــرده، ال يعتبــره البنــك بمثابــة تفعيــل الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر اإلئتمــان. قــام البنــك المركــزي الُعمانــي بتعليــق 

تطبيــق معاييــر الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر اإلئتمــان لفتــرة أخــرى مدتهــا عــام واحــد نظــًرا لعــدم اليقيــن االقتصــادي العــام. علــى الرغــم مــن ذلــك، وكجــزء مــن 

عمليــة التقييــم االئتمانــي للبنــك، خاصــة بالنظــر إلــى الوضــع االقتصــادي الحالــي بســبب آثــار اإلغــالق، ســعى البنــك دائًمــا للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات مــن 

العميــل لفهــم مركــزه المالــي وقدرتــه علــى ســداد المبلــغ و فــي حالــة مالحظــة مؤشــرات التدهــور الكبيــر، تــم تعديــل التصنيفــات االئتمانيــة للعمــالء وبالتالــي 

مرحلــة التعــرض، حيثمــا أمكــن ذلــك.

رئيــس إدارة المخاطــر هــو المســؤول بشــكل أساســي عــن اإلشــراف علــى كفايــة البنــك فيمــا يتعلــق بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. يتــم ذلــك مــن خــالل مراقبــة 

تأثيــر كوفيــد - 1٩ عــن كثــب مــن خــالل مراجعــة مســتمرة للمحفظــة بمــا فــي ذلــك مراجعــة جميــع التعرضــات الفرديــة الهامــة فــي الصناعــات والقطاعــات المتأثــرة 

بشــكل مباشــر. يتــم تقييــم عمــالء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بنــاًء علــى اســتقرار صاحــب العمــل واألعمــال وأي حــاالت عــدم تطابــق فــي التدفــق النقــدي 

علــى المــدى القصيرالتــي يدعمهــا البنــك.

تتألــف محفظــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد إلــى حــد كبيــر مــن المواطنيــن العامليــن فــي القطــاع الحكومــي، وبالتالــي مــن المتوقــع أن يظــل هــذا القطــاع بمعــزل 

ــي محفظــة  ــرة مــن إجمال ــذي يشــكل نســبة صغي ــب. مــن المتوقــع أن يشــهد اإلقــراض الفــردي لموظفــي القطــاع الخــاص ال ــف وخفــض الروات عــن إنهــاء الوظائ

الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بعــض التأثيــر علــى المــدى القصيــر إلــى المتوســط بســبب الوبــاء، وبالتالــي يمكــن أن يــؤدي إلــى مشــاكل ائتمانيــة محتملــة. إن البنــك 

ملتــزم تمامــًا بمســاعدة عمالئــه خــالل هــذه الفتــرة المضطربــة وفقــًا لتوجيهــات البنــك المركــزي الُعمانــي. إســتمر البنــك فــي دعــم عمالئــه وشــركائه مــن خــالل 

خطــط إســتمرارية األعمــال والتــي يتــم تنفيذهــا بشــكل جيــد، باإلضافــة إلــى تبنــي إجــراءات الصحــة والســالمة التــي أعلنتهــا اللجنــة العليــا المختصــة بإيجــاد آليــات 

للتعامــل مــع التطــورات الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد -1٩. يراجــع البنــك بإســتمرار إجراءاتــه االحترازيــة واإلداريــة اســتجابة للتغيــرات علــى أرض الواقــع.

تعديالت ما بعد النموذج وتراكبات اإلدارة

ــة المســتقبلية. إن شــدة توقعــات اإلقتصــاد  ــى الســيناريوهات اإلقتصادي ــم عمــل نمــاذج البنــك ومعايرتهــا وفقــًا للتوجهــات واإلرتباطــات التاريخيــة باإلضافــة إل ت

الكلــي الحاليــة والتعقيــد اإلضافــي الناجــم عــن خطــط الدعــم المختلفــة والتوجيــه التنظيمــي عبــر المناطــق الرئيســية التــي يعمــل فيهــا البنــك ال يمكــن أن تكــون 

نموذجيــة موثوقــة فــي الوقــت الحالــي نتيجــة لذلــك، قــد تنشــىء النمــاذج الحاليــة نتائــج إمــا شــديدة التحفــظ أو مفرطــة فــي التفــاؤل إعتمــاداً علــى المحفظــة / 

القطــاع المحــدد. نتيجــة لذلــك، هنــاك حاجــة إلــى تعديــالت مــا بعــد النمــوذج. نظــراً ألن تغييــرات النمــوذج تســتغرق وقتــًا طويــاًل لتطويرهــا وإختبارهــا ومســائل 

قيــود البيانــات المذكــورة أعــاله، يتوقــع البنــك أنــه ســيتم تطبيــق تعديــالت مــا بعــد النمــوذج فــي المســتقبل القريــب. 

خــالل عــام ٢0٢1 ، حســن البنــك مقاييــس تصنيــف مخاطــر المدينيــن لمحفظــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات وأعــاد معايــرة تقديــرات التعثــر المحتمــل المرتبطــة 

بهــا ، وقــام البنــك بتطبيــق منهجيــة احتســاب إحصائيــة قويــة للمرحلــة ٣ ونمذجةالخســائر الناجمــة عــن التعثــر لمحفظــة الخدمــات المصرفيــة بالجملــة بنــاًء علــى 

تجربــة اســترداد النقــد الســابقة للبنــك. تــم تنفيــذ هــذه التحســينات اعتبــاًرا مــن ديســمبر ٢0٢1 وســتخضع للتحقيــق المســتقل فــي عــام ٢0٢٢ بمــا يتماشــى مــع 

إطــار إدارة المخاطــر الداخليــة للبنــك.

يســتخدم البنــك مدخــالت االقتصــاد الكلــي التطلعيــة ذات الصلــة وهــي ســعر النفــط والتغيــر فــي النســبة المئويــة للناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي ومــا إلــى 

ذلــك مــن أجــل حســابات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. بعــد التوجيــه التنظيمــي حــول االحتفــاظ بالتنبــؤات الكليــة قبــل كوفيــد1٩ فــي نمــاذج الخســائر االئتمانيــة 

المتوقعــة للبنــوك بســبب حالــة عــدم اليقيــن االقتصــادي الســائدة ، تــم توفيــر تراكبــات اإلدارة باإلضافــة إلــى النمــوذج.

١٣٦١٣٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٣8

تفشي فيروس كورونا )كوفيد - 1٩( والخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع( ٣8-1-أ  

وقــد تــم االحتفــاظ بمبلــغ 1٣ مليــون ريــال عمانــي )ديســمبر ٢0٢0: ٣.6 مليــون ريــال عمانــي( أو 11٪ )ديســمبر ٢0٢0: ٢.٧٪( مــن خــالل تراكبــات االدارة علــى أســاس 

التاليــة: الســيناريوهات 

)1( التأكيــد علــى االحتماليــة المرجحــة لثالثــة ســيناريوهات : الحالــة األساســية ، والجانــب العلــوي ، والجانــب الســفلي مــع القاعــدة كالتالــي: 1٥٪ الجانــب العلــوي: ٪10 

الجانــب الســلبي: ٧٥٪ مقابــل األوزان العاديــة البالغــة 40٪ و ٣0٪  و ٣0٪ علــى التوالــي. لــم يتــم النظــر فــي أي تغييــر فــي المؤشــرات الكليــة فــي حــد ذاتهــا، حيــث أن 

البنــك قــد أخــذ فعليــا فــي االعتبــار التقديــرات االحترازيــة قبــل كوفيــد1٩ فــي نمــاذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. وفًقــا للتقديــرات الحاليــة ، تــم تحديــد المؤشــرات 

الكليــة ذات الصلــة المســتخدمة فــي نمــاذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للبنــك بشــكل ملحــوظ. إلــى جانــب ذلــك ، يتــم التأكيــد علــى PDs أيًضــا فــي محفظــة 

مختــارة فــي ضــوء ظــروف الســوق.

ــات منــذ بدايــة كوفيــد1٩ فــي أوائــل ــات الثابتــة بنســبة ٢0٪ فــي ضــوء االنخفــاض المتوقــع فــي قيمــة هــذه الضمان  )٢( تــم التأكيــد علــى التقييــم المتــاح للضمان

عام ٢0٢0.

باالضافــة الــى تراكبــات اإلدارة و أحــكام الخســائر االئتمانيــة الحاليــة، ســيواصل البنــك إعــادة التقييــم والتعديــل المناســب لهــذه التراكبــات محــددة او جماعيــة، علــى 

أســاس منتظــم طــوال الفتــرة المتأثــرة.

بالنظــر إلــى الطبيعــة المتطــورة باســتمرار لألزمــة الصحيــة واالقتصاديــة الحاليــة ، تــرى إدارة البنــوك أن بيانــات االقتصــاد الكلــي التطلعيــة وهيــاكل مصطلــح التعثــر 

المحتمــل المنشــورة مــن قبــل االقتصادييــن ووكاالت التصنيــف لــم تعكــس بعــد بشــكل معقــول تأثيــر االقتصــاد الكلــي. التعطيــل الناجــم عــن كوفيــد - 1٩ وأيًضــا 

لعامــل التدخــل المالــي مــن قبــل ســلطات الدولــة ذات الصلــة بشــكل كامــل. ومــن ثــم ، بنــاًء علــى التوجيهــات التنظيميــة وتوجيهــات مجلــس معاييــر المحاســبة 

ــا ، أخــذ البنــك فــي االعتبــار التعديــالت الالحقــة للنمــوذج وتراكبــات أحــكام اإلدارة ، أثنــاء حســاب الخســائر  الدوليــة ، كتدبيــر مــن الحكمــة ، حيثمــا كان ذلــك ضرورًي

االئتمانيــة المتوقعــة لتغطــي بشــكل جماعــي فيــروس كوفيــد - 1٩ وغيــره مــن الضغــوط االقتصاديــة الســائدة.

يوضــح الجــدول التالــي مقارنــة بيــن مخصصــات البنــك لخســائر اإلئتمــان علــى األصــول الماليــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا )المرحلتــان 1 و ٢( بموجــب معيــار التقاريــر 

الماليــة الدوليــة رقــم ٩ كمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1 بنــاءاً علــى الترجيــح المحتمــل لثالثــة ســيناريوهات مــع مخصصــات خســائر اإلئتمــان الناتجــة عــن عمليــات المحــاكاة 

لــكل ســيناريو مرجــح بنســبة ٪100.

٣1 ديسمبر ٣1٢0٢0 ديسمبر ٢٠٢1

الخسائر اإلئتمانية حساسية تقديرات انخفاض القيمة
المتوقعة

التأثير على الخسائر 
اإلئتمانية المتوقعة

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة

التأثير على الخسائر 
اإلئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

الخسائر االئتمانية المتوقعة على قروض لم تنخفض 
-49.944-39٫329قيمتها بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩

المحاكاة

34٫3045٫02535.27314.671السيناريو التصاعدي – مرجح بنسبة %100

39٫03729245.3814.563السيناريو المركزي – مرح بنسبة %100

)7.972(57.916)6٫701(46٫030السيناريو التنازلي – مرجح بنسبة %100

المحاسبة عن خسارة التعديل

بالنســبة للشــركات، يضيــف البنــك الفائــدة البســيطة المســتحقة خــالل فتــرة التأجيــل إلــى المبلــغ األساســي المســتحق وإمــا تمديــد فتــرة االســتحقاق األصليــة 
للقــرض أو زيــادة األقســاط فــي نهايــة فتــرة التأجيــل. قــرر البنــك أن التعديــالت الناتجــة عــن تأجيــل األقســاط والتنــازل عــن الربــح المســموح بــه بمــا يتماشــى مــع 
إجــراءات التخفيــف للبنــك المركــزي الُعمانــي لــم ينتــج عنهــا إلغــاء االعتــراف باألصــول الماليــة. لــم يتــم اعتبــار تأثيــر خســارة التعديــل فــي اليــوم األول جوهرًيــا للفتــرة.
يتضمــن الجــدول التالــي تحليــل للمبلــغ المؤجــل مــن المبلــغ األساســي القائــم والفوائــد / األربــاح المســتحقة المتعلقــة بالقــروض والســلف وذمــم التمويل اإلســالمي 

للعمــالء الذيــن تــم تزويدهــم بهــذه المنافــع، والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ذات الصلــة:

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٣8

تفشي فيروس كورونا )كوفيد - 1٩( والخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع( ٣8-1-أ  

المجموعالمرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ٣11 ديسمبر ٢٠٢1

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

445,037155,6463,531604,214قروض وسلف / مديونيات تمويل إسالمية وأوراق قبول

إجمالي الخسائر االئتمانية المتوقعة عند التعرض للعمالء المستفيدين 
من تأجيل السداد

9613,3151,4755,752

منها: 

44,8196,94216751,928مبلغ مؤجل )أصل المبلغ(

23,3488,8607332,281مبلغ مؤجل )الفائدة/الربح(

68,16715,80224084,209إجمالي المبلغ المؤجل

16832786581مخصص الخسائر االئتمانية

67,99915,47515483,628القيمة الدفترية

التأثير على كفاية رأس المال:

إلــى جانــب ذلــك، طبــق البنــك أيضــًا فــي حســابات كفايــة رأس المــال "عامــل التصفيــة التحوطــي" بموجــب ترتيبــات التعديــل المؤقتــة للمرحلــة 1 والمرحلــة ٢ مــن 

الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة. تأثيــر عامــل التصفيــة أعــاله علــى رأس المــال التنظيمــي للبنــك ٥ نقــاط أساســية.

علــى الرغــم مــن أن التدابيــر المذكــورة أعــاله ليســت شــاملة وقــد ال تتصــدى تمامــًا لتأثيــر وبــاء كوفيــد - 1٩ علــى المــدى القصيــر، إال أنهــا ســتخفف مــن األثــر الســلبي 

طويــل المــدى للوبــاء. إســتجابة لهــذه األزمــة، يواصــل البنــك مراقبــة جميــع متطلبــات الســيولة والتمويــل واإلســتجابة لهــا. كمــا فــي تاريــخ التقريــر، تظــل الســيولة 

والتمويــل ومركــز رأس المــال للبنــك قويــًا وفــي وضــع جيــد إلســتيعاب تأثيــر اإلضطــراب الحالــي.

اإلعفاء من مخاطر اإلئتمان المنخفضة

بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ٩، تتكــون المرحلــة ٢ مــن التســهيالت التــي كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي )مــا لــم 

يتــم تصنيفهــا ضمــن مخاطــر االئتمــان المنخفضــة فــي تاريــخ التقريــر(. يقيــس البنــك مخصــص الخســارة بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 

الحيــاة، باســتثناء مــا يلــي حيــث يتــم تطبيــق الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 1٢ شــهراً:

	y التعرضــات الســيادية )بمــا فــي ذلــك شــبه الســيادية( / األوراق الماليــة االســتثمارية للديــون التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة 

فــي تاريــخ التقرير.

	y.األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان عليها بشكل ملحوظ منذ اإلدراج األولي

ال يطبق البنك إعفاء ائتمانًيا منخفًضا على أي أدوات مالية أخرى.

١٣٨١٣٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٣8

التعرض لمخاطر اإلئتمان ٣8-1-ب  

يقــدم الجــدول التالــي معلومــات حــول جــودة االئتمــان لألصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة. مــا لــم يتــم تحديــده بشــكل محــدد، بالنســبة لألصــول الماليــة، 

تمثــل المبالــغ فــي الجــدول إجمالــي المبالــغ الدفتريــة.

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى31 ديسمبر 2021

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

1٫219٫923-1٫193٫12626٫796القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى ٥(

296٫775-182٫044114٫731القروض الفاعلة )درجات 6(

189٫105-1٫549187٫556القروض الفاعلة )درجات ٧(

127٫494127٫494--القروض غير الفاعلة )درجات من ٨ إلى 10(

1٫376٫719329٫083127٫4941٫833٫296إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

895٫670-876٫18919٫481القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى ٧(

20٫49720٫497--القروض غير الفاعلة )درجات من ٨ إلى 10(

876٫18919٫48120٫497916٫167إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

2٫252٫908348٫564147٫9912٫749٫463مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

741٫680-740٫5511٫129القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى ٥(

224٫865-199٫45325٫412القروض الفاعلة )درجات 6(

23٫646-3٫19220٫454القروض الفاعلة )درجات ٧(

2٫7742٫774--القروض غير الفاعلة )درجات من ٨ إلى 10(

943٫19646٫9952٫774992٫965مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

172٫960-172٫498462مستحق من البنوك و ايداعات  اسواق المال

934٫888-916٫49718٫391أوراق مالية إستثمارية

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٣8

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( ٣8-1-ب  

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى31 ديسمبر 2020

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

1.199.957-1.139.40560.552القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى ٥(

204.101-103.496100.605القروض الفاعلة )درجات 6(

163.467-7.605155.863القروض الفاعلة )درجات ٧(

128.314128.314--القروض غير الفاعلة )درجات من ٨ إلى 10(

1.250.506317.019128.3141.695.839إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

907.500-880.23127.269القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى ٧(

28.77228.772--القروض غير الفاعلة )درجات من ٨ إلى 10(

880.23127.26928.772936.272إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

2.130.737344.288157.0862.632.111مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

660.488-659.3761.112القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى ٥(

218.496-208.5829.414القروض الفاعلة )درجات 6(

19.023-1.96517.058القروض الفاعلة )درجات ٧(

3.0073.007--القروض غير الفاعلة )درجات من ٨ إلى 10(

869.92328.0843.007901.014مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

81.616--81.616مستحق من البنوك

606.478--606.478أوراق مالية إستثمارية

١٤٠١٤١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٣8

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( ٣8-1-ب  

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى31 ديسمبر 2021

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

3٫168٫629-3٫099٫02969٫600القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى ٥(

770٫844-472٫842298٫003القروض الفاعلة )درجات 6(

491٫182-4٫023487٫158القروض الفاعلة )درجات ٧(

331٫153331٫153--القروض غير الفاعلة )درجات من ٨ إلى 10(

3٫575٫894854٫761331٫1534٫761٫808إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

2٫326٫416-2٫275٫81650٫600القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى ٧(

53٫23953٫239--القروض غير الفاعلة )درجات من ٨ إلى 10(

2٫275٫81650٫60053٫2392٫379٫655إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

5٫851٫710905٫361384٫3927٫141٫463مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

1٫926٫442-1٫923٫5092٫932القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى ٥(

584٫065-518٫06066٫005القروض الفاعلة )درجات 6(

61٫418-8٫29153٫127القروض الفاعلة )درجات ٧(

7٫2057٫206--القروض غير الفاعلة )درجات من ٨ إلى 10(

2٫449٫860122٫0657٫2052٫579٫130مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

449٫247-448٫0471٫200مستحق من البنوك

2٫428٫281-2٫380٫51247٫769أوراق مالية إستثمارية

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٣8

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( ٣8-1-ب  

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى31 ديسمبر 2020

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

3.116.771 -   2.959.494157.278القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى ٥(

530.132 -   268.821261.312القروض الفاعلة )درجات 6(

424.590 -   19.753404.839القروض الفاعلة )درجات ٧(

333.283333.283--القروض غير الفاعلة )درجات من ٨ إلى 10(

3.248.068823.426333.2834.404.777إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

2.357.143-2.286.31470.829القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى ٧(

74.73274.732--القروض غير الفاعلة )درجات من ٨ إلى 10(

2.286.31470.82974.7322.431.875إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

5.534.382894.255408.0166.836.652مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

1.715.553 -    2.888 1.712.665القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى ٥(

567.522 -    24.452 541.771القروض الفاعلة )درجات 6(

49.410  -   5.10444.306القروض الفاعلة )درجات ٧(

7.8107.810--القروض غير الفاعلة )درجات من ٨ إلى 10(

2.259.54072.9457.8102.340.296مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

211.990--211.990مستحق من البنوك

1.575.268--1.575.268أوراق مالية إستثمارية

إن الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر اإلئتمــان قبــل الضمانــات المحتفــظ بهــا أو التعزيــزات اإلئتمانيــة األخــرى لجميــع الموجــودات بالميزانيــة العموميــة تســتند إلــى 

صافــي القيــم الدفتريــة كمــا هــو وارد فــي بيــان المركــز المالــي.

إن الحــد األقصــى لمخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالبنــود خــارج الميزانيــة العموميــة المحســوبة وفًقــا لمبــادئ بــازل ٢ يتــم إظهارهــا فــي اإليضــاح ٣٨-1 تمثل المبالغ 

الواردة في اإليضاح ٣٨-1 سيناريو أسوأ حاالت التعرض لمخاطر االئتمان كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 و٢0٢0، دون مراعاة أي ضمانات محتفظ بها أو أي تعزيزات ائتمانية 

أخرى مرفقة.

١٤٢١٤٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٣8

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( ٣8-1-ب  

تقييم انخفاض القيمة 

تعريف التخلف عن السداد والعالج

يــرى البنــك أن أداة ماليــة تخلفــت عــن الســداد، وبالتالــي، المرحلــة ٣ )إنخفــاض قيمــة اإلئتمــان( إلحتســاب  خســائر اإلئتمــان المتوقعــة فــي جميــع الحــاالت عندمــا يصبــح 

المقتــرض متأخــرا ٩0 يوًمــا عــن ســداد مدفوعاتــه التعاقديــة. یعتبر البنك أرصدة الخزینة والبنوك متخلفــة عــن الســداد ویتخذ إجراء فوري عندما ال یتم ســداد المدفوعات 

الداخلیة المطلوبة قبل إغالق األعمال كمــا هــو مبین في االتفاقیات الفردیة.

كجــزء مــن التقييــم النوعــي لمــا إذا كان العميــل متخلًفــا عــن الســداد، يأخــذ البنــك أيًضــا فــي عيــن اإلعنبــار مجموعــة متنوعــة مــن الحــاالت التــي قــد تشــير إلــى عــدم 

إحتمــال الدفــع. عندمــا تحــدث مثــل هــذه األحــداث، يــدرس البنــك بعنايــة مــا إذا كان ينبغــي أن يــؤدي هــذا الحــدث إلــى معاملــة العميــل علــى أنــه متعثــر، ومــن ثــم 

يتــم تقييمــه علــى أنــه المرحلــة ٣ إلحتســاب  خســائر اإلئتمــان المتوقعــة أو مــا إذا كانــت المرحلــة ٢ مناســبة. مثــل هــذه األحــداث تشــمل:

	yالتقييم الداخلي للمقترض يشير إلى التقصير أو شبه التقصير

	yالمقترض الذي لديه التزامات مستحقة متأخرة للدائنين العموميين أو الموظفين

	yانخفاض جوهري في قيمة الضمانات المتضمنة حيث من المتوقع استرداد القرض من بيع الضمانات

	yانخفاض جوهري في مبيعات المقترض أو فقدان أحد كبار العمالء

	yخرق إلتفاق ال يتنازل عنه البنك

	y المديــن )أو أي منشــأة قانونيــة داخــل مجموعــة المديــن( تقــوم بتقديــم طلــب إعــالن اإلفــالس.  تعليــق ديــون أو حقــوق المســاهمين المدرجــة فــي 

البورصــة بســبب الشــائعات أو الحقائــق المتعلقــة بالصعوبــات الماليــة.

إن سياســة البنــك فــي إعتبــار أداة ماليــة "قــد تــم عالجهــا"، وبالتالــي إعــادة تصنيفهــا خــارج المرحلــة ٣ عندمــا ال يكــون أي مــن معاييــر التخلــف موجــوًدا لمــدة ســتة 

أشــهر متتاليــة علــى األقــل للســحبات المصنفــة فــي المرحلــة ٢.  إن قــرار تصنيــف أصــل مــا فــي المرحلــة ٢ أو المرحلــة 1 عنــد عالجــه يعتمــد علــى درجــة االئتمــان 

المحدثــة، فــي وقــت العــالج، ومــا إذا كان هــذا يشــير إلــى وجــود زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان مقارنــة بــاإلدراج المبدئــي.

تأسيس معلومات تطلعية

يقــوم البنــك بتأســيس معلومــات تطلعيــة فــي كل مــن تقييمــه لمــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان لــألداة قــد ازدادت بشــكل كبيــر منــذ اإلدراج األولــي وقياســه لخســائر 

اإلئتمــان المتوقعــة. وبنــاًء علــى إعتبــار مجموعــة متنوعــة مــن المعلومــات الفعليــة والمتوقعــة الخارجيــة، يقــوم البنــك بصياغــة وجهــة نظــر أساســية لالتجــاه 

المســتقبلي للمتغيــرات االقتصاديــة ذات الصلــة باإلضافــة إلــى مجموعــة معقولــة مــن الســيناريوهات المحتملــة.

بالنظــر إلــى طبيعــة تعــرض البنــك للمخاطــر وتوافــر المعلومــات الموثوقــة إحصائيــًا التاريخيــة، فــإن البنــك يســتمد احتمــال التقصيــر باســتخدام بيانــات إحتماليــة 

التقصيــر خــالل الــدورة المحســوبة مــن بيانــات التقصيــر فــي ســداد الديــن لــكل فئــة التصنيــف. يتــم تحديــد إحتماليــة التقصيــر باســتخدام المتغيــرات االقتصاديــة 

الكليــة ومحــركات المخاطــر غيــر الدوريــة للتنبــؤ بمعــدالت التخلــف عــن الســداد خــالل دورة اقتصاديــة. يســتخدم البنــك نمــوذج تحليــل معــدل التدفــق لربــط 

إحتماليــة التقصيــر بعوامــل اقتصاديــة مســتقبلية لقيــادة تقديــرات إحتماليــة التقصيــر لــكل فئــة تصنيــف Moody. يأخــذ نمــوذج االقتصــاد الكلــي بعيــن االعتبــار 

التوقعــات االقتصاديــة المســتقبلية فــي ظــل ثالثــة ســيناريوهات )الحالــة األساســية، االنكمــاش االقتصــادي كحالــة ســلبية، والتحســن االقتصــادي كحالــة إيجابيــة(، 

والبيانــات االقتصاديــة التاريخيــة، وارتبــاط األصــول لــكل فئــة تصنيــف، وإحتماليــة التقصيــر الشــتقاق التخلــف عــن الســداد. لقــد تــم تطويــر العالقــة بيــن العوامــل 

االقتصاديــة ومعــدالت الخســارة والتخلــف عــن الســداد باســتخدام البيانــات التاريخيــة الداخليــة وبيانــات الســوق الخارجيــة ذات الصلــة.

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٣8

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( ٣8-1-ب  

تقييم انخفاض القيمة )تابع(

التقييم الداخلي للبنك وعملية تقدير إحتمالية التقصير

تديــر دائــرة مخاطــر االئتمــان المســتقلة بالبنــك نمــاذج التقييــم الداخليــة. يديــر البنــك نمــاذج منفصلــة لمحافظــه الرئيســية التــي يتــراوح معــدل عمالئهــا مــن 1 

إلــى 10 باســتخدام الدرجــات الداخليــة. تتضمــن النمــاذج معلومــات نوعيــة وكميــة، وباإلضافــة إلــى المعلومــات الخاصــة بالمقتــرض، تســتخدم المعلومــات الخارجيــة 

اإلضافيــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى ســلوك المقتــرض. مــن الناحيــة العمليــة، فإنهــا تعتمــد أيًضــا علــى المعلومــات مــن وكالــة التقييــم الجيــد. ُتســتخدم مصــادر 

المعلومــات هــذه ألول مــرة لتحديــد إحتماليــة التقصيــر فــي إطــار عمــل بــازل ٣ الخــاص بالبنــك. يتــم تصنيــف درجــات االئتمــان الداخليــة بنــاءاً علــى هــذه الدرجــات 

مــن المســتوى الثالــث لبــازل.

ــة رقــم ٩ لتضميــن معلومــات  ــة الدولي ــر المالي ــار التقاري ــة المتوقعــة وفــق معي ــر مــن أجــل إحتســاب الخســائر اإلئتماني ــة التقصي ــل إحتمالي ــك تعدي يتــم بعــد ذل

ــة حســب االقتضــاء. ــكل ســيناريوهات اقتصادي ــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩. يتــم تكــرار هــذا ل ــار التقاري ــة التعــرض للمخاطــر وفــق معي مســتقبلية وتصنيــف مرحل

توليد مصطلح هيكلة إحتمالية التقصير

يوظــف البنــك نمــاذج إحصائيــة لتحليــل البيانــات التــي يتــم تحصيلهــا ووضــع تقديــرات لمخاطــر التعــرض إلحتماليــة التقصيــر وكيــف يتوقــع أن تتغيــر نتيجــة مــرور 

الزمــن. يتضمــن هــذا التحليــل تحديــد ومعايــرة العالقــات بيــن التغيــرات فــي معــدالت التخلــف عــن الســداد والتغيــرات فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي الرئيســية، عبــر 

مختلــف المناطــق الجغرافيــة التــي يتعــرض فيهــا البنــك.

إن درجات التصنيف االئتماني الداخلية للبنك مع إحتمالية التقصير المعنية هي كالتالي:
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افتراضات اقتصادية متغيرة

يحصــل البنــك علــى البيانــات المســتخدمة مــن مصــادر خارجيــة )Moody’s World Bank وغيرهــا مــن المصــادر العامــة والخاصــة( لنمــاذج االقتصــاد الكلــي / 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للبنــك ويحــدد األوزان المنســوبة إلــى ســيناريوهات متعــددة. تــم إجــراء تحليــل االرتبــاط بيــن معــدل التخلــف عــن الســداد التاريخــي 

للمحفظــة مــع عوامــل االقتصــاد الكلــي لتحديــد العوامــل التــي يجــب مراعاتهــا لحســاب تأثيــر االقتصــاد الكلــي. يتــم وضــع عوامــل االقتصــاد الكلــي التــي لهــا ارتبــاط 

جيــد مــع الحــركات التاريخيــة لمعــدل التخلــف عــن الســداد كذلــك لتحليــل االنحــدار لتحديــد التركيبــة المناســبة مــن عوامــل االقتصــاد الكلــي التــي يجــب أخذهــا فــي 

االعتبــار. تــم استكشــاف العديــد مــن متغيــرات االقتصــاد الكلــي )MEVs( إلتخــاذ قــرار بشــأن أفضــل مجموعــة مــن المتغيــرات المســتقلة مــن أجــل شــرح الخســائر 

االئتمانيــة التاريخيــة. وشــملت هــذه إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي، ومعــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي، وأســعار النفــط، والبطالــة، ومــا إلــى ذلــك.

)1( الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )٪ التغير( 

Europe Brent Spot price FOB )٢(

)٣( إجمالي االدخار المحلي / الناتج المحلي اإلجمالي )٪ التغير( 

تختلــف هــذه المتغيــرات االقتصاديــة واألثــر المرتبــط بهــا علــى إحتماليــة التقصيــر والتعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر و الخســارة الناشــئة مــن التقصيــر باختــالف 

األدوات الماليــة. كمــا تــم تطبيــق حكــم الخبيــر فــي هــذه العمليــة. يتــم جمــع التوقعــات الخاصــة بهــذه المتغيــرات االقتصاديــة )"الســيناريو االقتصــادي األساســي"( 

مــن Moody’s World Bank وغيــره مــن المصــادر العامــة والخاصــة لتوفيــر أفضــل عــرض تقديــري لالقتصــاد. 

كمــا هــو الحــال مــع أي توقعــات اقتصاديــة، فــإن التوقعــات واحتمــاالت حدوثهــا تخضــع لدرجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن المتأصــل، وبالتالــي قــد تكــون النتائــج الفعليــة 

مختلفــة بشــكل كبيــر عــن تلــك المتوقعــة. يعتبــر البنــك أن هــذه التنبــؤات تمثــل أفضــل تقديراتــه للنتائــج المحتملــة وقــد حللــت عــدم الخطيــة والتفاوتــات فــي 

المحافــظ المختلفــة للبنــك للتأكــد مــن أن الســيناريوهات المختــارة تمثــل بشــكل مناســب مجموعــة مــن الســيناريوهات المحتملــة.

كمــا تــم النظــر فــي اعتبــارات تطلعيــة أخــرى لــم تــدرج فــي ســياق الســيناريوهات أعــاله، مثــل تأثيــر أي تغييــرات تنظيميــة أو تشــريعية أو سياســية، ولكــن ال يعتبــر 

لهــا تأثيــر جوهــري وبالتالــي لــم يتــم إجــراء تعديــل علــى خســائر اإلئتمــان المتوقعــة لهــذه العوامــل. يتــم مراجعــة هــذا ومراقبتــه لمالءمتــه علــى أســاس ربــع ســنوي.

الخزينة والتجارة والعالقات بين البنوك

ــالت،  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 والعالقـ ــة والتجـ إن الخزينـ
ـــات  ودور المقاصـــة. بالنســـبة لهـــذه العالقـــات، 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.

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:

	y المعلومــات الماليــة التاريخيــة مــع التوقعــات والموازنــات التــي أعدهــا العميــل. تشــمل هــذه المعلومــات الماليــة النتائــج المحققــة والمتوقعــة ونســب 

المــالءة ونســب الســيولة وأي نســب أخــرى ذات صلــة لقيــاس األداء المالــي للعميــل. يتــم التقــاط بعــض هــذه المؤشــرات فــي اإلتفاقيــات المبرمــة مــع 

العمــالء، وبالتالــي، يتــم قياســها بمزيــد مــن االهتمــام.

	y أي معلومــات متاحــة للجمهــور حــول العمــالء مــن األطــراف الخارجيــة. وهــذا يشــمل درجــات التصنيــف الخارجيــة الصــادرة عــن وكاالت التصنيــف، وتقاريــر 

المحلليــن المســتقلين، وســندات متداولــة عالنيــًة أو أســعار مقايضــة تقصيــر اإلئتمــان أو البيانــات الصحفيــة والمقــاالت.

	y أي معلومــات اقتصاديــة جغرافيــة أو جيوسياســية، علــى ســبيل المثــال، نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي المتعلــق بقطاعــات صناعيــة وجغرافيــة محــددة 

حيــث يعمــل العميــل.

	y.أي معلومات داعمة أخرى موضوعية عن جودة وقدرات إدارة العميل ذات الصلة بأداء الشركة

	y يختلــف مــدى تعقيــد وتقنيــات التصنيــف بنــاًء علــى تعــرض البنــك وتعقيــد وحجــم العميــل. يتــم تصنيــف بعــض القــروض التجاريــة الصغيــرة األقــل 

تعقيــًدا ضمــن نمــاذج البنــك الخاصــة بمنتجــات التجزئــة.
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اإلقراض اإلستهالكي ورهونات التجزئة

يشــمل اإلقــراض االســتهالكي قــروض شــخصية غيــر مضمونــة وبطاقــات ائتمــان وســحب علــى المكشــوف. يتــم تصنيــف هــذه المنتجــات مــع رهــون التجزئــة وبعــض 

ــام التــي فــات موعــد إســتحقاقها.  ــي التــي تعتمــد فــي المقــام األول علــى األي ــًدا مــن خــالل أداة بطاقــة األداء اآلل عمليــات اإلقــراض الصغيــرة لألعمــال األقــل تعقي

المدخــالت الرئيســية األخــرى فــي النمــاذج هــي:

	y / منتجــات اإلقــراض االســتهالكي: اســتخدام الســقوف والتقلبــات، زونمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ومعــدالت البطالــة، التغيــرات فــي مســتويات الدخــل 

المرتبــات الشــخصية بنــاءًا علــى ســجالت الحســابات الجاريــة والمديونيــة الشــخصية وإعــادة تســعير الفائــدة المتوقعــة.

	y رهــون التجزئــة: نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ومعــدالت البطالــة، والتغيــرات فــي مســتويات الدخــل / المرتبــات الشــخصية اســتنادًا إلــى ســجالت 

الحســابات الجاريــة، والمديونيــة الشــخصية، وإعــادة تســعير الفائــدة المتوقعــة.

التعرض للمخاطر عند التقصير  

يمثــل التعــرض  للمخاطــر عنــد التقصيــر القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة لــألدوات الماليــة الخاضعــة لحســابات انخفــاض القيمــة، ممــا يعالــج قــدرة العميــل علــى زيــادة 

التعــرض للمخاطــر مــع االقتــراب مــن التخلــف عــن الدفــع والســداد المبكــر المحتمــل أيًضــا.

ــة 1، يقــوم البنــك بتقييــم أحــداث التخلــف المحتملــة فــي غضــون 1٢ شــهًرا لحســاب خســائر اإلئتمــان  إلحتســاب التعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر لقــرض المرحل

المتوقعــة لمــدة 1٢ شــهر ومــع ذلــك، إذا كان قــرض المرحلــة األولــى متوقــع التخلــف فــي 1٢ شــهًرا مــن تاريــخ الميزانيــة العموميــة ومــن المتوقــع أيًضــا عالجــه ثــم 

التعثــر مــرة أخــرى، عندئــٍذ يتــم أخــذ جميــع أحــداث التخلــف المرتبطــة بعيــن االعتبــار. بالنســبة للمرحلــة ٢ و ٣ واألصــول الماليــة المشــتراة أصــاًل بإئتمــان منخفــض 

القيمــة، فــإن التعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر يعتبــر لألحــداث علــى مــدى عمــر األدوات.

ــج التعــرض المحتملــة فــي نقــاط زمنيــة مختلفــة، المقابلــة لســيناريوهات  يحــدد البنــك التعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر عــن طريــق نمذجــة مجموعــة مــن نتائ

متعــددة. يتــم بعــد ذلــك تعييــن إحتماليــة التقصيــر بمقتضــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ لــكل ســيناريو اقتصــادي بنــاءاً علــى نتائــج نمــاذج البنــك.

الخسارة الناشئة من التقصير

الخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر هـــي حصـــة األصـــول المفقـــودة عنـــد تخلـــف المقتـــرض عـــن الســـداد. يتـــم تعريـــف معـــدل االســـترداد علـــى أنـــه 1 مطروًحـــا منـــه 
الخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر، وهـــي حصـــة األصـــل التـــي يتـــم اســـتردادها عنـــد تخلـــف المقتـــرض عـــن الســـداد. تعتبـــر الخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر خاصـــة 

بالمنشـــأة ألن هـــذه الخســـائر مـــن المفهـــوم عموًمـــا أنهـــا تتأثـــر بخصائـــص المعاملـــة الرئيســـية مثـــل وجـــود الضمـــان ودرجـــة التبعيـــة، إن وجـــدت.

يقـــوم البنـــك بتقســـيم منتجـــات اإلقـــراض لألفـــراد إلـــى محافـــظ أصغـــر متجانســـة، بنـــاًء علـــى الخصائـــص الرئيســـية ذات الصلـــة بتقديـــر التدفقـــات النقديـــة 
ــر  ــى مخاطـ ــؤدي إلـ ــي تـ ــية التـ ــلوكيات األساسـ ــى السـ ــريع علـ ــرف السـ ــن التعـ ــك مـ ــروض البنـ ــة القـ ــاملة لمحفظـ ــة الشـ ــتراتيجية التجزئـ ــت إسـ ــتقبلية. مكنـ المسـ
ـــا وتتضمـــن مجموعـــة أوســـع مـــن خصائـــص المعامـــالت )علـــى ســـبيل المثـــال،  ـــات الخســـارة التـــي تـــم جمعهـــا تاريخًي ـــات المطبقـــة علـــى بيان االئتمـــان. تعتمـــد البيان

نـــوع المنتـــج، ونطـــاق أوســـع مـــن أنـــواع الضمانـــات( باإلضافـــة إلـــى خصائـــص المقتـــرض.

یتم استخدام البیانات األخیرة والسیناریوهــات االقتصادیة المستقبلیة من أجل تحدید معدل الخســارة الناشــئة مــن التقصيــر بمقتضــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 

ــة المدخــالت الرئيســية  ــكل مجموعة من األدوات المالیة. عنــد تقييــم المعلومــات التطلعيــة، يســتند التوقــع علــى ســيناريوهات متعــددة. تتضمــن أمثل رقــم ٩ ل

تغييــرات فــي قيــم الضمانــات بمــا فــي ذلــك أســعار العقــارات الخاصــة بالرهــون العقاريــة وأســعار الســلع وحالــة الدفــع أو عوامــل أخــرى تــدل علــى خســائر فــي البنــك.

ــر  ــار التقاري ــد معــدل الخســارة الناشــئة مــن التقصيــر لمعي ــة التطلعيــة مــن أجــل تحدي ــات الحديثــة والســيناريوهات االقتصادي ــد مــن البيان يتــم اســتخدام المزي

ــى ســيناريوهات متعــددة. تتضمــن أمثلــة  ــكل مجموعــة مــن األدوات الماليــة. عنــد تقييــم المعلومــات التطلعيــة، تســتند التوقعــات إل الماليــة الدوليــة رقــم ٩ ل

المدخــالت الرئيســية تغييــرات فــي قيــم الضمانــات بمــا فــي ذلــك أســعار العقــارات للرهــون العقاريــة أو أســعار الســلع أو حالــة الســداد أو غيرهــا مــن العوامــل التــي 

تــدل علــى الخســائر فــي البنــك.

يقــّدر البنــك معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ الخســارة الناتجــة مــن التقصيــر علــى أســاس مختلــف. بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ ، يتــم تقديــر 

معــدالت الخســارة الناشــئة مــن التقصيــر للمراحــل 1، والمرحلــة ٢، والمرحلــة ٣، و القطاعــات التــي إنخفضــت قيمتهــا اإلئتمانيةفــي  معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 

رقــم ٩ لــكل فئــة مــن فئــات األصــول. يتــم تقديــر المدخــالت لمعــدالت الخســارة الناشــئة مــن التقصيــر هــذه، وحيثمــا أمكــن، معايرتهــا مــن خــالل االختبــار الرجعــي 

مقابــل عمليــات االســترداد األخيــرة. تتكــرر هــذه لــكل ســيناريو اقتصــادي حســب الحاجــة.
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الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان

يراقــب البنــك باســتمرار جميــع األصــول الخاضعــة لخســائر اإلئتمــان المتوقعــة مــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت أداة أو محفظــة مــن األدوات تخضــع إلــى خســائر اإلئتمــان 

المتوقعــة لمــدة 1٢ شــهر أو خســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة، يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان 

منــذ اإلدراج األولــي.

يطبــق البنــك أيًضــا طريقــة نوعيــة ثانويــة لتحفيــز زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان ألحــد األصــول، مثــل نقــل العميــل / المنشــأة إلــى قائمــة المراقبــة، أو حســاب 

يصبــح متعثــر. في بعض الحاالت، قد یعتبر البنك أیضا أن األحداث المذكــورة فيمــا يلــي هــي زیادة كبيــرة في مخاطــر االئتمان مقارنة بالتقصيــر. بغــض النظــر عــن 

التغيــر فــي الدرجــات االئتمانيــة، إذا تجــاوزت المدفوعــات التعاقديــة أكثــر مــن ٣0 يوًمــا مــن موعــد ســدادها، يعتبــر أن مخاطــر االئتمــان قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ 

اإلدراج األولــي.

عدم كفاية أو عدم موثوقية المعلومات المالية أو غيرها مثل عدم توفر البيانات المالية المدققة خالل 1٢0 يوًما 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 معامالت متضمنة تتجاوز ٥0٪ من صافي القيمة الملموسة. د.  

ــات  ــع إلـــى الموافقـ ــر يرجـ ــة أو التأخيـ ــروعات الحكوميـ ــدا فـــي المشـ ــا عـ ــد مـ ــام واحـ ــر مـــن عـ ــة بأكثـ ــات التجاريـ ــدء العمليـ ــخ بـ ــر فـــي تاريـ هـ.   التأجيـــل / التأخيـ
الحكوميـــة.

و.   تعديـــالت علـــى المصطلحـــات تـــؤدي إلـــى تنـــازالت تمنـــح للمقتـــرض )بعـــد فحـــص التدفقـــات النقديـــة للمقتـــرض / المركـــز المالـــي/ القـــدرة علـــى الســـداد( بمـــا 
فـــي ذلـــك تمديـــد الوقـــف االختيـــاري وتأجيـــل الســـداد والتنـــازل عـــن اإلتفاقيـــات ومـــا إلـــى ذلـــك. يجـــب أن يكـــون هـــذا المطلـــب متوافقـــًا مـــع إرشـــادات إعـــادة 

ـــي مـــن وقـــت آلخـــر. ـــة الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي الُعمان الهيكل

ـــر فـــي نمـــوذج األعمـــال/  ـــة التغيي ـــة بالســـنة الســـابقة باســـتثناء حال ـــة الدخـــل مقارن ـــاح قبـــل ضريب ـــر فـــي المبيعـــات أو فـــي األرب ز.  هبـــوط بنســـبة ٢٥٪ أو أكث
أحـــد األحـــداث الجوهريـــة.

انخفاض في نسبة تغطية خدمة الدين إلى أقل من 1 باستثناء الحاالت التي تتمتع بدعم ائتماني خارجي مقبول. ح. 

ـــب  تخفيـــض فـــي PD عـــدا الحســـابات المصنفـــة فـــي الدرجـــة 1 عنـــد  ـــى جان ط.   تخفيـــض تقييـــم الرتبـــة درجتيـــن فـــي مقيـــاس التصنيـــف الرئيســـي للبنـــك إل
ــي. ــتثمار الفرعـ ــات اإلسـ ــي تصنيفـ ــات فـ ــا ٣ درجـ ــم تخفيضهـ ــث يتـ ــائها حيـ إنشـ

التآكل في القيمة الصافية بأكثر من ٢0٪ مقارنة بالسنة السابقة إلى جانب الزيادة في الرافعة المالية بمقدار 1.٥ مرة. ي. 

إدارة المخاطر النموذجية 

اســتخدم البنــك نمــاذج فــي العديــد مــن أنشــطته الماليــة والتجاريــة مــن االكتتــاب فــي تســهيل ائتمانــي لإلبــالغ عــن الخســارة المتوقعــة بموجــب معيــار التقاريــر 

الماليــة الدوليــة رقــم ٩.

إلدارة مخاطــر النمــوذج، أنشــأ البنــك اللجنــة التوجيهيــة لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  ٩وبالتالــي بنــاء إطــار عمــل قــوي حــول حوكمــة نمــاذج الخســائر 

.)EL( االئتمانيــة المتوقعــة وجميــع النمــاذج األخــرى التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى التقاريــر الماليــة بشــأن الخســارة المتوقعــة

يؤســس إطــار العمــل منهجيــة إلدارة تطويــر النمــاذج والتحقــق منهــا والموافقــة عليهــا وتنفيذهــا واالســتخدام المســتمر للنمــاذج. وهــي تحــدد هيــكل إدارة فعــال 

مــع أدوار ومســؤوليات محــددة بوضــوح وسياســات وضوابــط إلدارة مخاطــر النمــوذج. تتــم مراجعــة إطــار العمــل علــى أســاس منتظــم للتأكــد مــن أنــه يلبــي المعاييــر 

التنظيميــة والممارســات الدوليــة. أي تغييــر كبيــر فــي إطــار العمــل يجــب أن يوافــق عليــه مجلــس اإلدارة أو لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة.

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٣8

٣8-1-ج   تحليل تصنيف االئتمان

يبين الجدول التالي تحلياًل لألوراق المالية للدين وسندات الخزانة والسندات األخرى المؤهلة حسب تقييم وكالة موديز أو ما يعادلها.

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 312021 ديسمبر 312021 ديسمبر 2020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

4٢.٨٨٣-Ba1-16.٥10

-٣٥٫8٢٣Ba21٣٫7٩٢-

14.319-Baa3-5.513

-20٫481 Ba37٫885-

13.60817٫426Caa26٫7095.239

5٫5025.494السندات غير المصنفة14.27014٫291

994٫240664.055أوراق مالية سيادية 1.724.8182٫582٫442

1٫028٫128696.811المجموع1.809.8982٫670٫463
════════════════════════

يبين الجدول التالي إجمالي اإليداعات المحتفظ بها لدى أطراف مقابلة بتاريخ التقرير: 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 312021 ديسمبر 312021 ديسمبر 2020

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

 

85.4677٫569Aaa3 إلى ىىى  Aaa12٫91432.905

48.20543٫574A3 ىىى إلى A116٫77618.559

9.88136٫712Baa3 إلى ىىى Baa114٫1343.804

1.18750٫343Ba3 إلى ىىى Ba119٫382457

67.249311٫049Caa ═══ إلى B1119٫75425.891

172٫96081.616المجموع211.989449٫247
════════════════════════

يجري البنك تقييمًا مستقاًل استناداً إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون بنك ما غير مصنف.

الضمانات اإلضافية ٣8-1-د 

يحتفــظ البنــك بضمانــات إضافيــة مقابــل القــروض والســلف والتمويــل إلــى العمــالء فــي شــكل حقــوق رهــن علــى ممتلــكات وضمانــات مســجلة أخــرى علــى األصــول 

وضمانــات. تســتند تقديــرات القيــم العادلــة علــى قيمــة الضمــان اإلضافــي المقــدرة فــي وقــت االقتــراض ويتــم تحديثهــا مــرة واحــدة كل ثــالث ســنوات فيمــا عــدا 

الحــاالت التــي يتــم فيهــا تقديــر أن القــرض بصــورة منفــردة قــد انخفضــت قيمتــه. أمــا بالنســبة لألســهم المتداولــة بســوق مســقط لــألوراق الماليــة والتــي أخــذت 

كضمانــات للقــروض، فإنــه يتــم تقييمهــا علــى أســاس كل أســبوعين إال إذا كان هنــاك تذبــذب جوهــري فــي األســهم حيــث يتــم إجــراء التقييــم بشــكل منتظــم. 

١٤٨١٤٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٣8

الضمانات اإلضافية )تابع( ٣8-1-د 

تقدير القيمة العادلة للضمانة اإلضافية وتحسينات الضمانة األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلف موضحة فيما يلي: 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 312021 ديسمبر 312021 ديسمبر 2020

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

مقابل ما تجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته

136٫987112.536ممتلكات292.301355٫810

18٫38930.242حقوق المساهمين78.55147٫764

140٫97471.917رهن تجاري186.797366٫166

1٫5524.573سيارات11.8784٫031

2٫5981.530ودائع ثابتة3.9746٫748

300٫500220.798اإلجمالي573.501780٫519

مقابل ما تجاوز استحقاقه وانخفضت قيمته

31٫97725.458ممتلكات66.12583٫057

31٫37934.832رهن تجاري90.47381٫504

-381ودائع ثابتة995-

1٫0871.705سيارات4.4292٫823

64٫82461.995اإلجمالي161.027168٫374

مقابل ما لم يتجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته

736٫637756.765ممتلكات1.965.6231٫913٫343

373٫933350.310رهن تجاري909.896971٫255

175٫987222.823ودائع ثابتة578.761457٫109

54٫88410.458حقوق المساهمين27.164142٫556

18٫36832.913سيارات85.48847٫709

1٫٣٥٩٫8٠٩1.373.269اإلجمالي3.566.9323٫531٫972

1٫725٫1331.656.062إجمالي الضمانات المحتفظ بها4.301.4604٫480٫865
════════════════════════

٣8-1-هـ  مخاطر التسوية

مخاطــر التســوية هــي مخاطــر الخســارة بســبب إخفــاق الطــرف فــي الوفــاء بإلتزاماتــه لتســليم النقــد أو األوراق الماليــة أو األصــول األخــرى علــى النحــو المتفــق عليــه 

تعاقدًيــا فــي يــوم التســوية.

فــي عمليــات تــداول العمــالت األجنبيــة، علــى الرغــم مــن تحقيــق هــدف المعاملــة فــي تاريــخ التســوية كمــا هــو معتــاد بيــن الشــركاء التجارييــن )تســوية مجانيــة(، 

ســتكون هنــاك مخاطــر علــى حســاب المناطــق الزمنيــة المختلفــة. فــي هــذه الحــاالت، يتــم التخفيــف مــن مخاطــر التســوية مــن خــالل تنفيــذ اتفاقيــات مقاصــة 

مدفوعــات ثنائيــة.

٣8-1-و   التركيزات

تنشــأ التركيــزات بمخاطــر االئتمــان عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة عمــل مشــابهة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو تكــون 

لهــم خصائــص اقتصاديــة مشــابهة يمكــن أن تؤثــر علــى قدرتهــم علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة بشــكل مشــابهة بســبب التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة 

والسياســية والظــروف األخــرى. وتشــير التركيــزات بمخاطــر االئتمــان إلــى الحساســية النســبية ألداء البنــك تجــاه التطــورات التــي تؤثــر علــى مجــال عمــل معيــن أو 

موقــع جغرافــي معيــن.

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٣8

٣8-1-و   التركيزات )تابع( 

يقــوم البنــك بــإدارة تعرضــه لمخاطــر االئتمــان مــن خــالل تنويــع أنشــطة االقــراض لتجنــب تركيــزات المخاطــر غيــر المفضلــة مــع أفــراد أو مجموعــات مــن العمــالء فــي 

موقــع جغرافــي أو مجــال محدديــن.  كمــا أنــه يحصــل علــى ضمانــة مالئمــة. يتــم تقديــم فيمــا يلــي تركيــزات مخاطــر اإلئتمــان اإلجماليــة:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

قروض وسلف  
وتمويل

األوراق المالية مستحق من بنوك
للديون

قروض وسلف  
وتمويل

األوراق الماليةمستحق من بنوك
للديون

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

التركيز حسب القطاع

62.436-29٫5781.695.839-1٫833٫296شركات

--936.272--916٫167األفراد

634.375--998٫550--الدولة

-81.616--172٫960-بنوك

2٫749٫463172٫9601٫028٫1282.632.11181.616696.811

التركيز حسب الموقع
2٫749٫463135٫732673٫9022.632.11130.533354.763الشرق األوسط

-34.308--18٫358-أوروبا

8.221342.048-5٫156354٫226-أمريكا الشمالية

-8.554--13٫714-آسيا

2٫749٫463172٫9601٫028٫1282.632.11181.616696.811

١٥٠١٥١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .٣8

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٣8

٣8-1-و   التركيزات )تابع( 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

قروض 
وسلف وتمويل

مستحق من بنوك 
وإيداعات أخرى بسوق 

النقد
األوراق 

المالية للديون
قروض 

مستحق من بنوكوسلف وتمويل
األوراق 

المالية للديون

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

التركيز حسب القطاع

162.171-76.8264.404.777-4.761.808شركات

--2.431.875--2.379.655األفراد

1.647.727--2.593.637--الدولة

-211.989--449.247-بنوك

7.141.463449.2472.670.4636.836.652211.9891.809.898

التركيز حسب الموقع

7.141.463352.5511.750.3956.836.65279.307921.462الشرق األوسط

-89.112--47.683-أوروبا

21.353888.436-13.392920.068-أمريكا الشمالية

-22.217--35.621-آسيا

7141.463449.2472.670.4636.836.652211.9891.809.898

الرجوع إلى ب ٨ للتحليل حسب القطاع االقتصادي.

يتــم قيــاس التركيــز حســب الموقــع بالنســبة للقــروض والســلف اســتناداً علــى موقــع الشــركة المالكــة لألصــل وهــو مــا لــه عالقــة كبيــرة مــع موقــع المقتــرض. يتــم 

قيــاس التركيــز حســب الموقــع بالنســبة لــألوراق الماليــة االســتثمارية اســتناداً إلــى موقــع مصــدر الضمانــة. يســعى البنــك إلدارة مخاطــر االئتمــان عبــر تنويــع أنشــطة 

االقــراض لتفــادي التركيــزات غيــر المرغــوب فيهــا للمخاطــر لــدى البنــك أو لــدى العمــالء بعملــة معينــة. كمــا أنــه يحصــل علــى ضمانــة، متــى كان ذلــك مالئمــًا. 

مخاطر السيولة  ٣-٢8

مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن عــدم قــدرة البنــك المحتملــة إمــا علــى الوفــاء بجميــع التزامــات الســداد أو قدرتــه فقــط علــى الوفــاء بهــذه االلتزامــات 

بتكلفــة أعلــى. الهــدف مــن إطــار عمــل إدارة مخاطــر الســيولة بالبنــك هــو ضمــان قــدرة البنــك علــى الوفــاء بجميــع التزامــات الســداد عنــد اســتحقاقها، وبالتالــي إدارة 

مخاطــر الســيولة والتمويــل فــي البنــك ضمــن درجــة قبــول المخاطــر المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة.

إدارة مخاطر السيولة 

يتمثــل منهــج البنــك فــي إدارة الســيولة فــي التأكــد مــن أن لديــه دائًمــا ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتــه عند اســتحقاقها، في ظل الظــروف العادية والظــروف الصعبة 

دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة بســمعة البنــك. لــدى البنــك خطــة طــوارئ قوية للســيولة لتســهيل إدارة الســيولة في ظل ظروف مشــددة.

تــم تفويــض خزينــة البنــك إلدارة الســيولة الكليــة ووضــع التمويــل للبنــك تحــت توجيــه وإشــراف لجنــة األصــول واإللتزامــات. تتــم مراقبــة مصــادر واســتحقاقات األصــول 

واإللتزامــات عــن كثــب لتجنــب أي تركيــز ال داعــي لــه ولضمــان أن البنــك علــى اســتعداد تــام لمواجهــة أي ظــروف ضغــط غيــر متوقعــة.

يحتفــظ البنــك بمصــادر تمويــل متنوعــة تشــمل ودائــع التجزئــة وودائــع الجملــة وبعــض الســندات عاليــة الجــودة. تضمــن مصــادر التمويــل هــذه جنًبــا إلــى جنــب مــع 

حقــوق الملكيــة وجــودة األصــول للبنــك أن البنــك لديــه احتياطــي ســيولة كاٍف فــي جميــع األوقــات وبأســعار تنافســية.

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٣8

مخاطر السيولة )تابع(  ٣-٢8

إدارة مخاطر السيولة )تابع(

يستخدم البنك األدوات التالية إلدارة السيولة والتمويل:

	y فجــوات الســيولة بمــا يتماشــى مــع الحــدود التنظيميــة والداخليــة. تضمــن إدارة الفجــوة قيــام البنــك بمراقبــة اســتحقاق األصــول والخصــوم لتجنــب أي 

تركيــز غيــر ضــروري.

	y."اختبار اإلجهاد الدوري ومحاكاة السيولة الوقائية لضمان "النجاة من األزمة

	yيتم مراقبة مؤشرات اإلنذار المبكر بشأن السيولة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات

	yNSFR و LCR االمتثال والمحافظة الكافية للنسب التنظيمية مثل

	y تقــوم إدارة مخاطــر البنــك بإجــراء اختبــارات اإلجهــاد الدوريــة ومحــاكاة الســيولة الوقائيــة وجميــع التدفقــات النقديــة الماديــة الداخلــة والخارجــة التــي 

 ،ICAAP تؤثــر علــى ســيولة البنــك. يتــم تقديــم نتائــج المحــاكاة إلــى لجنــة األصــول والخصــوم للتــداول وخطــة العمــل اإلضافيــة. كجــزء مــن تقديــم

يقــوم البنــك بإجــراء تحليــل حساســية الســيولة وبنــاًء علــى النتيجــة، يوفــر البنــك رأس المــال االقتصــادي بموجــب الركيــزة الثانيــة. عــالوة علــى ذلــك، 

يقــوم البنــك بإجــراء اختبــار ضغــط الســيولة ربــع الســنوي بمــا يتماشــى مــع إرشــادات البنــك المركــزي الُعمانــي ويتــم تقديــم النتائــج إلــى البنــك المركــزي 

الُعمانــي.

التعرض لمخاطر السيولة ٣8-٢-أ  

تراعــي إدارة الســيولة فــي البنــك كاًل مــن منهــج المخــزون ومنهــج التدفقــات النقديــة. بموجــب نهــج المخــزون، تتــم مراقبــة األصــول الســائلة إلــى إجمالــي األصــول 

ونســبة اإلقــراض والقــرض إلــى الودائــع وغيرهــا عــن كثــب.

تتــم مراقبــة معــدل اإلقــراض الــذي يقيــس إجمالــي القــروض والســلف لودائــع العمــالء باإلضافــة إلــى رأس المــال بشــكل يومــي بمــا يتماشــى مــع اإلرشــادات 

ــا  ــر البنــك أيًض ــرات شــهرية، يدي ــه الجهــة التنظيميــة علــى فت ــا ممــا تتطلب ــر تحفًظ ــد ســقف معــدل اإلقــراض عنــد مســتوى أكث ــا، يتــم تحدي ــة. داخلًي التنظيمي

مخاطــر الســيولة عــن طريــق مراقبــة نســبة الســيولة، أي صافــي األصــول الســائلة إلــى إجمالــي األصــول. لهــذا الغــرض، يشــمل صافــي األصــول الســائلة النقــد والنقــد 

المعــادل وســندات الديــن ذات الدرجــة االســتثمارية لتلــك األوراق الماليــة التــي لديهــا ســوق نشــط وســائل. فــي العــام الماضــي، اتخــذ البنــك عــدًدا مــن المبــادرات 

ــاًء علــى أســاس  ــة مختلفــة بن ــرات زمني ــه علــى فت ــه وإلتزامات ــع أصول ــع العمــالء بشــكل تدريجــي. بموجــب نهــج التدفــق النقــدي، يقــوم البنــك بتوزي ــادة ودائ لزي

االســتحقاق المتبقــي للتأكــد مــن فجــوات الســيولة.

كانت تفاصيل معدل االقراض والسيولة المقدم عنه التقرير على النحو التالي: 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر ٢٠٢1

معدل 
اإلقراض

معدل
السيولة

معدل
اإلقراض

معدل
السيولة

15.85٪75.09٪16٫76%69٫89%المتوسط للسنة

18.06٪77.03٪19٫57%73٫32%الحد األقصى للسنة

12.80٪73.16٪13٫85%67٫73%الحد األدنى للسنة

كما يقوم البنك بمراقبة السيولة من خالل نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل الثابت. نبين فيما يلي المستويات الحالية لهذه النسب.

31 ديسمبر 31٢0٢0 ديسمبر ٢٠٢1

134.02٪271,64%نسبة تغطية السيولة 

146.11٪196,57%نسبة تغطية السيولة )المتوسط للربع السنوي(

113.18٪113,21%صافي نسبة التمويل الثابت 

14.3٪13,65%نسبة الرفع المالي 

ييتــم إحتســاب نســبة تغطيــة الســيولة وصافــي نســبة التمويــل الثابــت وفقــًا إلطــار عمــل بــازل ٣ واإلرشــادات المعتمــدة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي بموجــب 

التعميــم رقــم BM 1127 و BM 1147. اإلفصاحــات الكاملــة المطلوبــة بموجــب هذيــن التعميميــن متاحــة فــي القســم المتعلــق باالســتثمار على الموقــع اإللكتروني للبنك.

١٥٢١٥٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٣8

مخاطر السيولة )تابع(  ٣-٢8

التعرض لمخاطر السيولة )تابع( ٣8-٢-أ 

يلخــص الجــدول أدنــاه ملمــح اســتحقاق التزامــات البنــك فــي تاريــخ التقريــر اســتناداً إلــى ترتيبــات الدفــع التعاقديــة. تــم تحديــد االســتحقاقات التعاقديــة لألصــول 

وااللتزامــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي إلــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي وهــي ال تأخــذ فــي االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة كمــا 

هــو مشــار إليهــا فــي تاريــخ الودائــع المحتفــظ بهــا لــدى البنــك وتوفــر األمــوال الســائلة.

القيمة الدفترية31 ديسمبر 2021
إجمالي 

٣-1٢ شهرًاخالل ٣ أشهرالتدفق االسمي
أكثر من 

عام واحد
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

التزامات غير مشتقة

918٫8631٫023٫051468٫5072٫752551٫792مستحق لبنوك 

2٫394٫4652٫468٫8111٫422٫861574٫783471٫167ودائع العمالء 

188٫687188٫687183٫5442٫0353٫108التزامات أخرى

35٫39238٫6683251٫95636٫387قروض ثانوية

3٫537٫4073٫719٫2172٫080٫380579٫4911٫059٫346اإلجمالي 

القيمة الدفترية31 ديسمبر ٢0٢0
إجمالي 

٣-1٢ شهرًاخالل ٣ أشهرالتدفق االسمي
أكثر من 
عام واحد

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

التزامات غير مشتقة
720.561727.551235.289153.513338.749مستحق لبنوك

2.231.5652.337.3501.194.642652.262490.446ودائع العمالء 
-91.76791.77691.264512التزامات أخرى
35.39241.3893492.10138.939قروض ثانوية

3.079.2853.198.0661.521.544808.388868.134اإلجمالي 

القيمة الدفترية31 ديسمبر 2021
إجمالي 

٣-1٢ شهرًاخالل ٣ أشهرالتدفق االسمي
أكثر من 

عام واحد
دوالر أمريكي  

باآلالف
دوالر أمريكي  

باآلالف
دوالر أمريكي  

باآلالف
دوالر أمريكي  

باآلالف
دوالر أمريكي  

باآلالف

التزامات غير مشتقة

2٫386٫6572٫657٫2751٫216٫9017٫1481٫433٫226مستحق لبنوك 

6٫219٫3906٫412٫4963٫695٫7431٫492٫9431٫223٫810ودائع العمالء 

490٫096490٫097476٫7385٫2868٫073التزامات أخرى

91٫927100٫4368445٫08194٫512قروض ثانوية

9٫188٫0709٫660٫3045٫403٫5851٫505٫1722٫751٫548اإلجمالي 

القيمة الدفترية31 ديسمبر 2020
إجمالي 

٣-1٢ شهرًاخالل ٣ أشهرالتدفق االسمي
أكثر من 
عام واحد

دوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالفدوالر أمريكي باآلالف

التزامات غير مشتقة
1.871.5861.889.743611.140398.735879.868مستحق لبنوك

5.796.2736.071.0413.102.9661.694.1881.273.887ودائع العمالء 
-238.356238.379237.0501.330التزامات أخرى
91.927107.5049065.457101.140قروض ثانوية

7.998.1428.306.6673.952.0622.099.7102.254.895اإلجمالي 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٣8

مخاطر السوق  ٣-٣8

يتــم تعريــف مخاطــر الســوق علــى أنهــا خســائر محتملــة بســبب التغيــرات فــي متغيــرات الســوق. تتضمــن مصــادر مخاطــر الســوق التغيــرات فــي أســعار الفائــدة 

وأســعار الصــرف األجنبــي وفــروق االئتمــان وأســعار الســلع وأســعار األســهم.

قياس وإدارة مخاطر السوق

يتمثــل أحــد األهــداف الرئيســية إلدارة مخاطــر الســوق )MRM(، وهــي جــزء مــن وظيفــة إدارة المخاطــر المســتقلة بالبنــك، فــي التأكــد مــن أن وحــدات األعمــال ال 

تعــرض البنــك لمخاطــر غيــر مقبولــة خــارج نطــاق قبــول المخاطــر المعتمــد مــن مجلــس إدارة البنــك. تعمــل إدارة مخاطــر الســوق )MRM( بشــكل وثيــق مــع مــن 

يتحملــون المخاطــر )"وحــدات األعمــال"( ومجموعــات التحكــم والدعــم األخــرى لتحقيــق هــذا الهــدف.

يواجه البنك في الغالب نوعين من مخاطر السوق:

1. تنشــأ مخاطــر ســوق التــداول بشــكل أساســي مــن خــالل أنشــطة صنــع الســوق. يتضمــن ذلــك اتخــاذ مواقــف فــي العمــالت أو الديــون أو حقــوق الملكيــة أو األوراق 

الماليــة ذات الصلــة.

٢. تنشــأ مخاطــر الســوق لغيــر المتاجــرة مــن تحــركات الســوق فــي دفاتــر األعمــال المصرفيــة للبنــك ومــن البنــود خــارج الميزانيــة العموميــة. يتضمــن ذلــك مخاطــر 

أســعار الفائــدة ومخاطــر انتشــار االئتمــان ومخاطــر االســتثمار ومخاطــر الصــرف األجنبــي ومخاطــر أســعار الســلع.

تــم تصميــم وإنشــاء حوكمــة إدارة مخاطــر الســوق لتعزيــز الرقابــة علــى جميــع مخاطــر الســوق، واتخــاذ القــرار الفعــال والتصعيــد فــي الوقــت المناســب لــإلدارة العليــا. 

عــالوة علــى ذلــك، تحــدد إدارة مخاطــر الســوق وتنفــذ إطــار عمــل لتحديــد مخاطــر الســوق وتقييمهــا ومراقبتهــا واإلبــالغ عنهــا بشــكل منهجــي. يمتلــك البنــك 

مكتًبــا وســطًيا مســتقًلا داخــل دائــرة إدارة المخاطــر بالبنــك، والــذي يراقــب إدارة الخزينــة، والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية، والمؤسســات الماليــة. يراقــب المكتــب 

ــد عتبــات المخاطــر وتصعيــد االنتهــاكات إن وجــدت، التخــاذ إجــراءات عالجيــة فــي الوقــت المناســب. تضمــن هــذه العمليــة أن  األوســط االلتــزام وتبلــغ عنــه لتحدي

المخاطــر التــي تتحملهــا المكاتــب األماميــة المختلفــة تقــع ضمــن درجــة تقبــل المخاطــر المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والسياســات ذات الصلــة للبنــك.

