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 المالية التقرير والبيانات

 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 
 صفحة      

 

 3              ينالحسابات المستقل مدققيتقرير 
 
 

 6                      المركز المالي بيان
 
 

 1                                    الدخل الشامل بيان
 
 

 5-4             المساهمينالتغيرات في حقوق  بيان
 
 

 2                            ةالنقدي اتالتدفق بيان
 

 77 - 7         المالية البياناتايضاحات حول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع
 

 

 م 6132 ديسمبر 13 في المنتهية المالية للسنة اإلدارة مجلس تقرير
 

 تقريرو للبنك المالية البيانات لكم أقدم أن يسرني(  ع ع م ش) ظفار بنك إدارة مجلس أعضاء األفاضل عن نيابة

 .م 6132 ديسمبر 13 في المنتهية المالية للسنة الحسابات مدققي
 

 م6132 للعام للبنك المالي األداء:  البنك أداء
 

 ،م 6132 عام في النفط أسعار تقلبات الحالي والذي تسببت فيه والمالي االقتصادي الوضع من الرغم على

 التمويلو القروض صافي بلغ حيث .م 6132 عام خالل الرئيسيةالمجاالت  جميع في نموه البنك واصل
 كبيرا نموا يظهر مما ،م6132 ديسمبر في( أمريكي دوالر مليار 7777) عماني لاير مليار 6.99 للزبائن
 ديسمبر نهاية في كما( أمريكي دوالر مليار 7719) عماني لاير مليار 6771 مبلغ من ، وذلك ٪97.6 بنسبة

 عماني لاير مليار 67.9 إلى لتصل ٪..337 بنسبة جيدة نمو معدالت بالبنك الزبائن ودائع حققتو .م.613
 مليار .277) عماني لاير مليار 67.9 بمبلغ مقارنة ،م 6132 عام بنهاية( أمريكي دوالر مليار  77.3)

 .م.613 عام بنهاية( أمريكي دوالر
 
 ٪762. ةبنسب والتمويل الفوائد إيرادات صافي زاد حيث الربحية، مؤشرات في إيجابيا   نموا   البنك حقق كما
 91763 بمبلغ مقارنة ،م 6132 في عام( أمريكي دوالر مليون 6.1727) عماني لاير مليون 97722 ليبلغ

 اإليرادات حققت كما .م.613 عام من الفتره نفس مع( أمريكي دوالر مليون 61.711) عماني لاير مليون
 و  واإلستثمارات األجنبية العمالت صرف وأرباح والعموالت كالرسوم الفوائد على المعتمدة غير األخرى

 دوالر مليون 77736) عماني لاير مليون 69729إلى  لتصل ٪3.727 نسبته نموا األخرى، اإليرادات
 تم تحقيقه( أمريكي دوالر مليون .2.79) عماني لاير مليون 6.716 بمبلغ مقارنةم 6132 العام في( أمريكي

 منتجاتفي  الزبائن ثقة يعزز للسوق، الحالي الوضع ظل في المتزايد النمو هذاإن  .الماضي العام خالل
 .ظفار بنك وخدمات

 
 ٪..7.. ما نسبته م6132اإليرادات خالل العام  إجمالي إلى التشغيل مصروفات إجمالي نسبة بلغت وقد

 بلغت ، التنظيمية المتطلبات و القروض نمو على وإستنادا  . م.613 عام في ٪7.1.. بنسبة مقارنة
 مبلغا وقدرهم 6132 عام خالل التحصيل، صافيخصم  بعد المخصصات الخاصة بإنخفاض قيمة القروض

 667.3) عماني لاير مليون .77. بمبلغ مقارنة ،(أمريكي دوالر مليون 177.6) عماني لاير مليون 3.7.2

 عن الناجمة االستثمارات قيمة في االنخفاض إن كما .م.613 عام خاللتم تحقيقه ( أمريكي دوالر مليون
 .677مقارنة بمبلغ  (أمريكي دوالر مليون 731. ) عماني لاير مليون 37.9  بلغ العام خالل السوق تقلبات

 . في العام الماضي  (أمريكي دوالر مليون 7736عماني ) مليون لاير
 

 م6132 ديسمبر  13 في ٪.6.2 بلغت حيث القروض إجمالي إلى المتعثرة القروض ارتفعت نسبة كذلك
 المعلقة، الفوائد وصافيالمتعثرة  القروض زادت نسبة كما.   م.613 ديسمبر 13 في ٪6.69 مقارنة  بنسبة

على ، وذلك  م6132 ديسمبر 13 في ٪37.3 إلى م.613 ديسمبر 13 في ٪3.3 من القروض إجمالي إلى
 . أساس سنوي

 
 دوالر مليون 361729) عماني لاير مليون 7726. مبلغ م6132 للعام البنك حققهالربح الذي  صافي بلغ

 مما في العام الماضي ، (أمريكي دوالر مليون ..3637 ) عماني لاير مليون 2777. بمبلغ مقارنة( أمريكي

 على أساس سنوي. ، وذلك  %37.6طفيفا بنسبة  نموا يظهر



 بنك ظفار ش.م.ع.ع
 
 
 اإلسالمية المصرفية للخدمات" ميسرة"
 

 مع مقارنة ، م6132 ديسمبر في عماني لاير مليون 1773..إلى   ٪05.05 بنسبة األصول إجمالي ارتفع

 عماني لاير  مليون 619796 من التمويل محفظة نمت كما .م .613 ديسمبر في عماني لاير مليون 6997.1

 .٪7.6.. وقدره نموا مسجلة ، م6132 ديسمبر في عماني لاير مليون 1337.2إلى  م.613 ديسمبر في
 لغب كبيرا   نموا الزبائن ودائع وأظهرت و .م6132 ديسمبر نهاية حتى متعثرة قروضا   ميسرة تسجل لم كما

 م.613 ديسمبر في عماني لاير مليون 396.11 ، مقارنة  مع مبلغ م6132 في عماني لاير مليون 727..6
 على أساس سنوي.، وذلك  ٪779.. بنسبة نموا بذلك مسجلة

 
 لاير مليون ..27 مبلغ وقدرهإلى  م6132 العام خالل %61717بنسبة  التمويل إيرادات صافي كذلك زاد 

 المعتمدة غير األخرى اإليرادات حققت. و م.613خالل العام  عماني مليون لاير 771. بمبلغمقارنة  عماني
 نموا األخرى، واإليرادات  واإلستثمارات األجنبية العمالت صرف وأرباح والعموالت كالرسوم الفوائد على
 العام خالل عماني لاير مليون 3737 بمبلغ مقارنة عماني لاير مليون .379إلى  لتصل ٪29761 بنسبة

 .الماضي
 

 مقارنة عماني لاير مليون .173 مبلغ الضرائب قبل اإلسالمية المصرفية للخدمات" ميسرة" بلغ صافي أرباح
 وقدره نموا بذلك مسجلة ،م .613 في عام عماني لاير مليون 67.7 البالغة الضرائب قبل األرباح صافي مع

 . على أساس سنويوذلك ،  %.6177
 

 "لميسرة" التعريف بالمنتجات الجديدة
 
برنامج الجوائز، ب المصحوبمثل حساب التوفير  م6132العديد من المنتجات الجديدة خالل العام  إضافةتم 
ن التجزئة و زبائمنتج ميسرة لتمويل السفر الخاص باالئتمانية المتوافقة مع الشريعة االسالمية، والبطاقات و

 الشركات.ب ة الخاصالمخزون البضائع  تمويل منتج
 

 فروعها شبكة توسع و" ميسرة" مال رأس زيادة
 

 عماني لاير مليون .3 المال بقيمة رأس زيادة تم،   من أجل دعم نمو ميسرة للخدمات المصرفية اإلسالمية
 افتتاح تمكذلك مليون لاير عماني . ..إلى  المدفوع المال رأس إجمالي ليصل ، م6132 عامخالل  ، وذلك 

 .فروع 31 بلغ قد الفروع إجمالي عدد يكونوبذلك  م6132 عام فيجديدة  خمسة فروع
 

 المال رأس زيادة و التمويل مبادرات

 

 مليون 1. حق األفضلية بقيمة تم إصدار أسهم تعزيز قاعدة السيولة،و المال رأس زيادة خطة برنامج إطار في

مليون دوالر  1.1مشتركة بقيمة  قروضو صفقات ، وقام البنك ايضا بإكمال6132 عام في عماني لاير
 وتوضح هذه التسهيالتمشجعة من عدة بنوك رائدة في المنطقة.  ، وذلك بمشاركةأمريكي بأسعار تنافسية 

 .ظفار لبنك المالية القوة في العالمية األسواق ثقةاالئتمانية 
 

 

 

Commented [IJIBI1]: Safiya & Fatma (please ensure the 
translation of positions are correct. This could be an big issue 
otherwise.  
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 الشركات وإدارة تنظيم ميثاق

 
 عن صادرال العامة المساهمة شركات وإدارة تنظيم ميثاق في الواردة والتوجيهات المتطلبات بكافة البنك إلتزم
 .6132 العام خالل للبنك الداخلية الرقابة أنظمة وتقييم مراجعةب كذلك قام البنك المال، لسوق العامة الهيئة

 
 وتعديالته، .397/. رقم التجارية الشركات قانون من( 313) رقم المادة بنص البنك إدارة مجلس من وإلتزاما  

 عامل جلسات حضور كبدل اإلدارة مجلس أعضاء استلمها التي المبالغ بأن يفصح أن يود اإلدارة مجلس فإن
 هو العام لنفس المقترح اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة مبلغ أنكما  ، عماني لاير 727911 تبلغ م6132

 .عماني لاير 6117111 البالغ األقصى للحد وفقا   عماني، لاير 3617311
 
 

 توزيعها المقترح األرباح
 

 ٪.317 بنسبة نقدية أرباح بتوزيع م6132يناير  .6في اجتماعه المنعقد في  البنك إدارة مجلس أوصى
 مليون .6.72 قيمتها تبلغ والتي،  م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي للسنة المالية(  م.613 في عام %.3)

 ٪.77 بنسبة مجانية أسهم توزيعب ، كما أوصى (م.613 في عام مليون لاير عماني 61737ُعماني ) لاير
 في عامسهم  ....76....3) سهم مليون .1731..3.67 عددها ( و البالغم.613 في عام 31%)

 الجهات موافقة على الحصول شريطة البنك، مال رأس من سهم لكل بيسة 17311 تبلغ اسمية ( بقيمةم.613

 .الرقابية
 

 مسةالخ األعوام في المساهمين على توزيعها تم التي المجانية األسهم وأرباح النقدية األرباح نسب بلغت
 :كاآلتي الماضية

 

 6135 6132 6131 6136 6133 السنة
 ٪.3 ٪. ٪.3 ٪.3 ٪7 نقدية أرباح
 ٪31 ٪.3 ٪33 ٪31 *٪6176 مجانية أسهم أرباح

 
  للشركات اإلجتماعية المسؤولية مبادرات

 
 امعام ع خالل االجتماعية للمسؤولية قام بنك ظفار بالمشاركة في عدة مبادراتكما هو الحال في الماضي ، 

المشاريع  يوم المعلم وندواتوالتربية البدنية، وحماية الطفل، وفي العيد الوطني،  بفعالية حيث شارك،  م6132
الصغيرة والمتوسطة، والجمعية العمانية للسيارات والكثير من األنشطة الثقافية والتقليدية بما في ذلك مسابقات 

 الكريم.  القرآن تحفيظ
 

 م2613 العام خالل واألوسمة الجوائز أهم

 
 : منها بعض أدناه يلي فيما م6132 العام خالل الجوائز من العديد على ظفار بنك حاز

 .6112جائزة الرؤية االقتصادية ألفضل أداء مصرفي  .1



 بنك ظفار ش.م.ع.ع

جائزة المركز األول في قطاع البنوك الكبرى في تقرير أفضل البنود الصادر عن مجلة عمان  .6
 إيكونوميك ريفيو 

 كاتالشر  ألفضل واألعمال عالم اإلقتصاد مجلة جوائز ضمن أداء   العمانية الشركات أفضل جائزة .3
 .المالية لألوراق مسقط سوق  المدرجة في أداء   العمانية

 .6112"ذا بانكر ميدل إيست"  جائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية في سلطنة عمان ضمن جوائز  ..
الع العالمي إلستطجائزة أفضل بنك لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة ضمن جوائز ا .5

 .م6115للسوق المصرفي 
يكنغ آند ضمن جوائز غلوبال بان جائزة أفضل بنك لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة .2

 م .6112فاينانس ريفيو 
 ضمن جوائز "ذا بانكر".  م6112جائزة أفضل بنك إسالمي في سلطنة  .7
جائزة أفضل بنك للتطبيقات التكنولوجية والعمليات في سلطنة عمان ضمن جوائز التمويل والبنوك  .8

 .م6102اآلسيوية 
 سيويةاآل والبنوك التمويل جوائز ضمن عمان سلطنة في إلكترونية مصرفية خدمات أفضل جائزة .9

 .م6112
جائزة أفضل تطبيق مصرفي للهاتف النقال في سلطنة عمان ضمن جوائز التمويل والبنوك  .11

 .م6102اآلسيوية 
جائزة أفضل التطبيقات المصرفية عبر الهاتف النقال في منطقة الشرق األوسط" ضمن  .11

 .6112جوائز "ذا آيشيان بانكر" 
 كوميرز بنك من باليورو (STP) الخارجية للتحويالت المباشر اآللي التنفيذ في التميز جائزة .16

 .األلماني
 ميالعال اإلستطالع ضمن جوائز السلطنة في إلكترونية مصرفية خدمات أفضل جائزة .13

 6112 المصرفي للسوق 
 رفيالمص للسوق  اإلستطالع العالمي جوائز ضمن السلطنة في زبائن خدمة أفضل جائزة .11

6112 
 األوسط وشمال أفريقيا وأسياجائزة والء الزبون ضمن جوائز منطقة الشرق  .15
جائزة "أفضل تجربة مركز اتصاالت في السلطنة" من مؤسسة إيثوس للحلول المتكاملة  .32

 .6115ضمن مؤشر معايير خدمة الزبائن السنوي 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع

رئيس تنفيذي أداء  على مستوى دول  111"جائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين" ضمن أفضل  .37
 ترندس وكلية انسياد إلدارة األعمال.مجلس التعاون الخليجي من مجلة 

م 6112جائزة أفضل قائد أعمال ضمن جوائز منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأسيا   ..3
. 
جائزة أفضل بنك للموارد البشرية في سلطنة عمان ضمن جوائز جلوبال بزنس أوتلوك  .39

 .م6102
 
 

 (م6132) المقبل العام
 

مليار لاير  1 نسبيا  يبلغ منخفضا   ، تتوقع الحكومة عجزا  م 6137 لعامحسب خطة الموازنة العامة للدولة 
) يتوقع أن يصل العجز  م6132خطة الموازنة في عام  فيمليار لاير عماني  171 عجز يبلغعماني  مقارنة ب

 ولة. ومع تحسن أسعار النفط فإن الموازنة العامة للد مليار لاير عماني(  71.إلى  م6132الفعلي خالل عام 
ستستمر في المحافظة على قيود مشددة على اإلنفاق وستركز على زيادة اإليرادات غير النفطية . ويتوقع أن 

مليار  3377م 6137. كذلك يتوقع أن يبلغ اإلنفاق الحكومي في عام  %6ينمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
مليار  6672مليار لاير عماني ) 77.اإليرادات مليار دوالر أمريكي( ، كما يتوقع أن تبلغ  .117لاير عماني )

. كذلك فإن تنويع االقتصاد  %69أمريكي( . ويتوقع أيضا  أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
 سوف يجد دعما  كبيراُ وفقا  للبرنامج الوطني للتنويع االقتصادي )تنفيذ( .

 
 شكر كلمة

 
 دعمهم لىع األفاضل البنك لزبائن الجزيل بالشكر أتقدم أن يسرني ظفار بنك إدارة مجلس أعضاء عن نيابة

 الكرام نكالب لمساهمي موصول والشكر ،لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية . أولوها التي الغالية والثقة المستمر
 المصرفية للخدمات" ميسرة" لـ الشرعية الرقابة هيئة وأعضاء رئيس أشكر كما ،المستمر دعمهم على

 لوهابذ التي الجهود على وإدارته البنك موظفي أيضا   وأشكر المثمر، وعطائهم المبذول جهدهم على اإلسالمية
 .م6132 عام خالل

 
 على لمالا لسوق العامة والهيئة العماني المركزي البنك لمسؤولي الجزيل بالشكر البنك إدارة مجلس يتقدم كما

 .المصرفي القطاع مستوى رفع في القيمة توجيهاتهم
 

 لجاللةا صاحب موالنا لحضرة السامي المقام إلى البنك، في العاملين وجميع اإلدارة مجلس يتقدم الختام وفي
 ورعايته ةالحكيم قيادته على والعرفان الوالء آيات بأسمى ورعاه، هللا حفظه المعظم، سعيد بن قابوس السلطان
 .الخاص للقطاع الكريمة

 
 وبركاته،،، هللا ورحمة عليكم والسالم

 
 

 
 العُجيلي رجب بن سالم بن عبدالحافظ/ المهندس
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 اإلدارة مجلس رئيس     

 

 

 

 6صفحة          المركز المالي بيان

 6102ديسمبر  10كما في 
  6102 6135 

 ألف ريال عماني عمانيريال  ألف إيضاح األصول
    

 418.711 628.662 5 المركزى العمانى ك وأرصدة لدى البننقد 

 317.112 061.121 7 للبنوك وتمويل قروض وسلف

 6.768.112 6.266.826 7 عمالءلل وتمويل قروض وسلف

 15.716 02.602 8 إستثمارات متاحة للبيع

 328.183 606.808 31 إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق
 3.872 0.862 33 أصول غير ملموسة

 7.785 6.066 36 ممتلكات ومعدات

 28.836 26.606 31 خرى أأصول 
    

 1.581.123 0.286.160  األصول مجموع
    

    اإللتزامات
 117.724 081.862 34 نوكبلمستحق ل

 6.586.173 6.668.062 35 عمالءالودائع من 

 333.466 066.601 32 ى إلتزامات أخر 

 311.775 80.638 37  ةثانويوض قر 
    

 1.332.516 0.606.160  اإللتزامات مجموع
 

   

    ساهمينالمحقوق 

 354.471 062.261 )أ(37 رأس المال

 41.137 82.206 38 صداراإلعالوة 
 37.477 37.477 )د( 20 خاص يإحتياط

 41.634 68.032 )أ( 61 إحتياطي قانوني

 26.165 00.881 )ب( 61 ثانوي قرض إحتياطي 

 167 0.682 )ج( 61 إستثمارإحتياطي إعادة تقييم 

 45.474 36.662 63 محتجزةالرباح األ
    

 123.168 606.811  ساهمين المنسوبة لمساهمي البنكالمحقوق  مجموع
    

 335.511 008.811 )ب( 37 3الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  األوراق
    

 472.568 806.111  ساهمينالمحقوق  مجموع
    

 1.581.123 0.286.160  ساهمينالماإللتزامات وحقوق  مجموع
    

    

 1.614 1.661 66 صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(
    

 744.137 1.045.948 16 رتباطاتإإلتزامات عرضية و 
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 بنك ظفار ش.م.ع.ع
 1صفحة                  الدخل الشامل بيان

 6102ديسمبر  10للسنة المنتهية في 
  6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني إيضاح 
    

 337.371 060.802  إيرادات فوائد
 (11.285) (81.381)  مصروفات فوائد

  -------------- -------------- 
 74.477 21.362 61 صافي إيرادات الفوائد

  -------------- -------------- 
 7.271 06.336  إيراد التمويل اإلسالمي 

 (3.854) (8.211)  مصروفات الربح 

  -------------- -------------- 

 5.768 2.636  صافي إيرادات التمويل اإلسالمي وأنشطة اإلستثمار

  -------------- -------------- 

 37.138 03.636  إيرادات الرسوم والعموالت

 (3.768) (0.022)  مصاريف الرسوم والعموالت

  -------------- -------------- 

 35.681 06.312  صافي إيرادات الرسوم والعموالت
  -------------- -------------- 

 8.768 06.266 64 إيرادات أخرى
  -------------- -------------- 

 335.662 063.080  إيرادات التشغيل
  -------------- -------------- 

 (47.726) (80.021) 65 تكاليف الموظفين ومصروفات إدارية
 (1.117) (0.613) 36 إستهالك

  -------------- -------------- 
 (53.388) (82.323)  مصروفات التشغيل

  -------------- -------------- 
 24.167 31.866  ربح التشغيل 

 (34.115) (02.268) 62  قيمة قروضمخصص إنخفاض 
 5.566 8.026 62 إسترداد من مخصص إنخفاض قيمة قروض

 (3) (0)  ديون معدومة مشطوبة 
 (6.746) (0.820) )ج( 61 انخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

  -------------- -------------- 
 56.513 86.662  ربح التشغيل بعد المخصص

 (5.712) (2.613) 67 الدخلمصروف ضريبة 
  -------------- -------------- 

 42.725 63.266  ربح السنة
  ======== ======== 

 42.725 63.266  ربح السنة
 :إيرادات شاملة أخرى

 بنود سيتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل:  
   

 (6.617) 8 8 صافي التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارت المتاحة للبيع 
 (313) (622) )ج(61 تعديالت إعادة تصنيف من بيع إستثمارات متاحة للبيع 

 6.746 3.581 )ج(61 إستثمارات متاحة للبيعإنخفاض قيمة 
  -------------- -------------- 

 171 0.006  الضريبة خسائر شاملة أخرى للسنة بعد خصم
  -------------- -------------- 

 47.317 66.386  مجموع الدخل الشامل للسنة
  ======== ======== 

 1.164 1.160 67 للسهم الواحد  )لاير ع ماني( العائد األساسي والمخفض
  ======== ======== 

 .المالية البياناتجزءاً من هذه  13إلى  0من  تشكل اإليضاحات المرفقة



 بنك ظفار ش.م.ع.ع
 4صفحة  

 المساهمينالتغيرات في حقوق  بيان
 6102ديسمبر  10للسنة المنتهية في 

   المنسوبة لمساهمي البنك  

   

 رأس المال

 

عالوة 

 صداراإل

 إحتياطي

 خاص

إحتياطي 

 قانونـــي

قرض إحتياطي 

 ويـــثان

إحتياطي 

تقييم إعادة 

 إستثمــار

ربــــا  األ

 محتجزةال

 

 وعجمالم

األوراق 

الرأسمالية 

المستديمة 

 0الشريحة رقم 

مجموع حقوق 

 المساهمين

  

 إيضا 

لاير ع ماني 

 بــــــــاآلالف

لاير ع ماني 

 بــــــــاآلالف

 لاير ع ماني

 بــــــــاآلالف

لاير ع ماني 

 بــــــــاآلالف

لاير ع ماني 

 بــــــــاآلالف

لاير ع ماني 

 بــــــــاآلالف

لاير ع ماني 

 بــــــــاآلالف

لاير ع ماني 

 بــــــــاآلالف

لاير ع ماني 

 بــــــــاآلالف

لاير ع ماني 

 بــــــــاآلالف
            

 632.862 008.811 020.162 68.666 063 26.168 61.606 06.666 61.106 086.630  6102يناير  0األرصدة كما في 

            

 63.266 - 63.266 63.266 - - - - - -  ربح السنة

            دخل شامل آخر للسنة

صافي التغير فى القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة 

 للبيع

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

 

- 8 - 8 

عن بيع لإلستثمارات  الشامل لبيان الدخل المحول

 المتاحة للبيع

 

- - - - - (622) - (622) - (622) 

 0.820 - 0.820 - 0.820 - - - - -  إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

  ------------ ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ------------ ---------- 

 66.386 - 66.386 63.266 0.006 - - - - -  للسنة الدخل الشامل مجموع

 - - - (6.326) - - 6.326 - - - 61 تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

 - - - (02.868) - 02.868 - - - - 61 تحويل إلى إحتياطي قرض ثانوي

 - - - 81.111 - (81.111) - - - -  تحويل إلى األرباح المحتجزة

 61.111 - 61.111 - - - - - - 61.111 38 الزيادة في رأس المال

 02.211 - 02.211 - - - - - 02.211 - 38 الزيادة في عالوة اإلصدار

 611 - 611 - - - 611 - - -  الزيادة في اإلحتياطي القانوني

 (3.206) - (3.206) (3.206) - - - - - -  اإلضافية 3كوبونات الشريحة رقم 

حقوق معامالت مع المالكين المدرجة مباشرررررررررة  في 

 المساهمين

           

 (60.030) - (60.030) (60.030) - - - - - - 17 6135 سنةتوزيعات أرباح مدفوعة عن 

 - - - (08.663) - - - - - 08.663 17  6135سنة لأسهم مجانية صادرة 

  ------------ ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ------------ --------------- 

 806.111 008.811 606.811 36.662 0.682 00.881 68.032 06.666 82.206 062.261  6102ديسمبر  00األرصدة كما في 

  ======= ====== ====== ====== ====== ===== ====== ======= ======== ========= 
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 بنك ظفار ش.م.ع.ع
 المساهمينالتغيرات في حقوق  بيان)تابع( 

2صفحة                                                                                                                             6102ديسمبر  10للسنة المنتهية في 

  
   المنسوبة لمساهمي البنك  

   

 رأس المال

 

عالوة 

 صداراإل

 إحتياطي

 خاص

إحتياطي 

 قانونـــي

إحتياطي 

 ويـــثانقرض 

إحتياطي 

إعادة تقييم 

 إستثمــار

ربــــاح األ

 محتجزةال

 

 وعجمالم

األوراق 

الرأسمالية 

المستديمة 

 3رقم الشريحة 

مجموع حقوق 

 المساهمين

  

 إيضاح

لاير ُعماني 

 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 

بــــــــاآلال

 ف

 لاير ُعماني

بــــــــاآلال

 ف

لاير ُعماني 

بــــــــاآلال

 ف

لاير ُعماني 

بــــــــاآلال

 ف

لاير ُعماني 

بــــــــاآلال

 ف

لاير ُعماني 

بــــــــاآلال

 ف

لاير ُعماني 

 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 

 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 

 بــــــــاآلالف

            
 165.137 - 165.137 55.747 (42) 43.651 15.517 37.477 41.137 314.164  6108يناير  0األرصدة كما في 

            

 42.725 - 42.725 42.725 - - - - - -  ربح السنة

            للسنةدخل شامل آخر 

صافي التغير فى القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة 

 للبيع

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(6.617) 

 

- (6.617) - (6.617) 

عن بيع لإلستثمارات  الشامل لبيان الدخل المحول

 المتاحة للبيع

 
- - - - - (313) - (313) - (313) 

 6.746 - 6.746 - 6.746 - - - - -  إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

  ------------ ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ------------ ---------- 

 47.317 - 47.317 42.725 171 - - - - -  للسنة الدخل الشامل مجموع

 - - - (4.277) - - 4.277 - - - 61 تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

 - - - (61.775) - 61.775 - - - - 61 تحويل إلى إحتياطي قرض ثانوي

 المسالالالالالالالالتديمة الرأسالالالالالالالالمالية األوراقمتحصالالالالالالالالالت من 

 3 رقم الشريحة

 - - - - - - - - 335.511 335.511 

 (755) - (755) (755) - - - - - -  3تكلفة إصدار الشريحة المستديمة رقم 

 (1.852) - (1.852) (1.852) - - - - - -  اإلضافية 3رقم كوبونات الشريحة 

معامالت مع المالكين المدرجة مباشرررررررررة  في حقوق 

 المساهمين

           

 (2.732) - (2.732) (2.732) - - - - - - 17 6134 سنةتوزيعات أرباح مدفوعة عن 

 - - - (61.348) - - - - - 61.348 17  6134سنة لأسهم مجانية صادرة 

  ------------ ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ------------ ---------- 

 472.568 335.511 123.168 45.474 167 26.165 41.634 37.477 41.137 354.471  6108ديسمبر  00األرصدة كما في 
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 بنك ظفار ش م ع ع 
  2صفحة           ةالنقدي اتالتدفق بيان

  6102ديسمبر  10لمنتهية في للسنة ا
  6102 6135 
 ألف ريال عماني ألف ريال عماني  
    يةنشطة التشغيلاأل

 345.528 032.012  أخرى مقبوضاتو وعموالت وإيرادات تمويل فوائد
 (12.373) (66.103)  و عائد على ودائع مصرفية إسالمية  مدفوعات فوائد

 (18.737) (26.600)  مدفوعات نقدية إلى موردين وموظفين
  ------------ ------------ 
  20.682 28.573 
  ------------ ------------ 

    في أصول التشغيل النقص
 (471.174) (630.662)  لعمالء وتمويل قروض وسلف
 (4.277) (600.861)  لبنوك وتمويل قروض وسلف

 (354) (02.866)  وشهادات إيداع )بالصافي( خزانة مقبوضات من سندات
  ------------ ------------ 
  (866.623) (477.662) 
  ------------ ------------ 

    الزيادة في إلتزامات التشغيل
 331.386 626.606  ودائع من العمالء
 316.821 66.682  مستحق لبنوك

  ------------ ------------ 
  008.636 641.356 

  ------------ ------------ 
    

 (375.481) (062.026)  يةنشطة التشغيلاألمن  الناتج صافي النقد
 (5.186) (2.606)  ضريبة دخل مدفوعة

  ------------ ------------ 
 (371.775) (006.832)  يةنشطة التشغيلاأل المستخدم فيالنقد صافي 

  ------------ ------------ 
    يةنشطة االستثماراأل

 6.752 0.328  إيرادات إستثمارات
 (8.872) (3.020)  شراء إستثمارات

 3.268 2.622  بيع إستثماراتمن متحصالت 
 737 326  توزيعات أرباح مستلمة
 (6.572) (0.020)  شراء ممتلكات ومعدات

 372 622  بيع ممتلكات ومعداتمن متحصالت 
  ------------ ------------ 

 (7.371) 612 يةالستثمارانشطة األ (المستخدم في) من صافي النقد
 ------------ ------------ 
    يةنشطة التمويلاأل

 - (81.111)  قرض  ثانوى
 335.511 -  3 رقم الشريحة المستديمة الرأسمالية األوراقمتحصالت من إصدار 

 - 02.611  متحصالت من إصدار حق األفضلية لرأس المال  
 (1.852) (3.206)  3 رقم الشريحة المستديمة الرأسمالية األوراقتكلفة إصدار 

 (755) -  3 رقم المستديمة الشريحة إصدار تكلفة
 (2.732) (60.030)  توزيعات أرباح مدفوعة

  ------------ ------------ 
 314.171 (60.660)  التمويلية االنشطة من )المستخدم في( النقدصافي 

  ------------ ------------ 
 (71.885) (030.180)  النقد في حكمالنقد وما في التغير صافي 
 216.547 806.880  النقد في بداية السنة وما فى حكمالنقد 
  ------------ ------------ 

 537.551 068.811   النقد في نهاية السنة في حكمالنقد وما 
  ------------ ------------ 

 418.711 628.662  (5العماني )إيضاح نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 
 (511) (811)  وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العُماني

ً  81مستحقة خالل  لبنوك وتمويل قروض وسلف  23.221 86.026  يوما
 38.648 66.628  يوما 81سندات الخزينة مستحقة خالل 

 (3.278) (206)  ايوم 81خالل  مستحق لبنوك
  ------------ ------------ 

 537.551 068.811  بيان التدفقات النقديةلغرض النقد  في حكمالنقد وما 
  ======= ======= 
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 بنك ظفار ش.م.ع.ع

 

 

 2صفحة 
 6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية - 0
 ديمتقع )"البنك"( في سلطنة ُعمان كشركة مساهمة ُعمانية عامة ونشاطه الرئيسي هو .ع.م.تأسس بنك ظفار ش

 ميسرة ،صيرفة االسالميةلل إن نافذة البنك .اإلستثمار كذا في مجالو  شركات واألفرادال قطاعالمصرفية ل الخدمات
مليون ريال عماني من راسماله االساسي المدفوع  55 لديها رأسمال مخصص بمقدار اإلسالمية المصرفية للخدمات

 عمله مقرو  ،في سوق مسقط لألوراق المالية ضمن األسهم الرئيسية المتداولةالبنك تدرج أسهم . من قبل المساهمين
  . ُعمان، سلطنة  مسقطبالتجاري،  المالي الحيفي  الواقع الرئيسي المركز هواألساسي 

  
 أساس اإلعداد  - 6

1-2        فقرة االلتزام  

 الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية للبنك وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية البيانات لقد تم إعداد
الهيئة العامة لسوق  ، وتعديالته، ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن3874لسنة  ومتطلبات قانون الشركات التجارية

 ن البنك المركزي الُعماني. عواللوائح المطبقة الصادرة ، المال بسلطنة ُعمان
 

 6-3القسم  لمتطلبات مجموعة منفصلة من البيانات المالية لنافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية وفقا   أيضا   يعد البنك
الصادر عن البنك المركزي العماني. يتم إعداد مجموعة  للمصارف اإلسالمية من اإلطار التنظيمي 1من العنوان 

ة لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئ منفصلة من البيانات المالية لنافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية وفقا  
 هيئةال قبلمن  تحديدها تمكما  اإلسالميةالشريعة  ومبادئ وقواعد ،المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

البنك المركزي  يف المعمول بها المنطبقة األخرى  المتطلباتو لرقابة الشرعية لنافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية ل العليا
متوافقة  الدولية يةالتقارير المال معاييرل وفقا  العماني. ثم يتم تحويل البيانات المالية لنافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية 

فية نافذة الخدمات المصر البنك و قد تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت بين ل المالية. البياناتومدرجة في هذه 
 اإلسالمية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

2-2      أساس القياس  

فيما عدا األدوات المالية المشتقة، واألدوات المالية بالقيمة  لقوائم المالية طبقا لمبدأ التكلفة التاريخيةإعداد هذه ا تم
القيم العادلة  .، واألصول المالية المتاحة للبيع التي يتم قياسها بالقيمة العادلةالربح والخسارةالعادلة من خالل قائمة 

لألصول واإللتزامات المدرجة التي يتم تصنيفها كبنود محوطة في تحوطات القيمة العادلة التي يمكن بطريقة أخرى 
إدراجها بالتكلفة المطفأة يتم تعديلها من أجل تسجيل التغيرات في القيم العادلة المنسوبة إلى المخاطر التي يتم تحوطها 

   في عالقة التحوط الفعالة. 
                                                                                                                  

3-2       العملة التشغيلة وعملة العرض   

لتي يعمل البنك ايتم قياس البنود المدرجة بالقوائم المالية للبنك بالريال الُعماني وهو عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية 
 .وتعرض القوائم المالية بالريال الُعماني مقربة إلى أقرب ألف .بها
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ت وافتراضات بإصدار أحكام وتقديرا أن تقوم ،معايير التقارير المالية الدوليةلاإلدارة طبقا  من يتطلب إعداد القوائم المالية 
قد تختلف و  .، الدخل والمصروفات تؤثر علي تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المقررة من األصول، االلتزامات

                                                                 .النتائج الفعلية عن هذه التقديرات
ي تمت ويتم إدراج مراجعات التقديرات المحاسبية بالفترة الت ,االفتراضات المتصلة بها باستمرارتتم مراجعة التقديرات و 

                                                                                                                                                                                           .فيها المراجعة وأي سنوات مستقبلية متأثرة بها
المعلومات المتعلقة بأهم مواقع التقديرات التي تنطوي على درجة كبيرة من عدم التأكد واألحكام الهامة في تطبيق 

  .4يضاح رقم السياسات المحاسبية والتي لها األثر الهام على المبالغ المدرجة بالقوائم المالية واردة باإل
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 3صفحة 
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 اإلعداد أساس  - 6

 والتفسيرات الجديدة والمعدلة على معايير التقارير المالية الدولية المتعلقة بالبنك)أ( المعايير  6-8

  

، لقد تبنى البنك كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 3دأ في بولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية التي هي ذات صلة بعملياته والسارية للفترات التي ت

 .6132يناير 

 

 :6132يناير  3والتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول إعتباراً من المعايير  

 

 الرقابية المؤجلة الحسابات 34 الدولي المالي التقرير معيار  
 الحصص تملك محاسبة: المشتركة الترتيبات 33 الدولي المالي التقرير معيار على التعديالت  
 واإلطفاء لإلستهالك مقبولة طرق  توضيح: 17 الدولي المحاسبة ومعيار 32 الدولي المحاسبة معيار على التعديالت 
 المنفصلة المالية البيانات في الملكية حقوق  طريقة: 67 الدولي المحاسبة معيار على التعديالت 
 اإلفصاح مبادرة 3 الدولي المحاسبة معيار على تعديالت 
 المنشآت 67 الدولي المحاسبي ومعيار 36 الدولي المالي التقرير معيار و ،31 الدولي المالي التقرير معيار على التعديالت 

 التوحيد إستثناء تطبيق: االستثمارية
 6134 إلى 6136 من السنوية التحسينات دورة 

 المتوقفة والعمليات البيع برسم بها المحتفظ المتداولة غير األصول 5 الدولي المالي التقرير معيار -
 اإلفصاحات: المالية األدوات 7 الدولي المالي التقرير معيار -
  منافع الموظفين 38معيار المحاسبة الدولي  -
     التقارير المالية المرحلية  14معيار المحاسبة الدولي  -

 

المبالغ المقرر  علىللبنك وال تؤثر تفسيرات على السياسات المحاسبية ناتج عن تبني هذه المعايير والوال يتوقع أن يكون هناك أي تأثير هام 

 عنها للفترات الحالية والسابقة.

