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7 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

  الدخل الشاملبيان 

 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 6116 7132 إيضاح 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

 باالالف باآلالف  
    

 77.663 .66.33 26 إيرادات فوائد

 (670765) (38..17) 27 مصروفات فوائد

    

 490898 11....  صافي إيرادات الفوائد

 16.393 34.111 28 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 (265) 3.341 29 إيرادات إستثمار)خسائر( 

 5.984 8.818 30 إيرادات تشغيل أخرى
    

 760111 22.216  اإليراداتإجمالي 

 (440796) (411..4) 31 مصروفات تشغيل 

 (14.384) (6.728) )أ( 9 القروضإنخفاض قيمة مخصص 

 6.705 6.317 )أ( 9 إنخفاض قيمة القروضتحصيالت/محرر من مخصص 

 (2.336) (276) 10 إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

 2 -  أصول غير بنكيةاألرباح من بيع 
    

 17.205 13.481  من العمليات المستمرة  األرباح قبل الضرائب

 (2.561) (4.138) 36 ضريبة الدخل مصروفات 
    

 14.644 42..78  من العمليات المستمرة السنةأرباح 

    العمليات المتوقفة

 9.882 - 32 المتوقفة من العمليات للسنة الضرائب بعداألرباح 

 24.526 660547  السنةأرباح 

    

التي سيتم إعادة  شاملة أخرى إيرادات )مصروفات(

 تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

   

 852 (60511)   عستثمارات متاحة للبيإل التغير في القيمة العادلةصافي 

    إلنخفاض قيمة  الخسارةإلى الربح أو  تدويرهالمعاد 

 2.336 768  إستثمارات متاحة للبيع

 3.188 (3.221)  إيرادات شاملة أخرى للسنة )مصروفات( 
    

 27.714 74.224  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
    

    الواحد: العائد للسهم

 10119 1.131 33 ف )ر ع(األساسي والمخف

 

 

 

 

 

جزءا  من هذه البيانات المالية0 41إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



8 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 مساهمينالتغيرات في حقوق البيان 

 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
  

 

 إيضاح

 

 

 رأس المال

 

إحتياطي 

 قانونـــي

 

 إحتياطي 

 عـــــــام

 

 إحتياطي 

 دين ثانوي 

إحتياطي 

 خاص

 تغيرات 

متراكمة في 

 العادلةالقيمة 

 

 أربــــاح 

 محتجزة

األوراق  المجموع

الرأسمالية 

المستديمة 

الشريحة رقم 

3 

 

 

 إجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف  

            

 283.099 30.000 253.099 8.390 (72) 2.400 54.000 25.560 35.821 127.000  6117يناير  1في 

 26.547 - 26.547 26.547 - - - - - -  ربح السنة

            بعد خصم  شاملة أخرى مصروفات

 (1.773) - (1.773) - (1.773) - - - - -  الضرائب

             اإليرادات )المصروفات(إجمالي 

 24.774 - 24.774 26.547 (1.773) - - - - -   للسنةالشاملة 

 - - - (7.620) - - - - - 7.620 19 إصدار اسهم مجانية

 - - - (360) - 360 - - - - 23 محول إلى إحتياطي خاص

 - - - (2.655) - - - - 2.655 - 61 محول إلى إحتياطي قانوني 

 - - - 50.000 - - (50.000) - - - 22 أرباح محتجزةمحول إلى 

 - - - (4.000) - - 4.000 - - - 22 محول إلى إحتياطي دين ثانوي

            ألوراق الرأسمالية ل فوائد موزعة 

 (2.325) - (2.325) (2.325) - - - - - - 24 1المستديمة الشريحة رقم 

 305.548 30.000 275.548 67.977 (1.845) 2.760 8.000 25.560 38.476 134.620  7132ديسمبر  13في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  0جزءا  من هذه البيانات المالية 41إلى  1من تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 مساهمينالتغيرات في حقوق البيان 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
  

 

 إيضاح

 

 

 رأس المال

 

إحتياطي 

 قانونـــي

 

 إحتياطي 

 عـــــــام

 

 إحتياطي 

 دين ثانوي 

إحتياطي 

 خاص

 تغيرات 

متراكمة في القيمة 

 العادلة

 

 أربــــاح 

 محتجزة

األوراق  المجموع

الرأسمالية 

المستديمة 

 1الشريحة رقم 

 

 

 إجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف  

            

 6660119 - 226.019 110151 (10661) - 410111 660561 110168 1160111  6116يناير  1في 

 24.526 - 24.526 24.526 - - - - - -  السنةربح 

            بعد خصم  إيرادات شاملة أخرى

 3.188 - 3.188 - 3.188 - - - - -  الضرائب

 27.714 - 27.714 24.526 3.188 - - - - -  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

 11.000 - 11.000 - - - - - - 11.000 19 إصدار رأس المال

 - - - (2.400) - 2.400 - - - - 23 محول إلى إحتياطي خاص

 - - - (60451) - - - - 2.453 - 61 محول إلى إحتياطي قانوني 

 - - - 1.000 - - - (1.000) - - 61 أرباح محتجزةمحول إلى 

 - - - (14.000) - - 14.000 - - - 22 محول إلى إحتياطي دين ثانوي

             الرأسماليةاألوراق إصدار 

 30.000 30.000 - - - - - - - - 24 1المستديمة الشريحة رقم 

 (34) - (34) (34) - - - - - -  سندات رأسمالية

 (11.600) - (11.600) (11.600) - - - - - - 25 مدفوعة  أرباح توزيعات

 283.099 30.000 253.099 8.390 (72) 2.400 54.000 25.560 35.821 127.000  7138ديسمبر  13في 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 0من هذه البيانات المالية ءا  جز 41إلى  1من  المرفقة يضاحاتتشكل اإل
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 بيان التدفقات النقدية

 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 6116 7132 إيضاح 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني   
 باآلالف باآلالف  

    أنشطة التشغيل
 17.205 13.481  األرباح قبل الضرائب من العمليات المستمرة
 123 - 17 األرباح قبل الضرائب من العمليات المتوقفة

 17.328 13.481  األرباح قبل الضرائب
    تعديالت:

 3.810 1.861 12 إستهالك
 14.384 6.728 )أ( 9 اإلئتمان إنخفاض قيمة خسائر 

 (6.705) (6.317) )أ( 9 تحصيالت/محرر من إنخفاض قيمة خسائر اإلئتمان
 2.336 276  مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

 (1.408) (7.733) 78 إيرادات من إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق
 (2) - 12 أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

 (61) 1 31 تغير في القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
    

    
 29.722 11.612  أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

 (82.907) (1.1.2.)  قروض وسلف وتمويل إلى عمالء
 (4.545) (621)  أصول أخرى

 35.990 311.214  ودائع من عمالء
 (12.796) (3.631)  إلتزامات أخرى

    

    
 (34.536) .63.48  العمليات  (المستخدم في) من النقد

 (4.108) (4.362)  ضرائب مدفوعة 
    

    
 (38.644) 22.726  أنشطة التشغيل (المستخدم في) من صافي النقد

    إنشطة اإلستثمار
 12.000 - 32 اإلستثمار متحصالت من بيع مجموعة إدارة 

 336.790 81..178 10 إستحقاق إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق
 (335.858) (1.4.464) 10 شراء إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 (6.517) (32.112) 10 شراء إستثمارات متاحة للبيع
 18 1  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 10.652 32.187 31 متحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع
 1.408 7.733 78 محتفظ بها حتى اإلستحقاق اتالدخل من إستحقاق إستثمار