تخضع إدارة مخاطر السوق للحدود / العتبات وأفضل الممارسات التالية:

	yحدود التعرض، وحدود هامش التباين مع األطراف المقابلة ومكافئ مخاطر االئتمان للمشتقات

	yالهياكل المشتقة المسموح بها

	yحدود وقف الخسارة لالستثمارات

	yحدود مركز العملة المفتوحة

	y.الحدود القطاعية لالستثمارات

إن وظيفــة إدارة المخاطــر هــي المســؤولة عــن تطويــر سياســات إدارة المخاطــر التفصيليــة )تخضــع لموافقــة لجنــة األصــول وااللتزامــات(. تتــم مراجعــة سياســة 

ــة. ــرات التنظيمي ــة األعمــال المتطــورة والتغي ــى بيئ ــاًء عل مخاطــر الســوق وتحديثهــا بشــكل دوري بن

٣8-٣-أ   التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة

تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة مــن التأثيــر الســلبي علــى المركــز المالــي للبنــك بســبب التحــول فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. ينعكــس تأثيــر دفتــر التــداول مــن 

خــالل التغييــر فــي قيمــة االســتثمارات، حيــث ينعكــس تأثيــر دفتــر المعامــالت المصرفــي مــن خــالل التغييــر فــي صافــي دخــل الفوائــد والقيمــة االقتصاديــة لحقــوق 

الملكيــة. لجنــة األصــول واإللتزامــات بالبنــك هــي المســؤولة عــن إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة. يتضمــن تقريــر لجنــة األصــول واإللتزامــات تقاريــر مخاطــر أســعار الفائــدة، 

ومواقــف الميزانيــة العموميــة الموحــدة والعمــالت الحكيمــة، وفجــوات الســيولة وقيــاس صافــي دخــل الفوائــد والقيمــة االقتصاديــة لحقــوق الملكيــة. تراجــع لجنــة 

األصــول واإللتزامــات بإنتظــام التقاريــر وتقــدم التوجيهــات إلــى الخزانــة إلدارة مخاطــر أســعار الفائــدة. يتــم تقديــم المزيــد مــن المعلومــات الرئيســية المتعلقــة 

بمخاطــر أســعار الفائــدة بشــكل دوري إلــى لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة.

١٥٤١٥٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٣8

مخاطر السوق )تابع(  ٣-٣8

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( ٣8-٣-أ 

كان مركز حساسية سعر الفائدة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 على النحو التالي:

معدل 
الفائدة الفعلي 

السنوي
خالل 

٣ أشهر
 من ٤ أشهر

إلى 12 شهرًا
أكثر من 

عام واحد

غير معرض 
لمخاطر 

المجموعأسعار الفائدة

ريال ُعماني %
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

31 ديسمبر 2021

األصول

95٫36695٫873--0٫01507نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

27٫352172٫959--0٫64145٫607مستحق من بنوك

2٫64641٫74531٫307350٫5958٫3571٫032٫004أوراق مالية إستثمارية

5٫321٫161٫298372٫6611٫065٫15613٫0932٫612٫208صافي قروض وسلف وتمويل

170٫302170٫302----أصول أخرى

2٫9002٫900----العقارات االستثمارية

47٫73947٫739----ممتلكات ومعدات  

1٫415٫751365٫1094٫133٫985 1٫949٫157403٫968إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

51٫749918٫863-2٫38847٫77719٫337مستحق لبنوك

2٫86619٫728542٫688282٫908949٫1412٫394٫465ودائع العمالء 

188٫687188٫687----التزامات أخرى

35٫392-35٫392--7٫00قروض ثانوية

596٫578596٫578--- -مجموع حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق 
1٫467٫505562٫025318٫3001٫786٫1554٫133٫985 المساهمين

-)1٫421٫046(1٫097٫451)158٫057(481٫652الفجوة 

--481٫652323٫5951٫421٫046الفجوة التراكمية 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٣8

مخاطر السوق )تابع(  ٣-٣8

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( ٣8-٣-أ 

 
معدل 

الفائدة الفعلي 
السنوي

خالل 
٣ أشهر

 من 4 أشهر
إلى 1٢ شهرًا

أكثر من 
عام واحد

غير معرض 
لمخاطر 

المجموعأسعار الفائدة

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف٪

31 ديسمبر 2020

األصول

507202.123202.630--0.01نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

1.0636.998711744.49881.584مستحق من بنوك

3.07433.85631.712204.78930.761701.118صافي قروض وسلف وتمويل

5.411.131.722276.9961.079.90614.8732.503.497استثمارات أوراق مالية

74.98074.980----أصول أخرى

2.9002.900----العقارات االستثمارية

44.27844.278----ممتلكات ومعدات

1.602.576308.7791.285.219414.4133.610.987إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

2.38524.02723.146167.3276.061720.561مستحق لبنوك

2.99825.034521.620142.152742.7592.231.565ودائع العمالء 

91.25891.767-509-4.75التزامات أخرى

35.392-35.392--7.00قروض ثانوية

531.702531.702--- -مجموع حقوق المساهمين

1.349.061545.275344.8711.371.7803.610.987مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

-)957.867(940.348)236.496(254.015الفجوة 

--254.01517.519957.867الفجوة التراكمية 

١٥٦١٥٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٣8

مخاطر السوق )تابع(  ٣-٣8

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( ٣8-٣-أ 

معدل 
الفائدة الفعلي

السنوي
 من ٤ أشهرخالل ٣ أشهر

إلى 1٢ شهرًا
 أكثر من

عام واحد

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

المجموعالفائدة

٪
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف

31 ديسمبر 2021

األصول

247٫704249٫021--0٫011٫317نقد وأرصدة لدى البنوك  المركزية

71٫044449٫244--0٫64378٫200مستحق من بنوك

2٫641٫666٫87081٫317910٫63621٫7072٫680٫530إستثمارات أوراق مالية

5٫323٫016٫358967٫9512٫766٫63934٫0086٫784٫956صافي قروض وسلف وتمويل

442٫343442٫343----أصول أخرى

7٫5327٫532----العقارات االستثمارية

123٫997123٫997----ممتلكات ومعدات 

5٫062٫7451٫049٫2683٫677٫275948٫33410٫737٫623إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

134٫4132٫386٫657-2٫382٫202٫01850٫226مستحق لبنوك

2٫861٫609٫6831٫409٫580734٫8262٫465٫3006٫219٫390ودائع العمالء 

490٫096490٫096----التزامات أخرى

91٫927-91٫927--7٫00قروض ثانوية

1٫549٫5531٫549٫553--- -مجموع حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق 
3٫811٫7011٫459٫806826٫7534٫639٫36210٫737٫623- المساهمين

-)3٫691٫028(2٫850٫522)410٫538(1٫251٫044-الفجوة 

--1٫251٫044840٫5063٫691٫028-الفجوة التراكمية 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٣8

مخاطر السوق )تابع(  ٣-٣8

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( ٣8-٣-أ 

معدل 
الفائدة الفعلي

السنوي
 من 4 أشهرخالل ٣ أشهر

إلى 1٢ شهرًا
 أكثر من

عام واحد

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

المجموعالفائدة
دوالر أمريكي ٪

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف
دوالر أمريكي 

باآلالف

31 ديسمبر 2020

األصول

1.317523.696526.312-0.011.299نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 

1.0696.09918444115.579211.906مستحق من بنوك

3.071.126.89982.369531.91979.8991.821.086استثمارات أوراق مالية

5.412.939.539719.4692.804.95138.6316.502.590صافي قروض وسلف وتمويل

194.753194.753----أصول أخرى

7.5327.532----العقارات االستثمارية

115.008115.008----ممتلكات ومعدات 

4.163.836802.0223.338.2311.075.0989.379.187
إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

434.61615.7421.871.586 2.381.361.10960.119مستحق لبنوك

2.992.142.9451.354.857369.2261.929.2455.796.273ودائع العمالء 

237.034238.356-1.322-4.75التزامات أخرى

91.927-91.927--7.00قروض ثانوية

1.381.0451.381.045--- -مجموع حقوق المساهمين

3.504.0541.416.298895.7693.563.0669.379.187 -مجموع االلتزامات وحقوق 
 المساهمين

-)2.487.968(2.442.462)614.276(659.782-الفجوة 

--659.78245.5062.487.968-الفجوة التراكمية 

تــدار مخاطــر معــدالت الفائــدة بأخــذ وجهــات نظــر عــن التحــركات فــي معــدالت الفائــدة للســنة وإعــادة تصفيــف محافــظ وتعهــدات االقــراض للمبــادأة وتقليــص أيــة 

آثــار ســلبية. الممارســة المعياريــة الحاليــة المتاحــة فــي ُعمــان هــي معــدل االئتمــان ٢٨ يومــًا مــن البنــك المركــزي الُعمانــي. المتوســط المرجــح للفوائــد علــى القــروض 

وتكلفــة اإليداعــات للســنة مبينــة فيمــا يلــي:

ديسمبرنوفمبرأكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير يناير 2021

معدل 
*غير متاح٥٫٥٢%٥٫٥1%٥٫٥٠%٥٫٤٠%٥٫٥1%٥٫٥٢%٥٫٥٠%٥٫٥٠%٥٫٥1%٥٫٤٥%٥٫٤8%اإلقراض

*غير متاح1٫٩٦%٢٫٠٠%1٫٩٦%1٫٩8%1٫٩٢%1٫٩٥%1٫٩8%1٫٩8%٢٫٠٠%٢٫٠1%1٫٩7%معدل اإليداع

ديسمبرنوفمبرأكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير يناير 2020

٥.٥1٪٥.4٩٪٥.4٨٪٥.4٨٪٥.4٨٪٥.44٪٥.٣٨٪٥.٣٩٪٥.4٨٪٥.4٨٪٥.٥1٪٥.4٨٪معدل اإلقراض

٢.01٪1.٩٥٪1.٩٥٪1.٩٢٪1.٩4٪1.٩٧٪1.٩٥٪1.٩٣٪1.٩٢٪1.٩4٪1.٩٨٪٢.0٩٪معدل اإليداع

١٥٨١٥٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٣8

مخاطر السوق )تابع(  ٣-٣8

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( ٣8-٣-أ 

إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة تعتبــر أحــد أهــم عناصــر إدارة مخاطــر الســوق فــي البنــوك. تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة أساســا مــن فجــوات بيــن األصــول وااللتزامــات 

المعــاد تســعيرها الممولــة لهــا. توجــد طريقتــان أساســيتان إلدارة مخاطــر أســعار الفائــدة بالبنــك، وهمــا "توجــه الربحيــة" و"توجــه القيمــة االقتصاديــة". يتــم تقييــم 

مخاطر أسعار الفائدة على أساس تأثير صدمة التقلبات في أسعار الفائدة على ربحية ورأسمال البنك. 

يعتمــد توجــه الربحيــة علــى فهــم تأثيــر )صدمــة( تقلبــات فــي أســعار الفائــدة فــي األصــول وااللتزامــات علــى صافــي أربــاح الفائــدة للبنــك.  يهــدف هــذا التوجــه إلــى 

قيــاس إمكانيــة البنــك علــى تحمــل هــذا االنخفــاض فــي صافــي أربــاح الفائــدة. 

كمــا تؤثــر تقلبــات أســعار الفائــدة علــى القيمــة الحاليــة ألصــول البنــك والتزاماتــه. يعتمــد "توجــه القيمــة االقتصاديــة" علــى القيمــة الحاليــة ألصــول البنــك والتزاماتــه 

ويقــدر اآلثــار التــي تتركهــا تقلبــات فــي أســعار الفائــدة علــى المــدى الطويــل. يركــز هــذا التوجــه علــى مــدى تأثيــر القيمــة االقتصاديــة ألصــول والتزامــات والتغيــر فــي 

الحركــة فــي معــدالت الفائــدة ويعكــس أثــر التقلبــات فــي أســعار الفائــدة علــى القيمــة االقتصاديــة للمؤسســة. 

توصــي معاهــدة بــازل ٢ بــأن يقــوم البنــك بتقييــم التأثيــرات المترتبــة علــى التقلبــات فــي أســعار الفائــدة فــي حالــة وجــود صدمــة بواقــع ٢00 نقطــة أســاس. يبيــن 

الجــدول أدنــاه هــذه التأثيــرات علــى عوائــد ورأســمال البنــك.

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 312021 ديسمبر 312021 ديسمبر 2020

 دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفباآلالف

85٫77377.670صافي ايرادات الفوائد )متضمنه التمويل اإلسالمي(201.740222٫787

603٫691564.865إجمالي رأس المال النظامي )إيضاح ٣٩-1(1.467.1821٫568٫029

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ٥٠ نقطة أساس

2٫584280تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ٥0 نقطة أساس7276٫712

0.٣٩٪٣٫٠1%نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة ٣٫٠1%٣٩.٪0

0.0٥٪٠٫٤٣%نسبة التأثير على رأس المال٠٫٤٣%٪0.0٥

 

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع 1٠٠ نقطة أساس

5٫168560تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 100 نقطة أساس1.4٥٥13٫424

0.٧٨٪٦٫٠٣%نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة٦٫٠٣%٧٨.٪0

0.10٪٠٫8٦%نسبة التأثير على رأس المال٪0.10%٠٫8٦

 

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع  ٢٠٠ نقطة أساس

10٫3371.120تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ٢00 نقطة أساس٢.٩0٩26٫848

1.٥6٪1٢٫٠٥%نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة٥6%1٢٫٠٥.٪1

0.٢0٪1٫71%نسبة التأثير على رأس المال٢0%1٫71.٪0
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٣8-٣-ب  التعرض لمخاطر السوق األخرى 

مخاطــر أســعار االســتثمار هــي مخاطــر االنخفــاض فــي القيمــة الســوقية لمحفظــة البنــك نتيجــة انخفــاض القيمــة الســوقية لالســتثمارات الفرديــة. وتقــع مســؤولية 

إدارة مخاطــر أســعار االســتثمارات علــى عاتــق قســم االســتثمار بالبنــك تحــت إشــراف وتوجيهــات لجنــة ادارة االســتثمار واللجنــة التنفيذيــة بالمجلــس. وتحكــم 

اســتثمارات البنــك سياســة االســتثمارات وسياســة المخاطــر المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة. تتــم مراقبــة تصنيــف وأســعار األدوات بانتظــام وتتخــذ اإلجــراءات 

الضروريــة لتقليــل التعــرض للمخاطــر. ويتــم إعــادة تقييــم كل المحفظــة بإنتظــام وفــق أســعار اإلقفــال بالســوق للتأكــد مــن أن الخســائر غيــر المحققــة، إن وجــدت، 

ــة المحــددة بسياســة االســتثمار للبنــك.  بســبب انخفــاض القيمــة الســوقية لالســتثمار عــن تكلفتهــا تبقــى فــي نطــاق المقاييــس المقبول

نسبة التغير في القيمة العادلة +/- الورقة المالية حسب البلد
%٥

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني باآلالف

--دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

412435سلطنة ُعمان

55دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

نسبة التغير في القيمة العادلة +/- الورقة المالية حسب البلد
%٥

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي باآلالف

--دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

1٫0701.130سلطنة ُعمان

1313دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

مخاطر العملة

مخاطــر العمــالت هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن تقلــب قيمــة األداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي معــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة. قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود 

للمراكــز المفتوحــة الكليــة وللمراكــز المفتوحــة لــكل العملــة. تتضمــن حــدود المراكــز المفتوحــة مراكــز مفتوحــة مبيتــة ومراكــز مفتوحــة لحظيــة. يتــم رصــد المراكــز 

المفتوحــة علــى نحــو يومــي ويتــم اســتخدام اســتراتيجيات تغطيــة لضمــان المحافظــة علــى المراكــز فــي إطــار الحــدود الموضوعــة. لــدى البنــك صافــي التعــرض 

التالــي للمخاطــر بالعمــالت األجنبيــة:

)العملة األجنبية 
باآلالف( 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

االلتزاماتاألصول

صافي
)االلتزامات(/

االلتزاماتاألصولاألصول
صافي )االلتزامات(/ 

األصول

)428.120(3.449.8013.877.921)431٫056(6٫755٫8877٫186٫943دوالر أمريكي

140.196140.1924)399(2٫184٫5762٫184٫975يورو

)8.471(48.06856.539)15٫170(26٫49141٫661درهم إماراتي

)740(7٫8034٫5253٫2782.3963.136ين ياباني

465446195.2615.21744فرنك سويسري

6٫2376٫180571.3381.29048جنيه استرليني

17٫9713٫41414٫55716.5258616.439روبية هندية

مراكــز العملــة األجنبيــة المفتوحــة للبنــك هــي نتيجــة التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة الســائدة علــى مركــزه المالــي وتدفقاتــه النقديــة. يقــوم 

المجلــس بوضــع الحــدود لمســتوى التعــرض للمخاطــر حســب العملــة وإلجمالــي المراكــز الليليــة واليوميــة التــي يتــم رصدهــا علــى نحــو يومــي. 

١٦٠١٦١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(
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ــة أو فشــل فــي العمليــات الداخليــة للبنــك وموظفيــه  ــر المباشــرة الناشــئة عــن عــدم كفاي تعــرف المخاطــر التشــغيلية بأنهــا مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غي

وتقنياتــه وبنيتــه التحتيــة أو مــن العوامــل الخارجيــة وال تتضمــن مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة.

يهــدف البنــك إلــى إدارة المخاطــر التشــغيلية مــن أجــل تفادي/تقليــل الخســائر الماليــة للبنــك عــن طريــق وضــع أنظمــة الرقابــة واألنظمــة واإلجــراءات الضروريــة. 

ويــدرك البنــك أهميــة تفــادي إجــراءات الرقابــة المفرطــة التــي تؤثــر علــى اإلبــداع وأعمــال وأربــاح البنــك باإلضافــة إلــى زيــادة التكاليــف.  وتبعــًا لذلــك، يهــدف البنــك 

إلدارة فعالــة للمخاطــر التشــغيلية مــن خــالل زيــادة الرقابــة ووضــع إطــار النظمــة وطــرق الحوكمــة بشــكل جيــد.

المســؤولية األساســية عــن وضــع وتنفيــذ الضوابــط التــي تعالــج المخاطــر التشــغيلية مســندة إلــى اإلدارة العليــا داخــل كل وحــدة نشــاط. يدعــم هــذه المســؤولية 

تطويــر المعاييــر العامــة للبنــك فــي المجــاالت التاليــة:

	y.وجود تسلسل إداري واضح ومحدد

	y.وجود تفويضات وتوزيع الصالحيات بشكل جيد

	y.الفصل المناسب للمهام والتفويض بالمعامالت من خالل نظام الصانع المدقق ومصفوفة الصالحيات

	y.تسوية الملكية ورصد الحسابات

	y.توثيق الضوابط واإلجراءات

	y.االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى

	y.متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإلجراءات للتعامل مع هذه المخاطر التي تم تحديدها

	y.متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية واطالق حوادث الخسائر التشغيلية وإجراءات العالج المقترحة وضع خطط الطوارئ

	y.التدريب وتنمية المهارات والتطوير المهني

	y.المعايير األخالقية والتجارية

	y.تخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى كان ذلك فعاال

االلتــزام بمعاييــر البنــك لقســمي الصيرفــة التقليديــة واإلســالمية يدعمهــا برنامــج مراجعــات دوريــة يتــم القيــام بهــا مــن جانــب التدقيــق الداخلــي. تتــم مناقشــة النتائــج 

التــي يتوصــل إليهــا التدقيــق الداخلــي مــع إدارة وحــدة النشــاط المتعلقــة بهــا مــع ملخصــات يتــم تقديمهــا إلــى لجنــة التدقيــق واإلدارة العليــا بالبنــك. لــدى البنــك نظــام 

شــامل إلدارة المخاطر التشــغيلية وسياســة إدارة المخاطر التشــغيلية وسياســات المخاطر ورقابة التقييم الذاتي وإطار المخاطر التشــغيلية باإلبالغ عن حدث الخســارة 

وصيانــة إطــار المخاطــر التشــغيلية بفقــدان قاعــدة البيانــات ومخاطــر ورقابــة التقييــم الذاتــي. يديــر البنــك داخليــًا نمــوذج مخاطــر ورقابــة التقييــم الذاتــي ويجــري تقييــم 

للمخاطــر ورقابــة التقييــم الذاتــي لكافــة أنشــطة العمــل الرئيســية: الخدمــات المصرفية للشــركات والخدمــات المصرفية بالتجزئة والخزينــة وعمليات البطاقــات والودائع 

والمــوارد البشــرية والخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة، واإلداريــة وعمليــات فــرع واالمتثــال، والشــؤون القانونيــة، وتكنولوجيــا المعلومــات، وإدارة االئتمــان، ووحــدة الدفــع الخ. 

وحــدد البنــك مؤشــرات المخاطــر الرئيســية للمخاطــر التشــغيلية فــي األنشــطة الرئيســية للبنــك ووضــع عتبــة الحــدود التــي تتــم مراقبتهــا شــهريًا لقيــاس مســتوى 

المخاطر. 

لــدى البنــك سياســة وإطــار عمــل فعــال إلدارة مخاطــر االحتيــال. تحــدد السياســة إطــار الحوكمة لتنفيذ بيئــة وثقافــة إدارة مخاطر االحتيال المؤسســي. وتغطي متطلبات 

تحديــد مخاطــر االحتيــال وتقييمهــا وقياســها ورصدهــا وإدارتهــا بشــكل فعــال فــي جميــع أقســام البنــك مــع اشــتراط مســتوى عــال لمنــع عمليــات االحتيــال واكتشــافها 

واإلبــالغ عنها.

تهدف السياسة إلى االمتثال لمختلف جوانب إدارة مخاطر االحتيال المنصوص عليها في  تعميم البنك المركزي الُعماني رقم  BM1153 بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢01٧.

إدارة إستمرارية األعمال

تعد إدارة استمرارية األعمال )BCM( أمًرا ضرورًيا لضمان سهولة العمليات المصرفية الهامة في حالة حدوث اضطراب،  مهما كان شديداً أو محليًا.
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إدارة إستمرارية األعمال )تابع(

أنشــأ البنــك إطــار عمــل إلدارة اســتمرارية األعمــال مصمــم لتقليــل انقطــاع الخدمــة والتأثيــر المحتمــل علــى البنــك وعمالئنــا وموظفينــا. يتضمــن ذلــك سياســة إدارة 

اســتمرارية األعمــال التــي وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة مــع خطــط مكتوبــة الســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث  واإلجــراءات التــي تخضــع لمراجعــة مســتقلة 

لفتــرة. علــى الرغــم مــن أن التفاصيــل المحــددة لترتيبــات إدارة اســتمرارية األعمــال الخاصــة بنــا ســرية ألســباب أمنيــة، إال أن البنــك يحتفــظ بخطــط اســتمرارية األعمــال 

التــي تتنــاول ســيناريوهات المخاطــر واألحــداث ذات النطــاق المتنــوع بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فقــدان الخدمــات أو البنيــة التحتيــة، أو رفــض 

الوصــول، أو الهجــوم واألوبئــة واألزمــات اإلقليميــة.

تركــز خطــط اســتمرارية األعمــال فــي صحــار الدولــي علــى الحفــاظ علــى العمليــات الحيويــة، بمــا فــي ذلــك الخزينــة ورأس المــال والســيولة وخدمــات الدفــع، وتزويــد 

العمــالء بوصــول مســتمر إلــى أموالهــم والحفــاظ علــى اتصــاالت فعالــة مــع عمالئنــا وموظفينــا وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن.

لضمــان درجــة مــن االتســاق مــع معاييــر أنظمــة اإلدارة األخــرى، مثــل ISO 27001:2013 )أنظمــة إدارة أمــن المعلومــات(، تتبــع إدارة اســتمرارية األعمــال فــي صحــار 

ــة. ــة ذات الصل ــة مــع أنظمــة اإلدارة الدولي ــات المتكامل ــي نمــوذج "Plan-Do-Check-Act" (PDCA(، ممــا يدعــم االتســاق والتنفيــذ والعملي الدول

تــم االنتهــاء بنجــاح مــن اختبــار DR الخــاص بصحــار الدولــي للفتــرة ٢0٢0-٢0٢1 ضمــن نطــاق محــدد، ومــع ذلــك ســيضمن البنــك التحســين المســتمر لجميــع عمليــات 

البنــك. تتــم مراجعــة واختبــار BCPs و DRPs بشــكل منتظــم. يتــم تتبــع أي مجــاالت للتحســين يتــم تحديدهــا لضمــان القــرار المناســب وتحديــث خططنــا والبنيــة 

التحتيــة حســب الضــرورة.

ال تتنــاول إدارة اســتمرارية األعمــال فــي صحــار الدولــي االضطرابــات الفنيــة والتجاريــة فحســب، بــل تتنــاول أيًضــا أي مخــاوف قــد تؤثــر علــى الجوانــب البشــرية، مــع األخــذ 

فــي االعتبــار توفــر الخبــرات / الموظفيــن المعنييــن فــي حالــة حــدوث اضطــراب. خــالل جائحــة كوفيــد-1٩، يولــي صحــار الدولــي أهميــة قصــوى لصحــة وســالمة جميــع 

موظفيــه وعمالئــه. وقــد تحقــق ذلــك مــن خــالل ضمــان توفيــر تجربــة مصرفيــة آمنــة للعمــالء حيــث تــم تســليط الضــوء علــى جميــع القــدرات الرقميــة للبنــوك فــي 

حمــالت لتحفيــز العمــالء علــى االســتخدام غيــر العــادي للقنــوات البديلــة لمتطلباتهــم المصرفيــة.

خــالل عامــي ٢0٢0 - ٢0٢1 وأثنــاء انتشــار الوبــاء، إســتمرت أعمــال صحــار الدولــي بكامــل طاقتــه. أثبــت االختبــار المنتظــم للبرنامــج أنــه فعــال للغايــة. علــى غــرار جميــع 

األنشــطة األخــرى فــي البنــك، يســتمر تحســين برنامــج اســتمرارية األعمــال بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة التــي تشــمل مراجعــة خطــط اســتمرارية 

ــن هــذه المراجعــات المنتظمــة البنــك مــن معالجــة المجــاالت المتعلقــة بالتحســينات مــن خــالل وضــع  ــى األقــل. تمّك األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث ســنوًيا عل

الخطــط المناســبة، ومتطلبــات البنيــة التحتيــة والمــوارد الالزمــة لضمــان مســتوى عــاٍل مــن النضــج أثنــاء معالجــة عواقــب جائحــة كوفيــد - 1٩ بمــا يتماشــى مــع 

إرشــادات برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال.

يتماشــى إطــار إدارة اســتمرارية األعمــال فــي بنــك صحــار الدولــي مــع المعيــار الدولــي ISO 22301:2012 وهــو "عمليــة إدارة شــاملة تحــدد التهديــدات المحتملــة 

للمؤسســة والتأثيــرات علــى تهديــدات العمليــات التجاريــة، إذا تــم تحقيقهــا، والتــي قــد تســببها، والتــي يوفــر إطــاًرا لبنــاء المرونــة التنظيميــة مــع القــدرة علــى 

االســتجابة الفعالــة التــي تحمــي مصالــح أصحــاب المصلحــة الرئيســيين والســمعة والعالمــة التجاريــة وأنشــطة إيجــاد القيمــة ".

في صحار الدولي، ووفًقا ألفضل الممارسات، فإن الخطوات الرئيسية في إدارة استمرارية األعمال التي يتم اتباعها هي:

	y.بناء والحفاظ على إطار السياسة والحوكمة

	y.تحديد المخاطر وإدارة المخاطر

	y.إجراء تحليل تأثير األعمال

	y.تحديد خيارات االستجابة

	y.تطوير خطة واستراتيجية استمرارية األعمال

	y.تدريب واختبار ومراجعة خطة استمرارية األعمال

	yإدارة األزمة والحادث

١٦٢١٦٣ ١٦٢
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إدارة رأس المال  .٣٩

رأس المال النظامي  1-٣٩

تقــوم الجهــة الرقابيــة األساســية للبنــك وهــي البنــك المركــزي الُعمانــي بوضــع ورصــد متطلبــات رأس المــال للبنــك فــي مجملــه. لتنفيــذ المتطلبــات الحاليــة لــرأس 

المــال يتطلــب البنــك المركــزي الُعمانــي فــي الوقــت الحالــي االحتفــاظ بالنســبة المقــررة إلجمالــي رأس المــال بالنســبة إلجمالــي األصــول المرجحــة بالمخاطــر. يقــوم 

البنــك باحتســاب متطلبــات رأس المــال بالنســبة لمخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل اســتناداً إلــى النمــوذج الموضــوع مــن جانــب البنــك المركــزي الُعمانــي كمــا 

يلــي:

	yمطالبات مقابل جهات سيادية في العمالت الوطنية ذات الصلة - ال شئ

	yمطالبات مقابل جهات سيادية في العمالت األخرى - المخاطر المرجحة 100٪ بموجب البنك المركزي الُعماني

	y٪100 قروض األفراد والشركات- في غياب نموذج تصنيف ائتمان يتم استخدام ترجيح

	y.البنود خارج الميزانية العمومية -  حسب عوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعماني

يتم تصنيف رأس المال النظامي للبنك إلى فئتين:

	y رأســمال الفئــة 1 ويتضمــن رأس المــال األســهم العاديــة وعــالوة اإلصــدار والســندات الدائمــة )التــي يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا أوراق ماليــة مبتكــرة فــي 

الفئــة 1( واألربــاح المحتجــزة واحتياطــي صــرف العمــالت األجنبيــة وحقــوق األقليــة بعــد خصــم الشــهرة واألصــول غيــر الملموســة والتســويات التنظيميــة 

األخــرى المتعلقــة بالبنــود الــواردة فــي حقــوق الملكيــة ولكــن تتــم معامالتهــا بصــورة مختلفــة بالنســبة ألغــراض كفايــة رأس المــال.

	y رأســمال الفئــة ٢ ويتضمــن االلتزامــات الثانويــة المؤهلــة والمخصــص التجميعــي لالنخفــاض فــي القيمــة وعنصــر احتياطــي القيمــة العادلــة المتعلــق 

بالمكاســب غيــر المحققــة أو بــأدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة علــى أنهــا متاحــة للبيــع. 

يتــم تطبيــق مختلــف الحــدود علــى عناصــر قاعــدة رأس المــال. يجــب أن ال يتجــاوز مبلــغ األوراق الماليــة المبتكــرة فــي الفئــة 1 نســبة 1٥ فــي المائــة مــن إجمالــي رأســمال 

الفئــة 1 ويجــب أن ال يزيــد رأس المــال المؤهــل فــي الفئــة ٢ عــن الفئــة 1 كمــا يجــب أن ال تزيــد القــروض الثانويــة ألجــل المؤهلــة ٥0 فــي المائــة مــن رأســمال الفئــة 1. كمــا 

أن هنــاك قيــوداً علــى مبلــغ إجمالــي مخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة التــي يتــم إدراجهــا كجــزء مــن رأســمال الفئــة ٢. تتضمــن الخصومــات األخــرى مــن رأس المــال 

القيــم الدفتريــة لالســتثمارات فــي شــركات تابعــة ال يتــم إدراجهــا ضمــن التجميــع القانونــي واســتثمارات فــي رأســمال بنــوك وبنــود تنظيميــة أخــرى.

يتــم تصنيــف العمليــات التشــغيلية المصرفيــة علــى إنهــا إمــا مجــاالت متاجــرة أو مجــاالت أعمــال مصرفيــة واألصــول مرجحــة بالمخاطــر ويتــم تحديدهــا وفقــًا 

للمتطلبــات المحــددة التــي تســعى لعكــس المســتويات المختلفــة للمخاطــر المصاحبــة لألصــول والقــرض للمخاطــر خــارج الميزانيــة العموميــة. سياســة البنــك 

هــي االحتفــاظ بقاعــدة رأســمال قويــة للمحافظــة علــى ثقــة المســتثمر والدائــن والســوق والتطــور المســتقبلي المســتديم للنشــاط التجــاري. كمــا يتــم أيضــًا تحديــد 

أثــر مســتوى رأس المــال علــى عائــدات المســاهمين كمــا يقــوم البنــك بــإدراج الحاجــة إلــى المحافظــة علــى تــوازن بيــن العائــدات األعلــى التــي قــد تكــون ممكنــة مــع 

نســبة مديونيــة أكبــر والمزايــا واألمــن الذيــن يمكــن تحملهمــا مــن جانــب مركــز مالــي قــوي.   

مــن أجــل تخفيــف التقلبــات العاليــة فــي حســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وتأثيرهــا علــى رأس المــال التنظيمــي للبنــوك بســبب كوفيــد - 1٩، أصــدر البنــك 

المركــزي الُعمانــي مطلًبــا مؤقًتــا جديــًدا لتطبيــق "مرشــح تحوطــي" علــى أحــكام المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة ٩ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الحتســاب 

رأس المــال التنظيمــي. إن تأثيــر هــذا التصفيــة االحترازيــة علــى رأس المــال التنظيمــي للبنــك هــو ٥ نقــاط أســاس.

يتــم احتســاب معــدل كفايــة رأس المــال وفقــًا لمتطلبــات معاهــدة بــازل ٢ و بــازل ٣ المطبقــة بالبنــك المركــزي. اإلفصاحــات المطلوبــة بموجــب بــازل ٣ والتعميــم رقــم 

BM-1114 المــؤرخ 1٧ نوفمبــر ٢01٣ الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي متاحــة فــي القســم المتعلــق باالســتثمار علــى الموقــع اإللكترونــي للبنك.

المعيــار الدولــي لقيــاس كفايــة رأس المــال هــو نســبة مخاطــر األصــول، والتــي تتعلــق بــرأس المال بأصــول الميزانيــة العمومية والتعرضــات خارج الميزانيــة العمومية 

مرجحــة وفًقــا لفئــات واســعة مــن المخاطــر. تــم إحتســاب معــدل رأس المــال المخاطــر طبقــًا إلرشــادات بنــك التســويات الدوليــة لكفايــة رأس المــال كما يلي:
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رأس المال النظامي )تابع(  1-٣٩

31 ديسمبر
٢0٢0

دوالر أمريكي باآلالف

31 ديسمبر 2021
دوالر أمريكي 

باآلالف
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ريال ُعماني باآلالف

رأس المال الفئة 1

٢٩٥٫٣٥٥٢4٥.٣٥٥رأس المال العادي6٣٧.٢٨67٦7٫1٥٦

18٫٠٣81٨.0٣٨عالوة إصدار األسهم٨٥٢٤٦٫8٥٢.46

٣٤٫٣8٩٣0.٥٢0االحتياطي القانوني٧٩.٢٧٢8٩٫٣٢٢

٩88٩٨٨احتياطي عام٢.٥66٢٫٥٦٦

28.00021.000احتياطي قرض ثانوي٥4672.727.٥4

٤٫٥٦٥1٣.٧٧4األرباح المحتجزة *٣٥.٧٧٧11٫8٥7

)٣.4٣٧()٢٫181(خسائر القيمة العادلة  )٥٫٦٦٥()٨.٩٢٧(

٣7٩٫1٥٤٣٢6.٢٣٨إجمالي رأس المال الفئة ٨4٧.٣٧٢٩8٤٫81٥1

رأسمال إضافي الفئة1

٢٠٠٫٠٠٠٢00.000األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 4٨1٥1٩٫٤811.٥1٩

579.154526.238إجمالي رأس المال الفئة 1.366.8531.504.2961

رأس المال الفئة 2

17.53724.627مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة63.96645.551

7.00014.000قرض ثانوي36.36418.182

24.53738.627إجمالي رأس المال الفئة 100.33063.7332

603.691564.865مجموع رأس المال النظامي1.467.1831.568.029

األصول المرجحة بالمخاطر

2.967.7992.773.198مخاطر االئتمان ومخاطر السوق7.203.1127.708.569

199.723191.888مخاطر التشغيل498.410518.761

3.167.5222.965.086مجموع األصول المرجحة بالمخاطر7.701.5228.227.330

معدل كفاية رأس المال

مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول ٪19.05%1٩٫٠٦
19.05٪1٩٫٠٦%المرجحة بالمخاطر

مجموع رأسمال الفئة 1 معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة ٪17.75%18٫٢8
17.75٪18٫٢8%بالمخاطر

مجموع رأسمال الفئة 1 معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة ٪11.00%11٫٩7
11.00٪11٫٩7%بالمخاطر

*األرباح المحتجزة لعام ٢0٢1 هي بعد إستبعاد توزيعات األرباح النقدية بمبلغ 11.٩60 مليون ريال عماني ، كما هو مبين في إيضاح 1٨.

١٦٤١٦٥ ١٦٤



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

المعلومات القطاعية  .٤٠

تــم عــرض المعلومــات القطاعيــة فيمــا يتعلــق بالقطاعــات التشــغيلية للبنــك. ألغــراض إداريــة، يتــم تنظيــم البنــك فــي ســتة قطاعــات تشــغيلية وفقــًا للمنتجــات 

والخدمــات كالتالــي:

الخدمات المصرفية لألفراد:

	y .متضمنة القروض إلى ومن الودائع من العمالء األفراد وبطاقات اإلئتمان وتسهيالت تحويل األموال

الخدمات المصرفية للشركات:

	y.متضمنة القروض والودائع من الشركات الكبيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعمالء التمويل التجاري

	y.الحكومة والتمويل المشترك للمشاريع يشمل القروض إلى وودائع من الحكومة والمؤسسات المالية وتمويل المشاريع والقروض المشتركة

	y.تشمل اإلستثمارات استثمارات العقارات والخدمات المصرفية االستثمارية

	y.الخزانة تشمل أدوات أموال السوق والمشتقات ومنتجات صرف العمالت األجنبية

المركز الرئيسي:

	y .متضمنة بنود الميزانية العمومية واإليرادات والمصاريف التي ال تتعلق مباشرة بالقطاعات التشغيلية للبنك

الصيرفة اإلسالمية:

	y متضمنــة أنشــطة التمويــل اإلســالمي والحســابات الجاريــة وحســابات االســتثمار غيــر المقيــدة ومنتجــات وخدمــات أخــرى للشــركات واألفــراد وفقــًا لمبــادئ 

الشريعة.

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 و بطريقة مماثلة للمعامالت مع أطراف ثالثة.

ال توجد ايرادات من المعامالت مع عميل خارجي واحد أو طرف مقابل بلغت 10٪ أو أكثر من اجمالي ايرادات البنك في عام ٢0٢1 أو ٢0٢0. 

المعلومات القطاعية )تابع(  .٤٠

الخدمات31 ديسمبر 2021
المصرفية لألفراد

ريال ُعماني 
باآلالف

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

ريال ُعماني 
باآلالف

الصيرفة اإلسالمية
ريال ُعماني 

باآلالف

المركز 
الرئيسي

ريال ُعماني 
باآلالف

المجموع
ريال ُعماني

 باآلالف
األرباح والخسائر

77.766--19٫08858٫678صافي إيرادات الفوائد 
صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة 

8.007-8٫007--اإلستثمار 

24.891-7٫17016٫0461٫675إيرادات تشغيل أخرى

110.664-26٫25874٫7249٫682إجمالي إيرادات التشغيل

)50.261(-)4٫632()24٫462()21٫167(إجمالي مصروفات التشغيل

صافي إيرادات التشغيل قبل مخصصات 
60.403-5٫90150٫2625٫050إنخفاض القيمة

رسوم إنخفاض قيمة قرض ومخصصات مخاطر 
)27.090(-)214()22٫704()4٫172(اإلئتمان األخرى، بالصافي

٣٣.٣1٣-٩1٩٢7٫٥٥8٤٫8٣٦ربح/)خسارة( القطاع  

)4.975(-)725()4٫101()149(مصروف ضريبة الدخل

٢٨.٣٣٨-77٠٢٣٫٤٥7٤٫111ربح السنة

المركز المالي

أصول 

95.873-86٫7629٫111-نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

172.959-170٫7662٫193-مستحق من بنوك 

1.032.004-1٫003٫49228٫512-إستثمارات أوراق مالية

2.612.208-756٫8201٫521٫949333٫439صافي قروض وسلف وتمويل 

142٫0612٫02226٫219170.302-أصول أخرى

2٫9002.900---العقارات االستثمارية

69747٫04247.739--ممتلكات ومعدات 

756٫8202٫925٫030375٫97476٫1614.133.985إجمالي األصول

التزامات 

918.863-867٫49051٫373-مستحق لبنوك 

٢.٣٩4.46٥-٥٥٣٫٢٥81٫٥٥8٫٤٦٤٢8٢٫7٤٣ودائع العمالء

1٣7٫87٤٢٫٦٦٤٤8٫1٤٩1٨٨.6٨٧-التزامات أخرى

٣٥٫٣٩٢٣٥.٣٩٢---قروض ثانوية

٥٥٣٫٢٥8٢٫٥٦٣٫8٢8٣٣٦٫78٠8٣٫٥٤1٣.٥٣٧.40٧إجمالي اإللتزامات
-)٥٦٤٫7٦٤(-٢٠٣٫٥٦٢٣٦1٫٢٠٢تمويل داخلي )بالصافي(

٣٩٫1٩٤٥٥7٫٣8٤٥٩6.٥٧٨--إجمالي حقوق المساهمين

7٥٦٫8٢٠٢٫٩٢٥٫٠٣٠٣7٥٫٩7٤7٦٫1٦14.1٣٣.٩٨٥إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

١٦٦١٦٧ ١٦٦



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

المعلومات القطاعية )تابع(  .٤٠

الخدمات31 ديسمبر 2020
المصرفية لألفراد

ريال ُعماني 
باآلالف

الخدمات 
المصرفية للشركات

ريال ُعماني 
باآلالف

الصيرفة اإلسالمية
ريال ُعماني 

باآلالف

المركز 
الرئيسي

ريال ُعماني 
باآلالف

المجموع
ريال ُعماني

 باآلالف
األرباح والخسائر

71.971--20.54251.429صافي إيرادات الفوائد 
صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة 

5.699-5.699--اإلستثمار 

14.315-5.5767.787952إيرادات تشغيل أخرى

91.985-26.11859.2166.651إجمالي إيرادات التشغيل

)45.155(-)5.591()19.153()20.411(إجمالي مصروفات التشغيل

صافي إيرادات التشغيل قبل مخصصات إنخفاض 
46.830-5.70740.0631.060القيمة

رسوم إنخفاض قيمة قرض ومخصصات مخاطر 
)23.134(-)488()22.369()277(اإلئتمان األخرى، بالصافي

٢٣.6٩6-٥.4٢٩1٧.6٩٥٥٧٢ربح/)خسائر( القطاع  

)3.683(-)86()2.712()885(مصروف ضريبة الدخل

٢0.01٣-4.٥4414.٩٨٣4٨6ربح السنة

المركز المالي

أصول 

202.630-184.19118.439-نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

81.584-69.55612.028-مستحق من بنوك 

701.118-678.27822.840-إستثمارات أوراق مالية

2.503.497-791.3051.455.672256.520صافي قروض وسلف وتمويل 

47.0246.37821.57874.980-أصول أخرى

2.9002.900---العقارات االستثمارية

87143.40744.278--ممتلكات ومعدات 

791.3052.434.721317.07667.8853.610.987إجمالي األصول

التزامات 

720.561 -    9.626 710.935 -   مستحق لبنوك 

٢.٢٣1.٥6٥ -    ٢٧1.٥٨٥ 1.٥1٢.1٥٧ 44٧.٨٢٣ ودائع العمالء

٥1.٣٩٥٢.44٥٣٧.٩٢٧٩1.٧6٧-التزامات أخرى

٣٥.٣٩٢٣٥.٣٩٢---قروض ثانوية

44٧.٨٢٣٢.٢٧4.4٨٧٢٨٣.6٥6٧٣.٣1٩٣.0٧٩.٢٨٥إجمالي اإللتزامات
-)٥0٣.٧16(-٣4٣.4٨٢160.٢٣4تمويل داخلي )بالصافي(

٣٣.4٢04٩٨.٢٨٢٥٣1.٧0٢--إجمالي حقوق المساهمين

٧٩1.٣0٥٢.4٣4.٧٢1٣1٧.0٧66٧.٨٨٥٣.610.٩٨٧إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

المعلومات القطاعية )تابع(  .٤٠

الخدمات31 ديسمبر 2021
المصرفية لألفراد

دوالر أمريكي 
باآلالف

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

دوالر أمريكي 
باآلالف

الصيرفة اإلسالمية
دوالر أمريكي 

باآلالف

المركز 
الرئيسي

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

 باآلالف
األرباح والخسائر

201٫990--49٫580152٫410صافي إيرادات الفوائد 
صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة 

20٫797-20٫797--اإلستثمار 

64٫652-18٫62341٫6784٫351إيرادات تشغيل أخرى

287٫439-68٫203194٫08825٫148إجمالي إيرادات التشغيل

)130٫548(-)12٫031()63٫538()54٫979(إجمالي مصروفات التشغيل

صافي إيرادات التشغيل قبل مخصصات 
156٫891-13٫224130٫55013٫117إنخفاض القيمة

رسوم إنخفاض قيمة قرض ومخصصات مخاطر 
)70٫364(-)556()58٫972()10٫836(اإلئتمان األخرى، بالصافي

8٦٫٥٢7-٢٫٣8871٫٥781٢٫٥٦1ربح القطاع  

)12٫922(-)1٫883()10٫652()387(مصروف ضريبة الدخل

7٣٫٦٠٥-٢٫٠٠1٦٠٫٩٢٦1٠٫٦78ربح السنة

المركز المالي

أصول 

249٫021-225٫35623٫665-نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

449٫244-443٫5485٫696-مستحق من بنوك 

2٫680٫530-2٫606٫47374٫057-إستثمارات أوراق مالية

6٫784٫956-1٫965٫7663٫953٫114866٫076صافي قروض وسلف وتمويل 

368٫9905٫25268٫101442٫343-أصول أخرى

7٫5327٫532---العقارات االستثمارية

1٫810122٫187123٫997--ممتلكات ومعدات 

1٫965٫7667٫597٫481976٫556197٫82010٫737٫623إجمالي األصول

التزامات 

2٫386٫657-2٫253٫221133٫436-مستحق لبنوك 

٦٫٢1٩٫٣٩٠-1٫٤٣7٫٠٣٤٤٫٠٤7٫٩٥٩7٣٤٫٣٩7ودائع العمالء

٣٥8٫11٤٦٫٩٢٠1٢٥٫٠٦٢٤٩٠٫٠٩٦-التزامات أخرى

٩1٫٩٢7٩1٫٩٢7---قروض ثانوية

1٫٤٣7٫٠٣٤٦٫٦٥٩٫٢٩٤87٤٫7٥٣٢1٦٫٩8٩٩٫188٫٠7٠إجمالي اإللتزامات
-)1٫٤٤٦٫٩1٩(-٥٢8٫7٣٢٩٣8٫187تمويل داخلي )بالصافي(

1٠1٫8٠٣1٫٤٤7٫7٥٠1٫٥٤٩٫٥٥٣--إجمالي حقوق المساهمين

1٫٩٦٥٫7٦٦7٫٥٩7٫٤81٩7٦٫٥٥٦1٩7٫8٢٠1٠٫7٣7٫٦٢٣إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

١٦٨١٦٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

المعلومات القطاعية )تابع(  .٤٠

الخدمات31 ديسمبر 2020
المصرفية لألفراد

دوالر أمريكي 
باآلالف

الخدمات 
المصرفية للشركات

دوالر أمريكي 
باآلالف

الصيرفة اإلسالمية
دوالر أمريكي 

باآلالف

المركز 
الرئيسي

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

 باآلالف
األرباح والخسائر

186.937--53.356133.581صافي إيرادات الفوائد 
صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة 

14.803-14.803--اإلستثمار 

37.182-14.48320.2262.472إيرادات تشغيل أخرى

238.922-67.839153.80817.275إجمالي إيرادات التشغيل

)117.286(-)14.522()49.748()53.016(إجمالي مصروفات التشغيل

صافي إيرادات التشغيل قبل مخصصات إنخفاض 
121.636-14.823104.0602.753القيمة

رسوم إنخفاض قيمة قرض ومخصصات مخاطر 
)60.088(-)1.268()58.099()721(اإلئتمان األخرى، بالصافي

61.٥4٨-14.10٢4٥.٩611.4٨٥ربح القطاع  

)9.566(-)223()7.044()2.299(مصروف ضريبة الدخل

٥1.٩٨٢-11.٨0٣٣٨.٩1٧1.٢6٢ربح السنة

المركز المالي

أصول 

526.312-478.41847.894-نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

211.906-180.66531.241-مستحق من بنوك 

1.821.086-1.761.76159.325-إستثمارات  أوراق مالية

6.502.590-2.055.3383.780.966666.286صافي قروض وسلف وتمويل 

122.14116.56556.047194.753-أصول أخرى

7.5327.532---العقارات االستثمارية

2.262112.746115.008--ممتلكات ومعدات 

2.055.3386.323.951823.573176.3259.379.187إجمالي األصول

التزامات 

1.871.586-1.846.58425.002 -   مستحق لبنوك 

٥.٧٩6.٢٧٣-٣.٩٢٧.6٨1٧0٥.41٥ 1.16٣.1٧٧ ودائع العمالء

1٣٣.4٩٣6.٣٥1٩٨.٥1٢٢٣٨.٣٥6-التزامات أخرى

٩1.٩٢٧٩1.٩٢٧---قروض ثانوية

1.16٣.1٧٧٥.٩0٧.٧٥٨٧٣6.٧6٨1٩0.4٣٩٧.٩٩٨.14٢إجمالي اإللتزامات
-)1.٣0٨.٣٥4( -٨٩٢.161416.1٩٣تمويل داخلي )بالصافي(

٨6.٨0٥1.٢٩4.٢401.٣٨1.04٥--إجمالي حقوق المساهمين

٢.0٥٥.٣٣٨6.٣٢٣.٩٥1٨٢٣.٥٧٣1٧6.٣٢٥٩.٣٧٩.1٨٧إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

أرقام المقارنة  41

ـــح أو  ـــر عمليـــات إعـــادة التصنيـــف هـــذه علـــى صافـــي الرب ـــة لعـــام ٢0٢0 لتتوافـــق مـــع العـــرض الخـــاص بالفتـــرة الحاليـــة. ال تؤث ـــم إعـــادة تصنيـــف بعـــض أرقـــام المقارن ت
ـــم بيانهـــا ســـابقًا. حقـــوق المســـاهمين التـــي ت

١٧٠



نسترشد أداًء يعكس 
مبدأ الشفافية

ا�فصاح
التنظيمي

الــــدولي صحـــار 



التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل 2 وبازل 3 لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2021

المقدمة  .1

تــم إجــراء اإلفصاحــات التاليــة وفًقــا لقواعــد كفايــة رأس المــال المعدلــة طبقــًا لقواعــد عمــل بــازل ٢ وبــازل ٣ الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي بالتعميــم رقــم                

BM 1009 بتاريــخ 1٣ ســبتمبر ٢006 والتعميــم رقــم BM 1114 بتاريــخ 1٧ نوفمبــر ٢01٣. تتمحــور إرشــادات البنــك المركــزي الُعمانــي للبنــوك حــول ثــالث ركائــز مثــل الحــد 

األدنــى لمتطلبــات رأس المــال للركيــزة األولــى، وعمليــة المراجعــة الرقابيــة للركيــزة الثانيــة، والركيــزة الثالثــة: انضبــاط الســوق. تكمــل إفصاحــات الركيــزة الثالثــة 

الركيــزة األولــى والركيــزة الثانيــة. تهــدف هــذه اإلفصاحــات إلــى تزويــد المشــاركين فــي الســوق بمعلومــات نوعيــة وكميــة جوهريــة حــول عمليــات إدارة مخاطــر بنــك 

صحــار الدولــي )البنــك( والتعــرض للمخاطــر وإســتراتيجيات إدارة المخاطــر وعمليــات كفايــة رأس المــال.

الشركات التابعة واإلستثمارات الهامة  .٢

بنك صحار ليس جزءاً من أية مجموعة سواءاً من حيث العضوية أو ككيان رئيسي في أي مجموعة.

مقدمة ونظرة عامة  .٣

يتطلــب نمــوذج عمــل البنــك مــن البنــك تحديــد وتقييــم وقيــاس وتجميــع وإدارة المخاطــر وتخصيــص رأس المــال بيــن أعمــال البنــك. يمكــن تصنيــف المخاطــر 

الجوهريــة للبنــك علــى أنهــا مخاطــر ماليــة ومخاطــر غيــر ماليــة. تشــتمل المخاطــر الماليــة علــى مخاطــر االئتمــان )بمــا فــي ذلــك مخاطــر التخلــف عــن الســداد 

والمعامــالت والتســوية والتعــرض والدولــة ومخاطــر التخفيــف والتركيــز( ومخاطــر الســوق )بمــا فــي ذلــك مخاطــر أســعار الفائــدة والعمــالت األجنبيــة ومخاطــر 

أســعار االســتثمار( ومخاطــر الســيولة ومخاطــر األعمــال )االســتراتيجية(. تشــمل المخاطــر غيــر الماليــة المخاطــر التشــغيلية ومخاطــر الســمعة )بمــا فــي ذلــك مخاطــر 

االمتثــال والمخاطــر القانونيــة ومخاطــر النمــوذج ومخاطــر أمــن المعلومــات(.

يديــر البنــك تحديــد وتقييــم وتخفيــف المخاطــر الكبــرى والناشــئة مــن خــالل عمليــة حوكمــة داخليــة وأيًضــا باســتخدام أدوات وعمليــات إدارة المخاطــر. يهــدف نهــج 

البنــك فــي تحديــد المخاطــر وتقييــم األثــر إلــى التأكــد مــن أن البنــك يخفــف مــن تأثيــر هــذه المخاطــر فــي نتائجــه الماليــة وأهدافــه االســتراتيجية طويلــة المــدى 

وســمعته.

إطار وعملية إدارة المخاطر  .٤

ــة ثــم يطبــق تدابيــر مخاطــر متســقة ويوصــي بنــوع المخاطــر التــي يجــب تقليلهــا ونــوع  فــي إطــار عمليــة إدارة المخاطــر، يحــدد البنــك جميــع المخاطــر الجوهري

المخاطــر التــي يجــب تحملهــا وبــأي الوســائل واإلجــراءات المعمــول بهــا لمراقبــة وضــع المخاطــر الناتــج واإلبــالغ عنــه التخــاذ اإلجــراء الــالزم. تقــع المســؤولية العامــة 

إلدارة المخاطــر علــى عاتــق مجلــس إدارة البنــك المــدار مــن خــالل لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة. يقــوم مجلــس اإلدارة بمراقبــة المخاطــر ورأس المــال 

بشــكل منتظــم. لغــرض اإلدارة اليوميــة للمخاطــر، أنشــأ البنــك إدارة مســتقلة إلدارة المخاطــر. يراجــع قســم إدارة المخاطــر بشــكل موضوعــي ويضمــن أن الوظائــف 

المختلفــة للبنــك تعمــل وفًقــا لمعاييــر المخاطــر المحــددة مــن قبــل لجنــة المخاطــر. تحــرص إدارة المخاطــر علــى اإلدارة الحكيمــة للمخاطــر التــي يتحملهــا البنــك 

فــي ســياق أعمالــه العاديــة. عــالوة علــى ذلــك، قــام البنــك بتشــكيل لجنــة إدارة المخاطــر لضمــان معالجــة جميــع المخاطــر الرئيســية التــي يواجههــا البنــك وأيًضــا 

لضمــان تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للبنــك فــي إطــار قبــول المخاطــر المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة.

يتبــع البنــك نهًجــا شــاماًل إلدارة المخاطــر والعائــد فــي جميــع أنحــاء المنظمــة باإلضافــة إلــى اإلدارة الفعالــة للمخاطــر ورأس المــال والملــف الشــخصي للســمعة. يتــم 

اإلبــالغ عــن نهــج إدارة المخاطــر فــي جميــع أنحــاء المنظمــة ويتــم تحديــد ملكيــة المخاطــر بوضــوح. تــدار المخاطــر ورأس المــال مــن خــالل إطــار عمــل مــن المبــادئ 

والسياســات والهيــاكل التنظيميــة وعمليــات القيــاس والمراقبــة. يضمــن أصحــاب المصلحــة المســؤولون أن هــذه المخاطــر تتماشــى بشــكل وثيــق مــع أنشــطة 

األقســام ووحــدات األعمــال.

يعمل البنك على نموذج إدارة مخاطر يتكون من ثالثة خطوط دفاع حيث يتم تحديد مسؤوليات المخاطرة ومراقبة المخاطر واإلبالغ عنها بشكل واضح.

1٢٣خط الدفاع

التأكيدمراجعة المخاطرالمخاطرالمهمة

التدقيق الداخليإدارة المخاطر واإللتزاماألعمالأصحاب المصلحة

اإلجراء

توليد المخاطر بما يتماشى مع قابلية 
تحمل المخاطر

قياس المخاطر ومراقبة المخاطر واإلبالغ 
عنها

ضمان المواءمة مع الرغبة في المخاطرة 
واستراتيجية المخاطر

إفصاح شفاف ومكتمل عن جميع المخاطر
تصعيد المخالفات والمخاوف من أجل 

إتخاذ إجراء
تحليل المخالفات الرئيسية وتصعيد عدم 

اإللتزام

تسهيل إطار تقبل المخاطرمراقبة إستباقية بعد الموافقة
تحليل الخسائر الرئيسية والتوصية 

بإجراءات تصحيحية

ــة خطــوط دفــاع نموذجيــة تعــزز  ــي فــإن ثالث إدارة المخاطــر هــي مســؤولية المؤسســة علــى نطــاق واســع. األدوار والمســؤوليات منفصلــة بشــكل واضــح، وبالتال

الشــفافية والمســاءلة واالتســاق بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة.
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تحّمل المخاطر  .٥

يضمــن البنــك أن لديــه عالقــة جيــدة بالمخاطــر - المكافــأة داخــل وعبــر خطــوط األعمــال. يحتفــظ البنــك بثقافــة قويــة إلدارة المخاطــر ويراجــع بإســتمرار سياســات 

وممارســات إدارة المخاطــر لضمــان عــدم تعــرض البنــك لتقلبــات األربــاح الماديــة وتدهــور جــودة األصــول. يحــدد إطــار قبــول المخاطــر للبنــك رســميًا ويعبــر عــن رغبــة 

وقــدرة البنــك علــى تحمــل نــوع ومبلــغ وقيمــة معينــة.

حيــازة المخاطــر مــن أجــل متابعــة أهدافهــا االســتراتيجية. فــي هــذا الــرأي، يحافــظ البنــك علــى إطــار اســتعداد للمخاطــر يمّكــن البنــك مــن تحمــل المخاطــر وفًقــا 

لقدرتــه علــى المخاطــر ومراقبــة المخاطــر المختلفــة مقابــل حــدود المخاطــر الداخليــة والتنظيميــة.

إطــار تقبــل المخاطــر هــو مزيــج مــن الجوانــب النوعيــة والكميــة. تمثــل الجوانــب النوعيــة نمــوذج عمــل البنــك الــذي يعتمــد علــى المبــادئ األساســية التــي تضمــن 

االســتدامة والنمــو والربحيــة. تتكــون الجوانــب الكميــة مــن المقاييــس الرئيســية التــي تغطــي مجــاالت مثــل مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة 

التشــغيلية ورأس المــال وغيرهــا.

تدعم األنشطة التجارية للبنك مجموعة المبادئ التالية:

تنظيمية: االلتزام واالمتثال للوائح اإلشرافية المحلية واللوائح الدولية المعمول بها

ثقة المستثمر: يعمل البنك على تعزيز النمو االقتصادي من خالل تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين في البنك.

ثقــة وكالــة التصنيــف: يحافــظ البنــك علــى تصنيــف ائتمانــي مالئــم مــن وكاالت التصنيــف االئتمانــي الخارجيــة مــن خــالل الحفــاظ علــى نســبة كفايــة رأس مــال قويــة، 

وممارســات ســليمة إلدارة المخاطــر ومخــزون ســيولة كاٍف.

السيولة: يجب على البنك التأكد من أن لديه احتياطي سيولة كاٍف للوفاء بجميع التزامات التمويل من المودعين والدائنين.

الســمعة: هــي مخاطــر اإلضــرار بالعالمــة التجاريــة للبنــك وتأثيــره الالحــق علــى األربــاح ورأس المــال والســيولة. تأسســت ســمعة البنــك على ثقــة العمالء والمســاهمين 

والموظفيــن والمنظميــن والجمهــور. يســعى البنــك دائًمــا إلــى الحفــاظ علــى ســمعته وتصــوره لجميــع أصحــاب المصلحة واألطــراف المرتبطة.

ــة  ــع ســنوي علــى مســتوى لجن ــث حــدود تقبــل المخاطــر والمواقــف الفعليــة ومراقبتهــا علــى أســاس شــهري علــى مســتوى اإلدارة وعلــى أســاس رب يتــم تحدي

المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة. يتــم تصعيــد خــرق الحــدود إلــى اإلدارة و / أو إلــى مجلــس اإلدارة، وفًقــا لمســتوى االنتهــاك، لتقريــر اإلجــراء التصحيحــي. تتــم 

مراجعــة إطــار تقبــل المخاطــر وتحديثــه ســنوًيا بنــاًء علــى بيئــة األعمــال المتطــورة والتغييــرات التنظيميــة واســتراتيجية العمــل واألهــداف. يتــم مشــاركة نتائــج إطــار 

العمــل المحــدث مــع لجنــة المخاطــر.  

تكوين رأس المال  .٦

رأس المــال المصــرح بــه للبنــك هــو 4.000.000.000 ســهم وســعر الســهم الواحــد 0.100 ريــال ُعمانــي. ورأس المــال المصــدر والمدفــوع بالكامــل للبنــك هــو ٢.٩٩0.06٢.٢٩0 

ســهم ســعر الســهم الواحــد 0.100 ريــال ُعمانــي بمبلــغ ٢٩٥.٣٥٥ مليــون ريــال ُعمانــي. 

ــة لمســاهميه الحالييــن بســعر ٩٢ بيســة للســهم الواحــد، تتكــون مــن  فــي 1٢ ســبتمبر ٢0٢1، أصــدر البنــك ٥٥٥.٥٥٥.٥٥٥ ســهًما مــن خــالل إصــدار حقــوق أولوي

القيمــة االســمية ٩0 بيســة للســهم و ٢ بيســة للســهم لتغطيــة مصاريــف إصــدار حقــوق األولويــة، ممــا أدى إلــى زيــادة فــي رأس المــال بمبلــغ ٥0 مليــون ريــال ُعمانــي 

واإلحتياطــي القانونــي بمبلــغ 1.0٣4 مليــون ريــال ُعمانــي.

ــدة علــى  ــي. تحمــل هــذه األوراق الماليــة فائ ــال ُعمان قــام البنــك فــي ٢٥ ســبتمبر ٢01٧ بإصــدار أوراق رأســمالية مــن الفئــة - 1 مــن رأس المــال البالغــة 100 مليــون ري

قيمتهــا اإلســمية مــن تاريــخ اإلصــدار إلــى تاريــخ اإلســتحقاق األول بمعــدل ســنوي ثابــت قــدره ٧.٧٥٪. وبعــد ذلــك ســيتم إعــادة تعييــن ســعر الفائــدة فــي كل خمــس 

ســنوات. يتــم دفــع الفائــدة علــى أســاس نصــف ســنوي علــى أســاس متأخــرات ويتــم التعامــل معهــا كخصــم مــن حقــوق الملكيــة.

فــي 14 مــارس ٢0٢0، قــام البنــك باإلصــدار الثانــي لــألوراق الرأســمالية مــن الفئــة - 1 مــن رأس المــال البالغــة 100 مليــون ريــال ُعمانــي. تحمــل هــذه األوراق الماليــة فائــدة 

علــى قيمتهــا اإلســمية مــن تاريــخ اإلصــدار إلــى تاريــخ اإلســتحقاق األول بمعــدل ســنوي ثابــت قــدره ٧.٥0٪. وبعــد ذلــك ســيتم إعــادة تعييــن ســعر الفائــدة فــي كل 

خمــس ســنوات. يتــم دفــع الفائــدة علــى أســاس نصــف ســنوي علــى أســاس متأخــرات ويتــم التعامــل معهــا كخصــم مــن حقــوق الملكيــة. 

تشــكل تلــك األوراق الماليــة إلتزامــات مباشــرة وغيــر مشــروطة وثانويــة وغيــر مضمونــة للبنــك وُتصنــف كحقــوق ملكيــة وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي  رقــم ٣٢: 

األدوات الماليــة - التصنيــف. وليــس لهــا تاريــخ إســتحقاق ثابــت أو نهائــي. يجــوز للبنــك وفقــًا لتقديــره وبعــد موافقــة مســبقة مــن الهيئــة التنظيميــة ذات الصلــة، 

أن يمــارس خيــاره فــي إســترداد األوراق الماليــة بالكامــل )ال جزئيــًا( فــي تاريــخ اإلســتحقاق األول. وهــذا يعنــي الســنة الخامســة مــن تاريــخ اإلصــدار، وفــي كل خمــس 

ســنوات بعــد ذلــك، وذلــك بشــرط نيــل موافقــة مســبقة مــن الســلطات التنظيميــة. ويجــوز للبنــك وفقــًا لتقديــره وحــده أن يختــار عــدم توزيــع الفوائــد، وهــذا ال يعتبــر 

حدثــًا للتخلــف عــن الســداد. إذا لــم يقــم البنــك بدفــع فوائــد علــى الســندات الرأســمالية مــن الفئــة - 1 فــي التاريــخ المقــرر لدفــع الفائــدة )ألي ســبب كان(، فــال يمكــن 

للبنــك إجــراء أي توزيــع أو دفــع آخــر فيمــا يتعلــق بأســهمه العاديــة أو أي مــن أســهمه األخــرى أو أدوات رأس المــال العاديــة مــن الفئــة - 1 أو األوراق الماليــة، التــي تحتــل 

مرتبــة أدنــى أو متقاربــة مــع أوراق رأس المــال مــن الفئــة - 1 إال إذا دفــع دفعــة واحــدة مــن الفوائــد بالكامــل علــى أوراق رأس المــال مــن الفئــة - 1. كمــا تســمح األوراق 

الرأســمالية مــن الفئــة - 1 للبنــك بتخفيــض أي مبالــغ مســتحقة لحاملــي األوراق الماليــة فــي بعــض الظــروف ) كليــًا أو جزئيــًا(.
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تم دفع مبلغ 1٥.٢٥0 مليون ريال ُعماني كفائدة خالل سنة ٢0٢1 )٢0٢0: 1٥.٢٥0 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.

كمــا ُيــدرج البنــك قروضــًا ثانويــة غيــر مضمونــة بمبلــغ ٣٥ مليــون ريــال ُعمانــي تحققــت فــي ســنة ٢016 بفتــرة إســتحقاق قدرهــا ٧ ســنوات. هــذه األدوات الماليــة غيــر 

مدرجــة وغيــر قابلــة للتحويــل وبــدون خيــار إســتحقاق مبكــر وبســعر فائــدة ثابــت. يســدد المبلــغ الرئيســي للقــروض الثانويــة عنــد اإلســتحقاق فــي ســنة ٢0٢٣ ويتــم 

دفــع الفائــدة علــى أســاس نصــف ســنوي. يتعيــن علــى البنــك إنشــاء إحتياطــي قــروض ثانــوي يعــادل ٢0٪ مــن قيمــة اإلصــدار ســنويًا خــالل الســنوات الخمــس األخيــرة 

مــن مــدة القــروض الثانويــة. وفقــًا لتشــريعات البنــك المركــزي الُعمانــي، فــإن مبلــغ القــروض الثانويــة التــي تــم تخفيضهــا مــن خــالل إحتياطــي القــرض الثانــوي، 

يعتبــر بمثابــة رأســمال مــن المســتوى الثانــي ألغــراض كفايــة رأس المــال.

المبلغ بآالف الرياالتمكونات رأس المال

رأسمال الفئة 1

295.355رأس المال المدفوع

18.038عالوة إصدار األسهم

34.389احتياطي قانوني

988احتياطي عام

28.000إحتياطي قروض ثانوية

4.٥65أرباح محتجزة 

200.000أدوات رأسمالية أخرى

)2.181(مبالغ أخرى يتم خصمها من رأسمال الفئة 1 بما في ذلك الشهرة والضرائب المؤجلة واإلستثمارات

57٩.1٥4إجمالي مبلغ رأسمال الفئة 1

24.537إجمالي مبلغ رأسمال الفئة ٢

60٣٫٦٩1إجمالي رأس المال المؤهل
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إنتهــج البنــك األســلوب القياســي لمخاطــر اإلئتمــان وأســلوب المؤشــر األساســي للمخاطــر التشــغيلية وأســلوب المــدة القياســية لمخاطــر الســوق، طبقــا لقواعــد 

بــازل ٢، كمــا حددهــا البنــك المركــزي الُعمانــي لــكل البنــوك التــي تعمــل بســلطنة ُعمــان إعتبــاراً مــن 1 ينايــر ٢00٧.

معــدل كفايــة رأس المــال للبنــك، محتســبًا وفقــا لإلرشــادات المبينــة مــن بنــك التســويات الدوليــة كمــا تبناهــا البنــك المركــزي الُعمانــي كان 1٨.٩6٪، بينمــا 

المتطلبــات الدوليــة طبقــًا لبنــك التســويات الدوليــة هــي ٨٪، وبمقتضــى لوائــح البنــك المركــزي الُعمانــي ينبغــي أن يلتــزم البنــك المحلــي بمعــدل كفايــة رأس 

المــال بنســبة 11٪ ونســبة ٢.٥٪ اإلضافيــة كإحتياطــي حمايــة رأس المــال. ألغــراض دعــم البنــوك للتغلــب علــى أزمــة وبــاء كوفيــد - 1٩، قــدم البنــك المركــزي الُعمانــي 

ــة رأس المــال بنســبة ٥0٪ مــن ٢.٥٪ إلــى ٢٥.٪1. إجــراءات تســمح للبنــوك بتخفيــض إحتياطــي حماي

تتمثــل إســتراتيجية البنــك فــي الحفــاظ علــى رأســماٍل كاٍف يســمح للبنــك بممارســة نشــاطه فــي ظــل أســوأ األحــوال بالســوق والتــي يتمكــن البنــك فيهــا مــن 

تحمــل الخســائر غيــر المتوقعــة.