 
 )ب( المعايير والتعديالت والتفسيرات للمعايير الحالية غير سارية المفعول ولم يطبقها البنك مبكرا : 6-8

 13 في هيةالمنت للسنة بعد إلزامية ليست ولكن الدولية المحاسبة معايير مجلس قبل من إصدارها تم قد التالية الجديدة والتعديالت المعايير

 :6132 ديسمبر

 

 يناير  3: الساري للفترات السنوية التي تبدأ من العمالء مع المبرمة العقود عن الناشئة اإليرادات: 35 الدولي المالي التقرير معيار

 ؛6137

 ؛6137 يناير 3 من تبدأ التي السنوية للفترات الساري محاسبة التحوط: : 8 الدولي المالي التقرير معيار 

 ؛6138 يناير 3 من تبدأ التي السنوية للفترات الساري: اإليجار عقود 32 الدولي المالي التقرير معيار 

 وشركاتها المستثمرين بين األصول مساهمة أو بيع: 67 الدولي المحاسبة ومعيار 31 الدولي المالي التقرير معيار على لتعديالتا 

 ؛المشتركة المشاريع أو الشقيقة

  ضرائب الدخل؛ 36تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

  بيان التدفقات النقدية. 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
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 أساس اإلعداد تابع  - 6

 سارية المفعول ولم يطبقها البنك مبكرا : )ب( تابع المعايير والتعديالت والتفسيرات للمعايير الحالية غير 6-8

 األدوات المالية 2معيار التقرير المالي الدولي 

 محل يحل الذي األدوات المالية 8 الدولي المالي التقرير معيار، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من 6134في يوليو 

 معيار . يجمع8 الدولي المالي التقرير معيارمن  السابقة اإلصدارات وكافة والقياس االعتراف: المالية األدوات 18 الدولي المحاسبة معيار

 معيار .التحوط ومحاسبة القيمة وانخفاض والقياس، التصنيف: المالية األدوات مشروع لمحاسبة الثالثة الجوانب كل 8 الدولي المالي التقرير

 محاسبة باستثناء. المبكر للتطبيق مع السماح ،6137 يناير 3 بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات ساري المفعول 8 الدولي المالي التقرير

ً  ليس المقارنة معلومات تقديم ولكن رجعي بأثر التطبيق يتطلب التحوط بأثر  عموما تطلباتالم تطبيق يتم التحوط، بالنسبة لمحاسبة. إلزاميا

 .المحدودة االستثناءات بعض مع مستقبلي،

 

 تساعاا أكثر اإلفصاح إلى يؤدي وسوف المالية، البيانات في المدرجة المبالغ على كبير تأثير 8 الدولي المالي التقرير معيار تطبيقل يكون قد

 التغييرات وتطبيق يمتقي بصدد حاليا البنك فإن ذلك، ومع. المطلوب السريان تاريخ في جديدال المعيار تبنيل البنك يخطط. المالية البيانات في

ً  ليس فإنه وبالتالي التنظيمية، والمتطلبات 8 الدولي المالي التقرير معيارل االمتثال من أجل هعملياتو هسياساتو هنظم في المطلوبة  عمليا

 .التطبيق برنامج يتم التقدم أكثر في حتى الموثوق الكمي األثر عن اإلفصاح

 

 )أ( التصنيف والقياس

. 8 الدولي لماليا التقرير معيار وقياس تصنيف متطلبات تطبيق من وحقوق المساهمين المالي بيان مركزه على كبير تأثير البنك توقعي ال

 الياح حقوق المساهمين المدرجة أسهم. العادلة القيمة في حاليا بها المحتفظ المالية الموجودات جميع العادلة بالقيمة قياس يستمر أن توقعي

 بدالً  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها اآلخر سيتم الشامل الدخل في المسجلة والخسائر األرباح مع للبيع متاحة كاستثمارات

 الشامل الدخل يف حاليا المتاح للبيع الوارد االحتياطي إعادة تصنيف سيتم. المسجلة الخسارة أو الربح في التقلب سيزيد الذي األمر ذلك، من

اآلخر  ملالشا الدخل خالل من العادلة قياس أوراق الدين المالية بالقيمة يتوقع. غير الموزعة لألرباح االفتتاح لرصيداآلخر المتراكم إلى ا

 بيع أيضا نولك التعاقدية النقدية التدفقات من أجل تحصيل األصول تملك فقط ليس البنك توقعي حيث 8 الدولي المالي التقرير معيار بمقتضى

ً  متكرر أساس على كبيرة قيمة   .نسبيا

 

 القيمة في يراتالتغي عرض خيار تطبيق البنك توقعي. المنظور المستقبل في أن يتم اإلحتفاظ بها  المدرجة غير الشركات أسهم من إن القصد

 . كبير تأثير له يكون لن 8 الدولي المالي التقرير معيار تطبيق نرى بأن وبالتالي، الدخل الشامل اآلخر، في العادلة

 

 وحدها تمثل نقدية اتتدفق إلى تؤدي أن وتتوقع التعاقدية، النقدية التدفقات لتحصيل التجارية يتم اإلحتفاظ بها المديونيات وكذلك القروض إن

 . 8 الدولي لماليا التقرير معيار بمقتضى المطفأة بالتكلفة سيستمر قياسها هذه بأن البنك توقعي وبالتالي،. والفائدة الدين أصل من دفعات

 

 المالية ماتااللتزا محاسبة على فقط تؤثر الجديدة المتطلباتحيث أن  المالية، لإللتزامات محاسبة البنك على جوهري تأثير هناك يكون لن

 .االلتزامات هذه من أي   البنكال يوجد لدى و الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة تصنيفها يتم التي

 

 )ب( إنخفاض القيمة

 انخفاض متطلبات تطبيق أثر بإستثناء بيان مركزه المالي وأسهمه على كبير تأثير عدم البنك يتوقع ،واإلجمالي األولي األثر تقييم البنك أتم

 تتأثرن من شأنها أ القيمة انخفاض مخصصات لكيفية مفصل تقييمب بعد يقم لم البنك أن من الرغم على. 8 معيار التقرير المالي الدوليل قيمةال

ً  أكثر المخصصات ستكونو االئتمان خسائرل سابق إدراج إلى يؤدي قد فإنه الجديد، النموذجب  .تقلبا
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 ولم يطبقها البنك مبكرا :)ب( تابع المعايير والتعديالت والتفسيرات للمعايير الحالية غير سارية المفعول  6-8

 األدوات المالية 2معيار التقرير المالي الدولي تابع 

 

 )ج( محاسبة التحوط

ً  تصنيفها يتم التي الحالية التحوط بأن كافة عالقات البنكرى ي  بمقتضى لتحوطا لمحاسبة مؤهلة تزال ال فعالة سوف تحوط عالقات في حاليا

ن فإ الفعالة، للتحوطات المنشأة محاسبة لكيفية العامة المبادئ يغير ال 8 الدولي المالي التقرير معيار أنبما . 8 الدولي المالي التقرير معيار

 الزمنية يمةالق بمحاسبة المتعلقة المحتملة التغييرات بتقييم البنكقوم سي. 8 الدولي المالي التقرير معيار لتطبيق كنتيجة كبير تأثير توقعي ال البنك

 .المستقبل في التفصيل من بمزيد العملة انتشار أساس أو اآلجلة والنقاط للخيارات،

 

 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء 08الدولي  المالي التقرير معيار

ً  6134مايو في  35 الدولي المالي التقرير معيارصدر  من خمس خطوات التي سيتم تطبيقها على اإليرادات الناشئة  جديداً  ويؤسس نموذجا

ً مع العمالء.  المبرمة عقودالعن   المنشأة هتوقعتي ذال العوضيعكس  الذي مبلغالاإليرادات ب يتم إدراج 35 الدولي المالي التقرير معيارل وفقا

ً  35 الدولي المالي التقرير معيارر مبادئ وف   في مقابل نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. تُ  هاليكون من حق لقياس  نهج أكثر تنظيما

 اإليراداتبالعتراف ل الحالية المتطلبات حل محل جميعيوسوف  المنشآتجديد ينطبق على جميع المعيار اإليرادات  اإليرادات.بواالعتراف 

يناير  3أو بعد  تبدأ فيالتي  للفترات السنوية بأثر رجعي ُمعدَّل أو بالكامل إما المعيار تطبيق يتطلب. الدولي المالي التقرير معيار بموجب

ً  يقوم البنكالمبكر.  السماح للتبنيمع  6137  السريانتاريخ  في المعيار الجديد ويخطط لتبني 35 الدولي المالي التقرير معيارتأثير  بتقييم حاليا

 يوليو يف العرض الصادرة مسودة في الدولية المحاسبة معايير مجلس نع الصادرة التوضيحات أخذ في عين اإلعتباري البنك إن المطلوب.

 .إضافية تطورات أية برصد قومي وسوف 6135

 

 عقود اإليجار 02معيار التقرير المالي الدولي 

 الموجودات إدراج المستأجرين يتطلب من الذي اإليجار، عقود 32 الدولي المالي التقرير معيار الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر

 عقود 37 الدولي المحاسبة معيار في القائمة المحاسبة في طفيف تغير يوجد هناك بالنسبة للمؤجرين،. اإليجار عقود لمعظم والمطلوبات

 أو في تبدأ التي سنويةال للفترات المفعول ساري الجديد المعيار سيكون. المدى لتحديد المستقبل في مفصل تقييم بإجراء البنك سيقوم. اإليجار

 العقود المبرمة من اإليرادات 35الدولي  المالي التقرير معيار الجديد، اإليرادات أن معيار بشرط المبكر، يسمح بالتطبيق. 6138 يناير 3 بعد

 .32 الدولي المالي التقرير معيار تاريخ ذات في تطبيقه يتم العمالء، قد تم تطبيقه، أو مع

 

التي تم إصدارها ولكنها ليست إلزامية بعد ولم يتم تطبيقها في وقت مبكر من  األخرىير المحاسبة الدولية إن معايير وتفسيرات مجلس معاي

 ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك.، قبل البنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع

 

 

 00صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
                                              

 السياسات المحاسبية الرئيسية - 0
 
 المعامالت بعمالت اجنبية     0-0
 

أرباح وخسائر  تدرج. المعامالت بالعمالت األجنبية تحول قيمتها إلى العملة التشغيلية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت

صرف العملة األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وعن تحويل األصول واإللتزامات النقدية المنفذة بعمالت أجنبية بمعدالت صرف 

ادلة من خالل لعتدرج فروق الصرف على البنود غير النقدية ، مثل األسهم المحتفظ بها بالقيمة ا. الدخل الشامل بياننهاية السنة يتم ادراجها 

ً لمعدالت الصرف بنهاية العام كجزء من أرباح أو خسائر القيمة العادلة تدرج فروق الصرف على البنود غير . األرباح أو الخسائر، وفقا

ستثمار بحقوق إ النقدية، بإستثناء البنود المحتفظ بها بالتكلفة، مثل األسهم المحتفظ بها كأصول مالية متاحة للبيع، ضمن إحتياطي إعادة تقييم

 .الملكية

 

 األصول واإللتزامات المالية  0-6

 

 التصنيف 0-6-0

ا هالمالية ضمن الفئات التالية: بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وقروض ومديونيات وإستثمارات محتفظ ب أصوله البنكصنف ي

اج وتحدد اإلدارة تصنيف أصولها المالية عند اإلدرلغرض من إقتناء األصول المالية. ويعتمد التصنيف على ا حتى اإلستحقاق ومتاحة للبيع.

 األولي.

 

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األربا  أو الخسائر )أ(

تعين  جوز أنيمبدئي. ال اإلعترافالموجودات المالية والمطلوبات المالية المصنفة في هذه الفئة هي تلك التي تم تعيينها من قبل اإلدارة عند 

على  لتصنيفافقط أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي عندما يتم استيفاء المعايير التالية، ويتم تحديد  اإلدارة

 على حدة: كل أداةأساس 

 

األرباح أو بمن قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف  التي قد تنشأمتناسقة الغير  المعالجةيلغي أو يخفف كثيرا من  إن التصنيف( 3

 الخسائر عليهم على أساس مختلف.

على أساس  وأداؤها يتم تقييمهالموجودات والمطلوبات هي جزء من مجموعة من موجودات مالية ومطلوبات مالية أو كليهما، التي تدار ( 6

 تيجية االستثمار.القيمة العادلة، وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو استرا

الف ذلك خبالمشتقات الضمنية، التي تعدل بشكل جوهري التدفقات النقدية التي من شأنها  من األداة المالية على واحد أو أكثر( تحتوي 1

 من قبل العقد. ةكون مطلوبت

 

تسجيل  في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة. يتميتم تسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

لخسارة. االتغيرات في القيمة العادلة في صافي الربح أو الخسارة الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

يتم لي، في حين الفائدة الفع سعرعلى التوالي، وذلك باستخدام أو المتكبدة في إيرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد،  المحققةتستحق الفوائد 

 الحق في الدفع. يتقرررباح في إيرادات التشغيل األخرى عندما األإيرادات توزيعات  تسجيل

 

 قروض ومديونيات )ب(

 القروض والمديونيات هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وليست مدرجة في سوق نشط.  

 

المؤجر في عقد إيجار يحول بصورة كبيرة كل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل للمستأجر، يتم إدراج اإلتفاق  وه البنككون يعندما 

 ضمن القروض والسلف.
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 التصنيفتابع  0-6-0

 قروض ومديونياتتابع  )ب(

اً قتدرج القروض والمديونيات مبدئيا بالقيمة العادلة، وهو المقابل النقدي إلنشاء أو شراء القرض بما في ذلك تكاليف المعاملة، وتقاس الح

فاض الدخل الشامل كـ"إيرادات فوائد".  في حال انخ بيانبالقيمة المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. تدرج الفائدة على القروض في 

ض قيمة كـ"خسائر انخفا الموحدالدخل الشامل  بيانالقيمة، تدرج خسارة انخفاض القيمة كاستقطاع من القيمة الدفترية للقرض وتدرج في 

 االئتمان".

 

 محتفظ بها حتى اإلستحقاق )ج(

كون تاألصول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وفترات إستحقاق ثابتة والتي 

و أ النية اإليجابية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى اإلستحقاق والتي ال تكون مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر للمجموعة

 كمتاحة للبيع.

 

الفائدة  ةوتدرج هذه األصول مبدئيا بالقيمة العادلة متضمنة تكاليف المعاملة المباشرة واإلضافية وتقاس الحقاً بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريق

 الفعالة.

 

ارة حال انخفاض القيمة، تدرج خس الدخل الشامل كـ"إيرادات فوائد".  في بيانتدرج فوائد االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق في 

ثمارات المحتفظ االستكـ"انخفاض قيمة االستثمارات". الدخل الشامل  بيانانخفاض القيمة كاستقطاع من القيمة الدفترية لالستثمار وتدرج في 

 بها حتى االستحقاق هي سندات شركات.    

 

 أصول مالية متاحة للبيع )د(

لى أنها للبيع هي تلك التي ال تصنف ع متاحةاألسهم وسندات الدين. استثمارات األسهم المصنفة على أنها متاحة للبيع تشمل الاالستثمارات 

رة غير محددة من لفت سيحتفظ بهاسندات الدين في هذه الفئة التي ب يقصدمحتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 ياجات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق.الزمن ويمكن بيعها استجابة الحت

 

 .كمتاحة للبيع المدينينقروض أو ال من أي بتصنيفالبنك لم يقم 

 

 ً  متاحة للبيع بالقيمة العادلة.المالية ال ستثماراتاإل قياس بعد القياس المبدئي، يتم الحقا

 

ارات ( في التغير في القيمة العادلة لالستثماألخرى ةالشامل اإليراداتوالخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق المساهمين ) األرباح دراجيتم إ

الدخل  بياني ف إدراجهايتم  المساهمينضمن حقوق  إدراجهااإلستثمار، األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق  بيعالمتاحة للبيع. عندما يتم 

استخدام سعر إيرادات الفوائد بك يتم إدراجهامتاحة للبيع المالية الستثمارات اإل تملكأثناء  إيرادات الفوائدات التشغيلية األخرى. ضمن اإليراد

رى غيل األخفي بيان الدخل كإيرادات التش إدراجهامتاحة للبيع يتم ال أثناء تملك اإلستثمارات المالية المحققة رباحاأل توزيعاتالفائدة الفعلي. 

ارات انخفاض قيمة االستثم ضمنفي بيان الدخل  يتم إدراجها حق الدفع. الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة هذه االستثمارات يتقررعندما 

 وإزالتها من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.
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 (التحوط) التغطية األدوات المالية المشتقة وأنشطة 0-6-6

حقاً بقيمها اإلرتباط بعقد األداة المالية المشتقة ويعاد قياسها التدرج األدوات المالية المشتقة بشكل مبدئي بالقيمة العادلة بالتاريخ الذي يتم فيه 

البند  ةالعادلة.  يعتمد أسلوب إدراج الربح أو الخسارة الناتجين حول ما إذا كانت األدوات المشتقة مصنفة كأداة تغطية، وإذا كانت كذلك، طبيع

 بعض األدوات على أنها: البنكصنف ي.  المحوط

 

 العادلة لألصول أو اإللتزامات المدرجة أو إلتزام قاطع )تغطية القيمة العادلة(.تغطية القيمة  -3

 تغطية مخاطر محددة مصاحبة لألصل أو اإللتزام المغطيين أو معامالت توقع محتملة )تغطية التدفقات النقدية(. -6

 تغطية صافي اإلستثمار في العمليات األجنبية )تغطية صافي اإلستثمار(. -1

 

تنفيذ لند بداية المعاملة العالقة بين أدوات التغطية والبنود المغطاة باإلضافة إلى أهداف وإستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة به ع البنكوثق ي

أيضاً تقييمها، عند بداية التغطية وعلى أساس مستمر، فيما إذا كانت األدوات المالية المستخدمة في  البنكوثق يمعامالت تغطية مختلفة.  و

 ت التغطية فعالة بشكل كبير في خصم التغييرات بالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المغطاة.معامال

 

رسميا العالقة بين بند التحوط وأداة التحوط، بما في ذلك طبيعة المخاطر، والهدف من إدارة المخاطر  البنكوثق يفي بدء عالقة التحوط، 

 والطريقة التي سيتم استخدامها لتقييم فعالية عالقة التحوط في البداية وبشكل مستمر. راء التحوطالمخاطر من أجل إجواستراتيجية إدارة 

 

)فعالية  ةفعال تكان افعالة للغاية على أساس مستقبلي وإثبات أنه عالقة التحوط فعالية التحوط، يجب أن يتوقع أن تكونلفي تاريخ كل تقييم 

التغييرات  اصتقتقييم رسمي من خالل مقارنة فعالية أداة التحوط في  يتم إجراءبأثر رجعي( للفترة المعينة من أجل التأهل لمحاسبة التحوط. 

ساس مستمر. على أ سنة ، سواء في بداية ونهاية كل ربعالمحوطبند الإلى مخاطر التحوط في  المنسوبةفي القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 

خالل فترة  طةالمحومخاطر الإلى  المنسوبةالتغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية أن  في حالفعال للغاية  التحوط كونيأن  يتوقع

تم يالمستقبلية. في الفترات  هذا التقاصوكان من المتوقع تحقيق مثل  ٪ 365إلى  ٪ 71من  مدىأداة التحوط في ب تم تقاصهاالتحوط تحديد 

معاملة  للحاالت التي يكون فيها البند المحوط هوبالنسبة "إيرادات التشغيل األخرى".  تحت بندفعالية التحوط في الربح أو الخسارة  إدراج عدم

هاية المطاف على ؤثر في نوالتعرض للتغيرات في التدفقات النقدية التي يمكن أن ت جداً  ةمحتمل المعاملةأيضا ما إذا كانت  البنكقيم يتوقعات، 

 الربح أو الخسارة.

 

 ( تحوطات القيمة العادلة0)

ارة تحت سبالنسبة لتحوطات القيمة العادلة المحددة والمؤهلة، يتم إدراج التغير التراكمي في القيمة العادلة للمشتقات المحوطة في الربح أو الخ

تسجيل التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للبند المحوط المنسوبة إلى مخاطر التحوط بند اإليرادات التشغيلية األخرى. وفي الوقت ذاته، يتم 

ألخرى. اكجزء من القيمة الدفترية للبند المحوط في بيان المركز المالي ويتم إدراجها أيضا في الربح أو الخسارة تحت بند اإليرادات التشغيلية 

ها أو ممارستها، أو حيث لم يعد التحوط يلبي معايير محاسبة التحوط، فيتم قطع عالقة التحوط بأثر عند إنتهاء أو بيع األداة المحوطة أو إنهاؤ

ية يتم إطفاؤه ممستقبلي. بالنسبة للبنود المحوطة المسجلة بالتكلفة المطفأة، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للبند المحوط عند إنهائه و القيمة االس

ن التحوط األصلي باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي المعاد إحتسابه. إذا تم استبعاد البند المحوط، يتم على الفور على مدى الفترة المتبقية م

 إدراج تعديل القيمة العادلة غير المطفأة في الربح أو الخسارة.
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 األصول واإللتزامات المالية تابع  0-6

 

 (التحوط) التغطية األدوات المالية المشتقة وأنشطةتابع  0-6-6

 التدفقات النقدية( تحوطات 6)

الخسائر المتراكمة من األداة المحوطة يتم مبدئياً إدراجها مباشرةً بالنسبة للتدفقات النقدية المحددة والمؤهلة، إن الجزء الفعال من األرباح أو 

في حقوق المساهمين ضمن احتياطي تحوط التدفقات النقدية. إن الجزء غير الفعال من الربح أو الخسارة من األداة المحوطة يتم إدراجها 

 مباشرةً في إيرادات التشغيل األخرى في الربح أو الخسارة.

 

التدفقات النقدية المحوطة على الربح أو الخسارة، يتم تسجيل األرباح أو الخسائر من األداة المحوطة في اإليرادات أو الخسائر عندما تؤثر 

ً في إدراج أصل غير مالي أو إلتزام غير مالي، فإن األرباح والخسائر  تنتج المقابلة من الربح أو الخسارة. عندما معاملة التوقعات الحقا

  قاً في الدخل الشامل اآلخر يتم إلغاؤها من االحتياطي وتدرج في التكلفة المبدئية لألصل أو اإللتزام.المسجلة ساب

 

ائر خس عند انتهاء األداة المحوطة أو بيعها أو إنهاؤها، أو ممارستها، أو عندما لم يعد التحوط يلبي معايير محاسبة التحوط، فإن أي أرباح أو

وقعات تمتراكمة التي تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر في ذلك الوقت تبقى في الدخل الشامل اآلخر ويتم إدراجها عندما يتم إدراج معاملة ال

، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة التوقعاتالمحوطة في نهاية المطاف في الربح أو الخسارة. عندما لم يعد من المتوقع أن تحدث معاملة 

 فوراً إلى الربح أو الخسارة.يتم تحويلها  اآلخرالتي تم إدراجها في الدخل الشامل 

 

  اإلعتراف 0-6-0

بشكل مبدئي بإدراج القروض والسلفيات والودائع واألوراق المالية الخاصة بالدين الصادرة وااللتزامات الثانوية في تاريخ  نشأتها.  البنكقوم ي

 طرفاً في الشروط التعاقدية لألدوات. البنككون ية األخرى بتاريخ المتاجرة حينما ويتم مبدئياً إدراج جميع األصول واإللتزامات المالي

 

  إلغاء اإلعتراف 0-6-6

 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية (0)

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

 

  ينتهي الحق من إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو 

 

  ل إلتزام دفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون أي  ابتحويل حقوقه البنكقوم ي إلستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحمَّ

 تأخير جوهري إلى طرف ثالث بمقتضى ترتيبات "تمرير من خالل"؛ و

 

  ( َّ حتفظ جوهرياً يكما لم  بتحويل البنكقم ي( لم 6، أو )األصل بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع ملكية البنك( لقد قام 3إما

   .بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل ولكن قام بتحويل الرقابة والسيطرة على األصل

 

حتفظ يكما لم  قم بتحويلرمت ترتيبات تمرير من خالل، ولم يأو قد أب حقوقه إلستالم التدفقات النقدية من األصل بتحويل البنكقوم عندما ي

ً بكافة المخاطر ومنا ، فإن أصل جديد يتم اإلعتراف به إلى حد بتحويل الرقابة والسيطرة على األصل قمكما لم ي فع ملكية األصلجوهريا

درج أيضا اإللتزام المرتبط. يتم قياس الموجودات المنقولة واإللتزام المرتبط، البنك يالمستمرة في األصل. في هذه الحالة، فإن  البنكمشاركة 

، يتم شكل ضمان لألصل المحول للبنك. عندما تتخذ المشاركة المستمرة البنك قد احتفظ مات التي كانلتزاعلى أساس أن يعكس الحقوق واال

 ده.تسدي البنكقياس المشاركة بالمبلغ األقل بين القيمة الدفترية األصلية لألصل والحد األعلى لقيمة العوض الذي قد يطلب من 
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  إلغاء اإلعترافتابع  0-6-6

 

 المالي باإللتزامإلغاء اإلعتراف ( 6)

عندما يتم إسالالالالالالالالتيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته. عندما يتم إسالالالالالالالالتبدال إلتزام مالي بإلتزام  خر من نفس اإللتزام المالي يتم إلغاء 

تزام لالمقرض بشالالروط مختلفة جوهرياً، أو بشالالروط اإللتزام الحالي ويتم تعديله جوهرياً، إن ذلك اإلسالالتبدال أو التعديل يتم معاملته كإلغاء لإل

 رة.والعوض المدفوع  يتم إدراجه في الربح أو الخسا األصلي المالي لإللتزام باإللتزام الجديد، الفرق بين القيم الدفتريةاألصلي وإعتراف 

 

 المقاصة 0-6-8

ن والمركز المالي عندما يكون هناك حق نافذ بالقان في بيانيتم إجراء مقاصة بين األصول واإللتزامات المالية فقط ويتم إدراج صافي القيمة 

تم عرض ي إما التسديد على أساس الصافي أو تحقيق األصل وسداد اإللتزام في نفس الوقت. البنكنوي يء المقاصة بين المبالغ المدرجة وإلجرا

اإليرادات والمصروفات على أساس صافي القيمة فقط عندما تسمح بذلك المعايير المحاسبية أو عندما تنشأ اإليرادات والمصروفات عن 

 معامالت متماثلة.مجموعة 

 

 قياس التكلفة المهلكة  0-6-2

ن أصل م التكلفة المهلكة لألصل او اإللتزام المالي هي المبلغ الذي يقاس به األصل أو اإللتزام المالي عند اإلدراج المبدئي، ناقصا التسديدات

 فرق بين المبلغ األولي المدرج والمبلغ عند اإلستحقاق ناقصاً إيالمبلغ زائداً أو ناقصاً اإلهالك المتراكم بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة ألي 

 انخفاض في القيمة.

 

 قياس القيمة العادلة        0-6-3

تحديد القيمة العادلة لكل من االصول واإللتزامات المالية وغير المالية. يتم تحديد  للبنكيتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية 

 وعندما ينطبق، يتم اإلفصاح عن معلومات من السياسات والطرق المحاسبية. القيم العادلة ألغراض القياس و/أو ألغراض اإلفصاح وفقاً لعدد

 (.14في اإليضاحات الخاصة بذلك األصل أو اإللتزام.  )راجع إيضاح حول اإلفتراضات التي بني عليها تحديد القيم العادلة 
 

 إن القيمة العادلة هو السعر الذي سوف يستلم لبيع أحد األصول أو المدفوعة لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في

 ع األصل أو تحويل اإللتزام يقام إما:تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبي

 في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو 

 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لألصل أو إلتزام 

 

 .البنكيجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول 

 

ستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام، على يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام با

 افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بناءاً على أفضل مصلحة إقتصادية.

 

األصول في  ع اقتصادية باستخدامإن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد مناف

 أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى المشاركين اآلخرين في السوق من شأنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها.

 

ات الصلة القابلة المدخالت ذبيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام  أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف حيث تتوفر البنكستخدم ي

 إلى أقصى حد والتقليل من استخدام المدخالت غير قابلة للمالحظة إلى أدنى حد. للمالحظة

 

 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع
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 السياسات المحاسبية الرئيسية - 0

 األصول واإللتزامات المالية تابع  0-6

 

 قياس القيمة العادلة       تابع  0-6-3

 ييتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية ضمن التسلسل الهرم

 مدخالت أقل مستوى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:للقيمة العادلة، يتم وصفها على النحو التالي، بناءاً على 

 

  مدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ – 3المستوى 

 مباشرة؛يمكن مالحظتها مباشرة أو غير  تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة - 6المستوى 

 يمكن مالحظتها.ال   تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة - 1المستوى 

 

ن المستويات التحويالت قد وقعت بي سواء البنك حدديبيانات المالية على أساس متكرر، بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إدراجها في ال

ل إعادة تقييم التصنيف )بناءاً على مدخالت أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مشمولة في التسلسل الهرمي من خال

 بالتقرير.

 

ً و تقييمها إعادة أو قياسها إعادة يتعين التي والمطلوبات الموجودات قيم في الحركات بتحليل البنكقوم ي تقرير، كل تاريخ في  للسياسات فقا

 العقود مع التقييم حساب في المعلومات بموافقة تقييم  خر في المطبقة الرئيسية المدخالت من بالتحقق البنكقوم ي التحليل، لهذا. للبنك المحاسبية

 .الصلة األخرى ذات والوثائق

 

 كان ذاإ ما لتحديد الصلة ذات خارجية مصادر مع والمطلوبات الموجودات لكل العادلة القيمة في التغيرات كل بمقارنة أيضاً، البنكقوم ي

 .معقول هو التغيير

 

 داتالموجو ومخاطر وخصائص طبيعة أساس على والمطلوبات الموجودات فئات بتحديد البنك قام العادلة، القيمة عن اإلفصاحات لغرض

 .أعاله موضح هو كما العادلة للقيمة الهرمي التسلسل ومستوى المطلوبات أو

 

 واألوراق المالية للدين اإلستثمارات في األسهم 0-6-6

د إقفال نبالنسبة لإلستثمارات المتداولة في سوق األوراق المالية النظامية، تتحدد القيمة العادلة بالرجوع الى اسعار االسهم المدرجة بالسوق ع

 النشاط بتاريخ التقرير.

 

 .صومة بإستخدام معدالت الفائدة لبنود ذات شروط ومخاطر مماثلةيتم تقدير القيمة العادلة لبنود ذات الفائدة بناًء على التدفقات النقدية المخ

 

 اً ناءلسوق إلستثمارات مشابهة، أو بتتحدد القيمة العادلة لإلستثمارات في األسهم غير المدرجة في سوق االوراق المالية بالرجوع الى قيمة ا

 على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة.

 

 لألصول المالية قياس القيمة العادلة 0-6-2

 يتم تقدير القيمة العادلة للعقود اآلجلة على أساس مدخالت السوق القابلة للمالحظة المتعلقة بهذه العقود في تاريخ التقرير.

 

كل عقد بإستخدام ليتم التوصل إلى القيمة العادلة لمبادالت معدل الفائدة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إستناداً إلى شروط اإلستحقاق 

 معدالت فائدة السوق ألدوات مشابهة في تاريخ القياس.



 بنك ظفار ش.م.ع.ع
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 تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية  0-0

 

 مدرجة بالتكلفة المهلكة أصول (أ)

بتاريخ التقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية.  تنخفض قيمة أصل  البنكقوم ي

مالي أو مجموعة أصول مالية ويتم تكبد خسارة اإلنخفاض بالقيمة إذا، فقط إذا، كان هناك دليل موضوعي النخفاض القيمة نتيجة لحدث أو 

جيل األولي لألصل )حدث خسارة( ويوجد لحدث الخسارة ذاك )أو األحداث( أثر على التدفقات النقدية المستقبلية أكثر من حدث بعد التس

المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية والتي يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه.  يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة 

حول أحداث الخسارة واألخذ باإلعتبار اإلرشادات  البنكات يمكن مالحظتها والتي ترد إلى عناية أصل مالي أو مجموعة أصول مالية بيان

 الصادرة عن البنك المركزي العُماني:

 .صعوبة مالية جوهرية للمصدر أو الملتزم 

 .مخالفة العقد، مثل العجز عن أو التأخر في سداد الفوائد أو دفعات أصل المبلغ المستحقة 

  تنازالً للمقترضين ألسباب إقتصادية أو قانونية تتعلق بصعوبة مالية لدى المقترض، والتي في غيابها ال ينظر المقرض  البنكمنح

 بموضوع ذلك التنازل.

 .أن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية جوهرية 

 ة.إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالي 

  بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة أصول مالية

منذ التسجيل األولي لتلك األصول ولو لم يكن باإلمكان تشخيص اإلنخفاض باألصول المالية الفردية بالمجموعة متضمنة 

مقترضين من المجموعة أو ظروف إقتصادية وطنية أو محلية تؤكد على العجز عن تغييرات عكسية في موقف السداد لل

 .بالبنكالتسديدات على أصول 

أوالَ بتقييم فيما إذا وجد دليل موضوعي منفرد على إنخفاض قيمة أصول مالية يكون كل منها جوهرياً بحد ذاته، ومنفرداً أو مجتمعاَ  البنكقوم ي

عدم وجود دليل موضوعي على إنخفاض القيمة ألصل مالي مقيم فردياً،  البنك منها جوهرياً بحد ذاته.  إذا قررألصول مالية ال يكون كل 

  سواًء جوهرياً أو ال، فإنها تض من األصل في مجموعة أصول مالية لها نفس خصائص مخاطر اإلئتمان ويقوم بتقييم إنخفاض قيمتها مجتمعةً. 

 

قيمتها فردياً ويتم إدراج أو يستمر إدراج خسارة إنخفاض بالقيمة لها، ال تدرج ضمن التقييم الجماعي لإلنخفاض األصول التي تم تقييم إنخفاض 

 بالقيمة.

 

إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة إنخفاض بالقيمة على قروض ومديونيات أو إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق مدرجة 

غ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )بإستثناء بالتكلفة المهلكة، يقاس مبل

ل صخسائر اإلئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها( المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي.  تخفض القيمة الدفترية لأل

الدخل الشامل.  إذا كان للقرض أو اإلستثمار المحتفظ به حتى اإلستحقاق  ببيانحساب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة من خالل إستخدام 

 معدل فائدة متغير، يكون معدل الخصم لقياس أي خسارة إنخفاض بالقيمة هو معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.  

 

م لنقدية المستقبلية المقدرة ألصل مالي مضمون التدفقات النقدية التي قد تنتج عن تنفيذ الرهن بعد خصيعكس إحتساب القيمة الحالية للتدفقات ا

 تكاليف الحصول على الضمانة وبيعها سواًء كان تنفيذ الرهن محتمالً أم ال.

 

ية التعاقدية لألصول على أساس التدفقات النقدتقدر التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة أصول مالية يتم تقييم إنخفاض قيمتها بشكل إجمالي 

 بالبنك وخبرة الخسائر السابقة لألصول ذات خصائص مخاطر اإلئتمان المشابهة لتلك الموجودة بالبنك.  

ات بين قتتم مراجعة المنهجية واإلفتراضات المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بشكل منتظم من قبل البنك لتقليل أية فرو 

 تقديرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية.  



 بنك ظفار ش.م.ع.ع
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 تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية  0-0

 

 أصول مدرجة بالتكلفة المهلكةتابع  (أ)

إذا كان قرض ما غير قابل للتحصيل، يتم شطبه مقابل مخصص إنخفاض قيمة القرض ذو العالقة.  وتشطب مثل تلك القروض بعد إكمال 

 كافة اإلجراءات الضرورية وتحديد مبلغ الخسارة.  

 

اض ث وقع بعد إدراج إنخفإذا إنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة في فترة الحقة ويمكن أن يعزى اإلنخفاض بشكل موضوعي إلى حد

شامل. )راجع الدخل ال ببيانالقيمة يتم عكس خسارة اإلنخفاض بالقيمة المدرجة سابقاً عن طريق تسوية حساب المخصص.  يدرج مبلغ العكس 

 (.محتفظ بها حتى اإلستحقاق)ج( استثمارات  3-6-1)ب( القروض والمديونيات و 3-6-1أيضاً اإليضاحات 

 

 للبيع أصول مصنفة كمتاحة (ب)

في نهاية كل فترة تقرير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية.  بالنسبة لألوراق  البنكقيم ي

نخفاض االمالية الخاصة بالدين، تستخدم المجموعة المعايير الواردة في )أ( أعاله.  في حالة استثمارات األسهم المصنفة كمتاحة للبيع، يكون 

 هجوهري أو طويل المدى في القيمة العادلة لألوراق المالية إلى اقل من تكلفته دليالً  خراً على انخفاض قيمة األصول.  إذا وجدت مثل هذ

لة الحالية، ناقصاً داألدلة لألصول المالية المتاحة للبيع، تتم إزالة الخسارة المتراكمة، التي تقاس باعتبارها الفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العا

 .الشامل الدخل بيانأي خسائر انخفاض بالقيمة لذلك األصل المالي الذي أدرج سابقاً في الربح أو الخسارة، من حقوق المساهمين وتدرج في 

فعت ة الحقة، ارت.  إذا، في فترربح أو خسارةمن خالل  قيدها ال يتم عكسالربح أو الخسارة المدرجة في  أدوات األسهم قيمة إنخفاضخسائر 

قيمة في لاالقيمة العادلة ألداة الدين المصنفة كمتاحة للبيع ويمكن إرجاع هذه الزيادة بموضوعية إلى حدث وقع بعد ادراج خسائر انخفاض 

 .الربح أو الخسارةخسارة االنخفاض بالقيمة من خالل  قيد الربح أو الخسارة، يتم عكس

 

 القروض المعاد التفاوض بشأنها (ت)

حيث أمكن بإعادة هيكلة القروض بدالً من الحصول على الضمانات. يجوز أن يشمل هذا تمديد ترتيبات الدفع وإبرام إتفاقية  البنكسعى ي

عتبر القرض على أنه مستحق ومتأخر عن الدفع. تقوم اإلدارة بشروط قرض جديدة. حينما يتم إعادة التفاوض بشأن الشروط، سوف لن يُ 

القروض المعاد التفاوض بشأنها للتأكد بأن كافة المعايير قد تم إستيفاؤها وأن الدفعات المستقبلية يحتمل حدوثها. بصورة مستمرة بمراجعة 

 الجماعي إلنخفاض القيمة، ويتم إحتسابه بإستخدام سعر الفائدة السائد األصلي للقرض. وتستمر القروض بالخضوع إلى التقييم الفردي أ
 
  نقدالنقد وما يماثل ال     0-6

يتكون النقد وما يماثل النقد من نقد بالصندوق وأرصدة لدى بنوك وسندات خزانة وإيداعات بأسواق النقد وودائع تستحق خالل ثالثة أشهر 

 اإليداع الصادرة  وشهاداتالخزانة  سنداتيتم تصنيف  المركز المالي. ببيان المطفأة بالتكلفةمن تاريخ تملكها. يتم إدراج النقد وما يماثل النقد 

 .أو محتفظ بها حتى اإلستحقاق بتاريخ الحيازة متاحة للبيعستثمارات لفترات تزيد عن الثالثة أشهر كأ

 

 مستحق من بنوك   0-8

تدرج بالتكلفة ناقصاً أية مبالغ مشطوبة ومخصصات االنخفاض في القيمة. المستحق من البنوك يشمل أرصدة البنك لدى البنوك، واإليداعات 

 القروض للبنوك.و
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 الممتلكات والمعدات    0-2
سب نيتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة المصروفات التي ت

 مباشرة إلى اقتناء األصل. 

أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها على أنها بنود منفصلة )مكونات رئيسية( للممتلكات عندما يكون ألجزاء من بند الممتلكات والمعدات 

 والمعدات.

 ىال يتم استهالك األرض. يتم حساب اإلهالك على األصول األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفتها إلى قيمها المتبقية على مد

 نحو التالي:العمر اإلنتاجي المقدر لها، على ال
 

  عدد السنوات 

 65 - 7 مباني

 7 - 1 أثاث وتركيبات

 5 - 1 سيارات

   4 أجهزة حاسب  لي

 31 األنظمة المصرفية الرئيسية
 

  .بيان مركز ماليتتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية المقدرة، وتتم تسويتها عند الضرورة، بتاريخ كل 

 

  .هانالقيمة الدفترية لألصل فوراً إلى قيمته القابلة لإلستفادة منها إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته القابلة لإلستفادة ميتم تخفيض 

 

لدخل اوتدرج ضمن "اإليرادات األخرى" في بيان  الدفترية مع القيمة بمقارنة المتحصالت اإلستبعاد عن الناتجة والخسائريتم تحديد األرباح 

  .الشامل

 

 تزيد عندما طفق الالحقة المصروفات رسملة تتم. المصروفات تكبد عند الشامل الدخل بيان ضمن والتجديدات الصيانة مصاريف تحميل يتم

 كمصروف املالش الدخل بيان في األخرى المصروفات كل إثبات يتم .والمعدات الممتلكات في المضمنة المستقبلية االقتصادية المنافع نع

 .تكبدها عند

 

 ضمان قيد البيع    0-3

يقتني البنك في بعض األحيان عقارات كسداد لبعض القروض والسلف. يتم إدراج العقارات على أساس صافي القيمة المتوقع تحقيقها للقروض 

الخسائر الناتجة من االستبعاد، والخسائر غير والسلف ذات الصلة أو القيمة العادلة الحالية لتلك األصول، أيهما أقل. يتم إدراج األرباح أو 

  المحققة من إعادة التقييم في بيان الدخل الشامل.
 أصول غير ملموسة   0-6

الشهرة سنوياً  يتم إختبار إنخفاض قيمة .تمثل الشهرة فائض تكلفة اإلقتناء عن القيمة العادلة لصافي األصول المحددة المقتناة بتاريخ الحيازة

 .وتدرج بالتكلفة ناقصاً خسائر اإلنخفاض بالقيمة المتراكمة

 

 ودائع    0-2

كلفة ، ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تالبنكإن الودائع من البنوك والعمالء وأوراق الدين واإللتزامات الثانوية مصادر تمويل 

 ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة.المعاملة، 
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 ضريبة الدخل  0-01

 

الضرائب الحالية والمؤجلة. يتم تكوين مخصص لمصروف ضريبة الدخل وفقاً للتشريعات الضريبية يشتمل مصروف  ضريبة الدخل على 

 المعمول بها في سلطنة عُمان.

 

تتكون الضريبة الجارية من اإللتزام الضريبي المتوقع محسوب على أساس اإليراد الضريبي للعام باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو 

 سع في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة.  التي تطبق على نحو وا

 

الدخل الشامل بإستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين، ففي تلك الحالة تدرج  ببيانتدرج ضريبة الدخل 

 في حقوق المساهمين.

 

باستخدام طريقة الميزانية العمومية لجميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول واإللتزامات تحتسب أصول/إلتزامات الضريبة المؤجلة 

 ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  يستند إحتساب مبلغ الضريبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق أو سداد

 ستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقرير. القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات با

 

تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول/إللتزامات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضه بالحد الذي ال يعود من المحتمل معه توفر 

 الضريبة المؤجلة.ربح ضريبي كاف  يسمح باستخدام جزء من أو كامل أصل 

 

 األصول اإلئتمانية    0-00

 المركز المالي.  بيانتعتبر األصول المدارة من قبل البنك على أنها موجودات خاصة بالبنك في  ال 

 

 أوراق قبول    0-06

تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام المتعلق بها في االلتزامات األخرى، بيان المركز المالي في  أوراق القبوليتم اإلفصاح عن 

 .ألوراق القبولبالنسبة  بيان المركز الماليولذلك ليست هناك ارتباطات خارج 

 

 الشراءوإعادة إتفاقيات البيع    0-00

المالية كأصول مرهونة عندما يكون للمحول الحق  بالبيانات( تصنف األوراق المالية المباعة شريطة إلتفاقيات إعادة شراء )عقود إعادة شراء

وك ـن الضمانة,  يدرج إلتزام الطرف المقابل ضمن المبالغ المستحقة لبنوك أخرى والودائع من بنـحسب العقد أو العرف لبيع أو إعادة ره

اً إلتفاقيات إعادة بيع )عقود إعادة بيع( كقروض ـتدرج األوراق المالية المشتراة وفق .وودائع أخرى أو ودائع مستحقة لعمالء، كما هو مالئم

دام ـيعامل الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كفوائد ويستحق خالل فترة اإلتفاقيات بإستخ .وسلف لبنوك أخرى أو عمالء، كما هو مالئم

 .المالية البياناتة المقرضة ألطراف مقابلة ضمن يحتفظ أيضاً باألوراق المالي .طريقة الفائدة الفعلية

 

المالية إال إذا تم بيعها ألطراف أخرى، ففي تلك الحالة يتم إدراج الشراء والبيع مع الربح أو  بالبياناتال تدرج األوراق المالية المقترضة 

  .الخسارة المدرجة بإيرادات المتاجرة
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 محاسبة التعامالت وتاريخ التسوية      0-06

ك شراء المعاملة، أي التاريخ الذي إعتزم فيه البنيتم إدراج جميع مشتريات ومبيعات األصول المالية والتي تتم "بالطريقة العادية" في تاريخ 

األصول. الطريقة العادية للشراء أو البيع هي مشتريات أو مبيعات األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد 

 بواسطة تشريعات أو إتفاقيات السوق.