 (4.070) (4.481) 12 شراء ممتلكات ومعدات
 5 -  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

    

    
 140468 (71.711)  أنشطة اإلستثمارمن صافي النقد )المستخدم في( 

    أنشطة التمويل

    
 11.000 - 19 متحصالت من إصدار رأس المال 

 - (510111)  سداد ديون ثانوية
 30.000 - 66 1رأسمالية مستديمة الشريحة رقم متحصالت من إصدار أوراق 

 - (60165)  1ألوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم موزعة ل فوائد
 (11.600) -  أرباح مدفوعةتوزيعات 

    

    
 29.400 (.7.17.)  من أنشطة التمويل )المستخدم في( صافي النقد

    

    
 5.184 (4.768)  في النقد وما يماثل النقدالزيادة صافي )النقص( 

 265.446 721.811  النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
    

    
 270.630 788.144 35 النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة 

 
0من هذه البيانات المالية ءا  جز 41إلى  1من  تشكل اإليضاحات المرفقة
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 حول البيانات المالية إيضاحات

 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية - 3

كشركة مساهمة  1984أكتوبر  1في سلطنة ُعمان في ( "البنك")بنك ُعمان العربي ش0م0ع0م  تأسس

ُعمانية مقفلة0  يعمل البنك بشكل أساسي في أنشطة البنوك التجارية واإلستثمارية من خالل شبكة من 

ظام نالفروع بسلطنة ُعمان0 يمارس البنك أعماله بترخيص من البنك المركزي العماني، وهو عضو في 

تأمين الودائع المصرفية لدى البنك المركزي العماني0 عنوان البنك الُمسجل هو المنطقة التجارية في 

حصل البنك على  ، سلطنة عمان0  ، مسقط116بريدي الرمز ال، روي، 6111صندوق بريد ، مطرح 

 تحت مسمى "اليُسر" ، وقد الخدمات المصرفية اإلسالميةترخيص من البنك المركزي العماني لنافذة 

قبول ودائع األموال وفقا  األنشطة الرئيسية لليُسر في  0 تتمثل6111و يولي 14بدأت عملياتها منذ 

وفقا  لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة وأنشطة أخرى مسموح بها  للشريعة اإلسالمية

 0 والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
 

 السياسات المحاسبية الرئيسيةملخص  - 7
 

 فقرة اإللتزام  7-3

، وتشريعات البنك المركزي العماني ، أعدت البيانات المالية وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية 

 0وتعديالته،  1974ات التجارية لعام ومتطلبات قانون الشركومتطلبات 

 

 المالية لنافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية وفقا  لمتطلباتيعد البنك أيضا  مجموعة منفصلة من البيانات 

من اإلطار التنظيمي للمصارف اإلسالمية الصادر عن البنك المركزي  1من العنوان  6-1القسم 

العماني0 يتم إعداد مجموعة منفصلة من البيانات المالية لنافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية وفقا  

ية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وقواعد لمعايير المحاسبة المال

ومبادئ الشريعة اإلسالمية كما تم تحديدها من قبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية لنافذة الخدمات 

المصرفية اإلسالمية والمتطلبات المنطبقة األخرى المعمول بها في البنك المركزي العماني0 ثم يتم 

تحويل البيانات المالية لنافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية متوافقة 

ومدرجة في هذه البيانات المالية0 لقد تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت بين البنك ونافذة الخدمات 

 المصرفية اإلسالمية0
 

 أساس اإلعداد 7-7

ألصول المالية اوفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية معدال  بتضمين القياس بالقيمة العادلة المالية البيانات أعدت 

وبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وكافة عقود األدوات  متاحة للبيعإستثمارات كالمصنفة 

 المشتقة0
 

المالية بما يتفق مع معايير التقارير المالية الدولية إستخدام بعض التقديرات البيانات يتطلب إعداد 

لبنك سات المحاسبية لالمحاسبية الهامة0 كما يتطلب من اإلدارة ممارسة تقديرها في عملية تطبيق السيا

الت اتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أوالمجالتضامنية0 

 10المالية باإليضاح رقم بيانات للالتي تكون فيها اإلفتراضات والتقديرات جوهرية 
 

 0 لبنكابترتيب تنازلي للسيولة حيث أن ذلك أكثر مالئمة لعمليات المركز المالي  يقدم البنك بيان
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسيةملخص  - 7
 

 القياس الالحق  واإلعتراف األولي  –أدوات مالية  7-1

يصنف البنك أصوله المالية ضمن الفئات التالية: أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

قوم تمتاحة للبيع0  تحقاق وإستثمارات، إستثمارات محتفظ بها حتى اإلس ، قروض وسلف الخسائر

ن م يصنف البنك إلتزاماته المالية إلى ودائع األولي0 اإلدراجاإلدارة بتحديد تصنيف اإلستثمارات عند 

 ومستحق للبنوك0 العمالء وديون ثانوية

 

 تاريخ اإلعتراف 7-1-3

بح أي التاريخ الذي يص ، المالية بتاريخ المتاجرة لتزاماتواال صوليتم مبدئيا  اإلعتراف بجميع األ

 صولالبنك طرفا في األحكام التعاقدية لألداة0 وهذا يشمل "الطريقة العادية للمتاجرة" : شراء أو بيع األ

خالل اإلطار الزمني بشكل عام عن طريق اللوائح أو الممارسات  صولالمالية التي تتطلب تسليم األ

 المتعارف عليها في السوق0

 

 ألدوات الماليةالقياس األولي ل 7-1-7

تصنيف األدوات المالية في االعتراف األولي يتوقف على الغرض ونية اإلدارة لألدوات المالية التي 

تم الحصول عليها وخصائصها0 جميع األدوات المالية تقاس في البداية على أساس القيمة العادلة مضافا 

المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل  لتزاماتواال صولإليها تكاليف المعامالت، ما عدا في حالة األ

 األرباح أو الخسائر0

 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   أصول 7-1-1

الموجودات المالية والمطلوبات المالية المصنفة في هذه الفئة هي تلك التي تم تعيينها من قبل اإلدارة 

المبدئي0 يجوز أن تعين اإلدارة فقط أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند  عند اإلعتراف

 االعتراف األولي عندما يتم استيفاء المعايير التالية، ويتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة:

 

  ن قياس سينجم مالتصنيف يلغي أو يقلل إلى حد كبير عدم الثبات في المعالجة التي خالفا  لذلك

 أو اإلعتراف باألرباح أو الخسائر على أسس مختلفة؛ لتزاماتأو اال صولاأل

 المالية أو كليهما التي يتم  لتزاماتالمالية، اال صولهي جزء من مجموعة األ لتزاماتواال صولاأل

 ر؛إستراتيجية إستثماإدارتها وتقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة، وفقا  إلدارة مخاطر موثقة أو 

  األدوات المالية تحتوي على واحدة أو أكثر من األدوات المشتقة المضمنة التي تعدل بشكل جوهري