لــدى البنــك نظــام داخلــي للتقييــم يقــوم بموجبــه كبــار المــدراء بتقييــم رأســمال البنــك مقارنــة بالمخاطــر. لجنــة األصــول والمخاطــر هــي الجهــة التــي تجــري تقييمــًا 

ــخ 1٧  ــي بموجــب التعميــم رقــم 1114 بتاري ــي ومالمــح المخاطــر المتوقعــة. وأصــدر البنــك المركــزي الُعمان ــع التال ــاءاً علــى توقــع العمــل بالرب ــة رأس المــال، بن لكفاي

نوفمبــر ٢01٣ إرشــادات حــول راس المــال النظامــي بموجــب قواعــد بــازل ٣ وحــول تكويــن متطلبــات إفصاحــات رأس المــال.

ووفقــًا لإلرشــادات أعــاله، حتــى ٣1 مــارس ٢01٨ يبقــى الحــد األدنــى لمعــدل كفايــة رأس المــال بــدون تغيــر بنســبة 1٢٪ مــن األصــول المرجحــة بالمخاطــر. إعتبــاراً مــن 1 

ابريــل ٢01٨، وفقــا للتعميــم رقــم BSO/2018/1، أشــار البنــك المركــزي الُعمانــي باإلحتفــاظ بمعــدل كفايــة رأس المــال بنســبة 11٪ والحــد األدنــى لــرأس المــال العــام 

الطبقــة 1 ومعــدالت الطبقــة 1 بنســبة ٧٪ و ٩٪ علــى التوالــي. ويتــم تقييــد الطبقــة ٢ مــن رأس المــال بنســبة ٢٪ مقابــل ٣٪ ســابقًا. 

ــة رأس المــال بنســبة ٢.٥٪ مــن األصــول  ــة رأس المــال، نــص البنــك المركــزي الُعمانــي علــى إحتياطــي حماي وباإلضافــة إلــى الحــد األدنــى مــن إجمالــي معــدل كفاي

المرجحــة بالمخاطــر. ويجــب تحقيــق هــذه النســبة علــى أربعــة أقســاط ســنوية متســاوية بمعــدل 0.6٢٥٪ لــكل منهــا إبتــداءاً مــن 1 ينايــر ٢014. إال أن البنــك المركــزي 

الُعمانــي فــي تعميمــه رقــم ب س د/ ٢014/ بــازل ٣/ جميــع البنــوك/ 14٨٥ قــرر تأجيــل تطبيــق األقســاط الثالثــة األخيــرة حتــى ٣1 ديســمبر ٢016. وبالتالــي فــإن تطبيــق 

األقســاط الثالثــة األخيــرة ســوف يبــدأ فــي 1 ينايــر ٢01٧. لذلــك وكمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢0، الحــد األدنــى التنظيمــي مــن معــدل كفايــة رأس المــال بمــا فيــه إحتياطــي 

حمايــة رأس المــال يكــون ٢.٥٪ واجمالــي متطلبــات راس المــال بنســبة 1٣.٥0٪. ومــع ذلــك، فــي عــام ٢0٢0، ألغــراض دعــم البنــوك للتغلــب علــى أزمــة وبــاء كوفيــد - 1٩، 

١٧٦١٧٧



التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
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قــدم البنــك المركــزي الُعمانــي إجــراءات تســمح للبنــوك بتخفيــض إحتياطــي حمايــة رأس المــال بنســبة ٥0٪ مــن ٢.٥٪ إلــى 1.٢٥٪، كمــا تــم تعديــل إجمالــي متطلبــات 

رأس المــال إلــى ٪1٢.٢٥.

ــات بحــد أقصــى ٢.٥٪ مــن األصــول المرجحــة  ــي مــن البنــوك أن يكــون لديهــا إحتياطــي مواجهــة تقلب ــب البنــك المركــزي الُعمان ــًا لإلرشــادات أعــاله، قــد يطل وفق

بالمخاطــر. اإلطــار الزمنــي لتحقيــق نســبة هــذا اإلحتياطــي، إذا طلــب تكوينــه، ســتكون ذاتهــا كمــا بالنســبة إلحتياطــي حمايــة رأس المــال. إن حمايــة رأس المــال 

اإلضافــي مثــل حمايــة راس المــال، وإحتياطــي مواجهــة التقلبــات، ورســم إضافــي معــزز لــرأس المــال ســوف تســتمر جــزءا مــن رأس المــال العــام الطبقــة 1 وســيتم 

اإلحتفــاظ بهــا فــوق الحــد األدنــى التنظيمــي لمتطلبــات رأس المــال.  

ريال ُعماني باآلالفالمجموع ومعدل رأسمال الفئة األولى واألصول المرجحة بالمخاطر 

مجمل األرصدةالبيانالرقم 
)القيمة الدفترية(

صافي األرصدة
)القيمة الدفترية( *

األصول المرجحة
بالمخاطر

4.186.5424.107.4672.599.147البنود بالميزانية العمومية1

211.575205.456176.464البنود خارج الميزانية العمومية2

19.64619.64616.463أدوات مشتقة ٣

4٫417٫7634٫332٫5692٫792٫074مجموع مخاطر االئتمان4

175٫725-األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق5

1٩٩٫7٢٣-األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر العمليات6

4٫332٫5693٫167٫522مجموع األصول المرجحة بالمخاطر7  

57٩.1٥4رأس المال الفئة األولى 8

24.537رأس المال الفئة الثانية9

-رأس المال الفئة الثالثة10

60٣٫٦٩1مجموع رأس المال النظامي11

376.930متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان1-11

23.723متطلبات رأس المال لمخاطر السوق11-٢

26.963متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات11-٣

427.616مجموع رأس المال المطلوب12

18.٢٨ %معدل رأسمال الفئة األولى13

1٩.06 %مجموع معدل رأس المال 14

بالصافي من مخصصات إحتياطي الفوائد والضمانات المستحقة*

يتــم إحتســاب معــدل كفايــة رأس المــال وفقــًا لمعاييــر معاهــدة بــازل ٢ وبــازل ٣ المطبقــة مــن قبــل البنــك المركــزي. اإلفصاحــات المطلوبــة بموجــب بــازل ٣ والتعميم 

رقــم BM 1114 المــؤرخ 1٧ نوفمبــر ٢01٣ الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي متاحــة فــي القســم المتعلــق بعالقــات المســتثمرين علــى الموقــع اإللكترونــي للبنك.
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يتعــرض البنــك خــالل نشــاطه اإلعتيــادي لعــدة مخاطــر ماليــة. والتعــرض للمخاطــر هــو مــن صميــم األنشــطة الماليــة وال بــد مــن التعــرض لمخاطــر العمليــات لألعمــال 

التجاريــة. وبالتالــي يهــدف البنــك إلــى تحقيــق تــوازن مناســب بيــن المخاطــر والعائــد مــع تقليــل التأثيــرات الســلبية علــى األداء المالــي للبنــك.

تتــم إدارة المخاطــر فــي البنــك مــن خــالل " نمــوذج الخطــوط الدفاعيــة الثالثــة". وتشــكل جميــع األقســام التجاريــة الخــط الدفاعــي األول حيــث تتبنــى المخاطــر 

المتعلقــة بهــا وتتحمــل مســؤولية إدارة هــذه المخاطــر. خــط الدفــاع الثانــي مشــترك بيــن دائــرة إدارة المخاطــر ودائــرة االلتــزام. بينمــا تقــوم دائــرة إدارة المخاطــر 

بتعليــم وتدريــب األقســام التجاريــة علــى السياســات والعمليــات واألنظمــة الموضوعــة مــن قبلهــا، تقــوم فــي الوقــت نفســه بتعريــف وقيــاس وتقديــم تقريــر عــن 

المخاطــر لــإلدارة. أمــا دائــرة االلتــزام، فهــي مســؤولة عــن التــزام السياســات والعمليــات باألحــكام والقوانيــن الُعمانيــة الســارية. تمثــل دائــرة التدقيــق الداخلــي الخــط 

الدفاعــي الثالــث عــن طريــق مراجعــة وتقديــم النصــح واإلرشــادات لخطــي الدفــاع األول والثانــي نتائــج المراجعــة تمثــل كأداة لتقييــم المخاطــر لمجلــس اإلدارة وكأداة 

لتطويــر العمليــات ولســد الفجــوات فــي األنظمــة مــن قبــل دائــرة المخاطــر. وهــذا يســمى بممارســة "إدارة المخاطــر الموحــدة" فــي بنــك صحــار.
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ــرة المخاطــر بإعــداد ملــف تعريفــي عــن المخاطــر الشــاملة المحدقــة بالبنــك بشــكل شــهري مــع تغطيــة مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق والمخاطــر  تقــوم دائ

التشــغيلية. باإلضافــة إلــى المخاطــر المســتقلة والمخاطــر علــى مســتوى المحافــظ، يتــم تتبــع حركــة المخاطــر عبــر المحفظــة.  الملــف التعريفــي عــن المخاطــر يبيــن 

أوضــاع المخاطــر المختلفــة واقتراحــات إدارة المخاطــر للحمايــة وضبــط المخاطــر. يقــدم التقريــر بشــكل شــهري ألعضــاء اإلدارة العليــا وبشــكل ربــع ســنوي للجنــة 

المخاطــر فــي مجلــس اإلدارة. 

تعتمد فلسفة البنك على مباشرة المخاطر المفهومة جيداً وضمن الرغبة في المخاطرة المنصوص عليها. 

إدارة مخاطر االئتمان        ٢-8

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر فشــل العميــل أو طــرف آخــر فــي الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة نحــو البنــك عندمــا تســتحق. وتنشــأ مخاطــر االئتمــان أساســًا عــن 

القــروض ومنتجــات االئتمــان األخــرى المتاحــة للعمــالء ومــن األصــول الســائلة واالســتثمارية المحتفــظ بهــا بقســم الخزينــة. وتتــم إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــالل ثــالث 

مراحــل هــي مرحلــة اإلنشــاء ومرحلــة المصادقــة ومرحلــة المعاملــة / اإلشــراف علــى المحفظــة.  

وتوجــد لــدى البنــك سياســة إلدارة المخاطــر االئتمانيــة التــي تحــوي سياســات وأنظمــة متعلقــة بــإدارة المخاطــر االئتمانيــة للمراحــل الثــالث المذكــورة ســابقًا. هــذه 

السياســة مالئمــة للخدمــات المصرفيــة االئتمانيــة للشــركات.

تتبــع كل القــروض الفرديــة طريقــة محــددة تعتمــد علــى المقاييــس الموضوعــة فــي السياســات المصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة لمختلــف منتجــات إقــراض 

االفــراد. وعلــى كل مؤسســات االئتمــان التجاريــة والشــركات أن تتبــع نظــام تصنيــف ائتمانــي )موديــز( وفقــط تلــك التــي حصلــت علــى تصنيــف ائتمانــي مقبــول 

هــي التــي تســعى لنيــل الموافقــة علــى القــرض. كمــا يوجــد لــدى البنــك شــبكة للموافقــة علــى صالحيــات االئتمــان معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة، وهــي حساســة 

للمخاطــر ومدعومــة بحوكمــة قويــة. 

والتزامــًا بالتوجيهــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي، عــن تطبيــق توصيــات بــازل ٢ فــي حــاالت مخاطــر االئتمــان، يتبــع البنــك طريقــة قياســية مــع أحجــام 

المخاطــر وفقــًا لتوصيــات البنــك المركــزي الُعمانــي.

إن نظــام الحاســب اآللــي األساســي المســتخدم فــي الوقــت الراهــن بالبنــك لديــه المقــدرة علــى وضــع تصنيــف لألصــول علــى أســاس يومــي. وطبقــًا لهــذا، تــم تكوين 

ــن مخصــص لألصــول غيــر المحــددة النمطيــة وفقــًا لتوجيهــات البنــك المركــزي  ــم تكوي ــي. كمــا ت ــاًء علــى توجيهــات البنــك المركــزي الُعمان مخصــص محــدد بن

الُعمانــي.  

اعتمدت سياسة اإلفصاح لدى البنك من قبل مجلس اإلدارة في 1٥ نوفمبر ٢00٩ وتم إعداد هذه اإلفصاحات وفقًا لها.
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يجــري البنــك قياســًا لمخاطــر االئتمــان لتحديــد جــودة األصــل باســتخدام معياريــن أساســيين همــا معــدل المخصــص ومعــدل القــروض غيــر الجيــدة. معــدل 

المخصــص هــو التحميــل الســنوي للمخصــص كنســبة مــن مجمــوع القــروض، ومعــدل القــروض غيــر الجيــدة هــو معــدل القــروض غيــر الجيــدة كنســبة مــن مجمــوع 

القــروض. كذلــك تتــم متابعــة حركــة المخاطــر مــن خــالل تحليــل المحفظــة مــع التركيــز علــى التركــزات. ويتــم وضــع هــذه البيانــات بالجــداول التاليــة. 

يلتــزم البنــك بصرامــة بدقــة المبــادئ التنظيميــة الموجــودة لتحديــد حجــم التعــرض لمخاطــر االئتمــان بنــاًء علــى األطــراف أو العوامــل المقابلــة وحجــم التعــرض 

للمخاطــر غيــر الممولــة بعــد تطبيــق عوامــل تحويــل االئتمــان. وقــد اعتمــد نهجــًا موحــداً فــي حســاب كفايــة رأس المــال. هــذا وســينظر البنــك فــي تقديــم القــروض 

مباشــرة إلــى الحكومــة أو االســتثمار فــي الصكــوك الســيادية وحدهــا علــى أنهــا تعــرض ســيادي، وبالنســبة للشــركات والفئــات األخــرى ســتطبق أحجــام المخاطــر 

بمــا ينطبــق عليهــا. 
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ــة قــد يتخلــف عــن الســداد قبــل التســوية النهائيــة للتدفــق  ــل فــي المعامل ــل علــى أنهــا مخاطــر أن الطــرف المقاب ــازل مخاطــر االئتمــان للطــرف المقاب حــددت ب

النقــدي للمعاملــة. قــد تحــدث خســارة اقتصاديــة إذا كانــت المعاملــة أو مجموعــة المعامــالت مــع الطــرف المقابــل لهــا قيمــة اقتصاديــة موجبــة فــي وقــت التخلــف 

عــن الســداد. وبالتالــي، فــإن مخاطــر االئتمــان للطــرف المقابــل للبنــك يشــمل التعــرض للحكومــات والبنــوك والشــركات فــي البلــدان األخــرى.

لــدى البنــك عمليــة العنايــة الواجبــة واســعة النطــاق لتقييــم وقيــاس واإلبــالغ عــن مخاطــر االئتمــان للطــرف المقابــل. يقــوم البنــك بتقييــم مخاطــر التخلــف عــن 

ــة الخارجيــة / تصنيــف منظمــة  ــة بنــاًء علــى التصنيــف االئتمانــي للوكال ــة وعلــى مســتوى البنــك الفــردي. يتــم تعييــن حــدود الدول الســداد علــى مســتوى الدول

التعــاون االقتصــادي والتنميــة والتقييمــات الذاتيــة األخــرى مثــل الحالــة االقتصاديــة، والظــروف السياســية، واســتقالل البنــك المركــزي، وتوقعــات العالقــة ومــا إلــى 

ذلــك. وبالمثــل، يتــم تعييــن حــدود البنــك بنــاًء علــى تحليــل شــامل مثــل التصنيــف االئتمانــي للبنــك والتقاريــر الماليــة المدققــة والمراجــع المصرفيــة لطــرف ثالــث 

ــارات الدوريــة مــن قبــل موظفــي البنــك. عــالوة علــى ذلــك، أصــدر البنــك المركــزي الُعمانــي إرشــادات للمراقبــة واإلبــالغ عــن التعرضــات عبــر الحــدود وتخضــع  والزي

التعرضــات للبنــك عبــر الحــدود لالمتثــال إلرشــادات البنــك المركــزي الُعمانــي.
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تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  .8

قياس مخاطر االئتمان  )تابع(  ٣-8

مخاطر التسوية

مخاطــر التســوية هــي مخاطــر فشــل أحــد الطرفيــن فــي التســليم وفًقــا لشــروط العقــد مــع طــرف آخــر فــي وقــت التســوية. يمكــن أن تكــون مخاطــر التســوية هــي 

المخاطــر المرتبطــة بالتقصيــر فــي التســوية وأي اختالفــات توقيــت فــي التســوية بيــن الطرفيــن. يتبــع البنــك طريقــة التســليم مقابــل الدفــع )DVP( لمعامــالت 

ــة الدوليــة مــن خــالل رســائل SWIFT. بالنســبة للمعامــالت  العمــالت األجنبيــة المتعلقــة بالعميــل. تتــم تســوية معامــالت العمــالت األجنبيــة مــع األطــراف المقابل

المشــتقة مثــل IRS، يتبــع البنــك طريقــة التســوية الصافيــة للتخفيــف مــن مخاطــر التســوية.

تعريف التسهيالت االئتمانية المتأخرة التي انخفضت قيمتها

يتــم تصنيــف التعــرض للمخاطــر االئتمانيــة مــن قبــل البنــك لتحديــد التســهيالت التــي انخفضــت قيمتهــا وفقــًا لتعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم ب م ٩٧٧ 

بتاريــخ ٢٥ ســبتمبر ٢004. 

8-٤  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 
نوع التعرض لمخاطر االئتمانالمتسلسل

2021202020212020

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني
 باآلالف

110٫776102.740122٫47899.074سحب على المكشوف1

926٫220918.639916٫167936.271قروض شخصية 2

75٫98588.26669٫54282.427قروض مقابل إيصاالت أمانة3

1٫538٫2171.440.9341٫609٫6551.466.779قروض أخرى4

39٫591٥0.٢٢1٣1٫٦٢14٧.٥60شراء/ خصم كمبياالت 5

2٫690٫7892.600.8002٫749٫4632.632.111المجموع

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمًا إلى المناطق الهامة وفقا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان  ٥-8

ريال ُعماني باآلالف

الرقم 
سلطنة ُعماننوع التعرض للمخاطرالمتسلسل

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
المجموعأخرى

122٫478--122٫478سحب على المكشوف1

916٫167--916٫167قروض شخصية 2

69٫542--69٫542قروض مقابل إيصاالت أمانة3

1٫609٫655-1٫605٫9703٫685قروض أخرى4

31٫621--31٫621شراء/ خصم كمبياالت5

----أخرى٦

2٫749٫463-2٫745٫7783٫685المجموع

تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  .8

توزيع المخاطر حسب القطاع أو الطرف المقابل مقسمًا إلى أهم أنواع التعرض لمخاطر االئتمان    ٦-8

 ريال ُعماني باآلالف

الرقم 
المتسلسل

القطاع 
االقتصادي

سحب على 
قروضالمكشوف

شراء/ خصم
كمبياالت

قروض مقابل 
المجموعإيصاالت أمانة

التعرض خارج 
الميزانية 
العمومية

3.9412.87167.3.32710٫20662٫139تجارة اإلستيراد  والتصدير1

-29.723285.24637421.406336٫749تجارة الجملة والتجزئة2

1.14767.6081.6841.26671٫705279التعدين والمحاجر3

40.779378.16222.04718.220459٫20881٫477اإلنشاءات4

22.103262.76319217.229302٫28716٫789الصناعة5

1.41280.1251.81632383٫6763٫078الكهرباء والغاز والمياه6

6556٫11016٫546-79755.248نقل واتصاالت7

71٫80058٫640--71.800-المؤسسات المالية8

13.755411.4613.4197.706436٫34153٫068خدمات9

-916٫167--8.716907.451 قروض شخصية10

37٫156-----األنشطة الزراعية وخالفه11

------الحكومة12

-4٫374-2.8621.512-إقراض غير المقيمين13

8409٫349-105225510أخرى14

122٫4782٫525٫82231٫62169٫5422٫749٫463338٫521المجموع

االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة، مقسمًا إلى األنواع الرئيسية لمالمح التعرض لمخاطر الئتمان  7-8

ريال ُعماني باآلالف

الرقم 
التصنيف الزمنيالمتسلسل

سحب على 
قروضالمكشوف

شراء/
خصم 

كمبياالت
قروض مقابل 
المجموعإيصاالت أمانة 

التعرض خارج
الميزانية

العمومية

122.478317.95231.62169.542541٫59366.363حتى شهر واحد1

75٫63920.907--75.639-1-٣ أشهر2

46٫73536.815--46.735-٣-6 أشهر3

53٫51247.677--553.512-6-٩ أشهر4

57٫75931.728--57.759-٩-1٢ شهرا5

407٫97238.196--407.972-1-٣ سنوات6

375٫39330.372--375.393-٣-٥ سنوات7

1٫190٫86066.463--1.190.860-أكثر من ٥ سنوات8

122٫4782٫525٫82231٫62169٫5422٫749٫463338٫521المجموع
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تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  .8

التوزيع وفقا للقطاعات الرئيسية أو نوع الطرف اآلخر  8-8

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

10.2064.3845.822421.8901861.180تجارة االستيراد1

336.74929.389307.3605.29510.9275.2881.939تجارة الجملة والتجزئة2

71.7057.84263.8633612.6741.208739التعدين والمحاجر3

459.20862.601396.60513.58934.00114.26719.878اإلنشاءات4

)981(302.28710.520291.7679.4365.312589الصناعة5

83.6763.00380.6734262.492115334كهرباء وغاز ومياه6

)432(-56.11022855.8827081نقل واتصاالت7

22218-71.800260-71.800المؤسسات المالية8

)6.107(-436.3416.889429.4526.9542.735خدمات9

916.16720.273895.8942.89011.4811.4127.566قروض شخصية10

الزراعة واألنشطة 11
-2.055-----المرتبطة بها

--4.3742.8621.51231.190إقراض غير المقيمين12

)306(--8423-840أخرى13

2٫749٫463147٫9912٫601٫47239٫32972٫78425٫14224٫028المجموع

8-٩  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

مدفوعات 
مقدمًا 

مشطوبة 
خالل السنة

2.745.778147.29839.32972.78425.142137.2551.574سلطنة ُعمان1

دول مجلس التعاون الخليجي 2
-----3.685693األخرى

-------أخرى3

2٫749٫463147٫99139٫32972٫78425٫142137٫2551٫574المجموع

تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  .8

الحركة في إجمالي القروض   1٠-8

ريال ُعماني باآلالف

البيانالرقم
قروض 

غير متعثرة
قروض 

المجموعمتعثرة

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1

2.130.737344.288157.0862٫632٫111رصيد أول المدة1

)711٫987()10.119()72.202()629.666(الحركة/ التغيرات )+/-(2

757.62579.87310.200847٫698القروض الجديدة3

----استرداد القروض4

)16٫785()16.785(--تحويل الحسابات النظامية 5

)1٫574()1.574(--القروض المشطوبة6

2٫258٫696351٫959138٫8082٫749٫463رصيد آخر المدة 7

5.20634.12372.784112٫113مخصصات محتفظ بها8

25.14225٫142--فوائد مجنبة9

مخاطر االئتمان: اإلفصاح عن المحافظ حسب األسلوب القياسي  .٩
اإلفصاح النوعي: للمحافظ حسب األسلوب القياسي  1-٩

ينتهــج البنــك األســلوب القياســي فــي تقييــم رأس المــال النظامــي لمخاطــر االئتمــان. أمــا فيمــا يتعلــق بالمخاطــر الســيادية - مثــل المطالبــات علــى ســلطنة ُعمــان 

أو البنــك المركــزي الُعمانــي بالريــال الُعمانــي أو العمــالت األجنبيــة، فتطبــق عليهــا المخاطــر بنســبة "صفــر"، أمــا بالنســبة للمخاطــر الســيادية والبنــوك المركزيــة 

األخــرى، فــإن التعــرض للمخاطــر ســوف يكــون مرجحــا بصــورة مناســبة تتــراوح بيــن 0٪ الــى 100٪ بنــاءا علــى التصنيــف الممنــوح مــن قبــل مؤسســة التقييــم اإلئتمانــي 

المؤهلــة  )ECAI( المعتمــدة مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي مثــل موديــز وســتاندرد آنــد بــورز وفيتــش وكابيتــال إنتليجنــس. بالنســبة للتعرضــات علــى 

البنــوك، يعتمــد معــدل المخاطــر المطبــق علــى تصنيــف البنــوك، وفقــًا لتصنيــف الدولــة المعنيــة. وفــي غيــاب التصنيــف الخارجــي للشــركات، يعتبــر البنــك معظــم 

الشــركات علــى أنهــا غيــر مصنفــة ويطبــق ترجيــح المخاطــر بمعــدل 100٪ عــن المخاطــر الممولــة. وعــن مالمــح التعــرض خــارج الميزانيــة العموميــة، تطبــق عوامــل 

تعــرض االئتمــان المالئمــة وتجمــع للبنــوك أو حســبما يكــون الحــال ثــم يطبــق ترجيــح المخاطــر كمــا ذكــر أعــاله. مبالــغ القــروض غيــر المســحوبة مــن قبــل الزبــون أو 

غيــر المصروفــة لهــم بعــد، توضــع تحــت االلتزامــات ويطبــق عليهــا متوســط المخاطــر كمــا هــو مســموح مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي.

اإلفصاحات الكمية  ٩-٢

ينتهج البنك أسلوبًا موحداً لكل الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطر بمعدل ٪100.

تخفيض مخاطر االئتمان: اإلفصاح وفقا لألسلوب القياسي  .1٠

ــة مــن الضمــان اإلضافــي  ال يســتخدم البنــك أســلوب المقاصــة ســواًء للبنــود خــارج أو داخــل الميزانيــة العموميــة. سياســة االئتمــان بالبنــك تحــدد األنــواع المقبول

ومصــدر التقييــم وتكــرار إعــادة التقييــم مثــل مــرة واحــدة كل ثــالث ســنوات بالنســبة لألمــالك تحــت الرهــن وتقيــم األســهم علــى أســاس يومــي عندمــا يكــون 

التقلــب فــي مســتوى عــاٍل أو علــى أســاس أســبوعي فــي األوقــات العاديــة. واألنــواع الرئيســية مــن الضمانــات اإلضافيــة هــي الودائــع النقديــة واألســهم المدرجــة 

بســوق مســقط لــألوراق الماليــة والرهــن. وأهــم أنــواع الضامنيــن هــم األفــراد والشــركات. ويأخــذ البنــك فقــط الودائــع النقديــة واألســهم لغــرض تقليــل مخاطــر 

االئتمــان حســب األســلوب الشــامل.

ريال ُعماني باآلالف

إجمالي التعرض لمخاطر 
االئتمان قبل مخصصات 
CRM ومخصصات CCF

الضمانات المالية المؤهلة 
)بعد تطبيق التخفيضات(

الضمانات
المؤهلة

--11.181.039- المطالبات على حكومات ودول

--274.124- المطالبات على البنوك

- )78.613(31.073.939- المطالبات على الشركات

-)462(41.592.601- األفراد

--5281.720- التعرضات األخرى

-)79٫075(4٫203٫422المجموع
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مخاطر السوق  .11

يتــم تعريــف مخاطــر الســوق علــى أنهــا خســائر محتملــة بســبب التغيــرات فــي متغيــرات الســوق. مصــادر مخاطــر الســوق هــي التغيــرات فــي أســعار الفائــدة وأســعار 

صــرف العمــالت األجنبيــة وفــروق االئتمــان وأســعار الســلع وأســعار األســهم ومــا إلــى ذلــك. تخضــع بعــض خطــوط أعمــال البنــك لمخاطــر الســوق هــذه.

إطار عمل إدارة مخاطر السوق  1-11

أحــد األهــداف الرئيســية إلدارة مخاطــر الســوق، وهــي جــزء مــن وظيفــة إدارة المخاطــر المســتقلة للبنــك، هــو التأكــد مــن أن وحــدات األعمــال ال تعــرض البنــك لمخاطــر 

غيــر مقبولــة خــارج نطــاق قبــول المخاطــر المعتمــد مــن مجلــس إدارة البنــك. تعمــل إدارة مخاطــر الســوق بشــكل وثيــق مــع متحملــي المخاطــر )"وحــدات األعمــال"( 

ومجموعــات المراقبــة والدعــم األخــرى لتحقيــق هــذا الهــدف.

يواجه البنك في الغالب نوعين من مخاطر السوق:

1( تنشــأ مخاطــر ســوق التــداول بشــكل أساســي مــن خــالل أنشــطة صنــع الســوق. يتضمــن ذلــك اتخــاذ مواقــف فــي العمــالت أو الديــون أو حقــوق الملكيــة أو األوراق 

الماليــة ذات الصلــة.

٢( تنشــأ مخاطــر الســوق لغيــر المتاجــرة مــن تحــركات الســوق فــي دفاتــر األعمــال المصرفيــة للبنــك ومــن البنــود خــارج الميزانيــة العموميــة. يتضمــن ذلــك مخاطــر 

أســعار الفائــدة ومخاطــر انتشــار االئتمــان ومخاطــر االســتثمار ومخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ومخاطــر أســعار الســلع.

تــم تصميــم وإنشــاء حوكمــة إدارة مخاطــر الســوق لتعزيــز اإلشــراف علــى جميــع مخاطــر الســوق واتخــاذ القــرارات بشــكل فعــال والتصعيــد فــي الوقــت المناســب 

ــإلدارة العليــا. عــالوة علــى ذلــك، تحــدد إدارة مخاطــر الســوق وتنفــذ إطــاًرا لتحديــد مخاطــر الســوق وتقييمهــا ومراقبتهــا واإلبــالغ عنهــا بشــكل منهجــي. لــدى  ل

البنــك مكتــب وســيط مســتقل )MO( داخــل قســم إدارة المخاطــر بالبنــك )RMD( والــذي يراقــب الخزينــة والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية ومجموعة المؤسســات 

الماليــة FIG. يراقــب المكتــب األوســط ويبلــغ عــن االلتــزام لتحديــد حــدود المخاطــر ويصعــد االنتهــاكات، إن وجــدت، التخــاذ إجــراءات تصحيحيــة فــي الوقــت المناســب. 

تضمــن هــذه العمليــة أن المخاطــر التــي تتحملهــا مكاتــب االســتقبال المختلفــة تقــع ضمــن درجــة تقبــل المخاطــر المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والسياســات 

ذات الصلــة للبنــك.

تخضع إدارة مخاطر السوق للحدود / العتبات وأفضل الممارسات التالية:

	yللمشتقات )CRE( حدود التعرض، وحدود هامش التباين مع األطراف المقابلة ومكافئ مخاطر االئتمان

	yالهياكل المشتقة المسموح بها

	yحدود وقف الخسارة لالستثمارات

	yحدود مركز العملة المفتوحة

	y .الحدود القطاعية لالستثمارات

مخاطر الصرف األجنبي:   ٢-11

تشــير مخاطــر الصــرف األجنبــي إلــى احتمــال انخفــاض قيمــة االســتثمار بســبب التغيــرات فــي القيمــة النســبية للعمــالت المعنيــة. تتــم إدارة مخاطــر الصــرف األجنبــي 

فــي البنــك ومراقبتهــا مــن خــالل قيــاس مراكــز العمــالت المفتوحــة. وضــع البنــك حــدوًدا لمراكــز صافــي العمــالت المفتوحــة خــالل اليــوم والليلــة. تنشــأ تعرضــات 

البنــك للعمــالت األجنبيــة مــن معامــالت العمــالء وإدارة الميزانيــة العموميــة مــع قــدر محــدود مــن التعــرض ينشــأ مــن االســتثمارات الخارجيــة. يكــون مركــز العملــة 

المفتوحــة للبنــك فــي الغالــب بالــدوالر األمريكــي والعمــالت الخليجيــة األخــرى المرتبطــة.

كان لدى البنك صافي المراكز المفتوحة التالية بالعمالت األجنبية كما في ٣1 ديسمبر:

صافي )اإللتزامات(/األصولاإللتزاماتاألصول

عملة أجنبية باآلالفعملة أجنبية باآلالفعملة أجنبية باآلالف

)431.056(6.755.8877.186.943دوالر أمريكي

)399(2.184.5762.184.975يورو

)15.170(26.49141.661درهم إماراتي

7.8034.5253.278ين ياباني

46544619فرنك سويسري

6.2376.18057جنيه استرليني

17.9713.41414.557روبيه هندية

يطبــق البنــك منهــج بــازل ٢ المعيــاري لتخصيــص رأســمال مخاطــر الســوق لمخاطــر الصــرف األجنبــي. رأســمال مخاطــر الســوق لمركــز الصــرف األجنبــي للبنــك كمــا 

فــي نهايــة عــام ٢0٢1 هــو 16٨.٧٩٥ ريــال ُعمانــي.

مخاطر السوق )تابع(  .11

مخاطر أسعار االستثمار   ٣-11

مخاطــر أســعار االســتثمار هــي مخاطــر انخفــاض قيمــة المحفظــة االســتثمارية للبنــك نتيجــة لتحــركات أســعار الســوق. الهــدف مــن إدارة مخاطــر أســعار االســتثمار هــو 

التأكــد مــن أن الخســارة المحتملــة الناتجــة عــن االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات تقــع ضمــن مســتوى تقبــل البنــك للمخاطــر. تخضــع اســتثمارات البنــك لسياســة 

االســتثمار المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة وتخضــع للعنايــة الواجبــة الصارمــة. عــالوة علــى ذلــك، يتبــع البنــك جميــع الحــدود التنظيميــة والداخليــة التــي تنطبــق علــى 

كل نــوع مــن االســتثمار.

تقــوم لجنــة االســتثمار المكونــة مــن اإلدارة العليــا للبنــك بمراقبــة االســتثمارات علــى أســاس دوري، ويتــم وضــع حــدود وقــف الخســارة ألنــواع مختلفــة مــن االســتثمارات 

مــن خــالل سياســة االســتثمار، وتقــوم وحــدة مخاطــر الســوق فــي البنــك بمراقبــة جميــع االســتثمارات للتأكــد مــن االمتثــال وتصعيــد المخالفــات مــن أجــل اإلجــراء 

ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر  ــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ مثــل التكلفــة المطفــأة والقيمــة العادل التصحيحــي المناســب. يتبــع البنــك تصنيفــات معيــار التقاري

والقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر لجميــع االســتثمارات ويتــم احتســاب المخصــص / االنخفــاض فــي القيمــة وفًقــا لذلــك.

مخاطر معدل الفائدة   ٤-11

تنشــأ مخاطــر معــدل الفائــدة مــن التأثيــر الســلبي علــى المركــز المالــي للبنــك بســبب التحــول فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. ينعكــس تأثيــر دفتــر التــداول 

مــن خــالل التغييــر فــي قيمــة االســتثمارات، حيــث ينعكــس تأثيــر دفتــر المعامــالت المصرفــي مــن خــالل التغييــر فــي صافــي دخــل الفوائــد والقيمــة االقتصاديــة 

ــر مخاطــر  ــر لجنــة األصــول واإللتزامــات تقاري لحقــوق الملكيــة. لجنــة األصــول واإللتزامــات بالبنــك هــي المســؤولة عــن إدارة مخاطــر معــدل الفائــدة، ويتضمــن تقري

معــدل الفائــدة، ومواقــف الميزانيــة العموميــة والعملــة الحكيمــة، وفجــوات الســيولة وقيــاس صافــي دخــل الفوائــد والقيمــة االقتصاديــة لحقــوق الملكيــة. تراجــع 

لجنــة األصــول واإللتزامــات بإنتظــام التقاريــر وتقــدم التوجيهــات إلــى الخزانــة إلدارة مخاطــر معــدل الفائــدة. يتــم تقديــم المزيــد مــن المعلومــات الرئيســية المتعلقــة 

بمخاطــر معــدل الفائــدة بشــكل دوري إلــى لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة.

مخاطر معدل الفائدة في دفاتر البنوك  1-٤-11

مخاطــر أســعار الفائــدة فــي دفتــر البنــوك هــي المخاطــر الحاليــة أو المحتملــة علــى رأس مــال البنــك وأرباحــه. تنشــأ مثــل هــذه المخاطــر مــن التحــركات فــي أســعار 

الفائــدة، والتــي تؤثــر علــى تعــرض الدفاتــر المصرفيــة للبنــك. تتضمــن هــذه المخاطــر مخاطــر الفجــوة والمخاطــر األساســية والمخاطــر االختياريــة.

يديــر البنــك تأثيــر ســعر الفائــدة قصيــر األجــل مــن خــالل التدابيــر القائمــة علــى األربــاح وتأثيــر ســعر الفائــدة طويــل األجــل مــن خــالل التدابيــر القائمــة علــى القيمــة 

االقتصاديــة. يقيــس البنــك التغيــر فــي القيمــة االقتصاديــة لحقــوق الملكيــة بإعتبــاره الحــد األقصــى لتخفيــض القيمــة االقتصاديــة الدفتريــة المصرفيــة بموجــب 

الســيناريوهات الســتة القياســية المنصــوص عليهــا فــي إرشــادات بــازل. يحتفــظ البنــك برأســمال اقتصــادي لـــ مخاطــر معــدل الفائــدة فــي دفاتــر البنــوك بموجــب 

الركيــزة الثانيــة بنــاًء علــى النتيجــة.

المشتقات   ٥-11

يقـــدم البنـــك أســـعار الفائـــدة ومشـــتقات الصـــرف األجنبـــي لعمالئـــه ألغـــراض التحـــوط. يتـــم تقديـــم هـــذه المنتجـــات وفًقـــا لمتطلبـــات التحـــوط الخاصـــة بالعميـــل 
والتعرضـــات األساســـية. تتـــم تغطيـــة مقايضـــات أســـعار الفائـــدة بشـــكل متتـــال مـــع الطـــرف المقابـــل بيـــن البنـــوك، وبالتالـــي ال يديـــر البنـــك دفتـــر الملكيـــة.

يضـــع فريـــق مخاطـــر الســـوق حـــًدا مناســـًبا للمنتجـــات المشـــتقة بمـــا يتماشـــى مـــع أفضـــل الممارســـات العالميـــة. تتـــم مراقبـــة هـــذه الحـــدود مقابـــل التعرضـــات 
ويتـــم تصعيـــد االنتهـــاكات التخـــاذ اإلجـــراءات التصحيحيـــة. يتـــم قيـــاس عالمـــة تقييـــم الســـوق )MTM( للمشـــتقات يومًيـــا. قـــام البنـــك بتنفيـــذ ISDA وملحـــق دعـــم 

.CSA و MTM مـــع بعـــض األطـــراف المقابلـــة ويتـــم تبـــادل هوامـــش التبايـــن علـــى أســـاس عتبـــات )CSA( االئتمـــان

كمـــا يتعهـــد البنـــك بمشـــتقات أســـعار الفائـــدة إلدارة تعرضـــات أســـعار الفائـــدة الخاصـــة بـــه عـــن طريـــق مقايضـــات أســـعار الفائـــدة واتفاقيـــات األســـعار اآلجلـــة ومـــا إلـــى 
ذلـــك. يتـــم تنفيـــذ المعامـــالت بعـــد المـــداوالت والتوجيهـــات مـــن لجنـــة األصـــول واإللتزامـــات للبنـــك. يتـــم تنفيـــذ فعاليـــة التحـــوط لمقايضـــات أســـعار الفائـــدة بشـــكل 

دوري ويتـــم تســـجيل القيـــود المحاســـبية الضروريـــة وفًقـــا إلرشـــادات محاســـبة التحـــوط الخاصـــة بمعاييـــر التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة.
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مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن عــدم قــدرة البنــك المحتملــة إمــا علــى الوفــاء بجميــع التزامــات الدفــع أو قدرتــه فقــط علــى الوفــاء بهــذه االلتزامــات 

بتكلفــة أعلــى. الهــدف مــن إطــار عمــل إدارة مخاطــر الســيولة بالبنــك هــو ضمــان قــدرة البنــك علــى الوفــاء بجميــع التزامــات الســداد عنــد اســتحقاقها، وبالتالــي إدارة 

مخاطــر الســيولة والتمويــل فــي البنــك ضمــن مــدى قبــول المخاطــر المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة.

	y تــم تفويــض خزينــة البنــك إلدارة الســيولة الكليــة ووضــع التمويــل للبنــك تحــت توجيــه وإشــراف لجنــة األصــول والخصــوم. تتــم مراقبــة مصــادر 

واســتحقاقات الموجــودات والمطلوبــات عــن كثــب لتجنــب أي تركيــز غيــر مبــرر ولضمــان أن البنــك علــى اســتعداد تــام لمواجهــة أي ظــروف ضغــط غيــر 

متوقعــة. يســتخدم البنــك األدوات التاليــة إلدارة الســيولة والتمويــل: فجــوات الســيولة بمــا يتماشــى مــع الحــدود التنظيميــة والداخليــة

	y"اختبار اإلجهاد الدوري ومحاكاة السيولة الوقائية لضمان "النجاة من األزمة

١٨٤١٨٥



التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
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	yتم وضع مؤشرات اإلنذار المبكر بشأن السيولة والتداول بشأنها في لجنة األصول واإللتزامات

	yNSFR و LCR االمتثال والمحافظة الكافية للنسب التنظيمية مثل

تقــوم إدارة مخاطــر البنــك بإجــراء اختبــارات اإلجهــاد الدوريــة ومحــاكاة الســيولة االحتياطيــة وجميــع التدفقــات النقديــة الماديــة الداخلــة والخارجــة التــي تؤثــر علــى 

ســيولة البنــك. يتــم تقديــم نتائــج المحــاكاة إلــى لجنــة األصــول واإللتزامــات للتــداول وخطــة العمــل اإلضافيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يقــوم البنــك بتحليــل حساســية 

الســيولة وبنــاًء علــى النتيجــة، يوفــر البنــك رأس المــال االقتصــادي بموجــب الركيــزة الثانيــة كجــزء مــن مخرجــات عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال.

1٢-1 بازل ٣ نسب السيولة

نســبة تغطيــة الســيولة: تقيــس نســبة تغطيــة الســيولة مخــزون األصــول الســائلة عاليــة الجــودة مقابــل االلتزامــات قصيــرة األجــل )٣0 يوًمــا(. يحافــظ البنــك علــى 

معــدل نســبة تغطيــة الســيولة بمــا يزيــد عــن المتطلبــات التنظيميــة.

نســبة صافــي التمويــل المســتقر: تســعى الئحــة نســبة صافــي التمويــل المســتقر إلــى قيــام البنــك بتنويــع مصــادر تمويلــه وتقليــل اعتمــاده علــى أســواق 

البيــع بالجملــة قصيــرة األجــل. تقــارن النســبة بيــن مخــزون التمويــل المســتقر والتمويــل المطلــوب. يحافــظ البنــك علــى نســبة نســبة صافــي التمويــل المســتقر 

كافيــة أعلــى مــن الحــد التنظيمــي لتجنــب أي تمويــل غيــر مالئــم. يلتــزم البنــك بمعاييــر بــازل ٣ للســيولة ونســب الســيولة اعتبــاًرا مــن ديســمبر ٢0٢1 كمــا يلــي:

المعدل التنظيميالمعدل كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1معدل السيولة

100٪٢٧1.64٪نسبة تغطية السيولة

100٪11٣.٢1٪نسبة صافي التمويل المستقر
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تــم تعريــف مخاطــر التشــغيل بمخاطــر الخســائر المباشــرة وغيــر المباشــرة الناتجــة عــن عمليــات داخليــة غيــر كافيــة أو غيــر ناجحــة وأفــراد ونظــم أو عــن أحــداث 

خارجيــة.  تنشــأ مخاطــر التشــغيل نتيجــة لعــدة أســباب تصاحــب عمليــات البنــك والموظفيــن والتقنيــة والبنيــة التحتيــة ومــن أحــداث خارجيــة وتتضمــن مخاطــر 

أخــرى غيــر مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة.

ويهــدف البنــك إلــى إدارة المخاطــر التشــغيلية لتفــادي /تقليــل الخســائر الماليــة للبنــك وذلــك بوضــع الضوابــط الضروريــة والنظــم واإلجــراءات. ويــدرك البنــك أن 

بيئــة ذات ضوابــط زائــدة عــن الــالزم تعرقــل أعمــال البنــك والعائــدات وكذلــك تزيــد التكلفــة. وعليــه يهــدف البنــك إلــى اإلدارة الفعالــة لمخاطــر التشــغيل مــن خــالل 

ــط مــع نظــم موضوعــة بشــكل جيــد وإطــار التحكــم واإلجــراءات. كمــا وضــع البنــك السياســات والتوجيهــات واألطــر الالزمــة إلدارة حــوادث وخســائر  ــادة الضواب زي

المخاطــر التشــغيلية.

ــى اإلدارة العليــا بــكل وحــدة نشــاط. وهــذه المســؤولية  ــر وتطبيــق الضوابــط مــن أجــل معالجــة عمليــات التشــغيل تــم إســنادها إل إن أهــم مســؤوليات التطوي

ــر للمعاييــر العامــة بالبنــك بالمجــاالت التاليــة إلدارة مخاطــر العمليــات: يدعمهــا تطوي

	y.وجود تسلسل إداري واضح ومحدد

	y.التفويض المناسب للصالحيات

	y.الفصل المناسب للمهام والتفويض بالمعامالت من خالل نظام المعد والفاحص وشبكة الصالحيات

	yتسوية الملكية ورصد الحسابات

	y توثيق الضوابط واإلجراءات

	yااللتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى

	yمتطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإلجراءات للتعامل مع هذه المخاطر التي تم تحديدها

	yمتطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية وإطالق حوادث الخسائر التشغيلية وإجراءات العالج المقترحة

	yوضع خطط الطوارئ

	yالتدريب وتنمية المهارات والتطوير المهني

	yالمعايير األخالقية والتجارية

	y.ًتخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى كان ذلك فعاال
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التقيــد بمعاييــر البنــك يتــم دعمــه ببرامــج الفحــص الــدوري التــي يجريهــا قســم التدقيــق الداخلــي. تناقــش نتائــج التدقيــق الداخلــي مــع رؤســاء وحــدات النشــاط 

ويحــال ملخــص نتائــج التدقيــق إلــى لجنــة التدقيــق واإلدارة العليــا بالبنــك التخــاذ اإلجــراء التصحيحــي.

ــذي يبيــن تفاصيــل تدفــق  قــام البنــك بتوثيــق الضوابــط واإلجــراءات ذات الصلــة باألنشــطة الهامــة بالبنــك. ويشــتمل توثيــق العمليــات خريطــة الصيغــة sox، ال

ــط والمســؤوليات لألفــراد المشــتركين فــي العمليــة. العمــل والضواب

ــات المفقــودة. كمــا وضــع البنــك  اعتمــد مجلــس إدارة البنــك سياســة إدارة مخاطــر العمليــات وسياســة المخاطــر للتقييــم الذاتــي لألنظمــة وسياســة إدارة البيان

إطــارا عامــا لرفــع التقاريــر الدوريــة عــن كافــة األحــداث التــي قــد تــؤدي إلــى مخاطــر العمليــات. كمــا طــور البنــك برمجيــات للتقييــم الذاتــي للمخاطــر وأنظمــة الضبــط 

وقــام بتطبيقهــا علــى المجــاالت التجاريــة الهامــة. كمــا يحتفــظ البنــك بقائمــة بيانــات إلكترونيــة تحتــوي علــى معلومــات خســائر العمليــات مفصلــة ومبوبــة حســب 

مصادرهــا التجاريــة ونوعيــة الحــدث حســب متطلبــات بــازل ٢، وستســاعد هــذه البيانــات فــي التأهــل لتطبيــق أســلوب القيــاس المتطــور وعليــه، فــإن البنــك يقــوم 

بــإدارة مخاطــر العمليــات عــن طريــق وضــع سياســات ونمــاذج وأدوات وعمليــات واضحــة وصريحــة ويقــوم بمراجعتهــا وتطويرهــا بشــكل دوري. لــدى البنــك لجنــة 

إدارة مخاطــر علــى أعلــى مســتوى تقــوم بمراقبــة وإدارة المخاطــر التشــغيلية للبنــك عــن كثــب.

قــام البنــك بتطبيــق سياســة وإطــار عمــل إلدارة مخاطــر اإلحتيــال. تحــدد السياســة إطــار الحوكمــة لتنفيــذ بيئــة وثقافــة إدارة مخاطــر اإلحتيــال على نطاق المؤسســة. 

وتغطــي متطلبــات تحديــد مخاطــر اإلحتيــال وتقييمهــا وقياســها ورصدهــا وإدارتهــا بشــكل فعــال فــي جميــع أقســام البنــك مــع متطلبــات رفيعــة المســتوى لمنــع 

اإلحتيــال وإكتشــافه واإلبــالغ عنه.

BM1153 رقـــم  الُعمانـــي  المركـــزي  البنـــك  تعميـــم  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  االحتيـــال  مخاطـــر  إدارة  جوانـــب  بمختلـــف  االمتثـــال  إلـــى  السياســـة   تهـــدف 
بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢01٧.

ــار قـــوي لسياســـة وحوكمـــة إدارة اســـتمرارية العمـــل، ســـيؤدي ذلـــك إلـــى حمايـــة مصالـــح عمـــالء 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 الُعمانـــي.

إستمرارية األعمال

أنشــأ البنــك برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال المصمــم لتقليــل انقطــاع الخدمــة والتأثيــر المحتمــل علــى النافــذة وعمالئنــا وموظفينــا. يتضمــن ذلــك سياســة إدارة 

اســتمرارية األعمــال التــي وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة مــع خطــط مكتوبــة الســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث واإلجــراءات التــي تخضــع لمراجعــة مســتقلة 

لفتــرة. علــى الرغــم مــن أن التفاصيــل المحــددة لترتيبــات إدارة اســتمرارية األعمــال الخاصــة بنــا ســرية ألســباب أمنيــة، إال أن صحــار اإلســالمي يحتفــظ بخطــط إســتمرارية 

األعمــال التــي تتنــاول ســيناريوهات المخاطــر واألحــداث ذات النطــاق المتنــوع بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فقــدان الخدمــات أو البنيــة التحتيــة أو 

رفــض الوصــول أو اإلنترنــت. الهجــوم واألوبئــة واألزمــات اإلقليميــة.

 تركــز خطــط إســتمرارية األعمــال فــي صحــار الدولــي علــى الحفــاظ علــى العمليــات الحيويــة، بمــا فــي ذلــك الخزينــة ورأس المــال والســيولة وخدمــات الدفــع، ممــا يوفــر 

للعمــالء وصــوالً غيــر منقطــع إلــى أموالهــم والحفــاظ علــى اتصــاالت فعالــة مــع عمالئنــا وموظفينــا وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن ".

تــم االنتهــاء بنجــاح مــن اختبــار إدارة اســتمرارية األعمــال لصحــار الدولــي لعــام ٢0٢0 ضمــن نطــاق محــدد، ومــع ذلــك فــإن البنــك ســيضمن التحســين المســتمر 

لعمليــات البنــك بأكملهــا. تتــم مراجعــة واختبــار خطــط إســتمرارية األعمــال و خطــط إســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث علــى األقــل ســنوًيا. يتــم تتبــع أي 

مجــاالت للتحســين يتــم تحديدهــا لضمــان القــرار المناســب وتحديــث خططنــا والبنيــة التحتيــة حســب االقتضــاء.

خــالل جائحــة كوفيــد - 1٩، يعطــي صحــار اإلســالمي أهميــة قصــوى لصحــة وســالمة جميــع موظفيهــا وعمالئهــا. وقــد تحقــق ذلــك مــن خــالل ضمــان توفيــر تجربــة 

مصرفيــة آمنــة للعمــالء حيــث تــم تســليط الضــوء علــى جميــع القــدرات الرقميــة للبنــوك فــي حمــالت لتحفيــز العمــالء علــى االســتخدام غيــر العــادي للقنــوات البديلــة 

لمتطلباتهــم المصرفيــة.

خــالل عــام ٢0٢0 وأثنــاء انتشــار الوبــاء، شــهد صحــار الدولــي إســتمرارية العمــل بكامــل طاقتــه. أثبــت االختبــار المنتظــم للبرنامــج أنــه فعــال للغايــة. علــى غــرار جميــع 

األنشــطة األخــرى فــي النافــذة، يســتمر تحســين برنامــج اســتمرارية األعمــال بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة التــي تشــمل مراجعــة خطــط اســتمرارية 

األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث ســنوًيا علــى األقــل. تمكــن مثــل هــذه المراجعــات المنتظمــة البنــك مــن معالجــة المجــاالت المتعلقــة بالتحســينات مــن خــالل وضــع 

الخطــط المناســبة، ومتطلبــات البنيــة التحتيــة والمــوارد الالزمــة لضمــان مســتوى عــاٍل مــن النضــج مــع معالجــة عواقــب جائحــة كوفيــد - 1٩ بمــا يتماشــى مــع 

إرشــادات إدارة اســتمرارية األعمــال.

١٨٦١٨٧



التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مخاطر التشغيل )تابع(  .1٣

التعرض لمخاطر معدل الفائدة

 المرفق ٢

2021

ريال ُعماني باآلالف

85٫773صافي إيرادات الفوائد  

603٫691رأس المال

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ٥٠ نقطة أساس

2٫584تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 50 نقطة أساس

3٫01 %نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة

0٫43 %نسبة التأثير على رأس المال

 

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع 1٠٠ نقطة أساس

5٫168تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 100 نقطة أساس

6٫03 %نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة

0٫86 %نسبة التأثير على رأس المال

 

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

10٫337تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 200 نقطة أساس

12٫05 %نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة

1.71 %نسبة التأثير على رأس المال
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أرباح محتجزة

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)7٫702(

7٫702
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المجموع
 1٫091٫819 
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 150٫278 
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 34٫005 

-
-

-
-
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الفجوة
 715٫041 

)218٫194 ( 
 1,519,999 

)304٫446( 
)50٫009( 

 178٫647 
 60٫418 

 10٫159 
 249٫116 

 177٫674 
 101٫463 

 70٫129 
 115٫892 

)1٫264٫290( 
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الفجوة التراكمية

 715٫041 
 496٫847 

 648٫846 
 344٫400 

 294٫392 
 473٫038 

 533٫456 
 543٫615 

 792٫730 
 970٫404 

 1٫071٫867 
 1٫141٫996 

 1٫257٫888 
)6٫402( 
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التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رأسمال األسهم العادية الفئة 1 : األدوات واالحتياطيات

٣1٣,٣٩٣مصدر مباشرًة مؤهل لرأس مال اسهم عادية )ويعادل غير الشركات المساهمة العامة( مضافا فائض األسهم1

4,٥6٥األرباح المحتجزة٢

6٣,٣٧٧الدخل الشامل االّخر 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 ٢01٨

-رأسمال أسهم عادية مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة األسهم العادية الفئة 1(٥

٣81,٣٣٥رأسمال أسهم عادية الفئة 1 قبل التسويات النظامية٦

رأسمال األسهم العادية الفئة 1: التسويات النظامية

٢,1٨1تسويات التقييم الحذر٧

-الشهرة )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٨

-أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمات الرهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٩

-أصول ضريبة مؤجلة تعتمد على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناشئة عن الفروق المؤقتة )صافيًا 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 14-٩ من-

-أرباح وخسائر نظرًا للتغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة14

-صافي أصول مكافآت صندوق تقاعد محددة1٥

-استثمارات في أسهمه الخاصة )إن لم تحتسب مسبقًا بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية العمومية المبلغ عنها( 16

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في األسهم العادية1٧

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق، 1٨
-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، بصافي الوضع قصير 1٩
-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٪، صافيًا من التزام الضريبة المتعلق به(٢1

-مبلغ يتجاوز عتبة ٢٢٪1٥

-منه: استثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية٢٣

-منه: حقوق خدمات رهن٢4

-منه: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة٢٥

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 الخصم٢٧

٢,181إجمالي التسويات النظامية على األسهم العادية الفئة ٢81

٣7٩,1٥٤رأسمال األسهم العادية الفئة ٢٩1

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية

ريال ُعماني باآلالف
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التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رأسمال إضافي الفئة 1 : أدوات

٢00٬000أدوات الفئة االضافية 1 مؤهلة ومصدرة مباشرًة مضافًا فائض األسهم المتعلق بها٣0

٢00٬000من ضمنها: مصنف كحقوق ملكية وفقًا للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣1٥

-من ضمنها: مصنف كالتزامات وفقًا للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣٢6

-أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الفئة اإلضافية ٣٣1

-أدوات الفئة اإلضافية 1 وأدوات األسهم العادية٣4

-الفئة 1 غير متضمنة في الصف رقم ٥ مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في الفئة اإلضافية 1(٣٥

٢٠٠٫٠٠٠من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي٣٦

رأسمال الفئة اإلضافية 1: التسويات النظامية

-استثمارات في أدوات الفئة اإلضافية 1 المملوكة٣٧

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة اإلضافية ٣٨1

 استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي،٣٩
-بصافي الوضع قصير األجل 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 النظامي40
-)بصافي الوضع قصير األجل المستحق(

41
تسويات تنظيمية وطنية محددة 

تسويات نظامية تطبق على الفئة اإلضافية 1
 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

-

 تسويات نظامية تطبق على الفئة4٢
-اإلضافية 1 نظرًا ألن فئة ٢ غير كافية لتغطية التخفيضات

-إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة اإلضافية ٤٣1

٢٠٠٬٠٠0رأسمال الفئة اإلضافية ٤٤1

٥7٩,1٥٤رأسمال الفئة 1 )الفئة 1= األسهم العادية الفئة 1 + الفئة اإلضافية 1(٤٥

رأسمال الفئة ٢: األدوات والمخصصات

 مصدر مباشرًة مؤهل ألدوات الفئة ٢ مضافًا فائض األسهم ذي الصلة46

٧٬000أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الفئة 4٧٢

أدوات الفئة ٢ )واألسهم العادية فئة 1 وأدوات الفئة اإلضافية 1 غير مضمنة في الصف ٥ أو ٣4( مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من 4٨
-قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة الفئة ٢(

-من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي4٩

1٧,٥٣٧مخصصات٥0

٢٤,٥٣7رأسمال الفئة ٢ قبل التسويات النظامية٥1

نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال ُعماني باآلالف

رأسمال الفئة ٢: التسويات النظامية

-استثمارات في أدوات الفئة ٢ المملوكة٥٢

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة ٥٣٢

 استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي،٥4
-بصافي الوضع قصير األجل 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 النظامي٥٥
-)بصافي المخصص قصير األجل المستحق(

 تسويات تنظيمية وطنية محددة ٥6
-تسويات نظامية تطبق على الفئة ٢ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

-إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة ٥7٢

٢٤,٥٣7رأسمال الفئة ٥8٢

٦٠٣,٦٩1إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال= الفئة 1 + الفئة ٢(٥٩

أصول المخاطر المرجحة

-أصول المخاطر المرجحة فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

٣,1٦7,٥٢٢إجمالي أصول المخاطر المرجحة )٦٠أ+٦٠ب+٦٠ج(٦٠

٢,٧٩٢,0٧4من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان 60أ

1٧٥,٧٢٥من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر السوق 60ب

1٩٩,٧٢٣من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل 60ج

معدالت رأس المال

11.٩٧معدل األسهم العادية الفئة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(61

1٨.٢٨معدل الفئة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(6٢

1٩.06مجموع معدل رأس المال )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(6٣

متطلبات االحتياطي الخاصة بالمؤسسة )متطلبات أسهم عادية الفئة 1 مضافًا احتياطي حماية رأس المال مضافًا متطلبات االحتياطي ضد 64
 ٨.٢٥ ٪التقلبات الدورية مضافًا متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(

 1.٢٥ ٪من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(6٥

 من ضمنها: متطلبات احتياطي ضد التقلبات الدورية للبنك66

 من ضمنها: متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي6٧

٣.6٧أسهم عادية الفئة 1 متاح للوفاء باالحتياطيات )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(6٨

الحدود الدنيا الوطنية )إن كانت تختلف عن بازل ٣(

٨,٢٥0الحد األدنى الوطني لمعدل األسهم العادية الفئة 1)إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(6٩

10,٢٥0الحد األدنى الوطني للفئة 1 )إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(٧0

1٢,٢٥0الحد األدنى الوطني إلجمالي رأس المال )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(٧1

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال ُعماني باآلالف
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التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مبالغ أقل من عتبة التخفيض )قبل المخاطر المرجحة(

-استثمارات غير جوهرية في رأسمال مؤسسات مالية أخرى٧٢

-استثمارات جوهرية في األسهم المشتركة لمؤسسات مالية٧٣

-حقوق خدمة رهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٧4

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها(٧٥

حدود مطبقة إلضافة مخصصات في الفئة ٢

1٧,٥٣٧مخصصات مؤهلة لإلضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالتعرض شريطة منهج موحد )قبل تطبيق الحدود(٧6

٣4,٩01حدود على إضافة مخصص في الفئة ٢ وفقًا لمنهج موحد٧٧

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

   -حدود على إضافة مخصص في الفئة ٢ وفقًا لمنهج داخلي مبني على التصنيف٧٩

أدوات رأسمالية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي )ينطبق فقط للفترة بين 1 يناير ٢٠18 و 1 يناير ٢٠٢٢(

-حد حالي على أدوات األسهم العادية الفئة 1 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي٨0

-مبالغ مستثناة من األسهم العادية الفئة 1 نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(٨1

-حد حالي على أدوات الفئة اإلضافية 1 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي٨٢

-مبالغ مستثناة من الفئة اإلضافية 1 نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(٨٣

-حد حالي على أدوات الفئة ٢ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي٨4

-مبالغ مستثناة من الفئة ٢ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(٨٥

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال ُعماني باآلالف

الميزانية العمومية كما في  
وفقًا لنطاق التجميع النظاميالقوائم المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢٠٢1كما في ديسمبر ٢٠٢1 

  األصول

٩٥,٨٧٣٩٥,٨6٥نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

--شهادات إيداع

1٧٢,٩٥٩1٧٢,٩٥٩مستحق من بنوك

٢,61٢,٢0٨٢,61٢,٢0٨قروض وسلف

1,0٣٢,0041,0٣٢,004استثمارات في أوراق مالية

--قروض وسلف للبنوك

٥0,6٣٩٥0,6٣٩الممتلكات والمعدات

--أصول ضريبة مؤجلة

1٧0,٣0٢1٧0,٣10أصول أخرى

٤,1٣٣,٩8٥٤,1٣٣,٩8٥إجمالي األصول

االلتزامات

٩1٨,٨6٣٩1٨,٨6٣مستحقات للبنوك

٢,٣٩4,46٥٢,٣٩4,46٥ودائع العمالء

--شهادات إيداع

--التزامات ضريبة جارية ومؤجلة

٢00,64٧٢00,64٧التزامات أخرى**

٣٥,٣٩٢٣٥,٣٩٢ديون ثانوية

--سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

3٫5٤٩٫3٦73٫5٤٩٫3٦7مجموع االلتزامات

حقوق المساهمين

٢٩٥.٣٥٥٢٩٥.٣٥٥رأس المال المدفوع

1٨.0٣٨1٨.0٣٨عالوة إصدار

٣4.٣٨٩٣4.٣٨٩االحتياطي القانوني

٩٨٨٩٨٨االحتياطي العام

4.٥6٥4.٥6٥األرباح المحتجزة*

) ٢.1٨1 () ٢.1٨1 (تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

٢٨.000٢٨.000احتياطي الديون الثانوية

٥.464٥.464احتياطي انخفاض القيمة

--احتياطي خاص

٢00.000٢00.000األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1

٥8٤٫٦18٥8٤٫٦18إجمالي حقوق المساهمين

٤٫1٣٣٫٩8٥٤٫1٣٣٫٩8٥مجموع االلتزامات وأموال المساهمين

ــاح المحتجــزة فــي  ــال ُعمانــي مدرجــة ضمــن األرب ــة المقترحــة تعــادل 4 بيســات للســهم بمبلــغ 11.٩60 مليــون ري ــاح النقدي ــي رقــم 10، فــإن توزيعــات األرب ــار المحاســبة الدول * وفقــًا لمعي

ــم الماليــة القوائ

** توزيعات األرباح النقدية المقترحة بمبلغ 11.٩60 مليون ريال ُعماني مدرجة في االلتزامات األخرى للنطاق النظامي للتجميع.

نموذج التسوية - كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

ريال ُعماني باآلالف الخطوة 1:  

١٩٦١٩٧



التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

الميزانية العمومية كما في 
القوائم المالية المنشورة

 وفقًا لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر ٢٠٢1كما في ديسمبر ٢٠٢1

أصول

95.87395.865نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

172.959172.959أرصدة لدى البنوك وأموال تحت الطلب على المدى القصير

1.032.0041.032.004االستثمارات:

343.688343.688محتفظ بها حتى االستحقاق

مستبعدة من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

ال ينطبقال ينطبقاستثمارات في كيانات تابعة

ال ينطبقال ينطبقاستثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

594.217594.217متاحة للبيع

ال ينطبقال ينطبقمستبعدة من استثمارات متاحة للبيع: استثمارات في شركات تابعة

ال ينطبقال ينطبقاستثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

94.09994.099محتفظ بها للمتاجرة

2.612.2082.612.208قروض وسلف

من ضمنها

-    -    قروض وسلف لبنوك محلية

-    -    قروض وسلف لبنوك غير محلية

2.175.1922.175.192قروض وسلف لعمالء محليين

قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات محلية

4.3744.374قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات خارجية

96.63096.630قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

336.012336.012تمويل من نافذة الصيرفة اإلسالمية

50.63950.639أصول ثابتة

170.302170.310أصول أخرى 

من بينها:

-    -    الشهرة

-    -    أصول غير ملموسة أخرى )باستثناء حقوق خدمات الرهن(

-    -    أصول ضريبة مؤجلة

-    -    الشهرة عند التجميع

-    -    الرصيد المدين في حساب األرباح والخسائر

4٫133٫9854٫133٫985إجمالي األصول

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢٠٢1 )تابع(

ريال ُعماني باآلالف الخطوة ٢:  

الميزانية العمومية كما في
القوائم المالية المنشورة

وفقا لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر ٢٠٢1كما في ديسمبر ٢٠٢1

رأس المال وااللتزامات

313.393313.393رأس المال المدفوع

من ضمنها:

313.393313.393مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة األولى

200.000200.000مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة اإلضافية األولى

68.23568.235االحتياطي والفائض

من بينها
4.5654.565األرباح المحتجزة*

68.84168.841احتياطيات أخرى

) 2.181 () 2.181 (تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

من بينها:

خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات

أرباح من القيمة العادلة لالستثمارات

خفض ٥٥٪ من األرباح

384.618384.618إجمالي رأس المال

2.394.4652.394.465ودائع:

من ضمنها:

-    -    ودائع من البنوك

2.111.7222.111.722ودائع العمالء

282.743282.743ودائع من نافذة الصيرفة اإلسالمية

-    -    )ودائع أخرى )يرجى تحديدها( ودائع وكالة

918.863918.863اقتراضات

-    -    من بينها: من البنك المركزي الُعماني

918.863918.863من بنوك

--من مؤسسات ووكاالت أخرى

-    -    اقتراضات على شكل سندات وصكوك

35.39235.392أخرى )ديون ثانوية(

203.647203.647التزامات 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

3٫933٫9853٫933٫985اإلجمالي

نموذج التسوية - كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1 )تابع(

ريال ُعماني باآلالف الخطوة ٢ )تابع(: 

١٩٨١٩٩



التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

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

1
مصدرة مباشرة

مؤهــل لرأســمال أســهم عاديــة )ويعــادل غيــر الشــركات غيــر المســاهمة( مضافــًا فائــض 
األســهم المتعلــق بــه

313.393

ب4.٥6٥األرباح المحتجزة٢

63.377الدخل الشامل االّخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(٣

التدريجــي مــن فئــة األســهم 4 رأســمالية مصــدرة مباشــرًة خاضعــة لالســتبعاد  أدوات 
1 )ينطبــق علــى الشــركات غيــر المســاهمة فقــط( -    المشــتركة 

رأســمال أســهم عاديــة مصــدر مــن قبــل شــركات تابعــة ومحتفــظ بــه مــن قبــل أطــراف ٥
-    أخــرى )مبلــغ مســموح بــه فــي مجموعــة األســهم العاديــة الفئــة 1(

األسهم العادية الفئة ٦1
٣81٫٣٣٥رأس المال قبل التسويات النظامية

-    تسويات التقييم الحذر٧

-    الشهرة )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٨

أ) ٢.1٨1 (خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات٩

-    سندات مرتبطة باالستثمارات10

٣7٩٫1٥٤رأسمال األسهم العادية الفئة 111

نموذج التسوية - كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1 )تابع(

ريال ُعماني باآلالف الخطوة ٣ 
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

القانون المصرفي القانون المصرفي الُعماني القوانين المنظمة لألداة االتفاقيات التنظيمية٣
الُعماني/ قانون الشركات 