 

 عقود اإليجار    0-08

ة التي تنقل إلى المجموعة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية أصل مؤجر من تاريخ بداية تتم رسملة اإليجارات التمويلي

إليجارية االعقد بالقيمة العادلة لألصل المؤجر أو، إذا كان ذلك أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار.  يتم تقسيم المدفوعات 

فيض االلتزام االيجاري بحيث يتحقق معدل ثابت من الفائدة على الرصيد الباقي من االلتزام.  يتم تحميل إلى مصروفات التمويل وتخ

 مصروفات التمويل مباشرة مقابل اإليراد.

 

 يتم استهالك األصول المرسملة المستأجرة على فترة العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو فترة عقد اإليجار أيهما أقصر.

 

يجار كإيجار تشغيلي حينما يتحمل المؤجر بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية كإيجار تشغيلي. تحتسب يتم تصنيف اإل

 مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصروف ضمن قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

 منافع الموظفين   0-02

. انيمع مراعاة متطلبات قانون العمل العُم قائمة المركز الماليفي تاريخ  بنكخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفين بالتستحق مكافآت نهاية ال

بل قتدرج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل السفر عند إستحقاقها للموظفين ويكون إستحقاق لإللتزام المقدر الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من 

 قائمة المركز المالي.الموظفين حتى تاريخ 

 

ً لقانون التأمينات  تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل، بالنسبة للموظفين العُمانيين وفقا

   .عند تكبدها الدخل الشامل ببيانكمصروف  وتدرج تعديالتها الالحقة ،3883اإلجتماعية لعام 

 

 الماليةعقود الضمانات     0-03

الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المص در دفع مبالغ تصرف للمستفيد عن خسارة تم تكبدها بسبب عدم تمكن المدين من الدفع عند 

 اإلستحقاق وفقاً لشروط المديونية.  وتقدم تلك الضمانات لبنوك أو مؤسسات مالية أو جهات أخرى نيابة عن العمالء.

 

مانات المالية بالقوائم المالية بالقيمة العادلة بتاريخ إصدار الضمانة.  وبعد التسجيل األولي، تقاس إلتزامات البنك بشأن يتم اإلدراج األولي للض

هذه الضمانات وفقاً للقياس األولي ناقصاً اإلهالك المحتسب لكي يدرج بقائمة الدخل دخل الرسوم المكتسبة على أساس القسط الثابت على 

أو أفضل تقدير للمصروفات المطلوبة لتسوية أية ضمانة مالية تنشأ بتاريخ بيان المركز المالي.  وتحدد تلك التقديرات  مدار عمر الضمانة

 بيانلى إ إستناداً إلى الخبرة بمعامالت مشابهة وتاريخ الخسائر السابقة يتبعهما تقدير اإلدارة.  تحول أية زيادة باإللتزام المتعلق بالضمانات

 الدخل.
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 إقتراضات   0-06

ً تكاليف المعاملة المتكبدة  .تدرج اإلقتراضات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وهي متحصالت إصدارها )القيمة العادلة للسعر المستلم( ناقصا

الدخل الشامل  ببيانتدرج اإلقتراضات الحقاً بالتكلفة المطفأه ويدرج أي فرق بين المتحصالت بعد خصم تكاليف المعاملة وقيمة اإلسترداد 

 مدار فترة اإلقتراضات بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية. على

 

تدرج الرسوم المدفوعة عند منح تسهيالت القرض كتكاليف معاملة للقرض إلى المدى الذي يكون من المحتمل أن تنخفض فيه قيمة بعض أو 

م ال يكون هناك دليل على أنه من المحتمل أنه سيت كافة التسهيالت.  في هذه الحالة، يحتفظ بالرسوم إلى حيث سحب التسهيل.  إلى الحد الذي

 سحب جزء أو كل التسهيالت، تتم رسملة الرسوم كدفعة مقدمة لخدمات السيولة وتهلك على مدار فترة التسهيالت التي تتعلق بها.

 

 توزيعات أربا  من األسهم العادية    0-02

يتم خصم توزيعات  .البنكتدرج توزيعات األرباح من األسهم العادية كإلتزامات وتخصم من حقوق المساهمين عند إعتمادها من مساهمي 

  األرباح المرحلية من حقوق المساهمين عند دفعها.

 

 .بيان المركز الماليث بعد تاريخ كحد اإلفصاح عنهايتم  بيان المركز الماليتوزيعات األرباح للسنة التي يتم إعتمادها بعد تاريخ 

 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة    0-61

يتم تكوين مخصص لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ضمن السقف المقرر من قبل الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات التجارية 

 في سلطنة عُمان. 

 

 اإليرادات والمصروفات إدراج 0-60

ها. ويجب بصورة موثوق ب اإليراداتلدرجة أنه من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى البنك ويمكن قياس  اتاإليراديتم إثبات 

 اإليرادات. إدراجقبل  التالية محددةالمعايير ال إستيفاءأيضا 

 

 الفوائدإيرادات ومصروفات  0-60-0

واألدوات لبيع ل كأدوات مالية متوفرة والموجودات المالية التي تحمل فائدة المصنفةلمطفأة، بالتكلفة ا المقاسة المالية األدواتبالنسبة لجميع 

، وهو يسعر الفائدة الفعلالفوائد باستخدام  أو مصروفات إيرادات يتم تسجيل محددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،ال المالية

ترة أقصر، عند أو فمن خالل العمر المتوقع لألداة المالية  المقبوضات النقدية المستقبلية التقديريةيخصم بالضبط الدفعات أو المعدل الذي 

مالية. الحساب يأخذ بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة ال اإللتزاماتمالية أو الاالقتضاء، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات 

خسائر ال ، ولكن ليسسعر الفائدة الفعليجزء ال يتجزأ من هي و األداةمباشرة إلى  المنسوبةليف اإلضافية المالية، ويشمل أي رسوم أو التكا

 .اإلئتمانية المستقبلية

 

 يتم إحتساب. المقبوضاتلمدفوعات أو ل هتقديرات بتعديل البنك في حال قام تعديلهاالقيمة الدفترية لألصول مالية أو التزامات مالية يتم إن 

للموجودات المالية و  الفوائد"إيرادات "ك يتم تسجيله، والتغير في القيمة الدفترية أصل سعر الفائدة الفعليعلى أساس  المعدلةة الدفترية القيم

ً  البنك التي قام ومع ذلك، إلعادة تصنيف موجودات مالية"مصروفات الفوائد" لإللتزامات المالية.  ية النقد اتللمقبوض تقديراته بزيادة الحقا

ن تاريخ التغير في م يتم إدراجه كتعديل لسعر الفائدة الفعليالزيادة  تلكتأثير  فإننتيجة لزيادة استرداد تلك المتحصالت النقدية، كالمستقبلية 

 تقدير.ال

 

 .وتستبعد من االيرادات الى ان تحصل نقداً  القروض ةتدرج الفوائد المشكوك في تحصيلها بمخصص االنخفاض في قيم
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 اإليرادات والمصروفات إدراجتابع  0-60

 

 إيرادات الرسوم والعموالت  0-60-6

تؤجل رسوم إرتباط القرض للقروض المتوقع سحبها )باإلضافة   .يتم تقديم الخدمة تدرج الرسوم والعمولة عادة على أساس اإلستحقاق عندما

ملية تدرج رسوم القرض المشترك كإيراد عند إكتمال ع .وتدرج كتسوية لمعدل الفائدة الفعلي على القرض إلى التكاليف المباشرة ذات العالقة(

 .نـن اآلخريـمنح القرض المشترك وال يحتفظ البنك بجزء من صفقة القرض لنفسه أو بجزء من القرض بذات معدل الفائدة الفعلي للمشتركي

مالية  م أو أوراقـمثل تدبير حيازة أسه -ث ـرف ثالـاشئة عن التفاوض أو المشاركة بالتفاوض على معاملة لطـوم النـوالت والرسـتدرج العم

تدرج رسوم إدارة المحفظة واإلستشارات األخرى ورسوم الخدمة إستناداً إلى  .عند إكتمال المعاملة الحالية -أخرى أو شراء أو بيع أعمال 

ة بأموال اإلستثمار حسب المعدل على تدرج رسوم إدارة األصول المتعلق .لوقتلالمناسب التوزيع عادة على أساس  عقود الخدمة المطبقة،

يطبق نفس المبدأ على خدمات إدارة الثروات والتخطيط المالي والحفظ التي يتم تقديمها بشكل مستمر على مدار  .مدار فترة الخدمة المقدمة

 .فترة ممتدة من الوقت

 

 توزيعات األربا  0-60-0

 في استالم اإليراد. البنكأخرى"  عندما ينشأ حق  إيراداتتحت "إيرادات  الدخل الشامل ببيانتدرج توزيعات األرباح 

 

 المخصصات 0-60-6

التزام قانوني أو استداللي جاري، كنتيجة لحدث ماضي، يمكن تقديره بشكل يعتمد عليه ومن المحتمل  البنكيتم إدراج المخصص إذا كان لدى 

بة لتزامات.  يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل ما قبل الضريأن يتطلب تدفق خارج للمنافع اإلقتصادية لسداد اإل

 والذي يعكس تقييمات السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باإللتزام.

 

 التقارير المالية لقطاعات األعمال   0-66

يعنى إما بتقديم المنتجات أو الخدمات )قطاع العمل( أو بتقديم المنتجات والخدمات ضمن القطاع هو أحد مكونات البنك القابلة للتمييز والذي 

 بيئة إقتصادية محددة )القطاع الجغرافي( والذي تكون له مخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى. يعمل البنك حاليـاً فقط

ت القطاعات الخاص بالبنك هـو قطاعات العمل بناًء على هيكل اإلدارة والتقارير في سلطنة ُعمان. النموذج الرئيسي للتقرير عن معلوما

معلومات القطاع المتعلقة بالخدمات النافذة  الداخلية. قطاع العمل الرئيسي الخاص بالبنك هو قطاع الخدمات البنكية لألفراد والشركات.

 .17المصرفية اإلسالمية يتم اإلفصاح عنها في اإليضاح 

 

 ربحية السهم الواحد    0-60

بعرض ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة ألسهمه العادية. يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة الربح أو الخسارة  البنكقوم ي

واحد المعدلة حديد ربحية السهم العلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم ت للبنكالمنسوبة إلى المساهمين العاديين 

لمخففة ا بتعديل الربح أو الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بآثار جميع األسهم العادية

 المحتملة والتي تشتمل على سندات قابلة للتحويل.
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 التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية   6

 

المالية من اإلدارة إجراء اجتهادات وتقديرات وإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المقرر عنها  البياناتيتطلب إعداد 

ترتكز التقديرات واإلفتراضات المصاحبة على الخبرة السابقة وعوامل أخرى يعتقد أنها  والمصروفات.لتزامات واإليرادات لألصول واإل

معقولة في ظل الظروف والتي تشكل نتائجها أساس إلجراء أحكام حول القيم الدفترية لألصول واإللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر 

 تم اإلفصاح عن تقديرات قيمة عادلة محددة فية للنتائج الفعلية ذات العالقة. ناتجة مساويأخرى. ويندر أن تكون التقديرات المحاسبية ال

 . 14اإليضاح رقم 

 

ها يتتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات التي تستند عليها على أساس مستمر.  وتدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية بالفترة التي تتم ف

الفترات  ىالتعديالت تؤثر فقط على الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر عل مراجعة التقديرات إذا كانت

 هي: للبنكالتقديرات المحاسبية الجوهرية الحالية والمستقبلية. 
 

 تصنيف االستثمارات (أ)

ه حتى لدخل  او محتفظ ببالقيمة العادلة من خالل قائمة ا تقرر اإلدارة عند الحيازة  متى يمكن تصنيف االستثمار كمحتفظ به للمتاجرة او

 االستحقاق.

 

 االستثمارات المتاحة للبيع 

من معايير المحاسبة الدولية االدوات المالية: إثبات وقياس  وتصنيف االصول واإللتزامات  18تتبع اإلدارة االرشادات المبينة بالمعيار رقم 

ويتطلب هذا التصنيف ان تصدر اإلدارة احكاما اعتمادا على رغبتها في االحتفاظ بهذه  .متاحة للبيعالمالية غير المشتقة كإستثمارات 

 .االستثمارات

 

 قاالستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقا

 لدفعات المحددة اومن معايير المحاسبة الدولية في تصنيف االصول المالية غير المشتقة ذات ا 18يتبع البنك اإلرشادات المبينة بالمعيار رقم 

لبنك عند يجري ا .وهذا التصنيف يتطلب إصدار أحكام جوهرية .التي يمكن تحديدها واالستحقاق المحدد كإستثمارات محتفظ بها لإلستحقاق

مارات وإذا فشل البنك في اإلحتفاظ بهذه االستث .القيام بوضع هذه االحكام تقييما لمقدرتها على االحتفاظ بهذه االستثمارات حتى االستحقاق

تثمارات عندئذ يطلب منها تصنيف كافة االس -حتى االستحقاق خالفا لحاالت محددة، مثاال لذك بيع كميات غير هامة قبل االستحقاق بوقت يسير

 .وعندئذ يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة .المتاحة للبيع

 

 تقدير القيمة العادلة   (ب)

وق وإذا لم تتوفرد أسعار س .تعتمد القيم العادلة على اسعار السوق المدرجة بتاريخ المركز المالي دون تخفيض خصم  لتكاليف المعاملة

 . مدرجة، يتم تقدير القيمة العادلة اعتمادا على التدفقات النقدية المخصومة وطرق التقييم االخرى

 

المخصومة، تعتمد التدفقات النقدية على افضل تقديرات اإلدارة والمعدل المخصوم هو المعدل المتاح وعند استخدام طريقة التدفقات النقدية 

 .بالسوق الدوات مماثلة بتاريخ المركز المالي
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 القيمةخسائر انخفاض  (ج)

 

 خسائر انخفاض قيمة قروض وسلفيات

لتقييم االنخفاض في القيمة على األقل على أساس ربع سنوي.  ولتحديد ما إذا كانت هناك  بمراجعة محافظ القروض التابعة له البنكقوم ي

بعمل افتراضات حول ما إذا كانت هناك أية بيانات قابلة  البنكقوم ي، الدخل الشامل  بيانضرورة لتسجيل خسارة االنخفاض في القيمة في 

 ضللمالحظة تدل على وجود شرط االنخفاض في القيمة متبوع بانخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القرو

قابلة للمالحظة تشير إلى حدوث تغير عكسي في وضع قبل إمكانية تحديد هذا االنخفاض في هذه المحفظة.  وقد يتضمن هذا الدليل بيانات 

تعتمد  .  تستخدم اإلدارة تقديراتالبنكالمدفوعات من مقترضين أو ظروف اقتصادية محلية ودولية ترتبط بتعثر السداد على األصول في 

في  يمة مماثل لتلك االنخفاضاتعلى خبرة الخسارة السابقة لألصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية ودليل موضوعي على االنخفاض في الق

قبلية تالمحفظة عند تحديد التدفقات النقدية المستقبلية.  تتم مراجعة المنهجية واإلفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة التدفقات النقدية المس

الجوهرية بشكل  للقروض والسلفيات المقدرة ووقتها بشكل منتظم لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية.  بالنسبة

فردي والتي انخفضت قيمتها، تؤخذ الخسارة الضرورية لالنخفاض في القيمة باالعتبار بناًء على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.  

لى نحو جماعي قييمها عالقروض والسلفيات الجوهرية بشكل فردي والتي لم تنخفض قيمتها وكافة القروض والسلفيات غير الجوهرية يتم ت

مع أخذ الخبرة السابقة والبيانات القابلة للمالحظة بعين االعتبار على أساس المحفظة وذلك ضمن مجموعات من األصول ذات خصائص 

االنخفاض في القيمة بشكل جماعي، مخاطر مماثلة لتحديد ضرورة إجراء خسارة االنخفاض في القيمة على نحو جماعي.  ولتحديد خسارة 

باالعتبار عوامل عدة من ضمنها جودة االئتمان وتركيز المخاطر ومستوى المستحقات السابقة وأداء القطاع والضمانات المتوفرة  البنكأخذ ي

 والظروف االقتصادية الكلية.

 

 المستحق من البنوكانخفاض قيمة 

جيل ولتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لتسنوي لتقييم االنخفاض في القيمة. البنوك على أساس س المستحق منبمراجعة محفظة  البنكقوم ي

بعمل افتراضات حول ما إذا كانت هناك أية بيانات قابلة للمالحظة تدل على  البنكقوم يالدخل الشامل،  بيانفي القيمة في خسارة االنخفاض 

لتدفقات خسارة االنخفاض في القيمة الضرورية استناداً إلى ا البنكقرر ياً، ائع التي انخفضت قيمتها فردياالنخفاض في القيمة.  بالنسبة للود

اض في فبتقييم المحفظة على اساس جماعي وتقدر خسارة االنخ البنكقوم يمتوقعة والمركز المالي للمقترض. وباإلضافة إلى ذلك، النقدية ال

ة لتقييم االنخفاض في القيمة على عدد من المعايير بما في ذلك المركز تعتمد االفتراضات والتقديرات المستخدمالقيمة الجماعي، إن وجد. 

 المالي للمقترض والظروف االقتصادية المحلية والدولية والتطلعات االقتصادية.

 

 إنخفاض قيمة الشهرة  خسائر 

 .هرة لهاالمنتجة للنقد التي تم تخصيص الش يتطلب تحديد ما إذا كانت قيمة الشهرة قد إنخفضت أم ال، إجراء تقدير القيمة المستخدمة للوحدات

ناسب م يتطلب إحتساب القيمة المستخدمة من البنك تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن تنشأ من الوحدات المنتجة للنقد ومعدل تخفيض

 .من أجل إحتساب القيمة الحالية

 

 خسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع   

البنـك أن قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع ألسهم قد إنخفضت عندما يكون هناك إنخفاض جوهري أو طويل الفترة في القيمة العادلة إلى  يحـدد

وعند إجراء هذا التقدير، تقوم اإلدارة بتقييم، بين عوامل أخرى،  .إن تحديد ما هو جوهري أو طويل الفترة يتطلب تقديراً  .دون مستوى تكلفتها

وباإلضافة إلى ذلك، قد يكون اإلنخفاض بالقيمة مالئماً عندما يكون هناك دليل على تردي في الحالة المالية  .لتقلب اإلعتيادي في سعر السهما

 .للمستثمر به وأداء مجال العمل والقطاع والتغييرات في التدفقات النقدية التقنية والتشغيلية والتمويلية
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 )د(      األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 

شركة يتم إحتساب العمر اإلنتاجي المقدر وفقاً لتقييم إدارة ال .يتم إحتساب اإلستهالك لتنزيل تكلفة األصول على أساس العمر اإلنتاجي المقدر

   .بناء على عدة عوامل منها الدورات التشغيلية وبرامج الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين وذلك بإستخدام أفضل التقديرات
 

  أصل ضريبي مؤجل(      هـ)

يكون ساألصول الضريبية المؤجلة عن جميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى حد أنه من المحتمل أن الربح الخاضع للضريبة تدرج 

، إثباتهامكن المؤجلة التي ي الضريبية األصوللتحديد مقدار  قرار هام اإلدارة إتخاذ يتطلب منالخسائر التي يمكن االستفادة منها.  متوفر مقابل

ً ال علىبناءاً   ي المستقبل.إلى جنب مع استراتيجيات التخطيط الضريبي ف توقيت المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل جنبا
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  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 

 المركزي العمانيوأرصدة لدى البنك نقد  - 8
 2016 2015 
 ألف ريال عماني ألف ريال عماني 
   

 13.878 62.202  نقدية بالصندوق

 617.274 000.220 أرصدة لدى البنك المركزي العُماني

 371.371 016.112 إيداعات لدى البنك المركزي العُماني
 

------------- ------------ 

 628.662 418.711 
   

   
 بمبلغلدى البنك المركزي الُعماني  أرصدة 6132ديسمبر  13في كما  وأرصدة لدى البنك المركزي النقد  نتضمي

غير متاحة  وهي متطلبات الحد األدنى لإلحتياطي تمثلريال عماني(  511.111 – 2015ريال ُعماني ) 511.111
  .لالستخدام في النشاط اليومي للبنك

 
 مليون لاير عماني 62.0بمقدار  دعوى قضائيةإسترداد من  -2

 ،()حاليا بنك إتش إس بي سالالالالي عمان، اقامها بنك عمان الدولي )"بنك عمان الدولي"( التي قضالالالالائيةالدعوى بالنسالالالالبة لل

 62.3مقدار شيك ب 6131 مارس 65مجموعة شركاته، إستلم البنك بتاريخ الفاضل / على رضا اللواتي و و البنك ضد

من بنك ظفار إلى المحكمة  6133في سبتمبر  لمبلغتم تحويل هذا افي مسقط.  اإلبتدائيةالمحكمة  مليون لاير عماني من

مليون لاير عماني، فإن الدعوى  62.3بالتالي بإسالالالتالم المبلغ وقدره  اإلبتدائية تحت إجراءات الدعوى المذكورة أعاله.

  . 6131في عام  قد تم إقفالها لصالح البنك

 

 لبنوكلقروض وسلف   - 3
 2016 2015 
 عمانيألف ريال  ألف ريال عماني 
   

 71.743 80.821 أخرىودائع مشتركة الى بنوك 

 (418) (612) ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة )جماعي(

 --------- --------- 

 71.416 80.060 ودائع لدى بنوك أخرىصافي 

 47.181 630.088 ودائع لدى بنوك اخرى

 8.534 03.866 يةلاححسابات المقاصة ال
 --------- --------- 
   
 061.121 317.112 
 ====== ====== 
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 )تابع( لبنوكلقروض وسلف   - 3

 

لدى بنوك  أو أكثر من ودائع البنك % 61نسبــــــة تمثل ك و بنأي لدى  تركيزات ال توجد 2016ديسمبر  13في 
 .(توجدال : 2015أخرى )
 هي كما يلي: القيمة في االنخفاض مخصصحركة 
 2016 2015 
 ألف ريال عماني ألف ريال عماني 

   

 418 612 يناير 3الرصيد اإلفتتاحي كما في 

 (11) - ناقص: قيود معكوس قيدها خالل السنة

 -------- -------- 

 418 612 ديسمبر 13رصيد اإلقفال كما في 

 ===== ===== 

 
 لعمالء وتمويل قروض وسلف     - 6

 2016 2015 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

 348.623 062.010 سحب على المكشوف

 6.688.681 6.600.802 قروض

 333.711 000.226 قروض مقابل إيصاالت أمانة

 2.727 61.603 مخصومة سندات

 7.274 3.362 ئتمانإسلف مقابل بطاقات 

 41.617 38.866 أخرى

 618.835 000.886 تمويل نافذة الصيرفة االسالمية
 ------------ ------------ 
   

 6.767.864 0.013.636 والتمويل إجمالي القروض والسلف

 (87.237) (006.666) ناقصاً: مخصص اإلنخفاض في القيمة 
 -------------- -------------- 
   

 6.768.112 6.266.826 والتمويل صافي القروض والسلف
 ======== ======== 
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 لعمالء وتمويل قروض وسلفتابع      - 6

 
 فيما يلي تحليل لحركة مخصص اإلنخفاض في القيمة:

 مخصص إنخفاض قيمة القروض ) أ (
 2016 2015 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   
 52.777 64.810 يناير 3

 34.115 19.925 مخصص مكون خالل العام

 (5.566) (5.364) خالل العام  الشامل الدخل بيانإلى  مفرج عنه

 (781) (129) مشطوب خالل العام
 ---------- ---------- 
 24.731 79.242 ديسمبر 13 

 ---------- ---------- 
    المحفوظةالفائدة  )ب(
   
 11.737 33.808 يناير 3

 2.146 7.004 خالل العام محفوظةفائدة 

 (721) (824) خالل العام الدخل الشامل بيانإلى  مفرج عنه

 (6.377) (348) مشطوب خالل العام
 ----------- ----------- 
   
 11.717 39.640 ديسمبر 13 
 ----------- ----------- 
   

 87.237 118.882 نخفاض القيمةإإجمالي مخصص 

 ====== ====== 

 
صيل كافة ا مطمئنا  أن تحـثابت، ينظر البنك بالتنازل أو الشطب أو التسوية فقط في الحاالت التي يكون فيه أكمبد

ات أو الضمان بيعاق األعمال اإلعتيادية أو من خالل ـي سيـالمستحقات المعلقة من المقترض أصبح أمرا  غير ممكن ف
من خالل إستخدام الضمانة المقدمة )حيثما توفر ذلك( وأن اإلجراءات القانونية سوف لن تحقق إستردادات أكبر بعد 

 .األخذ بعين اإلعتبار الوقت والتكاليف المبذولة
 

عد النظر على حدة ب، وإنما يتخذ قرار بشأنها حسب كل حالة  مقترحات التنازل والشطب وفقا  لمعادلة ما ةال تتم بلور 
تردة وفي جميع األحوال، يسعى البنك إلى تحصيل أكبر قيمة مس .ويتم توثيق األسباب كتابيا   ،في كافة المزايا والعيوب

 .الخ / الكفاالتمن خالل تحقيق الضمانات
 

 ذلك أنهمعتبرا  ريال عماني( مليون  6.46: 2015عماني ) لايرمليون  صفربشطب مبلغ  6132قام البنك في عام 
   .تقنيشطب 

وائح التي إنخفضت قيمها ألغراض اإللتزام بالقواعد واللالمصنفة  يقوم البنك بتجنيب الفائدة مقابل القروض والسلف
 .والتوجيهات اإلرشادية الصادرة عن البنك المركزي الُعماني
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وبناء على توجيهات البنك المركزي العُماني، فيما يتعلق بتكوين مخصص مقابل القروض  2016ديسمبر  13في 

 –2015لاير ُعماني ) 337.776.111المصنفة، قام البنك بتكوين مخصص جماعي بمبلغ  والتمويل والسلف

لاير ُعمانـي( على أساس المحفظة العامة للقروض من إجمالي المخصصات التي يبلغ قيمها 87.237.111

 لاير عماني 1.137.111يتضمن المخصص مبلغ  ,لاير عماني(  17.786.111 –2015لاير عماني ) 43.711.111

 .نافذة الصيرفة االسالمية تمويلعن  لاير عماني( 6.411.111: 2015)
  

لاير عُماني  71.241.771كانت القروض والسلف التي إنخفضت قيمتها والتي تم تجنيب فوائدها  2016ديسمبر  13في 

 3.511.876لاير ُعماني( بينما بلغت القروض والسلف التي لم يحتسب عنها استحقاق فوائد  24.816.284  -2015)

 .لاير ُعماني( 871.111 – 2015لاير عُماني )

 
 كما يلي : والتمويل يمكن تلخيص القروض والسلف

            2016 2015 
 قروض  

 وتمويل وسلف
 لعمالء

 قروض 
 وتمويل وسلف
 لبنوك

 قروض 
 وتمويل وسلف
 لعمالء

 قروض 
 وتمويل وسلف
 لبنوك

ألف لاير   عمانيألف لاير 

 عماني

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني

     
 138.445 6.767.128 340.469 2.974.950 وليست منخفضة القيمة متأخرةليست 

 - 14.264 - 49.189 ليست منخفضة القيمةلكن و متأخرة  
  24.813  83.335 القيمة منخفضة

 ------------- ---------- ------------- ---------- 

     

 138.445 6.767.864 340.469 3.107.474 إجمالي القروض والسلف
 (418) (87.237) (612) (118.882) ناقصاً: مخصص إنخفاض القيمة

 ------------- ---------- ------------- ---------- 

 138.036 6.768.112 340.060 2.988.592 المجموع
 ======== ====== ======== ====== 

 
  وليست منخفضة القيمة متأخرة ليست إلى العمالء وتمويل قروض وسلف

ليست هي و  التي ال يوجد بها تأخير في موعد سدادها والتمويل القروض والسلفان محفظة يمكن تقييم نوعية إئتم
 .منخفضة القيمة، بالرجوع إلى نظام التقييم الداخلي الذي يطبقه البنك

 
 
 
 
 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع

 

 

 

 10صفحة 
   2016ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 لعمالء وتمويل قروض وسلفتابع      - 6

 قروض وسلف مستحقة الدفع سابقًا ولكنها ليست منخفضة القيمة 
 2016 2015 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   

ً  11حتى  متأخرة  38.727 30.164 يوما

ً  21 – 11 متأخرة  31.882 10.574 يوما

ً  78 – 21 متأخرة  1.723 8.451 يوما
 --------- --------- 

 14.264 49.189 المجموع

 ====== ====== 

 القيمةمنخفضة 
 

 2016 2015 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 1.128 6.823 معياريةغير 

 5.657 9.511 مشكوك فيها

 52.215 67.001 خسائر
 ---------- ---------- 

 24.813 83.335 المجموع

 ======= ======= 

 
 القيمة العادلة للضمانات

، فإن القيمة العادلة للضمانات تستند على أساليب التقييم المستخدمة والتمويل األولي بالقروض والسلفعند اإلعتراف 
يتم في الفترات الالحقة تحديث القيمة العادلة بالرجوع إلى سعر السوق أو مؤشرات أصول  .عموما  في األصول المطابقة

 .مشابهه
 

 والتمويل إعادة التفاوض حول القروض والسلف
جدولة الديون تمديد ترتيبات السداد وإعتماد خطط اإلدارة الخارجية وتعديل جدولة الديون وتأجيل إعادة من أنشطة تتض

جدولة الديون على المؤشرات والمعايير التي تدل، وفقا  لتقدير اإلدارة، على  إعادة تستند سياسات وممارسات .السداد
قـروض يتم تطبيق جدولة الديون بشكل عام بالنسبة لل. لمراجعة المستمرةتخضع هذه السياسات ل. إمكانية إستمرار السداد
التفاوض حـولهـا والمصنفة منتظمة إعادة بلغ إجمالي القروض التي تم . قروض تمويل العمالءلألجل وبشكل خاص 

 .لاير عماني( 34.128.111:  2015) 2016ديسمبر  13لاير عماني كما في  51.811.111مبلغ وقدره 
 
 

 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع

 

 

 16صفحة 
   2016ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 

 إستثمارات متاحة للبيع - 2
 القيمة العادلة  استثمارات في االسهم (أ)
 2015 2016 التكلفة 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية 
 725 657 655 تمويلي
 6.224 5.191 4.631 صناعي
 7.247 7.676 7.343 خدمات

 - 269 308 صناديق حقوق ملكية مدرجة أجنبية
    أدوات دين / صكوك مدرجة
 2.637 3.542 3.619 دخل ثابت أجنبي وسندات
 48 32 13 دخل ثابت محلي وسندات 

 ---------- --------- --------- 
 16.881 17.367 16.569 إجمالي اإلستثمارات المدرجة

 ---------- --------- --------- 
    أسهم غير مدرجة
 7 0 0 أوراق مالية محلية
 2.321 2.305 1.842 وحدات صناديق 

 ---------- --------- --------- 
 2.328 2.308 1.845 إجمالي اإلستثمارات غير المدرجة

 ---------- --------- --------- 
 19.209 19.675 18.414 اإلستثمارات المتاحة للبيعإجمالي 

 ---------- --------- --------- 

  مدرجة صكوك (ب)

 10.198 10.198 10.000  صكوك مدرجة محلية

 6.395 6.363 6.363 صكوك أجنبية
 ---------- --------- --------- 
 02.020 16.561 32.581 

 ---------- ---------- ---------- 

 34.777 36.236 35.802 
 ====== ====== ====== 

 

 .القيمة الدفترية تقارب، فإن القيمة السوقية للصكوك 6132ديسمبر  13في 

 

 إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق - 01
 2016 2015 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   
 18.612 28.865 خزانة ال اتأذون

 361.355 179.670 الحكوميةسندات التنمية 

 ----------- ----------- 

 208.535 358.183 

 31.111 01.111 صكوك محلية مدرجة 

 ----------- ----------- 

 218.535 328.183 

 ======= ======= 

 

 ٪4.18 كوبون قدرها قسيمة متوسط في عماني لاير مليون 372.52قدرها  سميةإ قيمةب العمانية الحكومة سندات الحكومية التنمية سندات تمثل

 .6162إلى  6137 بين تستحق

 

( مليون 75دوالر أمريكي ) مليون لاير عماني 67.725قدرها  سميةإ قيمةب األمريكية المتحدة الواليات خزانة سندات الخزانة اتأذونتمثل 

 .٪1.65 قدره عائد متوسط في يوما 83 من أقل تستحق

 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع

 

 

 11صفحة 
  2016ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
  أصول غير ملموسة - 00

 2016 2015 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   
 6.171 1.986 يناير 3

 (187) (023) إنخفاض القيمة خالل السنة
 -------- -------- 
 3.872 1.589 ديسمبر 13

 ===== ===== 

 
واإلندماج مع  6113 سنةفروع بنك عمان التجاري في  حيازةنتجت عن التي  تمثل االصول غير الملموسة الشهرة 

 تحديدلقد تم إجراء تقييم ل .يجري البنك اختبارا لمدى انخفاض قيمة الشهرة كل سنة .6111بنك مجان الدولي في عام 
ن إ المرتبطة مع وحدة توليد النقد باستخدام معدل خصم يعادل تكلفة األموال للبنك. المتوقعة التدفقات النقدية المستقبلية

 ريال عماني( تم إدراجه خالل السنة. 187.111: 2015ريال عماني ) 187.111تغير في إنخفاض القيمة بمقدار 

 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع

 

 

 14صفحة 
    2016ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 ممتلكات ومعدات - 06
 بملكية يراضأ 

 رةــــــــــــــــح

 

 مباني

ثــــــــاث أ

 وتركيبات

 

 سيارات

 جهـــــــزة أ

 حاسب آلي

 رأسمالية عمالأ

 د التنفيذــــــــقي

 

 المجموع
لاير ع ماني  

 باآلالف

لاير ع ماني 

 باآلالف

ع ماني لاير 

 باآلالف

لاير ع ماني 

 باآلالف

لاير ع ماني  لاير ع ماني باآلالف

 باآلالف

لاير ع ماني 

 باآلالف

        التكلفة

 12.441 471 61.616 3.152 36.258 3,571 341 2016يناير  3

 3.161 47 1.976 113 1.025 - - إضافات

 (1.038) (172) (196) (145) (525) - - ستبعاداتإ

 ------- -------- --------- -------- -------- ------- ---------- 

 38.563 355 22.012 1.324 13.159 0,830 061 2016ديسمبر  00

 ==== ===== ====== ===== ====== ==== ====== 

        اإلستهالك 

 67.245 - 35.515 3.328 8.757 3.334 - 2016يناير  3

 3.407 - 1.959 110 1.280 57 - محمل خالل العام

 (817) - (196) (145) (476) - - ستبعاداتإ

 ------- ------- ---------- ------- ------- ------ ---------- 

 30.235 - 17.268 1.134 10.661 1.172 - 2016ديسمبر  00

 ===== ===== ====== ===== ====== ==== ====== 

        القيمة الدفترية

 8.328 355 4.744 190 2.498 401 061 2016ديسمبر  00

 ===== ===== ====== ===== ====== ==== ====== 

 8.795 480 4.727 187 2.802 459 341 2015ديسمبر  13
 ===== ===== ====== ===== ====== ==== ====== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع

 

 

 

 12صفحة 
 2016ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 

 ممتلكات ومعدات تابع - 06
 بملكية يراضأ 

 رةــــــــــــــــح

 

 مباني

ثــــــــاث أ

 وتركيبات

 

 سيارات

 جهـــــــزة أ

 حاسب آلي

 رأسمالية عمالأ

 د التنفيذــــــــقي

 

 المجموع
لاير ع ماني  

 باآلالف

لاير ع ماني 

 باآلالف

لاير ع ماني 

 باآلالف

لاير ع ماني 

 باآلالف

لاير ع ماني  ع ماني باآلالفلاير 

 باآلالف

لاير ع ماني 

 باآلالف

        التكلفة

 15.451 157 37.813 3.143 31.317 3,571 341 6135يناير  3

 6.572 325 3.471 377 723 - - إضافات

 (3.582) (46) (346) (376) (3.641) - - ستبعاداتإ

 ------- -------- --------- -------- -------- ------- ---------- 

 02.661 661 61.606 0.082 06.282 0,830 061 6108ديسمبر  00

 ==== ===== ====== ===== ====== ==== ====== 

        اإلستهالك 

 65.727 - 31.733 3.373 8.768 3.152 - 6135يناير  3

 1.117 - 3.764 353 3.114 57 - محمل خالل العام

 (3.458) - (311) (351) (3.372) - - ستبعاداتإ

 ------- ------- ---------- ------- ------- ------ ---------- 

 63.268 - 08.818 0.022 2.683 0.006 - 6108ديسمبر  00

 ===== ===== ====== ===== ====== ==== ====== 

        القيمة الدفترية

 6.328 661 6.363 063 6.616 682 061 6108ديسمبر  00

 ===== ===== ====== ===== ====== ==== ====== 

 8.271 157 5.181 371 1.418 537 341 6134ديسمبر  13
 ===== ===== ====== ===== ====== ==== ====== 

 
 



 

 

 

 12صفحة 
   2016ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 أخرىأصول  - 00

 
 2016 2015 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 58.731 76.377 أوراق قبول

 5.746 9.093 فوائد مستحقة القبض

 ً  3.574 1.815 مصروفات مدفوعة مقدما

 - 616 (11قيمة عادلة موجبة لألدوات المشتقة )إيضاح 

 26 26 (67أصول ضريبة مؤجلة )إيضاح 

 6.733 4.851 أخرىذمم مدينة 
 --------- --------- 
 92.814 28.836 

 ====== ====== 
  
 مستحق لبنوك - 06

 
   

 82.651 245.630 بين البنوك ُمشتركة إقتراضات

 631.865 104.001 بين البنوكإقتراضات 

 3.278 918 ودائع تستحق السداد عند الطلب

 ----------- ----------- 

 350.549 117.724 

 ======= ======= 
 

 لفترة تتراوح من سنة إلى مرتبط بأسعار فائدة ليبور ألجل قرض أمريكي مليون دوالر 177رفع البنك  2016في عام 
 .(لفترة ثالث سنوات مرتبط بأسعار ليبور ألجل قرض أمريكي مليون دوالر 651البنك  رفع 6135)في  ثالث سنوات

 
في )لفترة ثالث سنوات مرتبط بأسعار فائدة ليبور  ألجل قرض أمريكي مليون دوالر 651رفع البنك  2016في عام 
 .(لفترة سنتين مرتبط بأسعار ليبور ألجل قرض أمريكي مليون دوالر 311 رفعالبنك نجح في  6134

 
االقتراضات الداخلية بين البنوك، اقتراضات نافذة الصيرفة االسالمية من بنوك أخرى  ، تضمنت6132ديسمبر  13في 

 (. 6135عماني عام  لاير 56.165.111عماني ) لاير 78.141.111بمبلغ 
 

: 6135) أو أكثر من إقتراضات البنك %61تمثل  لدى بنك فردي واحد بنوك اإلقتراضات بين إن 6132ديسمبر  13في 
لسنة ت عدم وفاء خالل االفوائد او اي حاالأو  األصليعن الوفاء بالتزاماته نحو سداد المبلغ يعجز البنك لم (. ال يوجد

 .المقترضة عن امواله
  

 
 



 

 

 

 
 12صفحة 

  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات
 

 عمالءالودائع من  - 08
 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 735.116 625.947 حسابات جارية
 415.758 431.312 حسابات توفير
 3.667.247 1.487.674 ودائع ألجل

 63.514 54.582 حسابات هامشية
 386.357 285.674 ايداعات نافذة الصيرفة االسالمية

 -------------- -------------- 
 2.885.189 6.586.173 

 ======== ======== 
 

 غبمبلحكومة سلطنة عمان ومؤسساتها ن ـع مـودائ، 6132ديسمبر  13كما في  لـع ألجـة والودائـالحسابات الجاريتتضمن 
 .(6135عام  ُعماني لاير3.187.487.111ُعماني ) لاير 3.347.468.111

 