 ، التي يكون مطلوبا  من قبل العقد0 التدفقات النقدية

لمركز ايتم تسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان 

المالي بالقيمة العادلة0 يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في صافي الربح أو الخسارة الناتجة عن الموجودات 

والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة0 تستحق الفوائد المحققة أو المتكبدة في إيرادات 

الي، وذلك باستخدام سعر الفائدة الفعلي، في حين يتم تسجيل إيرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد، على التو

 توزيعات األرباح في إيرادات التشغيل األخرى عندما يتقرر الحق في الدفع0
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسية ملخص - 7
 

   )تابع( القياس الالحقواإلعتراف األولي  –أدوات مالية  7-1

 إستثمارات مالية متاحة للبيع 7-1-4

االستثمارات المتاحة للبيع تشمل األسهم واألوراق المالية0 تصنف على أنها استثمارات األسهم المتاحة 

للبيع هي تلك التي ال تصنف على أنها محتفظ بها لغرض المتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 لفترة غير محددة من الزمنأو الخسائر0 سندات الدين في هذه الفئة هي تلك التي ينوى اإلحتفاظ بها 

 والتي يمكن بيعها في االستجابة الحتياجات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق0
 

متاحة ، اإلستثمارات المالية ال بعد القياس األولي البنك لم يصنف أي قروض أو مدينين كمتاحة للبيع0

 للبيع يتم قياسها الحقا  بالقيمة العادلة0

يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق المساهمين )اإليرادات الشاملة األخرى( 

في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة0 عندما يتم إستبعاد اإلستثمار، يتم إدراج األرباح أو الخسائر 

ية من اإليرادات التشغيلالمتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق المساهمين في بيان الدخل ض

 نها تعتبر أن يتم التخلص منها علىإكثر من إستثمار في ذات الضمان، فاألخرى0 حيث يمتلك البنك أ

أساس الوارد أوال  يتم التخلص منه أوال 0 الفوائد المحققة أثناء تملك اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع 

فائدة الفعلي0 توزيعات األرباح المحققة أثناء تملك يتم إدراجها كإيرادات فوائد باستخدام سعر ال

اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم إدراجها في بيان الدخل كإيرادات التشغيل األخرى عندما يتم 

اإلعالن عن حق الدفع0 الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة هذه االستثمارات يتم إدراجها في بيان الدخل 

 ويتم حذفها من التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة0 'مة اإلستثمارات الماليةفي 'خسائر انخفاض قي
 

 إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق .-7-1

األصول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة 

ثابتة والتي تكون للمجموعة النية اإليجابية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى  للتحديد وفترات إستحقاق

 اإلستحقاق والتي ال تكون مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو كمتاحة للبيع0

 وتدرج هذه األصول مبدئيا بالقيمة العادلة متضمنة تكاليف المعاملة المباشرة واإلضافية وتقاس الحقا  

 بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة0

تدرج فوائد االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق في بيان الدخل الشامل كـ"إيرادات فوائد"0  في 

حال انخفاض القيمة، تدرج خسارة انخفاض القيمة كاستقطاع من القيمة الدفترية لالستثمار وتدرج في 

نخفاض قيمة االستثمارات"0 االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق هي بيان الدخل الشامل كـ"ا

 سندات شركات0    

 

 قروض وسلف إلى عمالء ومستحق من البنوك 7-1-8

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

 سوق نشط0 

تدرج القروض والمديونيات مبدئيا بالقيمة العادلة، وهو المقابل النقدي إلنشاء أو شراء القرض بما في 

ذلك تكاليف المعاملة، وتقاس الحقا  بالقيمة المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال0 تدرج الفائدة 

فاض القيمة، تدرج خسارة على القروض في بيان الدخل الشامل كـ"إيرادات فوائد"0  في حال انخ

انخفاض القيمة كاستقطاع من القيمة الدفترية للقرض وتدرج في بيان الدخل الشامل الموحد كـ"خسائر 

 انخفاض قيمة االئتمان"0 
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسية ملخص - 7
 

 )تابع( القياس الالحقواإلعتراف األولي  –أدوات مالية  7-1
 

 مبادئ قياس القيمة العادلة 7-1-2

لمالية0 المالية وغير ا يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للبنك تحديد القيمة العادلة لكل من االصول واإللتزامات

يتم تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و/أو ألغراض اإلفصاح وفقا  لعدد من السياسات والطرق المحاسبية0 وعندما ينطبق، يتم 

 اإلفصاح عن معلومات حول اإلفتراضات التي بني عليها تحديد القيم العادلة في اإليضاحات الخاصة بذلك األصل أو اإللتزام0  

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

 السوق في تاريخ القياس0 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو تحويل اإللتزام يقام إما:

 التزام، أوفي السوق الرئيسي ألصل أو  •

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لألصل أو إلتزام0 •

 

 يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول البنك0

 

ر األصل أو ييتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسع

 اإللتزام، على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بناءا  على أفضل مصلحة إقتصادية0

 

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام 

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

 وأفضل استخدام لها0

 

يستخدم البنك أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف حيث تتوفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام المدخالت ذات الصلة 

 ستخدام المدخالت غير قابلة للمالحظة إلى أدنى حد0القابلة للمالحظة إلى أقصى حد والتقليل من ا

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

 ياس القيمة العادلة ككل:الهرمي للقيمة العادلة، يتم وصفها على النحو التالي، بناءا  على مدخالت أقل مستوى الهامة لق

 

 مدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛  – 1المستوى 

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

 يم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها0تقنيات التقي - 1المستوى 

 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إدراجها في البيانات المالية على أساس متكرر، يحدد البنك سواء التحويالت قد وقعت 

ل( ى مدخالت أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككبين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناءا  عل

 في نهاية كل فترة مشمولة بالتقرير0

 

في تاريخ كل تقرير، يقوم البنك بتحليل الحركات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا  

في  التحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم بموافقة المعلوماتللسياسات المحاسبية للبنك0 لهذا التحليل، يقوم البنك ب

 حساب التقييم مع العقود والوثائق ذات الصلة األخرى0

 

يقوم البنك أيضا ، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع مصادر خارجية ذات الصلة لتحديد ما 

 معقول0 إذا كان التغيير هو

 

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

 الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله0
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسية ملخص - 7
 

 )تابع( القياس الالحقواإلعتراف األولي  –أدوات مالية  7-1

 

 المالية واإللتزامات المالية صولإلغاء اإلعتراف باأل 7-1-6

 األصول المالية 3
باألصل المالي )أو حيث يكون منطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة  يتم إلغاء اإلعتراف

 أصول مالية مشابهة( عندما:
 

  ينتهي الحق من إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو 

  تدفقات النقدية دفع ال يقوم البنك بتحويل حقوقه إلستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحمَّل إلتزام

المستلمة بالكامل دون أي تأخير جوهري إلى طرف ثالث بمقتضى ترتيبات "تمرير من خالل"؛ 

 و

  ( َّلم يقم البنك بتحويل 6( لقد قام البنك بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع الملكية، أو )1إما )

ة ولكن قام بتحويل الرقابة والسيطركما لم يحتفظ جوهريا  بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصول 

   ؛على األصول أو جزءا  من األصول

 :و إما

  قيام البنك بتحويل جميع مخاطر وعوائد األصل ، أو 

   لم يقم البنك بتحويل أو اإلحتفاظ بجميع مخاطر وعوائد األصل ، ولكنه قام بتحويل السيطرة على