التجارية

القانون المصرفي 
الُعماني/ قانون الشركات 

التجارية

القانون المصرفي 
الُعماني/ 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 االنتقالية٥

فرديفرديفرديفرديمؤهل بشكل فردي/ جماعي/ جماعي وفردي6

نوع األداة )يجب تحديد النوع من قبل كل ٧
سلطة قضائية(

أوراق دائمة أوراق دائمة أسهم دين ثانوي

مبلغ مدرج في رأس المال النظامي )العملة ٨
بالمليون كما في آخر تاريخ تقرير(

295.355 مليون ريال 35 مليون ريال ُعماني
ُعماني 

100  مليون ريال ُعماني 100  مليون ريال ُعماني 

295.355 مليون ريال  35 مليون ريال ُعمانيالقيمة االسمية لألداة٩
ُعماني 

100  مليون ريال ُعماني 100  مليون ريال ُعماني 

حقوق المساهمين حقوق المساهمين حقوق المساهمين االلتزام- التكلفة المطفأة التصنيف المحاسبي10

 بدأ اإلصدار اعتبارا منتاريخ اإلصدار األصلي11
٢٥ مايو ٢016 

14 مارس                                                                     25 سبتمبر ٣٢01٧ يناير ٢00٧

دائمدائمدائممؤرخدائم أو مؤرخ1٢

 7 سنوات من تاريختاريخ االستحقاق األصلي1٣
التوزيع التخصيص 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

نعمنعمال ينطبقالطلب المصدر خاضع لموافقة إشرافية مسبقة14

تاريخ الطلب االختياري وتواريخ الطلب الطارئة 1٥
ومبلغ االسترداد

تاريخ االستدعاء األول ) أي ال ينطبقغير مستدعاة 
السنة الخامسة من تاريخ 

اإلصدار بناء على تقدير 
البنك أو وفقًا لتعليمات 
البنك المركزي الُعماني 

في تاريخ االسترداد(

تاريخ االستدعاء األول ) أي 
السنة الخامسة من تاريخ 

اإلصدار بناء على تقدير 
البنك أو وفقًا لتعليمات 
البنك المركزي الُعماني 

في تاريخ االسترداد(

تاريخ الطلب االختياري وتواريخ الطلب الطارئة 16
ومبلغ االسترداد

كل خمس سنوات ال ينطبقغير مستدعاة 
وما بعدها بعد تاريخ 

االستدعاء األول 

كل خمس سنوات 
وما بعدها بعد تاريخ 

االستدعاء األول 

نموذج الخصائص الرئيسية لألدوات الرأسمالية - كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

٢٠٠٢٠١



التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

بنك صحار الدوليبنك صحار الدوليبنك صحار الدوليبنك صحار الدوليالمصدر1

كوبونات/ توزيعات نقدية

كوبونات متغيرةكوبونات متغيرةال ينطبقثابتةتوزيعات نقدية/ كوبونات ثابتة أو متغيرة1٧

٧٬٧٥٪ ويعاد تحديدها كل ال ينطبق٧٬00٪ ═p═a معدل الكوبون والمؤشر ذو الصلة1٨
خمس سنوات 

٧٬٥0٪ ويعاد تحديدها كل 
خمس سنوات 

الالالالوجود موقف توزيعات نقدية1٩

بناء على تقدير البنك إلزامي تقديرية بالكامل تقديرية جزئيًا أو إلزامية٢0
بالكامل 

بناء على تقدير البنك 
بالكامل وتستحق من 
البنود القابلة للتوزيع 

بناء 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 ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قاباًلً للتحويل، دوافع التحويل٢4

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قاباًل للتحويل، كليًا أو جزئيًا٢٥

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قاباًل للتحويل، معدل التحويل٢6

إذا كان قاباًل للتحويل، تحويل إلزامي أو ٢٧
اختياري 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

إذا كان قاباًل للتحويل، حدد نوع األداة للتحويل ٢٨
إليها

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

إذا كان قاباًل للتحويل، حدد مصدر األداة التي ٢٩
تتحول إليها 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

الالالالخصائص االنخفاض٣0

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض، دوافع االنخفاض٣1

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض، كليًا أو جزئيًا٣٢

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض، دائمًا أو مؤقتًا٣٣

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض مؤقتًا، استهالك آلية الزيادة٣4

 المركز في التدرج الثانوي في٣٥
السيولة )حدد نوع األداة مباشرًة لألداة(

ثانوي بالنسبة لجميع 
االلتزامات الرئيسية٬ حاليا 

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 ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان نعم، حدد خصائص عدم االلتزام٣٧

 إطـــار العمـــل ومتطلبـــات اإلفصـــاح المتعلقـــة بمعـــدل الرفـــع لبـــازل ٣- تقاريـــر الربـــع المنتهـــينموذج الخصائص الرئيسية لألدوات الرأسمالية - كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1 )تابع(
في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

كافة المبالغ بالريال الُعماني باآلالف

الجدول 1 رقم 1: ملخص مقارنة قياس التعرض لألصول المحاسبية مقابل معدل الرفع 

)راجع الفقرة ٥٢ من إطار العمل ومتطلبات اإلفصاح لمعدل الرفع وفقًا لبازل ٣ - BCBS الصادر في 1 يناير ٢014( 

البند الربع الحالي  الربع السابق   

4.0٢٢.٩٩1 4.1٣٣.٩٨٥           1 إجمالي األصول الموحدة كما في القوائم المالية المنشورة 

    -     -  تعديل االستثمارات في البنوك او شركات التمويل أو التأمين أو المنشآت التجارية الموحدة ألغراض المحاسبة 
ولكنها تخرج عن نطاق التوحيد النظامي   ٢            

    -     -  تعديل أصول األمانة المسجلة في الميزانية العمومية وفقًا إلطار المحاسبة عن العمليات ويتم استبعادها 
من قياس تعرض معدل الرفع   ٣            

)6.6٣٥( )٢.٢٩٢(         4 تعديالت على األدوات المالية المشتقة  

    -     -         ٥ تعديل لمعامالت تمويل األوراق المالية )أي إعادة الشراء repos، والقروض المماثلة المكفولة بضمان(  

٩٧.٨٧٩ 10٨.10٢  تعديالت للبنود خارج الميزانية العمومية )أي التحول إلى مبالغ ائتمانية مكافئة للتعرضات للبنود خارج 
الميزانية العمومية(   6        

10.٩٣٢ ٢.4٩٩         ٧ تعديالت أخرى  

٤٫1٢٥٫1٦7 ٤٫٢٤٢٫٢٩٤         8 التعرض لمعدل الرفع  

٢٠٢٢٠٣



التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

 إطـــار العمـــل ومتطلبـــات اإلفصـــاح المتعلقـــة بمعـــدل الرفـــع لبـــازل ٣- تقاريـــر الربـــع المنتهـــي 
في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1 )تابع(

كافة المبالغ بالريال الُعماني باآلالف

الجدول رقم ٢: نموذج اإلفصاح العام عن معدل الرفع 

)راجع الفقرة ٥٣ من إطار العمل ومتطلبات اإلفصاح لمعدل الرفع وفقًا لبازل BCBS - 3 الصادر في 1 يناير ٢014( 

الربع السابق الربع الحالي البند  

٣.440.٥٢1 ٣.٥٥٧.٥٥٢           1 البنود داخل الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات وتمويل األوراق المالية وبإضافة الضمانات(  

)٢.٢1٩( )٢.1٨1(          ٢   )مبالغ األصول المخصومة لتحديد رأس المال الطبقة 1 وفقًا لبازل ٣(

٣.4٣٨.٣0٢ ٣.٥٥٥.٣٧1  إجمالي تعرضات البنود داخل الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات وعمليات تمويل األوراق المالية( 
)مجموع البند 1 و ٢(   ٣        

تعرضات المشتقات            

   -    -         4 تكلفة االستبدال المرتبطة بكافة معامالت المشتقات )أي صافي هامش الفروق النقدية المؤهلة(  

   -    -         ٥ المبالغ اإلضافية للتعرضات المستقبلية المحتملة المرتبطة بكافة معامالت المشتقات  

   -    -  مجموع ضمانات المشتقات المقدمة التي يتم خصمها من أصول الميزانية العمومية وفقًا إلطار المحاسبة عن 
العمليات  6         

   -    -         ٧  )خصومات أصول المديونية لهامش الفرق النقدي المخصص لمعامالت المشتقات(

   -    -         ٨ األطراف المقابلة المركزية المعفاة من التعرضات التجارية التي يتم مقاصته مع العمالء 

   -    -         ٩ المبلغ االسمي الفعلي المعدل للمشتقات االئتمانية المكتتبة 

   -    -         10  )المبادالت االسمية المعدلة والخصومات اإلضافية للمشتقات االئتمانية المكتتبة(

- -         11 إجمالي التعرضات للمشتقات )مجموع البنود ٤ إلى 1٠( 

  التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية  

٥٨٩.10٥ ٥٧٨.٧٢٥         1٢ مجمل أصول معامالت تمويل األوراق المالية )دون االعتراف بالمقاصة( بعد تعديل المحاسبة عن معامالت البيع 

)11٩( ٩6
  )المبالغ التي يتم مقاصتها مقابل المستحقات النقدية والمديونيات النقدية لمجمع أصول معامالت تمويل

       1٣ األوراق المالية(

        14  )تعرض األطراف المقابلة المركزية ألصول معامالت تمويل األوراق المالية(  

       1٥ تعرضات وكالء المعامالت    

٥88٫٩8٦ ٥78٫8٢1         1٦ إجمالي التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية )مجموع البنود 1٢ إلى 1٥( 

التعرضات األخرى للبنود خارج الميزانية العمومية  

1.٧66.٢0٥ 1.٨46.٩6٥        1٧ التعرضات للبنود خارج الميزانية العمومية بمجمل القيمة االسمية 

)1.66٨.٣٢6( )1.٧٣٨.٨6٣(        1٨  )تعديالت التحويل الى المبالغ االئتمانية المكافئة(

٩7٫87٩ 1٠8٫1٠٢        1٩ البنود خارج الميزانية العمومية )مجموع البندين 17 و 18( 

- - رأس المال وإجمالي التعرضات      

٥٦٢٫7٢٣ ٥7٩٫1٥٤        ٢٠ راس المال الطبقة 1  

٤٫1٢٥٫1٦7 ٤٫٢٤٢٫٢٩٤        ٢1 إجمالي التعرضات )مجموع البنود ٣، 11، 1٦ و 1٩(  

   

1٣٫٦ 1٣٫7  ٢٢ معدل الرفع وفقًا لبازل ٣ )%( 

النموذج العام لإلفصاح عن معدل تغطية السيولة للفترة المنتهية في ديسمبر ٢٠٢1

)ريال ُعماني باآلالف(

إجمالي القيمة  
المرجحة 

)متوسط( 

إجمالي القيمة 
غير المرجحة 

)متوسط( 

األصول السائلة عالية الجودة     

٧٩٨.1٨٧  )HQLA( إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 1

التدفقات النقدية الصادرة   

٣٥.٩4٢ 40٢.4٨٨ ودائع األفراد وودائع الشركات التجارية الصغيرة وتتضمن: ٢

٢.0٢6 6٣.٣٢4 ودائع ثابتة  ٣

٣٣.٩16 ٣٣٩.164 ودائع أقل ثباتًا  4

٥4٧.٨٥٩ 1.0٢6.٥٣٣ تمويل كبار العمالء غير مضمون، يتضمن  ٥

- ودائع العمليات )جميع األطراف المقابلة( وودائع في شبكات البنوك التعاونية  6

٥4٧.٨٥٩ 1.0٢6.٥٣٣ ودائع بخالف المختصة بالعمليات )كافة األطراف المقابلة(  ٧

- دين غير مضمون  ٨

0 تمويل كبار العمالء مكفول بضمان  ٩

11.٢4٨ ٨٣.٨٥4 متطلبات إضافية، منها:  10

٣.6٥٥ ٣.6٥٥ التدفقات النقدية الصادرة المتعلقة بتعرضات المشتقات ومتطلبات الضمان األخرى  11

- - التدفقات النقدية الصادرة المتعلقة بخسارة تمويل من منتجات الدين  1٢

٧.٥٩٣ ٨0.1٩٨ تسهيالت االئتمان والسيولة  1٣

1٧.٩٢٣ 1٧.٩٢٣ التزامات تمويل تعاقدية أخرى  14

40.40٩ ٨0٨.1٨0 التزامات تمويل طارئة أخرى  1٥

٦٥٣٫٣8٢ - إجمالي التدفقات التقدية الصادرة  1٦

التدفقات النقدية الواردة 

- - القروض المكفولة بضمان )مثل احتياطي إعادة الشراء(  1٧

٢4٩.٨٨٥ 41٥.44٩ التدفقات النقدية الواردة من التعرضات العاملة بالكامل  1٨

)٢.٥6٨( 1٣1.٢٨٣ تدفقت نقدية واردة أخرى  1٩

٢٤7٫٣17 ٥٤٦٫7٣٢ إجمالي التدفقات النقدية الواردة  ٢٠

إجمالي القيمة 
المعدلة    

٧٩٨.1٨٧ - إجمالي األصول السائلة عالية الجودة  ٢1

406.06٥ - إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة  ٢٢

1٩6.٥٧ - معدل تغطية السيولة % ٢٣

٢٠٤٢٠٥



التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التقرير التنظيمي طبقًا لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لإلفصاح
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

القيمة غير المرجحة وفقًا لالستحقاقات المتبقية    

    ASF بند

القيمة المرجحة  سنة أو أكثر  6 أشهر  أقل من  ال   

إلى أقل من سنة    6 أشهر  استحقاق    

60٣.6٩1 - - - 60٣.6٩1 رأس المال:  1

٥٧٩.1٥4 - - - ٥٧٩.1٥4 رأس المال االلزامي  ٢

٢4.٥٣٧ - - - ٢4.٥٣٧ متطلبات رأسمالية أخرى  ٣

4٨٥.٨6٥ - 66.٨61 ٥٨0 46٧.11٣ ودائع األفراد والودائع من عمالء الشركات الصغيرة  4

٩1.٣4٥ - ٥.٧60 ٥6٩ ٨٩.٨6٩ ودائع ثابتة ٥

٣٩4.٥٢0 - 61.100 11 ٣٧٧.٢44 ودائع أقل ثباتًا 6

6٢٣.٩٨٢ - 446٫44٣ ٧6٩.٧٨6 6.٢11 تمويل كبار العمالء:   ٧

ودائع العمليات  ٨

6٢٣.٩٨٢ - 446.44٣ ٧6٩.٧٨6 6.٢11 ودائع تمويل كبار العمالء األخرى  ٩

التزامات لها أصول مترابطة متوافقة معها  10

٧٧4.٥6٧ ٨16.٥٣0 - - - 11 التزامات أخرى:  

  NSFR 1٢ التزامات مشتقات

٧٧4.٥6٧ ٨16.٥٣0     -     -     -  كافة االلتزامات األخرى وحقوق الملكية غير المدرجة 
ضمن الفئات السابقة   1٣

٢٫٤88٫1٠٥  ASF  14 إجمالي

RSF بند

٣1.٣1٢ - - - -   NSFR إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 1٥

1٢.٥٧٩ - - - ٢٥.1٥٨ ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى ألغراض 
العمليات  16

٥٩6.٧٢٢ 4٩٩.٧٢٩ 4٢٨.٧6٨ ٧.4٥٣ 44.٢11 قروض عاملة وأوراق مالية  1٧

    -     -     -     -     -  قروض عاملة إلى مؤسسات مالية مكفولة بضمان 
أصول سائلة عالية الجودة الطبقة 1   1٨

1٣.0٩٩ - ٢6.1٩٩ - -
 قروض عاملة إلى مؤسسات مالية مكفولة بضمان 

أصول سائلة عالية الجودة خارج الطبقة 1 وقروض عاملة 
غير مكفولة بضمانات إلى مؤسسات مالية  

1٩

٢1٨.٥٣٥ - ٣٩6.٨٥٢ ٢.1٩٣ 11.06٧

 قروض عاملة إلى عمالء الشركات غير المالية، وقروض 
إلى األفراد والعمالء من الشركات والمؤسسات الصغيرة 

 ،PSEs وقروض إلى جهات سيادية وبنوك مركزية و
منها:  

٢0

٢٣.٩01 ٣6.٧٧1 - - -   - ذات مخاطر مرجحة بأقل من أو يساوي نسبة ٣٥%
٢1 وفقًا لمعايير بازل ٢ القياسية المتعلقة بمخاطر االئتمان

٣0٥.1٧4 4٥٣.٧٣4 ٥.٧1٧ ٥.٢60 - ٢٢ رهون سكنية عاملة، منها:  

NSFR إفصاحات

الربع المنتهي في ديسمبر ٢٠٢1           )ريال ُعماني باآلالف(

٣0٥.1٧4 4٥٣.٧٣4 ٥.٧1٧ ٥.٢60
  - ذات مخاطر مرجحة بأقل من أو يساوي نسبة

 ٣٥% وفقًا لمعايير بازل ٢ القياسية المتعلقة
 بمخاطر االئتمان

٢٣

٣6.01٣ ٩.٢٢4 - - ٣٣.144
  أوراق مالية غير معرضة للتقصير وغير مؤهلة ضمن

 األصول السائلة عالية الجودة وتتضمن األسهم
  المتداولة في البورصة

٢4

٢٥ األصول المرتبطة بالتزامات متوافقة معها      

1.٥11.4٩4 1.٧14.٣1٣ 44.٩6٨ - ٥٥0 ٢6 أصول أخرى:  

- - - - - منتجات مادية يتم المتاجرة فيها، ومنها الذهب  ٢٧

- - - - -
األصول المسجلة كهامش أولي لعقود المشتقات 

ومساهمات ألموال التقصير لألطراف المقابلة المركزية  
 CCPs

٢٨

- - - - -  NSFR أصول مشتقات ٢٩

- - - - -  التزامات المشتقات NSFR قبل خصم هامش الفرق 
المسجل  ٣0

1.٥11.4٩4 1.٧14.٣1٣ 44.٨6٩ - ٥٥0 ٣1 كافة األصول األخرى غير المدرجة في الفئات السابقة  

4٥.66٣ 114.6٢٢ ٧٩٧.٣٧٨ 1.٧0٩ - ٣٢ البنود خارج الميزانية العمومية  

٢.1٩٧.٧6٩ - - - -  RSF ٣٣ إجمالي

11٣.٢1 - - - - صافي معدل التمويل الثابت )%( ٣4

NSFR إفصاحات

الربع المنتهي في ديسمبر ٢٠٢1 )تابع(       

٢٠٦٢٠٧



صيرفة قائمة على مبادئ راسخة

 صحار ا�سالمي



الشيخ فهد بن محمد الخليلي
عضو الهيئة

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
عضو الهيئة

الدكتور مدثر حسين صّديقي
نائب الرئيس

الشيخ عزان بن ناصر العامري
رئيس الهيئة

صحار ا�سالمي
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

 



تقرير هيئة الرقابة الشرعية ٢٠٢1 تقرير هيئة الرقابة الشرعية ٢٠٢1 

٢١٢٢١٣



قائمة الفتاوى ٢٠٢1 قائمة الفتاوى ٢٠٢1 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

فقد عرض على الهيئة منتج " التمويل اإلسكاني" القائم على عقد المشاركة 
المتناقصة، وكما يلي تفصيله:

منتج التمويل اإلسكاني القائم على عقد المشاركة المتناقصة
	  يعتمد منتج "التمويل اإلسكاني" على أساس المشاركة المتناقصة بحيث يدخل البنك في شراكٍة مع   

الزبون لشراء عقاٍر جاهز، أو لبناء عقاٍر، أو لغرض تسديد قرض أو تمويل من البنوك التقليدية أو اإلسالمية.

	  في حالة التمويل عن طريق الشراء، يتفق البنك والزبون على شراء العقار من مالكه وتحدد حصة كل   
منهما من رأس مال المشاركة وذلك بتوقيع عقد المشاركة المتناقصة.

	  بعد شراء العقار، يؤجر البنك حصته من ملكية العقار إلى الزبون بعقد إجارة مستقل مقابل دفعات اإلجارة   
المتفق عليها. 

	  يصدر الزبون تعهًدا لشراء حصة ملكية البنك تدريجيًا؛ فيقوم البنك ببيع حصصه بعقد بيع بشكل دوري   
)كل سنة( وتحدد فيها حصة الزبون الجديدة من ملكية العقار، وذلك عن طريق إشعار الزبون خطيًا أو 

إلكترونيا.

	  في حالة دخول البنك في المشاركة لشراء عقار من الزبون عليه دين لبنك تقليدي، يأخُذ البنك خالل   
األشهر الستة األولى من المشاركة أجرا مقابل حصته من العقار وال يبيُع البنك أّيًا من حصته من العقار إال 

بعد مضي هذه المدة حتى ال يقع في بيع العينة حسب ما أقرته الفتوى الصادرة من الهيئة العليا للرقابة 
الشرعية رقم: هـ ع ر ش/٣/٢0٢0/11/٢/٢٣ بتاريخ 1٣ يناير ٢0٢1. وال يعتبر من بيع العينة إذا قام البنك ببيع 

حصته في المشاركة المتناقصة إلى طرف ثالث.

	  تتناقص قيمة دفعات اإلجارة من الزبون إلى البنك بنفس نسبة التناقص في حصة ملكية البنك في   
العقار المؤجر.

	  يتحمل البنك والزبون مخاطر الملكية ال سيما الصيانة الرئيسة والتأمين التكافلي على العقار كٌل حسب   
حصته من الملكية وذلك خالل فترة المشاركة.

	  يجوز للبنك تغيير قيمة اإلجارة وذلك بعد مرور عام من التمويل وفق توجيهات البنك المركزي الُعماني   
التعميم BM 1112 بتاريخ ٢ أكتوبر ٢01٣ على أال يزيد التغيير عن السقف األعلى المحدد من قبل البنك 

المركزي ويجب إشعار الزبون بفترة قبل سريان التغيير.

بنــاء علــى مــا تقــدم تؤكــد الهيئــة الشــرعية أن منتــج "المشــاركة المتناقصــة للتمويــل الســكني" متوافــق مــع أحــكام 
ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية، وبموجــب اإلطــار التنظيمــي والرقابــي لألعمــال المصرفيــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك 

المركــزي الُعمانــي، واهلل أعلــم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي

٢١٤٢١٥



هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

فقد عرض على الهيئة حساب " وكالة االستثمار" القائم على عقد الوكالة 
المطلقة، وكما يلي تفصيله:

منتج حساب وكالة االستثمار
	  يعتمد منتج حساب وكالة االستثمار على أساس الوكالة المطلقة بحيث يوفر حامل حساب الوكالة   

"الموكل" رأس المال ويتولى البنك "الوكيل" إدارة استثماره.

يتبادل الطرفان االيجاب والقبول لالتفاق على عملية االستثمار وتنفيذها باتفاقية الوكالة الرئيسية.   

يتفق الوكيل والموكل على مبلغ االستثمار والمدة والربح المتوقع ورسوم الوكالة.  	  

	  تستثمر أموال الوكالة في أعمال وأنشطة الوكيل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية بناء   
على موافقة هيئة الرقابة الشرعية للوكيل.

ال يضمن الوكيل ربح االستثمار اال في حاالت التعدي او التقصير او مخالفة شروط االتفاقيه.  	  

يتحمل الموكل المستثمر مخاطر االستثمار ويستحق ربح االستثمار بعد اقتطاع أجرة الوكيل.  	  

	  يجوز للموكل أن يطلب تصفية أو انهاء االستثمار قبل تاريخ االنتهاء المتفق عليه وفي حال وافق الوكيل   
على ذلك عليه أن يعلمه بحصته من الربح عن مدة االستثمار إن وجد.

بنــاء علــى مــا تقــدم توكــد الهيئــة الشــرعية أن منتــج " وكالــة االســتثمار " متوافــق مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة 
اإلســالمية، بموجــب اإلطــار التنظيمــي والرقابــي لألعمــال المصرفيــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي، 

واهلل أعلــم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

قائمة الفتاوى ٢٠٢1 قائمة الفتاوى ٢٠٢1 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي

٢١٦٢١٧



هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

فقد عرض على الهيئة حساب " الوكالة المرنة" القائم على عقد الوكالة المطلقة، 
وكما يلي تفصيله:

منتج حساب الوكالة المرنة
	  يعتمد منتج حساب الوكالة المرنة على أساس الوكالة المطلقة بحيث يوفر حامل حساب الوكالة المرنة   

"الموكل" رأس المال ويتولى البنك "الوكيل" إدارة استثماره.

يتفق الوكيل والموكل على مبلغ االستثمار والمدة والربح المتوقع ورسوم الوكالة.  	  

	  تستثمر أموال الوكالة في أعمال وأنشطة الوكيل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية بناء   
على موافقة هيئة الرقابة الشرعية للوكيل.

	  يجوز للبنك كوكيل استثمار أموال حساب الوكالة المرنة أو الخروج من أي استثمار وفق تقديره المطلق في   
أي من أنشطة البنك كما يراه مناسبا.

	  يحدد البنك الحد األدنى لرصيد اإلغالق اليومي لكل شريحة والذي بموجبه تحسب األرباح. يحق للبنك   
مراجعة وتغيير هذه الشرائح ويعلن عنها بشكل شهري في بداية الفترة من خالل الموقع اإللكتروني 

للبنك www.soharislamic.com  ولوحات اإلشعارات بالفروع.

	  يحدد البنك نسبة أرباح لكل شريحة والقائمة على أساس الرصيد وتحسب األرباح على أساس معدل الربح   
المتوقع لكل شريحة والمعلن عنه بشكل منفصل لكل فترة زمنية في بداية الفترة من خالل الموقع 

اإللكتروني للبنك ولوحات اإلشعارات بالفروع. 

	  يحسب البنك الربح يوميا باستخدام رصيد اإلغالق اليومي لحساب الوكالة المرنة، بالمعدالت المطبقة التي   
يعلن عنها البنك شهرًيا، وُتدفع األرباح شهريا في حساب الوكالة المرنة.

	  يعد ما يوزع نهاية كل شهر بناء على الربح المتوقع ربحا تحت الحساب، بحيث يخضع للتسوية النهائية   
بناء على الربح الفعلي، فإن كان الربح الفعلي دون الربح المتوقع أعطي الزبون مقدار الربح المتوقع حافزا 

لالإحتفاظ بالوديعة )شريطة أن ال يتجاوز عدد مرات إعطاء الحافز للزبون ثالث مرات استثمارية حسب 
تعليمات الهيئة العليا للرقابة الشرعية(، وأما إن زاد الربح الفعلي عن المتوقع أمكن أن ُيعطى الزائد 

للوكيل من باب الحافز أيضا.

	  إذا انخفض رصيد حساب الوكالة المرنة عن الحد األدنى للشريحة، تحسب األرباح لذلك اليوم بناء على أرباح   
الشريحة المناسبة لقيمة الرصيد. وإذا انخفض رصيد حساب الوكالة المرنة عن الحد األدنى ألقل شريحة، ال 

تحسب أي أرباح لذلك اليوم.

إذا تجاوزت األرباح الفعلية للوكالة الربح المتوقع، فإن الموكل يمنح الربح اإلضافي للوكيل كحافز.  	  

	  يتحمل الموكل جميع خسائر الوكالة ما لم تكن نتيجة إهمال أو إخالل أو خطأ أو سوء تدبير من   
قبل الوكيل.

بنــاء علــى مــا تقــدم توكــد الهيئــة الشــرعية أن منتــج "الوكالــة المرنــة" متوافــق مــع أحكام ومبادئ الشــريعة اإلســالمية، 
وبموجــب اإلطــار التنظيمــي والرقابــي لألعمــال المصرفيــة اإلســالمية الصــادر عن البنــك المركزي الُعمانــي، واهلل أعلم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

قائمة الفتاوى ٢٠٢1 قائمة الفتاوى ٢٠٢1 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي

٢١٨٢١٩



هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

فقد عرض على الهيئة برنامج الشراكة بين صحار اإلسالمي و شركة بي أم دبيلو 
لتقديم حزمة من العروض لزبائن البنك من أجل تحقيق مصلحة مشتركة تتمثل 

في زيادة مبيعات سيارات بي أم دبلو وكذلك زيادة محفظة البنك التمويلية 
الخاصة بالسيارات والتي تتم بعقد المرابحة.

وقد تم اإلطالع على تفاصيل البرامج التاليه:

برنامج إعادة الشراء   -1  

برنامج الرئيس التنفيذي   -٢  

األسعار الخاصه لزبائن صحار اإلسالمي  -٣  

وبحســب مــا تــم تفصيلــه بالمرفــق رقــم 1 "فكــرة المنتــج" وكذلــك عقــد الشــراكة بيــن صحــار اإلســالمي وشــركة بــي أم 
دبليــو، تؤكــد الهيئــة الشــرعية بــأن البرنامــج ال يتعــارض مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية فيمــا يخــص عقــود المرابحــة 
والــذي ســيتم بيــن صحــار اإلســالمي و زبائنُه،وكمــا انــه ال يتعــارض مــع اإلطــار التنظيمــي والرقابــي لألعمــال المصرفيــة 

اإلســالمية واهلل أعلــم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

 فقد عرض على الهيئة فتوى وعقد لمنتج يسمى "تكافل عائلي شامل"
 تابع لشركة تكافل ُعمان و ذلك رغبًة من بنك صحار اإلسالمي بتسويق

وبيع المنتج لزبائنه.

وبحســب مــا تــم تفصيلــه بالعقــود مــن معاييرالمنتــج و الفتــوى الصــادرة مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية لشــركة تكافــل 
ُعمــان، تؤكــد الهيئــة الشــرعية لصحاراإلســالمي بــأن المنتــج متوافــق بمبــادئ الشــريعة اإلســالمية وال مانــع من تســويقه 

و بيعــه واهلل أعلــم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

٢٢٠٢٢١

قائمة الفتاوى ٢٠٢1 قائمة الفتاوى ٢٠٢1 



هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

فقد ُعرض على الهيئة الشرعية منتج "حساب الطالب" القائم على عقد المضاربة، 
وكما يلي تفصيله:

منتج حساب الطالب
	  يعتمد منتج حساب الطالب على أساس المضاربة المطلقة بحيث يوفر حامل "حساب الطالب" رأس المال   

ويسمى "رب المال"، ويتولى البنك إدارة استثمار رأس مال المضاربة ويسمى "المضارب".

	  يجوز للبنك بصفته المضارب أن يستثمر األموال التي يحتفظ بها في منتج "حساب الطالب" أو َيخرج من   
أي استثمار وفًقا لتقديره الخاص حسبما يراه مناسًبا وتكون الودائع التي يحتفظ بها الزبائن في حساب 

الطالب جزًءا ال يتجزأ من وعاء المضاربة.

	  ال يجوز للبنك )المضارب( أن يضمن للزبون )رب المال( رأس المال، أو جزءا معينا من الربح، وفقا ألحكام   
المضاربة الشرعية.

	  يتم توزيع صافي الربح على وعاء المضاربة المشترك بين البنك )المضارب( وحملة "حساب الطالب" على   
أساس أوزان والتي تمثل مجموع األوزان المخصصة لكل منتج قائم على المضاربة ويمثل جزءًا من وعاء 

المضاربة.

رأي الهيئة الشرعية:

1.  ترى الهيئة أن المنتج القائم على عقد المضاربة مستوف لألركان والشروط المتعلقة بعقد المضاربة.   
والمضاربة بنوعيها -مطلقة أم مقيدة

٢.  ال مانع شرعا من أن يتفق طرفا المضاربة على أي نسبة شائعة من صافي الربح؛ إذ إن ذلك ال يؤدي إلى   
قطع االشتراك في الربح، كما يجوز تعديل هذه النسبة بالتراضي لكل فترة استثمارية لعموم حديث 

"المسلمون على شروطهم".

٣.  جواز تصرف البنك دخوال في أي استثمار أو خروجا منه مبني على كون المضارب أمينا على أموال   
المضاربة يتصرف فيها بما فيه مصلحة طرفي المضاربة.

4.  للطرفين شرعا أن يتفقا على طريقة توزيع الربح تحت الحساب أو عند التنضيض الحكمي نهاية الفترة   
االستثمارية، ومستند توزيع الربح إن وجد لرب المال )الزبون( إنما هو للمبدأ الشرعي "ال ربح إال بعد 

سالمة رأس المال".

ضمان شيء من الربح ألحد الطرفين قد يؤدي إلى قطع االشتراك في الربح، وهو غير جائز باإلجماع.

بنــاء علــى مــا تقــدم توكــد الهيئــة الشــرعية أن منتــج "حســاب الطــالب" متوافــق مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة 
اإلســالمية، وبموجــب اإلطــار التنظيمــي للبنــوك اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي عــن المضاربــة الفصــل 

األول البنــد ٩.1.4، واهلل أعلــم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي

٢٢٢٢٢٣

قائمة الفتاوى ٢٠٢1 قائمة الفتاوى ٢٠٢1 



هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

فقد عرض على الهيئة الشرعية تدشين شريحة زبائن "صحار اإلسالمي األول" ممن 
تتوافر لديهم أي من الشروط والمعايير المذكورة أدناه وكما يلي تفصيلها:

شريحة صحار اإلسالمي األول
معايير التأهل:

1-  الودائــع: أن يتوفــر لــدى الزبــون متوســط رصيــد شــهري 10 آالف ريــال أو مــا يعادلــه مــن العمــالت األجنبيــة فــي حســاب 
التوفيــر.

٢-  الراتــب: ال يقــل عــن 1,000 ريــال لموظفــي القطــاع الحكومــي و 1,٨00 ريــال لموظفــي القطــاع الخــاص يحــول لــدى صحــار 
اإلســالمي فــي حســاب التوفيــر.

المزايا والمنافع: 
سيحصل زبائن هذه الشريحة على المزايا والمنافع اآلتية:

نسبة أرباح متوقعة أعلى في حساب التوفير عن شريحة الزبائن العادية.  	  

إعفاء من الرسوم السنوية للسنة األولى على البطاقة االئتمانية فيزا سيغنتشر.  	  

مزايا البطاقة االئتمانية فيزا سيغنتشر:  	  

دخول مجاني للصاالت في أكثر من 1,000 مطار حول العالم.  .1  

٢.  تأمين السفر: تغطية تأمينية )تكافلية( خالل جميع السفرات في فترة تمتد لـ ٩0 يومًا لحامل البطاقة   
واألسرة.

٣.  خدمة دراجون باس "داين آند فالي" لتناول المأكوالت في المطار: االستفادة من عروض خاصة في أكثر   
من ٢00 مطعم في عدد من المطارات حول العالم.

تخفيض بمقدار 1٢% عند الحجز عبر موقع أجودا لدى أكثر من ٩٨٥,000 فندق.  .4  

تخفيض بمقدار ٨% عند الحجز عبر موقع hotels.com لمجموعة من الفنادق المختارة.  .٥  

6.  الحماية من االحتيال وسوء استخدام البطاقة: وتتضمن الحماية من استخدام البطاقات بدون إذن أو   
في عمليات شراء احتيالية.

التمتع بمجموعة فيزا للفنادق الفخمة )VLHC) ألكثر من ٩00 فندق حول العالم.  .٧  

.YQ خصم بمقدار ٣0% في أكثر من 4٥0 وجهة حول العالم من  .٨  

٩.  الضمان الممدد: الضمان الممدد يضاعف فترة اإلصالح التي تضمنها كفالة الشركة المصنعة إلى عام   
كامل، وهذا يحمي حامل البطاقة من تكاليف إصالح واستبدال المنتجات التي سيشتريها.

حماية المشتريات: حماية من السرقة أو األضرار لمدة ٣6٥ يوما من تاريخ الشراء.  .10  

ــادئ الشــريعة  ــا والمنافــع متوافقــة مــع مب ــة الشــرعية أن شــريحة صحــار اإلســالمي األول أعــاله مــع المزاي تؤكــد الهيئ
اإلســالمية، واهلل أعلــم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي

٢٢٤٢٢٥

قائمة الفتاوى ٢٠٢1 قائمة الفتاوى ٢٠٢1 



البيانات
المـــاليـة

صحار ا�سالمي

نحقق أهدافنا 
بتدابير واثقة



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

٢٢٩ ٢٢٨

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي صحار اإلسالميتقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي صحار اإلسالمي



بيان المركز المالي
كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

٢٠٢1٢0٢0

إيضاح
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

األصول
٥9.11118.439نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

6٢٫1٩٣1٢.0٢٨مستحقات من بنوك 
٨٢8٫٥1٢٢٢.٨40استثمارات أوراق مالية 

٧1٢٫7٦11٥.٥1٢.أمديونيات المرابحة  
٧٩7٫1٦٩٨٥.4٨4.بإجارة منتهية بتمليك 

٧٩7٫٦٣٥٩1.٢٣٣.جاستصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
٧7٠٫٣٠764.٢٩1.دمشاركة متناقصة 
-٧٤8.هـتمويل قرض حسن

-٧٤٤٫٠٣٠.ووكالة باإلستثمار
٩٦٩7٨٧1ممتلكات ومعدات 

101٣٫٥116.٣٧٨أصول أخرى

٣7٥٫٩7٤٣1٧.0٧6إجمالي األصول

االلتزامات
11٤1٫٤٢٥41.٥14حساب جاري وحسابات أخرى

1٢٢٫٦٦٤٢.4٥٥التزامات أخرى

٤٤٫٠8٩4٣.٩6٩إجمالي االلتزامات 

1٣٢٩٢٫٦٩1٢٣٩.6٨٧حقوق الماّلك لحملة حسابات اإلستثمار

حقوق الماّلك 
14٣1٫٥٠٠٣0.000.أرأس المال 

141٣٤1٣4.باحتياطي قانوني
14٩88٩٨٨.جاحتياطي عام

)1.0٥6()8٩٣(14.داحتياطي القيمة العادلة
14٤7٢4٧٢.هـاحتياطي إنخفاض القيمة

٦٫٩٩٣٢.٨٨٢أرباح محتجزة

٣٩٫1٩٤٣٣.4٢0إجمالي حقوق الماّلك

٣7٥٫٩7٤٣1٧.0٧6إجمالي االلتزامات وحقوق الماّلك لحملة حسابات اإلستثمار  وحقوق الماّلك  

1٥٢1٫٦٥7٣1.٩٨٥.أالتزامات عرضية 
1٥1٦٫٤٢86.٩٣4.بإرتباطات

إعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ٣0 يناير ٢0٢٢ ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

اإليضاحات المرفقة من أ 1 إلى د ٨ تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية٬

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة 

٢٣٠٢٣١

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي صحار اإلسالمي



بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

٢٠٢1٢0٢0

إيضاح
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

1٨1٦٫1٣٢1٢.6٧٨إيرادات من أنشطة التمويل 

)٨.٥٢1()٩٫81٥(٢0عائدات على حملة حسابات إستثمار غير مقيدة 

٦٫٣174.1٥٧الحصة من اإليرادات )كمضارب ورب المال(

1٩1٫٦٩٠1.٥4٢إيرادات من أنشطة اإلستثمار

8٫٠٠7٥.6٩٩صافي اإليرادات من التمويل وأنشطة إستثمار 

٢11٫٦7٥٩٥٢إيرادات تشغيل أخرى 

٩٫٦8٢6.6٥1إجمالي إيرادات التشغيل

)٢.٥64()٢٫7٦7(تكاليف الموظفين

)٢.٧٥٣()1٫٦٣٣(٢٢مصروفات تشغيل أخرى

)٢٧4()٢٣٢(٩اإلستهالك

)٥.٥٩1()٤٫٦٣٢(إجمالي مصروفات التشغيل

٥٫٠٥٠1.060صافي ربح التشغيل قبل مخصصات إنخفاض القيمة 

)4٨٨()٢1٤(٢٣إنخفاض القيمة المحتسب )بالصافي(

٤٫8٣٦٥٧٢الربح قبل الضريبة

)٨6()7٢٥(مصروف ضريبة الدخل

٤٫1114٨6ربح السنة

اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢٨ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

بيان التغيرات في حقوق الماّلك
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢٨ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

رأس 
المال 

المخصص
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام

احتياطي 
انخفاض 

القيمة

احتياطي 
القيمة 
العادلة

أرباح 
المجموعمحتجزة

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

٢٫88٢٣٣٫٤٢٠)1٫٠٥٦(30.0001٣٤٩88٤7٢الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢1

٤٫111٤٫111-----ربح السنة

1٫٥٠٠-----1٫٥٠٠رأس المال المخصص خالل السنة

-------تحويل إلى/من مخصص إنخفاض القيمة خالل السنة

1٦٣-1٦٣----أرباح/)خسائر( القيمة العادلة

٦٫٩٩٣٣٩٫1٩٣)8٩٣(٣1٫٥٠٠1٣٤٩88٤7٢الرصيد كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

٢.٢66٣٣.٩٩0-٣0.0001٣4٩٨٨60٢الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢0

4٨64٨6-----ربح السنة

-------رأس المال المخصص خالل السنة

-1٣0-)1٣0(---تحويل إلى/من مخصص إنخفاض القيمة خالل السنة

)1.0٥6(-)1.0٥6(----أرباح/)خسائر( القيمة العادلة

٢.٨٨٢٣٣.4٢0)1.0٥6(٣0.0001٣4٩٨٨4٧٢الرصيد كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

٢٣٢٢٣٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

بيان التدفقات المالية 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢٨ تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

٢٠٢1٢0٢0

إيضاح
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
4.836٥٧٢الربح قبل خصم الضريبة

تسويات لـ:
٩٢٣٢٢٧4اإلستهالك 

٢٣٢1٤4٨٨إنخفاض القيمة المحتسب )بالصافي(
)1.4٣٨()1٫٦٦٥(1٩إيرادات من أنشطة اإلستثمار

)104(٣٫٦17النقد من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

)٢.106(٢٫7٣1مديونيات المرابحة
)14.4٨٣()11٫٦٤٠(إجارة منتهية بتمليك

)٥.٩٥٣()٦٫71٥(إستصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
)٢1.6٢٨()٦٫٢٤8(مشاركة متناقصة

-)٤8(تمويل قرض حسن
-)٤٤٫17٠(وكالة باإلستثمار

٢4.0٢٩)8٩(حساب جاري وحسابات أخرى
)٢.٨44()7٫1٣٣(أصول أخرى

146)٤٩٦(التزامات أخرى

)٢٢.٩4٣()7٠٫1٩٠(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار
)1.٣٣٢()٥٫٠٣7(شراء إستثمارات )بالصافي(

)٥1()٥8(حيازة ممتلكات ومعدات
1٫٦181.44٧إيرادات مستلمة من إستثمارات

64)٣٫٤77(صافي النقد من/)المستخدم في( أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل
٦٢٫٦٣٠٣٧.٢٢4التغيرات في حساب إستثمار غير مقيد 

-1٫٥٠٠رأس المال المخصص خالل السنة

٦٤٫1٣٠٣٧.٢٢4صافي النقد من أنشطة التمويل

14.٣4٣)٩٫٥٣7(صافي التغير في النقد والنقد المعادل

٢٠٫8٤16.4٩٩النقد والنقد المعادل في بداية السنة

11٫٣٠٤٢0.٨4٢النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

ممثال في:

٥٩٫1111٨.4٣٩نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

6٢٫1٩٣1٢.0٢٨مستحق من بنوك بفترة إستحقاق أصلية ٩0 يومًا

)٩.6٢٥(-مستحق إلى بنك بفترة إستحقاق أصلية ٩0 يومًا

11٫٣٠٤٢0.٨4٢

التأسيس والشكل القانوني واألنشطة الرئيسية    .1

يمــارس بنــك صحــار الدولــي ش.م.ع.ع )المركــز الرئيســي( )ســابقًا: بنــك صحــار ش.م.ع.ع( وفقــًا لترخيــص الصيرفــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي 

بتاريــخ ٣0 إبريــل ٢01٣ أعمــال الصيرفــة اإلســالمية وأنشــطة المتاجــرة الماليــة األخــرى وفقــًا لقواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية تحــت اســم "صحــار اإلســالمي" )النافذة(. 

وتقــع علــى عاتــق مجلــس الرقابــة الشــرعية التابــع للبنــك ضمــان التــزام النافــذة بقواعــد الشــريعة ومبادئهــا فــي معامالتهــا وأنشــطتها. وكمــا هــو مطلــوب وفقــًا 

للبنديــن ٣-٥-1-٢ و ٣-٥-1-٣ مــن المــادة 1- بعنــوان "متطلبــات الترخيــص" لإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية )"اإلطــار"( الصــادر عــن البنــك المركــزي 

الُعمانــي، خصــص المكتــب الرئيســي ٣0 مليــون ريــال ُعمانــي  )راجــع اإليضــاح - 14 )ا(( لنافــذة الصيرفــة اإلســالمية واحتســابه كرأســمال مخصــص.

ــن 1-٥-1-٢ و 1-٥-1-4 مــن المــادة ٢  ــة للنافــذة لاللتــزام بمتطلبــات البندي ــات الماليــة المنفصل ــم إعــداد البيان ــم تمــارس النافــذة نشــاطها كهيئــة مســتقلة وت ل

بعنــوان "التزامــات وحوكمــة عامــة" لإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. 

تقــدم النافــذة مجموعــة كاملــة مــن خدمــات ومنتجــات الصيرفــة اإلســالمية. وتتمثــل األنشــطة الرئيســية للنافــذة فــي قبــول ودائــع العمــالء المتوافقــة مــع الشــريعة 

ــل متوافــق مــع الشــريعة وتقديــم خدمــات اإلســتثمار والصيرفــة التجاريــة واألنشــطة اإلســتثمارية األخــرى المســموح بهــا وفقــًا لإلطــار التنظيمــي  ــم تموي وتقدي

والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية. 

وظفت النافذة ٩٧ موظفًا كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 )٣٢ ديسمبر ٢0٢0: ٨6 موظفًا(. تملك النافذة ٨ فروع في أرجاء السلطنة.

أساس اإلعداد  .٢

فقرة االلتزام  1-٢

تــم إعــداد البيانــات الماليــة للنافــذة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية )المنظمــة(  

والمعدلــة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي وقواعــد الشــريعة اإلســالمية ومبادئهــا كمــا يحددهــا مجلــس الرقابــة الشــرعية التابــع للنافــذة واإلطــار التنظيمــي والرقابــي 

للصيرفــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. وفقــًا لمتطلبــات منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، بالنســبة للمســائل التــي 

ال تغطيهــا معاييــر المحاســبة الماليــة، تســتخدم النافــذة المعاييــر الصــادرة مــن قبــل مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة )المجلــس( والتفســيرات الصــادرة مــن 

قبــل اللجنــة التطبيقيــة لتفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة وســيتم اســتبدالها الحقــًا بمعاييــر المحاســبة الماليــة عندمــا يتــم إصــدار معاييــر محاســبة 

ماليــة مطبقــة.

ــد وبيــان  ــم يتــم تقديــم بيــان بالتغيــرات فــي مبلــغ االســتثمار المقّي ــات الماليــة بعمليــات النافــذة فقــط وال تتضمــن النتائــج الماليــة للبنــك. ل تتعلــق هــذه البيان

مصــادر األمــوال فــي الــزكاة وبيــان مصــادر واســتخدامات األمــوال فــي صنــدوق القــرض ألنهــا غيــر قابلــة للتطبيــق/ ليســت ذات صلــة بعمليــات النافــذة. يتــم عــرض 

مجموعــة كاملــة مــن البيانــات الماليــة للبنــك بشــكل منفصــل.

أساس القياس  ٢-٢

تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا األدوات الماليــة المشــتقة واالســتثمارات والتــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة. تــم عــرض هــذه 

البيانــات الماليــة بالريــال الُعمانــي وهــو العملــة التنفيذيــة للنافــذة. تــم تقريــب جميــع المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال الُعمانــي إلــى أقــرب ألــف.

إستخدام التقديرات واإلجتهادات المحاسبية  ٢-٣

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة للبنــك، يتعيــن علــى اإلدارة وضــع بعــض التقديــرات واإلفتراضــات التــي تؤثــر علــى المبالــغ التــي تــم اإلفصــاح عنهــا لألصــول وااللتزامــات 

ــة. وعلــى وجــه الخصــوص، هنــاك حاجــة إلــى أن تجــري اإلدارة إجتهــادات محاســبية هامــة عنــد  الماليــة والمخصصــات الناتجــة عــن انخفــاض القيمــة والقيــم العادل

تقديــر قيمــة وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية عنــد تحديــد مســتوى المخصصــات المطلوبــة للتمويــل منخفــض القيمــة والمديونيــات وكذلــك مخصصــات 

انخفــاض قيمــة إســتثمارات أوراق ماليــة غيــر مدرجــة. يتــم تقييــم التقديــرات واإلجتهــادات المحاســبية بشــكل مســتمر وهــي تســتند إلــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل 

أخــرى بمــا فــي ذلــك توقعــات األحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل هــذه الظــروف. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات المتعلقــة بهــا بشــكل منتظــم. وســيتم إدراج التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل 

التقديــرات إذا أثــرت تلــك التعديــالت فقــط علــى تلــك الفتــرة أو فــي فتــرة تعديــل التقديــرات وفتــرات مســتقبلية إذا أثــرت تلــك التعديــالت علــى حــل مــن الفتــرة 

الحاليــة وفتــرات مســتقبلية. التقديــرات التــي اعتبــر البنــك بــأن لهــا مخاطــر جوهريــة فــي إجــراء تعديــل فــي الفتــرات الالحقــة مبينــة فــي إيضــاح 4. 

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تسري إعتبارًا من 1 يناير ٢٠٢1  ٢-٤

تــم اإلفصــاح أدنــاه عــن المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة التــي أصبحــت ســارية إعتبــاراً مــن 1 ينايــر ٢0٢1. تتبنــى النافــذة هــذه المعاييــر الجديــدة والمعدلــة 

فــي هــذه البيانــات الماليــة. تــم اإلفصــاح أدنــاه عــن تأثيــر تطبيــق هــذه المعاييــر فــي البنــد ٢.4.1 و٢.4.4 كمــا تــم اإلفصــاح عــن السياســات المحاســبية الهامــة المطبقــة 

فــي إيضــاح ٣. 

                                      

٢٣٥ ٢٣٤



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

أساس اإلعداد )تابع(    .٢

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تسري إعتبارًا من 1 يناير ٢٠٢1 )تابع(  ٢-٤

معيار المحاسبة المالية رقم ٣1 وكالة اإلستثمار )الوكالة باإلستثمار(  1-٢-٤

أصــدرت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣1 )الوكالــة باإلســتثمار( فــي عــام ٢01٨. الهــدف مــن هــذا المعيــار 

هــو وضــع مبــادئ المحاســبة والتقاريــر الماليــة ألدوات وكالــة اإلســتثمار )الوكالــة باإلســتثمار( واألصــول وااللتزامــات ذات الصلــة مــن وجهــة نظــر كل مــن المديــر 

)المســتثمر( والوكيــل. تســتخدم النافــذة هيــكل وكالــة لجمــع األمــوال مــن ســوق مــا بيــن البنــوك ومــن العمــالء.

بعــد إعتمــاد معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣1، يتــم دمــج جميــع األمــوال الجديــدة التــي تــم جمعهــا بإســتخدام هيــكل الوكالــة، معــًا مــع مجموعــة أمــوال النافــذة 

ــة األساســية وحقــوق الملكيــة. يتــم إســتثمار هــذه المجموعــة المختلطــة مــن األمــوال فــي مجموعــة مشــتركة مــن األصــول بطريقــة  بنــاًء علــى إتفاقيــة المضارب

تراهــا النافــذة مناســبة دون وضــع قيــود علــى مــكان وكيفيــة إســتثمار األمــوال وألي غــرض. فيمــا يلــي تأثيــر معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣1 علــى البيانــات الماليــة:

اإلفصاحات اإلنتقالية

٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

المبلغ قبل تطبيق 

معيار المحاسبة 

المالية رقم ٣1

٣1 ديسمبر ٢0٢0

المبلغ عند تطبيق 

معيار المحاسبة المالية 

رقم ٣1 )معّدل(
بيان المركز المالي

االلتزامات

-187٫17٩ودائع وكالة

-٩٫٦٢٥مستحق إلى بنك

٤٢٫88٣٢٣٩.6٨٧حقوق الماّلك لحملة حسابات اإلستثمار

بيان الدخل

٣٫٩٥11٢.6٧٨الدخل من أنشطة التمويل المشتركة والذمم المدينة

)٨.٥٢1()8٤٢(عائدات على حملة حسابات إستثمار غير مقيدة

٣٫1٠٩4.1٥٧الحصة من اإليرادات )كمضارب ورب المال(

-8٫7٢7اإليرادات من أنشطة التمويل الممولة ذاتيًا

1٫٥٤٣1.٥4٣اإليرادات من أنشطة اإلستثمار المولة ذاتيًا

1٣٫٣7٩٥.٧00اإليرادات من التمويل واإلستثمار والذمم المدينة

-)7٫٦7٩(عائدات من مستحقات بموجب عقود وكالة

٥٫7٠٠٥.٧00صافي الدخل من التمويل وانشطة اإلستثمار

بيان التدفقات النقدية

أنشطة التشغيل

)104()1٠٤(النقد من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

-٢8٫٣٤٢ودائع وكالة

-)٤٫81٤(مستحق إلى بنوك وإقتراضات وكالة

)٢٢.٩4٣(٥8٣صافي النقد من/)المستخدم في( أنشطة التشغيل

أنشطة التمويل

1٣٫٦٩٦٣٧.٢٢4التغير في حملة حسابات إستثمار غير مقيدة

1٣٫٦٩٦٣٧.٢٢4صافي النقد من أنشطة التمويل

أساس اإلعداد )تابع(  .٢

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تسري إعتبارًا من 1 يناير ٢٠٢1 )تابع(  ٢-٤

معيار المحاسبة المالية رقم ٣٥ احتياطيات المخاطر  ٢-٤-٢

أصــدرت منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية معيــار المحاســبة الماليــة ٣٥ "احتياطيــات المخاطــر" فــي عــام ٢01٨. وهــذا المعيــار باإلضافــة 

إلــى معيــار المحاســبة الماليــة ٣0 "إنخفــاض القيمــة وخســائر االئتمــان وااللتزامــات الباهظــة" يســتبدالن معيــار المحاســبة الماليــة األســبق رقــم 11 "المخصصــات 

واالحتياطيــات".

والغــرض مــن هــذا المعيــار هــو إرســاء مبــادئ المحاســبة والتقاريــر الماليــة عــن احتياطيــات المخاطــر التــي يتــم وضعهــا لتخفيــف المخاطــر المختلفــة التــي تواجــه 

أصحــاب المصالــح، وهــم بصــورة رئيســية المســتثمرون الذيــن يســتلمون األربــاح والخســائر عــن أدوات التمويــل اإلســالمي. يســري المعيــار للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ 

فــي 1 ينايــر ٢0٢1. قّيمــت النافــذة تأثيــر هــذا المعيــار وال يوجــد لــه أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة.

٢-٤-٣  معيار المحاسبة المالية رقم ٣٠ إنخفاض القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات الشاقة

فــي نوفمبــر ٢01٧، أصــدرت منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية )المنظمــة( معيــار المحاســبة الماليــة رقــم: ٣0 – إنخفــاض القيمــة وخســائر 

االئتمــان وااللتزامــات الشــاقة، ويحــل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة الماليــة الســابق رقــم : 11 "المخصصــات واالحتياطيــات" والــذي ســيكون ســاري المفعــول 

للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر ٢0٢1.

ــر الماليــة الدوليــة رقــم  ــار التقاري ــذي يحكــم تطبيــق معي ــل ٢01٧وال ــخ 1٣ أبري ــي خــالل ســنة ٢01٧تعميــم  "ب أم 114٩"بتاري ــك، أصــدر البنــك المركــزي الُعمان ومــع ذل

٩ "األدوات الماليــة" لجميــع البنــوك، والــذي ينطبــق أيضــًا علــى البنــوك / النوافــذ اإلســالمية الخاضعــة أليــة تعليمــات محــددة مــن قبــل البنــك المركــزي للمنشــآت 

ــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩، كلمــا يتــم إصــدار التعليمــات. المصرفيــة اإلســالمية حــول معيــار التقاري

ــار  ــة للنافــذة عنــد تطبيــق معي ــات المالي ــى البيان ــر جوهــري عل ــي ال يوجــد اي تأثي ــر٢01٨، وبالتال ــة رقــم ٩ فــي 1 يناي ــة الدولي ــر المالي ــار التقاري طبقــت النافــذة معي

ــة رقــم ٣0 فــي الســنة الحاليــة. المحاســبة المالي

٢-٤-٤  معيار المحاسبة المالية رقم ٣٢ “اإلجارة”

يحّســن معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣٢ حــول اإلجــارة )والــذي حــل محــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٨( المعالجــات الحاليــة وذلــك تماشــيًا مــع أفضــل الممارســات 

الدوليــة. يضــع هــذا المعيــار مبــادىء لتصنيــف وإدراج وقيــاس وعــرض واإلفصــاح عــن تعامــالت اإلجــارة بمــا فــي ذلــك األشــكال المختلفــة التــي يتــم الدخــول فيهــا 

بواســطة مؤسســات ماليــة إســالمية بصفتهــا مؤجــر ومســتأجر. يقــدم هــذا المعيــار نقلــة كبيــرة فــي المنهــج المحاســبي لتعامــالت اإلجــارة، وعلــى وجــه الخصــوص، 

مــن جانــب المـــستأجر علــى العكــس مــن المنهــج الســابق إلحتســاب اإلجــارة خــارج بنــود الميزانيــة العموميــة. يســري هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 

أو بعــد 1 ينايــر ٢0٢1.

قّيمت النافذة تأثير هذا المعيار وال يوجد له أي تأثير جوهري على البيانات المالية.

٢-٤-٥  معيار المحاسبة المالية رقم ٣٣ "إستثمارات في صكوك وأسهم وأدوات مماثلة"

يضــع معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣٣ )والــذي حــل محــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢٥( مبــادىء مطــورة لتصنيــف وإدراج وقيــاس وعــرض واإلفصــاح عــن 

اإلســتثمار فــي الصكــوك واألســهم وأدوات إســتثمارات مماثلــة التــي تقــوم بهــا المؤسســات الماليــة اإلســالمية بمــا يتوافــق مــع مبــادىء الشــريعة اإلســالمية. يحــدد 

هــذا المعيــار األنــواع الرئيســية ألدوات اإلســتثمارات المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، كمــا يحــدد المعالجــات المحاســبية األوليــة بمــا يتناســب مــع خصائــص ونمــوذج 

العمــل للمؤسســة التــي يتــم بموجبهــا إجــراء االســتثمارات وإدارتهــا واإلحتفــاظ بهــا. يســري هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر ٢0٢1.

قّيمت النافذة تأثير هذا المعيار وال يوجد له أي تأثير جوهري على البيانات المالية.

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي صدرت ولم تسري بعد  ٢-٥

تــم اإلفصــاح أدنــاه عــن المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة التــي صــدرت قبــل إصــدار البيانــات الماليــة ولــم تســري بعــد. تعتــزم النافــذة إعتمــاد هــذه المعاييــر 

والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة، إن وجــدت، عندمــا تصبــح ســارية المفعــول.

معيار المحاسبة المالية رقم ٣8 " الوعد والخيار والتحوط"  1-٢-٥

ــار والتحــوط" فــي ٢0٢1. الهــدف مــن هــذا  ــة رقــم ٣٨ "الوعــد والخي ــار المحاســبة المالي ــة اإلســالمية معي أصــدرت منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات المالي

المعيــار هــو تحديــد المبــدأ المحاســبي لقيــاس وإدراج واإلفصــاح عــن معامــالت الوعــد والخيــار والتحــوط التــي يتــم تنفيذهــا بواســطة المؤسســات الماليــة اإلســالمية. 

يســري هــذا المعيــار للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر ٢0٢٢ مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر للمعيــار.

تقّيم النافذة حاليًا تأثير هذا المعيار وتتوقع أن يكون له تأثير جوهري.

٢٣٦٢٣٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة  .٣

السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد البيانات المالية مبينة أدناه. 

النقد والنقد المعادل   1- ٣

يتكــون النقــد والنقــد المعــادل مــن نقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــك المركــزي واإليداعــات لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة ذات فتــرات إســتحقاق تصــل 

لثالثــة أشــهر ناقصــًا، مطروحــًا منهــا اإلقتراضــات لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة التــي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر واألرصــدة المقيــدة.

المعامالت بالعملة األجنبية   ٣-٢

يتــم تحويــل المعامــالت بالعملــة األجنبيــة إلــى العملــة التنفيذيــة بأســعار الصــرف الفوريــة الســائدة فــي تاريــخ المعاملــة. يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات الماليــة 

المنفــذة بالعمــالت األجنبيــة بتاريــخ التقريــر إلــى العملــة التنفيذيــة وفقــا ألســعار الصــرف الفوريــة الســائدة فــي تاريــخ المعاملــة. وتتمثــل أربــاح أو خســائر العمــالت 

األجنبيــة علــى البنــود النقديــة فــي الفــرق بيــن التكلفــة المطفــأة بالعملــة التنفيذيــة فــي بدايــة الفتــرة والتــي تتــم تســويتها بالربــح الفعلــي والمدفوعــات خــالل 

الفتــرة والتكلفــة المطفــأة بالعمــالت األجنبيــة المحولــة بســعر الصــرف الفــوري فــي نهايــة الفتــرة. وبالنســبة لألصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها 

بالقيمــة العادلــة فيتــم تحويلهــا بســعر الصــرف الســائد بتاريــخ المعاملــة.

أصول التمويل   ٣-٣

تتمثــل أصــول التمويــل فــي تمويــل متوافــق مــع الشــريعة تقدمــه النافــذة بدفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد. وتتضمــن التمويــل المقــدم مــن خــالل المرابحــة 

والمضاربــة والمشــاركة والمســاومة واإلجــارة واإلســتصناع والطــرق األخــرى للتمويــل اإلســالمي. تــدرج أصــول التمويــل بالتكلفــة المطفــأة مطروحــًا منهــا مخصــص 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة )إن وجــدت(. 

المرابحة  

مديونيــات المرابحــة هــي مبيعــات بشــروط مؤجلــة. ترتــب النافــذة معاملــة المرابحــة عــن طريــق شــراء ســلعة )تمثل موضــوع المرابحة( وبيعهــا للمرابح )المســتفيد( 

بهامــش ربــح زائــد عــن التكلفــة. ويتــم ســداد ســعر المبيعــات )التكلفــة مضافــًا إليهــا هامــش الربــح( علــى أقســاط مــن قبــل المرابــح خــالل فتــرة متفــق عليهــا. تــدرج 

مديونيــات المرابحــة بالصافــي مــن األربــاح المؤجلــة ومخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة )إن وجــد(. يعــد أي وعــد يقــوم بــه المرابــح المحتمــل التزامــًا.

أصــدرت منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢٨ للمرابحــة ومبيعــات الدفــع المؤجــل األخــرى فــي عــام ٢01٧. 

يحــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢٨ محــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢ الســابق "المرابحــة والمرابحــة ألمــر الشــراء" ومعيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢0 "البيــع 

بالدفــع المؤجــل". الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو تحديــد مبــادئ المحاســبة والتقريــر المناســبة لــإلدراج والقيــاس واإلفصــاح فيمــا يتعلــق بالمرابحــة ومعامــالت البيــع 

المؤجلــة األخــرى للبائعيــن والمشــترين، لمثــل هــذه المعامــالت.

المضاربة 

تدرج المضاربة بالقيمة العادلة للمقابل الممنوح مطروحًا منها أي مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة.

تعــد المضاربــة نوعــًا مــن الشــراكة بيــن العمــل ورأس المــال حيــث تســاهم النافــذة بــرأس المــال.  ويقــاس رأســمال المضاربــة الــذي تقدمــه النافــذة فــي البدايــة عينيــًا 

)إذا كان غيــر نقــدي( بالقيمــة العادلــة لألصــول. إذا نتــج عــن تقييــم األصــول فــرق بيــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة، يــدرج الفــرق كأربــاح أو خســائر للنافــذة.

فــي حــال إذا لحقــت خســارة أو ضــرر برأســمال المضاربــة قبــل بــدء العمــل دون أي ســوء تصــرف أو إهمــال مــن قبــل المضــارب، يتــم خصــم هــذه الخســائر مــن رأســمال 

المضاربــة وتعامــل كخســارة للنافــذة. وفــي حالــة اإلنهــاء أو التصفيــة، يــدرج المبلــغ غيــر المدفــوع مــن قبــل المضــارب كمديونيــة مســتحقة مــن المضــارب.

المشاركة

تمثــل عقــود المشــاركة شــراكًة بيــن النافــذة والعميــل حيــث يســاهم كل طــرف برأســمال مســاٍو أو بنســبة مختلفــة إلنشــاء مشــروع جديــد أو حصــة فــي مشــروع 

حالــي وحيــث يصبــح كل طــرف مالــكًا لــرأس المــال علــى أســاس نهائــي أو متناقــص ولــه حصــة مــن األربــاح أو الخســائر. تــدرج هــذه بالقيمــة العادلــة للمقابــل 

المدفــوع، ناقصــًا أي مبالــغ مشــطوبة أو مخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، إن وجــد. فــي حالــة المعامــالت المبنيــة علــى المشــاركة المتناقصــة، ترتبــط النافــذة 

بمشــاركة مبنيــة علــى شــراكة الملــك لتمويــل حصــة متفــق عليهــا لألصــل الثابــت )مثــل المنــزل أو األرض أو المصنــع أو اآلالت( مــع عمالئهــا وترتبــط باتفاقيــة دفــع 

أربــاح الســتغالل مشــاركة النافــذة مــن قبــل العميــل.

أاإلجارة المنتهية بالتمليك  

تــدرج مبدئيــًا بالتكلفــة متضمنــًة التكاليــف األوليــة المباشــرة. اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك هــي إيجــار ينقــل ســند الملكيــة القانونــي لألصــل المؤجــر إلــى المســتأجر 

فــي نهايــة اإلجــارة )فتــرة اإليجــار( شــريطة أن تتــم تســوية كافــة أقســاط اإلجــارة.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

أصول التمويل )تابع(  ٣-٣

يحمل االستهالك على أصول اإلجارة المنتهية بالتمليك بمعدالت محتسبة لشطب تكلفة كل أصل على مدار فترة اإليجار. 

تمثــل مديونيــات إيــرادات اإلجــارة اإليجــارات المعلقــة فــي نهايــة العــام مطروحــًا منهــا مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. وتصنــف مديونيــات إيــرادات اإلجــارة 

ضمــن أصــل آخــر. 

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

االســتصناع الــذي تتبعــه إجــارة منتهيــة بالتمليــك هــو منتــج لتمويــل اإلنشــاءات يتــم فيــه تطويــر العقــارات بموجــب عقــد "اســتصناع" بيــن العميــل والبنــك. يقــوم 

البنــك بتطويــر العقــار وبعــد االنتهــاء مــن األعمــال اإلنشــائية يتــم تأجيــر العقــار للعميــل بموجــب عقــد إجــارة منتهيــة بالتمليــك. ويدفــع العميــل اإليجــارات مســبقا 

أثنــاء أعمــال اإلنشــاء.

السلم

فــي عقــد الســلم يدفــع المشــتري مقدمــًا لكميــة ونــوع محدديــن مــن ســلعة، ويتــم تســليمها فــي تاريــخ محــدد بســعر فــوري متفــق عليــه. ينطبــق الســلم علــى 

ــخ العقــد ولكــن التســليم ســيتم فــي  ــل اإلنتــاج. يدفــع الســعر بتاري وجــه الخصــوص علــى المشــتريات الزراعيــة الموســمية ويمكــن اســتخدامه كوســيلة لتموي

المســتقبل والــذي ســيمكن المتعهــد مــن بيــع المخرجــات للنافــذة بســعر محــدد مســبقًا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يجــب تحديــد كافــة مواصفــات ونوعيــات وكميــات 

الســلعة فــي وقــت التســليم لتجنــب أي غمــوض قــد يتســبب فــي حــدوث نــزاع. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب االتفــاق علــى تاريــخ ووقــت التســليم ولكــن يمكــن تغييــره بموافقــة مشــتركة مــن الطرفيــن. تــدرج عقــود الســلم فــي التاريــخ الــذي تنشــأ 

بــه وتــدرج بالتكلفــة، مطروحــًا منهــا مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، إن وجــدت. 

المشاركة المتناقصة

فــي تمويــل المشــاركة المتناقصــة، يدخــل البنــك فــي المشــاركة علــى أســاس شــركة الملــك لتمويــل حصــة متفــق عليهــا مــن األصــل الثابــت )منــزل أو أرض أو 

مصنــع أو مكائــن( مــع عمالئــه ويدخــل فــي اتفــاق دفــع أربــاح الفتــرة لالســتفادة مــن حصــة مشــاركة البنــك مــن قبــل العميــل.

إستثمارات األوراق المالية    ٣-٤

)1(  التصنيف

مــا لــم يتــم ممارســة خيــارات اإلدراج المبدئــي غيــر القابلــة لإللغــاء المنصــوص عليهــا أدنــاه، يجــب أن تصنــف النافــذة اإلســتثمارات الخاضعــة لهــذا المعيــار علــى أنهــا 

تقــاس الحًقــا إمــا )1( بالتكلفــة المطفــأة، )٢( بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة أو )٣( القيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل، فــي أســاس كل مــن نمــوذج 

أعمــال النافــذة إلدارة اإلســتثمارات وخصائــص التدفقــات النقديــة المتوقعــة لإلســتثمار بمــا يتماشــى مــع طبيعــة العقــود اإلســالمية األساســية.