ودائع عمالء البنك، ايداعات نافذة الصيرفة االسالمية في الحسابات الجارية وحسابات  تضمنت ،6132ديسمبر  13في 
  . (6135ريال عماني عام  386.357.111) ريال عماني 675.274.111التوفير والودائع الجل مبلغ 

 
 إلتزامات أخرى - 02

 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 58.731 76.377 أوراق قبول
 1.223 12.274 فوائد مستحقة الدفع
 18.853 30.581 ذمم دائنة ومستحقات

 2.277 7.820 مخصص ضريبة الدخل 
 311 - ( 11)إيضاح  القيمة العادلة السالبة لألدوات المالية المشتقة

 3.678 1.378 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 ----------- ----------- 
 128.430 333.466 

 ======= ======= 
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 : مكافآت نهاية الخدمة للموظفين خالل العام فيفيما يلي صافي التزام البنك والحركة 

   
 3.151 1.279 يناير 3

 643 303  الشامل الدخل بيانمصروف مدرج في 

 (35) (204) مدفوعات للموظفين

 ------- ------- 

  1.378 3.678 

 ===== ===== 



 

 

 

 13صفحة 
  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 ةض ثانويو قر  -03

 

 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 67.775 66.638 بالدوالر األمريكي – قرض ثانوي

 75.111 25.000 بالريال العمانى – قرض ثانوي

 ---------- ---------- 

 53.875 311.775 

 ====== ====== 
 

 عماني عند اإلستحقاق. لايرمليون  51مقداره  قرض ثانوي غير مضمون بسداد  6132قام البنك خالل شهر ديسمبر 
  

 قرض ثانوي غير مضمون  مليون ريال عماني( 67.775) دوالر أمريكيمليون  75حصل البنك على  6134في سبتمبر 
 ويحمل هذا التسهيل فوائد بمعدل ثابت ويسدد على اقساط نصف سنوية ويسدد أصل المبلغ عند استحقاقه.    ا  شهر  22لمدة 

 
ة لمد ينالرئيسي ينمن المساهم قرض ثانوي غير مضمون  ريال عمانيمليون  65حصل البنك على  6136في ديسمبر 

صل المبلغ أ ويسدد على اقساط نصف سنوية ويسددويحمل هذا التسهيل فوائد بمعدل ثابت  ا  واحد ا  خمس سنوات وشهر 
    .عند استحقاقه

 
 رأس المال  أ- 06

 سهملكل  عماني لاير1.311بقيمة  عادي سهم 6.611.111.111 من لهيتكون رأس المال المرخص 
  .(6135عام  لكل سهم عماني لاير 1.311بقيمة  عادي سهم 6.611.111.111)

 
 1.311بقيمة  عادي سهم 3.788.613.413 والمدفوع يشتمل على المال المصدركان رأس  6132ديسمبر  13في 
 .(6135عام  لكل سهم عماني ريال 1.311بقيمة  سهم 3.544.767.542) عادي عماني لكل سهم لاير

 
 المساهمون  
 

 أو أكثر من أسهم البنك: ٪31فيما يلي أسماء مساهمي البنك الذين يملكون نسبة 
 

 6102 6135 
األسهم المحتفظ عدد  

 بها
 

(%) 
عدد األسهم 
 المحتفظ بها

 
(%)      

 ٪67.1 416.561.883 ٪66.1 531.776.387 ع,ع,م,ظفار الدولية للتنمية واالستثمار ش
     المهندس/ عبد الحافظ بن سالم بن رجب

 ٪61.7 163.813.664 ٪21.0 399.532.141 جيلى وشركاته التابعةالعُ 
 ٪31.6 357.734.778 ٪10.4 197.232.693 الخدمة المدنيةصندوق تقاعد موظفي 

 ---------- ----- ---------- ----- 
 ٪58.1 836.341.184 ٪59.4 1.128.541.221 المجموع

 ٪43.1 216.577.456 ٪40.6 770.660.180 أخرى 
 ----------- ----- ---------- ----- 
 1.899.201.401 011٪ 3.544.767.542 311٪ 
 =========== ===== =========== ===== 

 
 



 

 

 

 19صفحة 
  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 تابع رأس المال  أ- 06

مليون لاير  55بمقدار مخصص  لخدمات المصرفية اإلسالمية رأس المالل "ميسرة" نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية للبنك،يوجد لدى 

 .6132ديسمبر  13للبنك كما في رأس المال األساسي المدفوع نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية من بعماني فيما يتعلق 

 

مليون لاير  55مليون لاير عماني إلى  41من  نافذة الخدمات المصرفية اإلسالميةزيادة رأس المال المدفوع لميسرة  6132فبراير  63تم في 

 لمساهمي البنك. األساسي المال رأسعماني من 

 

 في اجتماع لقد قرر في السنوات المقبلة، المخطط لهإن بنك ظفار ش م ع ع، كجزء من تعزيز قاعدته الرأسمالية ومن أجل تمويل النمو 

 :6134ديسمبر  64 بتاريخالمنعقد  الجمعية العامة غير العادية

 

مليون  335.51تصل إلى  6135إضافية( نوع أدوات رأس المال في عام  3 )بما في ذلك فئة 3رفع رأس المال عن طريق إصدار الفئة  -3

 مليون دوالر(، خاضعاً لموافقات البنك المركزي العماني والجهات التنظيمية األخرى؛ 111لاير عماني )

 

 دوالر مليون 658.75) عماني لاير مليون 311 إلى تصل للتحويل قابلة سندات إصدار طريق عن كلبنالنظامي ل المال رأس زيادة -6

 .التنظيمية لموافقاتلخاضعاً  السوق، ظروف أساس على اإلصدار وقت في تحديدها يتمس كوبون الفوائد مع( أمريكي

 

ً للموافقات مليون دوالر  511إصدار أدوات الدين غير الرأسمالية العليا تصل إلى  -1 أمريكي في السنوات األربعة المقبلة، خاضعا

 .الضرورية من قبل البنك المركزي العماني والجهات التنظيمية

 
 111.111.111 بمقدار( 3أوراق الشريحة رقم ) 3األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ر اصدبإ 6135مايو  67 تاريخب قام البنك

 .األخرى الرأسماليةوضع اللمسات األخيرة على برنامج جمع األموال  بعد ب(. لم يتم 37 إلى اإليضاحدوالر أمريكي )يرجى الرجوع 

 

 تشمل ٪35إصدار أسهم منحة بنسبة على  6135السنوي الذي عقد خالل شهر مارس  العامةالبنك في اجتماع الجمعية  ووافق مساهم

لاير عماني  1.311 قدرها سهم بقيمة اسمية 613.472.116: 6135)لاير عماني لكل سهم  1.311 قدرها اسميةسهم بقيمة  354.476.755

لاير عماني للسنة المنتهية في  61.373.111 بمقدارأرباح نقدية من رأس المال المدفوع للبنك كتوزيعات ( ٪ 5-6135) ٪35( و لكل سهم

 (.6134ديسمبر  13اني للسنة المنتهية في لاير عم 2.732.111 – 6135) 6135ديسمبر  13

 

 0 رقم الشريحة المستديمة الرأسمالية األوراق ب- 06

 111.111.111 بمقدار( 3 رقم الشريحة أوراق) 3 رقم الشريحة المستديمة الرأسمالية األوراق بإصدار 6135 مايو 67 بتاريخ البنك قام

  .أمريكي دوالر

 

ً  مساندةوغير مضمونة وثانوية التزامات مباشرة وغير مشروطة،  3 رقم الشريحة أوراقتشكل   للبنك ويتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية وفقا

من قبل  يمكن أن تسترداستحقاق ثابت أو نهائي.  تاريخ 3 رقم الشريحة وراقأل ليستصنيف. ال -: األدوات المالية 16لمعيار المحاسبة الدولي 

ً الفائدة  لسداد الحق "( أو في أي تاريخاألول اإلستدعاء)"تاريخ  6161مايو  67 بتاريخ بناءأ على تقديرهالبنك  مسبقة من الموافقة لل خاضعا

 التنظيمية. الهيئة

 

. بعد ٪2.75سنوي ثابت قدره  بسعر األول اإلستدعاء تاريخإلى  اإلصداراالسمية من تاريخ  قيمتهافائدة على  3 رقم الشريحة أوراق تحمل

وتعامل  ر رجعيبأثخمس سنوات. سوف يتم دفع الفائدة على أساس نصف سنوي  مدتها زمنية فاصلة سعر الفائدة على فترات تحديدسيعاد ذلك 

 على أنها خصم من حقوق المساهمين.

 

 الشريحة أوراقلى ع فوائددفع بالبنك  في حال عدم قيام. وال يعتبر ذلك حالة تعثر الفوائدعدم توزيع  حق إختيارتقديره  بناءاً علىلبنك يجوز ل

ادية أو أي من الع أسهمهبأو فيما يتعلق   خرإجراء أي توزيع أو دفع  ينبغيالبنك ال  فإندفع الفائدة المقرر )ألي سبب كان(،  بتاريخ،  3 رقم

 سددما لم وحتى قد  3 رقم الشريحة أوراقمع  المتساويةمرتبة المبتدئين أو  ذات، األوراق الماليةأو  3أدوات الفئة المشتركة األخرى  أسهمه

)كليا أو جزئيا( أي مبالغ مستحقة  بتخفيضللبنك  3 رقم الشريحة أوراق سمحت. كما 3 رقم الشريحة أوراقواحدة بالكامل على  فائدة دفعة

 األوراق المالية في ظروف معينة. لحملة

 

 



 

 

 

  41صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 عالوة اإلصدار - 02

 

لاير عماني مما أدى  1.187سهم عن طريق ممارسة حق األفضلية بسعر  611.111.111، أصدر البنك 6132في سنة 

 لاير عماني.  38.211.111إلى زيادة في عالوة اإلصدار بمبلغ 

 

مما أدى لاير عماني  1.111 بسعرسهم عن طريق ممارسة حق األفضلية  372,863,112، أصدر البنك 6117في سنة 

  .لاير عماني 51,172,186زيادة في عالوة اإلصدار بمبلغ  إلى

 

بقيمة  ٪35بنسبة  مجانيةسنوية على إصدار أسهم ال العامةجمعية الوافق مساهمي البنك في  6131مارس  38بتاريخ 

( وذلك من حساب عالوة بيسة للسهم الواحد 1.311سهم بقيمة إسمية  311.334.881)عماني لاير  31.133.418

   .اإلصدار
 إحتياطيات - 61

  
 إحتياطي قانوني ) أ (

 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   
 15.517 40.214 يناير  3

 4.277 4.762 خالل السنة مخصص
 - 200 زيادة في اإلحتياطي القانوني

 ------ ------ 
 41.634 45.176 ديسمبر 13 

 ====== ====== 
 

ألف لاير  611مبلغ وقدره  البنك تكبدو األسهم إصدار مصروفات نحو عماني لاير ألف 411 البنك إستلم 6132 عام في

 نحو ألف لاير عماني 611 البالغ المصروفات على عائداتال من الفائض تحويل تم عليه، اً وبناء. عماني لذات األمر

 .القانوني االحتياطي إلى األسهم إصدار مصروفات

 

من األرباح السنوية إلى حساب إحتياطي  ٪31، يتم تحويل نسبة 3874من قانون الشركات التجارية لعام  312طبقاً للمادة 

 .لتوزيعهذا اإلحتياطي غير قابل ل .قانوني إلى أن يبلغ الرصيد المتراكم لإلحتياطي ما يساوي ثلث رأسمال البنك المدفوع

 
 إحتياطي قروض ثانوية    )ب( 

 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   
 43.651 62.025 يناير  3

 61.775 19.525 بالريال العمانى إحتياطي قرض ثانوي

 - (50.000) السنة : تخصيص
 --------- --------- 

 26.165 00.881 ديسمبر 13 

 ====== ====== 



 

 

 

  40صفحة 
 6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
  )تابع( إحتياطيات - 61

 )تابع( حتياطي قرض ثانويإ
 

من  %61يقوم البنك سنويا  بتحويل مبلغ يعادل نسبة حول كفاية رأس المال،  ةالتسويات الدوليبشأن توجيهات الإلتزاما  ب
إلى  سوف يتم تحويل مبلغ اإلحتياطي .ا  مستحق القرضلك ذصبح يإلى أن  قرض ثانوي الثانوي إلى إحتياطي  القرض

 .التغيرات في حقوق الملكية عند سداد القرض الثانوي  قائمةاألرباح المحتجزة من خالل 
 
 إحتياطي إعادة تقييم إستثمار (ج)
 

 :اتستثمار اإلإحتياطي إعادة تقييم في لحركة افيما يلي تحليل 
 6102 6135 
 لاير عمانيألف  ألف لاير عماني 
   
 (42) 327 يناير  3

 (6.617) 5 في القيمة العادلة)النقص( الزيادة 
 (313) (466)  يعمتاحة للب إستثمارات بيعمن  الشامل الدخلبيان المحول إلى صافي 

 6.746 1.593 إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع 
 ------ ------ 
 167 1.459 ديسمبر 13 

 ====== ======  
  االحتياطي الخاص )د(

وفقا لحكم قضائي في دعوى مرفوعة على البنك  تم دفعه، استرداد مبلغ الشامل الدخل ببيان، ادرج البنك 6131في عام  

مليون لاير عماني )تم استخدام مبلغ مماثل من  37,48مليون لاير عماني وضمن ذلك المبلغ خصص البنك  62,3بمبلغ 

التي صادقت عليها الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد في والصدار االسهم المجانية حساب عالوة اصدار االسهم 

الى االحتياطي الخاص لتقوية راس المال وتتطلب الموافقة المسبقة من البنك المركزي العماني الي  (6136مارس  67

   .(2وزيعات من حساب االحتياطي الخاص )االيضاح رقم ت
 األربا  المحتجزة  - 60

 

  .تمثل األرباح غير الموزعة التي حققها البنك منذ تأسيسهاألرباح المحتجزة 
 

 صافي األصول للسهم الواحد  - 66
 

لى في نهاية السالالنة ع المنسالالوبة إلى حملة أسالالهم البنك يتم إحتسالالاب صالالافي األصالالول للسالالهم الواحد بقسالالمة صالالافي األصالالول 

 ديسمبر كما يلي: 13عدد األسهم القائمة في 

 6102 6135 
 123.168.111 418.500.000 صافي األصول )لاير عماني( 

 ========== ========== 

 3.544.767.542 1.899.201.401 ديسمبر )عدد(  13عدد األسهم القائمة في 

 ============ ============ 

 1.614 0.220 صافي األصول للسهم الواحد )لاير عماني( 

 ====== ====== 



 

 

 

  46صفحة 
  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 

 صافي إيرادات الفوائد   - 60
 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 335.831 137.138 قروض وسلف للعمالء
 117 76 إستثمارات في ديون 

 3.817 4.312 ودائع بسوق النقد
 35 10 أخرى 

 ------- ------- 
 337.371 141.536 إجمالي إيرادات الفوائد

 ------- ------- 
 (16.271) (45.405) ودائع من العمالء

 (3.135) (5.345) ودائع من سوق النقد
 ------- ------- 

 (11.285) (50.750) إجمالي مصروفات الفوائد
 ------- ------- 

 74.477 90.786 صافي إيرادات الفوائد
 ====== ====== 

 
( 6135لاير عماني عام  117.174.111لاير عماني ) 72.111 تتضمن إيرادات الفوائد من اإلستثمار في الديون مبلغ

  .بها لتاريخ اإلستحقاق عبارة عن إيرادات فوائد من إستثمارات محتفظ

 

 5.118.111   غبضمان األطراف ذات العالقة بمبل تتضمن مصروفات الفوائد من العمالء الفوائد على القروض الثانوية

  .(6135 – عماني لاير5.466.111لاير عماني )
 

 إيرادات أخرى   - 66
 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

 3.811 5.585 صرف عمالت أجنبية
 4.182 6.475 (أنظر ادناه)ستثمارات دخل إ

 1.411 2.922 إيرادات متنوعة
 ----- ----- 
 14.982 8.768 
 ===== ===== 

   دخل إستثمارات 
 737 798 إستثمارات متاحة للبيع –توزيعات أرباح 

 371 668 أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع
 211 1.083 ايرادات الصكوك

 6.787 3.926 / سندات أخرى إيرادات فوائد على سندات التنمية الحكومية
 ----- ----- 
 6.475 4.182 
 ===== ===== 



 

 

 

  41صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 
 تكاليف الموظفين ومصروفات إدارية  - 68

 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   أ (  تكاليف الموظفين )
 67.876 30.108 رواتب وبدالت

 4.812 5.988 التكاليف األخرى للموظفين
 271 727  الحوافز تكاليف برنامج

 646 303  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير الُعمانيين
 ------ ------ 
 37.126 11.611 
 ------ ------ 

 
   تكاليف إدارية)ب( 

 1.216 3.814 إشغالتكاليف 
 8.272 10.901 تكاليف التشغيل وتكاليف إدارية

 187 023 انخفاض قيمة الشهرة
 857 1.122 أخرى 

 ------- ------- 
 16.234 34.226 
 ------- ------- 
 53.360 47.726 
 ======= ======= 

 
 (.6135موظفاً عام 3.173موظفاً ) 3.477، بلغ عدد الموظفين بالبنك 6132ديسمبر  13في 

 



 

 

 

  44صفحة 
 6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 ماليةالصول األإنخفاض قيمة    - 62

 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 34.115 19.925 (7و 7)ايضاح  مخصص إنخفاض قيمة القروض
 3 0 مشطوبةومستحقات ديون 

 ------ ------ 
 19.926 34.112 

 (5.566) (5.364) (7)ايضاح  قيمة قروضاسترداد من مخصص انخفاض 
 ------ ------ 

 7.774 14.562 إنخفاض قيمة أصول ماليةتكلفة صافي 
 ====== ====== 

 
 ضريبة الدخل - 63
   الحاليةضريبة ال  مصروف ضريبة الدخل ) أ (

 2.673 7.525 السنة الحالية 
 - (718) السنوات السابقة

 ------ ------ 
 6.807 2.673 
 ====== ====== 

   الضريبة المؤجلة
 (311) - ضريبة سنوات سابقة

 (415) - السنة الحالية
 ------ ------ 
 - (515) 
 ====== ====== 

 5.712 6.807 مصروف الضريبة عن السنة
 ====== ====== 

 

 الضريبةتسوية  ( ب) 
ً لقوانين ضريبة الدخل لسلطنة ُعمان على ما يزيد عن  6132لسنة  %36بمعدل ، يخضع البنك لضريبة الدخل طبقا

فيما يلي تسوية لضريبة الدخل محسوبة بالمعدل الضريبي المطبق مع  .لاير عُماني من األرباح الضريبية 11,111

 مصروف ضريبة الدخل:
 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 56.513 54.429 للسنةالربح المحاسبي 
 ------ ------ 

 2.687 6.528 إلتزام ضريبة الدخل حسب المعدل الضريبي أعاله
 (317) (133) إيرادات معفاه من الضريبة 

 (475) - اإلضافية 3فائدة على أوراق الشريحة رقم 
 353 260 مصروفات غير مسموح بخصمها ضريبيا  

 (311) (718) سابقة مؤجلة عن سنواتضريبة 
 - 870 مؤجلة غير مدرجة في السنة الحاليةضريبة 

  ------ ------ 
 5.712 6.807 للسنة مصروف الضريبة

 ====== ====== 
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 )تابع( ضريبة الدخل - 63

 

 كما يلي:  مؤجل ىضريب التزامالفروق المؤقتة التي تؤدي إلى نشوء  (ج) 
 

 6102 الدخل بيانالمدرج في  6135 لالتفاصي

 
 

 لاير ُعمانيألف 
 

  ع مانيلايرألف 
 

 لاير ع مانيألف 
    

 (660) - (661) والمعدات واألالت الممتلكات
 (606) - (617) أصول غير ملموسة

 860 - 561 )أخرى( اتمخصص
 - - - مخصص خسائر القرض

 26 - 26 الضريبية المؤجلة (اإللتزامات) األصول صافي
 

 من إيرادات السنة السابقة  موقف الربط الضريبي  (د) 
 

  .6135 6134السنتين للبنك عن  ةط الضريبيو لم تنته األمانة العامة للضرائب بوزارة المالية من أعمال الرب
 

ير هام على لن تكون ذات تأث ةالمفتوح ةالضريبي بالسنواتأي ضرائب إضافية، إن وجدت، فيما يتعلق ترى اإلدارة بأن 
 .6132ديسمبر  13كما فى  نتائج أعمال البنك ومركزه المالي



 

 

 

  42صفحة 
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  ة()األساسية والمخفف ربحية السهم الواحد - 66

  العاديين كما يلي: الكينالمالمنسوب إلى  السنةة على أساس ربح فية السهم الواحد األساسية والمخفإحتساب ربح يتم
 6102 6108 

   
 42.725.111 47.622.000 ربح العام )لاير عُماني(

 (1.852.111) (7.912.000) اإلضافية 3يخصم: كوبونات الشريحة رقم 

 (755.111) - المستمرة  3يخصم: تكلفة إصدار الشريحة رقم 

 ---------------- ---------------- 

   ربح الفترة المنسوب إلى مالكي أسهم البنك بعد الكوبونات وتكلفة 

 46.154.111 39.710.000 3إصدار أوراق رأس مال الشريحة رقم 

 ========== ========== 

 1.727.603.898 1.760.937.231 لعدد األسهم القائمة خالل العامالمتوسط المرجح  

 =========== =========== 

 0.024 0.023 ة( )لاير عُماني(فالسهم الواحد ) األساسية والمخف ربحية

 ========== ==========   
ط المرجح على المتوس المالكينربحية السهم الواحد )األساسية والمخفضة( عن طريق قسمة ربح السنة المنسوب إلى  التوصل إلىتم 

 .نظراً لعدم وجود أسهم مخفضة محتملة، فإن ربحية السهم الواحد المخفضة تساوي ربحية السهم الواحد األساسية .لعدد األسهم القائمة

 

أسهم منحة  ٪31لعدد األسهم القائمة لتشمل  السنة السابقة ، قام البنك بإعادة بيان متوسط مرجح لغرض إحتساب ربحية السهم الواحد

من أسهم المنحة  %31سهم نسبة  354.476.755وعناصر المنحة بخصوص أسهم حق األفضلية الصادرة خالل السنة. يمثل 

 الصادرة خالل السنة. 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  - 62

البنك في سياق النشاط اإلعتيادي بعض المعامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه ومع شركات يستطيعون أن يجري 

 بلغ مجموع المبالغ واألرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة ما يلي: .يمارسوا تأثيراً هاماً عليها

 6102 6108 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   قروض وسلف

 أو أكثر  ٪31مجلس اإلدارة ومساهمون يملكون أعضاء 

 من أسهم البنك

 

52.880 

 

14.558 
 33.841 11.667 أطراف ذات عالقة أخرى

 ---------- ---------- 

 64.547 42.516 

 ====== ====== 
 

   
   قروض ثانوية

 أو أكثر  ٪31أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمون يملكون 
 47.221 21.663 من أسهم البنك

 41.775 17.775 أطراف ذات عالقة أخرى
 ----------- ----------- 
 39.438 78.417 
 ====== ====== 



 

 

 

 
  42صفحة 

    6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات
  )تابع( معامالت مع أطراف ذات عالقة  - 62

 6102 6108 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   وحسابات أخرى  ودائع
 أو أكثر  ٪31 ن أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمون يملكو 

 من أسهم البنك
 

264.633 
 

657.248 
 76.537 139.414 أطراف ذات عالقة أخرى 

 ------- ------- 
 404.047 141.322 
 ======== ======== 

   رتباطاتإإلتزامات عرضية و 
 أو أكثر  ٪31 ن أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمون يملكو 

 من أسهم البنك
 

793 
 

346 
 3.237 2.210 أطراف ذات عالقة أخرى 

 ------- ------- 
 3.003 3.721 
 ======= ======= 

 
   مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

   رئيس مجلس اإلدارة 
 32 02 مقترحةمكافأة   -
    31 01 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة مدفوعة -

   خرينآلأعضاء مجلس اإلدارة ا
 311 107 مقترحةمكافأة  -
 73 67 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة مدفوعة -
 ---- ---- 
 611 611 
 ==== ==== 
   عامالت أخرى م

 427 471 عالقة اتذ ألطرافإيجار مدفوع 
 ==== ==== 

 78 84 عامالت أخرى م
 ==== ==== 

الى هيئة الرقابة الشرعية لنافذة الخدمات مكافأة واتعاب مدفوعة 
 16 43 المصرفية

  ==== ==== 
 



 

 

 

  43صفحة 
  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 

 )تابع( معامالت مع أطراف ذات عالقة  - 62
 6102 6108 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   تعويضات لإلدارة العليا
 3.615 1.371 أخرى   ومزايارواتب 

 ===== ===== 
 

  اإلئتمانيةاألصول  - 01
 

 .مدارة من قبل إدارة البنكأموال لم يكن هناك  6135و  6132ديسمبر  13فى  
 
  عضاءكبار األمقترض منفرد و - 00

 6102 6108 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   مقترض منفرد-أ
 364.821 164.661 ةمباشر ال -إجمالي المخاطر

 ======= ======= 
 6 6 عدد المقترضين

 ======= ======= 
    عضاءكبار األ -ب

   إجمالي المخاطر:
 51.131 69.126 مباشر

 3.721 3.003 غير مباشر 
 ------- ------- 
 72.129 56.171 
 ======= ======= 

 67 29 األعضاءعدد 
 

 ======= ======= 



 

 

 

  49صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 رتباطاتإإلتزامات عرضية و - 06

 
 بنود عرضية متعلقة باإلئتمان       ) أ (

 :المقدمة من قبل البنك إلى العمالء هي كالتاليإعتمادات مستندية وخطابات ضمان وارتباطات أخرى 
 

 6102 6135 

 عمانيألف لاير  ألف لاير عماني 
   
 311.157 125.671 عتمادات مستنديةإ 

 731.821 920.277 أداءخطابات ضمان وضمانات حسن 
 ------- ------- 
 1.045.948 744.137 
 ======= =======  
ي التو التي أصدرها البنك قيمة اإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان واإلرتباطات األخرىإن  6132ديسمبر  13في 

 .(لاير عمانى 331.781.111 – 6135) لاير عمانى 626.321.111 بلغت قامت بنوك أخرى بتعزيزها

 

ألف لاير  716.886السلف والتمويل للعمالء بلغت وإن السقوف غير المستخدمة نحو القروض  6132ديسمبر  13في 

 ألف لاير عماني(. 773.187: 6135عماني )
 

 
 وإستثماريةإرتباطات رأسمالية  (ب)

 6102 6135 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 811 867 رتباطات تعاقدية لممتلكات ومعداتإ      
 ======= ======= 



 

 

 

  21صفحة 
  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 

 األدوات المالية المشتقة  -00

 التالية ألغراض التغطية وأغراض أخرى:يستخدم البنك األدوات المالية المشتقة 
 

ــليمها المعجلةعقود العمالت  ــ ــــمنة معامالت فورية لم يتم تســ ــــراء عملة أجنبية ومحلية متضــ مبادالت  .تمثل إرتباطات لشــ
ــــادي . العملة هي إرتباطات لمبادلة مجموعة واحدة من التدفقات النقدية بأخرى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرف إقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وينتج عن المبادالت صـ

ــتثناء لبعت مبادالت العمالتال يتم . للعمالت ــ ــــل المبلغ، بإســـ ــــة. إجراء أي مبادلة ألصـــ  تتمثل مخاطر اإلئتمان الخاصـــ
ــتب ــ ــــلت األطراف المقابلة من أداء إلتزامهادابالبنك التكلفة المحتملة إلسـ بة المخاطر تتم مراق. الت عقود المبادلة إذا ما فشـ

ــــ ــ ــــتمر بالرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ونســ ــ ــــاس مســ ــ ــــوق على أســ ــ ــــيولة الســ ــ ــــي للعقود وســ ــ للتحكم و . بة من المبلغ الفرضــ
ــــطته  ــ ــ ــ ــاليب كما في أنشــ ــ ــ ــ ــ ــــتخدام نفس األســـ ــ ــ ــ ــــتوى مخاطر اإلئتمان المحتملة، يقوم البنك بتقييم األطراف المقابلة بإســـ ــ ــ ــ بمســـ

 . اإلقراضية
 

كن ال تشير ول ز الماليبقائمة المركتوفر المبالغ الفرضية لبعت أنواع األدوات المالية أساسا  للمقارنة مع أدوات مدرجة 
بالضــرورة إلى مبالغ التدفقات النقدية المســتقبلية المعنية أو القيمة العادلة الحالية لألدوات، وبالتالي ال تشــير إلى تعرض 

  . البنك لمخاطر اإلئتمان أو مخاطر األسعار
 

ــــتقة ــــبح األدوات المالية المشــ ــــلة تصــ ــــول( أو للب مفضــ ــــلةنك )أصــ عدالت ت( نتيجة للتقلبات في مالبنك )إلتزاما غير مفضــ
ــــروطها ــ ــــرف العملة األجنبية المتعلقة بشـــ ــ ــــوق أو معدالت صـــ ــ ــــي لألدوات . الفائدة بالســـ ــ إجمالي المبلغ التعاقدي أو الفرضـــ

مالي القيم ، وبالتالي إجمفضـــلةبنك أو ليســـت لل مفضـــلةاألدوات  فيهالمالية المشـــتقة الموجودة حاليا ، والمدى الذي تكون 
المبينة ضـــمن أصـــول وإلتزامات أخرى، يمكن أن تتقلب بشـــكل جوهري من  المشـــتقة لألصـــول واإللتزامات الماليةالعادلة 

  .وقت آلخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  20صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 

 )تابع( األدوات المالية المشتقة  -00
 

 المحتفظ بها موضحة فيما يلي:القيم العادلة لألدوات المشتقة 
 

   6102ديسمبر  00في 

 الزيادة/اإلنخفاض في القيمة العادلة المبلغ التعاقدي/ 
 إلتزامات أصول اإلفتراضي 
 لاير ع مانيألف  لاير ع مانيألف  لاير ع مانيألف  

    
    مشتقات صرف العملة األجنبية

 - 175 493.998 عقود شراء – اآلجلةعقود العملة 

 791 - 490.450  عقود بيع – األجلةعقود العملة 

    مشتقات للتحوط

 2 - 9.625 إتفاقيات األسعار اآلجلة 

 154 167 15.400 مقايضات أسعار الفائدة 

 42 257 9.270 خيارات أسعار الفائدة 

 
    6135ديسمبر  13في 

 في القيمة العادلة  الزيادة/اإلنخفاض المبلغ التعاقدي/ 

 إلتزامات أصول اإلفتراضي 

 لاير عُماني لاير عُماني لاير عُماني 

 باآلالف باآلالف باآلالف 

    مشتقات صرف العملة األجنبية

 - 325 132.171 عقود شراء – المعجلةعقود العملة 

 685 - 134.788 عقود بيع – المعجلةعقود العملة 
 

 يانبيوضح الجدول التالي الفترات التي يتوقع أن تؤثر فيها التدفقات النقدية المرتبطة باألدوات المالية المشتقة على 
 .الشامل الدخل

 االلتزامات األصول 
 6102 6135 6102 6135 
       عماني ألف لاير  عماني ألف لاير  عماني ألف لاير  عماني ألف لاير 

     المتوقعالتدفق النقدي 
 311 616 - - أشهر 2اقل من 

 ======= ======= ======= ======= 
 



 

 

 

  26صفحة 
  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 
 معلومات القيمة العادلة - 06

  

 6132ديسمبر  13عتبر اإلدارة أن القيم العادلة لكافة األدوات المالية كما في تستنادا  إلى طريقة التقييم الموضحة أدناه، إ
 . جوهريا  عن قيمها الدفترية إختالفا   ال تختلف

 
 تقدير القيم العادلة

 
 مات:ة لألصول واإللتزاـم العادلـر القيـي تقديـة فـرق الرئيسية واالفتراضات المستخدمـالط التالي اإليضاحيلخص 

 
 والسلفالقروض 

 
تم . هذه التدفقاتل تم حساب القيمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة لألصل والفوائد

ات سداد بالنسبة للقروض التي ليس لها فتر . فتراض حدوث سداد القروض في تواريخ السداد التعاقدية متى انطبق ذلكإ
طر التحصيل يتم تقدير السداد على أساس الخبرة في الفترات السابقة عندما كانت محددة أو تلك التي تخضع لمخا

يتم تقدير التدفقات  .معدالت الفائدة بمستويات مماثلة للمستويات الحالية، بعد تعديلها بأي فروق في توقعات معدل الفائدة
لتدفقات النقدية يتم تقدير ا .مة في اإلعتبارالنقدية المستقبلية بوضع مخاطر االئتمان وأي مؤشر على اإلنخفاض في القي

المستقبلية ألي تصنيفات قروض متجانسة على أساس المحفظة ويتم خصمها بالمعدالت الحالية للقروض المماثلة 
تعكس القيم العادلة المقدرة التغييرات في مركز االئتمان منذ  .المقدمة للمقترضين الجدد ذوي مالمح االئتمان المماثلة

 .خ تقديم القروض كما تعكس التغييرات في معدالت الفائدة في حالة القروض ذات معدالت الفائدة الثابتةتاري
 

 اإلستثمارات 
 

مع عدم وجود أي خصم لتكاليف  قائمة المركز الماليتستند القيمة العادلة على األسعار المدرجة بالسوق في تاريخ 
تم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة في حالة عدم وجود سعر مدرج للسوق ي المعاملة

 .وأية طرق أخرى للتقييم
 

عند استخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة تستند التدفقات النقدية المستقبلية على أفضل تقديرات اإلدارة ومعدل 
 .قائمة المركز الماليتاريخ الخصم هو معدل سائد بالسوق بالنسبة ألداة مالية مماثلة في 

 
 
 
 



 

 

 

  21صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 

 )تابع( معلومات القيمة العادلة - 06

 /من البنوكالبنك أرصدة الحسابات الجارية المستحقة لصالح
 

للقيمة  من البنوك، تعد بمثابة تقدير مناسب / تم إعتبار أن القيمة الدفترية ألرصدة الحسابات الجارية المستحقة لصالح
 .العادلة نظرا  لطبيعتها قصيرة األجل

 
 الودائع البنكية وودائع العمالء 

 

لغ يتم اعتبار أن القيمة العادلة هي المب محددةبالنسبة للودائع تحت الطلب والودائع التي ليس لها فترات استحقاق 
 تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات االستحقاق .قائمة المركز الماليالمستحق السداد عند الطلب في تاريخ 

ع ستخدام معدالت الفائدة المعروضة حاليا  للودائإالثابتة، متضمنة شهادات اإليداع، على التدفقات النقدية المخصومة ب
األجل مع المودعين في اإلعتبار عند تقدير  ال يتم أخذ قيمة العالقات طويلة .ذات فترات االستحقاق الباقية المماثلة

 .القيم العادلة
 

 رى خأأدوات مالية 
 

من ارتباطات ئتمان، والتي تتضإلوالمتعلقة باقائمة المركز المالي  ال يتم إجراء تسويات للقيمة العادلة لألدوات المالية خارج
ة وخطابات الضمانات سارية المفعول ألن اإليرادات المستقبلية المرتبط تحت الطلب عتمادات المستنديةإللتقديم االئتمان وا

ئتمان إات تفاقيات ذإل قائمة المركز الماليبها تعكس جوهريا  األتعاب والعموالت التعاقدية المحملة بالفعل في تاريخ 
 .ستحقاق مماثلينإو 
  

لعمالت لتم إدراج تعديالت القيم السوقية لتلك العقود  .ستنادا  إلى أسعار السوق إيتم تقييم عقود صرف العمالت األجنبية 
 .في األصول واإللتزامات األخرى األجنبية 

 
 القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية

 

 .القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالية تعادل تقريبا  قيمتها الدفترية كما هو مبين في قائمة المركز المالي
 

 
 

 



 

 

 

  24صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 

 معلومات القيمة العادلة )تابع( - 06
 

 قياس القيمة العادلة المدرج في قائمة المركز المالي
 

بناء على درجة  1إلى  3إلى مستويات من  ةمقس مالاً لإلدراج األولي بالقيمة العادلة، ت المالية التي تم قياسها إلحاقيقدم الجدول التالي تحليالً لألدوا

 مالحظة القيمة العادلة:  
 

  قياس القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط ألصول وإلتزامات مماثلة3المستوى :.  
 