 األصل0
 

إلستالم التدفقات النقدية من األصل أو قد أبرمت ترتيبات تمرير من عندما يقوم البنك بتحويل حقوقه 

خالل، ولم يقم بتحويل كما لم يحتفظ جوهريا  بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل كما لم يقم بتحويل 

الرقابة والسيطرة على األصل، فإن أصل جديد يتم اإلعتراف به إلى حد مشاركة البنك المستمرة في 

ذه الحالة، فإن البنك يدرج أيضا اإللتزام المرتبط0 يتم قياس الموجودات المنقولة واإللتزام األصل0 في ه

المرتبط، على أساس أن يعكس الحقوق وااللتزامات التي كان البنك قد احتفظ0 عندما تتخذ المشاركة 

لدفترية ة االمستمرة للبنك شكل ضمان لألصل المحول، يتم قياس المشاركة بالمبلغ األقل بين القيم

 األصلية لألصل والحد األعلى لقيمة العوض الذي قد يطلب من البنك تسديده0

 اإللتزامات المالية 7
يتم إلغاء اإللتزام المالي عندما يتم إستيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته0 عندما يتم إستبدال 

، أو بشروط اإللتزام الحالي ويتم  آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا   إلتزام مالي بإلتزام

، إن ذلك اإلستبدال أو التعديل يتم معاملته كإلغاء لإللتزام األصلي وإعتراف باإللتزام  تعديله جوهريا  

 ، الفرق بشأن القيم الدفترية يتم إدراجها في األرباح أو الخسائر0 الجديد
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسية ملخص - 7
 

 )تابع( القياس الالحقواإلعتراف األولي  –أدوات مالية  7-1

 

 إنخفاض قيمة األصول الماليةتحديد وقياس  7-1-1

 أ أصول مدرجة بالتكلفة المطفأة 
بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو  تقريريقوم البنك بتاريخ كل 

مجموعة أصول مالية0  تنخفض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية ويتم تكبد خسارة اإلنخفاض 

ي يل األول، كان هناك دليل موضوعي نتيجة لحدث أو أكثر من حدث بعد التسج ، فقط إذا بالقيمة إذا

لألصل )"حدث خسارة"( ويوجد لحدث الخسارة ذاك )أو األحداث( أثر على التدفقات النقدية المستقبلية 

المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية والتي يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه0  يتضمن 

انات يمكن مالحظتها الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية بي

والتي ترد إلى عناية البنك حول أحداث الخسارة واألخذ باإلعتبار اإلرشادات الصادرة عن البنك 

 المركزي الُعماني:
 

 صعوبة مالية جوهرية للمصدر أو الملتزم; 

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

  منح البنك تنازال  للمقترضين ألسباب إقتصادية أو قانونية تتعلق بصعوبة مالية لدى المقترض، والتي

 ;في غيابها ال ينظر المقرض بموضوع ذلك التنازل

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

 أو ;عوبات ماليةإختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب ص 

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

أصول مالية منذ التسجيل األولي لتلك األصول ولو لم يكن باإلمكان تشخيص اإلنخفاض باألصول 

ف لمقترضين من البنك أو ظروالمالية الفردية بالمجموعة متضمنة تغيرات عكسية في موقف السداد ل

 إقتصادية وطنية أو محلية تؤكد على العجز عن التسديدات على أصول بالبنك0
   

يقوم البنك أوالَ بتقييم فيما إذا وجد دليل موضوعي منفرد على إنخفاض قيمة أصول مالية يكون كل منها 

إذا قرر البنك يكون كل منها جوهريا  بحد ذاته0 جوهريا  بحد ذاته، ومنفردا  أو مجتمعاَ ألصول مالية ال 

، سواء  جوهريا  أو ال، فإنه  عدم وجود دليل موضوعي على إنخفاض القيمة ألصل مالي مقيم فرديا  

متها بتقييم إنخفاض قي يّضمن األصل في مجموعة أصول مالية لها نفس خصائص مخاطر اإلئتمان ويقوم

اض قيمتها فرديا  ويتم إدراج أو يستمر إدراج خسارة إنخفاض بالقيمة األصول التي تم تقييم إنخفمجتمعة0 

 ، ال تدرج ضمن التقييم الجماعي لإلنخفاض بالقيمة0 لها

 

إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة إنخفاض بالقيمة على قروض ومديونيات أو إستثمارات 

مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة  محتفظ بها حتى اإلستحقاق مدرجة بالتكلفة المهلكة، يقاس

الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )بإستثناء خسائر اإلئتمان المستقبلية 

يمة الدفترية تخفض القدة الفعلي األصلي لألصل المالي0 التي لم يتم تكبدها( المخصومة حسب معدل الفائ

بيان األرباح والخسائر واإليرادات ام حساب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة بلألصل من خالل إستخد

إذا كان للقرض أو اإلستثمار المحتفظ به حتى اإلستحقاق معدل فائدة متغير، يكون 0 الشاملة األخرى

 معدل الخصم لقياس أي خسارة إنخفاض بالقيمة هو معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد0
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  حول البيانات المالية تإيضاحا

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسية ملخص - 7

 

 )تابع( القياس الالحقواإلعتراف األولي  –أدوات مالية  7-1

 

 )تابع( إنخفاض قيمة األصول المالية 7-1-1
 

 )تابع( األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة (أ)
 

إحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ألصل مالي مضمون التدفقات النقدية يعكس 

التي قد تنتج عن تنفيذ الرهن بعد خصم تكاليف الحصول على الضمانة وبيعها سواء  كان تنفيذ الرهن 

 محتمال  أم ال0
 

مالي على تقييم إنخفاض قيمتها بشكل إجتقدر التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة أصول مالية يتم 

أساس التدفقات النقدية التعاقدية لألصول بالبنك وخبرة الخسائر السابقة لألصول ذات خصائص مخاطر 

 المشابهة لتلك الموجودة بالبنك0 اإلئتمان 

 
 

المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم من  تتم مراجعة المنهجية واإلفتراضات

 الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية0 قبل البنك لتقليل أية فروقات بين تقديرات 

 

إنخفاض قيمة القرض ذات العالقة0 ، يتم شطبه مقابل مخصص  إذا كان قرض ما غير قابل للتحصيل

 الضرورية وتحديد مبلغ الخسارة0  إلجراءاتتشطب مثل تلك القروض بعد إكمال كافة ا

 

إذا إنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة في فترة الحقة ويمكن أن يعزى اإلنخفاض بشكل موضوعي 

ريق قا  عن طإلى حدث وقع بعد إدراج إنخفاض القيمة يتم عكس خسارة اإلنخفاض بالقيمة المدرجة ساب

 0الدخل الشاملان بييدرج مبلغ العكس بتسوية حساب المخصص0 
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسية ملخص - 7
 

 )تابع( القياس الالحقواإلعتراف األولي  –أدوات مالية  7-1
 

 )تابع( إنخفاض قيمة األصول المالية 7-1-1
 

 

 عليها قروض معاد التفاوض (ب)

يسعى البنك حيث أمكن بإعادة هيكلة القروض بدال  من الحصول على الضمانات0 يجوز أن يشمل هذا 