ينبغــي أن يتــم مبدئيــًا تصنيــف وقيــاس اإلســتثمار فــي أداة المديونيــة النقديــة، ألنهــا تعكــس مديونيــة فــي النهايــة، بالتكلفــة، حتــى وقــت تنفيــذ المعاملــة، 

وبالتكلفــة المطفــأة بعــد ذلــك.

يمكــن تصنيــف اإلســتثمار فــي أداة مــن نــوع المديونيــة غيــر النقديــة أو أداة إســتثمار أخــرى ضمــن أي مــن الفئــات الثــالث )1( التكلفــة المطفــأة، )٢( القيمــة العادلــة 

مــن خــالل حقــوق الملكيــة أو )٣( القيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل( إعتمــاًدا علــى نمــوذج عمــل النافــذة.

يتــم إدراج اإلســتثمار فــي أداة حقــوق الملكيــة كإســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل مــا لــم تتخــذ النافــذة خيــار تصنيــف غيــر قابــل لإللغــاء عنــد اإلدراج 

المبدئــي لتصنيفــه كإســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة. يجــب أن ينــدرج اإلســتثمار المحتفــظ بــه ألغــراض المتاجــرة دائًمــا بالقيمــة العادلــة مــن 

خــالل تصنيــف بيــان الدخــل.

)٢( اإلدراج والقياس المبدئي

ينبغــي إدراج جميــع اإلســتثمارات مبدئيــًا بقيمتهــا مضافــًا إليهــا تكاليــف المعاملــة بإســتثناء اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل. يتــم تحميــل 

ــة مــن خــالل بيــان الدخــل علــى بيــان الدخــل عنــد تكبدهــا. ينبغــي إدراج الطريقــة المعتــادة لشــراء  تكاليــف المعامــالت المتعلقــة باإلســتثمارات بالقيمــة العادل

اإلســتثمارات عنــد تحويــل الســيطرة إلــى المســتثمر.

٢٣٨٢٣٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

إستثمارات األوراق المالية )تابع(    ٣-٤

)٣( القياس الالحق

أ( إستثمارات بالتكلفة المطفأة

ينبغــي إعــادة قيــاس اإلســتثمارات المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة علــى هــذا النحــو بإســتخدام طريقــة معــدل الربــح الفعلــي. يتــم إثبــات جميــع المكاســب أو الخســائر 

الناتجــة عــن عمليــة اإلطفــاء وتلــك الناتجــة عــن إلغــاء اإلدراج أو انخفــاض قيمــة اإلســتثمار فــي بيــان الدخــل الموحــد. ينبغــي إختبــار اإلســتثمار المســجل بالتكلفــة 

المطفــأة لإلنخفــاض فــي القيمــة فــي كل فتــرة تقريــر وفًقــا لمعيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣0 "انخفــاض القيمــة والخســائر االئتمانيــة وااللتزامــات الشــاقة".

ب( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ــاح أو خســائر إعــادة القيــاس  ــر. يتــم إدراج أرب ــة فــي نهايــة كل فتــرة تقري ــة مــن خــالل بيــان الدخــل بالقيمــة العادل ينبغــي إعــادة قيــاس اإلســتثمار بالقيمــة العادل

ــة، فــي بيــان الدخــل الموحــد. الناتجــة، إن وجــدت الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادل

ج( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

يجــب إعــادة قيــاس اإلســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. يتــم إدراج أربــاح أو خســائر إعــادة القيــاس 

الناتجــة، إن وجــدت، والتــي تمثــل الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة ضمــن "احتياطــي القيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق 

الملكيــة". ينبغــي إختبــار اإلســتثمار المــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي القيمــة فــي كل فتــرة تقريــر وفقــًا 

لمعيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣0 " انخفــاض القيمــة والخســائر االئتمانيــة وااللتزامــات الشــاقة ".

)٤( إلغاء اإلدراج

يتــم إلغــاء إدراج إســتثمارات األوراق الماليــة عنــد إنتهــاء الحقــوق فــي إســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــول الماليــة أو عندمــا تكــون النافــذة قــد قامــت بتحويــل 

جميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة إلــى حــد كبيــر.

األصول وااللتزامات المالية األخرى   ٣-٥

)1( اإلدراج والقياس المبدئي

تــدرج النافــذة مبدئيــًا المســتحق مــن البنــوك وأصــول التمويــل وحســابات العمــالء الجاريــة والمســتحق للبنــك وبعــض األصــول األخــرى وااللتزامــات األخــرى فــي التاريــخ 

الــذي نشــأت فيــه. يتــم إثبــات جميــع األصــول وااللتزامــات الماليــة األخــرى مبدئيــًا فــي تاريــخ التســوية الــذي تصبــح فيــه النافــذة طرفــًا فــي األحــكام التعاقديــة لــألداة.

ــة مــن خــالل بيــان الدخــل، تكاليــف  ــا بالقيمــة العادلــة مضافــًا إلهــا، بالنســبة لبنــد غيــر مــدرج بالقيمــة العادل يتــم قيــاس األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي مبدئًي

ــى اإلســتحواذ أو اإلصــدار. ــة المنســوبة مباشــرة إل المعامل

بعــد القيــاس المبدئــي، يتــم الحًقــا قيــاس األصــول وااللتزامــات الماليــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الربــح الفعلــي بعــد خصــم أي مبالــغ 

مشــطوبة ومخصــص إنخفــاض القيمــة.

تقــوم النافــذة بإلغــاء إدراج األصــل المالــي عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي، أو عندمــا تقــوم بتحويــل األصــل المالــي فــي 

معاملــة يتــم فيهــا تحويــل جميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل المالــي إلــى حــد كبيــر أو عندمــا ال تقــوم النافــذة بتحويــل أو اإلحتفــاظ بشــكل كبيــر بجميــع مخاطــر 

ومزايــا الملكيــة وال تحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل المالــي. يتــم إدراج أي حصــة فــي األصــول الماليــة المحولــة المؤهلــة لإلســتبعاد والتــي تــم إنشــاؤها أو اإلحتفــاظ 

بهــا مــن قبــل النافــذة كأصــل أو التــزام منفصــل فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد. عنــد إســتبعاد األصــل المالــي، يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل 

)أو القيمــة الدفتريــة المخصصــة لجــزء مــن األصــل المحــول( والمقابــل المســتلم )بمــا فــي ذلــك أي أصــل جديــد تــم الحصــول عليــه مطروًحــا منــه أي التــزام جديــد 

مفتــرض( فــي بيــان الدخــل الشــامل.

)٢( إلغاء إدراج األصول وااللتزامات المالية

تقــوم النافــذة بإلغــاء إدراج األصــل المالــي عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي، أو عندمــا تقــوم بتحويــل األصــل المالــي فــي 

معاملــة يتــم فيهــا تحويــل جميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل المالــي إلــى حــد كبيــر أو التــي ال تقــوم النافــذة بالتحويــل وال تحتفــظ بشــكل جوهــري بجميــع مخاطــر 

ومزايــا الملكيــة وال تحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل المالــي. يتــم إدراج أي حصــة فــي أألصــول الماليــة المحولــة المؤهلــة لالســتبعاد والتــي تــم إنشــاؤها أو اإلحتفــاظ 

بهــا مــن خــالل النافــذة كأصــل أو التــزام منفصــل فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد. عنــد إســتبعاد األصــل المالــي، يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل 

)أو القيمــة الدفتريــة المخصصــة لجــزء مــن األصــل المحــول( والمقابــل المســتلم )بمــا فــي ذلــك أي أصــل جديــد تــم الحصــول عليــه مطروًحــا منــه أي التــزام جديــد 

مفتــرض( فــي بيــان الدخــل الموحــد.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

األصول وااللتزامات المالية األخرى  )تابع(  ٣-٥

)٣( إلغاء إدراج األصول وااللتزامات المالية

تدخــل النافــذة فــي معامــالت حيــث تقــوم بتحويــل األصــول المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد الخــاص بهــا، ولكنهــا تحتفــظ إمــا بجميــع أو جميــع المخاطــر 

والمكافــآت لألصــول المحولــة أو جــزء منهــا. إذا تــم اإلحتفــاظ بــكل المخاطــر والمكافــآت أو جميعهــا بشــكل جوهــري، فلــن يتــم إلغــاء إدراج األصــول المحولــة.

فــي المعامــالت التــي ال تحتفــظ فيهــا النافــذة أو تنقــل بشــكل كبيــر جميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل المالــي وتحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل، تســتمر النافــذة 

فــي إدراج األصــل إلــى حــد مشــاركته المســتمرة، والتــي تحددهــا مــدى التــي يتعــرض لهــا لتغيــرات فــي قيمــة األصــل المحــول.

فــي معامــالت معينــة، تحتفــظ النافــذة بااللتــزام بخدمــة األصــل المالــي المحــول مقابــل رســوم. يتــم إســتبعاد األصــل المحــول إذا كان يســتوفي معاييــر إلغــاء اإلدراج. 

يتــم إدراج األصــل أو االلتــزام لعقــد الخدمــة، إعتمــاًدا علــى مــا إذا كانــت رســوم الخدمــة أكثــر مــن )أصــل( كاٍف أو أقــل مــن )التــزام( كاٍف ألداء الخدمــة. تلغــي النافــذة 

إدراج االلتزامــات الماليــة عندمــا يتــم اإلعفــاء مــن التزاماتهــا التعاقديــة أو إلغاؤهــا أو إنتهــاء صالحيتهــا.

٣-٦  مقاصة األصول وااللتزامات المالية

تتــم تســوية األصــول وااللتزامــات الماليــة فقــط ويتــم تســجيل صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي عندمــا يكــون هنــاك حــق واجــب النفــاذ قانوًنــا لمقاصــة المبالــغ 

المدرجــة وتعتــزم النافــذة إمــا التســوية علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق األصــل وتســوية االلتــزام فــي وقــت واحــد. يتــم عــرض اإليــرادات والمصروفــات علــى أســاس 

الصافــي فقــط عندمــا تســمح المعاييــر المحاســبية بذلــك أو لألربــاح والخســائر الناشــئة عــن مجموعــة مــن المعامــالت المماثلــة.

٣-7  تعديل الموجودات والمطلوبات المالية

األصول المالية

ــا. إذا اختلفــت التدفقــات  ــا جوهرًي ــة لألصــل المعــدل مختلفــة اختالًف ــي، تقــوم النافــذة بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقدي إذا تــم تعديــل شــروط األصــل المال

ــة، يتــم إلغــاء إدراج  ــي األصلــي تعتبــر منتهيــة الصالحيــة. فــي هــذه الحال ــة مــن األصــل المال ــة للتدفقــات النقدي ــا، فــإن الحقــوق التعاقدي ــا جوهرًي ــة اختالًف النقدي

األصــل المالــي األصلــي ويتــم إدراج األصــل المالــي الجديــد بالقيمــة العادلــة، وإعــادة إحتســاب معــدل ربــح فعــال جديــد لألصــل. وبالتالــي، يعتبــر تاريــخ إعــادة التفــاوض 

هــو تاريــخ اإلدراج المبدئــي لغــرض إحتســاب إنخفــاض القيمــة، بمــا فــي ذلــك لغــرض تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان قــد حدثــت أم ال.

ــا، فــإن التعديــل ال يــؤدي إلــى إســتبعاد األصــل المالــي. فــي هــذه  ــا جوهرًي ــة لألصــل المعــدل المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة إختالًف ــم تختلــف التدفقــات النقدي إذا ل

الحالــة، تقــوم النافــذة بإعــادة إحتســاب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي بنــاًء علــى التدفقــات النقديــة المعدلــة لألصــول الماليــة وتــدرج المبلــغ الناتــج مــن 

تعديــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة كأربــاح أو خســارة تعديــل فــي بيــان الدخــل الموحــد. إذا تــم إجــراء مثــل هــذا التعديــل بســبب الصعوبــات الماليــة للطــرف المقابــل 

الممــول، يتــم عــرض الربــح أو الخســارة مــع خســائر إنخفــاض القيمــة. فــي حــاالت أخــرى، يتــم عرضهــا كدخــل صافــي مــن أنشــطة التمويــل

التزامات مالية

تلغــي النافــذة إدراج االلتــزام المالــي عندمــا يتــم تعديــل شــروطه، وتكــون التدفقــات النقديــة لاللتــزام المعــدل مختلفــة إختالًفــا جوهرًيــا. فــي هــذه الحالــة، يتــم إدراج 

االلتــزام المالــي الجديــد علــى أســاس الشــروط المعدلــة بالقيمــة العادلــة. يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي الملغــي وااللتــزام المالــي الجديــد 

بشــروط معدلــة فــي بيــان الدخــل الموحــد.

إنخفاض قيمة األصول المالية )بخالف إستثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية(  8-٣

تتكــون األصــول الماليــة مــن النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة والذمــم المدينــة وتمويل المشــاركة واإلســتثمارات - أدوات الديــن بالتكلفة المطفأة 

واإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك وبعــض األصــول األخــرى. تظهــر األرصــدة المتعلقــة بهــذه العقــود بالصافي بعــد خصم مخصص الخســائر االئتمانيــة المتوقعة.

إنخفاض قيمة األصول المالية

تطبــق النافــذة منهجــًا مــن ثــالث مراحــل لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة. تنتقــل األصــول مــن خــالل المراحــل 

الثــالث التاليــة بنــاًء علــى التغييــر فــي الجــودة االئتمانيــة منــذ اإلدراج المبدئــي.

المرحلة 1: الخسائر االئتمانية المتوقعة لـ 1٢ شهرًا

بالنســبة للتعرضــات التــي لــم تكــن هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان، منــذ اإلدراج المبدئــي، جــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة والتــي 

تمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التعثــر عــن الســداد فــي عقــد مالــي والــذي يكــون ممكنــًا خــالل 1٢ شــهًرا بعــد تاريــخ التقريــر )أو فتــرة أقصــر 

إذا كان العمــر المتوقــع لــألداة الماليــة أقــل مــن 1٢ شــهًرا(.

٢٤٠٢٤١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

إنخفاض قيمة األصول المالية )بخالف إستثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية(    8-٣
)تابع(

المرحلة ٢: الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة - ليست منخفضة القيمة االئتمانية

بالنســبة لتعرضــات االئتمــان حيــث كان هنــاك معــدل زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلدراج المبدئــي ولكــن لــم تتعــرض إلنخفــاض ائتمانــي، يتــم إثبــات 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة. الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة هــي الخســارة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث التعثــر عــن الســداد المحتملــة 

علــى مــدى العمــر المتوقــع للعقــد المالــي. الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة )المرحلــة ٢( هــي تقديــر مرجــح بخســائر االئتمــان ويتــم تحديدهــا بنــاًء 

علــى الفــرق بيــن مجمــوع القيمــة الحاليــة لجميــع حــاالت العجــز النقــدي والقيمــة الدفتريــة. النقــص النقــدي هــو الفــرق بيــن جميــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة 

المســتحقة للنافــذة والقيمــة الحاليــة للمبلــغ القابــل لإلســترداد لألصــول الماليــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا االئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر.

المرحلة ٣: الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة - ضعف االئتمان

يتــم تقييــم العقــود الماليــة علــى أنهــا منخفضــة القيمــة االئتمانيــة عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر مــن األحــداث التــي لهــا تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية 

المقــدرة لذلــك األصل.

بالنســبة للعقــود الماليــة للمرحلــة الثالثــة، يتــم تحديــد خســائر إنخفــاض االئتمــان بنــاًء علــى الفــرق بيــن صافــي القيمــة الدفتريــة والمبلــغ القابــل لالســترداد للعقــد 

المالــي. فــي هــذا الصــدد، تــدرج النافــذة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة لهــذا التمويــل مــع تحديــد إحتماليــة الســداد بنســبة ٪100.

األصول المالية منخفضة القيمة االئتمانية

فــي تاريــخ كل تقريــر، تقــوم النافــذة بتقييــم مــا إذا كانــت األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة قــد تعرضــت إلنخفــاض القيمــة االئتمانيــة. يتضمــن الدليــل 

علــى أن األصــل المالــي منخفــض القيمــة االئتمانيــة البيانــات التاليــة التــي يمكــن مالحظتهــا:

	yصعوبة مالية كبيرة للمدين أو الُمصدر؛

	yخرق العقد مثل التقصير أو حدث متأخر؛ أو

	yإحتمالية دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

فيما يلي المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة:

	yالتعثر المحتمل في السداد؛

	yالخسارة الناتجة عن التعثر في السداد؛ و

	y.التعرض عند التعثر

يتــم إشــتقاق هــذه المؤشــرات بشــكل عــام مــن النمــاذج المطــورة داخلًيــا والبيانــات التاريخيــة األخــرى. يتــم تعديلهــا لتعكــس المعلومــات التطلعيــة علــى النحــو 

التالــي.

تعريف التعثر في السداد

تعتبــر النافــذة أن األصــل المالــي قــد تعثــر فــي الســداد عندمــا يكــون مــن غيــر المحتمــل أن يدفــع المديــن التزاماتــه االئتمانيــة للنافــذة بالكامــل، دون لجــوء النافــذة 

إلــى إجــراءات مثــل تصفيــة الضمانــات؛ أو عــادًة عندمــا يتأخــر المديــن عــن موعــد إســتحقاقه ألكثــر مــن ٩0 يوًمــا ألي التــزام ائتمانــي جوهــري تجــاه النافــذة. عنــد تقييــم 

مــا إذا كان المديــن متخلًفــا، تأخــذ النافــذة فــي اإلعتبــار العوامــل النوعيــة مثــل مخالفــات التعهــدات والعوامــل الكميــة مثــل حالــة التأخيــر وعــدم ســداد التــزام آخــر 

مــن قبــل نفــس الُمصــدر للنافــذة.

التعثر المحتمل

تعتبــر درجــات مخاطــر االئتمــان مــن المدخــالت األساســية فــي تحديــد هيــكل مصطلــح التعثــر المحتمــل للتعرضــات. تقــوم النافــذة بجمــع معلومــات األداء والتخلــف 

عــن الســداد حــول التعــرض لمخاطــر االئتمــان وتحليلهــا مــن خــالل تصنيــف مخاطــر االئتمــان للشــركات وأيــام تجــاوز تاريــخ االســتحقاق لمحفظــة التجزئــة. تســتخدم 

النافــذة نمــاذج إحصائيــة لتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا وتوليــد تقديــرات التعثــر المحتمــل للتعرضــات وكيــف مــن المتوقــع أن تتغيــر نتيجــة لمــرور الوقــت. 

ــر  ــرات فــي عوامــل اإلقتصــاد الكلــي الرئيســية، عب ــرات فــي معــدالت التخلــف عــن الســداد والتغي ــرة العالقــات بيــن التغيي ــد ومعاي يتضمــن هــذا التحليــل تحدي

مختلــف المناطــق الجغرافيــة التــي تعمــل فيهــا النافــذة.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

إنخفاض قيمة األصول المالية )بخالف إستثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية(    8-٣
)تابع(

أنواع التعثر المحتمل المستخدمة إلحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

- التعثــر المحتمــل عــن الســداد لمــدة 1٢ شــهًرا - هــذا هــو اإلحتمــال التقديــري للتعثــر فــي الســداد الــذي يحــدث خــالل االثنــي عشــر شــهًرا القادمــة )أو علــى مــدى 

العمــر المتبقــي لــألداة الماليــة إذا كان ذلــك أقــل مــن 1٢ شــهًرا(. يســتخدم هــذا إلحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 1٢ شــهًرا.

- التعثــر المحتمــل مــدى الحيــاة - هــذا هــو اإلحتمــال المقــدر بحــدوث تعثــر خــالل العمــر المتبقــي لــألداة الماليــة. يســتخدم هــذا إلحتســب الخســائر االئتمانيــة 

المتوقعــة مــدى الحيــاة لـــ "المرحلــة ٢".

المعلومات التطلعية

في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بها، تعتمد النافذة على مجموعة واسعة من المعلومات التطلعية كمدخالت إقتصادية، مثل:

	yالناتج المحلي اإلجمالي

	yالمدخرات واإلستثمار

	yالتضخم

	yإحصاءات التجارة

	yالتركيبة السكانية

	yالدخل والمصروف

	yالدين العام

	yالعقارات

	yالمؤشرات المركبة

	yأسعار النفط وإنتاجه

قــد ال تلتقــط المدخــالت والنمــاذج المســتخدمة فــي إحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة دائًمــا جميــع خصائــص الســوق فــي تاريــخ البيانــات الماليــة. وإلظهــار 

ــا كتعديــالت مؤقتــة عندمــا تكــون هــذه اإلختالفــات جوهريــة بشــكل كبيــر. ذلــك، يتــم إجــراء التعديــالت النوعيــة أو التراكبــات أحياًن

الخسارة الناتجة عن التعثر

الخســارة الناتجــة عــن التعثــر هــو الحجــم الــذي يحــدد مقــدار الخســارة التــي ستنشــأ فــي حالــة تخلــف الملتــزم عــن الســداد. يتــم إحتســاب ذلــك مــن خــالل النظــر فــي 

الضمانــات والمــوارد األخــرى المتاحــة للنافــذة والتــي يمكــن إســتخدامها إلســترداد األصــل فــي حالــة التعثــر فــي الســداد.

تقــدر النافــذة مؤشــرت الخســارة الناتجــة عــن التعثــر بنــاًء علــى تاريــخ معــدالت إســترداد المطالبــات ضــد األطــراف المقابلــة المتعثــرة، بنــاًء علــى البيانــات التاريخيــة 

بإســتخدام كل مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة. لتقديــر الخســارة الناتجــة عــن التعثــر، تأخــذ النافــذة فــي اإلعتبــار إســتخدام أي مــن الطــرق التاليــة:

التاريــخ اإلفتراضــي الداخلــي: عنــد توفــر البيانــات، يمكــن تقديــر الخســارة الناتجــة عــن التعثــر بإســتخدام المعلومــات اإلفتراضيــة التاريخيــة وبيانــات االســترداد 

المقابلــة.

نموذج بازل للخسارة الناتجة عن التعثر: اللوائح المحلية الموصى بها الخسارة الناتجة عن التعثر وفقًا لبازل والمعدلة حسب الضمانات المتاحة.

الخســارة الناتجــة عــن التعثــر القائمــة علــى الضمانــات: للتمويــل المضمــون، تســتخدم النافــذة الخســارة الناتجــة عــن التعثــر المســتندة إلــى الضمانــات، حيــث يكــون 

للنافــذة إطــار إدارة ضمانــات فعــال قــادر علــى تقييــم وتقديــم تقييــم ضمــان محــدث وإنشــاء رســوم قانونيــة وإمكانيــة إنفــاذ. ومــع ذلــك، تطبــق النافــذة ســقفًا 

بنســبة 10٪ بغــض النظــر عــن التغطيــة الجانبيــة للتعــرض.

التعرض عند التعثر

يمثــل التعــرض عنــد التعثــر التعــرض المتوقــع فــي حالــة التعثــر. تســتمد النافــذة التعــرض عنــد التعثــر مــن التعــرض الحالــي للطــرف المقابــل والتغييــرات المحتملــة 

علــى المبالــغ الحاليــة المســموح بهــا بموجــب العقــد بمــا فــي ذلــك اإلطفــاء. التعــرض عنــد التعثــر لألصــل المالــي هــو إجمالــي قيمتــه الدفتريــة. بالنســبة اللتزامــات 

التمويــل والضمانــات الماليــة، يتــم تحويــل التعــرض عنــد التعثــر إلــى معــادالت الميزانيــة العموميــة.

٢٤٢٢٤٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

إنخفاض قيمة األصول المالية )بخالف إستثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية(    8-٣
)تابع(

التعرض عند التعثر في الميزانية العمومية

ــغ المســتحق فــي وقــت التخلــف عــن الســداد. يجــب أن يؤخــذ التعــرض عنــد التعثــر فــي الميزانيــة  التعــرض عنــد التعثــر لبنــود الميزانيــة العموميــة هــي المبل

العموميــة مباشــرة بشــرط إدراج هيــكل الســداد الخــاص بهــا.

يجــب تقديــر المدفوعــات المســبقة بإســتخدام االتجاهــات الســابقة وخصمهــا مــن التعــرض عنــد التعثــر أثنــاء إحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. ال يوجــد تاريــخ 

دفــع ثابــت للتعرضــات خــارج الميزانيــة العموميــة للتعرضــات خــارج الميزانيــة العموميــة ؛ وبالتالــي، يتــم إحتســاب التعــرض عنــد التعثــر خــارج الميزانيــة العموميــة 

بعــد تطبيــق عامــل تحويــل االئتمــان علــى المبلــغ االســمي للتعــرض خــارج الميزانيــة العموميــة. تســتخدم النافــذة الطريقــة التاليــة لوضــع عامــل تحويــل االئتمــان 

للتعــرض عنــد التعثــر خــارج الميزانيــة العموميــة.

اإلطــار التنظيمــي لعامــل تحويــل االئتمــان - عنــد غيــاب البيانــات الداخليــة، تســتخدم النافــذة نفــس نمــوذج بــازل لعامــل تحويــل االئتمــان المســتخدم إلحتســاب 

نســبة كفايــة رأس المــال وفًقــا للوائــح البنــك المركــزي. هــذه المعــدالت هــي ٢0٪ للتعرضــات ذات تاريــخ اســتحقاق يســاوي أو أقــل مــن ســنة واحــدة و ٥0٪ للتعرضــات 

التــي تزيــد عــن ذلــك.

إحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الجماعي والتدريج

بشــكل عــام، يتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى التعرضــات الكبيــرة بشــكل فــردي والتمويــالت منخفضــة القيمــة االئتمانيــة بشــكل فــردي. بالنســبة 

لتعرضــات التجزئــة والتعرضــات األخــرى للمؤسســات الصغيــرة الحجــم، حيــث تتوفــر معلومــات أقــل خاصــة بالعميــل، يتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى 

أســاس جماعــي. يتضمــن هــذا معلومــات خاصــة بالجهــة المديــن، مثــل التأخــر فــي الســداد، والخبــرة التاريخيــة الجماعيــة للخســائر، ومعلومــات االقتصــاد الكلــي 

االستشــرافية.

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر التخلــف عــن الســداد فــي العقــود الماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي، تأخــذ النافــذة بعيــن االعتبــار المعلومــات 

المعقولــة والداعمــة ذات الصلــة والمتاحــة دون تكلفــة وجهــود ال داعــي لهــا. يتضمــن ذلــك كاًل مــن المعلومــات والتحليــالت الكميــة والنوعيــة، بنــاًء علــى الخبــرة 

التاريخيــة للنافــذة وتقييــم ائتمــان الخبــراء بمــا فــي ذلــك المعلومــات التطلعيــة، بمــا فــي ذلــك األيــام التــي تجــاوزت االســتحقاق وتصنيــف المخاطــر.

يتم إجراء التقييم لمنشأة معينة بدالً من الطرف المقابل. حيث قد يكون لكل تسهيل مخاطر ائتمانية مختلفة عند التحقق المبدئي.

يختلــف تطبيــق المتطلبــات المذكــورة أعــاله مــن الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان علــى مواقــع مختلفــة مــن النافــذة اعتمــاًدا علــى عــدد مــن الظــروف التــي 

يواجههــا كل موقــع ويطبــق كل موقــع منهجيــة قويــة لتقييــم المخاطــر تتناســب مــع الحجــم والتعقيــد والهيــكل واألهميــة االقتصاديــة وملــف مخاطــر محفظتها.

األصول المالية المعاد التفاوض بشأنها

قــد يتــم تعديــل الشــروط التعاقديــة للتمويــل لعــدد مــن األســباب بمــا فــي ذلــك ظــروف الســوق المتغيــرة وعوامــل أخــرى ال تتعلــق بالتدهــور االئتمانــي الحالــي أو 

المحتمــل للعميــل. عندمــا يتــم تعديــل شــروط األصــل المالــي وال يــؤدي التعديــل إلــى االســتبعاد مــن الدفاتــر، فــإن تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان الخاصــة 

باألصــل قــد زادت بشــكل كبيــر يعكــس مقارنــة مــا تبقــى مــن مخاطــر ائتمــان األصــل فــي تاريــخ التقريــر بنــاًء علــى الشــروط المعدلــة، مــع المتبقــي تقديــر التعثــر 

المحتمــل مــدى الحيــاة بنــاًء علــى البيانــات عنــد اإلدراج المبدئــي والشــروط التعاقديــة األصليــة.

تعيــد النافــذة التفــاوض بشــأن التمويــل للعمــالء الذيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة لتعظيــم فــرص التحصيــل وتقليــل مخاطــر التخلــف عــن الســداد. قــد يشــمل 

ــل. تقــوم اإلدارة بشــكل مســتمر بمراجعــة التســهيالت المعــاد التفــاوض بشــأنها  ــدة لتوفيــر التموي ــد ترتيبــات الدفــع وتوثيــق اتفــاق الشــروط الجدي ــك تمدي ذل

للتأكــد مــن اســتيفاء جميــع المعاييــر وأنــه مــن المحتمــل حــدوث مدفوعــات مســتقبلية.

يتــم تصنيــف الحســابات التــي تعمــل قبــل إعــادة الهيكلــة ولكــن تمــت إعــادة هيكلتهــا بســبب صعوبــة ماليــة فــي المرحلــة ٢. الحســابات غيــر العاملــة أو التــي 

تســتوفي أي معاييــر لتصنيفهــا علــى أنهــا غيــر عاملــة، ثــم يتــم تصنيــف هــذه الحســابات المعــاد هيكلتهــا ضمــن المرحلــة ٣.

اإلنتقال رجعي

نمــوذج التــدرج فــي معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣0 ذو طبيعــة متناظــرة حيــث أن الحركــة عبــر المراحــل هــي ظاهــرة "ذات اتجاهيــن". ومــع ذلك، فــإن الحركة إلــى الوراء 

عبــر المراحــل ليســت فوريــة بمجــرد عــدم تفعيــل مؤشــرات الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان. بمجــرد عــدم تفعيــل هــذه المؤشــرات، يجــب معايــرة العــودة إلــى 

المرحلــة 1 أو المرحلــة ٢ وال يمكــن أن تكــون تلقائيــة أو فوريــة. تؤخــذ فــي االعتبــار معاييــر معينــة مثــل فتــرة التهدئــة ومؤشــرات الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان 

وســجل الدفــع لترحيــل العمــالء إلــى الــوراء إلــى المرحلــة ٢ أو المرحلــة 1. تؤخــذ العوامــل التاليــة بمــا فــي ذلــك فتــرة العــالج فــي االعتبــار ألي إنتقــال رجعــي:

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

إنخفاض قيمة األصول المالية )بخالف إستثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية(    8-٣
)تابع(

 من المرحلة ٢ إلى المرحلة 1

	y.معايير تصنيف التعرض إلى المرحلة ٢ )المعايير التي تم تناولها في قسم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان أعاله( لم تعد موجودة

	y.سداد محدث بدون متأخرات

	yفترة تهدئة / عالج ال تقل عن 6 أشهر ألي حسابات المرحلة الثانية؛ و

	y.فترة تهدئة / معالجة ال تقل عن 1٢ شهًرا للحسابات المعاد هيكلتها

من المرحلة ٣ إلى المرحلة ٢

	yمعايير تصنيف التعرض إلى المرحلة ٣ )المعايير التي تم تناولها في القسم االفتراضي أعاله( لم تعد موجودة؛

	yسداد محدث بدون متأخرات. و

	y.فترة تهدئة / معالجة ال تقل عن 1٢ شهًرا للمرافق غير العاملة والتي تمت إعادة هيكلتها

عامل تحويل االئتمان

يأخــذ تقديــر التعثــر المحتمــل فــي اإلعتبــار أي تغييــرات غيــر متوقعــة فــي التعــرض بعــد تاريــخ التقييــم، بمــا فــي ذلــك تقديــر الســحوبات المتوقعــة علــى التســهيالت 

الملتزمــة مــن خــالل تطبيــق عامــل تحويــل االئتمــان. يتــم تقديــر التعثــر المحتمــل بإســتخدام التعــرض المعلــق المعــدل بواســطة مــرات عامــل تحويــل االئتمــان الجــزء 

غيــر المســحوب مــن المرافق.

يتــم احتســاب التعــرض القائــم علــى أســاس المبلــغ األساســي زائــد الربــح ناقًصــا المدفوعــات المســبقة المتوقعــة. الجــزء غيــر المســحوب يشــير إلــى جــزء مــن حــد 

االئتمــان غيــر المســتخدم. ســيكون عامــل تحويــل االئتمــان المطبــق علــى المرافــق هــو أعلــى متوســط االســتخدام الســلوكي خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة أو 

رســوم رأس المــال.

الشطب

ــا( عندمــا ال يكــون هنــاك احتمــال واقعــي الســتردادها. هــذا هــو الحــال بشــكل عــام عندمــا تقــرر النافــذة أن  ــا أو كلًي ــل )إمــا جزئًي يتــم شــطب تســهيالت التموي

المديــن ليــس لديــه أصــول أو مصــادر دخــل يمكــن أن تولــد تدفقــات نقديــة كافيــة لســداد المبالــغ الخاضعــة للشــطب. ومــع ذلــك، قــد تظــل األصــول الماليــة التــي 

تــم شــطبها خاضعــة ألنشــطة اإلنفــاذ مــن أجــل االمتثــال إلجــراءات النافــذة الســترداد المبالــغ المســتحقة.

قياس القيمة العادلة  ٣-٩

تقتضــي العديــد مــن السياســات المحاســبية واإلفصاحــات الخاصــة بالنافــذة تحديــد القيمــة العادلــة لــكل مــن األصــول وااللتزامــات الماليــة وغيــر الماليــة. تــم تحديــد 

القيمــة العادلــة ألغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح اســتناداً إلــى عــدة سياســات وطــرق محاســبية. ويتــم اإلفصــاح متــى كان ممكنــًا عــن المعلومــات حــول االفتراضــات 

التــي تــم وضعهــا عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ضمــن اإليضاحــات المرتبطــة بذلــك األصــل أو االلتــزام. والقيمــة العادلــة هــي الســعر المســتلم لقــاء بيــع األصــل أو 

المدفــوع لتســوية االلتــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة إلــى افتــراض تنفيــذ معاملــة بيــع 

األصــل أو تســوية االلتــزام فــي: 

	y السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو

	y .في السوق األكثر مالءمة لبيع األصل أو تسوية االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي

يجــب أن تتمكــن النافــذة مــن الوصــول إلــى الســوق الرئيســي أو الســوق األكثــر مالءمــة. يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي 

مــن المحتمــل أن يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام، بافتــراض أن المشــاركين فــي الســوق ســيعملون لتحقيــق مصالحهــم 

االقتصاديــة المثلــى. 

يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غيــر المالــي قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة مــن خــالل االســتخدام االمثــل، أو مــن خــالل بيعــه إلــى 

مشــارك آخــر فــي الســوق مــن المحتمــل أن يســتخدم األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه.

تســتخدم النافــذة أســاليب تقييــم مالئمــة للظــروف وبقــدر مــا يتوافــر مــن بيانــات ومعلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، مــع تحقيــق أقصــى اســتخدام 

للمدخــالت الملحوظــة ذات الصلــة والحــد مــن اســتخدام المدخــالت غيــر الملحوظــة.

تصنــف كافــة األصــول وااللتزامــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو االفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة ضمــن الجــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة، والمبيــن الحقــا، 

اســتناداً إلــى أقــل مســتوى مــن المدخــالت والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

٢٤٤٢٤٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

قياس القيمة العادلة )تابع(  ٣-٩

	yالمستوى 1: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة؛

	y المســتوى ٢: أســاليب تقييــم يكــون بهــا أقــل مســتوى مــن المدخــالت والــذي يمثــل تأثيــرا جوهريــا علــى قيــاس القيمــة العادلــة ملحوًظــا بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر؛

	y.المستوى ٣: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة العادلة غير ملحوظ

بالنســبة لألصــول وااللتزامــات المدرجــة فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس متكــرر، يحــدد البنــك مــا إذا كانــت التحويــالت قــد حدثــت بيــن مســتويات الجــدول الهرمــي 

عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف )اســتناداً إلــى أقــل مســتوى مــن المدخــالت الجوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة فتــرة كل تقريــر.

ــًا للسياســات  ــى تحليــل الحــركات فــي قيمــة األصــول وااللتزامــات والتــي يتعيــن إعــادة قياســها أو إعــادة تقييمهــا طبق ــر عل ــخ كل تقري تعمــل النافــذة فــي تاري

المحاســبية للبنــك. وألغــراض هــذا التحليــل، يتحقــق البنــك مــن المدخــالت الرئيســية المطبقــة فــي أحــدث تقييــم عــن طريــق مقارنــة المعلومــات المســتخدمة فــي 

احتســاب التقييــم بالعقــود والمســتندات األخــرى ذات الصلــة.

كما تقوم النافذة بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل والتزام بالمصادر الخارجية ذات الصلة بغرض تحديد مدى معقولية التغيرات.

ــه  ــزام والمخاطــر المرتبطــة ب ــى طبيعــة وســمات األصــل أو االلت ــات لألصــول وااللتزامــات اســتناًدا إل ــد فئ ــة، قامــت النافــذة بتحدي لغــرض إفصاحــات القيمــة العادل

ــة كمــا هــو موضــح أعــاله. ومســتوى الجــدول الهرمــي للقيمــة العادل

أوراق القبول   1٣-٠

يتــم اإلفصــاح عــن أوراق القبــول فــي بيــان المركــز المالــي ضمــن األصــول األخــرى مــع اإلفصــاح عــن التــزام مقابــل ضمــن االلتزامــات األخــرى. وبالتالــي، ليــس هنــاك التــزام 

إزاء أوراق القبــول خــارج الميزانيــة العموميــة.

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر  11-٣

تتضمــن المشــتقات المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر كافــة األصــول وااللتزامــات المشــتقة التــي ال يتــم تصنيفهــا كأصــول للمتاجــرة أو التزامــات للمتاجــرة. يتــم 

قيــاس هــذه المشــتقات وفقــًا للقيمــة العادلــة فــي بيــان المركــز المالــي. وتعتمــد معاملــة التغيــرات فــي قيمتهــا العادلــة علــى تصنيفهــا ضمــن الفئــات التاليــة:

تحوط القيمة العادلة  )1(

عنــد تصنيــف األداة المشــتقة كتحــوط للتغيــر فــي القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام معتــرف بــه أو التــزام ثابــت، يتــم تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألداة 

المشــتقة مباشــرًة فــي بيــان الدخــل الشــامل باإلضافــة إلــى التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للبنــد المتحــوط لــه المتعلــق بالمخاطــر المتحــوط لهــا. 

ــة أو إلغــاء  ــة أال تعــد تســتوفي معاييــر محاســبة التحــوط للقيمــة العادل ــة انتهــاء ســريان األداة المشــتقة أو بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها أو فــي حال فــي حال

التصنيــف، يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط. إن أي تعديــل يتــم إجــراؤه علــى البنــد المتحــوط لــه حتــى تلــك المرحلــة بواســطة طريقــة الفائــدة الفعليــة، يتــم إطفــاؤه 

ضمــن األربــاح أو الخســائر كجــزء مــن معــدل الفائــدة الفعلــي المعــاد احتســابه للبنــد علــى مــدى عمــره المتبقــي.

تحوط التدفقات النقدية  )٢(

فــي حالــة تصنيــف األداة المشــتقة كأداة تحــوط غرضهــا التحــوط مــن التبايــن فــي التدفقــات النقديــة المنســوبة لمخاطــرة معينــة مرتبطــة بأصــل أو التــزام مســجل 

أو معاملــة متوقعــة محتملــة بدرجــة كبيــرة والــذي قــد يؤثــر علــى األربــاح أو الخســائر، يتــم تســجيل الجــزء الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألداة المشــتقة 

ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى ضمــن احتياطــي التحــوط. ويعــاد تصنيــف المبلــغ المســجل ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى األربــاح أو الخســائر كتعديــل إعــادة 

تصنيــف فــي نفــس الفتــرة التــي توثــر فيهــا التدفقــات النقديــة المتحــوط لهــا علــى األربــاح أو الخســائر وضمــن نفــس البنــد بقائمــة الدخــل الشــامل. ويتــم تســجيل 

أي جــزء غيــر فعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألداة المشــتقة مباشــرًة ضمــن األربــاح أو الخســائر.

فــي حالــة انتهــاء ســريان أداة التحــوط المشــتقة أو بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها أو فــي حالــة أال تعــد تســتوفي معاييــر محاســبة التحــوط للتدفقــات النقديــة 

أو إلغــاء تصنيــف التحــوط، يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط علــى الفــور. فــي إطــار وقــف تحــوط المعاملــة المتوقعــة، يعــاد تصنيــف المبلــغ المتراكــم المســجل ضمــن 

اإليــرادات الشــاملة األخــرى مــن الفتــرة التــي كان التحــوط فيهــا فعــاالً مــن حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الدخــل الشــامل كتعديــل إعــادة تصنيــف عنــد وقــوع المعاملــة 

المتوقعــة وتأثيرهــا علــى األربــاح أو الخســائر. وإذا لــم يعــد مــن المتوقــع حــدوث المعاملــة المتوقعــة، يعــاد تصنيــف الرصيــد ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى علــى 

الفــور إلــى األربــاح أو الخســائر كتعديــل إعــادة تصنيــف.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر )تابع(  11-٣

المشتقات األخرى لغير المتاجرة  )٣(

فــي حالــة عــدم االحتفــاظ بــاألداة المشــتقة لغــرض المتاجــرة وعــدم تصنيفهــا كعالقــة تحــوط مؤهلــة، يتــم تســجيل كافــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة مباشــرًة 

ضمــن بيــان الدخــل الشــامل. 

الممتلكات والمعدات   1٣-٢

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــًا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة. تتضمــن التكلفــة التاريخيــة المصروفــات 

التــي تنســب بصفــة مباشــرة إلــى اقتنــاء األصــل. يتــم احتســاب االســتهالك بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر للممتلــكات والمعــدات، 

باســتثناء األرض بالملكيــة الحــرة. واألعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للفتــرة الحاليــة علــى النحــو التالــي:

سنوات

٥سيارات

6-٧أثاث وتركيبات

6-٧معدات مكتبية

10برمجيات حاسب آلي

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك لألصول وتعدل، متى ما كان ذلك مالئما، في كل تاريخ تقرير. 

تخفض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة القابلة لالسترداد المقدرة.

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إدراجها ضمن "إيرادات تشغيل أخرى" في بيان الدخل.

تــدرج التكاليــف الالحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لألصــل أو تــدرج كأصــل منفصــل، كمــا هــو مناســب، فقــط عندمــا يكون مــن المحتمــل أن تتدفق المنافــع االقتصادية 

المســتقبلية المصاحبــة للبنــد إلــى النافــذة ويمكــن تقديــر تكلفــة البنــد بشــكل يعتمــد عليــه.  تســتبعد القيمــة الدفتريــة للجــزء المســتبدل. وتــم تحميــل كافــة 

اإلصالحــات وأعمــال الصيانــة األخــرى علــى بيــان الدخــل خــالل الفتــرة الماليــة التــي تتكبــد فيهــا.

الضريبة  1٣-٣

تــم تقديــم اإلقــرار الضريبــي للنافــذة علــى مســتوى المركــز الرئيســي وال يتعيــن علــى النافــذة تقديــم إقــرار منفصــل حــول أنشــطة أعمــال الصيرفــة االســالمية.خالل 

الســنة بــدأ المركــز الرئيســي القيــام بتخصيــص ضريبــة بمعــدل ثابــت بنســبة 1٥٪ مــن ربــح "النافــذة". يتــم االعتــراف باألصــول وااللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة فقــط 

علــى مســتوى المركــز الرئيســي.

اإلجارة - عقود اإليجار  1٣-٤

معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣٢ اإلجــارة يحــل محــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٨ "اإلجــارة واإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك". يحــدد معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣٢ 

مبــادئ التصنيــف، واالعتــراف، والقيــاس، والعــرض، واإلفصــاح عــن المعامــالت مــن النــوع اإلجــارة بمــا فــي ذلــك أشــكالها المختلفــة التــي تدخلهــا المؤسســة، فــي كل 

مــن صفــة المؤجــر والمســتأجر. هــذا المعيــار ســاري المفعــول للســنوات الماليــة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر ٢0٢1، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.

بموجــب هــذا المعيــار، يجــب علــى المؤسســة، بصفتهــا إمــا كمؤجــر أو مســتأجر، تصنيــف كل مــن إجرتهــا إلــى أ( إجــارة تشــغيلية ب( إجــارة منتهيــة بلتمليــك مــع 

النقــل المتوقــع للملكيــة بعــد انتهــاء مــدة اإلجــارة - إمــا عــن طريــق البيــع أو الهبــة ؛ ج( اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك مــع نقــل تدريجــي - مــع نقــل تدريجــي للملكيــة 

خــالل فتــرة اإلجــارة بمــا فــي ذلــك المشــاركة المتناقصــة. يشــتمل المعيــار علــى إعفــاء مــن االعتــراف للمســتأجرين - عقــود إيجــار األصــول "منخفضــة القيمــة" )علــى 

ســبيل المثــال، أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية( وعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل )أي عقــود اإليجــار لمــدة 1٢ شــهًرا أو أقــل(. فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، ســوف يعتــرف 

المســتأجر بأصــل يمثــل الحــق فــي اســتخدام األصــل األساســي خــالل مــدة اإليجــار )أي حــق االســتخدام األصــل( وصافــي التــزام اإلجــارة، ويتألــف حســب األصــول مــن أ( 

إجمالــي اإلجــارة االلتــزام و ب( تكلفــة اإلجــارة المؤجلــة )تظهــر كالتــزام مقابــل(.

أ( أصول حق اإلستخدام

تــدرج النافــذة أصــول حــق االســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار )أي تاريــخ توفــر األصــل األساســي لالســتخدام(. يتــم قيــاس أصــل حــق االســتخدام بالتكلفــة، ناقًصــا 

أي خســائر متراكمــة فــي االســتهالك وانخفــاض القيمــة، والتعديــل ألي تأثيــر لتعديــل أو إعــادة تقييــم اإلجــارة.

٢٤٦٢٤٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

اإلجارة - عقود اإليجار )تابع(  ٣-٩

تمثــل تكلفــة أصــول حــق االســتخدام القيمــة العادلــة إلجمالــي المقابــل المدفــوع / المســتحق وتشــمل التكاليــف األوليــة المباشــرة وأي تكاليــف تفكيــك أو إيقــاف 

تشــغيل. تقــوم النافــذة بإطفــاء أصــل حــق االســتخدام مــن تاريــخ البــدء إلــى نهايــة العمــر االقتصــادي اإلنتاجــي ألصــول حــق االســتخدام التــي تتزامــن مــع نهايــة 

مصطلــح اإلجــارة باســتخدام أســاس منتظــم يعكــس نمــط االســتخدام. مــن المنافــع مــن أصــل حــق االســتخدام. يخضــع أصــل حــق االســتخدام أيًضــا النخفــاض 

القيمــة بمــا يتماشــى مــع متطلبــات معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣0. يتــم االعتــراف بالقيمــة الدفتريــة ألصــل حــق االســتخدام ضمــن "المبانــي والمعــدات" فــي بيــان 

المركــز المالــي المرحلــي الموحــد.

ب( التزام اإلجارة

فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار )أي التاريــخ الــذي يكــون فيــه األصــل األساســي متاًحــا لالســتخدام(، تعتــرف النافــذة بالتــزام اإلجــارة المقاســة بالقيمــة العادلــة إلجمالــي 

اإليجــارات المســتحقة الدفــع مقابــل مــدة اإلجــارة. بعــد تاريــخ البــدء، تمــت زيــادة مبلــغ التــزام اإلجــارة لتعكــس العائــد علــى التــزام اإلجــارة - عــن طريــق إطفــاء تكلفــة 

اإلجــارة المؤجلــة وتخفيضهــا لتعكــس اإليجــارات التــي تــم إجراؤهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة اللتــزام اإلجــارة إذا كان هنــاك تعديــل 

أو تغييــر فــي مــدة اإلجــارة أو تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار الثابتــة الجوهريــة. يتــم إثبــات القيمــة الدفتريــة اللتــزام اإلجــارة ضمــن "مطلوبــات أخــرى" فــي بيــان المركــز 

المالــي المرحلــي الموحــد.

منافع الموظفين  1٣-٥

)1( مكافآت نهاية الخدمة 

تتم مساهمات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الُعمانيين وفقًا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية لعام 1٩٩1.

ــه ويعتمــد علــى معــدالت  ــة الخدمــة للموظفيــن غيــر الُعمانييــن وفقــًا ألحــكام قانــون العمــل الُعمانــي لعــام ٢00٣ وتعديالت تــم تكويــن مخصــص لمكافــآت نهاي

المكافــآت الحاليــة والســنوات المتراكمــة للخدمــة بتاريــخ بيــان المركــز المالــي. تــدرج مســتحقات اإلجــازة الســنوية وبــدل تذاكــر الســفر عنــد اســتحقاقها للموظفيــن 

حتــى تاريــخ التقريــر. تــدرج هــذه المســتحقات فــي االلتزامــات المتداولــة، فــي حيــن يتــم اإلفصــاح عــن تلــك التــي تتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة كالتــزام غيــر متداول.

تــدرج المســاهمات لخطــة التقاعــد ذات المســاهمات المحــددة والتأميــن ضــد إصابــات العمــل للموظفيــن الُعمانييــن وفقــا لقانــون التأمينــات االجتماعيــة بســلطنة 

ُعمــان لعــام 1٩٩1 ويتــم إدراجهــا كمصــروف فــي بيــان الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.

)٢( المنافع قصيرة األجل

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

يتــم إدراج مخصــص للمبلــغ المتوقــع دفعــه عندمــا يوجــد علــى النافــذة التــزام حالــي أو اســتداللي لدفــع هــذا المبلــغ نتيجــة لخدمــات ســابقة مقدمــة مــن جانــب 

الموظــف ومــن الممكــن قيــاس االلتــزام بصــورة موثــوق بهــا.

ودائع العمالء والحسابات األخرى  1٣-٦

ــغ مــن قبــل النافــذة فــي وقــت  ــد اســتالم المبل ــد اســتالمها مــن قبــل النافــذة.  تقــاس المعامــالت عن ــة والحســابات األخــرى عن ــع الجاري ــدرج األرصــدة فــي الودائ ت

التعاقــد. فــي نهايــة فتــرة التقريــر، تقــاس هــذه الحســابات بالتكلفــة المطفــأة.

حقوق الملكية لحملة حسابات اإلستثمار غير المقيدة  17-٣

ــا لتقديرهــا الخــاص. يصــرح  حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة هــي األمــوال التــي تحتفــظ بهــا النافــذة، والتــي يمكــن أن تســتثمرها وفًق

أصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة للنافــذة باســتثمار أمــوال أصحــاب الحســابات بالطريقــة التــي تراهــا النافــذة مناســبة دون وضــع أي قيــود علــى مــكان 

وكيفيــة اســتثمار األمــوال والغــرض منهــا.

تفــرض النافــذة رســوم إدارة )رســوم المضــارب( علــى حملــة حســابات اإلســتثمار غيــر المقيــدة. مــن إجمالــي الدخــل مــن إســتثمارات األمــوال، يتــم تخصيــص الدخــل 

المنســوب لحملــة حســابات اإلســتثمار غيــر المقيــدة لهــم بعــد تجنيــب مخصصــات واحتياطيــات )احتياطــي معادلــة األربــاح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار( إن 

وجــدت/ وخصــم حصــة النافــذة مــن الدخــل كمضــارب. يتــم تحديــد تخصيــص الدخــل مــن قبــل إدارة النافــذة ضمــن حــدود مشــاركة الربــح المســموح بهــا وفقــًا 

لشــروط وأحــكام حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة.

أ( الوكالة بإسم الموكل )الرئيسي(

في بداية اتفاقية الوكالة، يتطلب المعيار من النافذة كموّكل تقييم طبيعة اإلستثمار إما أ( استثمار تمريري ؛ أو ب( مشروع الوكالة.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣
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ب( اإلستثمار التمريري

االســتثمار التمريــري هــو اســتثمار تكــون فيــه مشــاركة الوكيــل، وكذلــك، خيــارات قابليــة التحويــل لــألداة محــدودة ويتعــرض المســتثمر بشــكل أساســي لمخاطــر 

ــة االســتثمار ؛ مــا لــم تختــر تطبيــق نهــج  مباشــرة علــى األصــول األساســية. يجــب علــى المســتثمر تطبيــق نهــج االســتثمار التمريــري الســتثماراته فــي أدوات وكال

مشــروع الوكالــة.

بموجــب هــذا النهــج، يجــب علــى المــوكل مبدئًيــا إدراج األصــول الكامنــة وراء ترتيــب الوكالــة فــي دفاتــر حســاباته مــع تطبيــق مبــادئ اإلدراج المبدئــي حســب 

االقتضــاء بمــا يتماشــى مــع معاييــر المحاســبة الماليــة المعنيــة.

ج( مشروع الوكالة

ــل أو االســتثمار فــي أصــل واحــد )أو مجموعــة أصــول( حيــث يخضــع هــذا األصــل )األصــول(  ــة، فــي أدوات قابلــة للتحوي ــة وكال هــي اســتثمارات، بموجــب عقــد وكال

لتغييــرات متكــررة طــوال مــدة العقــد، أي أن هنــاك تغييــرات روتينيــة أو االســتبداالت علــى مــدى مــدة الترتيــب )مــا لــم يكــن يشــكل نشــاًطا تجارًيــا( وفًقــا لتقديــر 

الوكيــل ؛ أو أن دور الوكيــل غيــر مقيــد حيــث يــؤدي الوكيــل وظيفــة إدارة األصــول اليوميــة، وعنــد االقتضــاء، يكــون مســؤوالً أيًضــا عــن اســتبدال األصــول أو المبالــغ 

المســتردة ضدهــا. عنــد االعتــراف األولــي، ســيتم االعتــراف بهــذه األصــول بالتكلفــة فــي مشــروع الوكالــة. الحًقــا، يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لتضميــن األربــاح / 

الخســائر بعــد خصــم مكافــأة الوكيــل وانخفــاض القيمــة، إن وجــدت.

د( الوكالة بإسم الوكيل )الوكيل(

ســيتم إدراج هــذه المعامــالت كترتيــب وكالــة بموجــب منهــج خــارج الميزانيــة العموميــة، عنــد بدايــة الترتيــب، نظــًرا ألن النافــذة ال تتحكــم فــي األصــول / األعمــال ذات 

الصلــة، فهــي ال تســجل األصــول واإليــرادات والنفقــات ذات الصلــة فــي دفاتــر حســاباتها.

ســيتم إدراج أجــور الوكالــة، بمــا فــي ذلــك المكونــات الثابتــة والمتغيــرة منهــا، علــى أســاس االســتحقاق، أي عنــد تقديــم الخدمــات ذات الصلــة. ســيتم االعتــراف بأيــة 

مصاريــف، بمــا فــي ذلــك الخســائر القابلــة لالســترداد عنــد اســتحقاقها.

هـ( ترتيبات متعددة المستويات

تحتفــظ النافــذة بترتيبــات اســتثمار متعــددة المســتويات الســتثمار األمــوال المســتلمة بموجــب "الوكالــة" كـــ "المضاربــة" بموجــب تفويــض صريــح مــن أصحــاب 

حســابات الوكالــة فــي التمويــل وأصــول اإلســتثمار. يتــم تخصيــص الربــح لصناديــق الوكالــة علــى أســاس مســاهمتها فــي األصــول الممزوجــة. يجــوز للوكيــل الحفــاظ 

ــة فــي عقــد ثانــوي. يتــم احتســاب هــذه العقــود  علــى ترتيبــات االســتثمار متعــددة المســتويات. فــي ظــل هــذا الترتيــب، تعيــد النافــذة اســتثمار صناديــق الوكال

الثانويــة بمــا يتماشــى مــع متطلبــات معاييــر المحاســبة الماليــة ذات الصلــة فــي دفاتــر الوكيــل.

مــن المنظــور المــوّكل، اختــارت النافــذة اســتخدام نهــج مشــروع الوكالــة بــدالً مــن نهــج التمريــر نظــًرا للصعوبــات التــي تواجــه النافــذة كمديــر لتحديــد األصــول التــي 

يتــم اســتثمار األمــوال فيهــا، وبالتالــي، يتــم احتســاب االســتثمار للتطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة محاســبة.

مــن منظــور الوكيــل، يتــم االحتفــاظ بترتيــب اســتثماري متعــدد المســتويات، حيــث تســتثمر النافــذة األمــوال فــي إطــار وكالــة االســتثمار فــي ترتيبــات اســتثمار غيــر 

مقيــدة، بموجــب عقــد مضاربــة منفصــل يتــم احتســابه وفًقــا لذلــك بنــاًء علــى المعيــار المحاســبي ذي الصلــة.

المستحقات إلى/ من البنوك وودائع الوكالة       18-٣

تتكــون المســتحقات إلى/مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة والعمــالء مــن دائنيــات ومديونيــات الوكالــة. تــدرج دائنيــات ومديونيــات الوكالــة مبدئيــًا بالتكلفــة 

ــغ المســددة. ــًا بالتكلفــة المهلكــة، ناقصــًا المبال ــدرج الحق ــادل. وت ــل المتب ــة للمقاب لكونهــا القيمــة العادل

إدراج اإليرادات  1٣-٩

)1( المرابحة

تدرج األرباح من المرابحة على أساس االستحقاق. تشمل أرباح المضاربة المعامالت للفترة من تاريخ التوزيع إلى تاريخ انتهاء المرابحة. 

)٢( المضاربة

تــدرج إيــرادات تمويــل المضاربــة عندمــا ينشــأ الحــق فــي اســتالم الدفعــات أو عنــد التوزيــع مــن قبــل المضــارب. وتحمــل الخســائر مــن ناحيــة أخــرى علــى قائمــة الدخــل 

عنــد اإلعــالن عنهــا مــن قبــل المضــارب.  

٢٤٨٢٤٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣
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)٣( المشاركة

تــدرج إيــرادات المشــاركة عندمــا ينشــأ الحــق فــي اســتالم الدفعــات أو عنــد التوزيــع. فــي حالــة الخســارة فــي المشــاركة، تــدرج حصــة النافــذة مــن الخســارة إلــى الحــد 

الــذي يتــم بــه خصــم الخســارة مــن حصتهــا فــي رأســمال المشــاركة.

)٤( المشاركة المتناقصة

إن األرباح من تمويالت المشاركة المتناقصة يتم إدراجها على أساس االستحقاق.

)٥( أرباح الصكوك

تــدرج األربــاح علــى الصكــوك علــى أســاس االســتحقاق. عندمــا يتــم شــراء صكــوك بأقســاط أو بالخصــم وتصنــف بالتكلفــة المهلكــة، تهلــك هــذه األقســاط/ 

الخصومــات علــى فتــرة االســتحقاق المتبقيــة باســتخدام طريقــة معــدل الربــح الفعلــي.

)٦( اإلجارة

تســجل إيــرادات اإلجارةعلــى مــدار فتــرة اإلجــارة علــى أســاس االســتحقاق وتــدرج بالصافــي مــن االســتهالك واالنخفــاض فــي القيمــة. تســتثنى اإليــرادات المتعلقــة 

بحســابات إجــارة منتهيــة بتمليــك غيــر منتظمــة وأقســاط إجــارة تتخطــى ٩0 يومــًا مــن قائمــة الدخــل.

)7( استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

يتم تسجيل اإليرادات من االستصناع الذي تتبعه إجارة منتهية بالتمليك عند استالم اإليجارات.

)8( إيرادات الرسوم والعموالت

يتــم إدراج إيــرادات الرســوم والعمــوالت - التــي تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن معــدل الربــح الحقيقــي لألصــل المالــي المــدرج بالتكلفــة المهلكــة -ضمــن قيــاس معــدل 

الربــح الفعلــي لألصــل المالــي. تــدرج إيــرادات الرســوم والعمــوالت األخــرى بمــا فــي ذلــك رســوم خدمــة الحســابات وعمــوالت المبيعــات وأتعــاب اإلدارة ورســوم الترتيبــات 

والقــروض المشــتركة عنــد أداء الخدمــات ذات الصلــة.

)٩( حصة النافذة من إيرادات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )رب المال والمضارب(

تخصــص اإليــرادات بالتناســب بيــن حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار والمســاهمين علــى أســاس اســتثماراتهم ذات الصلــة قبــل تخصيــص رســوم 

المضارب. تستحق حصة النافذة كمضارب إلدارة حقوق حملة حسابات االستثمار بناًء على شروط وأحكام اتفاقيات المضاربة ذات الصلة. 

)1٠( السلم

تحدد إيرادات السلم باستخدام طريقة نسبة اإلكمال.

)11( وكاله

يتم إثبات الدخل من الوكالة على أساس التوزيع الزمني وذلك لتحقيق معدل عائد دوري ثابت على أساس الرصيد القائم.

1٢( إيرادات توزيعات نقدية

يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم توزيعات األرباح.

1٣( الربح من المبالغ المستحقة من البنوك

يــدرج الربــح مــن المبالــغ المســتحقة مــن البنــوك علــى أســاس توزيــع نســبي زمنــي علــى مــدار فتــرة العقــد بنــاًء علــى أصــل المبلــغ األساســي القائــم واألربــاح المتفــق 

عليها مع العمالء.  

إدراج المصروفات  ٣-٢٠

تحتســب العوائــد علــى حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار بنــاًء علــى الدخــل الناتــج مــن حســابات االســتثمار المشــتركة بعــد خصــم المصروفــات 

المتعلقــة بفريــق االســتثمار، أي "مصروفــات المضــارب". تتضمــن مصروفــات المضــارب كافــة المصروفــات المتكبــدة مــن قبــل النافــذة وتســتثنى تكاليــف العامليــن 

والمصروفات اإلدارية األخرى. يخصم "ربح المضارب" للنافذة من حصة المستثمر من اإليرادات قبل توزيعها.     

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

األرباح أو المصروفات التي ال تسمح بها الشريعة  ٢1-٣

تــدرج النافــذة هــذه المبالــغ فــي حســاب منفصــل فــي الدائنيــات األخــرى وال يتــم تضمينهــا فــي إيــرادات النافــذة. تــوزع هــذه المبالــغ علــى الجمعيــات الخيريــة وفقــًا 

لقــرارات مجلــس الرقابــة الشــرعية.

التزامات عرضية  ٣-٢٢

تتضمــن االلتزامــات العرضيــة ضمانــات وخطابــات ائتمــان والتزامــات النافــذة فيمــا يتعلــق بوعــد مــن جانــب واحــد لشــراء/بيع عمــالت وأخــرى. ال تــدرج االلتزامــات 

العرضيــة فــي بيــان المركــز المالــي ولكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة إال إذا كانــت مســتبعدة.

مجلس الرقابة الشرعية         ٣-٢٣

تخضع أنشطة أعمال النافذة إلشراف مجلس الرقابة الشرعية والذي يتكون من أعضاء عينتهم الجمعية العمومية للمساهمين. 

الزكاة         ٣-٢٤

وفقــًا للنظــام األساســي، تســتحق الــزكاة علــى حملــة األســهم مــن األفــراد للنافــذة وتعتبــر الــزكاة علــى االســتثمارات غيــر المقيــدة والحســابات األخــرى مســؤولية 

حملــة حســابات االســتثمار.

المخصصات  ٣-٢٥

يتــم إدراج المخصــص إذا كان لــدى النافــذة التــزام قانونــي أو اســتداللي جــاٍر، كنتيجــة لحــدث مــاٍض، يمكــن تقديــره بشــكل يعتمــد عليــه ومــن المحتمــل أن يتطلــب 

تدفقــا خارجــا للمنافــع االقتصاديــة لســداد االلتزامــات. تعــادل المخصصــات القيمــة المهلكــة لاللتزامــات المســتقبلية التــي يتــم تحديدهــا بخصــم التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية بمعــدل مــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المرتبطــة بااللتــزام.

احتياطي معادلة االرباح   ٣-٢٦

يتمثــل احتياطــي معادلــة األربــاح فــي ذلــك المبلــغ الــذي يتــم تخصيصــه مــن إيــرادات المضاربــة قبــل تخصيــص حصــة النافــذة كمديــر اســتثمار )مضــارب( للمحافظــة 

علــى مســتوى معيــن مــن العائــد علــى االســتثمار لحملــة حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة وزيــادة حقــوق ملكيــة المــاّلك.

احتياطي مخاطر االستثمار  ٢7-٣

احتياطــي مخاطــر االســتثمار هــو المبلــغ المقتطــع مــن حصــة ربــح حملــة حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة بعــد تخصيــص حصــة المضــارب، مــن أجــل تخفيــف آثــار 

مخاطــر خســائر االســتثمار المســتقبلية. والشــروط واألحــكام التــي يتــم بموجبهــا االقتطــاع الحتياطــي مخاطــر االستثمارواســتخدامه خاضعــة لموافقــة هيئــة 

الرقابــة الشــرعية.

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة  .٤

إن إعــداد البيانــات الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع اجتهــادات وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ المســجلة لألصــول 

وااللتزامــات واإليــرادات والمصروفــات. تســتند التقديــرات واالجتهــادات ذات الصلــة إلــى الخبــرة التاريخيــة والعوامــل المتعــددة األخــرى التــي تــرى اإلدارة أنهــا معقولــة 

فــي ظــل الظــروف القائمــة وكذلــك النتائــج التــي تعــد أساســًا لوضــع االجتهــادات حــول القيمــة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات التــي تعتبــر غيــر متاحــة بســهولة مــن 

مصــادر أخــرى. ومــن حيــث التعريــف، نــادراً مــا تكــون التقديــرات المحاســبية الناتجــة معادلــة للنتائــج الفعليــة ذات الصلــة. 

تتــم مراجعــة التقديــرات واالجتهــادات ذات الصلــة بصــورة مســتمرة. ويتــم تســجيل التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل 

التقديــر إذا كان التعديــل مــن شــأنه أن يؤثــر فقــط علــى تلــك الفتــرة أو خــالل فتــرة التعديــل والفتــرات المســتقبلية إذا كان التعديــل مــن شــأنه أن يؤثــر علــى كل 

مــن الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية. فيمــا يلــي التقديــرات المحاســبية الهامــة للبنــك:

خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات  1-٤

إن قيــاس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة طبقــًا لــكل مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ فيمــا يتعلــق بكافــة فئــات األصــول الماليــة يتطلــب إصــدار 

االجتهــادات، وباألخــص فيمــا يتعلــق بتقديــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية وقيــم الضمــان عنــد تحديــد خســائر االنخفــاض فــي القيمــة وتقييــم 

االزديــاد الملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان. يتــم الوصــول إلــى هــذه التقديــرات مــن خــالل عــدة عوامــل والتــي قــد تــؤدي التغيــرات فيهــا إلــى مســتويات مختلفــة مــن 

المخصصــات. إن حســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة لــدى البنــك يتمثــل فــي مخرجــات النمــاذج المعقــدة إلــى جانــب عــددا مــن االفتراضــات األساســية بشــأن اختيــار 

المدخــالت المتغيــرة والعالقــات فيمــا بينهــا. تتضمــن عناصــر نمــاذج خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي تعتبــر اجتهــادات وتقديــرات محاســبية مــا يلــي:

٢٥٠٢٥١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات  )تابع(  1-٤

	y.نموذج تصنيف االئتمان الداخلي للبنك، والذي يسند احتمالية التعثر إلى التصنيفات الفردية

	y ــي يجــب أن يتــم قيــاس مخصصــات األصــول الماليــة علــى ــاد ملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان وبالتال ــة وجــود ازدي ــدى البنــك فــي حال  معاييــر التقييــم ل

ــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة والتقييــم النوعــي  أســاس الخســائر االئتماني

	y .تصنيف األصول المالية عندما يتم تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس مجمع

	y تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك المعادالت المحاسبية المتنوعة واختيار المدخالت

	y تحديــد االرتباطــات بيــن الســيناريوهات االقتصاديــة الكبــرى والمدخــالت االقتصاديــة مثــل مســتوى البطالــة وقيــم الضمانــات وتأثيــر ذلــك علــى احتماليــة 

التعثــر وقيمــة االنكشــاف عنــد التعثــر والخســائر عنــد التعثــر.

	y .اختيار السيناريوهات االقتصادية الكبرى المستقبلية واحتماالتها الترجيحية إلدراج المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة

إيرادات الرسوم والعموالت   ٤-٢

يعتمــد إدراج إيــرادات الرســوم والعمــوالت علــى الغــرض مــن تقييــم الرســوم وأســاس المحاســبة ألي أداة ماليــة مرتبطة. تطبــق اإلدارة بعض االفتراضــات واإلجتهادات 

المحاســبية لتحديــد الرســوم التــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي لــألداة الماليــة، والرســوم التــي يتــم جنيهــا عنــد تقديــم الخدمــات، والرســوم 

التــي يتــم جنيهــا عنــد تنفيــذ عمــل جوهــري.
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عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار، تأخــذ النافــذة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف. يتــم تضميــن خيــارات التمديــد )أو فتــرات مــا بعــد خيــارات اإلنهــاء( فقــط فــي مــدة 

اإليجــار إذا كان مــن المؤكــد بشــكل معقــول أنــه ســيتم تمديــد عقــد اإليجــار )أو لــم يتــم إنهــاؤه(. يأخــذ البنــك فــي االعتبــار طبيعــة وإمكانيــة إنفــاذ شــرط التمديــد 

فــي اتفاقيــة اإليجــار، وقيمــة التحســينات علــى العقــارات المســتأجرة، والعقوبــات علــى اإلنهــاء، والتكاليــف وتعطــل األعمــال المطلوبــة الســتبدال المبانــي المؤجــرة 

كعوامــل لتحديــد مــدة اإليجــار. قــد تحتــوي اتفاقيــات اإليجــار الخاصــة بالمبانــي التــي تشــغلها النافــذة علــى خيــار التمديــد، حيــث لــم يأخــذ البنــك فــي االعتبــار خيــارات 

التمديــد بعــد تحليــل العوامــل المذكــورة أعــاله.