  ظة لألصول واإللتزامات، سواء حالمال 3المستوى : قياس القيمة العادلة المشتقة من المدخالت عدا األسعار المدرجة المضمنة في 6المستوى

 و  ;بشكل مباشر )مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )مثل : المشتقة من األسعار(
 

  ظة ح: قياس القيمة العادلة المشتقة من أساليب التقييم متضمنة مدخالت األصول واإللتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق المال1المستوى

       .ظة(حغير مال )مدخالت
 

 المجموع  التكلفة 0المستوى   6المستوى  0المستوى  6102ديسمبر  00فى 

لاير الف  

 ع ماني

لاير الف 

 ع ماني

لاير الف 

 ع ماني

 لاير الف  لاير ع مانيالف 

 ع ماني
      

      استثمارات متاحة للبيع

 19.675 - - 2.308 17.367 أدوات أوراق  مالية

 16.561 - - 01.026 6.363 صكوك

 ======= ======= ======= ======= ====== 

       6135ديسمبر 13فى 

      
      

      استثمارات متاحة للبيع

 19.209 - - 2.327 32.776 أدوات أوراق  مالية

 32.581 - - 31.387 2.185 صكوك

 ======= ======= ======= ======= ====== 
 

ة ناساليب التقييم صافي القيمة العادلة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة، المقارنة مع ادوات مالية مشابهة حيث تتوفر اسعار السوق ممكتتضمن 

 معدالت الفائدة االساسية وغير المتعرضة للمخاطر،تتضمن االفتراضات ومدخالت واساليب التقييم المستخدمة  .المالحظة واسايب تقييم أخرى

المثلى التي تستخدم لتقدير معدالت الخصم واسعار السندات واالسهم، معدالت صرف العمالت  وزيع المخاطر االئتمانية واالساليب األخريوت

 .االجنبية وعمليات تسعير  االسهم والمؤشرات وتوقعات تأرجح االسعار والروابط بينها
   

والمشتقات تتوفر االسعار ممكنة المالحظة او مدخالت النماذج عادة بأسواق االوراق المالية واوراق الدين ومشتقات االوراق المالية المتداولة 

ير اإلدارة دان توفر اسعار السوق ممكنة المالحظة والمدخالت النموذجية يقلالن الحاجة الى حكم  وتق .البسيطة الفورية مثل مبادالت اسعار الفائدة

ويختلف توفر اسعار السوق ممكنة المالحظة والمدخالت على المنتجات واالسواق وهي  .كما يقلالن عنصر عدم التأكد في تقدير القيم العادلة

 .عرضة للتغيرات استنادا على االحداث المحددة واالحوال العامة باالسواق المالية

 

 6والمستوى  0التحويل بين المستوى 

 ةالمتاح لالستثمارات العادلة للقيمة الهرمي التسلسل من 1 والمستوى  6 والمستوى  0 المستوى  بين تحويالت هناك تكن لم
 .السنة خالل للبيع



 

 

 

  22صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 

 إدارة المخاطر - 08
 

 قسم إدارة المخاطر في .هي مخاطر االئتمان والسيولة والسوق أهم أنواع المخاطر المالية التي يتعرض لها البنك إن 
ا القسم المهام األساسية لهذإن  .البنك وحدة مستقلة ومخصصة لهذا الغرض وتتبع مباشرة للجنة المخاطر بمجلس اإلدارة

إن عدم وجود ا فذول .التشغيل السوق ومخاطر هي تقييم ومراقبة والتوصية بإستراتيجيات مراقبة مخاطر اإلئتمان ومخاطر
العوامل التي  من بين أي نوع من أنواع التبعية المباشرة أو غير المباشرة والعضوية الدائمة في جميع لجان البنك، تعتبر

  .تعكس إستقاللية عمل قسم إدارة المخاطر ودوره الرئيسي في البنك
 

ــافة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمن مجموعة كبيرة من اللجان باإلضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إلى اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة  يتمحور إطار عمل إدارة المخاطر ضـ
ــــات التي تطبقها  .ألغراض الموافقة والتقرير ــ ــياســ ــ ــ ــــتراتيجيات والســ ــ ــــلطة العامة للموافقة على اإلســ ــ يملك مجلس اإلدارة الســ

ــــات واإلجراءات  .مختلف لجانه الفرعية ــ ــ ــياســ ــ ــ ــ ــــتعراض جميع الســ ــ ــ ــــئولة عن إســ ــ ــ لجنة إدارة المخاطر في مجلس اإلدارة مســ
ــياتها لمجلس اإلدارة للموافقة عليهاالخاصـــــة بالمخا ــا  بإســـــتعراض ســـــجل  .طر ووضـــــع توصـــ كما تقوم لجنة المخاطر أيضـــ

 .الدورية عرضه على مجلس اإلدارة في إجتماعاتهالخاص بالبنك المقدم من قسم إدارة المخاطر و  المخاطر
 

  مخاطر االئتمان 
 

من أجل التحكم في مســــتوى مخاطر االئتمان يقوم البنك  .أهم المخاطر التي يتعرض لها البنك هي مخاطر االئتمانإن 
  .بالتعامل مع األطراف المقابلة ذات الموقف االئتماني الجيد

 
ــــي  لجنة اإلئتمانتعد  ــــكل رئيســ ــــؤولة بشـــ ــــلطة الموافقة النهائية على اإلئتمان بالبنك، وهي مســـ في مجلس اإلدارة بمثابة ســـ

ــــتعراض عن الموافقة على جميع مقترحات اإلئتمان ال ــ ــ ــ ــــؤولة كذلك عن إســ ــ ــ ــ ــــالحيات اإلدارة ومســ ــ ــ ــ تي تخرج عن نطاق صــ
كما تعد هذه اللجنة أيضا  بمثابة سلطة الموافقة النهائية على اإلستثمارات التي تخرج  .سياسات اإلئتمان والموافقة عليها

وهي مخولة بالنظر في  لجنة إدارة اإلئتمان هي الجهة المســـؤولة عن إتخاذ قرارات اإلدارة .عن نطاق صـــالحيات اإلدارة
 .كافة المسائل المتعلقة باإلئتمان وصوال  إلى حدود معينة

 
ــــتقل لتقييم المخاطر في مقترحات اإلئتمان التي  ــــم إدارة المخاطر من خالل نظام مســ ــــطة قســ تدار مخاطر اإلئتمان بواســ

 .ةتي تملك سلطة الموافقة النهائيريال عماني قبل أن يتم النظر فيها من قبل الجهات الألف  311,111تزيد على حدود 
ــــاعد الجهات التي تملك  ــ ــ ــــاحبة لإلئتمان، مما يســ ــ ــ ــــنيف المخاطر من أجل تحليل المخاطر المصــ ــ ــ يطبق البنك نظاما  لتصــ

 باإلضافة إلى ذلك، . سلطة الموافقة على إتخاذ القرارات الخاصة باإلئتمان



 

 

 

  22صفحة 
 6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 )تابع( إدارة المخاطر - 08

 )تابع( مخاطر االئتمان

ــــاعدة في  ــ ــ ــ ــ ــــم إدارة المخاطر بالمسـ ــ ــ ــ ــ ــنيفات الملتزمين والقيام بتحليالت كبيرة منتظمة لمحفظة  /يقوم قسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتعراض تصـ ــ ــ ــ ــ إسـ
ــــ  /تم تحديد نســـــبة المخاطر القصـــــوى لألفراد .اإلئتمان ومراقبة حدود تركيز اإلئتمان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من  %35المجموعات المقابلة بـــ

القاعدة الرأســمالية للبنك وفقا  لما هو مقرر من قبل البنك المركزي العماني، على أن يتم الحصــول على موافقته المســبقة 
      .إذا تطلب األمر وضع حدود أعلى بالنسبة للمشاريع الوطنية الهامة

ــا   يطبق البنك ــ ــــنيف اإلئتماني المتعلقةتقديرات الأيضــ ــــوعة ل للوكاالت الخارجية للتصــ لبلدان من بالحدود اإلئتمانية الموضــ
ــــمان تنويع المحفظة اإلئتمانية من ناحية معدالت المخاطر ــ ــ ــ ــــية والمخاطر الجغرافية أجل ضــ ــ ــ ــ ى تمت الموافقة عل .الرئيســ

فيمــا يلي  .ة إتفــاقــا  تــامــا  مع توجيهــات البنــك المركزي العمــانيالقروض الفرديــة متفقــ .هــذه الحــدود من قبــل مجلس اإلدارة
 تحليالت اإلئتمان:

  
 التركيز الجغرافي (أ) 

 _________إلتزامات_________  ____________أصول_________  
       
قروض  

 لفـوس
  وتمويل

 وكـــلبن

الي ـإجم
القروض 
 والسلف
 والتمويل
 للعمالء

إستثمارات 
في أوراق 

 ةــــــــمالي

 
ودائع من 

 الءـــــعم

 
 مستحق إلى

 وكـــــــبن

 
إلتزامات 
 ةـعرضي

لاير الف  
 ع ماني

لاير الف 
 ع ماني

لاير الف 
 ع ماني 

لاير الف 
 ع ماني

لاير الف 
 ع ماني

لاير الف 
 ع ماني

        6102ديسمبر  00
 932.027 249.026 2.882.711 222.095 3.101.807 142.890 سلطنة عُمان

دول مجلس التعاون 
 32.128 89.973 2.252 - 5.667 92.600 الخليجي األخرى
أوروبا وأمريكا 

 60.011 الشمالية
 
- 32.676 8 - 45.695 

 36.098 11.550 221 - - 44.968 أفريقيا و سيا
 ------ ------- ------ ------ ------ ------ 
 340.469 3.107.474 254.771 2.885.189 350.549 1.045.948 
 ======= ======= ====== ======= ====== ======= 
        6135ديسمبر  13

 717.374 21.137 6.578.166 375.844 6.738.871 41.671 سلطنة عُمان
دول مجلس التعاون 
 18.787 387.766 6.672  7.843 62.577 الخليجي األخرى
أوروبا وأمريكا 

 67.737 الشمالية
 
- 38.748 5 63.375 47.671 

 47.857 62.851 727 - - 41.771 أفريقيا و سيا
 ------ ------- ------ ------ ------ ------ 
 317.445 6.767.864 615.381 6.586.173 117.724 744.137 
 ======= ======= ====== ======= ====== ======= 



 

 

 

  22صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 
 )تابع(  إدارة المخاطر - 08
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  (0)
 
 التركيز حسب العمالء ( ب)
 _________إلتزامات_________  ____________أصول_________  
       

 قروض 
 لفـوس

 الى وتمويل
 بنوك

الي ـإجم
القروض 
 والسلف
 والتمويل
 للعمالء

إستثمارات 
في أوراق 

 ةــمالي
 

ودائع من 
 الءــعم

 
ودائع من 

 وكـــبن
 

إلتزامات 
 ةـعرضي

 ريالالف  
 ُعماني 

 ريال الف 
 ُعماني 

ريال الف 
 ُعماني 

ريال الف 
 ُعماني 

ريال الف 
 ُعماني 

ريال الف 
 ُعماني 

       6102ديسمبر  00
 195 - 601.045 - 1.393.700 - أفراد

 1.039.701 350.549 1.135.715 58.738 1.593.796 340.469 شركات
 6.052 - 1.148.429 196.033 119.978 - جهات حكومية

 ------ ------- ------ ------ ------ ------ 
 340.469 3.107.474 254.771 2.885.189 350.549 1.045.948 
 ======= ======= ====== ======= ====== ======= 
       6135ديسمبر  13

 445  214.146  3.126.265 - أفراد
 761.812 117.724 781.516 47.252 3.171.772 317.445 شركات

 38.827 - 3.187.487 352.517 73.561 - جهات حكومية
 ------ ------- ------ ------ ------ ------ 
 317.445 6.767.864 615.381 6.586.173 117.724 744.137 
 ======= ======= ====== ======= ====== ======= 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  23صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر - 08
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان   (0)
 

 التركيز حسب القطاع االقتصادي (ج)
     _________إلتزامات_________  __أصول_  
 إجمالي  

 والسلف القروض
 للعمالء والتمويل

 
 عمالء ودائع من

 
 عرضية إلتزامات

 ريال ُعمانيالف  

  
 ريال ُعماني الف  ريال ُعماني الف 

    6102ديسمبر  00
 195 601.045 1.393.700 أفراد

 38.312 43.645 128.205 يةدولتجارة 
 487.567 140.291 564.320 إنشاءات
 64.075 38.603 233.535 صناعة

 28.607 8.841 38.513 تجارة جملة وتجزئة
 87.453 2.025 45.487 اتصاالت ومرافق 

 234.532 82.480 180.735 خدمات مالية
 6.052 1.148.429 119.978 حكومية

 73.795 153.137 169.095 خدمات أخرى 
 25.360 666.693 233.906 أخرى 

 ------- -------- ------- 
 3.107.474 2.885.189 1.045.948 
 ======== ========= ======= 
    6135ديسمبر  13

 445 214.146 3.126.265 أفراد
 53.186 55.117 333.877 يةدولتجارة 

 512.745 321.257 451.547 إنشاءات
 42.771 41.451 663.351 صناعة

 11.266 7.783 11.723 وتجزئةتجارة جملة 
 5.188 44.512 44.571 اتصاالت ومرافق 

 71.684 77.166 317.451 خدمات مالية
 38.827 3.187.487 73.561 حكومية

 71.753 361.112 348.581 خدمات أخرى 
 68.361 177.416 613.474 أخرى 

 ------- -------- ------- 
 6.767.864 6.586.173 744.137 
 ======== ========= ======= 

 



 

 

 

  29صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 )تابع(  إدارة المخاطر - 08
 
 )تابع(  مخاطر االئتمان   (0)
 
 إجمالي مخاطر اإلئتمان  (د)

 مخاطر إلئتمانجمالي المتوسط الشهري إل مخاطر اإلئتمان مجموع 
 6102 6135 6102 6135 
 ريال عمانيالف  

 
 ريال عمانيالف 

 
 ريال عمانيالف 

 
 ريال عمانيالف 

      
 317.675 154.004 348.623 146.303 سحب على المكشوف

 6.371.274 2.360.079 6.688.681 2.431.536 قروض
 84.855 115.204 333.711 113.992 قروض مقابل إيصاالت أمانة

 1.273 10.312 2.727 20.817 أوراق تجارية مخصومة
 7.261 7.724 7.274 7.746 سلف مقابل بطاقات ائتمان

 15.414 61.563 41.617 75.522 ذمم مدينةسلف مقابل 
 373.731 264.214 618.835 311.558 تمويل نافذة الصيرفة االسالمية

 ------- ------- ------- ------- 
 6.266.155 2.973.100 6.767.864 3.107.474 المجموع

 ======== ======== ======== ======== 
   

 التوزيع الجغرافي للمخاطر (هـ)
 المجموع الدول األخرى  سلطنة عمان 
     مانيع ألف لاير  عماني ألف لاير  عماني ألف لاير 
    6102ديسمبر  00

 146.303 - 146.303 سحب على المكشوف
 2.431.536 5.230 2.426.306 قروض

 113.992 - 113.992 قروض مقابل إيصاالت أمانة
 20.817 437 20.380 أوراق تجارية مخصومة

 7.746 - 7.746 سلف مقابل بطاقات ائتمان
 75.522 - 75.522 أخرى 

 311.558 - 311.558 تمويل نافذة الصيرفة االسالمية
 -------- ------ -------- 
 3.101.807 5.667 3.107.474 
 ======== ====== ======== 

  
    6108ديسمبر  00

 348.623 - 348.623 سحب على المكشوف
 6.688.681 5.363 6.684.328 قروض

 333.711 11 333.271 قروض مقابل إيصاالت أمانة
 2.727 6.781 4.177 أوراق تجارية مخصومة

 7.274 - 7.274 سلف مقابل بطاقات ائتمان
 41.617 - 41.617 أخرى 

 618.835 - 618.835 تمويل نافذة الصيرفة االسالمية
 -------- ------ -------- 
 6.738.871 7.843 6.767.864 
 ======== ====== ======== 



 

 

 

  21صفحة 
  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 

 )تابع(  إدارة المخاطر - 08
 
 )تابع(  مخاطر االئتمان   (0)
 قطاعحسب ال الرئيسية مخاطر اإلئتمانالتعرض النواع توزيع  (و)
 

  
سحب على 

 وفـالمكش
 
 
 روضــق

 
أوراق تجارية 

 ةــمخصوم
 
 

 أخرى 
 
 

 المجموع
قائمة مخاطر خارج 
 المركز المالي

لاير الف  
 عماني

لاير الف 
 عماني

لاير الف 
 عماني

لاير الف 
 عماني

 لايرالف 
 عماني

 لاير الف 
 عماني

       
       6102ديسمبر  00

 29.792 120.213 15.258 - 92.741 12.214 اإلستيراد
 8.520 7.992 281 - 6.962 749 التصدير

 28.607 38.513 3.091 - 25.179 10.243 لتجزئةا /تجارة الجملة
 816 20.606 617 838 14.430 4.721 المناجم والمحاجر

 487.567 564.320 123.344 3.459 374.044 63.473 اإلنشاءات
 64.075 233.535 41.163 7.356 171.658 13.358 التصنيع

 80.532 30.167 5 - 29.955 207 كهرباء وغاز ومياه
 6.921 15.320 - - 14.489 831 نقل واتصاالت

 234.532 180.735 - 8.690 171.024 1.021 مؤسسات مالية
 73.795 169.095 1.122 - 147.119 20.854 خدمات 

 195 1.393.700 7.540 - 1.382.937 3.223 قروض شخصية
 الزراعة واألنشطة

 2.052 14.195 1.735 37 8.496 3.927 بها المرتبطة
 6.052 119.978 1 - 119.977 - حكومية

 - 5.667 - 437 5.230 - قروض خارجية
 22.492 193.438 3.103 - 178.853 11.482 أخرى 

 ----- ------- ------ ------ ------- ----- 
 146.303 2.743.094 20.817 197.260 3.107.474 1.045.948 
 ======= ======== ====== ======= ======== ======= 
       6135ديسمبر  13

 47.227 333.743 35.636 588 74.761 33.317 اإلستيراد
 6.765 617 35 - 17 375 التصدير

 11.266 11.723 6.738 - 38.267 7.534 لتجزئةا /الجملةتجارة 
 3.683 67.171 37 177 66.513 4.322 المناجم والمحاجر

 512.745 451.547 77.577 137 111.138 76.266 اإلنشاءات
 42.771 663.351 54.625 6.324 351.343 33.571 التصنيع

 115 11.317 - - 11.311 7 كهرباء وغاز ومياه
 4.784 44.571 - - 44.421 331 واتصاالتنقل 

 71.684 317.451 - 217 311.558 2.672 مؤسسات مالية
 71.753 348.581 3.171 - 367.715 61.515 خدمات 

 445 3.126.265 7.474 - 3.153.636 1.868 قروض شخصية
 الزراعة واألنشطة

 3.285 31.677 81 - 8.285 1.481 بها المرتبطة
 66.867 73.561 - - 73.561 - حكومية

 66.733 7.843 - 6.781 5.353 - قروض خارجية
 122 351.386 1.734 - 346.263 2.757 أخرى 

 ----- ------- ------ ------ ------- ----- 
 348.623 6.518.615 2.727 326.583 6.767.864 744.137 
 ======= ======== ====== ======= ======== ======= 



 

 

 

  20صفحة 
  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 

 )تابع(  إدارة المخاطر - 08
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان   (0)
 

 اإلستحقاقات التعاقدية المتبقية للمحفظة حسب األنواع الرئيسية لمخاطر اإلئتمان )ز(
 

  
سحب على 
 المكشــوف

 
 

 قروض

 
أوراق تجارية 

 ةـمخصوم

 
 

 أخرى 

 
 

 المجموع

مخاطر خارج 
قائمة المركز 

 المالي
 لاير الف  

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

 لاير الف 

 عماني

 لاير الف 

 عماني

       
       6102ديسمبر  00

 405.945 65.960 1.378 20.817 36.450 7.315 شهر واحد لغاية
 43.447 208.825 7.722 - 193.788 7.315 أشهر 0 – 0من 
 35.652 49.838 5.607 - 36.916 7.315 أشهر 2 – 0من 
 19.917 24.868 11.978 - 5.575 7.315 أشهر  2 – 2من 
 23.515 23.775 16.152 - 308 7.315 شهر 06 – 2من 
 202.547 269.239 84.913 - 147.750 36.576 سنوات 0 – 0من 
 249.092 185.047 9.942 - 138.529 36.576 سنوات  8 – 0من 

 65.833 2.279.922 59.568 - 2.183.778 36.576 سنوات 8أكثر من 
 ------ -------- ------ ------ -------- ------- 
 146.303 2.743.094 20.817 197.260 3.107.474 1.045.948 
 ====== ======== ====== ====== ======== ======= 
       6135ديسمبر  13

 176.734 27.176 4.672 2.727 48.722 7.421 شهر واحد لغاية
 48.621 87.424 1.478 - 72.536 7.421 أشهر 1 – 3من 
 41.531 46.712 4.215 - 11.217 7.421 أشهر 2 – 1من 
 67.713 37.337 2.741 - 1.834 7.421 أشهر  8 – 2من 
 37.687 68.568 31.132 - 33.751 7.421 شهر 36 – 8من 
 372.541 653.785 73.185 - 341.375 17.135 سنوات 1 – 3من 
 336.682 614.777 37.388 - 348.121 17.135 سنوات  5 – 1من 

 11.724 6.334.824 41.573 - 6.114.177 17.132 سنوات 5أكثر من 
 ------ -------- ------ ------ -------- ------- 
 049.620 6.219.612 2.727 026.290 6.362.964 344.103 
 ====== ======== ====== ====== ======== ======= 

 



 

 

 

  26صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 

 )تابع(  إدارة المخاطر - 08

 )تابع(  مخاطر االئتمان   (0)
 القطاعحسب تأخرة السداد موغير  تأخرة السدادتوزيع القروض منخفضة القيمة والقروض م (ح)

 
  

 

 

 

 قروض منتجة

 

 

 

قروض غير 

 منتجـــــــــة

 

 

مخصصات 

عامـــــــــة 

 محتفظ بها

 

 

مخصصات 

خاصــــــة 

 محتفظ بها

 

 

 

مخصص 

 فوائــــــد

مخصص 

محدد تم 

تكوينه 

خــالل 

 العــــــــــــام

 

 

قروض 

مشطوبة 

 خالل العـــام

 لاير الف  

 عماني

 لايرالف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

 لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

        

        6102ديسمبر  00

 - 7 7.808 1.262 1.150 9.457 110.756 اإلستيراد

 - - 2 4 71 8 7.987 التصدير

 - 3 18.829 4.937 182 23.616 14.897 التجزئة /تجارة الجملة

 - 299 3 878 207 7 20.599 والمحاجر المناجم

 - 3.846 2.442 4.128 5.688 3.214 561.106 اإلنشاءات

 42 - 154 75 2.444 229 233.306 التصنيع

 - - 7 - 316 8 30.159 كهرباء وغاز ومياه

 - - - - 160 - 15.320 نقل واتصاالت

 - - - - 1.897 1 180.734 مؤسسات مالية

 - 61 159 140 1.693 484 168.611 خدمات 

 87 11.379 9.210 21.143 24.485 40.013 1.353.687 قروض شخصية

 واألنشطة الزراعة

 - - 0 3 148 11 14.184 المرتبطة بها

 - - - - 1.259 - 119.978 حكومية

 - - 910 4.429 6 5.230 437 قروض خارجية

 - 410 113 539 1.994 1.060 192.378 أخرى

 ------------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- ------- 

 3.024.139 83.335 41.700 37.542 39.640 16.005 129 

 ======== ====== ====== ====== ====== ===== ==== 
        6135ديسمبر  13

 16 7 2.274 3.621 3.643 7.115 311.412 اإلستيراد

 - - 3 1 6 5 616 التصدير

 67 6 32.654 4.814 87 63.157 8.714 التجزئة /تجارة الجملة

 6 577 6 571 673 4 67.128 المناجم والمحاجر

 63 37 6.371 567 4.517 6.746 451.715 اإلنشاءات

 7 3 615 376 6.617 432 661.714 التصنيع

 3 - 5 - 113 7 11.311 كهرباء وغاز ومياه

 3 - - - 442 - 44.571 نقل واتصاالت

 - - - - 3.127 - 317.451 مؤسسات مالية

 21 6 313 72 3.484 613 348.126 خدمات 

 711 7.171 7.477 34.747 61.635 62.278 3.115.842 قروض شخصية

 واألنشطة الزراعة

 - - 1 7 311 31 31.627 المرتبطة بها

 - - - - 735 - 73.561 حكومية

 - - 282 4.468 67 5.363 6.761 قروض خارجية

 2 41 348 323 3.215 164 356.727 أخرى

 ------------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- ------- 

 6.726.881 24.813 17.786 67.137 11.717 7.766 781 

 ======== ====== ====== ====== ====== ===== ==== 



 

 

 

  21صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

  
  )تابع(  إدارة المخاطر - 08

 )تابع(  مخاطر االئتمان   (0)
 

 حسب التوزيع الجغرافي تأخرة السداد والقروض متوزيع القروض منخفضة القيمة  )ط(
 

  

 

 

إجمالـي 

 القروض

 

 

قروض 

غير 

 منتجـــة

 

مخصصات 

عامة 

محتفظ 

 بهــا

 

 

مخصصات 

خاصـــــــة 

 محتفظ بها

 

 

 

مخصص 

 فــــــوائد

 

مخصص تم 

ه تكوين

خـالل 

 العـــام

 

 قروض 

مشطوبة 

 خالل العـــام

 لاير الف  

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

 لاير الف 

 عماني

 لاير الف 

 عماني

 لاير الف 

 عماني

 لاير الف 

 عماني

        

        6102ديسمبر  00

 129 16.005 38.730 33.113 41.694 78.105 3.101.807 سلطنة عمان 

 - - 910 4.429 6 5.230 5.667 الدول األخرى

 ------------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ 

 3.107.474 83.335 41.700 37.542 39.640 16.005 129 

 ======== ====== ====== ====== ====== ===== ==== 

        6135ديسمبر  13

 781 7.766 11.336 66.578 17.724 58.731 6.738.871 سلطنة عمان 

 - - 282 4.468 67 5.363 7.843 الدول األخرى

 ------------- --------- --------- --------- --------- -------- ------ 

 2.827.924 64.931 37.792 27.018 33.808 8.722 890 

 ======== ====== ====== ====== ====== ===== ==== 

 

 الضمانات المحتفظ بها  في اإلعتبار تعرض لمخاطر اإلئتمان دون أخذقصى ا )ي(
 

 6102 6135 

 قائمة المركز الماليبنود 
ريال ُعماني 

 باآلالف

 ريال ُعماني 
 باآلالف

   
 18.612 28.875 سندات خزانة

 317.112 340.060 بنوكوتمويل الى قروض وسلف 
 6.768.112 2.988.592  لعمالءوتمويل الى ا قروض وسلف

 361.355 179.670 سندات تنمية حكومية
 ------- ------- 
 3.537.197 1.162.711 

   المركز المالي بيانبنود خارج 
 278.547 890.145 ضمانات مالية

 ------- ------- 
 4.427.342 1.212.630 
 ========= ========= 

 

  3.171.111لاير عماني ) 3.551.111  ، كانت خسالالالالالالائر االنخفاض في القيمة سالالالالالالتزداد بمبلغ6132ديسالالالالالالمبر  13كما في تاريخ 
 .لم يتحصل البنك على ضمان إضافي للقروض والسلف منخفضة القيمة لو (6135لاير عماني عام 

 



 

 

 

  24صفحة 
  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 
 )تابع(  إدارة المخاطر - 08
 

 مخاطر السيولة (6)
 

عند خر والتي تسدد بتسليم مبالغ نقدية او اصل مالي آهي عدم مقدرة البنك المستقبلية للوفاء بإلتزاماته مخاطر السيولة 
الحصول على السيولة لمواجهة النقص في الودائع أو الزيادة في إستحقاقها، وتنشأ هذه المخاطر عند عدم قدرة البنك في 

 .األصول
 

إدارة مخاطر سيولة البنك تعمل وفقا  لوثيقة سياسة مخاطر الخزينة التي أقرها مجلس اإلدارة إلى جانب توجيهات البنك 
ن رىء وإجراءات من شأنها أتتضمن سياسة الخزينة أيضا  خطط طوا .المركزي العماني المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة

تتضمن خطة  .تجعل البنك دائما  في وضع يمكنه من الوفاء بإلتزاماته إضافة إلى تمويل نمو األصول والعمليات التجارية
الطوارىء مراقبة فعالة للتدفقات النقدية بشكل يومي واإلحتفاظ بأصول تجارية نوعية ذات سيولة عالية يمكن بيعها بسهولة 

 .يحتفظ البنك بمصادر إئتمان كافية من بنوك محلية ودولية لتلبية أي متطلبات سيولة غير متوقعة .ية مماثلةبمبالغ مال
 

دي وفقا  لمنهج التدفق النق .يراقب البنك مخاطر السيولة الخاصة به من خالل منهج التدفق النقدي ومنهج المخزون 
 يقوم بتصنيف جميع األصول وااللتزامات إلى فترات زمنية ينشىء البنك تقرير إستحقاقات األصول واإللتزامات الذي

على االلتزامات المتراكمة )التدفقات  %35وفي هذا الشأن يلتزم البنك إلتزاما  تاما  بنسبة  .سنوات 5تتراوح من شهر حتى 
د وضع ذلك فق باإلضافة إلى .الخارجية( على عجز السيولة المحددة من قبل البنك المركزي للفترات حتى سنة واحدة

بنك مخاطر ، يراقب ال. وفقا  لمنهج المخزون البنك نسبة داخلية للعجز في السيولة للفترات التي تزيد عن سنة واحدة
  .قائمة المركز الماليالسيولة من خالل نسب السيولة والتي تعكس السيولة المضمنة في 

 

 عدم تعرض البنك لخاطر السيولة وفي نفس الوقت يتولى قسم الخزينة بالبنك ضبط ومراقبة مخاطر السيولة وضمان
مكتب األوسط في قسم إدارة المخاطر أيضا  وضع سيولة البنك وإبالغ قسم ال يراقبو  .اإلستغالل األمثل ألموال البنك
 .الخزينة بفجوة السيولة لمعالجتها

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  22صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 
 )تابع(  إدارة المخاطر - 08

 )تابع( مخاطر السيولة (6)
 

 بيان إستحقاق األصول واإللتزامات
  

مستحق عند 

الطلب وحتى 

 ومـــــــي 01

 

ق ــــمستح

 اللـــــــــخ

 أشهر 0-2

 

 ق ـــــــمستح

 اللــــــــــــخ

 شهرا   2-06

 

 قـــــــمستح

 اللــــــــــــخ

 سنوات 0-8

 

 قـــمستح

 سـبعد خم

 واتـــــسن

 

 

 

 المجموع

لاير الف  

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

 لاير الف 

 عماني

       

       6102ديسمبر  00

       وأرصدة لدى البنك نقد 

 265.889 811 - - - 265.389 المركزي العماني

 340.060 - 9.755 58.971 178.227 93.107 قروض وسلف لبنوك

 2.988.592 1.436.741 742.836 170.409 335.752 302.854 قروض وسلف لعمالء

 36.236 - 16.561 19.675 - - إستثمارات متاحة للبيع

       إستثمارات محتفظ بها           

 218.535 87.896 89.523 12.251 19.250 9.615 لتاريخ اإلستحقاق

 1.589 1.589 - - - - أصول غير ملموسة

 8.328 8.328 - - - - ممتلكات ومعدات

 92.814 7.347 60 480 67.387 17.540 أصول أخرى

 3.952.043 1.542.401 858.735 261.786 600.616 688.505 األصول مجموع
 

      

 350.549 - - 200.200 81.641 68.708 مستحق لبنوك

 2.885.189 604.658 1.027.239 434.291 457.994 361.007 ودائع من عمالء

 128.430 3.183 6.707 1.298 79.003 38.239 إلتزامات أخرى

 53.875 - 53.875 - - - ثانويقرض 

 534.000 370.878 115.500 - 47.622 - المساهمينحقوق إجمالي 

       اإللتزامات  مجموع

 3.952.043 978.719 1.203.321 635.789 666.260 467.954 المساهمينوحقوق 
 
 
 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

  22صفحة 
  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 
 )تابع(  إدارة المخاطر - 08
 

  )تابع( مخاطر السيولة (6)
 

 )تابع(  بيان إستحقاق األصول واإللتزامات
  

مستحق عند 

الطلب وحتى 

 ومـــــــي 01

 

ق ــــمستح

 اللـــــــــخ

 أشهر 0-2

 

 ق ـــــــمستح

 اللــــــــــــخ

 شهرا   2-06

 

 قـــــــمستح

 اللــــــــــــخ

 سنوات 0-8

 

 قـــمستح

س ـبعد خم

 واتـــــسن

 

 

 

 المجموع

لاير الف  

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

 لاير الف 

 عماني

       

       6108ديسمبر  00

       نقد وأرصدة لدى البنك 

 418.711 511 - - - 418.111 المركزي العماني

 317.112 - 61.331 67.768 68.161 58.774 قروض وسلف لبنوك

 6.768.112 3.174.511 288.118 367.774 132.671 613.111 قروض وسلف لعمالء

 15.716 - 32.581 38.618 - - إستثمارات متاحة للبيع

       إستثمارات محتفظ بها           

 328.183 8626 331.255 7.618 - 18.615 لتاريخ اإلستحقاق

 7.785 7.785 - - - - أصول غير ملموسة

 3.872 3.872 - - - - ممتلكات ومعدات

 28.836 4.118 4 34.617 45.515 5.782 أصول أخرى

 1.291.120 0.419.132 349.220 092.699 190.013 242.223 األصول مجموع
 

      

 117.724 - 82.651 17.511 - 374.334 مستحق لبنوك

 6.586.173 717.877 763.678 178.773 466.461 611.731 ودائع من عمالء

 333.466 3.161 31.217 35.377 53.831 16.224 إلتزامات أخرى

 311.775 67.775 65.111 51.111 - - ثانويقرض 

 472.568 468.724 - - 42.725 - المساهمينحقوق إجمالي 

       اإللتزامات  مجموع

 1.581.123 3.687.241 751.327 471.527 563.185 417.583 المساهمينوحقوق 
 
 

 

      

 
 

   
 



 

 

 

  22صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 )تابع(  إدارة المخاطر - 08

 مخاطر السوق  
  .تتضمن مخاطر السوق مخاطر العمالت ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر أسعار األسهم 

  مخاطر العمالت )أ( 

العملة الرئيسية التي يتعرض البنك لمخاطر  .يتعرض البنك إلى مخاطر العمالت من التعامالت بالعمالت األجنبية
حيث أن العملة التي يظهر بها البنك قوائمه المالية هي الريال الُعماني  .العمالت من التعامل بها هي الدوالر األمريكي

تمويل حصة ك بيقوم البن ,لذا تتأثر القوائم المالية للبنك من الحركة في أسعار الصرف بين هذه العمالت والريال الُعماني
 .كبيرة من أصوله المالية بنفس عمالت القياس ذات الصلة وذلك لتخفيف تعرضه لمخاطر العمالت األجنبية

 
 .يؤدي تعرض البنك للتعامالت إلى نشوء أرباح وخسائر في العمالت األجنبية ويتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل

مستوى مقبول عن طريق بيع وشراء العمالت األجنبية بالمعدالت هو في  يتأكد البنك أن صافي تعرضه لتلك المخاطر
يتم إحتساب مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية بمتوسط مجموع صافي المراكز  .ا  الفورية عندما يرى ذلك ضروري

لعمالت ا التعرض لمخاطر. ، أيهما أعلى، للعمالت األجنبية المحتفظ بها لدى البنكالقريبة أو صافي المراكز البعيدة
  األجنبية موضح أدناه:

 التعرض لمخاطر العمالت أجنبية
 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 313.657 22.165 بالدوالر األمريكي مقومةصافي أصول 
    31.741 4.845 بعمالت أجنبية أخرى  مقومةصافي أصول 

 27.010 346.311 
   

  مخاطر معدالت الفائدة )ب(
  

تخضع عمليات البنك إلى مخاطر تذبذب سعر الفائدة إلى المدى الذي تصبح فيه األصول التي تجني فوائد واإللتزامات 
تهدف أنشطة إدارة المخاطر إلى ترشيد صافي دخل الفوائد شريطة . التي تحتسب عنها فائدة مستحقة في أوقات مختلفة

فات بإتباع يقوم البنك بمعالجة االختال .ع اإلستراتيجيات التجارية للبنكأن تكون معدالت سعر الفائدة بالسوق متناسقة م
ادة يتم عرض التفاصيل المتعلقة بإع .إرشادات السياسات وتقليل المخاطر بمقاربة إعادة تسعير األصول واإللتزامات

 العادية، وتعرض كذلك اإلختالفات ومخاطر معدالت الفائدة على لجنة األصول واإللتزامات خالل إجتماعاتها تسعير
فيما يلي تأثير مخاطر معدالت الفائدة على األرباح في الدفاتر المحاسبية  .على لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة

  للبنك:
 تأثير مخاطر معدالت الفائدة على األرباح في الدفاتر المحاسبية للبنك

 
 ٪6 –+ أو  ٪0 –+ أو  
 6102 6135 6102 6135 

 ُعمانيالف ريال  ُعمانيالف ريال  ُعمانيالف ريال  ُعماني الف ريال  

     
 34.254 15.658 7.167 7.829 ريال عماني

 5.388 9.942 6.588 4.971 دوالر أمريكي
 677 298 344 149 عمالت أخرى 

 12.949 10.070 25.898 20.141 
     



 

 

 

  23صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 
 )تابع( إدارة المخاطر - 08
 

 مخاطر السوق )تابع( 
 

 )تابع( مخاطر معدالت الفائدة )ب(

 فجوة حساسية الفائدة

ك بمعالجة تلك يقوم البن .تنشأ الحساسية لمعدالت الفائدة من عدم التقابل الزمني لفترات إعادة تسعير األصول مع تلك التي تخص اإللتزامات
 .االختالفات بإتباع الخطوط العريضة للسياسات وتقليل المخاطر بمقاربة إعادة تسعير األصول واإللتزامات

متوسط  

دل ـــمع

 دةـالفائ

مستحق عند 

الطلب وحتى 

 يوم 01

 مستحق خالل

  2 -ر ــــــشه

 رــــــــــــأشه

ق ــــــــمستح

 اللـــــــــــــخ

 شهرا   3-06

ق ــــــــمستح

 اللـــــــــــــخ

 سنوات 0-8

 قـــمستح

بعد خمس 

 واتــــسن

 

غير محمل 

 دـــــــبفوائ

 

 

 المجموع

 الفعلي 

٪ 
لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

 لاير عمانيالف 

         
         6102ديسمبر  00

         نقد وأرصدة لدى البنك 
 265.889 161.380 811 - - - 104.009 ٪0.05 المركزي العماني
 قروض وسلف

 لبنوك وتمويل
0.1٪ 

95.582 243.103 - - - 1.375 340.060 
 وتويل قروض وسلف

 لعمالء
5.2٪ 

557.530 1.067.794 104.217 684.477 574.574 - 2.988.592 
 36.236 19.675 - 16.561 - - - ٪4.84 للبيع إستثمارات متاحة

         إستثمارات محتفظ بها 
 218.535 - 87.896 89.523 12.251 19.250 9.615 ٪2.5 لتاريخ اإلستحقاق

 1.589 1.589 - - - - -  أصول غير ملموسة
 8.328 8.328 - - - - -  ممتلكات ومعدات

 82.814 92.814 - - - - -  أصول أخرى
         

         

 3.952.043 285.161 662.970 790.561 116.468 1.330.147 766.736  األصول مجموع
 

 

       

         

 350.549 - - - - 36.211 314.338 ٪1.7 مستحق لبنوك

 2.885.189 1.027.833 30.110 853.439 428.310 337.152 208.345 ٪1.8 ودائع من عمالء

 128.430 128.430 - - - - -  إلتزامات أخرى

 53.875 - - 53.875 - - - ٪8.0 ثانويقرض 

 534.000 370.878 - 115.500 - 47.622 -  المساهمينحقوق 

 
 

       

         مجموع اإللتزامات

 3.952.043 1.527.141 30.110 1.022.814 428.310 420.985 522.683  المساهمينوحقوق 
         

         

 المركز  بيانفجوة 

  المالي
 

244.053 909.162 
 

(311.842) 

 

(232.253) 632.860 
 

(1.241.980)  

 
 

      

فجوة حساسية 

 الفائدة التراكمية 
 

244.053 1.153.215 841.373 609.120 1.241.980 
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 )تابع(مخاطر السوق  
 

 )تابع( مخاطر معدالت الفائدة )ب(
 )تابع( فجوة حساسية الفائدة  

 

 

 

متوسط  

دل ـــمع

 دةـالفائ

مستحق عند 

الطلب وحتى 

 يوم 01

 مستحق خالل

  2 -ر ــــــشه

 رــــــــــــأشه

ق ــــــــمستح

 اللـــــــــــــخ

 شهرا   3-06

ق ــــــــمستح

 اللـــــــــــــخ

 سنوات 0-8

 قـــمستح

بعد خمس 

 واتــــسن

 

غير محمل 

 دـــــــبفوائ

 

 

 المجموع

 الفعلي 

٪ 
لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

لاير الف 

 عماني

         
         6108ديسمبر  00

         نقد وأرصدة لدى البنك 
 418.711 628.321 511 - - - 371.371 ٪1.35 المركزي العماني
 قروض وسلف

 لبنوك وتمويل
3.1٪ 

25.523 76.475 - - - - 317.112 
وتويل  قروض وسلف

 لعمالء
5.3٪ 

613.111 132.671 367.774 288.118 3.174.511 - 6.768.112 
 15.716 38.618 - 32.581 - - - ٪5.1 للبيع إستثمارات متاحة

         إستثمارات محتفظ بها 
 328.183 - 8.626 331.255 7.618 - 18.615 ٪3.8 لتاريخ اإلستحقاق

 3.872 3.872 - - - - -  أصول غير ملموسة
 7.785 7.785 - - - - -  ممتلكات ومعدات

 28.836 28.836 - - - - -  أصول أخرى
         

         

 1.581.123 128.125 3.184.625 768.557 315.361 177.755 472.682  األصول مجموع
 

 

       

         

 117.724 3.278 - 82.651 - 17.511 376.465 ٪1.7 مستحق لبنوك

 6.586.173 3.182.746 45.324 251.761 128.542 131.263 332.475 ٪3.4 ودائع من عمالء

 333.466 333.466 - - - - -  إلتزامات أخرى

 311.775 - 67.775 65.111 51.111 - - ٪5.1 ثانويقرض 

 472.568 134.624 335.511 - - 42.725 -  المساهمينحقوق 
 

 

       

         مجموع اإللتزامات

 1.581.123 3.564.637 378.518 773.871 438.542 187.772 677.811  المساهمينوحقوق 
         

         

 بيان المركز فجوة 
  المالي

 
377.182 (31.313) 

 

(674.461) 

 

(57.574) 3.614.762 
 

(3.355.356)  

 
 

      

فجوة حساسية 

 الفائدة التراكمية 
 

377.182 377.625 (317.357) (48.574) 3.355.356 

 

  

 
       

 

 

 



 

 

 

  21صفحة 
  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 

 

 إدارة المخاطر )تابع( - 08

 مخاطر السوق )تابع(  

 

 اإلستثمارمخاطر أسعار  )ج(

سهم محفظته اإلستثمارية سعار أ  إن اإلستثمارات في األسهم تتم لهدف إستراتيجي طويل األمد .والمديونية يتعرض البنك لتقلبات أ

فظته بشكل ، إن البنك يقوم بتقييم محوالمديونية اجره في األسهموليس بغرض المتاجرة، وبناءأً عليه فإن البنك ال يحتفظ بمحفظة مت

دائم على أسالالالعار السالالالوق، وأن أية إختالفات بين القيمة الدفترية والقيمة السالالالوقية تعكس في حسالالالاب إعادة تقييم اإلسالالالتثمارات والذي 

 .بالنسبة إلنخفاض قيمة اإلستثمارات الشامل الدخل وبيان الملكيةيظهر في حقوق 

 

 .والمديونية كذلك يقوم البنك بعمل إختبار التحمل وتحليل الحساسية إلتخاذ القرارات المناسبة لمخاطر أسعار األسهم

 

   ٪8أقل من  وأدوات المديونية المدرجة ألسهماإذا كانت أسعار 
لاير عماني فقط )إنخفاض بقيمة  821.271على محفظة األسهم فإن قيمة المحفظه قد تنخفض بمبلغ  %5إذا كان هناك تأثير سلبي 

 .(6135لاير عماني عام  736.111

 

    ٪8أقل من  وأدوات المديونيةألسهم غير المدرجة اأسعار إذا كانت 
مة يتم تقدير القيمة العادلة بإستخدام نموذج صافي القي .تقاس بالقيمة العادلة وسندات تتضمن القوائم المالية حيازة أسهم غير مدرجة

ت على المدخالإذا كانت  .الدفترية والتي تزود من قبل مدير اإلصالالالالدار أو بناء على صالالالالافي القيمة الدفترية للشالالالالركة المسالالالالتثمر بها

 مدرجةالغير  رية لألسالالالالالالالالهممع ثبات المتغيرات األخرى، إلنخفضالالالالالالالالت/إرتفعت القيمة الدفت ٪5بنسالالالالالالالالبة  أعلى / أقل نموذج التقييم

 .(6135لاير عماني عام   647.111لاير عماني )إنخفاض/زيادة بمبلغ  61.125 بمبلغ والسندات

 

 مخاطر التشغيل          

مخاطر التشالالالالالالغيل هي نقص كفاءة نظم المعلومات/الضالالالالالالوابط الداخلية  أو عن أحداث خارجية ال يمكن السالالالالالاليطرة عليها تؤدي إلى 

وغير مالية للبنك. تصاحب هذه المخاطر أخطاء بشرية أو أعطال النظم وعدم كفاية اإلجراءات أو الضوابط وأسباب خسائر مالية 

خارجية. وحسالالالب لجنة بازل لإلشالالالراف على البنوك، فإن مخاطر التشالالالغيل هي مخاطر خسالالالائر مالية ناتجة عن عدم كفاية أو فشالالالل 

وتتضالالالالالالالالمن مخاطر التشالالالالالالالالغيل والمخاطر القانونية ولكن ال تتضالالالالالالالالمن المخاطر  العمليات الداخلية واألنظمة أو من أحداث خارجية.