بشررررروط قرض جديدة0 حينما يتم إعادة التفاوض بشررررأن الشررررروط،  تمديد ترتيبات الدفع وإبرام إتفاقية

سرروف لن يُعتبر القرض على أنه مسررتحق ومتأخر عن الدفع0 تقوم اإلدارة بصررورة مسررتمرة بمراجعة 

القروض المعاد التفاوض بشرررررأنها للتأكد بأن كافة المعايير قد تم إسرررررتيفاؤها وأن الدفعات المسرررررتقبلية 

روض بالخضرررررروع إلى التقييم الفردي أو الجماعي إلنخفاض القيمة، ويتم يحتمل حدوثها0 تسررررررتمر الق

 إحتسابه بإستخدام سعر الفائدة السائد األصلي للقرض0

 

 ما يماثل النقدالنقد و 7-4

 وما يماثل النقد بأرصدة تستحق خالل أقل من ثالثة ، يتمثل النقد التدفقات النقدية بيانألغراض إعداد 

نقد وأرصدة غير محجوزة لدى البنك المركزي الُعماني وسندات  :الحيازة متضمنةأشهر من تاريخ 

خزانة وسندات مؤهلة أخرى وقروض وسلفيات لبنوك ومبالغ مستحقة من بنوك أخرى وأوراق مالية 

 بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي0 النقد وما يماثل النقديدرج  0حكومية قصيرة األجل

 

  دوات الماليةاأل مقاصة .-7

يتم إجراء مقاصة بين األصول واإللتزامات المالية فقط ويتم إدراج صافي القيمة في بيان المركز المالي 

عندما يكون هناك حق نافذ بالقانون إلجراء المقاصة بين المبالغ المدرجة وينوي البنك إما التسديد على 

في نفس الوقت0 يتم عرض اإليرادات والمصروفات  أساس الصافي أو تحقيق األصل وسداد اإللتزام

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

 والمصروفات عن مجموعة معامالت متماثلة0

 

 الممتلكات والمعدات 7-8

ستهالك قا  بالتكلفة ناقصا  اإلتسجل بنود الممتلكات والمعدات بشكل مبدئي بالتكلفة ويعاد إدراجها الح

يحتسب اإلستهالك لشطب تكلفة الممتلكات والمعدات ئر اإلنخفاض في القيمة إن وجدت0 المتراكم وخسا

بخالف األرض بأقساط متساوية على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر من تاريخ بدء استخدام األصل كما 

 يلي:
 

 السنوات 
  

  65 مباني

  5 وتركيباتمعدات وأثاث 

  5 سيارات
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسيةملخص  - 7

 

 )تابع( الممتلكات والمعدات 7-8

 

جلة بما لتقييم ما إذا كانت مس تقريرتتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية بتاريخ كل 

فض في حالة زيادة القيمة الدفترية عن تلك القيمة القابلة للتحصيل، تخ يزيد عن قيمتها القابلة للتحصيل0

قيمة األصول إلى قيمتها القابلة للتحصيل0 يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن بيع الممتلكات 

بيان حميل يتم تعتبار عند تحديد أرباح التشغيل0 وتؤخذ في اإلوالمعدات بالرجوع إلى قيمها الدفترية 

تم تصالحات والتجديدات عند تكبدها0 بمصروفات اإل األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرى

د الممتلكات منة في بنرسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع اإلقتصادية المستقبلية المض

 بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىإدراج أية نفقات أخرى في يتم والمعدات0 

 كمصروفات عند تكبدها0

 

 غير المالية  صولإنخفاض قيمة األ  7-2

يقوم البنك بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على إنخفاض قيمة أصل0 وفى حالة وجود ،  كل تقريرتاريخ ب

مؤشر على ذلك، أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار سنوى إلنخفاض قيمة األصل، يقوم البنك بتقدير  أى

القيمة االستردادية لألصل وتتمثل القيمة العادلة لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد 

ل فرد ما لم يكن األصناقص تكلفة البيع والقيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى، وتحدد لألصل الم

يتولد عنه تدفقات نقدية مستقلة ولكنها تعتمد بشكل كبير على التدفقات النقدية المتولدة من أصول أو 

مجموعات أخرى من األصول0 وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة 

قييم لى القيمة االستردادية له0 وعند تقيمة األصل وتخفض قيمته إإنخفاض االستردادية لألصل يتعين 

القيمة االستخدامية ، يتم حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام سعر الخصم 

قبل الضريبة بما يعكس التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل0 وعند 

 تكاليف إتمام البيع يتم استخدام نموذج التقييم المناسب0 تحديد القيمة العادلة ناقص 
 

عتراف السابق االقيمة الإنخفاض مؤشر بأن خسائر ما إذا كان هناك أي يتم تقييم ،  كل تقريرتاريخ ب

بها قد تالشت او انخفضت0 وفى حالة وجود هذا المؤشر يقوم البنك بتقدير القيمة االستردادية لألصل0 

القيمة السابق االعتراف بها فقط فى حالة وجود تغيير فى التوقعات المستخدمة إنخفاض ويتم رد خسائر 

ائر القيمة0 ويتم رد قيمة خسإنخفاض لتحديد القيمة االستردادية لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة من 

لقيمة ا بحيث ال يترتب على ذلك تجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته االستردادية أوقيمة الإنخفاض 

لقيمة اإنخفاض الدفترية التى كان يمكن تحديدها بعد خصم اإلهالك؛ لو لم يسبق االعتراف بخسائر 

         بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىلألصل في سنوات سابقة0 ويتم االعتراف بالرد فى 

ما لم يحمل األصل بالقيمة الناتجة من إعادة التقييم وفى هذه الحالة يعامل الرد كزيادة فى قيمة األصل 

 نتيجة إعادة التقييم0

 

 ضمان لغرض البيع  7-6

عقارات كتسوية لبعض القروض والسلفيات0 تظهر العقارات على أساس صافي  نادرا  يقتني البنك 

، أيهما أقل0  األصول  أو القيمة العادلة الحالية لتلك  سلفيات المتعلقةلتحقق للقروض والالقيمة القابلة ل

راف بها ، يتم اإلعت ، والخسائر غير المحققة من إعادة التقييم األرباح أو الخسائر الناتجة من اإلستبعاد

 0بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىفي 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسيةملخص  - 7
 

 إقتراضات  7-1

تدرج اإلقتراضات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وهي حصيلة إصدارها )القيمة العادلة للسعر المستلم( 

ين ، ويدرج أي فرق بالمطفأة الحقا  بالتكلفة  ناقصا  تكاليف المعاملة المتكبدة0  تدرج اإلقتراضات

بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة المتحصالت ناقصا  تكاليف المعاملة وقيمة اإلسترداد ب

 على مدار فترة اإلقتراضات بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية0 األخرى
 

معاملة للقرض إلى المدى الذي يكون من تدرج الرسوم المدفوعة عند منح تسهيالت القرض كتكاليف 

يث ظ بالرسوم إلى ح، يحتف في هذه الحالةيه قيمة بعض أو كافة التسهيالت0 المحتمل أن تنخفض ف

إلى الحد الذي ال يكون هناك دليل على أنه من المحتمل أنه سيتم سحب جزء أو كل سحب التسهيل0 