يتــم إعــادة تقييــم مــدة اإليجــار إذا تــم بالفعــل ممارســة الخيــار )أو لــم يتــم ممارســته( أو إذا أصبــح البنــك ملزمــًا بممارســته )أو عــدم ممارســته(. تتــم مراجعــة التقييــم 

فقــط فــي حالــة حــدوث حــدث مهــم أو تغييــر جوهــري فــي الظــروف ممــا يؤثــر علــى هــذا التقييــم ويكــون ذلــك ضمــن ســيطرة البنــك. خــالل الســنة الماليــة، لــم تقــم 

النافــذة بمراجعــة تقييمهــا لفتــرة اإليجــار حيــث لــم تحــدث أحــداث أو تغييــرات مهمــة.
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إفصاحات إضافية حول تغطية التمويل المتعثر وفقًا لتعميم البنك المركزي الُعماني رقم BM 1149 مبينة أدناه:

ديسمبر 2021
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-0٫390٫39إجمالي معدل القرض المتعثر )نسبة مئوية(* 

*يتم إحتساب معدل القرض المتعثر على أساس التمويل والسلف الممولة المتعثرة.
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سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع(   .7

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

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

٢٢٠٫1٢٥٣7٫٠٩٩٢٫٢٠٤٢٥٩٫٤٢8كما في 1 يناير ٢٠٢1
7٩٫٥٩٢-78٫7٠٢8٩1أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)1٣٫٥٣٤()78()٣٦٣()1٣٫٠٩٤(أصول مستبعدة أو مدفوعة - صافي
)٩٦٣()٩٦٣(--تحويل الحسابات النظاميه

-)٢8٦()1٢٫٤1٢(1٢٫٦٩8تحويالت إلى المرحلة 1
--٢٫٩8٢)٢٫٩8٢(تحويالت إلى المرحلة ٢ 
-٣8٣)٥٤()٣٢٩(تحويالت إلى المرحلة ٣

٢٩٥٫1٢٠٢8٫1٤٣1٫٢٦٠٣٢٤٫٥٢٣في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية
ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

٢06.٧٧٣6.٥٩٧1.٨0٨٢1٥.1٧٨كما في 1 يناير ٢0٢0
٥6.1٨٣-٥4.٥٨٧1.٥٩6أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)11.٩٣٣()٩6()60٧()11.٢٣0(أصول مستبعدة أو مدفوعة - صافي
-)1٣()٢.6٢٥(٢.6٣٨تحويالت إلى المرحلة 1

-)٨٢(٣٢.4٢1)٣٢.٣٣٩(تحويالت إلى المرحلة ٢ 
-٥٨٧)٢٨٣()٣04(تحويالت إلى المرحلة ٣

٢٢0.1٢٥٣٧.0٩٩٢.٢04٢٥٩.4٢٨في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة
ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

٣111٫1٢٩1.303٢٫7٤٣مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 1 يناير ٢٠٢1
٥٠٩٣٠٠8٦8٩٥خسائر ائتمانية متوقعة مدرجة

)٢٣٥()٩7()11٦()٢٢(إستردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة
)٩٦٣()٩٦٣(--تحويل الحسابات النظاميه

--)1٢(1٢تحويالت إلى المرحلة 1
--٣٥)٣٥(تحويالت إلى المرحلة ٢
-٩٦)18()78(تحويالت إلى المرحلة ٣

٦٩71٫٣1٩٤٢٥٢٫٤٤1في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة
ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

1.٨٢٣10٨1.177٣.10٨مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 1 يناير ٢0٢0
٧٣14٧1٩0410خسائر ائتمانية متوقعة مدرجة

)٧٧٥()٢0٢()141()4٣٢(إستردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة
--)٣(٣تحويالت إلى المرحلة 1

-)4(1.0٨0)1.0٧6(تحويالت إلى المرحلة ٢
-14٢)6٢()٨0(تحويالت إلى المرحلة ٣

٣111.1٢٩1.٣0٣٢.٧4٣في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

٢٥٧ ٢٥٦



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع(  .7

يتــم تعريــف القــروض ذات الشــروط التــي أعيــد التفــاوض بشــأنها علــى أنهــا قــروض تمــت إعــادة هيكلتهــا بســبب تدهــور الوضــع المالــي للمقتــرض، والــذي قــام 

البنــك بتقديــم تنــازالت مــن خــالل الموافقــة علــى شــروط وأحــكام أكثــر مالءمــة للمقتــرض مــن البنــك الــذي قدمــه فــي البدايــة، ولــن تعتبــر فــي خــالف ذلــك. يســتمر 

عــرض القــرض كجــزء مــن القــروض بشــروط يتــم إعــادة التفــاوض عليهــا حتــى وقــت االســتحقاق أو الســداد المبكــر أو الشــطب

٣1 ديسمبر ٢٠٢1
التصنيف:

البنك المركزي الُعماني

تصنيف معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم ٩

إجمالي 
القيمة 

الدفترية 

مخصص 
البنك المركزي 

الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم ٩

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني 
ومعيار 

التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

صافي القيمة 
الدفترية 

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

)1()٣()٤( =)٢(-)٣()٣()٢(-)1(=)٥(

مصنف غير 
متعثر 

٤٤٫٥٤٢٤٤٥٢8٥1٦٠٤٤٫٢٥7المرحلة 1
1٥٫٩1٤)٩٦٠(17٫٠٤٤17٠1٫1٣٠المرحلة ٢
-----المرحلة ٣

٦٠٫171)8٠٠(٦1٫٥8٦٦1٦1٫٤1٥مجموع فرعي

مصنف متعثر
-----المرحلة 1

-----المرحلة ٢
-----المرحلة ٣

-----مجموع فرعي

المجموع
٤٤٫٥٤٢٤٤٥٢8٥1٦٠٤٤٫٢٥7المرحلة 1

1٥٫٩1٤)٩٦٠(17٫٠٤٤17٠1٫1٣٠المرحلة ٢
-----المرحلة ٣

٦٠٫171)8٠٠(٦1٫٥8٦٦1٦1٫٤1٥إجمالي

٣1 ديسمبر ٢0٢0
التصنيف:

البنك المركزي الُعماني

تصنيف معيار 
التقارير المالية 
إجمالي الدولية رقم ٩

القيمة الدفترية 

مخصص 
البنك المركزي 

الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني ومعيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

صافي القيمة 
الدفترية 

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

)1()٢(-)٣()٣()٢(= )4()٣(-)1(=)٥(

مصنف غير 
متعثر 

4٥.14٧4٥٢٧6٣٧٥4٥.0٧1المرحلة 1
1٥.٥1٥)٧61(16.440164٩٢٥المرحلة ٢
-----المرحلة ٣

60.٥٨6)٣٨6(61.٥٨٧6161.001مجموع فرعي

مصنف متعثر
-----المرحلة 1

-----المرحلة ٢
-----المرحلة ٣

-----مجموع فرعي

المجموع
4٥.14٧4٥٢٧6٣٧٥4٥.0٧1المرحلة 1

1٥.٥1٥)٧61(16.440164٩٢٥المرحلة ٢
-----المرحلة ٣

60.٥٨6)٣٨6(61.٥٨٧6161.001إجمالي

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع(  .7

مديونيات مرابحة 7-أ  

٢٠٢1 
المجموع

٢0٢0 
المجموع

 ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

1٤٫8٩11٧.٧64القيمة الدفترية
)٢.04٧()1٫87٩(ربح مؤجل

1٣٫٠1٢1٥.٧1٧صافي القيمة الدفترية
)1٨6()1٩٩(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)1٩()٥٢(الربح التعاقدي غير المدرج

1٢٫7٦11٥.٥1٢

ربح مؤجل غير مطفأ
٢0٢1٢0٢0

ريال ُعمانيريال ُعماني باآلالف
باآلالف

٢.04٧٢.0٢٣ربح مؤجل في بداية السنة
1.٩0٥1.٧٣6ربح مؤجل خالل السنة من مبيعات

)1.٧1٢()٢.0٧٣(إيرادات مبيعات مرابحة خالل السنة )ج.1(

1.٨٧٩٢.04٧ربح مؤجل في نهاية السنة

إجارة منتهية بتمليك 7-ب  

٢٠٢1 
المجموع

٢0٢0 
المجموع

 ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

11٤٫٥٥٩10٣.٧٧٢التكلفة
)16.٨٣4()17٫٠٣1(االستهالك/اإلطفاء المتراكم

٩7٫٥٢8٨6.٩٣٨صافي القيمة الدفترية

)1.٣٢1()٣٠7(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
)1٣٣()٥٢(الربح التعاقدي غير المدرج

٩7٫1٦٩٨٥.4٨4

استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك 7-ج   

٢٠٢1٢0٢0

 ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

٩8٫٢٤٦٩1.٥01القيمة الدفترية
)٢٥٨()٥8٥(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)10()٢٦(الربح التعاقدي غير المدرج

٩7٫٦٣٥٩1.٢٣٣

٢٥٨٢٥٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع(  .7

المشاركة المتناقصة 7-د   

٢٠٢1
المجموع

٢0٢0
المجموع

ريال ُعمانيريال ُعماني باآلالف
باآلالف

71٫٥1٩6٥.٢٧٢القيمة الدفترية
)٩٧٨()1٫٢1٠(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)٣()٢(الربح التعاقدي غير المدرج

7٠٫٣٠764.٢٩1

تمويل قرض حسن  7-هـ    

٢٠٢1
المجموع

٢0٢0
المجموع

ريال ُعمانيريال ُعماني باآلالف
باآلالف

-٤8القيمة الدفترية
--مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

--الربح التعاقدي غير المدرج

٤8-

وكالة باإلستثمار  7-و   

٢٠٢1
المجموع

٢0٢0
المجموع

ريال ُعمانيريال ُعماني باآلالف
باآلالف

-٤٤٫17٠القيمة الدفترية
-)1٤٠(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

--الربح التعاقدي غير المدرج

٤٤٫٠٣٠-

استثمارات أوراق مالية    .8

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

18٫8٢٦16.٧٧6القيمة الدفترية بالتكلفة المطفأة

)41()٤٦(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

18٫78٠16.٧٣٥محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

11٫٠٦1٨.0٢٧القيمة الدفترية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

)1.0٥6()8٩٣(خسارة القيمة العادلة

)٨66()٤٣٦(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

٩٫7٣٢6.10٥محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

٢8٫٥1٢٢٢.٨40إجمالي استثمارات أوراق مالية

مدة شهادات الصكوك هي ٧ أعوام وهي تحمل معدل ربح يتراوح من 4.4٪ - ٨.٥٪ سنويًا. 

فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

٩٠7-٤18٦٦الرصيد في بداية السنة
٥--٥الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

)٤٣٠(-)٤٣٠(-المسترد من الخسائر االئتمانية المتوقعة

٤8٢-٤٦٤٣٦في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

٥4--٥4الرصيد في بداية السنة
٨66-٨66-الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

)1٣(--)1٣(المسترد من الخسائر االئتمانية المتوقعة

٩0٧-41٨66في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

٢٦٠٢٦١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

ممتلكات ومعدات  .٩
برمجيات 

حاسب آلي
أثاث 

وتركيبات
معدات 
سياراتمكتبية

أعمال رأسمالية 
المجموعقيد اإلنجاز

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

التكلفة: 
٢٫٩1٣-1٫٢٦٢8٦٤٦٤71٤٠في 1 يناير ٢٠٢1

1٢٤7-188٩إضافات
٢1--٢1--استبعادات/ تحويالت

1٫٢8٠87٢٦771٤٠1٢٢٫٩81كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

االستهالك المتراكم:
)٢٫٠٤٠(-)1٢٠()٥1٠()٥87()8٢٣(في 1 يناير ٢٠٢1

)٢٣٢(-)8()٣٥()7٠()11٩(المحمل للسنة
)1٢(--)1٢(--استبعادات/ تحويالت

)٢٫٢8٤(-)1٢8()٥٥7()٦٥7()٩٤٢(كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

٣٣8٢1٥1٢٠1٢1٢٦٩7صافي القيمة الدفترية في٣1 ديسمبر ٢٠٢1

برمجيات 
حاسب آلي

أثاث 
وتركيبات

معدات 
سياراتمكتبية

أعمال رأسمالية 
المجموعقيد اإلنجاز

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

التكلفة: 
٢.٨6٢-1.٢٥1٨٥٧614140في 1 يناير ٢0٢0

٥1--11٩٣1إضافات
------استبعادات/ تحويالت

٢.٩1٣-1.٢6٢٨6664٥140كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

االستهالك المتراكم:
)1.٧6٨(-)10٧()46٢()4٩4()٧0٥(في 1 يناير ٢0٢0

)٢٧4(-)1٣()4٨()٩4()11٩(المحمل للسنة
------استبعادات/ تحويالت

)٢.04٢(-)1٢0()٥10()٥٨٨()٨٢4(كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

٨٧1-4٣٨٢٧٨1٣٥٢0صافي القيمة الدفترية في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

أصول أخرى  .1٠

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

٩٫٥٦74.0٩6أرباح مستحقة القبض

1٫٩٢٢1.0٢٥إيجارات  مستحقة القبض

1٫٢٩٣1.16٩الحق في استخدام األصول

7٢٩٨٨أخرى

1٣٫٥116.٣٧٨

حسابات العمالء وحسابات أخرى  .11

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

الحسابات حسب الطبيعة:

٤٠٫٠٦8٣٩.٣٧6- جارية

1٫٣٥7٢.1٣٨- هامش

٤1٫٤٢٥41.٥14

التزامات أخرى  .1٢
٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

٥7٥٧أرباح/ أتعاب مستحقة الدفع
٢٥1٢00مستحقات الموظفين

٤٦161مستحق الدفع لشركة تكافل 
٦1٨٢مخصص خسائر االئتمان المتوقعة اللتزامات سلفيات تمويل وضمانات مالية

8٠٤٥٣٣التزامات إجارة ألصول حق اإلستخدام
1٫1٣٥1.16٨مستحقات أخرى ومخصصات

٣1٠٢٥4أدوات مالية دائنة

٢٫٦٦٤٢.4٥٥

فيمـــا يلـــي تحليـــل التغيـــرات فـــي إجمالـــي القيمـــة الدفتريـــة ومخصـــص خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة المقابـــل لهـــا علـــى التزامـــات ســـلفيات التمويـــل والضمانـــات 

الماليـــة:

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

٣8٫٩٢٠--٣8٫٩٢٠الرصيد كما في 1 يناير ٢٠٢1
1٤٫7٣1--1٤٫7٣1أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)1٥٫٥٦٦(--)1٥٫٥٦٦(أصول مستبعدة أو مدفوعة
----تحويالت إلى المرحلة 1

----تحويالت إلى المرحلة ٢
----تحويالت إلى المرحلة ٣

٣8٫٠8٥--٣8٫٠8٥في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢0
6٣٨.6٣٥-٣٨.6٢٩أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

1٨.1٣1--1٨.1٣1أصول مستبعدة أو مدفوعة
)1٧.٨46()6(-)1٧.٨40(تحويالت إلى المرحلة 1

----تحويالت إلى المرحلة ٢
----تحويالت إلى المرحلة ٣

٣٨.٩٢0--٣٨.٩٢0في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

٢٦٢٢٦٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

التزامات أخرى )تابع(  .1٢
اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

8٢--8٢الرصيد كما في 1 يناير ٢٠٢1
----الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

)٢1(--)٢1(استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة
----تحويالت إلى المرحلة 1

----تحويالت إلى المرحلة ٢
----تحويالت إلى المرحلة ٣

٦1--٦1في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

1٨٢-٨1الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢0

4٥--4٥أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)4٥()1(-)44(أصول مستبعدة أو مدفوعة

----تحويالت إلى المرحلة 1

----تحويالت إلى المرحلة ٢

----تحويالت إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

٨٢--٨٢في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار  .1٣

٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

٥٠٫7٣٢4٢.٨٨٣حسابات ادخار

٢٤1٫٩٥٩1٩6.٨04حسابات ألجل

٢٩٢٫٦٩1٢٣٩.6٨٧

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار   1-1٣

٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

٥٠٫7٢٦4٢.٨٧٨حسابات ادخار

٦٥حسابات ألجل

٥٠٫7٣٢4٢.٨٨٣

اإليداعات ألجل هي إيداعات يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفقا لشروط معينة.

إن حصـــة المضـــارب فـــي أربـــاح اســـتثمارات حقـــوق ملكيـــة حملـــة حســـابات االســـتثمار تصـــل إلـــى ٧0٪ كحـــد أقصـــى )٢0٢0: ٧0٪( وفـــق شـــروط اتفاقيـــات حملـــة حســـابات 

االســـتثمار.

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .1٣

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(   1-1٣

خالل السنة، لم تقم النافذة بتحميل أي مصروفات إدارية على القاعدة.

المنتج
نطاق 

معدل المشاركة
متوسط 

المعدل المكتسب

0.٥٢0٪1٥مضاربة إدخار- ريال ُعماني

0.44٢٪1٥مضاربة إدخار - درهم إماراتي

0.٥٢0٪1٥مضاربة إدخار - دوالر أمريكي

0.00٪1٥مضاربة إدخار - جنيه إسترليني

0.00٪٥0لمدة ٣ أشهر

0.00٪٥0لمدة 6 أشهر

1.٧٣٪٥0لمدة 1٢ شهرا

1.٧6٪٧0وكالة - إقتراض بين البنوك

4.٥6٪٨0وكالة - ودائع ألجل

٣.06٪6٥وكالة - ودائع تحت الطلب

٣.٢٥٪6٥وكالة - ودائع توفير

ـــة لتشـــكيل قاعـــدة مـــن األمـــوال. تتـــم إضافـــة أمـــوال  إن حســـابات حملـــة حســـابات االســـتثمارات غيـــر المقيـــدة هـــي أمـــوال يســـتثمرها العمـــالء وفـــق مبـــدأ المضارب

ـــاح. ـــع األرب ـــة ألي طـــرف فـــي أغـــراض االســـتثمار وتوزي ـــح األولوي ـــى أمـــوال البنـــك بغـــرض االســـتثمار دون من ـــة الحســـابات االســـتثمارية إل حمل

صناديق الوكالة   ٢-1٣

٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

1٩٦٫8٠٤1٧4.4٢6في 1 يناير

٩1٫٢٥11٥٧.٥٥4إضافة خالل السنة

)1٣٥.1٧6()٤٦٫٠٩٦(ناقصًا: مدفوع خالل السنة

٢٤1٫٩٥٩1٩6.٨04في ٣1 ديسمبر

تركيز صناديق الوكالة 1٣-٢-أ  

وفقًا لنوع العملة

٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

عملة محلية:

-٣٢٫٠٢8- بنوك

18٤٫٥1٤1٧٨.6٢٥- شركات وأفراد

عملة أجنبية:

1٩٫٣٤٥٩.6٢٥- بنوك

٦٫٠7٢٨.٥٥4- شركات وأفراد

٢٤1٫٩٥٩1٩6.٨04

٢٦٤٢٦٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .1٣

صناديق الوكالة )تابع(   ٢-1٣

تركيز صناديق الوكالة )تابع(  1٣-٢-أ  

وفقًا لنوع العميل

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

٥٣٫٤7٣٢6.٥0٢افراد

1٣٦٫٩٣٢104.٥1٨شركات

٥1٫٥٥٣6٥.٧٨4حكومة

٢٤1٫٩٥٩1٩6.٨04

وفقًا للمنطقة الجغرافية

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

٢٢٢٫٦1٤1٨٧.1٧٩ُعمان

1٩٫٣٤٥٩.6٢٥دول مجلس التعاون الخليجي

--بقية دول العالم

٢٤1٫٩٥٩1٩6.٨04

وفقًا لنوع الطرف المقابل

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

٥1٫٣7٣٩.6٢٥بنوك

1٩٠٫٥8٦1٨٧.1٧٩أخرى

٢٤1٫٩٥٩1٩6.٨04

فترات إستحقاق صناديق الوكالة 1٣-٢-ب  

تشمل صناديق الوكالة تسهيالت متنوعة بمعدل ربح ثابت يتراوح بين 0.٥٪ - ٥.٣٪. فترات إستحقاق دائنيات الوكالة تتراوح من أسبوع واحد إلى 61 شهراً.

حتى شهر 
واحد

٦ أشهر إلى 1 إلى ٦ أشهر
سنة واحدة

أكثر من ٥ 1 إلى ٥ سنوات
سنوات

اإلجمالي

٥1.٣٧٣--1٩.٣٣٧-٣٢.0٣6وكالة - إقتراض بين البنوك
٥.٧1٣46.٧٢٨٢4.٩٩٥46.1٥٢14.٣٩01٣٧.٩٧٨وكالة - ودائع ألجل

1٣.14٩٥٢.٥٩٢-10.٥1٨1٨.40٧10.٥1٨وكالة - ودائع تحت الطلب
4٨16-4-وكالة - ودائع توفير

حقوق الماّلك   .1٤

رأس المال الُمعين 1٤-أ 

في سنة ٢0٢1، بلغ رأس المال الُمعين للنافذة ٣1.٥ مليون ريال ُعماني )٢0٢0: ٣0 مليون ريال ُعماني(.

االحتياطي القانوني  1٤-ب 

وفقــا لقانــون الشــركات التجاريــة الُعمانــي يجــوز تخصيــص "مبلــغ إضافــي فــي حــدود ٢٪ مــن القيمــة االســمية للســهم لــكل ســهم كرســوم إصــدار". إذا تــم إصــدار 

ــذي  ــادة، بعــد اقتطــاع مصروفــات اإلصــدار، إمــا لالحتياطــي القانونــي أو االحتياطــي الخــاص ال األســهم بقيمــة أعلــى مــن القيمــة االســمية، يجــب إضافــة مبلــغ الزي

ســيتم إنشــاؤه وفقــًا للمــادة 106 مــن القانــون"، وبالتالــي قامــت النافــذة بتحويــل صافــي زيــادة المبلــغ مــن متحصــالت اإلصــدار والــذي قــام البنــك بتحصيلــه خــالل 

فتــرة بدايــة "النافــذة" إلــى االحتياطــي القانونــي. 

االحتياطي العام  1٤-ج 

تــم تحويــل احتياطــي عــام بمبلــغ ٩٨٨.000 ريــال ُعمانــي )٣1 ديســمبر ٢0٢0: ٩٨٨.000 ريــال ُعمانــي( مــن قبــل المكتــب الرئيســي لتغطيــة الخســائر المتكبــدة لعــام ٢01٣ 

و ٢014. بــدأت النافــذة تقريــر األربــاح مــن عــام ٢01٥ وبالتالــي: لــم يتــم إجــراء أي تحويــل آخــر بعــد عــام ٢014.

احتياطي القيمة العادلة 1٤-د  

يتضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة صافــي التغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي األوراق الماليــة المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح 

أو الخســائر حتــى يتــم اســتبعاد االســتثمار أو بيعــه أو انخفــاض قيمتــه. كمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1، بلغــت خســارة القيمــة العادلــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن 

خالل األرباح أو الخسائر ٨٩٣ ألف ريال ُعماني )٣1 ديسمبر ٢0٢0: خسارة بمبلغ 1.0٥6 ألف ريال ُعماني(. 

احتياطي انخفاض القيمة 1٤-هـ   

وفًقــا لتعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم "ب أم 114٩"، فــي ســنة التطبيــق، إذا كان مخصــص انخفــاض القيمــة المســتند إلــى سياســة النافــذة أقــل مــن مخصــص 

ــى االحتياطــي التنظيمــي "احتياطــي انخفــاض القيمــة"  ــح الســنة إل ــل الفائــض كتخصيــص مــن رب ــا لإلرشــادات التنظيميــة، فســيتم تحوي انخفــاض القيمــة وفًق

بموجــب حقــوق المســاهمين. فــي الســنوات الالحقــة، إذا كان مخصــص انخفــاض القيمــة المســتند إلــى سياســة النافــذة أقــل مــن مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة 

كمبــادئ توجيهيــة تنظيميــة، يتــم تحويــل الفائــض كمخصــص مــن ربــح الســنة إلــى احتياطــي انخفــاض القيمــة.

ال يمكــن للنافــذة اســتخدام احتياطــي انخفــاض القيمــة التنظيمــي لحســاب كفايــة رأس المــال. يتطلــب اســتخدام احتياطــي انخفــاض القيمــة الــذي تــم إنشــاؤه 

أعــاله موافقــة مســبقة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي.

وفقــًا لتعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم  BSD / CB & FLC / 2022/001، تــم تعليــق متطلبــات مخصصــات البنــك المركــزي اإلضافيــة حتــى نهايــة الســنة 

الماليــة ٢0٢٢.

وفقــًا لذلــك، بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي ديســمبر ٢0٢1، لــم تقــم النافــذة بإجــراء أي تحويــل إلــى احتياطــي انخفــاض القيمــة   )٣1 ديســمبر ٢0٢0: 4٧٢ ألــف ريــال 

ُعمانــي(.

التزامات وارتباطات عرضية  .1٥

التزامات عرضية 1٥-أ 

تــؤدي خطابــات االعتمــاد المســتندي والضمانــات القائمــة المســتقلة إلــى ارتبــاط البنــك بالدفــع بالنيابــة عــن عمــالء فــي حالــة عجــز العميــل عــن األداء بموجــب بنــود 

العقــد.

20212020

ريال ُعماني ريال ُعماني باآلالف
باآلالف

12٫60820.814ضمانات

9٫04911.171خطابات اعتمادات 

21٫65731.985

٢٦٦٢٦٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

التزامات وارتباطات عرضية )تابع(  .1٥

ارتباطات 1٥-ب 

تتضمــن االرتباطــات المتعلقــة باالئتمــان االرتباطــات بمنــح االئتمــان وخطابــات االعتمــاد المســتقلة والضمانــات التــي تــم تصميمهــا للوفــاء بمتطلبــات عمــالء البنــك. 

بالنســبة لالرتباطــات بمنــح االئتمــان فهــي تمثــل االرتباطــات التعاقديــة لتقديــم التمويــل والســلفيات. فــي العــادة تكــون لالرتباطــات تواريــخ انتهــاء ثابتــة أو شــروط 

ــغ العقــد  ــي مبال ــذا ليــس بالضــرورة أن يمثــل إجمال ــدون الســحب منهــا ل إنهــاء أخــرى وهــي تتطلــب دفــع رســوم عنهــا. حيــث أن تلــك االرتباطــات قــد تنتهــي ب

التزامــات التدفــق النقــدي المســتقبلية.

20212020

ريال ُعماني 
باآلالف

 ريال ُعماني
باآلالف

16٫4286.934ارتباطات متعلقة باالئتمان

أطراف ذات عالقة  .1٦

فــي ســياق األعمــال االعتياديــة، تقــوم النافــذة بإجــراء معامــالت مــع بعــض أعضــاء مجلــس إدارتهــا ومســاهميها وإدارتهــا العليــا والمركــز الرئيســي ومجلــس 

الرقابــة الشــرعية ومراجــع التوافــق مــع الشــريعة والشــركات التــي يكــون لهــم فيهــا مصالــح هامــة.  تتــم هــذه المعامــالت علــى أســاس التعامــالت المتكافئــة ويتــم 

اعتمادهــا مــن قبــل إدارة النافــذة ومجلــس اإلدارة. 

فيما يلي إجمالي مبالغ األرصدة واإليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العالقة:

20212020

 ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

5786تمويل وسلفيات )الرصيد في نهاية السنة(

29-تمويل وسلفيات مصروفة خالل السنة

295تمويل وسلفيات مسددة خالل السنة

580405الودائع )الرصيد في نهاية السنة(

)217(1٫048ودائع مستلمة خالل السنة

334)516( ودائع مدفوعة خالل السنة

555 أرباح على تمويالت وسلفيات )خالل السنة(

)10()17( مصروفات أرباح )خالل السنة(

مكافآت اإلدارة العليا

22055رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

-4مزايا ما بعد الخدمة

أتعاب حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة

55٥٥أتعاب حضور جلسات ومكافأت ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية

معامالت مع المركز الرئيسي

-115أرباح مدفوعة على اقتراضات وكالة

225245أتعاب على خط التزام

األدوات المالية المشتقة   .17

ــي بيــن  ــواع المعامــالت التــي تتضمــن أدوات ماليــة مشــتقة. األداة الماليــة المشــتقة هــي عقــد مال ــد مــن أن فــي إطــار النشــاط االعتيــادي، ترتبــط النافــذة بالعدي

ــدرج هــذه األدوات المشــتقة  طرفيــن تعتمــد فيــه المدفوعــات علــى التحــركات فــي ســعر واحــد أو أكثــر مــن األدوات الماليــة أو المعــدل االســتداللي أو المؤشــر. ت

بالقيمــة العادلــة. القيمــة العادلــة لــألداة المشــتقة هــي مــا يســاوي الربــح أو الخســارة غيــر المدرجيــن مــن المقارنــة مــع الســوق بالنســبة لــألداة المشــتقة باســتخدام 

األســعار الســائدة بالســوق أو أســاليب التســعير الداخليــة.  تــدرج األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة فــي بيــان الدخــل الشــامل. تــم وصــف األدوات الماليــة المشــتقة 

المســتخدمة مــن جانــب النافــذة أدنــاه:

أنواع منتجات األدوات المالية المشتقة 17-أ 

عقــود العملــة اآلجلــة )الوعــد( هــي اتفاقيــات تعاقديــة بيــن األطــراف لشــراء عملــة واحــدة مقابــل بيــع عملــة أخــرى بســعر محــدد يتــم ســداده بتاريــخ القيمــة اآلجلــة/ 

المســتقبلية. إن معــدل صــرف العملــة المســتخدم فــي المعاملــة يطلــق عليــه اســم معــدل الصــرف اآلجــل.

يتــم إبــرام هــذه العقــود للتحــوط مــن مخاطــر تقلــب معــدالت صــرف العملــة وإدارة الســيولة بكفــاءة مــن خــالل إتاحــة فرصــة للنافــذة إليــداع/ اســتثمار الســيولة 

الفائضــة لــدى بنــوك أجنبيــة أو ســحب األمــوال مــن بنــوك أجنبيــة فــي حــال حــدوث نقــص فــي الســيولة.

كجــزء مــن إدارة األصــول والمطلوبــات لــدى النافــذة، تســتعين النافــذة بالمشــتقات ألغــراض التحــوط للحــد مــن التعــرض لمخاطــر العملــة ومخاطــر معــدالت الربــح. 

ويتحقــق هــذا عــن طريــق التحــوط ألدوات ماليــة محــددة والمعامــالت المتوقعــة وكذلــك تطبيــق تحــوط اســتراتيجي تجــاه كافــة االنكشــافات المتعلقــة ببيــان المركــز 

المالي.

القيمة االسمية حسب المدة حتى االستحقاقكما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

1 - 5 سنوات3 إلى 12 شهرًاخالل ٣ أشهرالقيمة االسمية

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

--140٫140140٫140عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

--140٫140140٫140عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

القيمة االسمية حسب المدة حتى االستحقاقكما في ٣1 ديسمبر ٢020

1 - 5 سنوات3 إلى 12 شهرًاخالل 3 أشهرالقيمة االسمية

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

13.0403.2371.9647.839عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

12.8623.2371.9257.700عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

يعتبر المركز الرئيسي الطرف المقابل الرئيسي في العقود اآلجلة.

إيرادات من أنشطة التمويل   .18

20212020

ريال ُعماني باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

2٫0731.712مديونيات المرابحة
5٫6184.389اإلجارة المنتهية بالتمليك

5٫8064.864استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
2٫4461.704المشاركة المتناقصة

1899وكالة باإلستثمار

16٫13212.678

٢٦٨٢٦٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
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إيرادات من أنشطة االستثمار  .1٩

٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني 
ريال ُعماني باآلالفباآلالف

25104اإليرادات من اإليداعات بين البنوك مع البنوك اإلسالمية

1٫6651.437الدخل من االستثمار في أدوات الدين 

1٫6901.542

العوائد على حملة حسابات االستثمار    .٢٠

تحتفــظ النافــذة بترتيبــات إســتثمار متعــددة المســتويات إلســتثمار األمــوال المســتلمة بموجــب "الوكالــة" كـــ "المضاربــة" بموجــب تفويــض صريــح مــن أصحــاب 

حســابات الوكالــة فــي أصولهــا التمويليــة واالســتثمارية. يتــم تخصيــص الربــح لصناديــق الوكالــة علــى أســاس مســاهمتها فــي األصــول الممزوجــة.

٢٠٢12020
ريال ُعماني 

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

988842من وديعة مضاربة

من وديعة وكالة:

8٫2387.327-  عمالء

589352بنوك	 

8٫8277.679

9٫8158.521

إيرادات تشغيل أخرى  .٢1

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

ريال ُعماني باآلالفباآلالف

282449ربح صرف عملة أجنبية - بالصافي

1.393503رسوم وعموالت - بالصافي

1.675952

مصروفات تشغيل أخرى  .٢٢

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

ريال ُعماني باآلالفباآلالف

1٫2702.363تكاليف تشغيل وإدارة

308335مصروفات إيجار ومرافق

5555مكافأة وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية

1٫6332.753

رسوم إنخفاض القيمة )بالصافي(  .٢٣

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

ريال ُعماني باآلالفباآلالف

رسوم إنخفاض القيمة المدرجة/)المحررة( عن:

853)425(إستثمارات وأرصدة لدى البنوك

-)21(خارج الميزانية العمومية

)365(660أصول تمويل

214488

إدارة المخاطر المالية  .٢٤ 

مخاطر االئتمان    1-٢٤

مخاطر االئتمان في منتجات التمويل ٢٤-1-أ 

تنشــأ مخاطــر االئتمــان مــن تمويــل المديونيــات وعقــود اإليجــار )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، المرابحــة والمشــاركة المتناقصــة واالســتصناع واإلجــارة( وتمويــل رأس 

المــال العامــل )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الســلم(. تعمــل النافــذة كممــول ومــزود ورب المــال والمســاهم بــرأس المــال فــي اتفاقيــة المشــاركة. تعــرض النافــذة 

نفســها لمخاطــر فشــل األطــراف المقابلــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــم حســب شــروط اســتالم الدفعــة المؤجلــة وعمــل أو تســليم لألصــل.

تعتمــد حــدود التعــرض علــى إجمالــي التعــرض للطــرف المقابــل وأي كيانــات مرتبطــة. تتــم مراجعــة عقــود / تســهيالت الشــركات علــى أســاس ســنوي مــن خــالل 

المخاطــر غيــر المتوقعــة، والتــي لــم تــرد فــي إرشــادات التدفقــات النقديــة حــول قبــول فئــات معينــة مــن مخاطــر االئتمــان اإلضافيــة.

فيما يلي األنواع األساسية من الضمانات للتمويالت والسلفيات هي:   

	y.الرهونات على األصول وفقًا التفاقيات المرابحة

	y.ملكية/ سند ملكية األصول وفقًا لتمويل اإلجارة واالستصناع

	y.ملكية/ سند ملكية األصول وفقًا لترتيب االستصناع

	y.سند ملكية األصول وفقًا للمشاركة المتناقصة

إدارة مخاطر االئتمان       ٢٤-1-ب 

تتــم متابعــة كافــة تمويــالت وســلفيات النافــذة بانتظــام للتأكــد مــن االلتــزام بشــروط الســداد المحــددة. يتــم تصنيــف هــذه التمويــالت والســلفيات إلــى إحــدى فئــات 

تصنيفــات المخاطــر الخمســة وهــي: معياريــة وخاصــة وغيــر معياريــة ومشــكوك فــي تحصيلهــا وخســارة كمــا حددتهــا نظــم وتوجيهــات البنــك المركــزي الُعمانــي. 

وتقــع مســؤولية تحديــد الحســابات غيــر المنتظمــة وتصنيفهــا علــى عاتــق الدائــرة المختصــة بالنشــاط. 

فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير:

31 ديسمبر ٢٠٢1
مديونيات 

المرابحة

إجارة 
منتهية 

بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

تمويل قرض 
حسن

وكالة 
باإلستثمار

مستحق من 
بنوك

أوراق 
الدين 

المجموعالمالية 

ريال ُعماني باآلالف

12.55392.43893.09052.8214844.1702.19321.856316.139المرحلة 1

7.13838.311---1804.5584.81518.590المرحلة ٢

1.260----279532341108المرحلة ٣

13.01297.52898.24671.5194844.1702.19328.994355.710اإلجمالي 

٢٧٠٢٧١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٢٤

إدارة مخاطر االئتمان )تابع( ٢٤-1-ب 

31 ديسمبر ٢0
مديونيات 

المرابحة
إجارة منتهية 

بالتمليك

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
مشاركة 
متناقصة

إيداعات الوكالة 
واألرصدة لدى 

البنوك
أوراق 

المجموعالدين المالية 

ريال ُعماني باآلالف

15.09579.73185.77039.52712.02816.776248.927المرحلة 1

6.97144.070-3435.6825.50525.569المرحلة ٢

2.206--2791.525226176المرحلة ٣

15.71786.93891.50165.27212.02823.747295.203اإلجمالي 

إن الحــد األقصــى لمخاطــر االئتمــان قبــل الضمــان المحتفــظ بهــا أو تحســينات االئتمــان األخــرى لكافــة األصــول بالميزانيــة العموميــة يرتكــز علــى صافــي القيمــة 

ــة كمــا أدرجــت ببيــان المركــز المالــي. الدفتري

إن الحــد األقصــى مــن مخاطــر االئتمــان المتعلــق بالبنــود خــارج الميزانيــة العموميــة حســب إرشــادات بــازل ٢ مبيــن باإليضــاح ٢٣.٥. وتمثــل المبالــغ المبينــة باإليضــاح 

رقــم د٥ ســيناريو أســوأ االحتمــاالت للتعــرض لمخاطــر االئتمــان كمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1 دون األخــذ باالعتبــار أيــة ضمــان محتفــظ بــه أو أي تحســينات ائتمــان أخــرى 

مرفقــة.

تحليل تصنيف االئتمان ٢٤-1-ج 

يبيــن الجــدول التالــي تحليــاًل ألوراق الديــن الماليــة وســندات الخزانــة وإجمالــي اإليداعــات والســندات األخــرى المؤهلــة حســب تقييــم وكالــة التصنيــف فــي ٣1 ديســمبر 

٢0٢1 اســتناداً إلــى تصنيفــات وكالــة موديــز أو مــا يعادلهــا:

٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

Aaa – Aa3505327

A1 – A384-

Baa1 – Baa3-1.700

Ba1 – Ba3810.000

B1 – B31٫596-

B1 – Caa37٫1386.971

21٫85616.776سيادي

31٫18735.774

تجري النافذة تقييمًا مستقاًل استناداً إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون طرف مقابل ما غير مصنف.

التصنيف الداخلي للنافذة وعملية تقدير إحتمالية التعثر

تديــر إدارة مخاطــر االئتمــان المســتقلة فــي النافــذة نمــاذج التصنيــف الداخليــة الخاصــة بهــا. تديــر النافــذة نمــاذج منفصلــة لمحافظهــا الرئيســية حيــث يتــم تصنيــف 

عمالئهــا مــن 1 إلــى 10 بإســتخدام ٢٢ درجــة داخليــة. تــم تنفيــذ المقاييــس فــي عــام ٢0٢1 كجــزء مــن التحســين الشــامل إلطــار تصنيــف مخاطــر الملتــزم. تتضمــن 

النمــاذج المعلومــات النوعيــة والكميــة، باإلضافــة إلــى المعلومــات الخاصــة بالمقتــرض، تســتخدم المعلومــات الخارجيــة التكميليــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى ســلوك 

المقتــرض. حيثمــا كان ذلــك عمليــًا، فهــم يعتمــدون أيًضــا علــى المعلومــات الــواردة مــن وكالــة التصنيــف الجيــد. ُتســتخدم مصــادر المعلومــات هــذه أوالً لتحديــد 

إحتماليــة التعثــر ضمــن إطــار عمــل بــازل ٣ للنافــذة. يتــم تعييــن درجــات االئتمــان الداخليــة بنــاًء علــى هــذه الدرجــات المســتندة إلــى ٣ تصنيفــات.

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر االئتمان )تابع(   1-٢٤

تحليل تصنيف االئتمان )تابع( ٢٤-1-ج 

فيما يلي فئات التصنيف االئتماني الدخلي للبنك باإلضافة إلى معامل احتمالية التعثر المتعلق بها:

 نطاق معامل احتمالية التعثر بيان فئة التصنيف الداخليفئات التصنيف الداخلي
)%(

فئة االستثمار1

0.91٪ إلى ٪4.69

فئة االستثمار+2

فئة االستثمار2

فئة االستثمار-2

فئة االستثمار+3

فئة االستثمار3

فئة االستثمار-3

فئة االستثمار+4

فئة االستثمار4

فئة االستثمار-4

فئة االستثمار+5

فئة االستثمار5

فئة االستثمار-5

فئة االستثمار+6

فئة االستثمار6

فئة االستثمار-6

دون فئة االستثمار+7

5.15٪ إلى ٪7.01 دون فئة االستثمار7

دون فئة االستثمار-7

100٪غير منتظم8 إلى 10

٢٧٢٢٧٣



ت المالية
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر ٢٠٢١ )تابع(
ي ٣١ دي

هية ف
سنة المنت

لل

ت المالية
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر ٢٠٢١ )تابع(
ي ٣١ دي

هية ف
سنة المنت

لل

طر المالية )تابع(
إدارة المخا

 .٢٤

طر االئتمان )تابع( 
مخا

 1-٢٤

ف االئتمان )تابع(
صني

ل ت
تحلي

٢٤-1-ج 

ي:
ت االئتمان الداخل

صنيفا
ى ت

ستنادا إل
ي ا

ل المال
ص

ب فئة األ
س

ي الجودة االئتمانية ح
ضح الجدول التال

يو

سمبر ٢٠٢1
31 دي

ت 
ديونيا

م
مرابحة

هية 
إجارة منت
ك

بالتملي

صناع 
ست

ا
عه إجارة 

تتب
هية 

منت
ك

بالتملي
شاركة 

م
صة

متناق
ض 

ل قر
تموي

ن
س

ح
وكالة 

ستثمار
باإل

ن 
ت م

ستحقا
م

ك
بنو

ق 
أورا

ن المالية 
دي

ال
المجموع

 
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال

هرًا(
ش

دار 1٢ 
ى م

عة عل
سائر االئتمانية المتوق

المرحلة 1 )الخ

ستثمار
فئة اال

12.554
92.438

52.090
47.513

48
44.170

2.193
21.856

272.862

ستثمار
دون فئة اال

-
-

41.000
5.308

-
-

-
-

46.308

القيمة الدفترية
12.554

92.438
93.090

52.821
48

44.170
2.193

21.856
319.170

ن غير 
ك

دى عمر األداة ول
ى م

عة عل
سائر االئتمانية المتوق

المرحلة ٢ )الخ
 

ضة القيمة االئتمانية(
منخف

ستثمار
فئة اال

88
3٫247

1٫307
899

-
-

-
7٫138

1٫679

ستثمار
دون فئة اال

92
1٫311

3٫508
17٫691

-
-

-
-

22٫602

القيمة الدفترية
180

4٫558
4٫815

18٫590
-

-
-

7٫138
35٫281

دى عمر
ى م

عة عل
سائر االئتمانية المتوق

المرحلة ٣ )الخ
 

ضة  القيمة االئتمانية(
األداة ومنخف

متعثرة
279

532
341

108
-

-
-

-
1٫260

13٫013
97٫527

98٫246
71٫519

48
44٫170

2٫193
28٫994

355٫710

طر المالية )تابع(
إدارة المخا

 .٢٤

طر االئتمان )تابع( 
مخا

 1-٢٤

ف االئتمان )تابع(
صني

ل ت
تحلي

٢٤-1-ج 

سمبر ٢٠٢٠
31 دي

ت 
مديونيا
مرابحة

هية 
إجارة منت
ك

بالتملي

صناع تتبعه 
ست

ا
هية 

إجارة منت
ك

بالتملي
شاركة 

م
صة

متناق
ن 

ت م
ستحقا

م
ك

بنو
أوراق 

ن المالية 
الدي

المجموع

 
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال

هرًا(
ش

ى مدار 12 
سائر االئتمانية المتوقعة عل

المرحلة 1 )الخ

ستثمار
فئة اال

15٫095
79٫642

85٫770
39٫508

12٫028
16٫776

248٫819

ستثمار
دون فئة اال

-
89

-
19

-
-

108

القيمة الدفترية
15٫095

79٫731
85٫770

39٫527
12٫028

16٫776
248٫927

ن غير
ك

ى مدى عمر األداة ول
سائر االئتمانية المتوقعة عل

المرحلة 2 )الخ
ضة القيمة االئتمانية(

 منخف

ستثمار
فئة اال

315
5٫526

5٫465
25٫569

-
6٫971

43٫846

ستثمار
دون فئة اال

28
156

40
-

-
-

224

القيمة الدفترية
343

5٫682
5٫504

25٫569
-

6٫971
44٫070

ضة
ى مدى عمر األداة ومنخف

سائر االئتمانية المتوقعة عل
المرحلة 3 )الخ

 القيمة االئتمانية(

متعثرة
279

1٫525
226

176
226

1٫525
2٫206

15٫717
86٫938

91٫501
65٫272

91٫501
86٫938

295٫203

٢٧٤٢٧٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر االئتمان )تابع(   1-٢٤

سياسة الشطـب ٢٤-1-د  

تقــوم النافــذة بشــطب رصيــد التمويــل والســلفيات/الضمان )وأي مخصصــات ذات صلــة بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة( عندمــا تحــدد النافــذة بــأن التمويــل 

والســلفيات/الضمان غيــر قابــل للتحصيــل. يتــم التوصــل إلــى هــذا التحديــد بعــد دراســة المعلومــات مثــل حــدوث تغيــرات هامــة فــي المركــز المالــي للمقتــرض/

اُلمصــدر بالصــورة التــي يصبــح مــن غيــر الممكــن للمقتــرض أو الُمصــدر دفــع أي التــزام أو أن تكــون حصيلــة الضمــان غيــر كافيــة لتغطيــة االنكشــاف الكامــل 

للمخاطــر. بالنســبة للتمويــالت القياســية ذات األرصــدة األصغــر قيمــة، تســتند قــرارات الشــطب عمومــًا إلــى حالــة التأخــر فــي الســداد المحــدد فيمــا يتعلــق بأحــد 

المنتجــات.

ســيتم االحتفــاظ باألصــول أو ملكيــة األصــول برعايــة النافــذة أو لــدى أميــن معتمــد مــن قبــل النافــذة. يتــم اتخــاذ اجــراءات الزمــة لضمــان االحتفــاظ باألصــول بوضــع 

يمكــن اســتخدامها بــه.

يتطلــب اإلفــراج عــن الضمانــات دون الســداد الكامــل لكافــة االلتزامــات ذات الصلــة تصريــح بنفــس مســتوى الــذي اعتمــد وأقــر منــح التســهيل. يســمح باســتبدال 

الضمــان إذا كان الضمــان الجديــد ســيقلل مــن تعــرض النافــذة للمخاطــر باألخــذ فــي االعتبــار المتطلبــات التنظيميــة.

عندما يتم اإلفراج عن الضمان وتحريره للعميل، تحصل دائرة إدارة االئتمان وتحتفظ في سجالتها بإقرار استالم من العميل أو ممثله المصرح له.  

فيما يلي تقدير للقيمة العادلة للضمان والتعزيزات التأمينية األخرى المحتفظ بها مقابل التمويالت والسلفيات:

20212020

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني باآلالف

478٫849419.975عقار

17٫76320.251سيارات

-1٫400وديعة ثابتة

498٫012440.226

مخاطــر الســداد هــي مخاطــر الخســارة التــي تعــزى إلــى عجــز الطــرف اآلخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه لدفــع النقــد أو تقديــم االســتثمارات أو األصــول األخــرى كمــا هــو متفــق 

عليــه تعاقديــًا فــي تاريــخ التســوية.

كمــا هــو الحــال عمومــًا للعمليــات التجاريــة بالعمــالت األجنبيــة، فإنــه علــى الرغــم مــن اســتيفاء كال الطرفيــن لمتطلبــات المعاملــة فــي تاريــخ التســوية كمــا هــو 

متعــارف عليــه طبقــًا للممارســات بيــن األطــراف المتاجــرة )الســداد الحــر(، ثمــة مخاطــر مرتبطــة باختــالف النطاقــات الزمنيــة. فــي مثــل هــذه الحــاالت يجــب تخفيــف 

مخاطــر الســداد مــن خــالل إبــرام اتفاقيــات تقــاص للمدفوعــات ثانيــة األطــراف.

التركيزات ٢٤-1-هـ 

تنشــأ التركيــزات لمخاطــر االئتمــان عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة عمــل مشــابهة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو تكــون 

لهــم خصائــص اقتصاديــة مشــابهة يمكــن أن تؤثــر علــى قدرتهــم علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة بشــكل مشــابه بســبب التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة 

والسياســية والظــروف األخــرى. وتشــير التركيــزات بمخاطــر االئتمــان إلــى الحساســية النســبية ألداء النافــذة تجــاه التطــورات التــي تؤثــر علــى مجــال عمــل معيــن أو 

موقــع جغرافــي معيــن.

لتجنــب تركيــزات المخاطــر الزائــدة، تتضمــن سياســات واجــراءات النافــذة توجيهــات محــددة للتركيــز علــى االحتفــاظ بمحفظــة متنوعــة. تتــم مراقبــة وإدارة التركيزات 

المحــددة لمخاطــر االئتمــان وفقــا لذلك.

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٢٤

التركيزات )تابع( ٢٤-1-هـ 

	y غطــاء تنظيمــي- تــم إقــرار حــدود االنكشــاف للمخاطــر لألشــخاص )بمــا فــي ذلــك الشــخص االعتبــاري( وأطرافــه المرتبطــة بهــم بنســبة 1٥٪ مــن القيمــة 

الصافيــة للبنــك.

	y.القيمة الصافية هي إجمالي قيمة األصول ناقصًا االلتزامات والتي يجب أن تتضمن األصول وااللتزامات داخل وخارج السلطنة

	y يجــب أن ال يتخطــى االنكشــاف للمخاطــر تجــاه أحــد كبــار الموظفيــن فــي إدارة النافــذة وأي طــرف ذي عالقــة نســبة 10٪ مــن القيمــة الصافيــة للبنــك ويجــب 

أن ال يتخطــى إجمالــي كافــة المخاطــر نســبة ٣٥٪ مــن القيمــة الصافيــة للبنــك.

ال تنطبــق الحــدود علــى المخاطــر المضمونــة كليــًا بالنقــد ومــا يماثــل النقــد )الــذي ال يخضــع للســحب مــن النافــذة( أو المؤمنــة بضمــان مــن قبــل مؤسســات ماليــة 

داخــل وخــارج الســلطنة أو حكومــة ســلطنة ُعمــان.

٢٠٢1

اإلجارةالمرابحة

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

تمويل قرض 
حسن

المشاركة 
المتناقصة

وكالة 
باإلستثمار

مستحقات 
من بنوك

استثمارات 
أوراق مالية

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

7٫138-1٫83320٫44968٫40448٫4964844٫170شركات

----11٫17977٫07929٫84223٫023أفراد

21٫856-------جهات سيادية 

-2٫293------بنوك

13٫01297٫52898٫24671٫519-44٫1702٫19328٫994

التركيز حسب الموقع

13٫01297٫52898٫24671٫5194844٫17019828٫994الشرق األوسط

-1٫995------أوروبا

--------آسيا

13٫01297٫52898٫24671٫5194844٫1702٫19328٫994اإلجمالي

٢٧٦٢٧٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٢٤

التركيزات )تابع( ٢٤-1-هـ 

٢0٢0

اإلجارةالمرابحة

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
المشاركة 
المتناقصة

مستحقات 
من بنوك

استثمارات أوراق 
مالية

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

6.105-3.85219.77465.79447.576شركات

--11.86567.16425.70717.696أفراد

16.735-----جهات سيادية 

-12.028----بنوك

15.71786.93891.50165.27212.02822.840

التركيز حسب الموقع

15.71786.93891.50165.27210.31122.840الشرق األوسط

-64----أوروبا

-1.653----آسيا

15.71786.93891.50165.27212.02822.840اإلجمالي

تأثير فيروس كورونا )كوفيد - 1٩( ٢٤-1-و 

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة رســميًا أن كوفيــد - 1٩ جائحــة عالميــة فــي 11 مــارس ٢0٢0. منــذ النصــف األخيــر مــن الربــع األول مــن عــام ٢0٢0، شــهدت البيئــة 

ــى جانــب الكســاد الكبيــر فــي أســعار النفــط الخــام  ــا. إل ــة والمشــهد التجــاري للبنــك تغيــرات ســريعة نتيجــة التفشــي غيــر المســبوق فيــروس كورون اإلقتصادي

العالميــة، فقــد أدى تشــديد أوضــاع الســوق وعمليــات اإلغــالق والقيــود المفروضــة علــى حركــة التجــارة واألفــراد إلــى إضطرابــات كبيــرة فــي األعمــال واألنشــطة 

اإلقتصاديــة علــى مســتوى العالــم وعبــر الصناعــات والقطاعــات. مزيــد مــن التفاصيــل حــول تأثيــر وبــاء كوفيــد - 1٩ علــى البنــوك مبينــة فــي إيضــاح ٣٨ مــن البيانــات 

الماليــة الموحــدة لبنــك صحــار الدولــي.

يوضــح الجــدول التالــي مقارنــة بيــن مخصصــات البنــك لخســائر االئتمــان علــى األصــول الماليــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا )المرحلتــان 1 و ٢( بموجــب معيــار التقاريــر 

الماليــة الدوليــة رقــم ٩ كمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1 بنــاءاً علــى الترجيــح المحتمــل لثالثــة ســيناريوهات مــع مخصصــات خســائر االئتمــان الناتجــة عــن عمليــات المحــاكاة 

لــكل ســيناريو مرجــح بنســبة ٪100.

٢٠٢1٢0٢0

الخسائر االئتمانية حساسية تقديرات انخفاض القيمة
المتوقعة

التأثير على الخسائر 
االئتمانية المتوقعة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة

التأثير على الخسائر 
االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

الخسائر االئتمانية المتوقعة على قروض لم تنخفض قيمتها 
-2.429-2٫559وفقًا لسياسة النافذة

المحاكاة

2٫1154442.092337السيناريو التصاعدي - مرجح بنسبة ٪100

2٫493662.37158السيناريو المركزي - مرجح بنسبة ٪100

)535(2.964)532(3٫090السيناريو التنازلي - مرجح بنسبة ٪100

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٢٤

تأثير فيروس كورونا )كوفيد - 1٩( )تابع( ٢٤-1-و 

يحتــوي الجــدول التالــي علــى تحليــل للمبلــغ المؤجــل للربــح األساســي القائــم والمســتحق المتعلــق بالتمويــل اإلســالمي والذمــم المدينــة ذات الصلــة للعمــالء الذيــن 

تــم تزويدهــم بهــذه المزايــا والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ذات الصلــة:

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

14.415-9.8824.533المبلغ المؤجل

)169(-)152()17(الخسائر االئتمانية المتوقعة على المبلغ المؤجل

14.246-9.8654.381القيمة الدفترية

التأثير على كفاية رأس المال:

إلــى جانــب ذلــك، طبــق البنــك أيضــًا فــي حســابات كفايــة رأس المــال "عامــل التصفيــة التحوطــي" بموجــب ترتيبــات التعديــل المؤقتــة للمرحلــة 1 والمرحلــة ٢ مــن 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. تأثيــر عامــل التصفيــة أعــاله علــى رأس المــال التنظيمــي للبنــك هــو 41 نقطــة أساســية.

مخاطرالسيولة       ٢٤-٢

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن تواجــه النافــذة صعوبــة فــي الوفــاء بارتباطاتهــا المتعلقــة بالتزاماتهــا الماليــة التــي تتــم تســويتها عــن طريــق تقديــم نقــد أو 

أصــل مالــي آخــر.

إدارة مخاطر السيولة  ٢٤-٢-أ 

إن منهــج النافــذة إلدارة مخاطــر الســيولة هــو التأكــد، كلمــا كان ذلــك ممكنــًا، مــن أنــه ســيكون لديهــا علــى الــدوام ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد حلــول 

موعــد اســتحقاقها، تحــت الظــروف العاديــة والصعبــة، بــدون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة باإلضــرار بســمعة البنــك.

تتلقــى الخزينــة المركزيــة للنافــذة معلومــات مــن وحــدات األعمــال األخــرى بخصــوص محفظــة الســيولة ألصولهــا والتزاماتهــا الماليــة وتفاصيــل التدفقــات النقديــة 

المتوقعــة األخــرى التــي تنشــأ مــن النشــاط المســتقبلي المتوقــع. وتحتفــظ الخزينــة المركزيــة بمحفظــة مكونــة مــن أصــول ســائلة قصيــرة األجــل مكونــة بشــكل 

كبيــر مــن اســتثمارات أوراق ماليــة ســائلة قصيــرة األجــل وتمويــالت وســلفيات إلــى البنــوك وتســهيالت أخــرى داخليــة لــدى البنــوك لضمــان االحتفــاظ بســيولة كافيــة 

داخــل البنــك ككل. يتــم الوفــاء بمتطلبــات ســيولة وحــدات األعمــال مــن خــالل التمويــالت والســلفيات قصيــرة األجــل مــن الخزينــة المركزيــة لتغطيــة أيــة تقلبــات 

قصيــرة األجــل والتمويــل علــى المــدى الطويــل لمعالجــة أي متطلبــات ســيولة هيكليــة. كمــا وضــع البنــك خطــة ســيولة طارئــة شــاملة إلدارة الســيولة بفعاليــة.  وفــي 

هــذه العمليــة يجــب بــذل العنايــة الالزمــة لضمــان أن النافــذة تلتــزم بكافــة لوائــح البنــك المركــزي. 

تخضــع جميــع سياســات وإجــراءات الســيولة إلــى المراجعــة واالعتمــاد مــن جانــب لجنــة األصــول وااللتزامــات. يتــم تقديــم احتســاب لفجــوات الســيولة عــن اســتحقاق 

األصــول وااللتزامــات. تــم إعــداد الحســابات وفقــًا إلرشــادات الجهــات التنظيميــة.

 

٢٧٨٢٧٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطرالسيولة )تابع(  ٢٤-٢

إدارة مخاطر السيولة )تابع(  ٢٤-٢-أ 

معــدل اإلقــراض وهــو معــدل إجمالــي التمويــالت والســلفيات إلــى ودائــع العمــالء ورأس المــال ويتــم رصــده علــى أســاس يومــي بمــا يتماشــى مــع اإلرشــادات 

التنظيميــة. يتــم داخليــًا تحديــد معــدل اإلقــراض علــى أســاس أكثــر تحفظــًا ممــا هــو مطلــوب بموجــب اللوائــح. كمــا تقــوم النافــذة أيضــًا بــإدارة مخاطــر الســيولة 

لديهــا علــى أســاس منتظــم برصــد معــدل الســيولة وهــو معــدل صافــي األصــول الســائلة إلــى إجمالــي األصــول علــى أســاس شــهري. لهــذا الغــرض فــإن صافــي 

األصــول الســائلة يعتبــر علــى أنــه يتضمــن النقــد ومــا يماثــل النقــد، واســتثمارات الديــن المصنفــة بدرجــة االســتثمار والتــي يتوفــر لهــا ســوق نشــط يتمتــع بالســيولة.

كانت تفاصيل معدل االقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 على النحو التالي:

 ٢٠٢1

معدل السيولة معدل اإلقراض  

%17٫13%85٫63المتوسط عن العام

%20٫95%89٫90الحد األقصى عن العام 

%10٫59%80٫16الحد األدنى عن العام

 ٢0٢0

معدل السيولة معدل اإلقراض  

٪15.32٪86.39المتوسط عن العام

٪17.63٪87.65الحد األقصى عن العام 

٪12.34٪85.20الحد األدنى عن العام

تراقب النافذة أيضا السيولة من خالل معدل تحوط السيولة وصافي معدل التمويل الثابت. ويعرض الجدول التالي المستويات الحالية لهذه المعدالت: 

31 ديسمبر 31٢0٢0 ديسمبر ٢٠٢1

صافي معدل التمويل الثابتمعدل تحوط السيولة صافي معدل التمويل الثابتمعدل تحوط السيولة 

127٫25%100٫19%147.94٪128.63٪

يلخــص الجــدول أدنــاه قائمــة اســتحقاق التزامــات النافــذة فــي تاريــخ التقريــر اســتناداً إلــى ترتيبــات الدفــع التعاقديــة. تــم تحديــد االســتحقاقات التعاقديــة لألصــول 

وااللتزامــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي إلــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي وهــي ال تأخــذ فــي االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة كمــا هــو 

مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى النافذة وتوفر األموال السائلة. 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطرالسيولة )تابع(  ٢٤-٢

التعرض لمخاطر السيولة ٢٤-٢-ب 

القيمة 
الدفترية

خالل 
ثالثة أشهر

من ٤ إلى 1٢ 
شهرًا

سنة واحدة 
إلى ثالث 

سنوات
أكثر من ثالث 

المجموعسنوات

٢٠٢1
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

41٫42516٫57914٫02880110٫01741٫425ودائع عمالء وحسابات أخرى

2٫664---2٫6642٫664التزامات أخرى

44٫08919٫24314٫02880110٫01744٫089

292٫69152٫125133٫22245٫59961٫745292٫691حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

336٫78071٫368147٫25046٫40071٫762336٫780

القيمة الدفترية
خالل 

ثالثة أشهر
من 4 إلى 1٢ 

شهرًا
سنة واحدة إلى 

ثالث سنوات
أكثر من ثالث 

المجموعسنوات

٢0٢0
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

41.51418.03213.4234110.01741.514ودائع عمالء وحسابات أخرى

1.922---2.4552.455التزامات أخرى

43.96920.48713.4234110.01743.436

239.68723.61967.33292.37956.357239.687حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

283.65644.10680.75592.42066.374283.123

تقــوم النافــذة بإعــداد تقريــر فجــوة الســيولة لرصــد مركــز الســيولة قصيــر األجــل للنافــذة لألصــول وااللتزامــات المدرجــة بالريــال الُعمانــي وللفتــرة الزمنيــة المســتحقة 

خــالل شــهر واحــد. يجــب تســوية الفجــوة ارتباطــًا بتوفــر أدوات إعــادة الشــراء أو إعــادة التمويــل وســبل االئتمــان غيــر المســتغلة أيضــًا، إن وجــدت. يجــب رفــع تقريــر عــن 

قائمــة الســيولة قصيــرة األجــل إلــى لجنــة األصــول وااللتزامــات شــهريًا.

وباإلضافــة إلــى تدابيــر الســيولة المذكــورة أعــاله، تراقــب "النافــذة" أيضــا نســبة تغطيــة الســيولة )LCR( ونســبة صافــي التمويــل الثابــت وفقــا للجهــة التنظيميــة 

بمــا يتوافــق مــع معاييــر بــازل ٣.

مخاطر السوق       ٢٤-٣

مخاطــر الســوق هــي تلــك المخاطــر التــي تنشــأ مــن التغيــرات فــي معــدالت الربــح ومعــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار األســهم وأســعار الســلع. الغــرض مــن 

إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة والســيطرة علــى التعــرض لمخاطــر الســوق فــي حــدود معاييــر مقبولــة فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه الحصــول علــى أفضــل 

عائــد فــي ظــل المخاطــر.

٢٤-٣-أ   مخاطر السوق في منتجات التمويل

تتتضمن عقود التمويل بشكل رئيسي "مديونيات مرابحة" و"إجارة منتهية بالتمليك". فيما يلي مخاطر السوق المتعلقة بالتمويل:

مديونيات المرابحة  )1(

فــي حالــة األصــل المملــوك لمعاملــة مرابحــة واألصــل الــذي يتــم حيازتــه بشــكل خــاص إلعــادة البيــع لعميــل فــي معاملــة مرابحــة غيــر ملزمــة لآلمــر بالشــراء، يتــم 

معاملــة األصــل كمخــزون للنافــذة ويخضــع لمخاطــر األســعار.

٢٨٠٢٨١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر السوق )تابع(  ٢٤-٣

مخاطر السوق في منتجات التمويل )تابع( ٢٤-٣-أ 

)2(  اإلجارة المنتهية بالتمليك

فــي حالــة الوعــد غيــر الملــزم لتأجيــر أصــل تــم حيازتــه أو محتفــظ بــه بغــرض تشــغيل اإلجــارة أو اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك، تتــم معاملــة هــذا األصــل كأصــل مملــوك 

للنافــذة ويتعــرض لمخاطــر األســعار منــذ تاريــخ حيازتــه وحتــى تاريــخ بيعــه.

قياس مخاطر السوق     ٢٤-٣-ب 

تقــوم النافــذة بشــكل رئيســي بمزاولــة نشــاط عقــود معــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة الفوريــة وعقــود مبادلــة العمــالت. وحيــث يتــم أخــذ المراكــز بصــورة رئيســية 

لتعامــالت العمــالء فإنــه تــم الحــد مــن درجــة تعقيدهــا بصــورة أكبــر. فــي ضــوء مــا ذكــر أعــاله، تقــوم النافــذة بقيــاس ورصــد المخاطــر عــن طريــق وضــع إطــار مــن 

الحــدود المطبقــة. وحينمــا تبــرم النافــذة عقــوداً ألدوات ماليــة مشــتقة معقــدة بدرجــة أكبــر، يكــون لديهــا نمــاذج وأســاليب أكثــر تعقيــداً لقيــاس مخاطــر الســوق 

والتــي تســاندها اآلليــة المناســبة.

إدارة مخاطر السوق     ٢٤-٣-ج 

تفصــل النافــذة فــي تعرضهــا لمخاطــر الســوق بيــن المحافــظ للمتاجــرة ولغيــر المتاجــرة. تتضمــن محافــظ المتاجــرة جميــع المراكــز الناشــئة مــن التقييــم حســب 

السوق واتخاذ مراكز الملكية بجانب األصول وااللتزامات المالية التي تدار على أساس القيمة العادلة.     

ــك فــإن مركــز صــرف العمــالت  ــى مجــال المتاجــرة. بنــاًء علــى ذل ــة إل ــدى النافــذة مــن جانــب الخزينــة المركزي يتــم تحويــل جميــع مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة ل

األجنبيــة يعامــل كجــزء مــن محفظــة المتاجــرة بالنافــذة ألغــراض إدارة المخاطــر. وتتــم مراقبــة وإدارة مخاطــر العمــالت األجنبيــة لــدى النافــذة عــن طريــق تأســيس 

المكتــب الوســيط لمراقبــة مخاطــر الســوق، وتتــم عمليــة إدارة هــذه المخاطــر مــن خــالل وضــع سياســة تطبيقيــة وإرســاء إطــار عمــل لحــدود التعامــالت واالســتعانة 

بــأدوات رفــع التقاريــر مثــل تقريــر المراكــز وتحليــل المخاطــر المتعلقــة بمراكــز العمــالت، تقريــر تحليــل اإلخــالل بقوانيــن المخاطــر وتقريــر اإلخــالل بالحــد المســموح 

للمتعامــل المالــي. 

يتــم تفويــض الســلطة الكليــة لمخاطــر الســوق إلــى لجنــة األصــول وااللتزامــات. وتكــون دائــرة إدارة المخاطــر مســؤولة عــن وضــع سياســات إدارة المخاطــر المفصلــة 

)التــي تخضــع إلــى االعتمــاد مــن جانــب لجنــة األصــول وااللتزامــات ولجنــة إدارة المخاطــر بالمجلــس(.  تتــم مراجعــة سياســة مخاطــر الســوق بشــكل دوري لتتماشــى 

مــع تطــورات الســوق.