 اإلستراتيجية ومخاطر السمعة.

 

إدارة  جنةلبيئة رقابية داخلية سالالالالالالليمة.  وجود التي يتم تحديثها بانتظام لضالالالالالالمان التفصالالالالالاليلية يمتلك البنك السالالالالالالياسالالالالالالات واإلجراءات

ارة تقوم لجنة إدار إدارة المخاطر، التي أقرها المجلس، على مستوى ذروتها. تنفيذ إطتقوم ب، اإلدارة لجنة فرعية لمجلس ،المخاطر

مختلفة من عمليات البنك  قطاعاتحدود االحترازية على كمية التوضيح لضمان أن سياسات المخاطر وضعت بوضوح ب المخاطر

فضالالالالالالالالالل ألوالمقبولة دوليا  III/ بازل  IIإدارة المخاطر / بازل  حول يعمانالالبنك المركزي توجيهات ضالالالالالالالالمن تنفيذ توأيضالالالالالالالالالا 

لتي الجنة إدارة المخاطر من اإلدارة العليا للبنك، تتألف الممارسات في مجال إدارة المخاطر بما في ذلك إدارة المخاطر التشغيلية. 

طاق يلية ضمن نفي مراجعة وتقييم ورصد المخاطر التشغيلية. وحدات األعمال هي مسؤولة عن إدارة المخاطر التشغ تسبق اللجنة

بشالالالالالكل جيد وبقيت الخسالالالالالائر الناجمة عن  تحت السالالالالاليطرة، كانت المخاطر التشالالالالالغيلية للبنك 6132عام ل. في السالالالالالنة المالية هاواجبات

 أكفاء على مختلف الوظائف التشغيلية للبنك.موظفون مدربون  يشرفالمخاطر التشغيلية على مستوى منخفض. 

 

سة مخاطر تشغيلية شاملة تتألف من سياإدارة إطار  البنك ، وضعفرصةك إتفاق رأس المال الجديدتنفيذ في عين اإلعتبار  مع األخذ

دارة إإدارة البيانات. سالالياسالالة  إطار الرئيسالالية، وفقدان المخاطرمؤشالالر ومراقبة المخاطر والتقييم الذاتي، وإدارة المخاطر التشالالغيلية، 

قياس عملية الوعملية اإلدارة، و، إدارة المخاطر التشالالالغيليةتضالالالم مكونات  التيإدارة المخاطر للبنك توفر إطار المخاطر التشالالالغيلية 

يلية، تقييم المخاطر التشالالالغبلمسالالالاعدة ل التشالالالغيلية دارة المخاطرإل  لية قد أنشالالالأ البنك أيضالالالا برامجلوالحكم، واألدوار والمسالالالؤوليات. 

 فضال عن جمع وتحليل الخسائر التشغيلية ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
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عن طريق  جراءاتاإلعملية والمكن البنك للتعرف على نقاط الضالالالعف التشالالالغيلية في يالسالالاليطرة على المخاطر والتقييم الذاتي إطار 

ت تقييم نقاط الضالالالالالالالالعف التشالالالالالالالالغيلية في مختلف العملياب الدوائرفريق من الخبراء في مختلف  يقومإجراء ورش عمل التقييم الذاتي. 

السالالالالالالالاليطرة على تمرين إكمال بالتعاون مع وحدات األعمال قد تمكنت من  إن دائرة إدارة المخاطر وتأثيرها المحتمل على البنك. 

 مراجعةتم  ،السالالالالالالالاليطرة على المخاطر والتقييم الذاتي  تمرينك التقليدية. أثناء البنوفروع  الدوائرلجميع المخاطر والتقييم الذاتي 

وابط ضالالالال للتأكد من وجودمن جهة المخاطر التشالالالالغيلية وأينما تم تحديد األحداث ذات المخاطر العالية،  الدوائرالعمليات في مختلف 

ن أمور شمل من بييي ذال، تم إنشاء سجل المخاطر، يم الذاتيالتقيالسيطرة على المخاطر و تمريناالنتهاء من  عند. الرقابة الداخلية

 والمخاطر المتبقية. الرقابة فعاليةوأخرى أحداث المخاطر الكامنة، 

 

كافة ل مؤشالالالالالرات المخاطر الرئيسالالالالاليةقد تم تحديد للبنك تحديد ومراقبة المخاطر الرئيسالالالالالية. لالرئيسالالالالالية مكن إطار مؤشالالالالالر المخاطر ي

في القطاع المصالالالالالرفي التقليدي ويجري رصالالالالالدها على أسالالالالالاس شالالالالالهري. يضالالالالالع فقدان إطار إدارة البيانات اإلجراء لتحديد  الدوائر

 يتم تقديمهاوعلى أسالاس منتظم،  التشالغيليفقدان ال حولفقدان الداخلية والخارجية. يتم جمع البيانات الوتسالجيل واإلبال  عن أحداث 

 نظام اإلبال  عنإن ، من أجل تجنب صالالالدمات غير متوقعة بالنسالالالبة للمركز المالي للبنكإلى لجان على مسالالالتوى اإلدارة والمجلس. 

ن لديه تبلور فعال في خسالالارة فعلية ولكي. الخسالالارة المحتملة يمكن تعريفها بأنها حدث تشالالغيلي لم إدخالهمحتملة" كما تم الخسالالائر ال"

 البنك. علىإمكانات تؤثر سلبا 

 

هي المسؤولة عن تنفيذ وتطوير وتنسيق جميع األنشطة ذات المخاطر التشغيلية ائرة إدارة المخاطر دوحدة المخاطر التشغيلية  في 

برامج تالالدريبيالالة منتظمالة  بالالإجراءإدارة المخالالاطر  دائرة تقوم للبنالالك، في الوقالالت الالالذي تعمالالل نحو تحقيق الغالالايالالات واألهالالداف المعلنالالة.

ي في التدريب المهن إن. البنكللموظفين على مختلف المستويات لغرس الوعي بالمخاطر "ونشر" ثقافة إدارة المخاطر "العامة في 

 الموظفين. لدى مخاطرالإلى تحسين مهارات إدارة  يسعى أشكال متنوعة أيضا

 

 التخطيط من أجل استمرارية العمل 

 

مل بعد في الع من اإلستمرار البنك تمكنأن ي التخطيط وإعداد لضمانو المقاييس الوقائية ألعمال هو تنفيذ وإدارةإدارة استمرارية ا

من أن نظمه وإجراءاته مرنة بحيث يمكن معها اسالالالالالالتمرار  البنكتأكد ي أو تعطيل التشالالالالالالغيل الرئيسالالالالالالي. كبير له ، غير مخططحادث

خطة للطوارئ للتأكد من اسالالالالالالالالتمرار العمل بفاعلية في ظروف  البنكلقد وضالالالالالالالالع . النشالالالالالالالالاط خالل مواقف يحتمل فيها توقف العمل

 .الكوارث غير المتوقعة

 

اسالالتمرارية األعمال بهدف مواصالاللة العمليات التجارية وخدمات العمالء الحرجة  من أجل قد اعتمد البنك خطة اإلنعاش / الكوارثل

خطة صالالحة وسالالالمة الموظفين، واالضالالطرابات المحتملة من خسالالارة غير لاميسالالرة. تتناول الفي جميع األوقات سالالواء في التقليدية و

األثر  تحليل يتم إجراءلخدمات أو البنية التحتية واسالالالالالالالالتئناف العمليات التجارية في مواجهة حاالت الطوارئ أو الكوارث. لمتوقعة 

برامج التوعية الخ انسجاما مع المبادئ التوجيهية التنظيمية  تقدم الكوارث،من سترداد استمرارية األعمال إاختبار واألعمال، على 

 لمواجهة أي ظروف غير متوقعة. وشملت المبادرات الرئيسية على استعداد استمرارية األعمال ما يلي:

 

 يذ فويعهد إليها مسالالالالالؤولية اإلشالالالالالراف العام لتن اإلدارةلجنة على مسالالالالالتوى وهي إدارة اسالالالالالتمرارية األعمال  لجنةتم تعيين  لقد

 يتم تنفيذها واختبارها. الموضوعة خططال بأنلبنك. تضمن اللجنة ا إدارة إستمرارية أعمالوالحفاظ على 

 

  مالمح لضمان استمرارية العمل الستئناف أنشطة األعمال ولطوارئ لستمرارية األعمال مجهزة إل بديلة خطةبيحتفظ البنك

أسالالالالالالالالوأ  إلىالنظر بوالبنية التحتية  خطة إسالالالالالالالالتمرارية األعمال موقعقد عزز البنك ل. الطوارئالهامة في سالالالالالالالاليناريوهات 

 السيناريوهات. تم إنشاء مساحة عمل إضافية لوحدات األعمال الهامة الستئناف الخدمات التجارية في حال وقوع كارثة.

 

  قق من قدرة تقنية المعلومات من الكوارث الختبار والتحتعافي و لخطة إسالالالالالالالالتمرارية األعمال واسالالالالالالالالعيجري البنك اختبار

األعمال التجارية. وقد أجريت التجارب بالتنسالالالالالالالاليق مع وحدات األعمال الختبار أنظمة  إسالالالالالالالالتمرارية الفني وكذلك التعافي

 وتجميع ،التعافيختبار األعمال وأيضالالالالا الختبار االسالالالالتعداد والتعافي من التطبيقات، وتوقيت إاسالالالالتخدام حاالت ب المعامالت

االختبار جنبا إلى جنب مع الثغرات نتائج  .فروع الخالالمعدات، وتنسالالالالالالالاليق وحدات األعمال /  وأداء الموارد الرئيسالالالالالالالالية، 

 لجان المخاطر على مستوى اإلدارة والمجلس. يتم إبالغها إلى واإلجراءات المتخذة
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  ات المركز الرئيسي. من خالل التدريب مبنىبالنسبة لقضية سالمة اإلنسان واألمن، تجرى تدريبات على إطفاء الحرائق في

ت ويتم تعزيز اإلجراءا اإلطفاءحراس و/  والمدراء/  ينمنسالالالالالالالالقيلل والتعافيعلى إطفاء الحرائق، يتم اختبار قدرات التأهب 

 األمنية.

 
 بين  خطة إسالالالالتمرارية األعمالأيضالالالالا لتشالالالالرب أهمية  يتم إجراؤهذلك برنامج توعية شالالالالامل كجزء من التوعية، ومحددة، وك

 الموظفين.

 
 الرئيسالالالالالالاليين لجميع الموظفين حتى يتمكنوا من االتصالالالالالالالال بالشالالالالالالالخص المعني في حالة للموظفين أرقام االتصالالالالالالالال  يتم تقديم

 الطوارئ. 

 
 عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية

 

هيكل ومبادئ سالالياسالالة المخاطر، وهدف شالالرح سالالياسالالات المخاطر المعتمدة، ب ةعملية تقييم كفاية رأس المال الداخليقد وضالالع البنك ل

عملية تقييم كفاية رأس المال لجميع المخاطر الثالثة وهي، مخاطر االئتمان ومخاطر و، وخطة رأس المال المسالالالالالالالالتهدفةالمخاطر 

ية، المصالالالالرف الدفاترمثل مخاطر أسالالالالعار الفائدة في  الجوهريةالسالالالالوق والمخاطر التشالالالالغيلية وإجراءات تقييم محددة لجميع المخاطر 

 الضغط المعتمدة من قبل البنك.منهجية إختبار لداخلية وعملية  لية الرقابة اومخاطر السمعة ومخاطر تركيز االئتمان وغيرها، و

 

تقييم مفصالالالالالالالل لكفاية رأس المال الحالية، وأيضالالالالالالالا  ةعملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي وفرت، خطة رأس المالوكجزء من عملية 

ً  ية المحتملةمتطلبات رأس المال المسالالالالالتقبل عملية لامع خطط العمل المعتمدة. تغطي  لتلبية نسالالالالالب كفاية رأس المال التنظيمية تماشالالالالاليا

نك. لبااإلطار العام منهجية منظمة لتقييم تطلعي شالامل لرأس المال على أسالاس مخاطر  قد أدخللسالنوات القادمة.   جلة للثالثةخطة 

ندما ع مخاطرالة يسالالاليسالالالهل الوعي لمواضالالاليع حسالالالاسالالال البنكفي  ةعملية تقييم كفاية رأس المال الداخليومن المتوقع أيضالالالا أن إنشالالالاء 

على  الموافقة يتم، وإطالق منتجات جديدة أو أهداف النمو العضالالالالالوي. التملكاتخاذ قرارات اسالالالالالتراتيجية مثل عمليات بيتعلق األمر 

يتم  ،لمجلس. على أسالالالاس ربع سالالالنويل التابعة من قبل مجلس اإلدارة من خالل لجنة المخاطر ةعملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي

لالالدعم  هو منالالاسالالالالالالالالالبوقف رأس المالالال الحالالالي والمتوقع مرير إلى المجلس عن مالالدى كفالالايالالة رأس المالالال. يرى البنالالك أن تقالالديم التقالالا

قييم عملية تيتم تحديث وثيقة وسالالالنوي نصالالالف على أسالالالاس  خطة رأس المال. يتم مراجعة مريحةفي بيئة سالالالوق  أعمالهاسالالالتراتيجية 

ً  ةً كامل ةكفاية رأس المال الداخلي  .القادمة سنوات فترة الثالثة مقارنتها مع خططيتم و على األقل سنويا

 

ة سالاليناريو وتحليل الحسالالاسالالي إجراء من أجل تحديد قدرة البنك على تحمل الظروف المعاكسالالة، باإلضالالافة إلى الحالة األسالالاسالالية، يتم

بب االنكماش اإلجمالي بسالالأيضالالا. تحليل السالاليناريو ينطوي الطفرة في االقتصالالاد وارتفاع أسالالعار النفط، وانخفاض في الناتج المحلي 

االقتصالالادي أو بسالالبب االنخفاض في أسالالعار النفط وحسالالاسالالية كفاية رأس المال بسالالبب زيادة ونقصالالان في نمو القروض والسالاللفيات. 

لحاالت الضالالالالالالغط على أرباح البنك وموقف رأس المال التأثير المحتمل باالضالالالالالالافة الى هذا، يجري البنك اختبارات الضالالالالالالغط لتقييم 

 وفقا لمعدالت الرغبة في المخاطرة. امن فهم المخاطر وتعديله وتمكين البنك

 

 

 

 



 

 

 

  21صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 

 إدارة رأس المال-  02

لة ضمن أطر مقبولة لمقاب الملكيةيديـر البنـك رأسماله لضمان قدرتـه علـى اإلستمـرار وفقـاً لمبـدأ اإلستمراريـة مـع زيادة عوائد 

  . عنها في السنة السابقةلم تتغير سياسة البنك العامـة . العائد مع المخاطر

وحقوق الملكية المنسوبة لمساهمي  37تتألـف قاعدة رأس مـال البنـك مـن الـديـون، والتـي تتضمـن اإلقتراضـات المبينة في اإليضاح 

 3وأواق رأس مال الشريحة رقم  الوة اإلصدار واإلحتياطيات واألرباح المحتجزةالبنك والتي تتضمن رأس المال المصدر وع

    63ى إل 37كما هو مبين في اإليضاحات من  المستمرة

 

 كفاية رأس المال 

ديسمبر  13للسنة المنتهية في  1 ولجنة بازل 6إلى األصول المرجحة بمعامل المخاطر حسب صيغة لجنة بازل الملكيةمعدل حقوق 

  .(6135عام  ٪34.71) %34.43هو  6132
 6135 6102 قاعدة رأس المال

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

     0رأس المال فئة ( / 0)فئة االسهم العامة 

 354.471 189.920 رأس المال المدفوع

 41.634 45.176 اإلحتياطي القانوني

 41.137 59.618 عالوة إصدار

 37.477 18.488 احتياطي خاص

 26.165 31.550 إحتياطي قرض ثانوي

 2.722 27.658 أرباح محتجزة

 35.447 06.226 أسهم مجانية مقترحة 

 ---------- ---------- 

 117.513 391.402   0( / رأس المال فئة 0)فئة االسهم العامة 

    3تعديالت إضافية نظامية لفئة 

 (26) (26) أصول ضريبة مؤجلة

 ً  (3.872) (1.589) الشهرة ناقصا

 (714) (196)  اإلحتياطي السالب إلعادة تقييم اإلستثمارناقصاً  

 ---------- ---------- 

 334.679 389.555 0فئة االسهم العامة إجمالي رأس مال 

 ---------- ---------- 

 335.511 008.811 إضافي 3رأس المال فئة 

 ---------- ---------- 

 451.378 505.055  0 فئةإجمالي رأس مال 

 ---------- ---------- 

   6رأس المال فئة 

 444 682 إحتياطي إعادة تقييم إستثمار

 17.613 42.109 مخصص عام

 11.311 22.325 قروض ثانوية

 ---------- ---------- 

 73.745 65.116 6إجمالي رأس المال فئة 

 ---------- ---------- 

 563.864 570.171 إجمالي راس المال المؤهل

 ======= ======= 



 

 

 

  24صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 إدارة مخاطر رأس المال )تابع(    -  02

 

 6102 6135 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   المخاطر المرجحة لألصول

   

 1.618.816 3.674.545 سجل/ دفاتر البنك

 333.178 56.817  سجل/ دفاتر المتاجرة

 387.711 224.316 مخاطر التشغيل 

 ------------ ------------ 

 1.548.274 3.955.678 المجموع

 --------------- --------------- 

 451.378 505.055  3رأس المال فئة إجمالي 

 73.745 65.116 6رأس المال فئة 

 - - 1المال فئة  رأس

 -------------- -------------- 

 563.864 570.171 النظاميإجمالي رأس المال 

 -------------- -------------- 

 ٪9.43 ٪9.85  0فئة ال االسهم العامةنسبة 

 ------------ ------------ 

 ٪12.68 ٪12.77 0فئة ال رأس مال نسبة

 ------------ ------------ 

 ٪34.71 ٪14.41 إجمالي نسبة راس المال

 ======= ======= 
 

 التقارير المالية لقطاعات األعمال  - 03

 

 البنك منظم ضمن الثالث قطاعات التالية: 

 

تتضمن خدمات بنكية لألشخاص والحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع ومنتجات مدخرات  -( خدمات مصرفية لألفراد 3

 .الرهن العقارياإلستثمار والحفظ وبطاقات اإلئتمان الدائنة والمدينة وقروض المستهلك وقروض 

 

وحسابات جارية وودائع وسحب على المكشوف قروض وتسهيالت تتضمن تسهيالت مدينة مباشرة  -( خدمات بنكية للشركات 6

  .إئتمان أخرى وعملة أجنبية ومنتجات أدوات مشتقة



 

 

 

  22صفحة 
  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 التقارير المالية لقطاعات األعمال )تابع(  - 03

 

 الخزينة واإلستثمارات (1

  
 .بإدارة اإلستثمار والتمويل المؤسسي والتي ال تمثل أي منها قطاعاً مستقالً يجب التقرير عنهتتمثل األنشطة األخرى 

يتم تخصيص األموال بشكل عادي بين القطاعات مما ينتج عنه  ,تتم المعامـالت بين قطاعات العمل وفقاً لشروط تجارية عادية
فوائد المحملة على تلك األموال تستند على تكلفة رأس المال ال .اإلفصاح عن تحويالت تكلفة التمويل ضمن إيرادات التشغيل

 .ال توجد بنود جوهرية أخرى للدخل أو المصروفات بين قطاعات العمل .الخاصة بالبنك
أصول وإلتزامات التشغيل وهي غالبية قائمة المركز المالي ولكنها ال تتضمن بنود مثل على تمل أصول وإلتزامات القطاع شت

 .واإلقتراضاتالضرائب 
  

يص تستخدم إتفاقيات مشاركة اإليرادات لتخص .المصروفات الداخلية وتعديالت تسعير التحويل تنعكس في أداء كل نشاط عمل
 .إيرادات العمالء الخارجيين لقطاع عمل ما على أساس معقول

  
 ديسمبر 00في 
 6102 

 الخدمات 
 البنكية

 الخدمات 
 البنكية

 
 خزينــة

 

 المجموع وإستثمارات للشركــات لـألفـراد 
 لاير عماني الف  لاير عماني الف  لاير عماني الف  لاير عماني الف  

 
     

 154.310 4.528 70.000 79.782 قطاعات التشغيلإيرادات 
 29.691 12.060 11.557 6.074 أخرى إيرادات

 ----------- ----------- ---------- ----------- 
 184.001 16.588 81.557 85.856 قطاعات التشغيلإيرادات 

وودائع  مصروفات فوائد
 (56.650) (7.207) (28.355) (21.088) نافذة المصرفية اإلسالمية 

 ----------- ----------- ---------- ----------- 
 127.351 9.381 53.202 64.768 صافى ايرادات التشغيل

     تكلفة القطاع
التشغيل مصروفات 

 تتضمن اإلستهالك
 
(27.872) 

 
(25.272) 

 
(3.623) 

 
(56.767) 

     مخصص انخفاض
 (16.155) (1.593) (6.866) (7.696) القروض

 ----------- ----------- ---------- ----------- 
 54.429 4.165 21.064 29.200 ربح التشغيل 
     بعد المخصص

 (6.807) (519) (2.635) (3.653) مصروف الضريبة
 ----------- ----------- ---------- ----------- 

 47.622 6.646 18.429 25.547 ربح السنة صافى
 ====== ====== ===== ====== 

 4.071.334 757.232 1.851.082 1.463.020 أصول القطاع                           
ناقصاً: مخصص 
 اإلنخفاض بالقيمة

 
(54.838) 

 
(64.044) 

 
(612) 

 
(119.291) 

 ------------ -------------- ------------ -------------- 
 3.952.043 756.823 1.787.038 1.408.182 مجموع أصول القطاع

 ======= ======= ======= ======== 

 3.418.043 404.698 1.962.844 1.050.501 مجموع إلتزامات القطاع

 ======= ======= ======= ======== 



 

 

 

  22صفحة 
  6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 
 )تابع(  التقارير المالية لقطاعات األعمال - 03

 
  شغيل المبينة اعاله تتضمن نتائج نافذة الصيرفة االسالمية كما مبين ادناه:معلومات نتائج قطاعات الت 

 
  ةــخزين  البنكية الخدمات  البنكية الخدمات  6102 ديسمبر 00في  
 المجموع وإستثمارات اتــللشرك رادـألفـل 
        ريال عمانيالف   ريال عمانيالف   ريال عمانيالف   ريال عمانيالف  

 12.774 13 7.661 5.100 قطاعات التشغيلإيرادات 
 1.979 1.201 673 105 أخرى  إيرادات

 ----- ----- ----- ----- 
 14.753 1.214 8.334 5.205 ايرادات تشغيل القطاع

 
 

 االرباح مصروفات
 
 
(307) 

 
 
(4.940) 

 
 
(653) 

 
 
(5.900) 

 ----- ----- ----- ----- 
 8.853 561 3.394 4.898 صافي ايرادات التشغيل

     تكلفة القطاع
     مصروفات التشغيل
 (5.085) (917) (2.445) (1.723) تتضمن االستهالك
     مخصص انخفاض

 (587) - (353) (234) القروض
 ----- ----- ----- ----- 

 3.181 (356) 596 2.941 صافي ربح السنة
 ====== ====== ====== ======= 

 453.723 134.645 191.598 127.480                            أصول القطاع
ناقصا : مخصص اإلنخفاض 

 بالقيمة
 
(1.399) 

 
(1.618) 

 
- 

 
(3.017)  ------ ------ ----- ------ 

 450.706 134.645 189.980 126.081 القطاع أصول مجموع
 ====== ====== ====== ======= 

 376.491 97.034 270.321 9.136 القطاع إلتزامات مجموع
 ====== ====== ====== ======= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  22صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات
         

 
 )تابع(  التقارير المالية لقطاعات األعمال - 03
 

  
  ةــخزين  البنكية الخدمات  البنكية الخدمات  6108  ديسمبر 00في 

        ريال عمانيالف   ريال عمانيالف   ريال عمانيالف   ريال عمانيالف   المجموع وإستثمارات اتــللشرك رادـألفـل 
 365.752 6.411 51.216 28.754 إيرادات قطاعات التشغيل

 65.138 7.478 31.627 7.626 إيرادات أخرى
 ----------- ----------- ---------- ----------- 

 351.775 8.778 21.771 77.332 إيرادات قطاعات التشغيل
مصروفات فوائد وودائع 
 (15.248) (2.872) (35.785) (36.727) نافذة المصرفية اإلسالمية 

 ----------- ----------- ---------- ----------- 
 335.662 6.811 47.875 24.147 صافى ايرادات التشغيل

     تكلفة القطاع
مصروفات التشغيل 
 تتضمن اإلستهالك

 
(65.176) 

 
(66.428) 

 
(1.147) 

 
(53.388) 

     مخصص انخفاض
 (33.562) (6.736) (817) (7.812) القروض

 ----------- ----------- ---------- ----------- 
 56.513 (1.357) 64.587 13.121 ربح التشغيل 
     بعد المخصص

 (5.712) 145 (6.277) (1.184) مصروف الضريبة
 ----------- ----------- ---------- ----------- 

 42.725 (6.736) 63.833 67.222 ربح السنة صافى
 ====== ====== ===== ====== 

 1.286.177 547.347 3.258.681 3.474.253 أصول القطاع                           
ناقصاً: مخصص 
 اإلنخفاض بالقيمة

 
(45.546) 

 
(51.172) 

 
(418) 

 
(88.167) 

 ------------ -------------- ------------ -------------- 
 1.581.123 547.717 3.212.634 3.418.318 مجموع أصول القطاع

 ======= ======= ======= ======== 
 1.332.516 463.827 3.717.445 877.338 مجموع إلتزامات القطاع

 ======= ======= ======= ======== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  23صفحة 
   6102ديسمبر  00حول البيانات المالية كما في  ايضاحات

 
 )تابع(  التقارير المالية لقطاعات األعمال - 03

 
  شغيل المبينة اعاله تتضمن نتائج نافذة الصيرفة االسالمية كما مبين ادناه:معلومات نتائج قطاعات الت

  ةــخزين  البنكية الخدمات  البنكية الخدمات  6108 ديسمبر 00في  
        ريال عمانيالف   ريال عمانيالف   ريال عمانيالف   ريال عمانيالف   المجموع وإستثمارات اتــللشرك رادـألفـل 

 7.271 5 4.111 1.147 قطاعات التشغيلإيرادات 
 3.373 258 141 328 أخرى  إيرادات

 ----- ----- ----- ----- 
 7.754 224 4.271 1.537 ايرادات تشغيل القطاع

 
 

 مصروفات االرباح
 
 
(314) 

 
 
(3.258) 

 
 
(323) 

 
 
(3.854) 

 ----- ----- ----- ----- 
 2.811 511 1.134 1.171 صافي ايرادات التشغيل

     تكلفة القطاع
     مصروفات التشغيل
 (1.185) (6) (3.834) (3.478) تتضمن االستهالك
     مخصص انخفاض

 (812) - (171) (551) القروض
 ----- ----- ----- ----- 

 6.528 513 737 3.153 صافي ربح السنة
 ====== ====== ====== ======= 

 113.714 78.873 337.677 84.572                            أصول القطاع
 بالقيمةناقصا : مخصص اإلنخفاض 

 
(3.325) 

 
(3.625) 

 
- 

 
(6.411)  ------ ------ ----- ------ 

 688.414 78.873 332.136 81.433 القطاع أصول مجموع
 ====== ====== ====== ======= 

 651.553 21.442 328.534 37.583 القطاع إلتزامات مجموع
 ====== ====== ====== ======= 

   
 توزيعات أربا  مقترحة  -06

 (٪35 – 6135) ٪ 31.5 توزيعـات أرباح نقـدية بنسبة 6137يناير  65بتـاريـخ إنعقد إقتـرح مجلـس اإلدارة فـي إجتمـاعـه الذي 

 %7.5وإصدار  (مليــون لاير عُماني 61.37 :6135مليون لاير عمانى ) 65.24 بمقدار 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

  .لاير عماني 1.311قيمة السهم  (سهم354.476.755 : 6135سهم ) 346.441.315 بمقدار (،%31: 6135) أسهم مجانية

 

لاير عماني( إلى حساب  4.247 :6135لاير عُماني ) 33.442ا نقدية غير مطالب بها قدره أرباح تحويل توزيعات السنةخالل تم 

 .الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمانللتعليمات المستثمرين وفقاً  اتمانأصندوق 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للخدمات المصرفية اإلسالميةميسرة 
 نافذة الخدمات المصرفية االسالمية لبنك ظفار ش.م.ع.ع

 البيانات المالية

 6102ديسمبر 00
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 الرئيسي لألعمال: العنوان المسجل والمقر

 المركز الرئيسي  

 3-الطابق االرضي ، برج الصحوة 

 311رمز بريدي  3786ص.ب 

 العذيبة ، مسقط  

سلطنة عمان



 6صفحة                                
  ع.ع.م.ش ظفار بنك -االسالمية  المصرفيةخدمات لل ”ميسرة“

 قائمة المركز المالي
  6112ديسمبر  31كما في 
6132 6115   6132 6115 

 لاير عمانيألف  ألف لاير عماني إيضاح األصول أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر

 31.126 14.383 5 نقد وأرصدة لدى البنك المركزى العمانى  79.122 101.166
 36.117 24.166 2 البنوك والمؤسسات المالية منمستحقات  84.278 177.545

 16.851 3.733 7  والمديونات األخرى مرابحة ال مديونيات 33.387 25.223
 11.216 68.214 8 المضاربة تمويل  30.239 63.917

 151.551 617.838 9   ةالمتناقص المشاركةتمويل   391.039 616.868
 12.593 32.623 11 المالكبالقيمة العادلة من خالل حقوق  إستثمارات 43.099 43.016
 11.111 31.111 11 إستثمار بالتكلفة المطفأة  25.974 25.974
 36.139 12.764 16 بالتمليك  منتهية ةايجار  84.257 95.397
 1.618 3.878 13 ممتلكات ومعدات  3.138 3.829

       1.619 2.462 11 أصول أخرى  3.140 17.730
       699.111 861.712  مجموع األصول 777.673 1.170.665

  
االستثمار وحقوق  اتحساب حاملياإللتزامات وحقوق 

 الملكية
   

    اإللتزامات  
 19.165 13.442  جاريةحسابات  127.338 103.600
 56.365 73.181 15 مستحق للمركز الرئيسي والبنوك االخرى  135.909 206.078

 11.667 37.861 12 قرض حسن من المركز الرئيسي 26.564 45.247
 135.118 611.668  ودائع الوكالة للزبائن 350.930 598.842

       3.822 3.633 17 إلتزامات أخرى  10.042 24.132
       651.551 172.833  مجموع اإللتزامات 650.783 977.899

       8.167 36.613 18 االستثمار  اتحساب حامليحقوق  20.849 39.582
    حقوق الملكية  

 11.111 66.111 19 رأس المال 103.896 142.857
 669 334  مخصصات 595 514

       597 1.774  أرباح محتجزة  1.550 9.813
       11.862 64.372  مجموع حقوق الملكية 106.041 153.184

       699.111 861.712  االستثمار  اتحساب حامليمجموع االلتزامات وحقوق  777.673 1.170.665
 11.862 31.323 62 إلتزامات عرضية وإرتباطات 38.509 26.413

      
 

 ووقعها نيابة عنهم: 6117يناير  65 مجلس اإلدارة بتاريخالمالية والتصريح بإصدارها من قبل  البيانات تم إعتماد
 
 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة  االسالمية لميسرة للخدمات المصرفية الرئيس التنفيذي

 .المالية البيانات هذه منال يتجزء  جزءا   31إلى  1من  المرفقة اإليضاحات تشكل
 
 



 
 
   ع.ع.م.ش ظفار بنك -االسالمية المصرفيةخدمات لل ”ميسرة“

 

 

 

 

  
  

 
 
 
 
 
 

 3صفحة 
 

 الدخل  بيان
 6112ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
2016 2015   6132 6115 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني إيضاح اإليرادات أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر
      

 8.678 31.488 61 إيرادات اإلستثمار والتمويل 21.501 35.958
       5 31  الوكالةإيراد ودائع  13 34

35.992 21.514   31.467 8.683 
    ناقصا:  

 (83) (333)  العائد من حاملي حسابات االستثمار  (216) (309)
 (1.711) (6.364)  العائد من ايداعات الوكالة للزبائن (4.441) (13.319)
       (121) (261)  العائد من ايداعات الوكالة بين البنوك (418) (1.696)

(15.324) (5.075)   (6.311) (1.951)       

20.668 16.439 
 

 االستثمار ميسرة من إيراداتحصة 
 كمضارب و كرب المال

  
7.367 

 

 
2.369 

 
 513 433  ايراد الخدمات المصرفية 1.332 2.127

       58 77  افيبالص -ارباح تحويل العملة االجنبية  151 200
       2.911 4.461  يرادات اإل مجموع 17.922 22.995

      
 (6.656) (1.141) 66 تكاليف الموظفين (5.849) (8.779)
 (889) (3.164) 63 مصروفات إدارية وعمومية  (2.309) (3.449)
 (932) (647) 61 مخصص االنخفاض في القيمة (2.431) (1.525)

       (651) (177) 13 استهالك  (660) (979)
 (1.331) (6.276)  مجموع المصروفات (11.249) (14.732)

      
       6.529 1.343  الربح للسنة قبل الضرائب 6.673 8.263
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 1صفحة 
 بيان التغيرات في حقوق المالك

 6132ديسمبر  13  للسنة المنتهية في
   6102ديسمبر  00  
  

 راس المال
 

إحتياطي إعادة تقييم 
 إستثمارات

 المجموع أربا  محتجزة 

 ألف لاير ع ماني  ألف لاير ع ماني  ألف لاير ع ماني  ألف لاير ع ماني  
 61.662 823 662 61.111 6102يناير  0الرصيد في 
 0.060 0.060 - - ربح السنة

 (00) - (00)  القيمة العادلة  التغيرات المتراكمة في
 ---------- ------ --------- ----------- 
 61.111 026 0.336 60.232 
 ---------- ------ --------- ----------- 

 08.111 - - 08.111 خالل السنةإضافات لرأس المال 
 ---------- ------ --------- ----------- 

 86.232 0.336 026 88.111 6102ديسمبر  00الرصيد في 
 ====== ==== ===== ====== 
     

 
   6102ديسمبر  00  
  

 راس المال
 

إحتياطي إعادة تقييم 
 إستثمارات

 المجموع أربا  محتجزة 

 أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر 
 106.041 1.550 595 103.986 6102يناير  0الرصيد في 
 8.263 8.263 - - ربح السنة

 (18) - (18) - القيمة العادلة  التغيرات المتراكمة في
 ---------- ------ --------- ----------- 
 103.986 514 9.813 114.223 
 ---------- ------ --------- ----------- 

 إضافات لرأس المال خالل السنة
38.961 - - 38.961 

 ---------- ------ --------- ----------- 
 153.184 9.813 514 142.857 6102ديسمبر  00الرصيد في 

 ====== ==== ===== ====== 
     

 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع -االسالمية  المصرفيةخدمات لميسرة ل
 

 

 

 

 5صفحة 
 
   6135ديسمبر   31  
إحتياطي إعادة تقييم  راس المال 

 إستثمارات
  أرباح محتجزة / 
 الخسائر المتراكمة

 المجموع

 ألف لاير ُعماني  ألف لاير ُعماني  ألف لاير ُعماني  ألف لاير ُعماني  
 61.662 (3.876) 387 65.111 6108يناير  0الرصيد في 
 6.528 6.528 - - ربح السنة

 13 - 13 - القيمة العادلة التغيرات المتراكمة في
 ---------- ------ --------- ----------- 
 65.111 668 587 65.762 
 ---------- ------ --------- ----------- 

 35.111 - - 35.111 إضافات لرأس المال خالل السنة
 ---------- ------ --------- ----------- 

 41.762 587 668 41.111 6135ديسمبر  13الرصيد في 
 ====== ==== ===== ====== 

 
   6135ديسمبر   31  
إحتياطي إعادة تقييم  راس المال 

 إستثمارات
  أرباح محتجزة / 
 الخسائر المتراكمة

 المجموع

 أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر 
 60.325 (5..3) 513 64.935 6108يناير  0الرصيد في 
 6.673 6.673 - - ربح السنة

 82 - 82 - القيمة العادلة التغيرات المتراكمة في
 ---------- ------ --------- ----------- 
 64.935 595 1.550 67.080 
 ---------- ------ --------- ----------- 

 إضافات لرأس المال خالل السنة
38.961 - - 38.961 

 ---------- ------ --------- ----------- 
 106.041 1.550 595 103.986 6135ديسمبر  13الرصيد في 

 ====== ==== ===== ====== 
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 2صفحة                                                                                                             
 مصادر وإستخدامات أموال صندوق الصدقات بيان

 
 6112ر ديسمب 31  للسنة المنتهية في

  
6132 6115   6132 6115 

 ريال عمانيألف  ريال عمانيألف    أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر
مصادر أموال صندوق   

 الصدقات
   

أموال صندوق الصدقات غير  - 18
 الموزعة في بداية السنة

 7    - 

دخل ال يتوافق مع الشريعة  18 397
 اإلسالمية

 361 7 
 - -  تبرعات - -

----- -----   ----- ----- 
مصادر أموال  مجموع 18 415

 الصندوق خالل السنة
 321 7 

----- -----   ----- ----- 
استخدامات أموال صندوق   

 الصدقات
   

 - -  طلبة الجامعات والمدارس - -
 - (7)  منظمات متعلقة بالصحة - (18)

 - -  مساعدات ألسر محتاجة - -
----- -----   ----- ----- 

أموال مجموع استخدامات  - (18)
 الصندوق خالل السنة

 (7) - 

----- -----   ----- ----- 
أموال صندوق الصدقات غير  18 397

 الموزعة في نهاية السنة
 361 7 

===== =====   ===== ===== 
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 7صفحة 
 يةالنقد اتالتدفق بيان

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
6132 6115   6132 6115 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني   أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  

 6.529 1.343  ربح السنة  6.673 8.263
    تعديالت عن:  

 651 177  استهالك  660 979
 1.669 3.862  استهالك اصول االيجارة 3.192 3.704
 932 647  التمويل قيمةمخصص االنخفاض في  2.431 1.525

 - 3  احتياطي مخاطر االستثمار - 2
 6 6  احتياطي توازن االرباح 5 5
      

 االصول وااللتزاماتقبل التغيرات في  التشغيل أرباح 12.961 14.478
 التشغيلية

 6.678 1.991 

    االصول وااللتزامات التشغيلية  
 7.511 1.327  األخرى  والمديونات المرابحة مديونيات 19.506 8.226

 (2.621) (2.368)  اصول االيجارة المنتهية بالتمليك (16.262) (18.062)
 1.212 3.683  حصيلة بيع اصول االيجارة المنتهية بالتمليك 4.275 3.223

 (71.566) (47.814)  تمويل المشاركة المتناقصة  (185.771) (227.112)
 (9.183) (31.146)  تمويل مضاربة (24.631) (33.987)
 (191) (277)  اصول أخرى  (1.273) (1.758)

 1.637 636  التزامات اخرى  3.213 1.336
 (7.117) 2.663  قرض حسن من المركز الرئيسي (19.343) 16.938

      
 (79.861) (33.312)  النقد المستخدم في األنشطة التشغيليةصافي  (207.325) (236.718)

      
    األنشطة االستثمارية منالتدفقات النقدية   
 (2.321) -  الكالمبالقيمة العادلة من خالل حقوق  إستثماراتشراء  (16.530) -
 (11.111) -  شراء إستثمارات بالتكلفة المطفأة  (25.974) -
 (12.321) -  األنشطة االستثمارية المستخدم فيصافي النقد  (42.504) -
      
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

 33.976 (3.313)  حساب جاري  88.239 (23.738)
 - 1.461  مستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية - 10.000

 26.383 36.882  ودائع وكالة عمالء 162.034 247.912
 (1.615) 7.613  حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة (3.130) 18.725
 15.111 36.111  راس المال 38.961 38.961

      
 111.151 336.122  من  االنشطة التمويلية النقدصافي  286.104 291.860

      
 13.922 63.611  خالل السنة النقد وما في حكم النقد 36.275 55.142
 (3.386) 31.648  السنة بدايةالنقد وما في حكم النقد في  (8.784) 27.491

      
 11.581 13.438   السنةالنقد وما في حكم النقد في نهاية  27.491 82.633

      
    لى:يشتمل ع السنةالنقد وما في حكم النقد في نهاية   

 31.126 14.383  لدى البنك المركزي الُعماني النقدية واألرصدة 79.122 101.166
 36.117 24.166  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية 84.278 177.545

 (56.365) (76.831)  وبنوك أخرى  المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي (135.909) (196.078)
      

82.633 27.491    13.438 11.581 
 .المالية البيانات هذه منال يتجزء  جزءا   31إلى  1من  المرفقة اإليضاحات تشكل
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 8صفحة                                                                                                       
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية - 3

 لبنك ظفار ش م ع ع . بدأتة نافذ"( في سلطنة ُعمان كميسرة)"نافذة ميسرة لخدمات الصيرفة االسالمية  تتأسس
من الفروع في سلطنة عمان  6وتمارس أنشطتها في الوقت الحالي بعدد  6113مارس  3نافذة ميسرة انشطتها بتاريخ 

 . 6113براير ف 67من خالل الترخيص الصادر عن البنك المركزي العماني بتاريخ 
 

تتمثل االنشطة الرئيسية لنافذة ميسرة  في فتح حسابات تحت الطلب والتوفير والودائع ، وتقدم خدمات تمويل  المرابحة 
والنماذج األخرى  التي تتوافق مع مبادئ الشريعة االسالمية باإلضافة الى إدارة اموال  ات المنتهية بالتمليكوااليجار 

المستثمرين استنادا على عمليات المضاربة أو الوكالة مقابل رسوم ، وتقديم خدمات المصرفية التجارية وانشطة 
 االستثمار االخرى. 