ي على مدار فترة التسهيالت الت وتطفأالسيولة  التسهيالت، تتم رسملة الرسوم كدفعة مقدمة لخدمات

 تتعلق بها0

 

 سندات دائمة   7-31

مالية أو أدوات أسهم وفقا  لموضوع شروط تعاقد  يقوم البنك بتصنيف األدوات الرأسمالية كإلتزامات

األداة0 السندات الدائمة للبنك ليست قابلة لالسترداد من قبل مالكيها وتحمل الحق في الحصول على 

التوزيع التي هي غير تراكمية وبناءا  على تقدير مجلس اإلدارة0 وفقا لذلك، يتم عرضها على أنها 

 عنصر ضمن حقوق المساهمين0
 

 مكافآت نهاية الخدمة للعاملين 7-33

راعاة متطلبات مع م التقريرفي تاريخ  بالبنكتستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقا  لشروط تعاقد الموظفين 

وتعديالته0  تدرج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل السفر عند  6111قانون العمل الُعماني لعام 

 المقدر الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين إستحقاقها للموظفين ويكون إستحقاق لإللتزام

 يتم اإلفصاح عن تلك اإلستحقاقات ضمن اإللتزامات األخرى0 0التقريرحتى تاريخ 
 

تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة، بالنسبة للموظفين الُعمانيين وفقا  لقانون 

عند  يان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبب، كمصروف 1991التأمينات اإلجتماعية لعام 

 تكبدها0  
 

 منافع اإلنهاء االختياري للخدمة   7-37

إن منافع اإلنهاء االختياري للخدمة يتم ادراجها كمصروف عندما تلتزم المجموعة بشكل واضح و دون 

قبل تاريخ التقاعد الطبيعي، احتمال واقعي لإلنسحاب من الخطة الرسمية المفصلة إما النهاء الخدمة  

أو تقديم منافع النهاء الخدمة كنتيجة لعرض تشجيعي بالتقاعد االختياري لتقليل العمالة0 إن منافع إنهاء 

الخدمة لتقليل العمالة بشكل طوعي يتم إدراجها كمصروفات إذا كان من المحتمل أن يتم قبول العرض 

 ذين سيقبلوا بذلك بصفة موثوق فيها0المقدم من المجموعة، كما يمكن تقدير عدد ال

 

 من عمالء ودائع  7-31

إن الودائع من البنوك والعمالء وأوراق الدين واإللتزامات الثانوية مصادر تمويل البنك، ويتم قياسها 

مبدئيا  بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكلفة المعاملة، ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة 

 فائدة الفعالة0ال
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 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسيةملخص  - 7

 

  الضريبة 7-34

الدخل على الضرائب الحالية والمؤجلة0 يتم تكوين مخصص لمصروف  يشتمل مصروف  ضريبة

 ضريبة الدخل وفقا  للتشريعات الضريبية المعمول بها في سلطنة ُعمان0

 

تتكون الضريبة الجارية من اإللتزام الضريبي المتوقع محسوب على أساس اإليراد الضريبي للعام 

ى على نحو واسع في تاريخ التقرير وأية تعديالت عل باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق

 الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة0  

 

تدرج ضريبة الدخل ببيان الدخل الشامل بإستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود مدرجة مباشرة في 

 حقوق المساهمين، ففي تلك الحالة تدرج في حقوق المساهمين0

 

بة المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية العمومية لجميع الفروق المؤقتة تحتسب أصول/إلتزامات الضري

بين القيم الدفترية لألصول واإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض 

الضريبة0  يستند إحتساب مبلغ الضريبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية 

لتزامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في لألصول واإل

 تاريخ التقرير0 

 

تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول/إللتزامات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضه بالحد 

بة و كامل أصل الضريالذي ال يعود من المحتمل معه توفر ربح ضريبي كاٍف يسمح باستخدام جزء من أ

 المؤجلة0

 

 العمليات المتوقفة .7-3

تؤهل المجموعة المستبعدة كعمليات متوقفة إذا كانت أحد مكونات الكيان الذي كان إما قد تم إستبعاده، 

 أو قد تم تصنيفه كمحتفظ به للبيع، و:

 يمثل خط تجارى كبير منفصل أو منطقة جغرافية من العمليات؛ •

منسقة واحدة إلستبعاد خط تجارى كبير منفصل أو منطقة جغرافية من العمليات هو جزء من خطة  •

 أو؛

 هو شركة تابعة تم تملكها حصريا  وذلك بهدف إعادة بيعها0 •

 

يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ واحد كربح أو خسارة 

ضاح يتم توفير إفصاحات إضافية في اإلي في بيان الدخل الشامل0 بعد الضريبة من العمليات المتوقفة

0 تشمل جميع اإليضاحات األخرى حول البيانات المالية مبالغ للعمليات المستمرة، مالم يذكر غير 16

 ذلك0
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 )تابع( المحاسبية الرئيسيةالسياسات ملخص  - 7
 

 

 إيرادات ومصروفات الفوائد 7-38

وات لكافة األد بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىتدرج إيرادات ومصروفات الفوائد ب

ن طريقة إال إذا كان هناك شك في تحصيلها0 التي تقاس بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية إ

الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المهلكة ألصل مالي أو إلتزام مالي ولتخصيص إيرادات 

بط طريقة الفوائد الفعلية هي المعدل الذي يخصم بالضت الفوائد خالل الفترة المعنية0 الفوائد أو مصروفا

توقع لألداة المالية أو، حيثما كان ذلك الدفعات النقدية المستلمة المقدرة أو المتحصالت خالل العمر الم

الفائدة  وعند إحتساب معدلصل المالي أو اإللتزام المالي0 مالئما ، فترة أقصر لصافي القيمة الدفترية لأل

الفعلي، يقدر البنك التدفقات النقدية باألخذ باإلعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية ولكن ال يأخذ 

 اإلئتمان المستقبلية0 بار خسائر باإلعت

 

ويتضمن اإلحتساب كافة الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي تكون جزءا  ال يتجزء 

 من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وكافة العالوات والخصومات األخرى0

 

يان يتم إدراجها في ب توزيع الفوائد على السندات المستديمة، التي يتم تصنيفها كحقوق مساهمين،

 التغيرات في حقوق المساهمين عندما يتم اإلعالن عنها0
 

 إيرادات الرسوم والعمولة 7-32

 تؤجل رسوم إرتباطستحقاق عندما يتم تقديم الخدمة0 تدرج الرسوم والعموالت عادة على أساس اإل

عدل مالقرض للقروض المتوقع سحبها )باإلضافة إلى التكاليف المباشرة ذات العالقة( وتدرج كتسوية ل

تدرج رسوم القرض المشترك كإيراد عند إكتمال عملية منح القرض الفائدة الفعلي على القرض0 

الفائدة  لالمشترك وال يحتفظ البنك بجزء من صفقة القرض لنفسه أو إحتفظ بجزء من القرض بذات معد

  علي للمقرضين المشاركين اآلخرين0الف

 

 أوراق قبول  7-36

تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن  الموحد يتم اإلفصاح عن أوراق القبول في بيان المركز المالي

االلتزام المتعلق بها في االلتزامات األخرى، ولذلك ليست هناك ارتباطات خارج بيان المركز المالي 