التعرض لمخاطر معدالت الربح         ٢٤-٣-د 

مخاطــر معــدالت الربــح هــي األثــر المحتمــل لعــدم التوافــق بيــن معــدل العائــدات علــى األصــول والمعــدل المتوقــع للتمويــل نظــراً لمصــادر التمويــل. تحــدد اإلدارة 

العليــا مصــادر التعــرض لمخاطــر معــدل الربــح بنــاًء علــى هيــكل الميزانيــة العموميــة الحالــي والمتوقــع للنافــذة.  قــد تنشــأ مخاطــر معــدل الربــح فــي النافــذة نظــراً 

للمعامــالت التاليــة:

	yمعامالت المرابحة

	yمعامالت الوكالة

	y استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

	yإجارة منتهية بالتمليك

	yالصكوك

تعتقــد إدارة النافــذة أنهــا ليســت معرضــًة لمخاطــر معــدل ربــح جوهريــة حيــث تتــم عمليــة إعــادة تســعير األصــول وااللتزامــات وحقــوق حملــة حســابات االســتثمار 

علــى فتــرات زمنيــة فاصلــة متماثلــة.  يعتمــد توزيــع الربــح لحقــوق حملــة حســابات االســتثمار علــى اتفاقيــات مشــاركة الربــح. وبالتالــي، فــإن النافــذة غيــر معرضــة أليــة 

مخاطــر معــدالت ربــح جوهريــة.

إدارة المخاطر المالية )تابع(       .٢٤

مخاطر السوق  )تابع(          ٢٤-٣

التعرض لمخاطر معدالت الربح  ٢٤-٣-د 

مصادر مخاطر معدالت الربح  )1(

يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح المختلفة التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

	y إعــادة التســعير التــي تنشــأ مــن الفــروق الزمنيــة فــي االســتحقاق )المعــدل الثابــت( وإعــادة التســعير )المعــدل المتغيــر( لألصــول وااللتزامــات والمراكــز 

خــارج الميزانيــة العموميــة. وحيــث أن معــدالت الربــح تختلــف، فــإن عــدم التوافــق فــي اعــادة التســعير يتســبب فــي تعــرض إيــرادات النافــذة والقيمــة 

االقتصاديــة األساســية للنافــذة لتقلبــات غيــر متوقعــة.

	y مخاطــر منحنــى العائــدات التــي تنشــأ مــن وجــود آثــار عكســية للتغيــرات غيــر المتوقعــة لمنحنــى العائــدات علــى اإليــرادات و/أو القيمــة االقتصاديــة 

األساســية للنافــذة.

	y مخاطــر األســاس التــي تنشــأ مــن ارتبــاط ناقــص فــي التســوية للمعــدل المكتســب للمنتجــات المســعرة والمعــدل المدفــوع علــى أدوات مختلفــة 

باإلضافــة إلــى خصائــص اعــادة التســعير المشــابهة. عندمــا تتغيــر معــدالت الربــح، يمكــن أن تنشــأ هــذه الفروقــات مــن التغيــرات غيــر المتوقعــة فــي 

ــر إعــادة تســعير مشــابه.  ــاح الموزعــة بيــن األصــول وااللتزامــات واألدوات خــارج الميزانيــة العموميــة ذات فتــرات اســتحقاق أو توات ــة واالرب التدفقــات النقدي

	y تشــير مخاطــر نقــل المخاطــر التجاريــة لضغــط الســوق لدفــع عائــدات تتخطــى المعــدل المكتســب علــى األصــول الممولــة مــن قبــل االلتزامــات، عندمــا 

يكــون العائــد علــى األصــول متدنــي بمقارنتــه مــع معــدالت المنافســين. 

استراتيجية مخاطر معدالت الربح  )2(

تتنشــأ مخاطــر معــدالت الربــح مــن احتماليــة تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت الربــح علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة. والنافــذة معرضــة 

لمخاطــر معــدالت الربــح نتيجــًة لعــدم التطابــق أو الفجــوات فــي مبالــغ األصــول وااللتزامــات واألدوات خــارج الميزانيــة العموميــة والتــي تســتحق أو يعــاد تســعيرها 

فــي فتــرة معينــة. تديــر النافــذة المخاطــر مــن خــالل اســتراتيجيات إدارة المخاطــر.

معــدل الربــح الفعلــي )العائــد الفعلــي( ألداة ماليــة نقديــة هــو المعــدل الــذي عنــد اســتخدامه فــي احتســاب قيمــة حاليــة ينتــج عنــه القيمــة الدفتريــة لــألداة. المعــدل 

هــو معــدل ســابق ألداة ذات معــدل ثابــت مدرجــة بالقيمــة المهلكــة ومعــدل حالــي ألداة ذات معــدل عائــم أو أداة مدرجــة بالقيمــة العادلــة.

أدوات قياس مخاطر معدالت الربح   )3(

تراقــب النافــذة تحليــل فجــوات إعــادة التســعير والــذي يقيــس الفــروق الحســابية بيــن األصــول وااللتزامــات ذات الحساســية للربــح لمجــال عمــل النافــذة بشــروط 

مطلقــة.

المراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدالت الربح   )4(

طبقــت النافــذة أنظمــة معلومــات لمراقبــة مخاطــر معــدالت الربــح والســيطرة عليهــا واالبــالغ عنهــا. تقــدم التقاريــر علــى أســاس زمنــي للجنــة التنفيذيــة ومجلــس 

اإلدارة للمكتــب الرئيســي.

تراقــب وحــدة المخاطــر وااللتــزام هــذه الحــدود بشــكل منتظــم. وتتولــى هــذه الوحــدة مراجعــة نتائــج حــدود الفجــوات واالســتثناءات، إن وجــدت، وتوصــي باتخــاذ 

إجــراءات تصحيحيــة والتــي تعتمــد مــن قبــل لجنــة األصــول وااللتزامــات واللجنــة التنفيذيــة وفقــًا لمقاييــس الصالحيــات المعتمــدة مــن قبــل المجلــس.

      

٢٨٢٢٨٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر السوق )تابع(  ٢٤-٣

التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة ٢٤-٣-هـ 

كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادًا إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 على النحو التالي:  

معدل 
الربح الفعلي 

السنوي
خالل ثالثة 

أشهر
من ٤ إلى 1٢ 

شهرًا
أكثر من عام 

واحد

غير معرض 
لمخاطر 

اإلجماليمعدل الربح

%
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

األصول

9٫1119٫111---نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

2٫1932٫193---0٫3مستحقات من بنوك 

28٫512-28٫512--6٫3استثمارات أوراق مالية

12٫76112٫761---5٫7مديونيات مرابحة

97٫169-5٫476٫08218٫3302٫757إجارة منتهية بالتمليك

97٫635-5٫550٫69646٫098841استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

70٫307-5٫657٫38011٫993934مشاركة متناقصة

48-939--تمويل قرض حسن

44٫030--5٫818043٫850وكالة باإلستثمار

697697---ممتلكات ومعدات

13٫51113٫511---أصول أخرى

184٫338120٫28033٫08338٫273375٫974إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

41٫42541٫425---الحسابات الجارية للعمالء

2٫6642٫664---التزامات أخرى

44٫08944٫089---إجمالي االلتزامات 

4٫395٫072117٫30818٫90761٫404292٫691حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات
95٫072117٫30818٫907105٫493336٫780 االستثمار غير المقيدة

-)67٫220(89٫2662٫97214٫176إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

-89٫26692٫238106٫41439٫194الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر السوق )تابع(  ٢٤-٣

التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة )تابع( ٢٤-٣-هـ 

معدل 
الربح الفعلي 

خالل ثالثة أشهرالسنوي
من 4 إلى 1٢ 

شهرًا
أكثر من عام 

واحد

غير معرض 
لمخاطر 

اإلجماليمعدل الربح

٪
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

األصول

18.43918.439---نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

37512.028--1.711.653مستحقات من بنوك 

22.840-22.840--6.51استثمارات أوراق مالية

15.51215.512---5.9مديونيات مرابحة

85.484-5.3766.48417.2581.742إجارة منتهية بالتمليك

91.233-5.5384.2666.558409استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

64.291-5.745.23218.827232مشاركة متناقصة

871871---ممتلكات ومعدات

6.3786.378---أصول أخرى

207.63542.64325.22341.575317.076إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

41.51441.514---الحسابات الجارية للعمالء

2.4552.455--- التزامات أخرى

43.96943.969---إجمالي االلتزامات 

3.646.56828.492103.52761.100239.687حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات
46.56828.492103.527105.069283.123 االستثمار غير المقيدة

-)63.494()78.304(161.06714.151إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

-161.067175.21896.91433.420الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

٢٨٤٢٨٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر السوق )تابع(  ٢٤-٣

مخاطر العملة ٢٤-٣-و 

مخاطــر العمــالت هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن تقلــب قيمــة األداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي معــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة. قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود 

للمراكــز المفتوحــة الكليــة وللمراكــز المفتوحــة لــكل عملــة. تتضمــن حــدود المراكــز المفتوحــة مراكــز مفتوحــة مبيتــة ومراكــز مفتوحــة لحظيــة. يتــم رصــد المراكــز 

المفتوحــة علــى نحــو يومــي ويتــم اســتخدام اســتراتيجيات التحــوط لضمــان المحافظــة علــى المراكــز فــي إطــار الحــدود الموضوعــة. لــدى النافــذة صافــي التعــرض 

التالــي للمخاطــر بالعمــالت األجنبيــة:

٢٠٢1

األصول
االلتزامات وحسابات 

صافي األصولاالستثمار غير المقيدة

266٫727259٫2437٫484ريال ُعماني

107٫09676٫16330٫933دوالر أمريكي

1٫1521٫08765يورو

959287672درهم إماراتي

39-39جنيه إسترليني

---ين ياباني

٢0٢0

األصول
االلتزامات وحسابات 

صافي األصولاالستثمار غير المقيدة

238.209187.86650.343ريال ُعماني

75.83248.24227.590دوالر أمريكي

1212.2422.121يورو

---درهم إماراتي

7-7جنيه إسترليني

2.3741.890484ين ياباني

ــار التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة الســائدة علــى مركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة. يقــوم المجلــس  تقــوم النافــذة بأخــذ التعــرض للمخاطــر آلث

بوضــع الحــدود لمســتوى التعــرض للمخاطــر حســب العملــة وإلجمالــي المراكــز الليليــة واليوميــة التــي يتــم رصدهــا علــى نحــو يومــي.

تعتبر التغيرات في أسعار العمالت األجنبية غير المتكافئة كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 و ٢0٢0 على صافي األصول ضئيلة.

المخاطر التشغيلية  ٤.٢٤

مخاطر تجارية متنقلة ٤.٢٤.أ 

تشــير المخاطــر التجاريــة المنتقلــة لحجــم المخاطــر التــي تحــول للمســاهمين للتخفيــف مــن تحمــل حامــل حســاب االســتثمار بعــض أو كافــة المخاطــر والتــي 

يتعرضــون لهــا تعاقديــًا فــي عقــود المضاربــة. 

ــي للمخاطــر الناشــئة مــن األصــول التــي  ــر إجمال ــر المقيــدة ألث ــة حســابات االســتثمار غي ــح وتحمــل الخســارة(، يتعــرض حمل ــة )مشــاركة الرب ضمــن عقــود المضارب

يســتثمرون أموالهــم فيهــا، ولكــن نافــذة صحــار اإلســالمي تديــر هــذه المخاطــر مــن خــالل المخاطــر التجاريــة المنتقلــة. 

يتــم تحقيــق مشــاركة المخاطــر بتشــكيل واســتخدام عــدة احتياطيــات مثــل احتياطــي معادلــة األربــاح وبتســوية حصــة أربــاح نافــذة صحــار اإلســالمي لتســهيل 

العائــدات مســتحقة الدفــع لحملــة حســابات االســتثمار مــن التعــرض لتذبــذب فــي إجمالــي العائــدات الناشــئ عــن المخاطــر البنكيــة وبالتالــي للتمكيــن مــن دفــع 

العائــدات التنافســية فــي الســوق. 

تديــر نافــذة صحــار اإلســالمي المخاطــر التجاريــة المنتقلــة كمــا هــو محــدد فــي سياســة توزيــع األربــاح. تتنــازل النافــذة عــن أتعابهــا فــي حالــة حــدوث المخاطــر التجاريــة 

المنتقلــة. تديــر النافــذة معــدالت الربــح مــع النوافــذ االســالمية األخــرى والبنــوك اإلســالمية/ التجاريــة التــي تعمــل فــي الســلطنة.

إدارة رأس المال  .٢٥

رأس المال النظامي  1.٢٥

تقــوم الجهــة الرقابيــة األساســية للنافــذة وهــي البنــك المركــزي الُعمانــي بوضــع ورصــد متطلبــات رأس المــال للنافــذة فــي مجملــه. لتنفيــذ المتطلبــات الحاليــة 

لــرأس المــال يتطلــب البنــك المركــزي الُعمانــي فــي الوقــت الحالــي االحتفــاظ بالنســبة المقــررة إلجمالــي رأس المــال إلــى إجمالــي األصــول المرجحــة بالمخاطــر. تقــوم 

 النافــذة باحتســاب متطلبــات رأس المــال بالنســبة لمخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل اســتناداً إلــى النمــوذج الموضــوع مــن جانــب البنــك المركــزي الُعمانــي

كما يلي:

	y جهات سيادية - ال شيء بالنسبة لسلطنة ُعمان

	y.النافذة - المخاطر المرجحة بناًء على مؤسسات تقييم االئتمان الخارجية المعتمدة من قبل البنك المركزي الُعماني

	y.تمويالت األفراد والشركات- وفقًا لعوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة التي حددها البنك المركزي الُعماني

	y،البنود خارج الميزانية العمومية -  حسب عوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعماني

يتم تصنيف رأس المال النظامي للنافذة إلى ثالث فئات:

	y ــاح المحتجــزة واألصــول غيــر الملموســة والتســويات التنظيميــة األخــرى المتعلقــة  رأســمال الفئــة 1 ويتضمــن رأس المــال الُمعيــن واالحتياطيــات واألرب

ــواردة فــي حقــوق الملكيــة ولكــن تتــم معاملتهــا بصــورة مختلفــة بالنســبة ألغــراض كفايــة رأس المــال. بالبنــود ال

	y.رأسمال الفئة ٢ ويتضمن مخصصات انخفاض القيمة المجمعة المؤهلة

يتــم تطبيــق مختلــف الحــدود علــى عناصــر قاعــدة رأس المــال. يجــب أن ال يتجــاوز مبلــغ االســتثمارات المبتكــرة فــي الفئــة 1 نســبة 1٥ فــي المائــة مــن إجمالــي رأســمال 

الفئــة 1 ويجــب أن ال يزيــد رأس المــال المؤهــل فــي الفئــة ٢ عــن الفئــة 1 كمــا يجــب أن ال تزيــد التمويــالت والســلفيات ألجــل الثانويــة المؤهلــة عــن ٥0 فــي المائــة مــن 

رأســمال الفئــة 1.  كمــا أن هنــاك قيــوداً علــى مبلــغ إجمالــي مخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة المجمعــة واحتياطــي معادلــة األربــاح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار 

التــي يتــم إدراجهــا كجــزء مــن رأســمال الفئــة ٢.  تتضمــن الخصومــات األخــرى مــن رأس المــال القيــم الدفتريــة لالســتثمارات فــي شــركات تابعــة ال يتــم إدراجهــا ضمــن 

التجميــع النظامــي واالســتثمارات فــي رأســمال النافــذة وبعــض البنــود التنظيميــة األخــرى.

يتــم تصنيــف العمليــات التشــغيلية للنافــذة علــى إنهــا إمــا تنــدرج ضمــن مجــال متاجــرة أو مجــال أعمــال مصرفيــة ويتــم تحديــد األصــول مرجحــة بالمخاطــر وفقــًا 

للمتطلبــات المحــددة التــي تســعى لعكــس المســتويات المختلفــة للمخاطــر المصاحبــة لألصــول واالنكشــافات للمخاطــر خــارج الميزانيــة العموميــة. حيــث ال توجــد 

أى بيانــات عــن الثــالث ســنوات الســابقة حســبما هــو مطلــوب طبقــًا لمنهــج المؤشــر األساســي الحتســاب رأس المــال لمخاطــر التشــغيل. وسياســة النافــذة هــي 

االحتفــاظ بقاعــدة رأســمال قويــة.

إن المعيــار الدولــي لقيــاس كفايــة رأس المــال هــو معــدل المخاطــر لألصــول والــذي يربــط بيــن رأس المــال وأصــول الميزانيــة العموميــة واالنكشــافات للمخاطــر خــارج 

الميزانيــة العموميــة مرجحــًا وفقــا لنطــاق واســع مــن المخاطــر.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة رأس المال )تابع(  .٢٥

رأس المال النظامي )تابع(    1.٢٥

تم حساب معدل المخاطر لألصول طبقًا إلرشادات كفاية رأس المال الخاصة بالنافذة ألجل بنك التسويات الدولية كما يلي:

٢٠٢1٢0٢0

 ريال ُعماني
باآلالف

 ريال ُعماني
باآلالف

رأس المال الفئة 1

31٫50030.000رأس المال الُمعين

134134احتياطي قانوني

988988احتياطي عام

6٫9932.882أرباح محتجزة

)1.056()893(خسائر القيمة العادلة

38٫72232.948اإلجمالي 

رأس المال الفئة ٢

1٫7941.498 مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة

40٫51634.446مجموع رأس المال النظامي

األصول المرجحة بالمخاطر

305٫591264.059مخاطر االئتمان والسوق للنافذة

14٫50512.056المخاطر التشغيلية

320٫096276.115مجموع األصول المرجحة بالمخاطر

معدل كفاية رأس المال

٪12.48%12٫66  مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

٪11.93%12٫10مجموع رأسمال الفئة 1 معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

يتــم احتســاب معــدل كفايــة رأس المــال الموضحــة أعــاله وفقــًا لمعاييــر بــازل ٢ المطبقــة مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي واإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة 

اإلسالمية.    

معلومات قطاعية      .٢٦

تنفــذ أنشــطة النافــذة كوحــدة واحــدة. يتــم رفــع التقاريــر لــإلدارة حســب وحــدة العمــل. تعمــل النافــذة فــي ســلطنة ُعمــان فقــط وبالتالــي لــم يتــم عــرض معلومــات 

قطاعيــة جغرافيــة.

إفصاحات أخرى  .٢7

فيما يلي اإلفصاحات اإللزامية المطلوبة بموجب إطار الخدمات المصرفية التنظيمية اإلسالمية:

	y .لم يتم خلط األموال

	y.كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1، يوجد مبلغ قدره ٣٣0 ألف ريال ُعماني مستحق إلى المركز الرئيسي

	y.قام المركز الرئيسي خالل السنة بتخصيص تكلفة بمبلغ قدره ٧٨6 ألف ريال )٢0٢0 : 1.٩6٢ ألف ريال ُعماني( لصالح الخدمات المشتركة

	y.لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خالل السنة

	y:المكافآت وأتعاب حضور الجلسات المقترحة لمجلس الرقابة الشرعية هي كالتالي

المكافآت
أتعاب حضور 

المجموعالجلسات

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

15.4001.54016.940الشيخ عزان بن ناصر فرفور العامري

11.5501.54013.090الدكتور مدثر صديقي

7.7001.5409.240الشيخ فهد محمد هالل الخليلي 

7.7001.5409.240الشيخ المعتصم سعيد المعولي

42.3506.16048.510

أرقام المقارنة  .٢8

تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة لعــام ٢0٢0 لتتوافــق مــع عــرض الفتــرة الحاليــة. لــم تؤثــر إعــادة التصنيــف هــذه علــى صافــي الربــح أو حقــوق المســاهمين 

التــي تــم اإلفصــاح عنهــا ســابقًا.
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ا�فصاح
التنظيمي

صحار ا�سالمي

نمضي في مسيرتنا 
نحو النمو بمسؤولية



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مقدمة  .1

ــخ ٣0 أبريــل ٢01٣ أعمــال  يمــارس بنــك صحــار الدولــي ش.م.ع.ع )المركــز الرئيســي( وفقــًا لترخيــص الصيرفــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي بتاري

الصيرفــة اإلســالمية وأنشــطة المتاجــرة الماليــة األخــرى وفقــًا لقواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية تحــت إســم "صحــار اإلســالمي" )النافــذة(. تــدرج مجموعــة منفصلــة 

مــن البيانــات الماليــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك.

ــم  ــى تقدي ــي. تهــدف هــذه اإلفصاحــات إل ــي للصيرفــة اإلســالمية الصادرعــن البنــك المركــزي الُعمان ــم وضــع اإلفصاحــات التاليــة وفقــًا لإلطــار التنظيمــي والرقاب ت

معلومــات نوعيــة وكميــة مهمــة للمشــاركين بالســوق عــن تعــرض نافــذة صحــار اإلســالمي للمخاطــر واســتراتيجيات إدارة المخاطــر وعمليــات كفايــة رأس المــال. لــم 

تعمــل النافــذة ككيــان قانونــي مســتقل.  

ــواردة فــي اإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية  ــا للمبــادئ التوجيهيــة ال ــك، ووفًق ال توجــد قيــود علــى تحويــل األمــوال بيــن النافــذة والبنــك. ومــع ذل

ــدى البنــك. )IBRF(، ال ُيســمح للنافــذة بوضــع أمــوال ل

مكونات رأس المال وحامل حساب استثمار غير مقيد  .٢

كمــا هــو مطلــوب وفقــًا للبنديــن ٣-٥-1-٢ و ٣-٥-1-٣ مــن المــادة 1- بعنــوان "متطلبــات الترخيــص" لإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية )"اإلطــار"( 

الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي، قــام المكتــب الرئيســي بتخصيــص ٣0 مليــون ريــال ُعمانــي لنافــذة الصيرفــة اإلســالمية واحتســابه كرأســمال مخصــص. وفقــا 

لإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية؛ علــى النوافــذ أن تحافــظ علــى الحــد األدنــى مــن 10 مليــون ريــال ُعمانــي كــرأس المــال المخصــص.

2021
ريال ُعماني باآلالف

رأسمال الفئة 1

31٬500رأس المال المخصص

134 إحتياطي قانوني

988 االحتياطي العام 

6٬993أرباح محتجزة

)893(خسارة القيمة العادلة

38٬722اإلجمالي 

رأسمال الفئة ٢

1٬794مخصص إنخفاض القيمة على أساس المحفظة

1٬794اإلجمالي

40٬516إجمالي رأس المال النظامي

292٬691أسهم حامل حساب االستثمار

لم تحتفظ النافذة بأي موازنات أرباح وإحتياطي مخاطر اإلستثمار.

كفاية رأس المال  .٣
إن معــدل كفايــة رأس المــال محتســب وفقــا إلرشــادات اإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية. حيــث ينــص علــى أن الترخيــص ينبغــي ان يلتــزم بمعــدل 

كفايــة رأس المــال وقــدره 11٪ كحــد أدنــى.

تضع الجهة التنظيمية الرئيسية للنافذة - البنك المركزي الُعماني - وتراقب متطلبات رأس المال للنافذة ككل.

كمــا هــو مطلــوب وفقــًا للبنديــن ٣-٥-1-٢ و ٣-٥-1-٣ مــن المــادة 1- بعنــوان "متطلبــات الترخيــص" لإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية، خصــص 

ــال ُعمانــي للنافــذة كرأســمال مخصــص.  المكتــب الرئيســي ٣0 مليــون ري

ولــدى البنــك عمليــة داخليــة لتقييــم كفايــة رأس المــال وتقــوم اإلدارة العليــا بتقييــم رأســمال البنــك مقابــل مخاطــره. لجنــة األصــول وااللتزامــات هــي المســئولة عــن 

تقييــم كفايــة رأس المــال علــى أســاس توقعــات أعمــال الربــع التالــي ومحفظــة المخاطــر المتوقعــة.

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

٢٩٣ ٢٩٢



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

كفاية رأس المال )تابع(  .٣

ريال ُعماني باآلالفاإلجمالي ومعدل رأسمال الفئة األولى واألصول المرجحة بالمخاطر 

البيانالرقم

األصول مجمل األرصدةالبيان
المرجحة بالمخاطر

األصول)القيمة الدفترية(*)القيمة الدفترية(

377٬990375٬974284٬260البنود بالميزانية العمومية1

27٬41727٬41716٬818البنود خارج الميزانية العمومية2

-  - - أدوات مشتقة 3

403٬391301٬078إجمالي لمخاطر اإلئتمان4

4٬513األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق5

14٬505األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر العمليات6

403٬391320٬096إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر7

38٬722رأس المال الفئة األولى 8

1٬794رأس المال الفئة الثانية9

-رأس المال الفئة الثالثة10

40٬516إجمالي رأس المال النظامي11

33٬119متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان1-11

496متطلبات رأس المال لمخاطر السوق2-11

1٬596متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات11-٣

35٬211إجمالي رأس المال المطلوب12

12٬10٪معدل رأسمال الفئة األولى13
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 بالصافي من المخصصات *

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال وفقًا لفئات المخاطر المختلفة لكل عقد تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية.

ريال ُعماني باآلالف

 متطلبات رأس 
المال

األصول المرجحة 
بالمخاطر    

1٬392 12٬351 مديونيات المرابحة
7٬117 63٬923 إجارة منتهية بالتمليك

8٬862 80٬130 استصناع تتبعه اإلجارة المنتهية بالتمليك
7٬012 62٬093 المشاركة المنخفضة

5 48 تمويل قرض حسن
4٬859 44٬153 وكالة باإلستثمار

48٬246 439 إيداعات لدى البنوك
718 6٬702 اإلستثمارات

1٬586 14٬422 األخرى
1٬850 16٬818 خارج الميزانية العمومية

33٬450 301٬078

4٬018 263٬694 من األصول المرجحة بالمخاطر أعاله األصول الممولة من قبل حسابات االستثمار غير المقيدة 

يتم التعامل مع األصول الممولة من قبل حسابات االستثمار غير المقيدة  على قدم المساواة لجميع األصول األخرى فيما يتعلق بحساب كفاية رأس المال.

كفاية رأس المال )تابع(  .٣

ريال ُعماني باآلالف صافي التعرض بعد تخفيف المخاطر الخاضع للنهج الموحد هو كما يلي:

تعرض األصول 
المرجحة بالمخاطر 

- المنهج الموحد

التعرض  

- 27٬594 السيادية - تحمل ٪0

- - البنوك

439 2٬193       تحمل ٢0٪

الشركات

9٬177 12٬236      تحمل ٪75

86٬809 86٬809      تحمل ٪100

10٬946 10٬946 التجزئة - تحمل ٪100

31٬228 89٬222 المطالبات المضمونة بعقارات سكنية - تحمل ٣٥٪

40٬247 40٬247 المطالبات المضمونة بعقارات سكنية - تحمل ٪100

90٬325 90٬325 المطالبات المضمونة بعقارات تجارية - تحمل ٪100

668 668 القروض المتعثرة السداد -  تحمل ٪100

- 3٬328 أصول أخرى - تحمل ٪0

14٬422 14٬422 أصول أخرى - تحمل ٪100

٢8٤٬٢٦٠ ٣77٬٩٩٠ المجموع في الميزانية العمومية

البنود خارج الميزانية العمومية

4٬4٨0 ٩٬01٢      تحمل ٪50

12٬337 18٬405      تحمل ٪100

16٬818 27٬417

301٬078 405٬407 إجمالي الدفتر المصرفي

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار  .٤
يعمــل حاملــو حســابات االســتثمار )المودعــون( فــي تمويــل أنشــطة النافــذة علــى أســاس تحمــل الربــح والخســارة بصفــة رب المــال )مســتثمر( بموجــب عقــد مرابحــة 

والــذي ينظــم العالقــة بيــن حملــة الحســابات والطــرف المرخــص.
لدى النافذة حملة حسابات استثمار غير مقيدة فقط.

حامل حساب االستثمار غير المقيد    1-٤
حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار بموجــب المضاربــة، وهــي شــكل مــن أشــكال الشــراكة يقــوم فيــه طرفــان أو أكثــر بتأســيس شــركة )شــركة العقــد( 
لمشــاركة األربــاح بنســب متفــق عليهــا بحيــث يســاهم شــريك واحــد أو أكثــر )المضــارب( بجهــوده بينمــا يســاهم الشــريك اآلخــر أو الشــركاء اآلخــرون )رب المــال( 

بالمــوارد الماليــة. يطلــق علــى الطــرف األول "مضــارب" بينمــا يطلــق علــى الطــرف الثانــي "رب المــال". 
تحتفــظ النافــذة بترتيبــات إســتثمار متعــددة المســتويات إلســتثمار األمــوال المســتلمة بموجــب "الوكالــة" كـــ "المضاربــة" بموجــب تفويــض صريــح مــن أصحــاب 

حســابات الوكالــة فــي أصولهــا التمويليــة واإلســتثمارية. يتــم تخصيــص الربــح لصناديــق الوكالــة علــى أســاس مســاهمتها فــي األصــول الممزوجــة.

قواعد وهيكلية المضاربة والمبادئ الشرعية الرئيسية    ٤-٢
ــاح الناتجــة مــن إســتثمار تلــك  ــه والطــرف اآلخــر )المضــارب( بمجهــوده لمشــاركة األرب ــة هــي ترتيــب يســاهم فيــه طــرف )يدعــى رب المــال( بمال 1.  المضارب

عليــه. متفــق  بأســلوب  األمــوال 
يمكن أن يكون المضارب شخصًا طبيعيًا أو مجموعة من األشخاص أو كيانًا قانونيًا أو شركة.  .٢

٣.  يقــدم رب المــال إســتثماره بشــكل نقــدي أو عينــي، عــدا عــن الذمــم المدينــة، وفــق تقييــم متفــق عليــه. ويوضــع هــذا اإلســتثمار تحــت التصــرف المطلــق 
للمضــارب.

ينحصر تنفيذ أعمال المضاربة في المضارب ضمن إطار التفويض الممنوح له في إتفاقية المضاربة.  .4
ــح أو  ــرام العقــد وال يحــق ألي طــرف الحصــول علــى مبلــغ محــدد مســبقًا كرب ــاح وفــق الحصــص الثابتــة المتفــق عليهــا فــي وقــت إب ٥.  يتــم تقســيم األرب

تعويــض.
6.  يتحمــل رب المــال وحــده الخســائر الماليــة الناجمــة عــن المضاربــة إال إذا ثبــت ارتــكاب المضــارب للغــش أو اإلهمــال أو إســاءة التصــرف المتعمــدة أو بمــا 

لــه. الممنــوح  التفويــض  يخالــف 

٢٩٤٢٩٥



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .٤

آلية توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين في صحار اإلسالمي ضمن الوعاء المشترك  3-٤
تبيــن هــذه اآلليــة لتوزيــع األربــاح اآلليــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية لتوزيــع صافــي األربــاح علــى أمــوال المســاهمين وأمــوال المودعيــن، والتــي يتــم تجميعهــا 

معــًا فــي وعــاء مشــترك يطلــق عليــه اســم )"رأس مــال المضاربــة المشــترك"(. 

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 استهالك األصول االستثمارية )"األصول االستثمارية"( في الوعاء المشترك. 

"P" يعني مخصص الحسابات المعدومة والمشكوك في تحصيلها.

لم يتم خالل العام تخصيص أي مصروفات أو مخصصات للوعاء المشترك.
حســابات حملــة حســابات اإلســتثمار غيــر المقيــد هــي أمــوال يســتثمرها العمــالء بطريقــة المضاربــة لتشــكيل وعــاء مــن األمــوال. يتــم جمــع أمــوال حملــة حســابات 

اإلســتثمار غيــر المقيــد مــع أمــوال البنــك لإلســتثمار، وال تمنــح األولويــة ألي طــرف ألغــراض اإلســتثمارات وتوزيــع األربــاح.  
يتم تخصيص صافي الربح للمشاركين في الوعاء بناء على حسابات المتوسط المرجح. 

عامــل المشــاركة، يتــم تحديــد األوزان أو نســب مشــاركة األربــاح مــن قبــل إدارة البنــك وتعريــف المســتثمرين بهــا قبــل بدايــة الشــهر. يحتســب رصيــد المتوســط 
المرجــح فــي نهايــة الفتــرة مــن خــالل ضــرب عامــل المشــاركة بمتوســط الرصيــد للفتــرة. 

رسوم المضاربة  1-٤-٣

تخصــم رســوم المضاربــة مــن الربــح المخصــص وفقــًا للنســبة المتفــق عليهــا مســبقًا بموافقــة مجلــس الرقابــة الشــرعية ويتــم إبــالغ العمــالء بهــا مــن خــالل الموقــع 

اإللكترونــي أو اإلعالنــات فــي الفــروع، وتكــون ثابتــة فــي مرحلــة البدايــة كمــا يلــي: 

المودعون - ٪40  النافذة - ٪60 
خــالل العــام لــم يتــم تغييــر فــي النســب مــن مجلــس الرقابــة الشــرعية للنافــذة ويمكــن للبنــك إنشــاء احتياطيــات وفــق مــا تســمح بــه الشــريعة والبنــك المركــزي 
الُعمانــي ألغــراض إيصــال العوائــد للمســتثمرين وإدارة المخاطــر. وهنــاك نوعــان مــن االحتياطيــات مســموح بهمــا همــا احتياطــي مســاواة األربــاح واحتياطــي مخاطــر 

االســتثمار.  أمــا النافــذة فهــي ال تحتفــظ بــأي احتياطيــات.

تخصيص جزء من ربح المساهمين إلى المودعين  ٤-٣-٢
عنــد الحاجــة، يمكــن للبنــك تخصيــص جــزء معيــن مــن ربحــه إلــى فئــة/ فئــات إيــداع محــددة وقــد يعــود ذلــك إلــى زيــادة معــدل الربــح المعلــن مــن قبــل مؤسســات 

ماليــة إســالمية أخــرى/ منافســين آخريــن أو لتشــجيع فئــة معينــة مــن المودعيــن.      
لم يتم إنشاء احتياطي مساواة األرباح وإحتياطي مخاطر اإلستثمار خالل العام ولم يتم إجراء تخصيص من قبل المساهمين.

لم تحمل النافذة أي مصروفات إدارية للوعاء المشترك. 

اإلفصاحات الكمية  ٤-٤
تــم خــالل العــام توزيــع األربــاح المحتســبة علــى عامــل المشــاركة المعلــن قبــل كل فتــرة حســاب أربــاح. فيمــا يلــي نطــاق عامــل المشــاركة المطبــق ونطــاق المعــدل 

المكتســب:

متوسط المعدل المكتسبنطاق عامل المشاركة المنتج

0٬52٪15مضاربة إدخار- ريال ُعماني
0٬44٪15مضاربة إدخار - درهم إماراتي
0٬52٪15مضاربة إدخار - دوالر أمريكي

0٬00٪15مضاربة إدخار - جنيه إسترليني
0٬00٪50مضاربة  لمدة 6 أشهر
1٬73٪50مضاربة لمدة 1٢ شهرًا

1٬76٪70وكالة - إقتراض بين البنوك
4٬56٪80وكالة - ودائع ألجل

3٬06٪65وكالة - ودائع تحت الطلب
3٬25٪65وكالة - ودائع توفير

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .٤

اإلفصاحات الكمية )تابع(  ٤-٤

فيما يلي مبلغ حساب حامل االستثمار غير المقيد لكل فئة في نهاية العام:

المبلغالمنتج

النسبة من 
إجمالي حساب 

االستثمار 
المقيد

ريال ُعماني 
باآلالف

17٬30٪50٬639مضاربة إدخار- ريال ُعماني

0٬02٪51مضاربة إدخار - دوالر أمريكي

0٬01٪36مضاربة إدخار - جنيه إسترليني

0٬00٪6مضاربة لمدة 6 أشهر

17٬55٪51٬373وكالة - إقتراض بين البنوك

47٬14٪137٬978وكالة - ودائع ألجل

17٬97٪52٬592وكالة - ودائع تحت الطلب

0٬01٪16وكالة - ودائع توفير

100%292٬691اإلجمالي

الودائع ألجل هي الودائع التي يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفق شروط معينة.

عائدات على األصول و حسابات االستثمار غير المقيدة     :

ريال ُعماني 
باآلالف

202120202019201820172016
16٬1323٬9513٬1252٬2521٬9921٬630إيرادات على أصول المضاربة والوكالة*

 إيرادات موزعة على حسابات االستثمار
غير المقيدة 

9٬815842771744392400

4٬49٪4٬40٪4٬16٪4٬02٪4٬31٪4٬97٪عائدات على متوسط أصول المضاربة والوكالة

عائدات على متوسط حسابات االستثمار غير 
1٬31٪1٬14٪1٬82٪2٬64٪1٬96٪3٬35٪المقيدة

*اعتبــاًرا مــن عــام ٢0٢1 فصاعــًدا، تحتفــظ النافــذة بترتيبــات اســتثمار متعــددة المســتويات الســتثمار األمــوال المســتلمة بموجــب "الوكالــة" باعتبارهــا "المضاربــة" 

بموجــب ســلطة صريحــة مــن أصحــاب حســابات الوكالــة فــي أصولهــا التمويليــة واالســتثمارية. يتــم تخصيــص الربــح لصناديــق الوكالــة علــى أســاس مســاهمتها فــي 

األصــول الممزوجــة ســابًقا حيــث كان الدخــل علــى أصــول المضاربــة فقــط.

٢٩٦٢٩٧



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .٤

اإلفصاحات الكمية )تابع(  ٤-٤

األصول المخصصة للوعاء المشترك هي:

ريال ُعماني 
باآلالف

مجموع التعرض
الخسائر 

اإلئتمانية 
المتوقعة 

صافي 
التعرض

12٬761)251(13٬012مديونيات المرابحة

97٬169)359(97٬528اإلجارة المنتهية بالتمليك

97٬635)611(98٬246المشاركة المنخفضة

استصناع تتبعه اإلجارة المنتهية بالتمليك
٧1٬٥1٩)1٬٢1٧)٢0٬٣0٧

48-48تمويل قرض حسن

44٬0٣0)140(44٬1٧0وكالة باإلستثمار

٣٢1٬٩٥٠)٢٬٥7٣(٣٢٤٬٥٢٣اإلجمالي

نسبة حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة إلى األصول ذات التمويل المشترك

كما في تاريخ التقرير، تم تمويل األصول المخصصة للوعاء بنسبة ٪٩0٬1٩ من حقوق ملكية حملة حسابات االستثمار غير المقيدة. 

وحققت النافذة عائدات إجمالية قدرها ٪٣٣٬٨٣ على متوسط حقوق الملكية في األصول المخصصة للوعاء خالل السنة.

ال يوجــد لــدى البنــك أي قيــود علــى االســتثمار فــي وعــاء حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة إال إذا كانــت مفروضــة مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي والمحــددات 
الــواردة فــي سياســة البنــك. 

ال يوجد لدى النافذة أي حسابات استثمار مقيد. 

تقييم التعرض للمخاطر  .٥

إدارة المخاطر في بنك صحار- المنهج والسياسة      1-٥

تتمثــل فلســفة إدارة المخاطــر للنافــذة فــي تحديــد والتقــاط ومراقبــة وإدارة األبعــاد المختلفــة للمخاطــر بهــدف حمايــة قيمــة األصــول وتدفقــات االيــرادات بحيــث يتــم 
حمايــة مصالــح المكتــب الرئيســي )وآخريــن لمــن يتعهــد صحــار اإلســالمي بالتــزام لهــم( فــي حيــن يتــم زيــادة العائــدات بهــدف تحســين عائــدات المكتــب الرئيســي 

والحفــاظ علــى تعرضــه للمخاطــر ضمــن مقاييــس مفروضــة ذاتيــًا. 

يقــدم صحــار اإلســالمي لعمــالء الشــركات والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة منتجــات مثــل تمويــل ألجــل وتمويــل رأس المــال العامــل والتمويــل قصيــر األجــل 
وودائــع الشــركات وتمويــل المتاجــرة وخدمــات إدارة النقــد ومنتجــات الخزينــة. بنــاًء علــى تقييــم مخاطــر االئتمــان ذات الصلــة، يتــم اتخــاذ ضمــان األصــول قصيــرة 
األجــل والمعــدات واآلالت والعقــارات لتحســين نوعيــة المخاطــر. يتــم توجيــه صحــار اإلســالمي مــن قبــل المتطلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي الُعمانــي للمخاطــر 

القصــوى ولديــه أنظمــة رقابــة إضافيــة علــى المخاطــر لموظفــي اإلدارة العليــا أو األطــراف ذات العالقــة. 

يعتمــد صحــار اإلســالمي االئتمــان مــن خــالل اللجنــة التنفيذيــة لالئتمــان المعينــة مــن قبــل مجلــس إدارة بنــك صحــار بقيــود تفويضيــة للموافقــات االســتثنائية مــن 
قبــل رئيــس النافــذة اإلســالمية. فــي تمويــل المســتهلكين، يتــم توجيــه السياســة بهــدف الحصــول علــى تمويــل علــى اســاس صحيــح وقابــل للتحصيــل واســتثمار 
األمــوال لمصلحــة المســاهمين وحمايــة المودعيــن وتلبيــة االحتياجــات المشــروعة للمجتمعــات بمــا يتماشــى مــع مبــادئ الشــريعة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس 

الرقابــة الشــرعية. 

توجــه عمليــة إدارة المخاطــر بتنويــع المخاطــر وتجنــب تركزهــا. كمــا تعــد مراجعــة مخاطــر األعمــال الدعامــة الرئيســية للرقابــة الداخليــة لمحفظــة التمويــل. ويتــم 
إجــراء مراجعــات دوريــة لجــودة األصــول ومراجعــات الشــريعة ومراجعــات العمليــات ومراجعــات إداريــة وتوثيــق ومراجعــات االلتــزام لألعمــال واإلدارة العليــا. 

حاليــًا، يقتصــر تمويــل المســتهلكين علــى تمويــل الســيارات واإلســكان فقــط. ويتــم اعتمــاد التمويــل والســلفيات مــن خــالل مصفوفــة االعتمــاد بتحديــد القيــود 
المعينــة لمســؤولين معينيــن واللجنــة التنفيذيــة لإلئتمــان. 

يمتلــك مجلــس اإلدارة للبنــك األم الســلطة علــى إعتمــاد كافــة السياســات الصــادرة المتعلقــة باإلئتمــان والمخاطــر. وشــكل كذلــك لجنــة إعتمــاد اإلئتمــان ومنــح 
أعلــى ســلطة إعتمــاد اإلئتمــان فــي البنــك للقيــود التنظيميــة القصــوى. 

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

االستراتيجيات والعمليات وأنظمة الرقابة الداخلية  ٥-٢
يعتمــد إطــار سياســة إدارة المخاطــر الشــامل مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك األم. ويتــم دعمهــا مــن قبــل هيــاكل قيــود مالئمــة. تقــدم هــذه السياســات إطــار إدارة 
مخاطــر متكامــل للمؤسســة ككل فــي البنــك والــذي ينطبــق كذلــك علــى صحــار اإلســالمي. الحــد المفــروض علــى نــوع مــن األصــول يتوافــق مــع متطلبــات البنــك 

المركــزي الُعمانــي وسياســات البنــك.
يتعــرض صحــار اإلســالمي لمختلــف انــواع المخاطــر مثــل مخاطــر الســوق ومخاطــر اإلئتمــان ومخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر الســيولة والمخاطــر التشــغيلية والتــي 
تتطلــب جميعهــا أنظمــة رقابــة شــاملة ومراقبــة مســتمرة. يلخــص إطــار إدارة المخاطــر الهــدف مــن بــازل ٢ والــذي يتضمــن مراقبــة اإلدارة والرقابــة وثقافــة المخاطــر 
 والملكيــة وتحديــد وتقييــم والمخاطــر وأنشــطة الرقابــة والفصــل بيــن الواجبــات والمعلومــات الكافيــة وقنــوات التواصــل وأنشــطة إدارة مراقبــة المخاطــر وتصحيــح 

الخلل.

مخاطر االئتمان  ٥-٣

لتجنــب  قيــود  هيــكل  وأنشــأ  قبلــه.  مــن  المقدمــة  اإلئتمــان  بمخاطــر  يتعلــق  فيمــا  نشــاط  منتــج/  كل  بتقييــم  اإلئتمــان  مخاطــر  اإلســالمي  صحــار   يديــر 
تركيزات المخاطر لألطراف المقابلة والقطاع والمكان الجغرافي.

31 ديسمبر 2021
ريال ُعماني باآلالف

مديونيات 
المرابحة

اإلجارة
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه 

إجارة     
منتهية
بالتمليك

المشاركة
المتناقصة

تمويل
قرض
حسن

وكالة
باإلستثمار

مستحق
من

بنوك

األوراق
المالية
اإلجماليللديون

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
11٬96490٬64694٬63269٬5364544٬1702٬19328٬994342٬180لإلنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت اإلستحقاق 
12٬306---8056٬3503٬2731٬8753ولم تنخفض قيمتها

المبالغ التي تجاوزت اإلستحقاق 
1٬224----243532341108وإنخفضت قيمتها

1٣٫٠1٢٩7٫٥٢8٩8٫٢٤٦71٫٥1٩٤8٤٤٫17٠٢٫1٩٣٢8٫٩٩٤٣٥٥٫71٠اإلجمالي 

تعريف التسهيالت االئتمانية المتأخرة والتي انخفضت قيمتها
 )BM977( يتــم تصنيــف التعــرض للمخاطــر االئتمانيــة مــن قبــل البنــك لتحديــد التســهيالت التــي انخفضــت قيمتهــا وفقــًا لتعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم

بتاريــخ ٢٥ ســبتمبر ٢004. 

٥-٤  مجمــوع إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان، باإلضافــة إلــى متوســط إجمالــي التعــرض خــالل الفتــرة مقســمة إلــى األنــواع الرئيســية 

مــن مخاطــر االئتمــان 

ريال ُعماني باآلالف

إجمالي مجموع  متوسط مجموع التعرض
التعرض

نوع التعرض لمخاطر االئتمانالرقم
202120212021

%ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

3٬68٪14٬36513٬012مديونيات المرابحة1

27٬59٪92٬23397٬528اإلجارة المنتهية بالتمليك2

27٬79٪94٬87498٬246استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك3

20٬23٪68٬39671٬519المشاركة المتناقصة4

0٬01٪2448تمويل قرض حسن5

12٬49٪٢٢٬0٨٥44٬1٧0وكالة باإلستثمار6

8٬20٪25٬91728٬994إستثمارات أدوات دين ٧

1٠٠%٣17٬8٩٤٣٥٣٬٥17اإلجمالي

نسبة التمويل لكل فئة من فئات االطراف األخرى إلى إجمالي التمويل

٢٩٨٢٩٩



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

٥-٤  مجمــوع إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان، باإلضافــة إلــى متوســط إجمالــي التعــرض خــالل الفتــرة مقســمة إلــى األنــواع الرئيســية 

مــن مخاطــر االئتمــان )تابــع(

2021

% ريال ُعماني 
باآلالف  

٪56٬50 183٬351 الشركات

٪43٬50 141٬172 التجزئة

%100٫00 324٬523 مجموع

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمًا إلى المناطق الهامة وفقا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان   1-٥-٤

                                             ريال ُعماني باآلالف

الرقم

نوع 

سلطنة ُعمان

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

اإلجمالياألخرى

التعرض  

االئتماني

13٬012-13٬012مديونيات المرابحة1

97٬528-97٬528اإلجارة المنتهية بالتمليك2

98٬246-98٬246استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك3

71٬519-71٬519المشاركة المتناقصة4

48-48تمويل قرض حسن5

44٬170-44٬170وكالة باإلستثمار6

28٬994-28٬994استثمارات أدوات دين 7

353٬517-353٬517اإلجمالي

توزيع المخاطر حسب القطاع أو الطرف المقابل مقسمًا إلى أهم أنواع التعرض لمخاطر االئتمان                                                                                                                        ٥-٤-٢

ريال ُعماني باآلالف              

الرقم
القطاع 

االقتصادي
مديونيات 

المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المتناقصة

تمويل 
قرض 
حسن

وكالة 
باإلستثمار

استثمارات 
اإلجماليأدوات دين

التعرض 
خارج 

الميزانية 
العمومية

8555٬152---164--691تجارة استيراد 1

35٬00021٬856150٬06912٬279-7٬83554٬78230٬596-اإلنشاءات2

16٬184711---12٬7873٬397--تصنيع3

32--------مؤسسات مالية4

38٬1001٬648-9٬170-1٬14212٬61483614٬339خدمات5

-141٬171--11٬17977٬07929٬84223٬02348تمويل شخصي6

7٬1387٬138525------حكومية7

1٬312--------أخرى8

13٬01297٬52898٬24671٬5194844٬17028٬994353٬51721٬657اإلجمالي  

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

٥-٤  مجمــوع إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان، باإلضافــة إلــى متوســط إجمالــي التعــرض خــالل الفتــرة مقســمة إلــى األنــواع الرئيســية 

ــع(  مــن مخاطــر االئتمــان )تاب

االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة، مقسمًا إلى األنواع الرئيسية لمالمح التعرض لمخاطر االئتمان                                                                                                                         ٥-٤-٣

 ريال ُعماني باآلالف

الرقم
التصنيف 

الزمني
مديونيات 

المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المتناقصة

تمويل قرض 
حسن

وكالة 
باإلستثمار

استثمارات 
اإلجماليأدوات دين 

التعرض 
خارج 

الميزانية 
العمومية

حتى شهر 1
38٬1595٬152-35٬397-1٬968372153269واحد

2٬56812٬279-397-1360839338634-٣ أشهر2

4٬290711-397-٣1٬740974682497-6 أشهر3

4٬92832-1٬618-67421٬111675783-٩ أشهر4

4٬5531٬648-397-٩7101٬5101٬243693-1٢ شهرا5

-1٬98711٬11246٬436-177311٬98514٬3656٬214-٣ سنوات6

1٬98715٬16058٬804525-٣4٬14812٬74817٬6257٬136-٥ سنوات7

أكثر من ٥ 8
2٬57267٬99063٬16555٬292481٬9902٬722193٬7791٬312سنوات

13٬01297٬52898٬24671٬5194844٬17028٬994353٬51721٬657اإلجمالي9

٥-4-4  مبلــغ التمويــل والســلفيات التــي انخفضــت قيمتهــا و، إن وجــدت، التمويــل والســلفيات المتأخــرة التــي تــم تكويــن مخصــص لهــا 
بشــكل منفصــل مقســمة إلــى المناطــق الجغرافيــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك إن كان عمليــًا، مبالــغ المخصصــات العامــة والمحــددة 

لــكل منطقــة جغرافيــة

 ريال ُعماني باآلالف

   مخصصات التعرض االئتماني

الدول الرقم
 إجمالي

المرحة ٣المرحلة 1 & ٢ المرحلة ٣التمويل
 احتياطي

األرباح
مخصصات

خالل الفترة 

 مقدمات
 مشطوبة

خالل العام

-)660(323٬2631٬2602٬016425132سلطنة ُعمان1
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مجلس التعاون 
-------الخليجي األخرى
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٣٠٠٣٠١



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

٥-٤  مجمــوع إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان، باإلضافــة إلــى متوســط إجمالــي التعــرض خــالل الفتــرة مقســمة إلــى األنــواع الرئيســية 

ــع(  مــن مخاطــر االئتمــان )تاب

ريال ُعماني باآلالف الحركة في إجمالي التمويل والسلف           ٥-٤-٥

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1التفاصيل

220٬12537٬0992٬204259٬428رصيد أول المدة

-3٬569209)3٬778(الحركة/ التغيرات )+/-(

44٬593-43٬932661التمويل الجديد

)21٬465(13٬186190)34٬841(استرداد التمويل

963963--تحويل الحسابات النظاميه

295٬12028٬1431٬260324٬523رصيد نهاية الفترة 

6971٬3194252٬441اجمالي خسائر االئتمان المتوقعة 

132132--فوائد االحتياطي 

مخاطر االئتمان: اإلفصاح عن المحافظة حسب األسلوب القياسي   ٥-٤-٦

اإلفصاح النوعي: للمحافظ حسب األسلوب القياسي   1-6-4-٥

تتنتهــج النافــذة األســلوب القياســي لتقييــم رأس المــال النظامــي لمخاطــر االئتمــان. أمــا فيمــا يتعلــق بالمخاطــر الســيادية فتطبــق عليهــا المخاطــر بنســبة صفــر 
حســب مــا يســمح بــه فــي هــذا األســلوب. وفيمــا يتعلــق بالتعــرض لمخاطــر البنــوك، فــإن المخاطــر المرجحــة تعتمــد علــى تصنيــف البنــوك مــن قبــل وكاالت التصنيف 
الدوليــة المعتمــدة بواســطة البنــك المركــزي الُعمانــي مثــل موديــز وســتاندرد آنــد بــورز وفيتــش وكابيتــال إنتليجنــس، بنــاًء علــي تصنيــف البلــد المختــص. وفــي 
غيــاب التصنيــف الخارجــي للشــركات، يعتبــر البنــك معظــم الشــركات علــى أنهــا غيــر مصنفــة ويطبــق ترجيــح المخاطــر بمعــدل 100٪ عــن المخاطــر الممولــة. وعــن 
مالمــح التعــرض خــارج الميزانيــة العموميــة، تطبــق عوامــل تعــرض االئتمــان المالئمــة وتجمــع للبنــوك أو حســبما يكــون الحــال ثــم يطبــق ترجيــح المخاطــر كمــا ذكــر 
أعــاله. مبالــغ القــروض غيــر المســحوبة مــن قبــل الزبــون أو غيــر المصروفــة لهــم بعــد، توضــع تحــت االلتزامــات ويطبــق عليهــا متوســط المخاطــر كمــا هــو مســموح 

مــن قبــل اإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية

اإلفصاحات الكمية   ٥-٤-٦-٢

تحليل معدل االئتمان 

يعــرض الجــدول التالــي تحليــل ســندات الديــن واذون الخزانــة، والتوظيفــات الكبيــرة وغيرهــا مــن الفواتيــر المســتحقة الصــادرة  مــن قبــل وكالــة التصنيــف فــي ٣1 
ديســمبر ٢0٢1، علــى أســاس تصنيــف موديــز أو مــا يعادلهــا.

2021

ريال ُعماني 
باآلالف

505 Aaإلى  ٣ Aaa

84 Aإلى ٣ A1

- Baaإلى ٣ Baa1

8 Baإلى ٣ Ba1

1٬596 Bإلى ٣ B1

7٬138 Caaإلى ٣ +Caa1

21٬856 األوراق المالية السيادية

31٬187 اإلجمالي

مصنــف. غيــر  المقابــل  الطــرف  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  فــي  والنوعيــة  الكميــة  العوامــل  علــى  يعتمــد  مســتقل  تقييــم  بإجــراء  النافــذة   تقــوم 
تنتهج النافذة أسلوبًا موحدًا لكل الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطر بمعدل ٪100.

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

٥-٤  مجمــوع إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان، باإلضافــة إلــى متوســط إجمالــي التعــرض خــالل الفتــرة مقســمة إلــى األنــواع الرئيســية 

ــع(  مــن مخاطــر االئتمــان )تاب

٥-4-6-3 تخفيض مخاطر االئتمان: اإلفصاح وفقا لألسلوب القياسي
ال تستخدم النافذة أسلوب المقاصة سواًء للبنود خارج أو داخل الميزانية العمومية.

مخاطر معدالت الربح لألنشطة المصرفية  ٥-٥
مخاطــر معــدل الربــح هــي األثــر المحتمــل لعــدم التوافــق بيــن معــدل العائــدات علــى األصــول والمعــدل المتوقــع للتمويــل نظــراً لمصــادر التمويــل، تحــدد اإلدارة 
العليــا مصــادر التعــرض لمخاطــر معــدل الربــح بنــاًء علــى هيــكل الميزانيــة العموميــة الحالــي والمتوقــع للنافــذة، قــد تنشــأ مخاطــر معــدل الربــح فــي النافــذة نظــراً 

للمعامــالت التاليــة:

	yمعامالت المرابحة

	yمعامالت الوكالة

	yاإلجارة المنتهية بالتمليك

	yالمشاركة المتناقصة

	yالصكوك

	yاستثمارات
ــة  ــح لألصــول وااللتزامــات وحقــوق حمل ــة نتيجــًة لعــدم توافــق إعــادة تســعير معــدل الرب ــح جوهري تعتقــد إدارة النافــذة أنهــا ليســت معرضــًة لمخاطــر معــدل رب
حســابات االســتثمار حيــث أنــه يظهــر فــي فتــرات مشــابهة. يعتمــد توزيــع الربــح لحقــوق حملــة حســابات االســتثمار علــى اتفاقيــات مشــاركة الربــح. وبالتالــي، فــإن 

النافــذة غيــر معرضــة أليــة مخاطــر معــدالت ربــح جوهريــة.

٥-5-1  مصادر مخاطر معدل الربح

يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

	y إعــادة التســعير التــي يتنشــأ مــن الفــروق الزمنيــة فــي اســتحقاق )المعــدل الثابــت( وإعــادة تســعير )المعــدل المتغيــر( لألصــول وااللتزامــات ومراكــز خــارج 

الميزانيــة العموميــة. وحيــث أن معــدالت الربــح تختلــف، فــإن عــدم التوافــق فــي اعــادة التســعير هــذه تعــرض إيــرادات والقيمــة االقتصاديــة المضمنــة 

للنافــذة لتغيــرات غيــر متوقعــة.

	y ــة ــرادات و/أو القيمــة االقتصادي ــدات علــى إي ــار عكســية للتغيــرات غيــر المتوقعــة لمنحنــى العائ ــدات التــي تنشــأ مــن وجــود آث  مخاطــر منحنــى العائ

األساســية للنافــذة.

	y مخاطــر األســاس التــي تنشــأ مــن ارتبــاط ناقــص فــي التســوية فــي المعــدل المكتســب والمنتجــات المســعرة والمعــدل المدفــوع علــى أدوات مختلفــة 

وهــي خصائــص اعــادة تســعير مشــابهة. عندمــا تتغيــر معــدالت الربــح، يمكــن أن تزيــد هــذه الفروقــات مــن التغيــرات غيــر المتوقعــة فــي التدفقــات 

النقديــة واالربــاح الموزعــة بيــن األصــول وااللتزامــات وأدوات خــارج الميزانيــة العموميــة ذات فتــرات اســتحقاق أو تواتــر إعــادة تســعير مشــابه. 

	y تشــير مخاطــر نقــل المخاطــر التجاريــة لضغــط الســوق لدفــع عائــدات تتخطــى المعــدل المكتســب علــى األصــول الممولــة مــن قبــل االلتزامــات، عندمــا 

يكــون العائــد علــى األصــول قيــد التنفيــذ بمقارنتــه مــع معــدالت المنافســين.

إستراتيجية مخاطر معدل الربح  ٥-٥-٢
ــة. النافــذة معرضــة  ــألدوات المالي ــة ل ــح علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيــم العادل ــر التغيــرات فــي معــدالت الرب ــح مــن احتماليــة أن تأث تنشــأ مخاطــر معــدل الرب
لمخاطــر معــدل الربــح نتيجــًة لعــدم التطابــق أو الفجــوات فــي مبالــغ األصــول وااللتزامــات وأدوات خــارج الميزانيــة العموميــة والتــي تســتحق أو يعــاد تســعيرها فــي 

فتــرة معينــة. تديــر النافــذة المخاطــر مــن خــالل اســتراتيجية إدارة المخاطــر.
معــدل الربــح الفعلــي )العائــد الفعلــي( ألداة ماليــة نقديــة هــو المعــدل الــذي عنــد اســتخدامه فــي احتســاب قيمــة حاليــة ينتــج عــن القيمــة الدفتريــة لــألداة. المعــدل 

هــو معــدل ســابق ألداة ذات معــدل ثابــت مدرجــة بالقيمــة المهلكــة ومعــدل حالــي ألداة ذات معــدل عائــم أو أداة مدرجــة بالقيمــة العادلــة.

٥-٥-٣  أدوات قياس مخاطر معدل الربح

تستخدم النافذة األدوات التالية لقياس مخاطر معدل الربح في مجالها:

	y.تحليل فجوات إعادة التسعير والذي يقيس الفروق الحسابية بين األصول وااللتزامات ذات الحساسية للربح لمجال النافذة بشروط مطلقة 

	y تحليــل قيمــة نقطــة األســاس وهــو قيــاس الحساســية لكافــة المنتجــات والمراكــز المســعرة لمعــدالت الربــح. قيمــة نقطــة األســاس هــي التغيــر فــي 

صافــي القيمــة الحاليــة لمركــز ناشــئ مــن تغيــر نقطــة أســاس 1 فــي منحنــى العائــدات. ويقيــس هــذا حساســية المراكــز أو المحفظــة للتغيــرات فــي 

معــدالت الربــح.

مراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدل الربح  ٥-٥-٤

طبقــت النافــذة أنظمــة معلومــات لمراقبــة مخاطــر معــدل الربــح والســيطرة عليهــا واالبــالغ عنهــا. تقــدم التقاريــر علــى أســاس زمنــي للجنــة التنفيذيــة ومجلــس 

اإلدارة للمكتــب الرئيســي.

٣٠٢٣٠٣



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

٥-٥-٥  التعرض لمخاطر معدالت الربح - المحافظ لغير المتاجرة

كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في ٣1 ديسمبر 2021 على النحو التالي: 

معدل الربح
السنوي
الفعلي

 خالل
ثالثة أشهر

 من ٤ إلى 1٢
شهرًا

 أكثر من عام
واحد

 غير معرض
 لمخاطر معدل

اإلجماليالربح

%
  ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

في ٣1 ديسمبر 2021

األصول

9٬1119٬111---نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

2٬1932٬193---0٬3مستحق من بنوك 

28٬512-28٬512--6٬3استثمارات أوراق مالية

12٬76112٬761---5٬7مديونيات المرابحة

97٬169-5٬476٬08218٬3302٬757اإلجارة المنتهية بالتمليك

97٬635-5٬550٬69646٬098841استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

70٬307-5٬657٬38011٬993934المشاركة المتناقصة

48-939--تمويل قرض حسن

44٬030--٥٬818043٬850وكالة باإلستثمار

697697---ممتلكات ومعدات

13٬51113٬511---أصول أخرى

184٬338120٬28033٬08338٬273375٬974إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

41٬42541٬425---الحسابات الجارية للعمالء

2٬6642٬664---التزامات أخرى

44٬08944٬089---إجمالي االلتزامات 

3٬495٬072117٬30818٬90761٬404292٬691حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار
مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

95٬072117٬30818٬907105٬493336٬780لحسابات االستثمار غير المقيدة

-)67٬220(89٬2662٬97214٬176إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

-89٬26692٬238106٬41439٬194الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

مخاطر السيولة  6-5

ــدوام ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد حلــول موعــد  ــه ســيكون لديهــا علــى ال ــك، أن إن منهــج النافــذة إلدارة مخاطــر الســيولة هــو لضمــان، مــا أمكــن ذل

اســتحقاقها، تحــت الظــروف العاديــة والصعبــة، بــدون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة باإلضــرار بســمعة بنــك صحــار ش.م.ع.ع.

تتلقــى الخزينــة المركزيــة بالبنــك معلومــات مــن وحــدات النشــاط األخــرى تتعلــق بملمــح الســيولة حــول أصولهــا والتزاماتهــا الماليــة وتفاصيــل التدفقــات النقديــة 

األخــرى الناشــئة عــن األعمــال المســتقبلية. بعــد ذلــك تحتفــظ الخزينــة المركزيــة بمحفظــة أصــول ماليــة ســائلة قصيــرة األجــل وتتكــون فــي أغلبيتهــا من اســتثمارات 

قصيــرة األجــل بــاألوراق الماليــة والتمويــل والســلفيات وســلفيات البنــوك وتســهيالت بيــن البنــوك للتأكــد مــن الحفــاظ علــى ســيولة كافيــة بالبنــك ككل. وتتــم 

مقابلــة متطلبــات وحــدات النشــاط مــن الســيولة مــن خــالل التمويــل والســلفيات قصيــرة األجــل مــن الخزينــة المركزيــة لتغطيــة أي تذبــذب قصيــر األجــل والتمويــل 

طويــل األجــل لتحديــد أي متطلبــات ســيولة أساســية. ووضــع البنــك كذلــك خطــة ســيولة طارئــة شــاملة لــإلدارة الفعالــة للســيولة. وبهــذه العمليــة تتــم العنايــة 

المطلوبــة للتأكــد مــن التــزام النافــذة بــكل تعليمــات البنــك المركــزي الُعمانــي. 

تتــم مراجعــة كل سياســات الســيولة وإجراءاتهــا وتصــادق عليهــا لجنــة األصــول وااللتزامــات. تــم توضيــح احتســاب فجــوة الســيولة عنــد اســتحقاق األصــول 

وااللتزامــات. تــم إعــداد هــذا االحتســاب وفقــًا للتوجيهــات الــواردة بالتعميــم رقــم ب م ٩٥٥ المــؤرخ ٧ مايــو ٢00٣.

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

مخاطر السيولة )تابع(  ٥-٦

٥-٦-1  التعرض لمخاطر السيولة

معــدل اإلقــراض وهــو معــدل إجمالــي التمويــالت والســلف لودائــع العمــالء ورأس المــال ويتــم رصــده علــى أســاس يومــي بمــا يتماشــى مــع اإلرشــادات التنظيميــة. 

داخليــًا يتــم وضــع معــدل اإلقــراض علــى أســاس أكثــر تحفظــًا ممــا هــو مطلــوب بموجــب اللوائــح. كمــا تقــوم النافــذة أيضــًا بــإدارة مخاطــر الســيولة لديهــا علــى 

أســاس منتظــم برصــد معــدل الســيولة وهــو معــدل صافــي األصــول الســائلة إلــى إجمالــي األصــول علــى أســاس شــهري. لهــذا الغــرض فــإن صافــي األصــول الســائلة 

يعتبــر علــى أنــه يتضمــن النقــد ومــا يماثــل النقــد، وأوراق الديــن المصنفــة بدرجــة اســتثمار والتــي لهــا ســوق نشــط وبــه ســيولة.

كانت تفاصيل معدل االقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢0 على النحو التالي:

 2021

 معدل السيولة معدل اإلقراض 

17٬1٣%8٥٬٦٣%المتوسط عن العام

٢٠٬٩٥%8٩٬٩٠%الحد األقصى عن العام 

1٠٬٥٩%8٠٬1٦%الحد األدنى عن العام

يلخــص الجــدول أدنــاه ملمــح اســتحقاق التزامــات النافــذة فــي تاريــخ التقريــر اســتنادًا إلــى ترتيبــات الدفــع التعاقديــة. تــم تحديــد االســتحقاقات التعاقديــة لألصــول 
وااللتزامــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي إلــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي وهــي ال تأخــذ فــي االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة كمــا 

هــو مشــار إليهــا فــي تاريــخ الودائــع المحتفــظ بهــا لــدى النافــذة وتوفــر األمــوال الســائلة.

خالل ثالثة أشهرالقيمة الدفترية
 من ٤ إلى 1٢

شهرًا
 سنة إلى ثالث

سنوات
 أكثر من ثالث

اإلجماليسنوات

2021
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

ودائع عمالء وحسابات 
41٬42516٬57914٬02880110٬01741٬425أخرى

2٬664---2٬6642٬664التزامات أخرى

44٬08919٬24314٬02880110٬01744٬089إجمالي اإللتزامات

حقوق الملكية لحملة 
292٬69152٬125133٬22245٬59961٬745292٬691حسابات االستثمار

336٬78071٬368147٬25046٬40071٬762336٬780

تقــوم النافــذة بإعــداد تقريــر فجــوة الســيولة لرصــد مركــز الســيولة قصيــر األجــل للنافــذة لألصــول وااللتزامــات المدرجــة بالريــال الُعمانــي وللفتــرة الزمنيــة المســتحقة 

خــالل شــهر واحــد. يجــب تســوية الفجــوة عنــد توفــر أدوات إعــادة الشــراء أو إعــادة التمويــل وعــن خطــوط االئتمــان غيــر المســتغلة أيضــًا، إن وجــدت. يجــب التقريــر عــن 

قائمــة الســيولة قصيــرة األجــل إلــى لجنــة األصــول وااللتزامــات شــهريًا.

تعرض النافذة لمخاطر معدل الربح مبينة في المرفق 1 و٢.