 م ع"( ويشرف عليها مجلس هيئة الرقابة الشرعية والتي تخضع انشطة ميسرة لقواعد ونظم البنك المركزي العماني )"ب
 تتكون من خمس أعضاء.

 أساس اإلعداد  - 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6/3        فقرة االلتزام  
لصادرة عن امحاسبة المالية  )"م ت م د"( وفقا  لمعايير اللنافذة ميسرة  للصيرفة االسالمية تم إعداد القوائم المالية ي

وتدقيق المؤسسات المالية )"ه د م ت "( و القواعد والنظم الشرعية التي تحددها هيئة معايير لمحاسبة ية لالدول الهيئة
 ادرة عن البنك المركزي العماني . الرقابة الشرعية لنافذة ميسرة والقوانين السائدة واللوائح الص

 
تلتزم نافذة ميسرة بمتطلبات الهيئة الدولية لمعايير محاسبة وتدقيق المؤسسات المالية ، لالمور التي ال تتواجد عنها 
 بمعايير المؤسسات المالية االسالمية ، تستخدم نافذة ميسرة المعايير ذات الصلة من معايير التقارير المالية الدولية )"

 م ت م د "( او معايير المحاسبة الدولية  )"م م د "( الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )"م م م د"( .
 

لم يتم عرض قائمة التغيرات في مبلغ السقف المحدد لالستثمار و قائمة مصادر ومصارف االموال في صناديق  الزكاة 
رض حيث انها ليست ذات صلة / ال تنطبق على انشطة نافذة واالعمال الخيرية وقائمة موارد ومصارف صندوق الق

 ميسرة . 
6/6     أساس القياس  

ن خالل حقوق م بالقيمة العادلةاالستثمارات المحددة تم إعداد هذه القوائم المالية طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا 
                                                                                                                   .  المالك

6/1     العملة التشغيلة وعملة العرض   
عمل تلبنك بالريال الُعماني وهو عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي نافذة ايتم قياس البنود المدرجة بالقوائم المالية ل

 .ريال عمانيالبنك بها.  وتعرض القوائم المالية بالريال الُعماني مقربة إلى نافذة 
 

 استخدام األحكام والتقديرات      6/8
ومعايير   ،حاسبة وتدقيق المؤسسات المالية لمتطلبات الهيئة الدولية لمعايير ميتطلب إعداد القوائم المالية طبقا  وفقا 

من اإلدارة أن تقوم بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر علي تطبيق السياسات المحاسبية التقارير المالية الدولية 
 والمبالغ المقررة من األصول ، االلتزامات، الدخل والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.تتم

مراجعة التقديرات واالفتراضات المتصلة بها باستمرار. ويتم إدراج مراجعات التقديرات المحاسبية بالفترة التي تمت فيها 
                                                                                                     المراجعة وأي سنوات مستقبلية متأثرة بها.                                                                                      
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 9صفحة                                                                                                               
 ايضاحات

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 )تابع(أساس اإلعداد  - 6

                                        
 )تابع(استخدام األحكام والتقديرات      6/8

المعلومات المتعلقة بأهم مواقع التقديرات التي تنطوي على درجة كبيرة من عدم التأكد واألحكام الهامة في تطبيق 
 . 1السياسات المحاسبية والتي لها األثر الهام على المبالغ المدرجة بالقوائم المالية واردة باإليضاح رقم 

 
 والتعديالت الجديدة والتفسيرات المعايير      6/6

كافة التعديالت في المعايير  اإلسالمية المصرفية الخدمات نافذة، لقد تبنت 6112ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
ي تبدأ المتعلقة بعملياتها والسارية للفترات الت اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئةالصادرة من قبل 

 .6112يناير  1في 
 

ما لم تؤثر على ك اإلسالمية المصرفية الخدمات نافذةالمعايير في تغييرات للسياسة المحاسبية للم ينتج عن تبني هذه 
 المبالغ التي بيانها للفترات الحالية والسابقة.

 
 بعد التنفيذ حيز دخلت لم ولكن ةالصادر  المعايير          

 أن جوزي التي اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن جديدة معايير أي  الفترة خالل يصدر لم
 .للبنك المالية البيانات على تؤثر
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 11صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
                                                                                                                                                                                                                                                          

  اسات المحاسبية الرئيسيةالسي 1
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة ادناه  في تناول البنود التي تعتبر هامة فيما يتعلق بالقوائم المالية لنافذة ميسرة 

  عن الفترة المقرر عنها . 
  المعامالت بعمالت اجنبية      1/3

المعامالت بالعمالت األجنبية تحول قيمتها إلى العملة التشغيلية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.  
تدرج أرباح وخسائر صرف العملة األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وعن تحويل األصول واإللتزامات النقدية 

  الدخل.   في بيانة السنة يتم ادراجها المنفذة بعمالت أجنبية بمعدالت صرف نهاي
 االستثمارات      1/6

   المالكوادوات الدين بالقيمة العادلة من خالل حقوق  المالكحقوق            
وتتضمن هذه الفئة كل ادوات الملكية والدين خالفا للمقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. وبعد الحيازة ، يعاد  

قياس االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة مع ادراج المكاسب والخسائر غير المحققة بالتناسب بحقوق ملكية المالك 
المقيدة الى ان يتم رد إدراج االستثمار او يحدد على انه منخفت  و حقو ملكية اصحاب حسابات االستثمار غير

القيمة في الوقت الذي تم ادراج االرباح المحتجزة او الخسائر المتراكمة فيها بحقوق ملكية المالك او ملكية اصحاب 
  حسابات االستثمار غير المقيدة في بيان الدخل. 

  إلغاء اإلدراج  1/1
)او عندما يكون مالئما جزءا من االصل المالي او جزءا من مجموعة من  األصل المالي البنك إدراجتلغي نافذة 

  عندما :  االصول(
(i)  ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من االصل ؛ 
(ii)  تحويل نافذة ميسرة  لحقوقها في استالم التدفقات النقدية من االصل و إما )أ( قامت بتحويل كافة مخاطر

لى نحو واسع ، او )ب( لم  يقم بتحويل او يحتفظ بـكافة منافع ومخاطر االصل على نحو ومنافع االصل ع
 واسع ولكنه قام بتحويل السيطرة على االصل.

(iii)  ينتهي االلتزام المحدد بالعقد او يلغى او ينتهي مفعوله. يتم إلغاء إدراج اإللتزام المالي عندما 
 

 مبادئ قياس القيمة العادلة 1/8
ترتكز القيم العادلة لإلستثمارات المدرجة بأسواق نشطة على أسعار الشراء الحالية. إذا كان السوق لألصل المالي غير 

ة بإستخدام بتحديد القيمة العادلتقوم نافذة ميسرة  للصيرفة االسالمية نشط )وبالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة( ، 
إستخدام المعامالت الحالية مع أطراف أخرى وتحليل التدفق النقدي المخصوم  أساليب التقييم. وتتضمن تلك األساليب

 وأساليب التقييم األخرى المستخدمة بشكل شائع من قبل المشتركين بالسوق.
    وعندما يتم استخدام أساليب التدفق النقدي المخصوم ، ترتكز التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أفضل            

 تقديرات لإلدارة ومعدل الخصم هو معدل متعلق بالسوق بتاريخ قائمة المركز المالي ألداة مشابهة الشروط.             
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 11صفحة     
 ايضاحات 

 6112ديسمبر 31  للسنة المنتهية في
   
 
 النقد وما في حكم النقد 1/6

 
على النحو المشار إليه في بيان التدفقات النقدية من النقد في الصندوق وأرصدة لدى  النقد حكم فييتكون النقد وما 

من  أصليق بإستحقامن / إلى البنوك والمؤسسات المالية  والمستحق( ةاإللزامي اتالبنك المركزي )باستثناء االحتياطي
  تسعين يوما أو أقل.

  
 
 المقاصة  1/2

  
يتم إجراء مقاصة بين األصول المالية واإللتزامات المالية والتقرير عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما 
 يوجد حق قانوني يوجب إجراء المقاصة بين المبالغ المتحققة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي ، أو عندما يتم

  تحقق األصل وسداد اإللتزام آنيا .
  فقط. بها  المسموح معامالت على أساس الو يتم عرض المصروفات واإليرادات 

  والمديونيات األخرى المرابحة  مديونيات 1/7
 

تدرج مديونيات المرابحة بالصافي بعد خصم االرباح المؤجلة وأية مبالغ مشطوبة ومخصص للديون المشكوك في 
 وجدت. تحصيلها، إن

 
 .الربح ائدز  التكلفة أساس على للعميل يبيعها حيازةال أخذ وبعد البضاعة بشراء البنك يقوم المرابحة، عمليات في
 

 يتال) بضاعةال شراء من خالل المرابحة معاملة بترتيب البنكقوم ي. مؤجلة بشروط دفع مبيعات هي المرابحةمديونيات 
 يتم. لتكلفةا على الربح هامشبعد إحتساب ( المستفيد) العميل إلى البضاعةهذه  بيعمن ثم و ( المرابحة موضوع مثلت

الذي وعد ال) .ليهاع المتفق الفترة خالل العميل قبل من أقساط على( الربح هامش إليها مضافا   التكلفة) البيع سعر سداد
 (.لى أنه ملزمعالبنك الوعد في المرابحة لآلمر بالشراء  يعتبرأو  العميلعلى  ملزما  آلمر بالشراء ليس لفي المرابحة  يتم
 

تشمل المديونيات األخرى مديونيات بطاقات اإلئتمان التي هي بناءأ على المبادئ المالية اإلسالمية لقرض حسن بدون 
 . أرباح
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 16صفحة 

 ايضاحات 
 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في

 
 المضاربة  1/4

  
 .في القيمة المضاربة في القيمة العادلة للمقابل المدفوع ناقصا أي انخفاض استثمارات تدرج

 
ويقدم الطرف اآلخر األيدي العاملة ( رب المال) رأس المال أحد األطراف يقدم في الربح حيثالمضاربة هي شراكة إن 

 . (ُمضارب)
 

 ائرالخس فإن تلك ،المضاربو إهمال من جانب دون سوء تصرف أ تم إتالفهالمضاربة أو  مال رأس خسارة في حالة

لجزء غير ا دراجيتم إفي حالة إنهاء أو التصفية، . مال المضاربة وتعامل على أنها خسارة للبنكرأس من  خصمها يتم
 .من المضارب القبتمستحق كالمدفوع من قبل المضارب 

 
 المشاركة المتناقصة  1/3

  
، مبرم بين البنك وعميل من أجل الملكية المشتركة للموجودات شركة الملكإن المشاركة المتناقصة هي عقد، بناءا  على 

 ُيحَولو الثابتة إلى وحدات  الموجوداتفي  حصتهيقسم البنك . (المكائنمثل منزل أو أرض أو المنشآت أو )الثابتة 
. اإلجارة يةاتفاق ىإليستند استخدام حصة البنك إلى العميل (. بالقيمة الدفترية)إلى العمالء  ملكية هذه الوحدات تدريجيا  

   .أي انخفاض المدفوع ناقصا   للمقابلالقيمة العادلة بالمشاركة المتناقصة  تدرج
 بتمليك االصول ةالمنتهي ةااليجار  1/31

ول ايجارا بحيث اإليجارات التي تنتهي بتمليك االصتدرج اإليجارات التي تنتهي بتمليك االصول مبدئيا بالتكلفة . وتمثل 
تحول الملكية القانونية لألصول المؤجرة الى المستاجر في نهاية االيجار )فترة االيجار( ، بشرط ان تسدد كافة اقساط 

 االيجار.
 

معدالت استهالك ب يحتسب  االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على كافة اصول االيجارات التي تنتهي بالتمليك ،
 لشطب تكلفة كل أصل حسب ما تم اإلتفاق مع الزبائن.

 
 الممتلكات والمعدات    1/33

تدرج بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا  اإلستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة. يحتسب اإلستهالك 
مالية قيد التنفيذ بأقساط متساوية على مدى عمرها لشطب تكلفة الممتلكات والمعدات بخالف األرض واألعمال الرأس

 اإلنتاجي المقدر من تاريخ بدء استخدام األصل كما يلي:
 

 عدد السنوات 
 7 - 3 أثاث وتركيبات

 5 - 3 سيارات
 1 أجهزة حاسب آلي

   11          األنظمة المصرفية الرئيسية            
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 13صفحة                                                                                                               
 ايضاحات 

 6112مبر ديس 31  للسنة المنتهية في
 
 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسية 1
 
 )تابع( الممتلكات والمعدات   33/ 1

. يتم قريرتتتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية المقدرة، وتتم تسويتها عند الضرورة، بتاريخ كل 
تخفيت القيمة الدفترية لألصل فورا  إلى قيمته القابلة لإلستفادة منها إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته 

لة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا  تكاليف البيع أو القيمة في اإلستخدام القابلة لإلستفادة منها. القيمة القاب
 أيهما أعلى.

  
يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن التخلص من الممتلكات والمعدات بالرجوع إلى قيمتها الدفترية وتؤخذ في 

الصيانة والتجديدات ضمن قائمة الدخل الشامل عند تكبد االعتبار عند تحديد أرباح التشغيل. يتم احتساب مصاريف 
المصروفات. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في الممتلكات 

   والمعدات. يتم إثبات كل المصروفات األخرى في قائمة الدخل الشامل كمصروف عند تكبدها.
  حسابات االستثمار  حاملية حقوق ملكي 1/36

تدرج حقوق حاملي حسابات االستثمار بالتكلفة مضافا اليها االرباح واالحتياطيات ذات الصلة مخصوما منها المبالغ 
   المسددة. 

تحتسب انصبة حقوق مالكي حسابات االستثمار استنادا على االيرادات المحققة من حسابات االستثمار بعد خصم 
 تخصم مصروفات التشغيل على اموال المساهمين وال تضمن في االحتساب .حصة المضارب . 

  
إن االسس المطبقة بنافذة ميسرة في الوصول الى حصة حقوق حاملي حسابات االستثمار هي مجموع االيرادات من 

حققة ن الماالصول االسالمية الممولة بشكل جماعي مخصوما منها  ايرادات المساهمين . تخصم حصة ارباح المساهمي
من حسابات االستثمار غير المقيدة و المتفق عليها سابقا كحصة المضارب بعد خصم احتياطي موازنة االرباح ويوزع 

 المبلغ المتبقي على حقوق حاملي حسابات االستثمار بعد خصم احتياطي مخاطر االستثمار. 
  

  احتياطي توازن االرباح 1/31
معين يؤخذ من ايرادات حسابات االستثمار غير المحددة   ، قبل اخذ نصيب المضارب تقوم نافذة ميسرة بتوزيع مبلغ 

من االيرادات. ويستخدم هذا المبلغ في المحافظة على مستوى العائد على استثمارات حقوق حاملي حسابات االستثمار 
. 
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 11صفحة                                                                                                            
 ايضاحات 

 6112ديسمبر 31  للسنة المنتهية في
 

 السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع( - 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 احتياطي مخاطر االستثمار                                                                                                        1/38

يمثل احتياطي مخاطر االستثمار هي مبالغ تم توزيعها من ايرادات حقوق حاملي حسابات االستثمار ، بعد تقسيم حصة 
 المضارب من االيرادات تحسبا من الخسائر المستقبلية الصحاب حسابات االستثمار.

 مخصصاتال  1/36
التزام قانوني أو إستداللي نتيجة لحدث سابق والذي ميسرة يدرج المخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون لدى 

  من المحتمل أن يتطلب تدفقا  خارجا  لمنافع إقتصادية تم تقدير مبلغها بشكل يعتمد عليه لسداد ذلك اإللتزام. 
 االيرادات المحظورة وفقا للشريعة 1/32

االموال التي تستخدمها وااليرادات التي تحققها ميسرة هي من مصادر اسالمية . ونافذة ميسرة ملتزمة بتفادي إن كافة 
ادراج اي ايرادات تتحقق من مصادر غير اسالمية. وبالتالي ، فإن كافة  االيرادات غير االسالمية يتم تعليتها بالدائن 

االعمال الخيرية . وهي تتضمن وال تقتصر على حاالت /  الى حساب االعمال الخيرية حيث تستخدم االموال في
معامالت تصنفها الشريعة كإيرادات غير ملتزمة بالشريعة وتصادق عليها لجنة الرقابة الشرعية ليتم تحصينها، والفوائد 

    .التي تدفعها البنوك االخرى بحسباتنا الخارجية ، والسداد المتاخر المستلم من تمويل معامالت االستثمار
  الزكاة 1/37

  تقع مسئولية دفع الزكاة على المساهمين بشكل فردي واصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة. 
 التضامني والممول ذاتيا  1/34

االستثمارات والتمويل والذمم المدينة التي تملكها ميسرة واصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  تضامنيا، تصنف 
امنيا بالقوائم المالية . االستثمارات والتمويل والذمم المدينة التي تمولها نافذة ميسرة تصنف على تحت بند الممولة تض

  انها "ممولة ذاتيا".
 اموال ميسرة  1/33

تتعامل ميسرة مع الصناديق المتوفرة على وجه الخصوص للمعامالت المصرفية االسالمية وال يتم خلط االموال باموال 
  المعامالت المالية المصرفية التقليدية.المتحصل عليها من 

 ادراج االيرادات   1/61
 ذمم المرابحة المدينة 3/61/1

على أساس التوزيع الزمني من تاريخ عقد المرابحة. االيرادات المتعلقة  المدينة المرابحة ذمميتم ادراج الربح من 
  بالحسابات المتعثرة ال تضمن في بيان الدخل.

 المشاركة المتناقصةتمويل    3/61/6
 على صولالح في الحق يثبت. الدفع استالم في البنك حق ثبوت عند المتناقصة المشاركة من يراداتاإل إثبات يتم

 الدخل عاداستب يتم. الثابتة الموجودات في البنك ملكية على للحصول اإلجارة اتفاق في العميل يدخل عندما السداد
 .الدخل بيان من المنتظمة غير للعمالء المتعلق

 
 المضاربة تمويل   3/61/3

يدرج االيراد عندما ينشأ الحق في استالم المبالغ او عند التوزيع من قبل المضارب، بينما تخصم الخسائر على االيراد 
     عند االعالن عنها من قبل المضارب. االيراد المتعلق بالحسابات غير النشطة ال تضمن في بيان الدخل.
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 15صفحة                                                                                                               
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 

 السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع( - 1
 بالتمليك  ةااليجار المنتهي  3/61/1

 ايجار االصول المنتهي بتمليكها تدرج وفقا للزمن خالل فترة االيجار بعد خصم االستهالك. االيجارات الناتجة من
 االيراد المتعلق بالحسابات غير النشطة ال تضمن في بيان الدخل.

 توزيعات االرباح 3/61/5
 تدرج توزيعات االرباح عند نشأة الحق في استالم المبالغ . 

 إيرادات الرسوم والعموالت 3/61/2
 تقديم الخدمة.  حقق بتتالرسوم والعمولة عندما ايرادات  تدرج 

 حصة ميسرة كمضارب 3/61/7
مقابل إدارة حسابات االستثمار استنادا على بنود وشروط اتفاقيات المضاربة ذات  تستحق حصة نافذة ميسرة كمضارب 

 الصلة.
  توزيع االيرادات   3/61/8     

الممولة تضامنيا تتوزع بالتناسب بين حسابات االستثمار وفقا الوزانها المحددة المتفق االيرادات المحققة من االنشطة  
 عليها والمساهمين استنادا على متوسط ارصدتها المتبقية خالل السنة.

 الضرائب 1/63    
ة فإن ميسرة هي نافذة خدمات مصرفية اسالمية ببنك ظفار ش م ع ع ، وبالتالي فهي ليست خاضعة للضريبة بص 

 مستقلة وفقا لقوانين الضريبة السارية. وعليه ، لم تحتسب أي ضريبة حالية او مؤجلة بهذه القوائم المالية.
 

يخضع بنك ظفار  ش م ع ع للضريبة على النتائج الموحدة أي متضمنة القوائم المالية لنافذة ميسرة والمحتسبة وفقا  
 لمعايير التقارير المالية الدولية.

 
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  1/66

عاة في تاريخ قائمة المركز المالي مع مرا مع نافذة ميسرة  تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقا  لشروط تعاقد الموظفين  
متطلبات قانون العمل الُعماني. تدرج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل السفر عند إستحقاقها للموظفين ويكون إستحقاق 

  المقدر الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ قائمة المركز المالي.لإللتزام 
تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل ، بالنسبة للموظفين الُعمانيين وفقا   

 الدخل عند تكبدها.   ببيانمصروف ، وتدرج تعديالتها الالحقة ك1991لقانون التأمينات اإلجتماعية لعام 
 
 هيئة الرقابة الشرعية  1/61

تخضع كافة انشطة االعمال والمنتجات والمعامالت واالتفاقيات والتعاقدات والمستندات االخرى ذات الصلة لمراقبة هيئة  
عة عينهم  علماء الشريالرقابة الشرعية لنافذة ميسرة ، ويجتمع المجلس كل ثالثة اشهر على األقل ويتكون من خمس من 

 المساهمون لفترة ثالث سنوات وهم :
 المنصب االسم  م
 الرئيس الشيخ الدكتور سالم بن على بن احمد الدهب 1
 عضو  الشيخ الدكتور محمد بن على بن محمود اللواتي  6
 عضو  الشيخ احمد بن عوض بن عبدالرحمن الحسان 3
 عضو  سيف العبري الشيخ الدكتور عبدهللا بن مبارك بن  1
 عضو  الشيخ الدكتور محمد امين  على القطان 5
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 12صفحة  

 ايضاحات 
 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في

 
 )تابع(السياسات المحاسبية الرئيسية  - 1
  تاريخ المحاسبة  1/68

يتم إدراج جميع مشتريات ومبيعات األصول المالية والتي تتم "بالطريقة العادية" في تاريخ المعاملة ، أي التاريخ الذي 
البنك شراء األصول. الطريقة العادية للشراء أو البيع هي مشتريات أو مبيعات األصول المالية التي نافذة  فيه  تإعتزم

  أو إتفاقيات السوق.النظم المعمول بها تسليم األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد بواسطة تتطلب 
 معلومات القطاع 1/66

القطاع هو مكون مستقل لنافذة ميسرة ويمارس القطاع اما في تقديم المنتجات او الخدمات )قطاع االعمال( ، او في 
محددة )القطاع الجغرافي( ، وهو عرضة لمخاطر ومنافع تختلف تقديم المنتجات او الخدمات ضمن بيئة جغرافية  مجال

  عن تلك المتعلقة بقطاعات االعمال االخرى .
تمارس نافذة  ميسرة  انشطتها في سلطنة عمان فقط . وتمثل الصيغة االساسية لنافذة  ميسرة  للتقرير عن معلومات 

داخلي للتقرير. وتمثل خدمات الصيرفة المقدمة لالفراد القطاع هي قطاع االعمال ، استنادا على القطاع والتكوين ال
 والشركات والخزينة واالستثمارات. 

 
 االصول االئتمانية  1/62    

 ال تعامل االصول المحتفظ بها كامانة على انها اصول لنافذة ميسرة بقائمة المركز المالي . 
 

 التقديراتاالحكام المحاسبية الهامة ومصادر عدم التاكد في  8
 
 اإلستمرارية فرضية  (ت)

نعة على البقاء كمؤسسة مستمرة وهي مقت نافذة األعمال المصرفية اإلسالميةلقد قامت إدارة البنك بإجراء تقييم لقدرة 
الموارد لإلستمرار في األعمال للمستقبل المنظور. عالوة  على ذلك، فإن  الديه اإلسالمية المصرفية األعمال نافذةبأن 

 لمصرفيةا األعمال نافذةاإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم تأكُّد جوهرية التي قد تلقي شكوكا  كبيرة في قدرة 
 .يةاإلستمرار فرضية على البقاء كمؤسسة مستمرة. لذلك، فيستمر إعداد البيانات المالية على أساس  اإلسالمية

 
 مخصصات االنخفاض في القيمة مقابل عقود التمويل لدى العمالء (ث)

ب إدراج خسارة تحديد فيما إذا كان يجللتقييم اإلنخفاض بالقيمة. التمويل بمراجعة محفظة  االدارة بتاريخ كل تقريرقوم ت
وجود  اك أية بيانات قابلة للمراقبة تشير إلى، تجري اإلدارة تقديرات فيما إذا كانت هن بيان الدخلإنخفاض القيمة في 

لكل مديونية  قبل تحديد اإلنخفاض تمويلإنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة ال
بتلك المحفظة. و قد يتضمن هذا الدليل بيانات قابلة للمراقبة تشير إلى أنه كان هناك تغير سلبي في وضع الدفع 

قترضين في مجموعة أو ظروف إقتصادية وطنية أو محلية ترتبط مع عجز الدفع على األصول في المجموعة. للم
تستخدم اإلدارة تقديرات ترتكز على خبرة الخسائر التاريخية ألصول ذات صفات مخاطر إئتمان ودليل موضوعي 

منهجية قدية المستقبلية. تتم مراجعة الإلنخفاض بالقيمة مشابه لتلك الصفات في المحفظة عند جدولة تدفقاتها الن
واإلفتراضات المستخدمة لتقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم لتقليل أية فروقات بين تقديرات 

 الخسارة والخسارة الفعلية.
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 17صفحة 

 ايضاحات 
 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في

 
 الهامة ومصادر عدم التاكد في التقديراتاالحكام المحاسبية تابع  8
 
 إنخفاض قيمة اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المالك (ج)

ة كمنخفض حقوق المالك خالل من العادلة بالقيمة مدرجةال ستثماراتاإل اإلسالمية المصرفية األعمال نافذةتعامل 
 دليل ناكه يكون  عندما أو تكلفتها من أقل إلى العادلة القيمة في متواصل أو كبير انخفاض هناك يكون  عندما القيمة

 لمصرفيةا األعمال نافذةتقيم . إصدار أحكام يتطلب" متواصل" أو" كبير" هو ما تحديد. القيمة انخفاض على موضوعي
 الخصم وعوامل ةالمستقبلي النقدية والتدفقات المتداولة لألسهم مقارنة التاريخي السهم سعر تقلب مثل عوامل، اإلسالمية

 .المدرجة غير لألسهم للمقارنة قابلة
 

  واإلجارة المنتهية بالتمليك األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات (ح)
قا  يتم إحتساب العمر اإلنتاجي وف اإلنتاجي المقدر. مدى عمرهاتكلفة األصول على  لشطبيتم إحتساب اإلستهالك 

بإستخدام  التآكل والتلف الطبيعيين وذلكورات التشغيلية وبرامج الصيانة و الد مثلعلى عدة عوامل  ا  بناء اإلدارةلتقييم 
  أفضل التقديرات.  
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 18صفحة 
 ايضاحات

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني - 6

 6132 6115 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 217 3.436 نقدية بالصندوق 
 69.855 17.317 أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

   
 14.383 31.126 
   

   
  المستحق من بنوك ومؤسسات مالية  -2

 6132 6115 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 6.295 66.136 تضامني تمويل - ايداعات وكالة
 69.621 83.326 ذاتي تمويل - الحسن القدر إيداعات
 196 3.176 ذاتي تمويل - الحاليه المقاصه حسابات

   
 24.166 36.117 
   

 
 مديونيات المرابحة والمديونيات األخرى  7

 6132 6115 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 13.812 33.312 تضامني تمويل - المرابحة مديونيات اجمالي
 (751) (3.636) تضامني تمويل - المحقق غير الدخل: ناقصا

 3.438 13.156 
 - 73 ذاتي تمويل -مديونيات بطاقات اإلئتمان 

 (198) (378) (61 إيضاح) المحفظة أساس على القيمة في االنخفاض: ناقصا
   
 3.733 16.851 
   

: 6135ألف لاير عماني ) 447تنخفض قيمتها بلغت مديونيات المرابحة والمديونيات األخرى التي فات موعد إستحقاقها ولكن لم 

 ألف لاير عماني(. 318

 
  تمويل المضاربة 8

 6132 6115 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 11.727 68.466 تضامني تمويل -تمويل المضاربة 
 (165) (688) (61 إيضاح) المحفظة أساس على القيمة في االنخفاض: ناقصا

   
 68.214 11.216 
   

 : صفر(.6135تمويل المضاربة التي فات موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها بلغت صفر لاير عماني )
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 19صفحة 
 ايضاحات

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 
  تمويل المشاركة المتناقصة 9

 

 6132 6115 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 156.655 613.231 تضامني تمويل - المتناقصة المشاركة
 (1.715) (6.333) (61 إيضاح) المحفظة أساس على القيمة في االنخفاض: ناقصا

   
 617.838 151.551 
   

 

ألف  2.317: 6135ألف لاير عماني ) 34.276المشاركة المتناقصة التي فات موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها بلغت 

 لاير عماني(.  
 

 القيمة العادلة للضمانات اإلضافية

عند االدراج المبدئي للمشاركة المتناقصة ، كانت القيمة العادلة للضمان اإلضافي تستند على اساليب التقييم المستخدمة بصفة 

صول اعامة على االصول ذات الصلة. وفي الفترات الالحقة ، يتم تحديث القيمة العادلة بالرجوع  الى سعر السوق او مؤشرات 

 مماثلة.

 

 استثمار بالقيمة العادلة من خالل حقوق المالك10  

 
 6132 6115 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 11.198 31.334 تضامني تمويل - مدرجة محلية صكوك
 2.395 2.121 تضامني تمويل - السيادية الصكوك

   
 32.623 12.593 
   

 

لاير عماني  3.115: 6135) لاير عماني لكل وحدة 3.111السوقية للصكوك السيادية بلغت  القيمةإن ، 6132ديسمبر  13في  

لاير عماني لكل  387.5: 6135لاير عماني لكل وحدة ) 387.5القيمة السوقية للصكوك الحديثة بلغت إن  لكل وحدة(، بينما

  وحدة(.
 إستثمارات بالتكلفة المطفأة   00  

 6132 6115 
 ألف لاير عماني عمانيألف لاير  
   

 11.111 31.111 تضامني تمويل - السيادية الصكوك
   

 

 

 

 

 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع -االسالمية  المصرفيةخدمات لميسرة ل
 

 

 

 61صفحة 
 ايضاحات

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 

 ايجارة منتهية بالتمليك  06

 
 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

   تضامني تمويل -التكلفة 
 11.713 08.661 يناير  3في 

 2.623 2.286 إضافات
 (3.746) (0.002) استبعادات

 ----------- ----------- 
 15.661 61.606 ديسمبر  13كما في 

 
 تضامني تمويل - االستهالك المتراكم

  

 3.642 6.032 يناير 3في 
 3.668 0.662 المحمل للفترة
 (82) (28) استبعادات

 ----------- ----------- 
 6.178 0.301 ديسمبر  13في 
 ----------- ----------- 

 16.743 03.066 ديسمبر 13صافي القيمة الدفترية كما في 
 (416) (611) (64)إيضاح  ناقصا: االنخفاض في القيمة على أساس المحفظة

 ----------- ----------- 
 16.418 02.366 صافي االيجارة المتنهية بالتمليك 

 ====== ====== 

 

 (.3.122: 6135ألف لاير عماني ) 3.246اإليجارة المنتهية بالتمليك المتعثرة ولم تنخفض قيمتها بلغت 
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 61صفحة 
 ايضاحات

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 

 ممتلكات ومعدات  00

     6102 

أثــــــــاث  

 وتركيبات

 ومعدات

 

 سيارات

 أجهـــــــزة 

 حاسب آلي

 أعمال رأسمالية

 قيــــــــد التنفيذ

 

 المجموع

لاير ألف  

 ع ماني 

لاير ألف 

 ع ماني

 لاير ألف 

 ع ماني

 لاير ألف 

 ع ماني

 لاير ألف 

 ع ماني

 التكلفة

 يناير 0كما في 

830 66 0.002 68 0.332 

      

 إضافات

 إستبعادات/تحويالت

016 

- 

06 

- 

030 

- 

062 

(030) 

606 

(030) 
      

 6.602 0 0.663 86 638 ديسمبر  00في 
      

 اإلستهالك المتراكم 

 يناير 0كما في 

(066) (66) (082) - (826) 

 محمل خالل العام

 عكس قيد إستهالك

(020) 

- 

(06) 

- 

(616) 

- 

- 

- 

(033) 

- 
      

 (268) - (886) (02) (080) ديسمبر 00في 
      

      صافي القيمة الدفترية

 0.636 0 262 06 866 ديسمبر  00في 
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 66صفحة 
 ايضاحات

 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  
 ممتلكات ومعدات )تابع( 31

                     6135 

أثــــــــاث  

 وتركيبات

 ومعدات

 

 سيارات

 أجهـــــــزة 

 حاسب  لي

 أعمال رأسمالية

 قيــــــــد التنفيذ

 

 المجموع

لاير ألف  لاير ُعماني ألف  

 عُماني

 لاير ألف 

 عُماني

 لاير ألف 

 عُماني

 لاير ألف 

 عُماني

 التكلفة

 يناير 3كما في 

 

671 

 

67 

 

3.117 

 

65 

 

3.171 
      

 إضافات

 إستبعادات/تحويالت

681 

(1) 

34 

- 

78 

- 

26 

(46) 

447 

(45) 
      

 3.772 45 3.332 46 571 ديسمبر  13في 
      

 اإلستهالك المتراكم 

 يناير 3كما في 

 

(72) 

 

(36) 

 

(637) 

 

- 

 

(132) 

 محمل خالل العام

 عكس قيد إستهالك

(314) 

6 

(36) 

- 

(317) 

- 

- 

- 

(654) 

6 
      

 (527) - (152) (64) (377) ديسمبر 13في 
      

      صافي القيمة الدفترية

 3.617 45 721 37 175 ديسمبر  13في 
      

   
 أصول أخرى  06

 6102 6135 

 لاير ُعماني ألف  لاير ع ماني ألف  

 61 03 إجاره إيجار مدينةذمم 

 566 238 ذمم ارباح مدينة أخرى

 331 062 مدفوعات مقدما

 638 606 أخرى

 115 8.682 أوراق قبول

   

 3.618 2.662 المجموع
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 63صفحة 
 ايضاحات

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 االخرى  والبنوك الرئيسي للمركز مستحق 36
 

 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 56.165 32.061 مستحق الى بنوك أخرى
 ----------- ----------- 

 56.165 32.061 المجموع

 ====== ====== 

 
إقتراضالالات الوكالة من المركز الرئيسالالي بلغت  المركز الرئيسالالي والبنوك االخرى على ايداعات الوكالة.تشالالتمل المسالالتحقات الى 

 : صفر لاير عماني(.6135صفر لاير عماني )

 
 قرض حسن من المركز الرئيسي 32

 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 8.121 08.111 (32.3) قرض حسن من المركز الرئيسي

 727 6.661 (32.6) حساب المقاصه الحالي
 ----------- ----------- 

 31.667 03.661 المجموع

 ====== ====== 

 
يمثل هذا المبلغ تسهيل قرض حسن بدون ارباح من المركز الرئيسي للوفاء باإلحتياجات الحقيقية لفترة محددة   12.1

 كجزء من إدارة السيولة.
                  

  يمثل هذا المبلغ حساب البنك األم المفتوح لدى ميسرة.    12.6
 التزامات أخرى   37

 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 6.387 000 ذمم دائنة  

 453 316 مصروفات مستحقة

 771 6.616 ارباح مستحقة السداد 

 2 28 أخرى

 7 080 مستحقات الصندوق الخيري

 115 8.682 أوراق قبول
 ----------- ----------- 

 1.722 2.620 المجموع

 ====== ======      
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 68صفحة                          
 ايضاحات

 6132ديسمبر  13  للسنة المنتهية في
 

  االستثمار حسابات حاملي حقوق   34
 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 7.875 08.662 حساب توفير  

 41 8 وديعة الجل

 6 6 احتياطي توازن االرباح 

 - 0 احتياطي مخاطر االستثمار
 ----------- ----------- 

 7.167 08.602 المجموع
 ====== ====== 

  .ال يوجد استثمار مقيد كما في تاريخ التقرير 
 اسس توزيع االرباح بين المالكين، اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  
ــتثمار للفترة المنتهية في   ــابات االســـ ــتثمارات بين المالكين وحاملي حســـ  6115و  6112ديســـــمبر  31تقســـــم ارباح االســـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبة %النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               كما يلي:
 %21            حسابات االستثمار حامليحصة  
 %11        حصة المضارب 
يخصـــم احتياطي مخاطر االســـتثمار من حصـــة حاملي حســـابات االســـتثمار بعد توزيع حصـــة المضـــارب وفقا للســـياســـة  

حســـابات االســـتثمار. يعود احتياطي مخاطر االســـتثمار الى حاملي المعتمدة تحســـبا للخســـائر المســـتقبلية لحقوق حاملي 
  حسابات االستثمار وفقا لبنود وشروط تعاقد المضاربة.