 بالنسبة ألوراق القبول0
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 األدوات المالية المشتقة 7-31

عقد األداة ب تدرج األدوات المالية المشتقة بشكل مبدئي بالقيمة العادلة بالتاريخ الذي يتم فيه اإلرتباط

المالية المشتقة ويعاد قياسها الحقا  بقيمها العادلة0  يعتمد أسلوب إدراج الربح أو الخسارة الناتجين حول 

ما إذا كانت األدوات المشتقة مصنفة كأداة تغطية، وإذا كانت كذلك، طبيعة البند المحوط0  يصنف البنك 

 بعض األدوات على أنها:

 

 لألصول أو اإللتزامات المدرجة أو إلتزام قاطع )تغطية القيمة العادلة(0تغطية القيمة العادلة  -1

تغطية مخاطر محددة مصاحبة لألصل أو اإللتزام المغطيين أو معامالت توقع محتملة )تغطية  -6

 التدفقات النقدية(0

 تغطية صافي اإلستثمار في العمليات األجنبية )تغطية صافي اإلستثمار(0 -1

ومخاطر  األجنبيةالتعرض لمخاطر أسعار الفائدة والعملة  إلدارةوات المشتقات يستخدم البنك أد

المتوقعة بدرجة كبيرة والتزامات الشركة0 من  المعامالتبما في ذلك التعرضات الناتجة عن  اإلئتمان

دة0 التي تستوفي معايير محد للمعامالتأجل إدارة مخاطر معينة، يقوم البنك بتطبيق محاسبة التحوط 

 يألبالتغيرات في القيمة العادلة  اإلعترافعض األدوات المشتقة غير مؤهلة لمحاسبة التحوط0 يتم ب

 "0إيرادات تشغيلية أخرى"باشرة في بيان الدخل الشامل ضمن المشتقة م األدواتمن هذه 

 

 عقود الضمانات المالية  7-71

الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المّصدر دفع مبالغ تصرف للمستفيد عن خسارة تم تكبدها بسبب 

عدم تمكن المدين من الدفع عند اإلستحقاق وفقا  لشروط المديونية0 وتقدم تلك الضمانات لبنوك أو 

 مؤسسات مالية أو جهات أخرى نيابة عن العمالء0
 

المالية بالقيمة العادلة بتاريخ إصدار الضمانة0  وبعد  في البياناتالية يتم اإلدراج األولي للضمانات الم

، تقاس إلتزامات البنك بشأن هذه الضمانات وفقا  للقياس األولي ناقصا  اإلهالك  التسجيل األولي

 دخل الرسوم المكتسبة على بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبالمحتسب لكي يدرج 

قسط الثابت على مدار عمر الضمانة أو أفضل تقدير للمصروفات المطلوبة لتسوية أية ضمانة أساس ال

تحدد تلك التقديرات إستنادا  إلى الخبرة بمعامالت مشابهة وتاريخ الخسائر 0 التقريرمالية تنشأ بتاريخ 

 0ل الشاملالدخبيان المتعلق بالضمانات إلى  تحول أية زيادة باإللتزامالسابقة يتبعهما تقدير اإلدارة0 

 

 توزيعات األرباح من األسهم العادية  7-73

تدرج توزيعات األرباح من األسهم العادية كإلتزامات وتخصم من حقوق المساهمين عند إعتمادها من 

نها كحدث يتم اإلفصاح ع التقريرمساهمي الشركة0 توزيعات األرباح للسنة التي يتم إعتمادها بعد تاريخ 

 0التقريربعد تاريخ 
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 إتفاقيات البيع وإعادة الشراء 7-77

إعادة شراء )عقود إعادة شراء( بالبيانات المالية  تصنف األوراق المالية المباعة شريطة إلتفاقيات

كأصول مرهونة عندما يكون للمحول الحق حسب العقد أو العرف لبيع أو إعادة رهـن الضمانة,  يدرج 

إلتزام الطرف المقابل ضمن المبالغ المستحقة لبنوك أخرى والودائع من بنـوك وودائع أخرى أو ودائع 

0 تدرج األوراق المالية المشتراة وفقـا  إلتفاقيات إعادة بيع )عقود إعادة مستحقة لعمالء، كما هو مالئم

بيع( كقروض وسلف لبنوك أخرى أو عمالء، كما هو مالئم0 يعامل الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء 

ة يكفوائد ويستحق خالل فترة اإلتفاقيات بإستخـدام طريقة الفائدة الفعلية0 يحتفظ أيضا  باألوراق المال

 المقرضة ألطراف مقابلة ضمن البيانات المالية0

 

 عمالت أجنبية 7-71

 

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف  (1)

 السائدة بتاريخ المعاملة0

 

فقا الريال الُعماني ويتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى  (  6)

ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير0 أرباح أو خسائر العمالت األجنبية في البنود المالية هي 

الفرق بين التكاليف المهلكة بالريال الُعماني في بداية الفترة والتي تتم تسويتها بمعدل الفائدة الفعال 

الت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة0  والدفعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة بالعم

تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من تسوية هذه المعامالت وتلك الناتجة من 

تحويل العمالت بمعدالت الصرف السائدة في نهاية العام لألصول وااللتزامات النقدية بالعمالت 

استثناء إذا ما تم تأجيلها في دخل شامل آخر كأدوات تغطية تدفقات األجنبية في قائمة الدخل الشامل، ب

 نقدية مؤهلة وأدوات تغطية صافي االستثمار0

 

يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة  (  1)

 ادلة0  تدرج الفروق الناشئة من تحويلإلى الريال العماني بسعر الصرف في تاريخ تحديد القيمة الع

األصول وااللتزامات غير النقدية مثل حقوق المساهمين المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

أو الخسائر في الربح أو الخسارة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة0  تدرج فروق تحويل األصول 

 صنفة كمتاحة للبيع في دخل شامل آخر0المالية غير النقدية مثل األسهم الم

 

 المخصصات  7-74

يتم إدراج المخصص إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي جاري، كنتيجة لحدث ماضي، 

يمكن تقديره بشكل يعتمد عليه ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع اإلقتصادية لسداد 

0  يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل ما قبل الضريبة والذي اإللتزامات

 يعكس تقييمات السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باإللتزام0
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 مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة .7-7

البنك وقانون الشركات  في النظام األساسيإن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة محكومة كما هو مبين 

 التجارية وتعليمات الهيئة العامة لسوق المال والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الُعماني0
 

وستحدد الجمعية العامة العادية وتعتمد المكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة لمجلس اإلدارة 

من صافي الربح السنوي بعد إقتطاع اإلحتياطي  %5ولجانه الفرعية بحيث ال تتجاوز تلك األتعاب 

 األتعابالقانوني واإلحتياطي اإلختياري وتوزيعات األرباح للمساهمين شريطة أال تتجاوز تلك 

 110111لاير ُعماني0  ويجب أال يتجاوز بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة لكل عضو  6110111

 لاير ُعماني في السنة الواحدة0

 

 التقارير القطاعية 7-78

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

أو بتقديم المنتجات والخدمات ضمن بيئة إقتصادية محددة )القطاع الجغرافي( والذي تكون له مخاطر 

وذج في سلطنة ُعمان0 النموعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى0 يعمل البنك حاليـا  فقط 