٣٠٤٣٠٥



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

مخاطر السيولة )تابع(  ٥-٦

٥-٦-٢  نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر

تقوم النافذة أيضا بمراقبة السيولة من خالل نسبة تغطية السيولة وصافي معدل التمويل المستقر. وفيما يلي المستويات الحالية لهذه المعدالت: 

نسبة تغطية السيولة:

ريال ُعماني باألالف

إجمالي القيمة 
غير المرجحة 

)المتوسط(

إجمالي القيمة 
المرجحة 

)المتوسط(

      األصول السائلة عالية الجودة 

1)HQLA( 30٬802   إجمالي األصول السائلة عالية الجودة

  التدفقات النقدية الصادرة 

63٬5866٬072ودائع األفراد والودائع من الشركات الصغيرة، منها:2

5٬735287 ودائع ثابتة 3

57٬8515٬785 ودائع أقل ثباتًا 4

49٬57239٬050  التمويل المجمع غير المضمون، ومنها:5

-  - ودائع العمليات )كافة األطراف المقابلة( والودائع في شبكات البنوك التعاونية 6

49٬57239٬050 الودائع بخالف العمليات )كافة األطراف المقابلة(7

   الدين غير المضمون 8

-     التمويل المجمع المضمون 9

5٬348500  متطلبات إضافية، ومنها:10

-  - التدفقات الصادرة للتعرضات للمشتقات ومتطلبات الضمان األخرى 11

-  - التدفقات الصادرة المتعلقة بخسائر التمويل على منتجات الدين 12

5٬348500 تسهيالت السيولة واالئتمان 13

3٬6283٬628  التزامات تمويل تعاقدية أخرى 14

21٬6571٬083  التزامات تمويل طارئة أخرى 15

50٬333    إجمالي التدفقات النقدية الصادرة 16

      التدفقات النقدية الواردة 

17)repos اإلقراض المضمون )أي عكس   -  -

50٬23426٬128  التدفقات الواردة من التعرضات العاملة بالكامل 18

-52٬193    تدفقات نقدية واردة أخرى 19

102٬42726٬128   إجمالي التدفقات النقدية الواردة 20

اجمالي القيمة    
المعدلة 

21HQLA 30٬802     إجمالي

24٬205    إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة 22

127٬25   نسبة تغطية السيولة )٪(23

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

مخاطر السيولة )تابع(  ٥-٦

٥-٦-٢  نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر )تابع(

صافي معدل التمويل المستقر 

 القيمة غير المرجحة باالستحقاق المتبقي ريال ُعماني باآلالف

عدم 
االستحقاق 

أقل من 6 
أشهر 

6 اشهر إلى 
القيمة سنة فأكثرأقل من سنة 

المرجحة 

   

40٬516-  - - 40٬516رأس المال 1

38٬722   38٬722رأس المال النظامي 2

1٬794   1٬794أدوات راس المال األخرى 3

149٬804- 43٬986- 122٬463ودائع األفراد وودائع من العمالء من الشركات الصغيرة 4

     ودائع ثابتة 5

149٬804 43٬986 122٬463ودائع أقل ثباتًا 6

25٬778- 45٬345- 6٬211تمويل مجمع7

     ودائع عمليات 8

25٬778 45٬345 6٬211٬22تمويل مجمع آخر 9

    التزامات ذات أصول مترابطة متوافقة 10

112٬93170٬968   التزامات أخرى:11

12 NSFR التزامات مشتقات   

كافة االلتزامات األخرى وحقوق الملكية غير المدرجة في الفئات 13
112٬93170٬968   السابقة 

287٬066   إجمالي )التمويل المستقر المتاح(14

   بند التمويل المستقر المتاح 

15NSFR إجمالي األصول السائلة عالية الجودة    

    ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى ألغراض تشغيلية 16

28٬5122٬19389٬862135٬761199٬139قرض وأوراق مالية عاملة:17

قروض عاملة لمؤسسات مالية مضمونة مقابل أصول سائلة عالية الجودة 18
-     المستوى 1 

قروض عاملة لمؤسسات مالية مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة خارج 19
-     المستوى 1، وقروض عاملة غير مضمونة لمؤسسات مالية

20
قروض عاملة لشركات غير مالية وقروض إلى العمالء األفراد والشركات 

والمؤسسات الصغيرة وقروض إلى جهات سيادية وبنوك مركزية ومنشآت 
ذات أغراض خاصة، منها:

 2٬19389٬862- 59٬507

- ذات مخاطر مرجحة أقل من أو تساوي 35٪ وفقًا لطريقة بازل 2 القياسية 21
-     لمخاطر االئتمان 

135٬761115٬397الرهون السكنية العقارية العاملة، ومنها: 22

- ذات مخاطر مرجحة أقل من أو تساوي 35٪ وفقًا لطريقة بازل 2 القياسية 23
135٬761115٬397   لمخاطر االئتمان 

أوراق مالية غير متعثرة وغير مؤهلة للتصنيف ضمن HQLA بما في ذلك 24
األوراق المالية المتداولة 

24٬235

- أصول لها التزامات مترابطة متوافقة 25

44٬96863٬54486٬028أصول أخرى:26

     المنتجات المادية المتداولة بما في ذلك الذهب 27

أصول مسجلة كهامش مبدئي لعقود المشتقات والمساهمات الى األموال 28
 CCPs المتعثرة لـــة   

29 NSFR أصول المشتقات   

   التزامات المشتقات NSFR  قبل خصم هامش التغير 30

44٬96863٬54486٬028  جميع األصول األخرى غير المدرجة في الفئات أعاله 31

5٬34821٬6571٬350٬26  البنود خارج الميزانية العمومية 32

286٬518    إجمالي التمويل المستقر المتاح33

100٬19    صافي معدل التمويل المستقر )%(  34

٣٠٦٣٠٧



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

مخاطر السوق  7-٥
مخاطــر الســوق هــي تلــك المخاطــر التــي تنشــأ مــن التغيــرات فــي معــدالت الربــح ومعــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الســلع. الغــرض مــن إدارة مخاطــر 
الســوق هــو إدارة والســيطرة علــى التعــرض لمخاطــر الســوق فــي حــدود معاييــر مقبولــة فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه الحصــول علــى أفضــل عائــد فــي ظــل 

المخاطــر.
مخاطر السوق مالئمة لألنشطة المصرفية واألنشطة التجارية ولكن قياسها وإدارتها قد تختلف حسب تلك األنشطة.

يقــوم صحــار اإلســالمي بقيــاس ومراقبــة مخاطــر الســوق فــي محفظتــه باســتخدام أســاليب مناســبة مثــل وضــع حــدود علــى مراكــزه المفتوحــة للعمــالت األجنبيــة 
بالرغــم مــن أنهــا غيــر جوهريــة. 

٥-7-1  مخاطر السوق في مجال المتاجرة
تتضمن مخاطر السوق عدة مخاطر ولكن العناصر الرئيسية هي مخاطر معدل األرباح ومخاطر تحويل العملة األجنبية.

يتــم القيــام بأعمــال الخزينــة ضمــن حــدود مخاطــر ســوق معتمــدة. ويعــد ضمــان توفــر هيــكل حــدود مخاطــر ســوق مالئــم فــي كل األوقــات لتنظيــم األعمــال مــن 
مســؤولية الخزينــة.

تم وضع القيود لـ:
	yمخاطر العمالت األجنبية  
	yمعدل مخاطر العائدات  
	yمنتجات تعامل معتمدة  
	yعمالت تعامل معتمدة  
	yحد أقصى للفترة  

تعقــد لجنــة األصــول وااللتزامــات اجتماعــات دوريــة لمناقشــة عــدم اتســاق األصــول وااللتزامــات وتقيــم مخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر 
الســيولة التــي يتعــرض لهــا صحــار اإلســالمي، لغــرض اتخــاذ الخطــوات الكفيلــة بــإدارة مثــل هــذه المخاطــر. ومــع توجيهــات لجنــة األصــول وااللتزامــات، يقــوم قســم 

الخزينــة بالبنــك بــإدارة مخاطــر معــدالت الفوائــد ومخاطــر العمــالت األجنبيــة التزامــًا بتوجيهــات السياســة التــي توضــح الحــدود المناســبة.
عبء رأس المال لمخاطر السوق المختصة مبين أدناه: 

ريال ُعماني باآلالف

- مخاطر مركز معدل األرباح

-مخاطر مركز حقوق الملكية                                                                                            

1٫118مخاطر العمالت األجنبية                                                                                     

- مخاطر السلع                                                                                                  

مخاطر العملة  ٢-7-٥
مخاطــر العمــالت هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن تقلــب قيمــة األداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي معــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة. قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود 
للمراكــز المفتوحــة الكليــة وللمراكــز المفتوحــة لــكل العملــة. تتضمــن حــدود المراكــز المفتوحــة مراكــز مفتوحــة مبيتــة ومراكــز مفتوحــة لحظيــة. يتــم رصــد المراكــز 

المفتوحــة علــى نحــو يومــي ويتــم اســتخدام اســتراتيجيات تغطيــة لضمــان المحافظــة علــى المراكــز فــي إطــار الحــدود الموضوعــة. 

مخاطر التشغيل  8-٥
تعــرف المخاطــر التشــغيلية بأنهــا مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة الناشــئة عــن عــدم كفايــة أو فشــل فــي العمليــات الداخليــة للبنــك أو الموظفيــن 
واألنظمــة أو مــن العوامــل الخارجيــة. تنشــأ المخاطــر التشــغيلية نظــراً لعــدة أســباب مرتبطــة بعمليــات النافــذة وموظفيهــا وتقنياتهــا وبنيتهــا التحتيــة ومــن 

العوامــل الخارجيــة وال تتضمــن مخاطــر غيــر مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة.
ــم الحصــول علــى إيجابيــات  تبنــت النافــذة سياســات وإجــراءات مشــابهة للتخفيــف مــن المخاطــر التشــغيلية كتلــك المعتمــدة مــن قبــل المكتــب الرئيســي. ت
عمليــات المركــز الرئيســي وبنيتــه التحتيــة بااللتــزام باإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية. وتعــد السياســات حــول العمليات التالية مشــابهة لسياســات 

المركــز الرئيســي:
	yإطار عمل وسياسات المخاطر التشغيلية
	yالمعايير الدنيا للمخاطر التشغيلية
	yCOSO إطار الرقابة الداخلية بما يتماشى مع معايير
	yإطار عمل وسياسة إدارة مخاطر االحتيال بما يتماشى مع أنظمة البنك المركزي الُعماني
	yإطار عمل وسياسات إدارة استمرارية األعمال
	yخطط استمرارية العمل، وخطط التعافي من الكوارث وإدارة األزمات

وعــالوًة علــى ذلــك، لــدى النافــذة موظــف التــزام متفــرغ مســؤول عــن ضمــان االلتــزام باإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية ومبــادئ الشــريعة والقوانيــن 
والتنظيمــات المعتمــدة.  

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

إستمرارية األعمال  ٥-٩

ــك  ــا. يتضمــن ذل ــا وموظفين ــر المحتمــل علــى النافــذة وعمالئن أنشــأ صحــار اإلســالمي برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال المصمــم لتقليــل انقطــاع الخدمــة والتأثي

سياســة إدارة اســتمرارية األعمــال التــي وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة مــع خطــط مكتوبــة الســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث واإلجــراءات التــي تخضــع لمراجعــة 

مســتقلة لفتــرة. علــى الرغــم مــن أن التفاصيــل المحــددة لترتيبــات إدارة اســتمرارية األعمــال الخاصــة بنــا ســرية ألســباب أمنيــة، إال أن صحــار اإلســالمي يحتفــظ بخطــط 

إســتمرارية األعمــال التــي تتنــاول ســيناريوهات المخاطــر واألحــداث ذات النطــاق المتنــوع بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فقــدان الخدمــات أو البنيــة 

التحتيــة أو رفــض الوصــول أو اإلنترنــت. الهجــوم واألوبئــة واألزمــات اإلقليميــة.

  تركــز خطــط إســتمرارية األعمــال فــي صحــار اإلســالمي علــى الحفــاظ علــى العمليــات الحيويــة، بمــا فــي ذلــك الخزينــة ورأس المــال والســيولة وخدمــات الدفــع، ممــا 

يوفــر للعمــالء وصــوالً غيــر منقطــع إلــى أموالهــم والحفــاظ علــى اتصــاالت فعالــة مــع عمالئنــا وموظفينــا وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن ".

تــم االنتهــاء بنجــاح مــن اختبــار إدارة اســتمرارية األعمــال لصحــار اإلســالمي لعــام ٢0٢1 ضمــن نطــاق محــدد، ومــع ذلــك فــإن النافــذة ســتضمن التحســين المســتمر 

لعمليــات البنــك بأكملهــا. تتــم مراجعــة واختبــار خطــط إســتمرارية األعمــال و خطــط إســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث علــى األقــل ســنوًيا. يتــم تتبــع أي 

مجــاالت للتحســين يتــم تحديدهــا لضمــان القــرار المناســب وتحديــث خططنــا والبنيــة التحتيــة حســب االقتضــاء

تماشــيًا مــع مبــادئ صحــار الدوليــة الحتــواء جائحــة كوفيــد - 1٩، يعطــي صحــار اإلســالمي أهميــة قصــوى لصحــة وســالمة جميــع موظفيهــا وعمالئهــا. وقــد تحقــق 

ذلــك مــن خــالل ضمــان توفيــر تجربــة مصرفيــة آمنــة للعمــالء حيــث تــم تســليط الضــوء علــى جميــع القــدرات الرقميــة للبنــوك فــي حمــالت لتحفيــز العمــالء علــى 

االســتخدام غيــر العــادي للقنــوات البديلــة لمتطلباتهــم المصرفيــة.

خــالل عــام ٢0٢1 وأثنــاء انتشــار الوبــاء، شــهد صحــار الســتمرارية األعمــال اإلســالمية العمــل بكامــل طاقتــه. أثبــت االختبــار المنتظــم للبرنامــج أنــه فعــال للغايــة. علــى 

غــرار جميــع األنشــطة األخــرى فــي النافــذة، يســتمر تحســين برنامــج اســتمرارية األعمــال بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة التــي تشــمل مراجعــة خطــط 

اســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث ســنوًيا علــى األقــل. تمكــن مثــل هــذه المراجعــات المنتظمــة البنــك مــن معالجــة المجــاالت المتعلقــة بالتحســينات مــن 

خــالل وضــع الخطــط المناســبة، ومتطلبــات البنيــة التحتيــة والمــوارد الالزمــة لضمــان مســتوى عــاٍل مــن النضــج مــع معالجــة عواقــب جائحــة كوفيــد - 1٩ بمــا يتماشــى 

مــع إرشــادات إدارة اســتمرارية األعمــال.

وتجــدر اإلشــارة أيًضــا إلــى أنــه تــم اتبــاع خطــة االســتجابة الطارئــة للتصــدي للوبــاء فــي جميــع نقــاط االتصــال بالمنظمــة. لقــد كان البنــك علــى اســتعداد تــام للعمــل 

عــن بعــد لزيــادة قدراتــه لتقديــم خدمــات مصرفيــة سلســة لعمالئــه الكــرام مــع مســتوى عــاٍل مــن معاييــر الجــودة والســالمة.

مخاطر تجارية متنقلة  1٥-٠

تشــير المخاطــر التجاريــة المنتقلــة لحجــم المخاطــر التــي تحــول للمســاهمين للتخفيــف مــن تحمــل حامــل حســاب االســتثمار بعــض أو كافــة المخاطــر والتــي 

يتعرضــون لهــا تعاقديــًا فــي عقــود المضاربــة. 

ــي للمخاطــر الناشــئة مــن األصــول التــي  ــر إجمال ــر المقيــدة ألث ــة حســابات االســتثمار غي ــح وتحمــل الخســارة(، يتعــرض حمل ــة )مشــاركة الرب ضمــن عقــود المضارب

يســتثمرون أموالهــم فيهــا، ولكــن نافــذة صحــار اإلســالمي تديــر هــذه المخاطــر مــن خــالل المخاطــر التجاريــة المنتقلــة. 

يتــم تحقيــق مشــاركة المخاطــر بتشــكيل واســتخدام عــدة احتياطيــات مثــل احتياطــي مســاواة األربــاح وبتســوية حصــة أربــاح نافــذة صحــار اإلســالمي لتســهيل 

العائــدات مســتحقة الدفــع لحملــة حســابات االســتثمار مــن التعــرض لتذبــذب فــي إجمالــي العائــدات الناشــئ عــن المخاطــر البنكيــة وبالتالــي للتمكيــن مــن دفــع 

العائــدات التنافســية فــي الســوق. تمــت مناقشــة احتياطــي مســاواة األربــاح بالتفصيــل أعــاله. 

تديــر نافــذة صحــار اإلســالمي المخاطــر التجاريــة المنتقلــة كمــا هــو محــدد فــي سياســة توزيــع األربــاح. تتنــازل النافــذة عــن أتعابهــا فــي حالــة حــدوث المخاطــر التجاريــة 

المنتقلــة. تديــر النافــذة معــدل الربــح مــع النوافــذ االســالمية األخــرى بتشــغيل بنــوك إســالمية/ تجاريــة فــي الســلطنة.

لم تنشئ النافذة أي احتياطيات وبالتالي لم يتم عرض تحليل متعلق بها. 

٣٠٨٣٠٩



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

المخاطر الخاصة بالعقود   11-٥

يتعــرض األصــل فــي كل نــوع مــن التمويــل اإلســالمي إلــى مزيــج متنــوع مــن مخاطــر االئتمــان والســوق وبالتالــي تنشــأ الحاجــة إلــى تخصيــص رأس المــال مقابــل 
تعرضــات المخاطــر. 

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، تحمــل األصــول الماليــة مخاطــر ائتمــان فقــط وبالتالــي يتــم تخصيــص رأس المــال وفقــًا للتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. 
إن مزيــج المنتجــات الحالــي ال يغيــر مــن طبيعــة المخاطــر وفقــًا لمرحلــة العقــد. 

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال وفقًا لمختلف فئات المخاطر لكل من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 

ريال ُعماني باآلالف

األصول االئتمانية 
المرجحة بالمخاطر

متطلبات رأس 
المال

12٬3511٬359مديونيات المرابحة

63٬9237٬032اإلجارة المنتهية بالتمليك

80٬1308٬814استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

62٬0936٬830المشاركة المتناقصة

485تمويل قرض حسن

44٬1534٬857وكالة باإلستثمار

43948إيداعات لدى بنوك

6٬702737استثمارات

14٬4221٬586خدمات أخرى 

16٬8181٬850خارج الميزانية العمومية 

301٬07833٬119

الحوكمة الشرعية   ٦
تــم تطبيــق هيكلــة إدارة شــرعية فــي النافــذة ويتمثــل الهــدف الرئيســي منهــا فــي التحقــق مــن االلتــزام بالشــريعة فــي جميــع األوقــات. فيمــا يلــي أهــم عناصــر 

هيكلــة اإلدارة الشــرعية للنافــذة:
مجلس الرقابة الشرعية:  )1

٢(  المراجــع الداخلــي الــذي يتحمــل المســؤولية الكليــة لتنفيــذ ومراقبــة االمتثــال للشــريعة، ووظائــف التدقيــق والتدريــب الشــرعية وفقــًا لإلطــار التنظيمــي 
اإلســالمية. للصيرفــة  والرقابــي 

االمتثــال للشــريعة )وفــق إرشــادات الفتــاوى الصــادرة عــن مجلــس الرقابــة الشــرعية( ووفــق متطلبــات اإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية يعتبــر إلزاميــًا 
ويتــم تنفيــذه مــن خــالل مراجعــة وموافقــة العقــود واالتفاقيــات والسياســات واإلجــراءات والمنتجــات والتقاريــر )حســابات توزيــع األربــاح(، إلــخ.

تقوم النافذة بالتحقق من تنفيذ عمليات نافذة الصيرفة اإلسالمية على نحو يتمثل للشريعة ويخضع لمتطلباتها من خالل اتباع السياسات واإلجراءات التالية:
تطبيــق إطــار شــرعي وفقــًا لمتطلبــات اإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية ومعاييــر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة   أ( 

اإلسالمية واإلرشادات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الرقابة الشرعية.  
توزيع الواجبات والوظائف الرئيسية. يتم تكليف مدير تنفيذي مستقل بمسؤولية االمتثال والتدقيق الشرعي.  ب( 

 ج(  تطبيــق أدلــة ووثائــق للسياســات واإلجــراءات فيمــا يتعلــق بمنتجاتنــا وعملياتنــا واالمتثــال والتدريــب والضوابــط الداخليــة وتوفيرهــا للموظفيــن 
. لمعنييــن ا

يتم تقديم تقارير التدقيق الشرعي لمجلس الرقابة الشرعية وفقًا للخطة السنوية المتفق عليها.   د( 
يتم االحتفاظ بأصول نافذة الصيرفة اإلسالمية بشكل منفصل ومميز عن األصول التقليدية. هـ( 

ال يمكن للنافذة ايداع أموال لدى البنوك التقليدية بما في ذلك بنك صحار. و( 
ز(  تقوم إدارة النافذة بالتحقق من أن الموظفين في أقسام رئيسية معينة يتبعون رؤساء أقسامهم في تسلسل هرمي ينتهي عند رئيس النافذة. 

لدى النافذة موظفون مخصصون ألقسام األعمال مثل األفراد والشركات والخزانة، إلخ وهم يتبعون رئيس الصيرفة اإلسالمية.  ح( 
إن النظام البنكي األساسي المعتمد لدى النافذة قادر على مراعاة الطبيعة الفريدة لعقود ومعامالت وعمليات الصيرفة اإلسالمية.    ط( 

يتم تطبيق عمليات التدقيق الشرعي على أساس ربع سنوي بموجب اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية وترفع إلى مجلس الرقابة الشرعية 
لمراجعتها وإصدار التوجيهات بشأنها. أصدر مجلس الرقابة الشرعية تقريره السنوي لسنة ٢0٢1 حول االمتثال الشرعي للنافذة، ولم يتضمن التقرير وجود أي 

مخالفات ولم يوجه أي مبالغ إلى الحساب الخيري.

الحوكمة الشرعية )تابع(  .٦

نبذة عن مجلس الرقابة الشرعية   1-٦ 

يشرف المراجع الشرعي الداخلي على خطط التدريب الشرعي للطرف المرخص. تم تنظيم برنامج تدريبي للموظفين خالل العام ٢0٢1. 

تم اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة مع مجلس الرقابة الشرعية في إيضاحات البيانات المالية.

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري )رئيس مجلس الرقابة الشرعية(

نــال الشــيخ عــزان بــن ناصــر بــن فرفــور العامــري علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الدراســات اإلســالمية وتخصــص  فــي القضــاء، وقــد عمــل الشــيخ عــزان بــن ناصــر 

فرفــور العامــري ســكرتيًرا لمفتــي ســلطنة ُعمــان فــي قســم الفتــوى منــذ عــام ٢001، ولديــه خبــرة واســعة فــي أحــكام الشــريعة وذلــك بعــد أن شــارك فــي العديــد مــن 

الــدورات فــي تلــك المجــاالت باإلضافــة الــى عــدد مــن ورش العمــل والمؤتمــرات ذات الصلــة.

الدكتور مدثر صديقي )نائب رئيس مجلس الرقابة الشرعية(

ــون مــن كليــة شــيكاغو كينــت  ــال درجــة الدكتــوراه فــي القان ــر صديقــي خبيــر مشــهور عالميــا فــي الدراســات اإلســالمية والقوانيــن الغربيــة. قــد ن الدكتــور مدث

للقانــون، الواليــات المتحــدة األمريكيــة وشــهادة ماجســتير فــي القانــون مــن كليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد، الواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ وأكمــل دراســات إســالمية 

مــن الجامعــة اإلســالمية فــي المدينــة المنــورة بالمملكــة العربيــة الســعودية. وهــو عضــو فــي لجنــة معاييــر الشــريعة اإلســالمية الخاصــة بـــ AAOIFI وفــي المجمــع 

الفقهــي ألمريــكا الشــمالية. وهــو باحــث فــي أكاديميــة البحــوث الشــرعية الدوليــة للتمويــل اإلســالمي فــي ماليزيــا. يحظــى الدكتــور مدثــر بخبــرة تمتــد إلــى مــدة 

ــا فــي تقديــم االستشــارات الشــرعية والقانونيــة، و فــي التوثيــق المصرفــي اإلســالمي، والبحــوث، والمحاضــرات والتحكيــم ألكثــر مــن 40 منظمــة  أكثــر مــن ٣0 عاًم

وجامعــات ومراكــز بحثيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

الشيخ المعتصم سعيد المعولي )عضو مجلس الرقابة الشرعية(

المعتصــم ســعيد المعولــي هــو مشــرف دينــي يعمــل فــي مركــز الدراســات الُعمانيــة بجامعــة الســلطان قابــوس. حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الدراســات 

اإلســالمية مــن جامعــة برمنغهــام عــام ٢016. ألــف المعتصــم سلســلة مــن ســبعة مجلــدات فــي الفقــه اإلســالمي تســمى المعتمــد، بمــا فــي ذلــك المجلــد الســادس 

فــي المعامــالت الماليــة اإلســالمية والســابع فــي الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية. فــي عــام ٢016 نشــر كتابــه باللغــة اإلنجليزيــة مقــاالت عــن الدراســات اإلباضيــة. فــي 

فبرايــر ٢01٧، نشــر ترجمتــه للمجلــد األول "فقــه الصــالة الموثــوق بــه" مــن العربيــة إلــى اإلنجليزيــة. فــي عــام ٢01٩، ترجــم أيًضــا "مســيحيون فــي ُعمــان" مــن اإلنجليزيــة 

إلــى العربيــة. قــدم المعتصــم بعــض األوراق األكاديميــة فــي بعــض المؤتمــرات الدوليــة فــي الدراســات اإلســالمية، بمــا فــي ذلــك TIMES ٢01٧ فــي جامعــة برمنغهــام 

و BRISMES ٢01٨ فــي King’s College London و BRISMES ٢01٩ فــي جامعــة ليــدز.

الشيخ فهد محمد هالل الخليلي )عضو مجلس الرقابة الشرعية(

تخــرج الشــيخ فهــد مــن جامعــة فلوريــدا أتالنتيــك بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وبعــد ذلــك التحــق بالبنــك المركــزي الُعمانــي، حيــث كان عضــوا مــن قســم الخزينــة 

واالســتثمار. بعــد ذلــك انضــم الشــيخ فهــد إلــى شــركة المدينــة لالســتثمار حيــث أصبــح نائــب المديــر العــام للخدمــات المصرفيــة االســتثمارية. وشــملت مســؤولياته 

الرئيســية إدارة المحافــظ، وترويــج مشــروعات غرينفيلــد والتعامــل مــع األفــراد ذوي المــالءة الماليــة العاليــة. ومؤخــرا، قــام الشــيخ فهــد بتأســيس شــركة بيــت البيــان 

لالســتثمار، والتــي تركــز علــى بنــاء عالقــات طويلــة األمــد مــن خــالل تقديــم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية والخدمــات االستشــارية.

مكافآت مجلس الرقابة الشرعية     ٦-٢

ريال ُعماني باآلالف           

اإلجمالي أتعاب الجلسة  مكافآت

16.940 1.540 15.400 الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

13.090 1.540 11.550 د. مدثر صديقي

9.240 1.540 7.700 الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

9.240 1.540 7.700 الشيخ المعتصم سعيد المعولي

48٬510 6٬160 42٬350

٣١٠٣١١



سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر ٢٠٢١
ي ٣١ دي

كما ف

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

الحوكمة الشرعية )تابع(  .٦
اجتماعات وحضور مجلس الرقابة الشرعية    ٦-٣

6 أكتوبر 92021 يونيو 112021 فبراير 282021 يناير 2021أسماء أعضاء مجلس الرقابة الشرعية
عدد االجتماعات 

التي تم 
حضورها

4د. مدثر صديقي

4الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

4الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

4الشيخ المعتصم سعيد المعولي**

المسؤولية االجتماعية للشركات  .7

تقوم "صحار اإلسالمي" بتنفيذ برنامج توعية العمالء حول الخدمات المصرفية اإلسالمية، كما تدعم أنشطة تضمن االمتثال للشريعة اإلسالمية.

إفصاحات أخرى  .8

 :)IBRF( فيما يلي اإلفصاحات المطلوبة بموجب اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية

	y.لم يكن هناك أي خلط بين األموال

	y.كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1، يوجد مبلغ ٣٣0 ريال ُعماني مستحق السداد للمكتب الرئيسي

	y .لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خالل السنة

ت
صول وااللتزاما

سية األ
سا

قائمة ح

ق 1 
المرف

ف
ي باآلال

ريال ُعمان

صول وخارج 
ت الواردة، أ

دفقا
الت

عمومية
الميزانية ال

هر 
ش

ى 
حت

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

سية 
سا

ال ح
ها

ل
ي

اإلجمال

 

صندوق
ي ال

نقد ف
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3٬328
3٬328

ي
ك المركزي الُعمان

ودائع لدى البن
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5٬783
5٬783

ي/ 
س

ن المركز الرئي
ستحقة م

صدة م
أر

ت التابعة/الفروع
شركا

ال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ك أخرى
ن بنو

ستحقة م
صدة م

أر
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2٬193
2٬193

ت
ستثمارا

ا
-

-
-

-
٣٬٩٧1

6٬702
10٬112

5٬012
2٬716

-
-

-
-

-
28٬512

ت اإلذنية
سندا

ت وال
كمبياال

ال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ف
شو

ك
ى الم

ت عل
سحوبا

م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ف
سل

ض و
قرو

144٬611
54٬112

95٬142
24٬404

1٬593
-

-
-

19
111

252
343

947
13٬254

334٬788

ض المتعثرة 
القرو

-
-

-
-

-
-

-
-

667
-

-
-

-
-

667

صول ثابتة
أ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
697

697

ن الفروع 
ت بي

ي المعامال
صاف

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ستحقة
فائدة م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

صول أخرى
أ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2٬022

2٬022

ت فورية وآجلة 
شتريا

م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت 
مبادال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

عقود آجلة 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت 
خيارا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ى التحديد( 
األخرى )يرج

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ي
اإلجمال

144٬611
54٬112

95٬142
24٬404

5٬564
6٬702

10٬112
5٬012

3٬402
111

252
343

947
27٬277

377٬990

٣١٣ ٣١٢



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر ٢٠٢١
ي ٣١ دي

كما ف

ت 
صول وااللتزاما

سية األ
سا

قائمة ح

ق 1 )تابع(
المرف

ف
ي باآلال

ريال ُعمان

صول وخارج 
ت الواردة، أ

دفقا
الت

عمومية
الميزانية ال

هر 
ش

ى 
حت

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

سية 
سا

ال ح
ها

ل
ي

اإلجمال

ودائع جارية 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

101.472
101.472

ودائع توفير
41.٩٣0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
41.930

ل
ودائع ألج

6.٥6٣
14.٥4٣

41.٥6٨
٢٥.٨00

٣0.60٣
٧.00٢

٩.٨٩٧
٢.00٨

-
-

-
-

-
-

1٣٧.٩٨4
ودائع أخرى

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1.357

1.357
ي / 

س
ى المركز الرئي

ستحقة إل
صدة م

أر
ت التابعة/الفروع

شركا
ال

1٥.00٢
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

15.002
ك أخرى 

ى بنو
ستحقة إل

صدة م
أر

1٧.0٣4
-

-
1٩.٣٣٧

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٣6.٣٧1
ت ايداع

هادا
ش

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ض اخرى

قرو
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ن الفروع
ت بي

ي معامال
صاف

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ستحقة الدفع

فواتير م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ستحقة الدفع
قائدة م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ت )أخرى( 

صا
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت فورية وآجلة
مبيعا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
س المال

رأ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٣1.٥00
٣1.٥00

ت
طيا

احتيا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٢.٧1٧
٢.٧1٧

══════ ═════
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6.٩٩٣
6.٩٩٣

ديون ثانوية 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

سنة الحالية( 
سارة ال

أخرى )ربح/خ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

عقود آجلة 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت 
مبادال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ت 

خيارا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ل 
ت قابلة للتحوي

سندا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت أخرى
التزاما

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
٢.664

٢.664

ي
اإلجمال

80.529
14.543

41.568
45.137

30.603
7.002

9.897
2.008

-
-

-
-

-
146.703

377.990

الفجوة 
64.082

39.569
53.574

)20.733(
)25.039(

)300(
215

3.004
3.402

111
252

343
947

)119.426(
-

الفجوة التراكمية
64٬082

103٬651
157٬225

136٬492
111٬453

111٬153
111٬367

114٬371
117٬773

117٬884
118٬136

118٬479
119٬426

-
-

التعرض لمخاطر معدل األرباح - المرفق ٢

2021

ريال ُعماني باآلالف

8٬007صافي دخل أرباح

40٬516رأس المال 

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٥٠ نقطة أساس

555٬19تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٥0 نقطة أساس

6٬93نسبة التأثير على صافي األرباح ٪

1٬37نسبة التأثير على رأس المال ٪

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع 1٠٠ نقطة أساس

1٬110٬39تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع 100 نقطة أساس

13٬87نسبة التأثير على صافي األرباح ٪

2٬74نسبة التأثير على رأس المال ٪

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

2٬220٬78تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٢00 نقطة أساس

27٬74نسبة التأثير على صافي األرباح

5٬48نسبة التأثير على رأس المال

٣١٥ ٣١٤



سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر ٢٠٢١
ي ٣١ دي

كما ف

سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر ٢٠٢١
ي ٣١ دي

كما ف

 
ت 

صول وااللتزاما
ق األ

ستحقا
قائمة ا

ق ٢
المرف

ف
ي باآلال

ريال ُعمان

عمومية(
صول وخارج الميزانية ال

ت واردة )أ
دفقا

ت
هر 

ش
ى 

حت
د

واح
 ٣-1

هر
ش

أ
 ٣-٦

هر
ش

أ
٦-٩

هر
ش

 أ
 1٩-٢

هرًا
ش

 ٣-1
ت

سنوا
 ٣-٥

ت
سنوا

ن ٥ 
أكثر م

ت
سنوا

ي
اإلجمال

صندوق
ي ال

نقد ف
3٬328

3٬328

ي
ك المركزي الُعمان

ودائع لدى البن
514

692
1٬106

303
727

949
448

1٬044
5٬783

ت التابعة/الفروع 
شركا

ي / ال
س

ن المركز الرئي
ستحقة م

صدة م
أر

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ك أخرى
ن بنو

ستحقة م
صدة م

أر
2٬193

-
-

-
-

-
-

-
2٬193

ت
ستثمارا

ا
3٬244

3٬244
3٬244

-
-

11٬053
5٬012

2٬716
28٬512

ت اإلذنية.
سندا

ت وال
كمبياال

ال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ف
شو

ك
ى الم

ت عل
سحوبا

م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ف
سل

ض و
قرو

48٬212
3٬923

3٬286
4٬890

4٬377
38٬639

41٬843
189٬618

334٬788

ض المتعثرة 
القرو

-
167

-
-

500
667

صول ثابتة
أ

-
-

-
-

-
-

-
697

697

ن الفروع 
ت بي

ي المعامال
صاف

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ستحقة
فائدة م

-
-

-
-

-
-

-
-

-

صول أخرى 
أ

2٬022
-

-
-

-
-

-
-

2٬022

ت فورية وآجلة
شتريا

م
79٬118

61٬023
-

-
-

-
-

-
140٬140

ت
مبادال

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ت 
خيارا

-
-

-
-

-
-

-
-

-

شراء 
سترداد إعادة ال

ا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت ائتمانية ملزمة
طا

ارتبا
50٬000

-
-

-
-

-
-

-
50٬000

ضمان وقبول
ت ائتمان و

طابا
خ

1
٣4٥

1٬1٥6
1٬٣٥0

٣٢4
53

-
41

3٬270

ت
سلفيا

ل وال
ف والتموي

شو
ك

ى الم
ب عل

سح
ن ال

ستخدم م
الجزء غير الم

5٬388
8٬399

548
511

716
843

23
-

16٬428

ض ثانوية(
سحوبة )قرو

ت غير م
ضا

تعر
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ي
اإلجمال

194٬020
77٬626

9٬340
7٬054

6٬311
51٬537

47٬326
194٬616

587٬828

 
ت 

صول وااللتزاما
ق األ

ستحقا
قائمة ا

ق ٣
المرف

ف
ي باآلال

ريال ُعمان

عمومية(
ت وخارج الميزانية ال

صادرة )التزاما
ت 

دفقا
ت

هر 
ش

ى 
حت

د
واح

 ٣-1
هر

ش
أ

 ٣-٦
هر

ش
أ

٦-٩
هر

ش
 أ

 1٩-٢
هرًا

ش
 ٣-1

ت
سنوا

 ٣-٥
ت

سنوا
ن ٥ 

أكثر م
ت

سنوا
ي

اإلجمال

ودائع جارية
20٬295

20٬295
15٬221

10٬147
10٬147

-
-

25٬368
101٬472

ودائع توفير
2٬097

2٬096
2٬099

2٬096
2٬096

10٬479
10٬480

10٬487
41٬930

ل
ودائع ألج

5٬713
10٬871

35٬857
2٬310

22٬691
35٬120

11٬032
14٬390

137٬984
ودائع أخرى 

404
147

-
-

5
278

523
-

1٬357
ت تابعة/ فروع

شركا
ي/ 

س
ى المركز الرئي

ستحقة إل
صدة م

أر
15٬002

-
-

-
-

-
-

-
15٬002

ك أخرى 
ى بنو

ستحقة إل
صدة م

أر
17٬034

-
-

19٬337
-

-
-

-
36٬371

ت إيداع 
هادا

ش
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت أخرى 
سلفيا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ن الفروع 

ت فيما بي
ي المعامال

صاف
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ستحقة الدفع 
فواتير م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ستحقة الدفع

فائدة م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت 
ستثمارا

ض قيمة إ
ض وإنخفا

سائر الفرو
ف خ

ص بخال
ص

مخ
٢٬664

-
-

-
-

-
-

-
2٬664

ت أخرى
التزاما

79٬118
61٬023

-
-

-
-

-
-

140٬140
ت فورية وآجلة 

مبيعا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت 
مبادال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ت 

خيارا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

شراء 
إعادة ال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ضمان وقبول

ت ائتمان و
طابا

خ
408

1٬630
1٬061

141
18

12
-

-
3٬270

ت ائتمانية ملزمة
طا

ارتبا
-

-
-

-
-

50٬000
-

-
50٬000

ل 
ف والتموي

شو
ك

ى الم
ب عل

سح
ن ال

ستخدم م
الجزء غير الم

ت
سلفيا

وال
6٬018

8٬689
705

562
311

120
23

-
16٬428

ى التحديد(
األخرى )يرج

-
-

-
-

-
-

-
-

-
س المال

رأ
-

-
-

-
-

-
-

31٬500
31٬500

ت
طيا

احتيا
-

-
-

-
-

-
-

2٬717
2٬717

أرباح محتجزة
-

-
-

-
-

-
-

6٬993
6٬993

ديون ثانوية 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

سنة الحالية(
سارة ال

األخرى )ربح/خ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ض ثانوية(
سحوبة )قرو

ت غير م
ضا

تعر
ل 

ت قابلة للتحوي
سندا

ي
اإلجمال

148٬752
104٬750

54٬943
34٬593

35٬268
96٬009

22٬058
91٬455

587٬828
ت التراكمية

االلتزاما
148٬752

253٬502
308٬445

343٬038
378٬306

474٬315
496٬373

587٬828
-

الفجوة
٤٥٬٢٦8

)27٬125(
)45٬603(

)27٬539(
)28٬957(

)44٬472(
25٬268

103٬161
-

الفجوة التراكمية
45٬268

18٬143
)27٬460(

)54٬999(
)83٬956(

)128٬429(
)103٬161(

-
-

ت التراكمية
ن االلتزاما

سبة م
الفجوة التراكمية كن

30٬43
7٬16

)8٬90(
)16٬03(

)22٬19(
)27٬08(

)20٬78(
-

-
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اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠٢1

ريال ُعماني باآلالف الخطوة 1:  

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠٢1

ريال ُعماني باآلالف الخطوة 1:  

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠٢1

ريال ُعماني باآلالف الخطوة ٢:  

الميزانية العمومية كما في 
القوائم المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢٠٢1

وفقًا لنطاق التجميع النظامي
الرقمكما في ديسمبر ٢٠٢1

األصول

9٬111  9٬111  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

2٬193  2٬193  أرصدة لدى البنوك وأموال تحت الطلب على المدى القصير

28٬512  28٬512  االستثمارات:

9٬732  9٬732  من ضمنها محتفظ بها حتى االستحقاق

مستبعدة من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

NA  NA  استثمارات في كيانات تابعة

NA  NA  استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

NA  NA  من ضمنها متاحة للبيع

NA  NA  "مستبعدة من استثمارات متاحة للبيع: استثمارات في شركات تابعة"

NA  NA  استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

18٬780  18٬780  محتفظ بها للمتاجرة

321٬950  321٬950  "قروض وسلف"

-   من ضمنها:

-    -    قروض وسلف لبنوك محلية

-    قروض وسلف لبنوك غير محلية

309٬011  309٬011  قروض وسلف لعمالء محليين

-    قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات محلية

-    -    قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات خارجية

12٬939  12٬939  قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

    تمويل من نافذة الصيرفة اإلسالمية

697  697  أصول ثابتة

13٬511  13٬511  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

375٬974  375٬974  إجمالي األصول

 
 

الميزانية العمومية كما في 
القوائم المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢٠٢1

وفقًا لنطاق التجميع النظامي
كما في ديسمبر ٢٠٢1

األصول

 ٩٬111  ٩٬111 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

 -    -   شهادات إيداع

 ٢٬1٩٣  ٢٬1٩٣ مستحق من بنوك

 ٣٢1٬٩٥0  ٣٢1٬٩٥0 قروض وسلف

 ٢٨٬٥1٢  ٢٨٬٥1٢ استثمارات في أوراق مالية

 -    -   قروض وسلف للبنوك

 6٩٧  6٩٧ الممتلكات والمعدات

 -    -   أصول ضريبة مؤجلة

 1٣٬٥11  1٣٬٥11 أصول أخرى

 ٣7٥٬٩7٤  ٣7٥٬٩7٤ إجمالي األصول

 -    -   االلتزامات

 ٥1٬٣٧٣  ٥1٬٣٧٣ مستحقات للبنوك

 ٢٨٢٬٧4٣  ٢٨٢٬٧4٣ ودائع العمالء

 -    -   شهادات إيداع

 ٢٬664  ٢٬664 التزامات ضريبة جارية ومؤجلة

 -    -   التزامات أخرى

 -    -   ديون ثانوية

 ٣٣6٬٧٨0  ٣٣6٬٧٨0 سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

 -   -  إجمالي االلتزامات

 -   -حقوق المساهمين

 ٣1٬٥00  ٣1٬٥00 رأس المال المدفوع

 -   -عالوة إصدار األسهم

 1٣4  1٣4 احتياطي قانوني

 ٩٨٨  ٩٨٨ احتياطي عام

 4٧٢  4٧٢ احتياطي إنخفاض القيمة

 6٬٩٩٣  6٬٩٩٣ األرباح المحتجزة*

 )٨٩٣( )٨٩٣(تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

 -    -   احتياطي الديون الثانوية

 ٣٩٬1٩٤  ٣٩٬1٩٤ إجمالي حقوق المساهمين

 ٣7٥٬٩7٤  ٣7٥٬٩7٤ مجموع االلتزامات وأموال المساهمين

٣١٨٣١٩



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠٢1

ريال ُعماني باآلالف الخطوة ٢: )تابع( 
الميزانية العمومية كما في 

القوائم المالية المنشورة
كما في ديسمبر ٢٠٢1

 وفقًا لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر ٢٠٢1

-    رأس المال وااللتزامات

31٬500  31٬500  رأس المال المدفوع

-    من ضمنها:

31٬500  31٬500  مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة األولى

-    -    مبلغ مؤهل لرأسمال الفئة اإلضافية األولى

1٬122  1٬122  االحتياطي والفائض

-    من بينها

6٬993  6٬993  األرباح المحتجزة

472  472  احتياطيات أخرى

-    -    تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

-    من بينها:

أ)893( )893( خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات

NA  NA  أرباح من القيم العادلة لالستثمارات

NA  NA  خفض ٥٥٪ من األرباح

39٬194 39٬194  إجمالي رأس المال

282٬743  282٬743  ودائع: 

-    من ضمنها:

-    -    ودائع من البنوك

41٬425  41٬425  ودائع العمالء

-    ودائع من نافذة الصيرفة اإلسالمية

241٬318  241٬318  )ودائع أخرى )يرجى تحديدها( ودائع وكالة

51٬373  51٬373  اقتراضات

-    -    من بينها: من البنك المركزي الُعماني

51٬373  51٬373  من بنوك

-    -    من مؤسسات ووكاالت أخرى

-    -    اقتراضات على شكل سندات وصكوك

-    -    أخرى )ديون ثانوية(

2٬664  2٬664  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 أصول غير ملموسة

375٬974  375٬974  اإلجمالي

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 

مؤهــل لــرأس المــال العــام المصــدر المباشــرة )ويعــادل الشــركات غيــر المســاهمة ( 1
31٬500  مضافــًا إليــه فائــض األســهم

 6٬٩٩٣ األرباح المحتجزة ٢

1٬122  الدخل الشامل االّخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(٣

رأس المــال المصــدر مباشــرة والخاضــع للخــروج مــن فئــة األســهم المشــتركة 1 )ينطبــق 4
-    علــى الشــركات غيــر المســاهمة فقــط(

رأس المــال العــام المصــدر مــن قبــل شــركات تابعــة ومحتفــظ بــه مــن قبــل أطــراف أخــرى ٥
-    )مبلــغ مســموح بــه فــي مجموعــة األســهم العاديــة الفئــة 1(

 ٣٩٬٦1٥ رأسمال عام الفئة 1 قبل التسويات النظامية٦

-    تسويات التقييم الحذر٧

-    الشهرة )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٨

أ )٨٩٣(خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات٩

ب-    سندات مرتبطة باالستثمارات10

 ٣8٬7٢٢ رأس المال العام الفئة 1 )فئة األسهم المشتركة 1(11

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠٢1

ريال ُعماني باآلالف الخطوة ٣:  

٣٢٠٣٢١



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال ُعماني باآلالف

رأسمال األسهم العادية الفئة 1: األدوات واالحتياطيات

 ٣1٬٥00 رأس المال المشترك المؤهل الذي تم إصداره مباشرة )وما يعادلها للشركات غير المشتركة( باإلضافة إلى فائض األسهم ذات الصلة1

 6٬٩٩٣ األرباح المحتجزة٢

 1٬1٢٢ الدخل الشامل االّخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(٣

   - رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج التدريجي من طبقة راس المال العام 1 )ينطبق على الشركات غير المساهمة فقط(4

   - ضخ رأس مال القطاع العام المعفى حتى 1 يناير ٢01٨

   - رأسمال عام مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة راس المال العام الطبقة 1(٥

 ٣٩٬٦1٥ رأسمال عام الطبقة 1 قبل التسويات النظامية٦

رأسمال عام الطبقة 1: التسويات النظامية

تسويات التقييم الحذر٧

   - الشهرة )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٨

   - أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمات الرهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٩

 ٨٩٣ 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 14-٩ من -   

   - أرباح وخسائر نظرًا للتغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة14

   - صافي أصول مكافآت صندوق تقاعد محددة1٥

   - استثمارات في أسهمه الخاصة )إن لم تحتسب مسبقًا بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية العمومية المبلغ عنها(16

   - الحيازة المتقاطعة التبادلية في األسهم العادية1٧

استثمارات في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق 1٨
   - 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 1٩
   - 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٪، صافيًا من التزام الضريبة المتعلق به(٢1

   - مبلغ يتجاوز معدل ٢٢٪1٥

   - منه: استثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية٢٣

   - منه: حقوق خدمات رهن٢4

   - منه: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة٢٥

تسويات تنظيمية وطنية محددة٢6
-تسويات نظامية تطبق على رأسمال عام الطبقة 1 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

   - تسويات نظامية مطبقة على رأسمال عام الطبقة 1 نظرًا لعدم كفاية الطبقة 1 والطبقة ٢ اإلضافية لتغطية الخصم٢٧

 8٩٣ اجمالي التسويات النظامية على رأسمال عام الطبقة ٢81

 ٣8٬7٢٢ رأسمال عام الطبقة ٢٩1

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال ُعماني باآلالف

رأس مال إضافي الطبقة 1 : أدوات

   - أدوات الطبقة االضافية 1 مؤهلة ومصدرة مباشرًة مضافًا إليها فائض األسهم المتعلق بها٣0

   - من ضمنها: مصنف كحقوق ملكية وفقًا للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣1٥

   - من ضمنها: مصنف كالتزامات وفقًا للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣٢6

   - أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الطبقة 1 اإلضافية٣٣

أدوات الطبقة 1 اإلضافية )وأدوات مجموعة رأسمال عام الطبقة 1 غير متضمنة في الصف رقم ٥( 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 لالستبعاد التدريجي٣٥

   - رأس المال اإلضافي - الطبقة  1: قبل التسويات النظامية٣٦

رأس المال اإلضافي - الطبقة  1: التسويات النظامية

   - استثمارات في أدوات الطبقة اإلضافية 1 المملوكة٣٧

   - الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الطبقة اإلضافية ٣٨1

استثمارات رأس المال األعمال المصرفية والتمويل والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق ٣٩
   - حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من معدل ٪10(

استثمارات جوهرية في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي )بالصافي من المراكز قصيرة 40
   - األجل المستحقة(

41

تسويات تنظيمية وطنية محددة
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

اجمالي التسويات النظامية على رأسمال الطبقة -1 اإلضافية ٤٣

   - رأسمال الطبقة -1 اإلضافية ٤٤

 ٣8٬7٢٢ رأسمال الطبقة 1)الطبقة 1= األسهم العادية الطبقة 1 + الطبقة اإلضافية 1(٤٥

رأس مال الطبقة ٢: األدوات والمخصصات

   - مصدر مباشرًة مؤهل ألدوات الطبقة ٢ مضافًا فائض األسهم ذات  الصلة46

   - أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الطبقة 4٧٢

أدوات الطبقة اإلضافية ٢ )وأدوات مجموعة األسهم العادية 1 والطبقة اإلضافية 1 غير مضمنة في الصف ٥ أو ٣4( مصدرة من قبل شركات 4٨
   - تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة الطبقة ٢(

   - من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي4٩

 1٬٧٩4 مخصصات٥0

 1٬7٩٤ رأس مال الطبقة ٢ قبل التسويات النظامية٥1

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية 

ريال ُعماني باآلالف  

٣٢٢٣٢٣



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال ُعماني باآلالف   

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال ُعماني باآلالف

رأسمال الطبقة ٢: التسويات النظامية

   - استثمارات في أدوات الطبقة ٢ المملوكة٥٢

   - الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الطبقة ٥٣٢

استثمارات في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بالصافي من الوضع قصير األجل ٥4
   - المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من عتبة ٪10(

٥٥
استثمارات جوهرية في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي )بالصافي من المراكز قصيرة 

األجل المستحقة(
 -   

٥6

 تسويات تنظيمية وطنية محددة 
تسويات نظامية تطبق على الفئة 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(

-

اجمالي التسويات النظامية على رأسمال الطبقة ٥7٢

 1٬7٩٤ رأسمال الطبقة ٥8٢

 ٤٠٬٥1٦ إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال= الطبقة 1 + الطبقة ٢(٥٩

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(

-

 ٣٢٠٬7٤٦ إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر )٦٠أ+٦٠ب+٦٠ج(٦٠

 ٣01٬٧٢٩ من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان60أ

 4٬٥1٣ من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر السوق60ب

 14٬٥0٥ من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل60ج

معدالت رأس المال

1٢٬0٧معدل راسمال عام الطبقة 1 )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(61

1٢٬0٧معدل الطبقة 1 )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(6٢

1٢٬6٣مجموع  رأس المال )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(6٣

متطلبات االحتياطي الخاصة بالمؤسسة )متطلبات أسهم عادية الطبقة 1 مضافًا احتياطي حماية رأس المال مضافًا متطلبات االحتياطي 64
٩٬٥0٪ضد التقلبات الدورية مضافًا متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(

٢٬٥0٪من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال6٥

من ضمنها: متطلبات احتياطي ضد التقلبات الدورية للبنك66

من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال6٧

أسهم عادية الطبقة 1 متاح للوفاء باالحتياطيات )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(6٨

الحدود الدنيا الوطنية )إن كانت تختلف عن بازل ٣(

٧٪الحد األدنى الوطني لمعدل راسمال عام الطبقة 1 )إن كانت تختلف عن الحد االدنى لبازل ٣(6٩

٩٪الحد األدنى الوطني للطبقة 1)إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(٧0

11٪الحد األدنى الوطني إلجمالي رأس المال )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(٧1

مبالغ أقل من معدل التخفيض )قبل المخاطر المرجحة(

-استثمارات غير جوهرية في رأسمال مؤسسات مالية أخرى٧٢

-استثمارات جوهرية في األسهم المشتركة لمؤسسات مالية٧٣

-حقوق خدمة رهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٧4

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها(٧٥

الحدود القصوى المطبقة الضافة مخصصات في الطبقة ٢

    -مخصصات مؤهلة لإلضافة في الطبقة ٢ فيما يتعلق بالتعرض شريطة منهج موحد )قبل تطبيق الحدود القصوى(٧6

    -الحدود القصوى إلضافة مخصص في الطبقة ٢ وفقًا لمنهج موحد٧٧

    -مخصصات مؤهلة لإلضافة في الطبقة ٢ فيما يتعلق بالتعرض الخاضعة لمنهج داخلي مبنية على التصنيف )قبل تطبيق الحدود القصوى(٧٨

    -الحدود القصوى إلضافة مخصص في الطبقة ٢ وفقًا لمنهج داخلي مبني على التصنيف٧٩

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 التدريجي٨0

   - )مبالغ مستثناة من أدوات األسهم العادية الطبقة 1 نظرًا للحد األقصى )زيادة على الحد األقصى بعد االسترداد واالستحقاق٨1

   - الحد األقصى الحالي على أدوات الطبقة االضافية 1 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي٨٢

   - )مبالغ مستثناة من الطبقة اإلضافية 1 نظرًا للحد األقصى )زيادة على الحد األقصى بعد االسترداد واالستحقاق٨٣

   - الحد األقصى الحالي على أدوات الطبقة ٢ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي٨4

   - )مبالغ مستثناة من الطبقة ٢ نظرًا للحد األقصى )زيادة على الحد األقصى بعد االسترداد واالستحقاق٨٥

٣٢٤٣٢٥



نمهد درًبا 
لمستقبلنا الرقمي للتواصل

معنا



 فرع شاطئ القرم
)مجمع السيف(

صندوق البريد: 44
الرمز البريدي:114، حي الميناء

هاتف: ٢40٩1٥٥0 ٩6٨+ 
+٩6٢ ٨40٩1٥٥٢          

فاكس: 0100 ٢4٣٧ ٩6٨+

فرع الخوير
صندوق البريد: 1٢٢

الرمز البريدي: 10٣، الخوير
هاتف: 0٢16 ٢44٨ ٩6٨+

فاكس: 0٣٥4 ٢44٨ ٩6٨+

فرع القرم
صندوق البريد: 44

الرمز البريدي: 114، القرم
هاتف: ٥٧٢٧ ٢4٥6 ٩6٨+

فاكس: ٣٢٩٢ ٢4٥6 ٩6٨+

فرع جعالن بني بو علي
صندوق البريد: ٩0

الرمز البريدي: 416، جعالن
هاتف: 44٨٨ ٢٥٥٥ ٩6٨+

فاكس: ٣٧4٢ ٢٥٥٥ ٩6٨+

فرع صحم
صندوق البريد: ٢1٢

الرمز البريدي: ٣1٩، صحم
هاتف: 4٩٧٢ ٢6٨٥ ٩6٨+

فاكس: 4٨٧4 ٢6٨٥ ٩6٨+

فرع إبراء
صندوق البريد: ٥0٥

الرمز البريدي: 400، إبراء
هاتف: 1414 ٢٥٥٧ ٩6٨+

فاكس: ٢٢٣4 ٢٥٥٧ ٩6٨+

فرع الرستاق
صندوق البريد: ٢٢0

الرمز البريدي: ٣٢٩، الرستاق
هاتف: ٥0٣1 ٢6٨٧ ٩6٨+

فاكس: ٥0٢٨ ٢6٨٧ ٩6٨+

فرع المصنعة
صندوق البريد: ٣٧1

الرمز البريدي: ٣1٢، المصنعة
هاتف: 11٩٢ ٢6٩٧ ٩6٨+

فاكس: 11٩4 ٢6٩٧ ٩6٨+

فرع حي مطرح التجاري
صندوق البريد: 44

الرمز البريدي: 114، حي الميناء
هاتف: 00٧٧ ٢4٧٣ ٩6٨+

فاكس: 0٢40 ٢4٧٣ ٩6٨+

فرع صاللة
صندوق البريد: 1٥٧٧

الرمز البريدي: ٢11، صاللة
هاتف: ٥٢٣٩ ٢٣٢٩ ٩6٨+

فاكس: ٧٩٣٢ ٢٣٢٩ ٩6٨+

فرع أفينيوز مول
صندوق البريد: ٢٣60

الرمز البريدي: 11٣، العذيبة
هاتف: 441٧ ٢461 ٩6٨+

فاكس: ٧٩0٣ ٢٥64 ٩6٨+

فرع السويق
صندوق البريد: 1٣

الرمز البريدي: ٣1٥، السويق
هاتف: 001٩ ٢6٨6 ٩6٨+

فاكس: 001٢ ٢6٨6 ٩6٨+

فرع المعبيلة
صندوق البريد: ٢104

الرمز البريدي: 1٣٢، المعبيلة
هاتف: ٣11٨ ٢446 ٩6٨+

فاكس: ٣1٢1 ٢446 ٩6٨+

فرع خصب
صندوق البريد: ٢٢٩

الرمز البريدي: ٨11، خصب
هاتف: ٢٥6٥ ٢6٧٣ ٩6٨+

فاكس: ٢٥6٩ ٢6٧٣ ٩6٨+

فرع صور
صندوق البريد: ٢6٩

الرمز البريدي: 411، صور
هاتف: ٥1٩٩ ٢٥٥4 ٩6٨+

فاكس: ٥0٨4 ٢٥٥4 ٩6٨+

فرع البريمي
صندوق البريد: ٧0

الرمز البريدي: ٥1٢، البريمي
هاتف: 0٥0٢ ٢٥6٥ ٩6٨+

فاكس: 0٥4٢ ٢٥6٥ ٩6٨+

فرع السيب
صندوق البريد: ٨6٩

الرمز البريدي: 111، مطار 
السيب

هاتف: ٢٧٧1 ٢44٢ ٩6٨+
فاكس: ٢0٥0 ٢44٢ ٩6٨+

فرع بركاء 
صندوق البريد: ٥٢٨

الرمز البريدي: ٣٢0، بركاء
هاتف: ٣٥٨٣ ٢6٨٨ ٩6٨+

فاكس: ٣٥٩٢ ٢6٨٨ ٩6٨+

فرع سناو
صندوق البريد: ٧٢

الرمز البريدي: 41٨، سناو
هاتف: ٥٢٧٧ ٢٥٥٢ ٩6٨+
فاكس: 40٣0 ٢٥٥٢ ٩6٨+

فرع عبري
صندوق البريد: 4٨٧

الرمز البريدي: ٥11، عبري
هاتف: ٨64٢ ٢٥6٨ ٩6٨+

فاكس: ٨6٨1 ٢٥6٨ ٩6٨+

فرع الخابورة
صندوق البريد: ٥٨0

الرمز البريدي: ٣٢6، الخابورة
هاتف: ٢٢4٢ ٢6٨0 ٩6٨+

فاكس: ٢44٨ ٢6٨0 ٩6٨+

فرع العامرات
صندوق البريد: ٢4٣

الرمز البريدي: 11٩، العامرات
هاتف: ٨٥6٥ ٢4٨٧ ٩6٨+

فاكس: ٨٥٣٥ ٢4٨٧ ٩6٨+

فرع بهالء
صندوق البريد: ٨

الرمز البريدي: 61٢، بهالء
هاتف: ٩466 ٢٥41 ٩6٨+
فاكس: ٩410 ٢٥41 ٩6٨+

فرع شناص
صندوق البريد: 4٥٨

الرمز البريدي: ٣٢4، شناص
هاتف: ٨٢٨٢ ٢6٧4 ٩6٨+

فاكس: ٨٥٢0 ٢6٧4 ٩6٨+

فرع قريات
صندوق البريد: ٢٩٩

الرمز البريدي: 1٢0، قريات
هاتف: ٥0٩0 ٢4٨4 ٩6٨+

فاكس: ٥0٩٣ ٢4٨4 ٩6٨+

فرع الخوض
صندوق البريد: 46٣

الرمز البريدي: 1٣٢، الخوض
هاتف: 10٢٥ ٢4٥4 ٩6٨+

فاكس: ٩٩40 ٢41٨ ٩6٨+

فرع العذيبة
صندوق البريد: 401٩

الرمز البريدي: 11٢، العذيبة
هاتف: 1٢٢6 ٢44٩ ٩6٨+

فاكس: 464٩ ٢44٩ ٩6٨+

فرع بوشر
صندوق البريد: 44

الرمز البريدي: 114
هاتف: 1٥٧٧ ٢40٩ ٩6٨+

فاكس: 1٥٨٢ ٢40٩ ٩6٨+

فرع صحار
صندوق البريد: ٨٣1

الرمز البريدي: ٣11، صحار
هاتف: 6٩٥٧ ٢6٨4 ٩6٨+

فاكس: ٣٩٥٢ ٢6٨4 ٩6٨+

فرع نزوى
صندوق البريد: ٢٢٧

الرمز البريدي: 611، نزوى
هاتف: ٢6٧٥ ٢٥41 ٩6٨+

فاكس: ٢6٧٧ ٢٥41 ٩6٨+

فرع الخوض
صندوق البريد: ٣٢0٩

الرمز البريدي: 111٬ الخوض
هاتف: ٩٩49 ٢41٨ ٩6٨+

فاكس: ٩٩40 ٢41٨ ٩6٨+

فرع الغبرة
صندوق البريد: 1٨6

الرمز البريدي: 1٣0٬ الغبرة
هاتف: 441٧ ٢461 ٩6٨+

فاكس: 4٢٣٣ ٢461 ٩6٨+

فرع بركاء
صندوق البريد: ٢٩٥

الرمز البريدي: ٣٢0٬ بركاء
هاتف: ٣1٨٨ ٢6٨٨ ٩6٨+

فاكس: ٣٢0٣ ٢6٨٨ ٩6٨+

فرع غال
صندوق البريد: ٢0٥

الرمز البريدي: 114٬ حي الميناء
هاتف: ٧06٣ ٢461 ٩6٨+

فاكس: ٧٢٧٩ ٢4٥0 ٩6٨+

فرع السعادة
صندوق البريد: 140

الرمز البريدي: ٢1٥٬ صاللة
هاتف: ٧٣٩٩ ٢٣٢٢ ٩6٨+

فاكس: ٧٣٧٨ ٢٣٢٢ ٩6٨+

فرع المعبيلة
صندوق البريد: 1٣٢٥

الرمز البريدي: 1٢٢٬ المعبيلة
هاتف: ٣٧٧1 ٢446 ٩6٨+

فاكس: ٧٢16 ٢4٢6 ٩6٨+

فرع صحار
صندوق البريد: 1٢64

الرمز البريدي: ٣11٬ صحار
هاتف: ٢٢0٣ ٢664 ٩6٨+
فاكس: 0110 ٢664 ٩6٨+

فرع فرق
صندوق البريد: 1٥٧٩

الرمز البريدي: 611٬ نزوى
هاتف: ٧٧٨٩ ٢٥44 ٩6٨+
فاكس: 11٨6 ٢٥44 ٩6٨+

المقر الرئيسي
الموقع: مجمع السيف، منطقة شاطئ القرم

ص.ب. 44، حي الميناء، الرمز البريدي 114، سلطنة ُعمان
هاتف: 0000 ٢4٧٣ ٩6٨+، فاكس: 0010 ٢4٧٣ ٩6٨+ 

customerservice@soharinternational.com :البريد اإللكتروني
www.soharinternational.com :الموقع اإللكتروني

المقر الرئيسي
 الموقع: غال  ص.ب. 114،

الرمز البريدي ٢0٥، غال، هاتف: 0000 ٢4٧٣ ٩6٨+
customerservice@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

 www.soharislamic.com :الموقع اإللكتروني

الخدمات المصرفية التجارية

التجزئة المصرفية األسواق العالمية 

إدارة الثروات

فينود كومار دوربا 
نائب رئيس أول - الخدمات المصرفية للشركات الكبرى 

هاتف: ٢1٢6 ٢466 ٩6٨+ 
فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+

vinod.durbha@soharinternational.com :البريد االلكتروني
عبدالحفيظ بن عثمان البلوشي

نائب رئيس تنفيذي - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
هاتف: 01٨٣ ٢4٧٣ ٩6٨+

فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+  
abdulh.albalushi@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

مارك زغيب
نائب رئيس أول - المؤسسات المالية 

هاتف: 1٩٧0 ٢4٧6 ٩6٨+
فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+  

 marc.zogheib@soharinternational.com :البريد اإللكتروني
سيرينيفازا راو إيدوبالي

نائب رئيس أول - تمويل المشاريع 
هاتف: ٢11٥ ٢466 ٩6٨+

فاكس: 001٢ ٢4٧٣ ٩6٨+  
srinivasa.edupalli@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

سيف بن سعيد الراشدي 
نائب رئيس أول - توزيع الفروع 

هاتف: 01٢٧ ٢4٧٣  ٩6٨+ 
saif.alrashdi@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

سعيد بن علي الهنائي 
نائب رئيس تنفيذي - األسواق العالمية 

هاتف: 0٢٣٩ ٢4٧٣ ٩6٨+ 
فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+  

saeed.alhinai@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

عزيز بن محمد الجهضمي
نائب رئيس تنفيذي - إدارة الثروات 

هاتف: 000٣ ٢4٧٣ ٩6٨+ 
aziz.aljahdhami@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

جنان سلطان
نائب رئيس تنفيذي - الخدمات المصرفية للقطاع الحكومي 

هاتف: ٢140 ٢466 ٩6٨+
فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+  

jeanan.sultan@soharinternational.com :البريد اإللكتروني
سريرام سوبرامنين

نائب رئيس أول - المعامالت المصرفية 
هاتف: 0٢0٥ ٢4٧٣ ٩6٨+

فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+  
 sriram.subramanian@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

جيجي تاريان وارجيس
نائب رئيس أول - الخدمات االستثمارية 

هاتف: 0٣66 ٢4٧٣  ٩6٨+
فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+  

gigi.varghese@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

أرقـام الهـواتـف - صحار الدولي

أرقـام الهـواتـف - صحار اإلسالمي

شبكة الفروع -  صحار اإلسالمي

محمد بن طاهر اللواتي 
نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات التجارية اإلسالمية

هاتف: ٧٣0٣ ٢40٣ ٩6٨+ فاكس: 0٢٧6 ٢4٧٣  ٩6٨+  
mohammed.allawati@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

عباس بن حسن اللواتي
نائب رئيس أول - الخزينة و االستثمار 

هاتف: ٧٣16 ٢40٣ ٩6٨+ فاكس: 0٢٧6 ٢4٧٣ ٩6٨+  
abbas.allawati@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

فهد أكبر الزدجالي 
نائب رئيس أول - التجزئة المصرفية اإلسالمية

هاتف: ٧٣04 ٢40٣ ٩6٨+
fahad.alzadjali@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

شبكة الفروع - صحار الدولي

امسح هنا لتحميل التطبيق 

امسح هنا لتحميل التطبيق 

٣٢٨٣٢٩



المستقلة                                                                       داخل الفروع

أجهزة الصراف اآلليالمحافظاتاسم الفرعالمحافظات

شمال الباطنة

الخابورة

شمال الباطنة

صحم )حصن الشيخ(

صحم )المنطقة الصناعية(السويق

صحار - الوقيبة )محطة المها لتعبئة الوقود(صحم

صحار )سفير مول(شناص

صحار )أوربك(صحار

صحار )ألمنيوم(

جنوب الباطنة

المصنعة

جنوب الباطنة

الرستاق )لولو هايبر ماركت(

الرستاق )رامز هايبر ماركت(بركاء

بركاء )سوق التنين(الرستاق

سوق النخل

البريميالبريمي

الداخلية

بهالء

الداخلية

نزوى )منطقة كرشا الصناعية(

بهالءنزوى

إزكي

عبري - السالمي )محطة شل لتعبئة الوقود(الظاهرةعبريالظاهرة

صاللة )محطة المها لتعبئة الوقود(

صاللة)منتجع البليد(ظفارصاللةظفار

صاللة )محطة شل لتعبئة الوقود(

خصبمسندم

مسقط

الخوض

مسقط

العذيبة ) الميرة هايبر ماركت(

السيب )سوق المعبيلة(المعبيلة

المعبيلة الصناعية )محطة شل لتعبئة الوقود(السيب

واحة المعرفة مسقطالعامرات

الموالح )سوق الموالح(أفينيوز مول

وزارة الدفاع )معسكر المرتفع(العذيبة

مطار مسقط الدوليالخوير

مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارضحي مطرح التجاري

جنوب الحيل )مركز الصيني(بوشر

الموجالقرم

شمال الحيل )المول الصيني(قريات

الخوير )مرمول للسفر والسياحة( شاطئ القرم

دارسيت )محطة شل لتعبئة الوقود(

العامرات )الحاجر(

سوق روي )مجان للصرافة(

الخوض )دانكو هايبر ماركت(

إبراء )سفالة(شمال الشرقيةإبرءشمال الشرقية

إبراء )الحايمة(سناو

صور )المرتفعة(جنوب الشرقيةجعالن بني بو عليجنوب الشرقية

المظيبيصور

مواقع أجهزة الصراف اآللي - صحار اإلسالميمواقع أجهزة الصراف اآللي - صحار الدولي

المستقلة داخل الفروع

أجهزة الصراف اآلليالمحافظاتاسم الفرعالمحافظات
 صحار  )فلج القبائل(شمال الباطنةصحارشمال الباطنة

بركاءجنوب الباطنة

فرقالداخلية

عوقدظفارالسعادةظفار

مسقط

الخوض

مسقط

الحيل )محطة شل لتعبئة الوقود(

العذيبة  )محطة شل لتعبئة الوقود(المعبيلة

شاطئ القرم )مجمع السيف(غال

مسقط مولالغبرة
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soharinternational.com

٢٠٢١ السنــــــــوي  التـقــــريــــر 
ــهم الفــوز ُنلــ