ــابـات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة والـذي يفيت عن الربح الموزع الى حـاملي حســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ احتيـاطي توازن االربـاح هو المبلغ الـذي توزعـة نـافـذة ميسـ
اظ على مستوى الدخل. يعود احتياطي مخاطر االستثمار الى االستثمار قبل توزيع حصة المضارب من االيرادات للحف

  حاملي حسابات االستثمار وفقا لبنود وشروط تعاقد المضاربة.
ــلية الى اي طرف الغراض  ــتثمار ، وال تعطى االفضــ ــتثمار الى اموال ميســــرة لالســ ــابات االســ تضــــاف اموال حاملي حســ

 ة فقط على مصروفات ميسرة. االستثمار وتوزيع االرباح. تخصم المصروفات اإلداري
 رأس المال 33

مليون  41: 6135مليون لاير عماني ) 55بزيادة راسالالالمال ميسالالالرة ليصالالالل مبلغ  6132قام المركز الرئيسالالالي خالل عام  

  لاير عماني( وذلك من رأسمال المساهمين األساسي المدفوع. 
 االصول االئتمانية  61

 : ال توجد(.6115تخضع الدارة ميسرة ) ال توجد اي اموال 6112ديسمبر  31كما في  
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 66صفحة                         
 ايضاحات

 6132ديسمبر  13  للسنة المنتهية في
 

  اإلستثمار والتمويل اإلسالميايرادات  63
 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 451 680 مرابحة مستحقة القبض 
 648 303 مضاربة
 3.433 0.821 صافي * –منتهية بالتمليك إيجارة 

 5.525 2.260 مشاركة متناقصة 
 541 306 بالقيمة العادلة من خالل حقوق المالك إستثماراتأرباح 
 57 080 إستثمارات بالتكلفة المطفأةأرباح 

 ----------- ----------- 

 7.677 00.666 المجموع
 ====== ======  

  ألف لاير عماني(.  3.631: 6135ألف لاير عماني ) 3.462منتهية بالتمليك بلغ  * اإلستهالك على إيجارة
 تكاليف الموظفين  66

 6102 6135 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

 3.741 6.608 رواتب وعالوات

 172 810 تكاليف اخرى للموظفين

 61 66 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين 
 ----------- ----------- 

 6.656 0.061 المجموع
 ====== ====== 

 مصروفات إدارية وعمومية 61
 6102 6135 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

 115 686 التكاليف التشغيلية 

 554 636 تكاليف تشغيل وإدارة
 ----------- ----------- 

 778 0.066 المجموع
 ====== ====== 
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 62صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 

  مخصص إنخفاض قيمة التمويل - 68
 :على النحو التالي التمويل قيمة إنخفاض مخصصلتوجيهات البنك المركزي العماني، يتم تحليل الحركة في  وفقا  

 6102 6135 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   أساس المحفظةمخصص إنخفاض القيمة على -أ

 3.484 6.601 الرصيد في بداية السنة 
 812 863 مخصص تم تكوينه خالل السنة

 ----------- ----------- 

 6.411 0.103 الرصيد في نهاية السنة
 ====== ======  
   مخصص إنخفاض القيمة على أساس محدد-ب

 - - الرصيد في بداية السنة 
 - - مخصص تم تكوينه خالل السنة

 ----------- ----------- 

 - - الرصيد في نهاية السنة
 ====== =======  
 معامالت مع أطراف ذات عالقة  - 66

في سياق النشاط اإلعتيادي بعت المعامالت مع بعت أعضاء مجلس إدارته ومساهميه ومع شركات  نافذة ميسرةجري ت
 يستطيعون أن يمارسوا تأثيرا  هاما  عليها. بلغ مجموع المبالغ واألرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة ما يلي:

  
 6102 6135 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   التمويالت

   أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس الرقابة الشرعية 

 515 823 في أسهم البنكأو أكثر  %31نسبة  والمساهمين الذين يمتلكون

   

   الودائع والحساباات األخرى

   أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس الرقابة الشرعية 

 37.311 6.833 البنك أسهم في أكثر أو %31 نسبةوالمساهمين الذين يمتلكون 

 
   مكافآت مدفوعة لمجلس الرقابة الشرعية 

   

   رئيس مجلس اإلدارة

 2 6 مكافأة مقترحة  -

 1 0 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة مدفوعة -
   

   أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين

 32 66 مكافأة مقترحة -

 7 6 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة مدفوعة -
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 67صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة تابع  - 66
 

 6102 6135 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   

   معامالت أخرى

 613 600 إيجار مدفوع لطرف ذات عالقة

   

 - - معامالت أخرى
 

   تعويضات لإلدارة العليا

 336 006 رواتب ومزايا أخرى  

 4 2 مكافآت نهاية الخدمة

 
 إلتزامات عرضية وإرتباطات - 62

 ) أ (     بنود عرضية متعلقة باإلئتمان
 إعتمادات مستندية وارتباطات أخرى تقابلها إلتزامات العمالء:

 6102 6135 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   

 4.536 0.600 إعتمادات مستندية

 31.134 2.382 خطابات ضمان 

 ----------- ----------- 

 34.762 01.022 المجموع

 ====== ====== 
 

 ارتباطات راسمالية واستثمار )ب(
 6102 6135 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   

 318 60 ارتباطات تعاقدية للممتلكات والمعدات 

 ======== ========= 

 
ألف لاير عماني  85.421بلغت  6132ديسمبر  13السقوف غير المستخدمة من تمويل ميسرة للسنة المنتهية في إن  )ج( 

 ألف لاير عماني(. 73.462: 6135)
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 68صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 

 المشتقات المالية اإلسالمية - 67
تمثل عقود الصرف اآلجلة التزامات لشراء العمالت األجنبية والمحلية، بما في ذلك المعامالت الفورية غير المنفذة. قيم 

 التالي:ك المحتفظ بها هياألدوات المالية المشتقة 
 6132 6115 
 ألف ريال عماني ألف ريال عماني 
 عقد /قيمة تعاقدية 

   عقود صرف آجلة
 31.136 37.166 شراء عقود –عملة آجلة 
 31.111 37.116 عقود بيع –عملة آجلة 

 
 . ، القيمة العادلة لعقود الصرف تبقى تعادل قيمتها التعاقدية6112ديسمبر  31كما في 

 
 معلومات القيمة العادلة - 64

مام ورغبة راغبين  ذوي  إلتمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن مقابله تبادل االصل او تسوية االلتزام ، بين اطراف  
في معاملة ممكنة . ونتيجة لذلك ، قد تنشأ فروق بين تقديرات القيمة العادلة والقيم الدفترية. وكما في تاريخ التقرير ، 

 فإن القيمة العادلة لالدوات المالية لنافذة ميسرة ال تختلف بشكل كبير عن قيمها الدفترية.
الى 1من   مصنفة الى مستوياتالقيمة العادلة عد القياس المبدئي بت المالية المدرجة بألدواتحليال ل الجدول التالي قدمي

 . استنادا على مدى امكانية مالحظة القيمة العادلة  3
  األسعار المتداولة )غير المعدلة( من األسواق يها من علتمثل تلك المتحصل القيمة العادلة  اتقياس - 1المستوى    

 وااللتزامات المماثلة؛ل و صالنشطة لأل
  االسعار المتداولة المضمنة غير  مدخالتيها من علتمثل تلك المتحصل القيمة العادلة  اتقياس - 6المستوى

األسعار( أو غير مباشر )مشتقة من مثل  ) ممكنة المالحظة لالصل او االلتزام إما مباشرة 1بالمستوى 
  ؛ واألسعار(

  تمثل تلك المتحصل عليها من اساليب تقييم تتضمن مدخالت لالصل او العادلة  ةالقيم اتقياس - 3المستوى
 )المدخالت غير المالحظة(.االلتزام ال تستند على بيانات السوق ممكنة المالحظة
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 69صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 

 معلومات القيمة العادلةتابع  - 64
 

  6132   
 المجموع 1المستوى  6المستوى  3المستوى  القيمة العادلة معلومات

 ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني 
     إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

 32.623 - 31.334 2.121 حقوق المالك
 --------- --------- --------- --------- 

 32.623 - 31.334 2.121 المجموع
 ========= ========= ========= ========= 

  
  6115   

 المجموع 3المستوى  6المستوى  1المستوى  معلومات القيمة العادلة
 ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني 

     إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
 12.593 - 11.198 2.395 حقوق المالك

 --------- --------- --------- --------- 
 12.593 - 11.198 2.395 المجموع

 ========= ========= ========= =========  
 المالية إدارة المخاطر - 63

م إدارة قس يمثلهي مخاطر االئتمان والسيولة والسوق.  نافذة ميسرةتعرض لها تإن أهم أنواع المخاطر المالية التي 
وحدة مستقلة ومخصصة لهذا الغرض وتتبع مباشرة للجنة المخاطر بمجلس اإلدارة. إن المهام نافذة ميسرة المخاطر في 

األساسية لهذا القسم هي تقييم ومراقبة والتوصية بإستراتيجيات مراقبة مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق ومخاطرالتشغيل. 
،  ذة ميسرةنافاع التبعية المباشرة أو غير المباشرة والعضوية الدائمة في جميع لجان ولذا فإن عدم وجود أي نوع من أنو 

  . نافذة ميسرةتعتبرمن بين العوامل التي تعكس إستقاللية عمل قسم إدارة المخاطر ودوره الرئيسي في 
 "    فيذية ومجلس اإلدارة يتمحور إطار عمل إدارة المخاطر ضمن مجموعة كبيرة من اللجان باإلضافة إلى اإلدارة التن

ألغراض الموافقة والتقرير. يملك مجلس اإلدارة السلطة العامة للموافقة على اإلستراتيجيات والسياسات التي المجلس" 
تطبقها مختلف لجانه الفرعية. لجنة إدارة المخاطر في مجلس اإلدارة مسئولة عن إستعراض جميع السياسات واإلجراءات 

ووضع توصياتها لمجلس اإلدارة للموافقة عليها. كما تقوم لجنة المخاطر أيضا  بإستعراض سجل الخاصة بالمخاطر 
      ه الدورية.اتالمقدم من قسم إدارة المخاطر وعرضه على مجلس اإلدارة في إجتماع نافذة ميسرةالمخاطرالخاص ب
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 31صفحة 
 

 ايضاحات 
 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في

 
 المالية إدارة المخاطرتابع  - 63
 

 مخاطر االئتمان 
قوم تهي مخاطر االئتمان. من أجل التحكم في مستوى مخاطر االئتمان  نافذة ميسرةتعرض لها تإن أهم المخاطر التي 

بالتعامل مع األطراف المقابلة ذات الموقف االئتماني الجيد. تعد اللجنة التنفيذية في مجلس اإلدارة بمثابة  نافذة ميسرة
، وهي مسؤولة بشكل رئيسي عن الموافقة على جميع مقترحات  نافذة ميسرةسلطة الموافقة النهائية على اإلئتمان ب

اإلئتمان التي تخرج عن نطاق صالحيات اإلدارة ومسؤولة كذلك عن إستعراض سياسات اإلئتمان والموافقة عليها. كما 
جنة ل على اإلستثمارات التي تخرج عن نطاق صالحيات اإلدارة. تعد هذه اللجنة أيضا  بمثابة سلطة الموافقة النهائية

إدارة اإلئتمان هي الجهة المسؤولة عن إتخاذ قرارات اإلدارة وهي مخولة بالنظر في كافة المسائل المتعلقة باإلئتمان 
 وصوال  إلى حدود معينة.

 
ــــتقل لتقييم المخاطر في مقترحات اإلئتمان قبل  ــــم إدارة المخاطر من خالل نظام مسـ تدار مخاطر اإلئتمان بواســـــطة قسـ

المخاطر من  نظاما  لتصنيف نافذة ميسرةطبق تأن يتم النظر فيها من قبل الجهات التي تملك سلطة الموافقة النهائية. 
عد الجهات التي تملك سـلطة الموافقة على إتخاذ القرارات الخاصة أجل تحليل المخاطر المصـاحبة لإلئتمان ، مما يسـا

ــــاعدة في  ــ ــ ــــم إدارة المخاطر بالمســ ــ ــ ــافة إلى ذلك ، يقوم قســ ــ ــ ــ ــــتعراض /باإلئتمان. باإلضــ ــ ــ ــنيفات الملتزمين والقيام  إســ ــ ــ ــ تصــ
ــــو  بتحليالت ــ ــ ــ ــ ــــبة المخاطر القصـــ ــ ــ ــ ــ  /لألفراد ى كبيرة منتظمة لمحفظة اإلئتمان ومراقبة حدود تركيز اإلئتمان. تم تحديد نســـ

من القاعدة الرأسمالية للبنك وفقا  لما هو مقرر من قبل البنك المركزي العماني ، على أن  %15المجموعات المقابلة بـ 
  يتم الحصول على موافقته المسبقة إذا تطلب األمر وضع حدود أعلى بالنسبة للمشاريع الوطنية الهامة.     

آند بي و فيتش الخاصة بالحدود اإلئتمانية الموضوعة للبلدان من أجل ضمان يطبق البنك أيضا  تقديرات مودي ، إس 
ــــية والمخاطر الجغرافية. تمت الموافقة على هذه الحدود من  تنويع المحفظة اإلئتمانية من ناحية معدالت المخاطرالرئيســ

تحليالت  . فيمــا يلي ادنــاهلعمــانيقبــل مجلس اإلدارة. القروض الفرديــة متفقــة إتفــاقــا  تــامــا  مع توجيهــات البنــك المركزي ا
ــابات المعيارية وال يوجد بالمحفظة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لمحفظة اإلئتمان . ومن الجدير بالذكر ان محفظة االئتمان تتكون من كافة الحسـ

 أي حاالت لإلنخفاض في القيمة. 
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 31صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 

 الماليةتابع إدارة المخاطر  - 62

 تابع مخاطر االئتمان 
  

 التركيز الجغرافي (أ)
                  6102  
مستحق من بنوك    

 ومؤسسات مالية
مستحق إلى بنوك 
 ومؤسسات مالية

 ألف لاير ع ماني  ألف لاير ع ماني    

     

 63.111 82.661   سلطنة عمان 

 61.321 3.223   دول مجلس التعاون أخرى

 - 0.016   وشمال أمريكاأوروبا 

 00.881 -   أفريقيا و سيا

   ----------- ---------- 

   26.088 32.061 

   ======= ======= 

 
                     6135  
مستحق من بنوك    

 ومؤسسات مالية
مستحق إلى بنوك 
 ومؤسسات مالية

 ألف لاير ُعماني  ألف لاير ُعماني    

     

 15.111 13.855   سلطنة عمان 

 - 617   دول مجلس التعاون أخرى

 - 654   أوروبا وشمال أمريكا

 37.165 -   أفريقيا و سيا

   ----------- ---------- 

   16.447 56.165 

   ======= ======= 

           
      التركيز حسب العمالء (ب)

 6102    تركيز العمالء على االصول )إجمالي(
مستحقات من  

بنوك ومؤسسات 
 مالية

ذمم المرابحة 
 المدينة

تمويل المشاركة  تمويل مضاربة
 المتناقصة

ايجار ينتهي 
 بالتمليك

 ألف لاير  

 ع ماني 

 ألف لاير 

 ع ماني

 ألف لاير 

 ع ماني

 ألف لاير 

 ع ماني

 ألف لاير 

 ع ماني

      

 03.066 66.036 - 8.666 - أفراد

 - 088.002 66.686 6.620 26.088 شركات
      

 26.088 2.668 66.686 602.220 03.066 
 ======== ======== ======= ========= ========= 
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 36صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 

 المالية إدارة المخاطرتابع  - 63
 مخاطر االئتمانتابع          

6115   
 مستحقات من 

ومؤسسات  بنوك
 مالية

ذمم المرابحة 
 المدينة

تمويل 
 مضاربة

تمويل المشاركة 
 المتناقصة

ايجار ينتهي 
 بالتمليك

 ألف لاير  

 عُماني 

 ألف لاير 

 عُماني

 ألف لاير 

 عُماني

 ألف لاير 

 عُماني

 ألف لاير 

 عُماني

      
 16.743 57.815 - 1.326 - أفراد

 - 84.151 33.727 8.781 16.447 شركات
      

 16.447 31.156 33.727 356.655 16.743 
 ======== ======== ======= ========= ========= 

 
 6132    التركيز حسب القطاع االقتصادي )ج(

ذمم المرابحة  
 المدينة

تمويل المشاركة  تمويل المرابحة
 المتناقصة

ايجار ينتهي 
 بالتمليك

ريال ألف  
 ُعماني 

 ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف 

     
 17.364 48.178 - 6.866 أفراد

 - 318.424 31.217 662 إنشاءات
 - 6.421 - - صناعة

 - 83.433 6.638 86 خدمات أخرى 
      - 6.243 33.713 8.336 أخرى 

 3.446 68.466 613.231 17.364      
        6115 

ذمم المرابحة  
 المدينة

تمويل المشاركة  المرابحة تمويل
 المتناقصة

ايجار ينتهي 
 بالتمليك

ريال ألف  
 ُعماني 

 ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف 

     
 36.811 57.915 - 3.126 أفراد

 - 58.216 1.671 632 إنشاءات
 - 1.586 - - صناعة

 - 69.829 6.157 9 خدمات أخرى 
      - 1.697 5.111 9.215 أخرى 

 13.156 11.727 156.655 36.811 
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 33صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 المالية إدارة المخاطرتابع  - 63

 مخاطر االئتمان تابع 
 
             مخاطر اإلئتمان ل التعرض إجمالي )د( 

  6132      
 التعرض إجمالي 

 مخاطر اإلئتمانل
 المتوسط الشهري 
 الجمالي التعرض

    ريال عمانيألف  ريال عمانيألف  
 4.777 3.446 مديونيات المرابحة والمديونيات األخرى 

 36.263 68.466 تمويل المضاربة
 616.412 613.231 تمويل المشاركة متناقصة

 11.341 17.364 ايجارة منتهية بالتمليك
   

  
   6115      
 التعرض إجمالي 

 مخاطر اإلئتمانل
 المتوسط الشهري 
 الجمالي التعرض

    ريال عمانيألف  ريال عمانيألف  
 12.311 13.156 مديونيات المرابحة والمديونيات األخرى 

 5.681 11.727 تمويل المضاربة
 119.211 156.655 تمويل المشاركة متناقصة

 31.181 36.811 ايجارة منتهية بالتمليك
   

 
   6132       توزيع التعرض النواع مخاطر اإلئتمان الرئيسية حسب القطاع)هـ(       

ذمم المرابحة  
 المدينة

تمويل المشاركة  تمويل المضاربة
 المتناقصة

ايجارة منتهية 
 بالتمليك

 الماليقائمة المركز مخاطر خارج 
        ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع  
      

 1.863 - 14 1.384 8.178 اإلستيراد
 - - - 2.484 - التصدير

 3 - 713 431 34 تجارة الجملة والتجزئة
 - - 8.213 486 - المناجم والمحاجر

 6.166 - 318.424 31.217 662 اإلنشاءات
 3.634 - 6.421 - - التصنيع

 - - 381 - 63 نقل ومواصالت
 37 - 83.433 6.638 86 خدمات 

 - 17.364 48.178 - 6.866 افراد
 - - 324 - 83 أخرى 
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 3.446 68.466 613.231 17.364 31.323       
  

 31صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر 31  للسنة المنتهية في
 

 المالية إدارة المخاطرتابع  - 63
 مخاطر االئتمان تابع 

   6115    )تابع( القطاع حسب الرئيسية اإلئتمان مخاطر النواع التعرض توزيع(     هـ)
ذمم المرابحة  

 المدينة
تمويل المشاركة  تمويل المضاربة

 المتناقصة
ايجارة منتهية 

 بالتمليك
قائمة المركز مخاطر خارج 

        ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   المالي
      

 7.196 - 51 1.135 9.118 اإلستيراد
 161 - - - - التصدير

 - - 551 351 - تجارة الجملة والتجزئة
 - - 3.179 255 38 المناجم والمحاجر

 7.111 - 58.216 1.671 632 اإلنشاءات
 186 - 1.586 - - التصنيع

 - - 181 - 99 نقل ومواصالت
 167 - 69.829 6.157 9 خدمات 

 - 36.811 57.915 - 3.126 افراد
       - - 33 - 21 أخرى 

 13.156 11.727 156.655 36.811 11.862       
 

 اإلستحقاقات التعاقدية المتبقية للمحفظة حسب األنواع الرئيسية لمخاطر اإلئتمان (و)
   6132   
ذمم المرابحة  

 المدينة
تمويل 

 المضاربة
تمويل 

المشاركة 
 المتناقصة

ايجارة منتهية 
 بالتمليك

قائمة المركز مخاطر خارج 
 المالي

        ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع  
      

 3.121 - - 68.466 631 حتى شهر واحد
 6.366 - 611 - 3.144 أشهر 1 – 3من 
 1.667 - - - 6.163 أشهر 2 – 1من 
 3.121 - 71 - 386 أشهر  3 – 2من 
 3.313 - 66 - 34 شهر 36 – 3من 
 3.621 323 7.647 - 647 سنوات 1 – 3من 
 - 861 37.833 - 383 سنوات 6 – 1من 

       - 12.637 638.181 - 8.663 سنوات 6أكثر من 
 3.446 68.466 613.231 17.364 31.323       



 بنك ظفار ش.م.ع.ع -االسالمية  المصرفيةخدمات لميسرة ل
 

 

 

       
 

 35صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 
 إدارة المخاطر )تابع( - 62

 )تابع(مخاطر االئتمان 

 اإلستحقاقات التعاقدية المتبقية للمحفظة حسب األنواع الرئيسية لمخاطر اإلئتمان ) تابع( )و(
   6135   
ذمم المرابحة  

 المدينة
تمويل المشاركة  تمويل المضاربة

 المتناقصة
ايجارة منتهية 

 بالتمليك
مخاطر خارج 
قائمة المركز 

 المالي
 ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   
      
      

 8.833 - - 11.727 7.918 حتى شهر واحد
 6.121 - - - 891 أشهر 3 – 1من 
 178 - 189 - 221 أشهر 2 – 3من 
 1.119 - 835 - 31 أشهر  9 – 2من 
 221 - 53 - 53 شهر 16 – 9من 
 1.188 117 1.599 - 111 سنوات 3 – 1من 
 - 119 9.529 - 751 سنوات 5 – 3من 

       81 36.675 132.711 - 6.315 سنوات 5أكثر من 
 13.156 11.727 156.655 36.811 11.862       
 

 )ز(       توزيع القروض منخفضة القيمة والقروض متأخرة السداد وغير متأخرة السداد حسب القطاع 

   6102   

ذمم المرابحة  

 المدينة النشطة

التمويل النشط 

 للمضاربة

التمويل  النشط 

للمشاركة 

 المتناقصة

 ايجارة نشطة 

 منتهية بالتمليك

مخصصات عامة 

مكونة خالل 

 السنة 
 ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   
      

 (26) - 06 0.066 6.136 اإلستيراد
 (21) - - 2.666 - تجارة التصدير

 (06) - 302 620 06 والتجزئة الجملة تجارة
 (66) - 6.210 666 - المناجم والمحاجر

 (0.100) - 016.626 01.213 662 اإلنشاءات
 (68) - 6.620 - - التصنيع

 (6) - 060 - 80 النقل واإلتصاالت
 (021) - 60.622 6.806 68 خدمات 
 (0.022) 03.066 66.036 - 8.666 افراد
 (6) - 026 - 62 أخرى

      

 2.668 66.686 602.220 03.066 (0.103) 
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 32صفحة 
 ايضاحات 

 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  
 
 إدارة المخاطر )تابع( - 62

 )ز(       توزيع القروض منخفضة القيمة والقروض متأخرة السداد وغير متأخرة السداد حسب القطاع ) تابع(
   6115   
ذمم المرابحة  

 المدينة النشطة
التمويل النشط 

 للمضاربة
التمويل  النشط 

للمشاركة 
 المتناقصة

 ايجارة نشطة 
 منتهية بالتمليك

مخصصات 
عامة مكونة 
 خالل السنة 

 ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   ألف ر ع   
      
      

 (347) - 53 4.115 8.447 اإلستيراد
 (31) - 551 151 - والتجزئة الجملة تجارة

 (42) - 1.478 255 17 المناجم والمحاجر
 (277) - 57.216 4.671 612 اإلنشاءات
 (37) - 3.576 - - التصنيع

 (1) - 374 - 88 النقل واإلتصاالت
 (151) - 68.728 6.457 8 خدمات 
 (3.325) 16.743 57.815 - 1.326 افراد
 (3) - 11 - 21 أخرى

      

 31.156 33.727 356.655 16.743 (6.411) 
      

 اقصى تعرض لمخاطر اإلئتمان دون أخذ في اإلعتبار الضمانات المحتفظ بها  ) (
  6102 6135 

 ألف ر ع ألف ر ع 
   

 16.447 26.088 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية
 ======= ======= 
  

 مخاطر السيولة

المستقبلية للوفاء بإلتزاماته عند استحقاقها ، بسبب الصعوبة  في تسييل هذه االصول مخاطر السيولة هي عدم مقدرة نافذة ميسرة 

)مخاطر سالالالالاليولة السالالالالالوق( او عند مواجهة الصالالالالالعوبة في الحصالالالالالول على التمويل الكافي )مخاطر سالالالالاليولة التمويل( . وتنشالالالالالأ هذه 

 الودائع أو الزيادة في األصول.المخاطر عند عدم قدرة نافذة ميسرة في الحصول على السيولة لمواجهة النقص في 
 

تعمل إدارة مخاطر سالالاليولة نافذة ميسالالالرة وفقاً لوثيقة سالالالياسالالالة مخاطر الخزينة التي أقرها مجلس اإلدارة إلى جانب توجيهات البنك 

تدفق ال المركزي العماني  المتعلقة بإدارة مخاطر السالاليولة. تعمد نافذة ميسالالرة  الى مراقبة مخاطر السالاليولة لديها من خالل اسالاللوب

النقدي. وطبقا السالاللوب التدفق النقدي تسالالعى نافذة ميسالالرة الى اعداد تقرير  باسالالتحقاقات اصالالولها والتزاماتها )إ أ إ( هذا االسالاللوب 

يجعل النافذة على علم بجميع االلصالالول وااللتزامات التي تسالالتحق في مواقيت مرتبة تتراوح بين شالالهر الى خمس سالالنوات. وتشالالير 

ي هذه التواقيت فجوات سيولة وتتقيد نافذة ميسرة بكل صرامة بالسقف الذي وضعه البنك المركزي العماني حاالت عدم االتساق ف

من مجموع االلتزامات المتراكمة )التدفقات الخارجة( في حاالت عدم االتسالالالالالالالالالاق )فجوات السالالالالالالالاليولة ( في مثل هذه  %35وهو 

سالالقوف داخلية  على حاالت عدم االتسالالاق في توقيتات االسالالتحقاق  الحاالت حتى سالالنة واحدة . تحتفظ ميسالالرة باإلضالالافة الى ذلك  ب

 التي تتجاوز سنة واحدة. 
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يتولى قسالالالالالالم الخزينة بنافذة ميسالالالالالالرة ضالالالالالالبط ومراقبة مخاطر السالالالالالاليولة وضالالالالالالمان عدم التعرض لخاطر السالالالالالاليولة وفي نفس الوقت 

أيضالالاً وضالالع سالاليولة البنك وإبال  قسالالم الخزينة  اإلسالالتغالل األمثل ألموال البنك. ويراقب المكتب األوسالالط في قسالالم إدارة المخاطر

 بفجوة السيولة لمعالجتها.
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 37صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 )تابع( إدارة المخاطر - 63

 )تابع( مخاطر السيولة         
 استحقاقات االصول وااللتزاماتملمح 

  
مستحق عند الطلب 

 يوم 11وحتى 

 
أكثر من شهر الى 

 أشهــــــــــــر 2

 
أشهر  2أكثر من 

 شهراً  36إلى

 
 6أكثر من سنة إلى 

 سنوات 

 
 بعد خمس سنــــوات

 
 

 المجموع
 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 
       

       6132ديسمبر  13
 14.383 - - - - 14.383 ارصدة نقدية لدى البنك المركزي العمانينقد و 

 24.166 - - - - 24.166 مستحق من بنوك ومؤسسات مالية
 3.733 443 1.617 648 613 8.371 والمديونيات األخرى مرابحة ال مديونيات

 68.214 2.111 36.862 6.868 6.846 3.681 صافي تمويل مضاربة
 617.838 71.112 338.236 66.687 61.113 8.617 مشاركة متناقصةتمويل صافي 

 32.623 - 32.623 - - - اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 31.111 - 31.111 - - - إستثمارات بالتكلفة المطفأة

 12.764 61.621 36.363 3.676 3.131 673 بالتمليك منتهية ةصافي ايجار 
 3.878 3.878 - - - - ومعداتممتلكات 

 2.462 664 - - 1.333 6.677 اصول اخرى 
 ___________ __________ __________ ___________ ___________ ____________ 

 861.712 33.661 371.381 63.467 13.813 333.741 مجموع االصول
 ========= ======== ======== ========= ========= ========== 

 13.442 3.863 - 7.624 31.681 3.232 حسابات جارية
 73.181 - - - 33.661 27.731 مستحق للمركز الرئيسي وبنوك اخرى 

 37.861 - 36.111 - - 6.861 قرض حسن من المركزي الرئيسي
 611.668 12.372 63.748 13.882 46.141 61.724 ودائع وكالة العمالء

 3.633 - - - 1.333 6.111 التزامات أخرى 
 36.613 1.436 7.236 3.661 3.661 722 حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

 64.372 64.372 - - - - حقوق المالك
 ____________ ___________ __________ __________ __________ ___________ مجموع االلتزامات وحقوق حاملي

 861.712 314.861 46.133 81.617 336.247 312.221 حسابات حقوق المالك
 ========= ======== ======= ======== ========= ========== 
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 38صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 )تابع( إدارة المخاطر - 63

 )تابع( مخاطر السيولة         
 ملمح استحقاقات االصول وااللتزامات

  
مستحق عند الطلب 

 يوم 31وحتى 

 
 2أكثر من شهر الى 

 أشهــــــــــــر

 
أشهر  2أكثر من 

 شهرا   16إلى

 
 5أكثر من سنة إلى 

 سنوات 

 
 بعد خمس سنــــوات

 
 

 المجموع
 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 
       

       6115ديسمبر  31
 31.126 - - - - 31.126 ارصدة نقدية لدى البنك المركزي العمانينقد و 

 36.117 - - - - 36.117 مستحق من بنوك ومؤسسات مالية
 16.851 351 6.193 116 355 9.513 صافي ذمم مرابحة مدينة

 11.216 6.812 5.881 1.177 1.177 588 صافي تمويل مضاربة
 151.551 51.128 22.171 15.261 13.915 3.782 تمويل مشاركة متناقصةصافي 

 12.593 - 12.593 - - - بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةاصول مالية 
 11.111 - 11.111 - - - إستثمارات بالتكلفة المطفأة

 36.139 18.339 11.666 1.139 1.199 611 بالتمليك منتهية ةصافي ايجار 
 1.618 1.618 - - - - صافي ممتلكات ومعدات

 1.619 369 - - 151 769 اصول اخرى 
 ___________ __________ __________ ___________ ___________ ____________ 

 699.111 71.111 116.126 18.219 12.787 77.795 مجموع االصول
 ========= ======== ======== ========= ========= ========== 

 19.165 11.827 - 9.191 12.211 11.151 حسابات جارية
 56.365 - - - - 56.365 الرئيسي وبنوك اخرى مستحق للمركز 

 11.667 - 9.321 - - 827 قرض حسن من المركزي الرئيسي
 135.118 - 31.171 15 75.371 65.556 ودائع وكالة العمالء

 3.822 389 - 311 292 6.171 التزامات أخرى 
 8.167 6.111 1.166 818 798 399 حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

 11.862 11.862 - - - - حقوق المالك
 ____________ ___________ __________ __________ __________ ___________ مجموع االلتزامات وحقوق حاملي

 699.111 55.186 17.556 11.268 93.179 96.223 حسابات حقوق المالك
 ========= ======== ======= ======== ========= ========== 
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 39صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 )تابع( إدارة المخاطر - 63
 

 مخاطر السوق  
 تتضمن مخاطر السوق مخاطر العمالت ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر أسعار األسهم. 

 
 مخاطر العمالت  )أ(

التعامالت بالعمالت األجنبية. العملة الرئيسية التي تتعرض نافذة ميسرة تتعرض نافذة ميسرة إلى مخاطر العمالت من 

 لمخاطر العمالت من التعامل بها هي الدوالر األمريكي. حيث أن الدوالر االمريكي مرتبط بالريال العُماني .
 

  ربحمخاطر معدالت ال )ب(
  

مخاطر معدالت الربح )م م ر( هي مخاطر تعرض نافذة ميسرة للخسارة مالية لعدم اإلتساق بين معدالت الربح على 
اصحاب االصول واالستثمارات. يستند توزيع الربح على اصحاب حسابات االستثمارات على اتفقيات المشاركة في 

ع ارباح خاطر التجارية عندما ال تسمح نتائج ميسرة بتوزيالربح. غير ان اتفاقيات توزيع االرباح سينتج عنها تحويل الم
 تتسق مع معدالت السوق. 

 
تواجد لدى ميسرة سياسة مفصلة تتناول توزيع االرباح وإدارة لتوزيع االرباح ، متضمنة تكوين احتياطي توازن الربح 

ل بنافذة ميسرة           )إللتزامات لجنة األصول واومخاطر االستثمار. تقع المسئولية عن إدارة معدالت الربح  على 
 أ إ(. 

 
 ربحفجوة حساسية ال

تنشأ الحساسية لمعدالت الفائدة من عدم التقابل الزمني لفترات إعادة تسعير األصول مع تلك التي تخص اإللتزامات. 
ة إعادة تسعير قارببمعالجة تلك االختالفات بإتباع الخطوط العريضة للسياسات وتقليل المخاطر بم نافذة ميسرةقوم ت

 األصول واإللتزامات. 
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 11صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 )تابع( إدارة المخاطر - 63

 ربح )تابع(فجوة حساسية ال
  

متوسط 
معـــدل 

األرباح ا
 يهالفعل

مستحق عند 
 11الطلب وحتى 

 يوم

 مستحق خالل
  2 -شهــــــر 

 أشهــــــــــــر

مستحــــــــق 
ـــــــــالل  خــــ

 شهراً  7-36

مستحــــــــق 
ـــــــــالل  خــــ

 سنوات 3-6

 مستحـــق
بعد خمس 

 سنــــوات

 
غير محمل 

 بفوائـــــــد

 
 

 المجموع

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع % 
         6132ديسمبر  13

 14.383 14.383 - - - - - - ارصدة نقدية لدى البنك المركزي العمانينقد و 
 24.166 81.181 - - - - 66.136 1.83 مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

 3.733 73 443 1.617 648 613 8.133 8.37 والمديونيات األخرى مرابحة ال مديونيات
 68.214 - - - - - 68.214 8.34 تمويل مضاربة

 617.838 - 71.112 338.236 66.687 61.113 8.617 8.32 مشاركة متناقصةتمويل 
 32.643 - - 32.643 - - - 8.48 المالكاصول مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

 31.111 - - 31.111 - - - 1.61 إستثمارات بالتكلفة المطفأة
 12.764 - 61.621 36.363 3.676 3.131 673 8.71 بالتمليك منتهية ةايجار 

 3.878 3.878 - - - - - - ممتلكات ومعدات
 2.462 2.462 - - - - - - اصول اخرى 

         
 861.712 31.221 33.864 367.738 67.811 68.321 64.614  مجموع األصول
 13.442 33.231 7.183 - 6.213 3.423 6.213 3.37 حسابات جارية

 73.181 - - - - 33.661 27.731 3.14 اخرى  بنوكللمركز الرئيسي و مستحق 
 37.861 37.861 - - - - - - قرض حسن من المركز الرئيسي

 611.668 - 12.372 63.748 13.882 46.141 61.724 6.37 ودائع وكالة عمالء
 3.633 3.633 - - - - - - التزامات اخرى 

 36.613 6 - - - - 36.618 3.13 حاملي حسابات استثمار غير مقيدة
 64.372 64.372 - - - - - - المالكحقوق 

         
         حقوق حاملي حسابات استثمار 

 861.712 37.146 81.666 63.748 17.146 311.733 313.813  المالك حقوق مجموع االلتزامات و  و
 - (2.766) 84.611 37.311 (3.246) (74.412) (61.361)  فجوة قائمة المركز المالي 

        
   2.766 (83.633) (313.883) (363.763) (61.361)  التراكمية االرباح فجوة حساسية 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع -االسالمية  المصرفيةخدمات لميسرة ل
 

 

 

 11صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 )تابع( إدارة المخاطر - 63

 ربح )تابع(فجوة حساسية ال
  

متوسط 
معـــدل 

األرباح ا
 يهالفعل

مستحق عند 
 31الطلب وحتى 

 يوم

 مستحق خالل
ـــر    2 -شهـــ

 أشهــــــــــــر

ـــــــالل  مستحــــــــق خــــــ
 شهرا   7-16

مستحــــــــق 
ــــــالل  خـــــــ

 سنوات 1-5

 مستحـــق
بعد خمس 

 سنــــوات

 
 غير محمل بفوائـــــــد

 
 

 المجموع

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع % 
         6136ديسمبر  13

 31.126 31.126 - - - - - - ارصدة نقدية لدى البنك المركزي العمانينقد و 
 36.117 69.756 - - - - 6.295 1.11 مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

 16.851 - 351 6.193 116 355 9.513 6.79 صافي ذمم مرابحة مدينة
 11.216 - - - - - 11.216 5.11 صافي تمويل مضاربة

 151.551 - 51.128 22.171 15.261 13.915 3.782 1.81 تمويل مشاركة متناقصةصافي 
 12.593 - - 12.593 - - - 1.81 المالكاصول مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

 11.111 - - 11.111 - - - 3.51 إستثمارات بالتكلفة المطفأة
 36.139 - 18.339 11.666 1.139 1.199 611 1.25 بالتمليك منتهية ةصافي ايجار 

 1.618 1.618 - - - - - - صافي ممتلكات ومعدات
 1.619 1.619 - - - - - - اصول اخرى 

         
 699.111 26.231 29.758 112.178 17.176 15.159 67.912  مجموع األصول
 19.165 16.386 8.771 - 7.117 16.679 8.753 1.11 حسابات جارية

 56.365 - - - - - 56.365 1.26 اخرى  بنوكللمركز الرئيسي و مستحق 
 11.667 11.667 - - - - - - قرض حسن من المركز الرئيسي

 135.118 - - 31.171 15 75.371 65.556 1.57 ودائع وكالة عمالء
 3.822 - 761 - 311 515 6.682 - التزامات اخرى 

 8.167 7.987 - 31 11 - - 1.16 حاملي حسابات استثمار غير مقيدة
 11.862 11.862 - - - - - - المالكحقوق 

         
         حقوق حاملي حسابات استثمار 

 699.111 31.592 51.361 31.611 7.353 88.195 88.732  المالك حقوق مجموع االلتزامات و  و
  (8.791) 21.621 71.978 11.119 (76.732) (21.381)  فجوة قائمة المركز المالي 

        
   8.791 (51.129) (163.117) (133.522) (21.381)  التراكمية االرباح فجوة حساسية 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع

 

 

 16صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 )تابع( إدارة المخاطر - 63
 

  مخاطر السوق )تابع(  
 الملكيةمخاطر أسعار حقوق  )ج(

  .ة ألي مخاطر من اسعار حقوق الملكيةعرضليست م في الوقت الحالي فإن نافذة ميسرة 
 

 مخاطر التشغيل   
بهدف قياس التكلفة الرأسمالية لمخاطر التشغيل يتطلب  6منهج المؤشر الرئيسي وفقا  إلطار عمل بازل نافذة ميسرة  تتبن

  إجمالي دخل ثالث سنوات كتكلفة رأسمالية لمخاطر التشغيل.من متوسط  %15هذا المنهج من البنك توفير 
 التقارير المالية لقطاعات األعمال  - 11

 
 البنك منظم ضمن الثالث قطاعات التالية: 

جل ، ألتتضمن خدمات بنكية لألشخاص والحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع  -خدمات مصرفية لألفراد  ( 1
 المرابحة واإليجار الذي ينتهي بالتمليك؛ 

ناقصة ألجل  وتمويل المشاركة المتتتضمن تسهيالت مدينة مباشرة وحسابات جارية وودائع  -( خدمات بنكية للشركات 6
 ؛ 

  الخزينة واإلستثمارات. ( 3
 

 مركز المالي.ال بيانتشتمل أصول وإلتزامات القطاع على أصول وإلتزامات التشغيل وهي غالبية 
  

 
 
 
 

 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع

 

 

 13صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 

 )تابع(التقارير المالية لقطاعات األعمال  - 11
  

  خزينــة الخدمات البنكية الخدمات البنكية 6132ديسمبر  13في 
 المجموع وإستثمارات للشركــات لـألفـراد 
      ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 

 36.772 31 7.223 6.316 إيرادات قطاعات التشغيل
 3.377 3.613 271 311 إيرادات أخرى 

     
     

 38.761 3.638 4.118 6.616 إيرادات قطاعات التشغيلمجموع 
      (6.311) (261) (8.381) (117) الربحمصروفات 

     
 4.461 623 1.138 8.434 صافى ايرادات التشغيل

     القطاع تكلفة
     مصروفات التشغيل تتضمن

 (6.146) (337) (6.886) (3.761) االستهالك
      (647) - (161) (618) القيمة مخصص انخفاض

      1.343 (162) 632 6.383 قبل الضرائب ربح السنةصافي 
 861.761 318.286 333.634 367.841 أصول القطاع                           

           (1.137) - (3.234) (3.133) القيمة مخصص انخفاضناقصا : 
      861.712 318.286 343.341 362.143 مجموع أصول القطاع

     
      172.833 37.118 671.163 3.312 إلتزامات القطاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك ظفار ش.م.ع.ع

 

 

 11صفحة 
 ايضاحات 

 6112ديسمبر  31  للسنة المنتهية في
 

 )تابع(التقارير المالية لقطاعات األعمال  - 11
  

  خزينــة الخدمات البنكية الخدمات البنكية 6115ديسمبر  31في 
 المجموع وإستثمارات للشركــات لـألفـراد 
      ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 

 7.283 5 1.331 3.318 إيرادات قطاعات التشغيل
 1.171 259 313 129 إيرادات أخرى 

     
     

 8.851 221 1.273 3.517 إيرادات قطاعات التشغيلمجموع 
      (1.951) (121) (1.259) (131) الربحمصروفات 

     
 2.911 513 3.111 3.383 صافى ايرادات التشغيل

     تكلفة القطاع
     مصروفات التشغيل تتضمن

 (3.395) (6) (1.911) (1.179) االستهالك
      (932) - (383) (553) القيمة مخصص انخفاض

      6.529 511 717 1.351 قبل الضرائب ربح السنةصافي 
 311.831 89.981 117.677 91.572 أصول القطاع                           

           (6.131) - (1.625) (1.125) القيمة مخصص انخفاضناقصا : 
      699.111 89.981 112.116 93.111 مجموع أصول القطاع

     
      651.551 23.112 129.511 17.591 مجموع إلتزامات القطاع

 
 أرقام المقارنة   - 13
 

نيف إن عملية إعادة التص تم إعادة تصنيف بعت أرقام المقابلة من السنة السابقة من أجل أن تتماشى مع عرض السنة الحالية.
  هذه ال تؤثر على األرباح أو حقوق المالك التي تم بيانها سابقا .

 