الرئيسي للتقرير عن معلومات القطاعات الخاص بالبنك هـو قطاعات العمل بناء  على هيكل اإلدارة 

تستند التقارير القطاعية للبنك إلى قطاعات التشغيل التالية: الخدمات المصرفية  والتقارير الداخلية0

مصرفية االستثمارية، والوظائف الداعمة وغير ، الخدمات ال ، والخدمات المصرفية للشركات لألفراد

 (160)الرجوع إلى إيضاح  6116باع البنك وحدته المصرفية اإلستثمارية في سنة  المخصصة0

 460المعلومات القطاعية يتم إظهارها في اإليضاح 

 

 التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية - 1

يتطلب إعداد القوائم المالية المجمعة من اإلدارة إجراء اجتهادات وتقديرات وإفتراضات تؤثر على 

تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المقرر عنها لألصول واإللتزامات واإليرادات والمصروفات0  

قولة في ها معوترتكز التقديرات واإلفتراضات المصاحبة على الخبرة السابقة وعوامل أخرى يعتقد أن

ظل الظروف والتي تشكل نتائجها أساس إلجراء أحكام حول القيم الدفترية لألصول واإللتزامات التي 

ال تكون واضحة من مصادر أخرى0 ويندر أن تكون التقديرات المحاسبية الناتجة مساوية للنتائج الفعلية 

 410يضاح رقم ذات العالقة0  تم اإلفصاح عن تقديرات قيمة عادلة محددة في اإل

 

تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات التي تستند عليها على أساس مستمر0  وتدرج التعديالت على 

التقديرات المحاسبية بالفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات إذا كانت التعديالت تؤثر فقط على الفترة 

بلية0  يؤثر على الفترات الحالية والمستقأو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل 

 التقديرات المحاسبية الجوهرية للمجموعة هي:
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 القيمة على القروض والسلف خسائر إنخفاض 1-3

بمراجعة محافظ القروض التابعة لها لتقييم االنخفاض في القيمة على األقل على أساس ربع  البنكقوم ي

، خسارةأو ال الربحسنوي0  ولتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لتسجيل خسارة االنخفاض في القيمة في 

اك أية بيانات قابلة للمالحظة تدل على وجود تقوم المجموعة بعمل افتراضات حول ما إذا كانت هن

شرط االنخفاض في القيمة متبوع بانخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من 

محفظة القروض قبل إمكانية تحديد هذا االنخفاض في هذه المحفظة0  وقد يتضمن هذا الدليل بيانات 

عكسي في وضع المدفوعات من مقترضين أو ظروف اقتصادية  قابلة للمالحظة تشير إلى حدوث تغير

محلية ودولية ترتبط بتعثر السداد على األصول في المجموعة0  تستخدم اإلدارة تقديرات تعتمد على 

خبرة الخسارة السابقة لألصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية ودليل موضوعي على االنخفاض في 

ة لمحفظة عند تحديد التدفقات النقدية المستقبلية0  تتم مراجعة المنهجيالقيمة مماثل لتلك االنخفاضات في ا

واإلفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ووقتها بشكل منتظم لتقليل 

 لأية فروقات بين تقديرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية0  بالنسبة للقروض والسلفيات الجوهرية بشك

فردي والتي انخفضت قيمتها، تؤخذ الخسارة الضرورية لالنخفاض في القيمة باالعتبار بناء  على 

تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية0  القروض والسلفيات الجوهرية بشكل فردي والتي لم تنخفض 

لسابقة خبرة اقيمتها وكافة القروض والسلفيات غير الجوهرية يتم تقييمها على نحو جماعي مع أخذ ال

والبيانات القابلة للمالحظة بعين االعتبار على أساس المحفظة وذلك ضمن مجموعات من األصول 

ذات خصائص مخاطر مماثلة لتحديد ضرورة إجراء خسارة االنخفاض في القيمة على نحو جماعي0  

جودة  من ضمنها باالعتبار عوامل عدة البنكأخذ يولتحديد خسارة االنخفاض في القيمة بشكل جماعي، 

االئتمان وتركيز المخاطر ومستوى المستحقات السابقة وأداء القطاع والضمانات المتوفرة والظروف 

 االقتصادية الكلية0

 

 إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع   1-7

بان استثمارات األسهم المتاحة للبيع قد انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض جوهري أو  البنكحدد ي

طويل المدى في القيمة العادلة أقل من تكلفتها أو يوجد دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في 

ي ض فإن أي إنخفا طويل المدى يتطلب إجراء أحكام0 القيمة0  هذا التحديد المتعلق بما يعد جوهريا  أو

شهر فيعتبر طويل المدى، في  16القيمة العادلة إلستثمار أسهم أقل من تكلفته لفترة مستمرة أكثر من 

، ضمن عوامل أخرى، تقلب أسعار األسهم0  البنكقيم يولتطبيق هذه األحكام،  نهاية السنة المالية الحالية0

المالية للكيان المستثمر فيه قد يعود وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة إلى تردي السالمة 

 ومجال العمل وأداء القطاع0
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 )تابع( التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية - 1

 الضرائب       1-1

توجد أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة 

في المستقبل0 بالنظر إلى مجموعة واسعة من العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، 

هذه االفتراضات،  قبل لمثلالخالفات التي تنشأ بين النتائج الفعلية واالفتراضات، أو تغييرات في المست

قد يحتم إجراء التعديالت في المستقبل لحساب ضريبة الدخل والتي سجلت بالفعل0 تقوم الشركة بتكوين 

مخصصات، استنادا إلى تقديرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات النهائية للربوط 

ة تلفة، مثل الخبرة لربوط ضريبيالضريبية للشركة0 مقدار تلك المخصصات يستند على عوامل مخ

سابقة وتفسيرات مختلفة من األنظمة الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضريبة ومسؤولية السلطات 

 الضريبية0

 

 فرضية إستمرارية البنك  1-4

لقد قامت إدارة البنك بإجراء تقييم لقدرة البنك على البقاء كمؤسسة مستمرة وهي مقتنعة بأن البنك لديه 

، فإن اإلدارة ليست على علم بأية  عالوة  على ذلك ار في األعمال للمستقبل المنظور0الموارد لإلستمر

د جوهرية التي قد تلقي شكوكا  كبيرة في قدرة البنك ع  ذلكلى البقاء كمؤسسة مستمرة0 لحاالت عدم تأكُّ

 يستمر إعداد البيانات المالية على أساس فرضية إستمرارية البنك0، 

 

 تصنيف اإلستثمارات     .-1

تقرر اإلدارة عند الحيازة  متى يمكن تصنيف االستثمار كمحتفظ به للمتاجرة او بالقيمة العادلة من 

 خالل قائمة الدخل  او محتفظ به حتى االستحقاق0

 

 االستثمارات المتاحة للبيع 
من معايير المحاسبة الدولية االدوات المالية: إثبات  19تتبع اإلدارة االرشادات المبينة بالمعيار رقم 

وقياس  وتصنيف االصول واإللتزامات المالية غير المشتقة كإستثمارات متاحة للبيع0 ويتطلب هذا 

 رغبتها في االحتفاظ بهذه االستثمارات0 التصنيف ان تصدر اإلدارة احكاما اعتمادا على

 

 االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق
من معايير المحاسبة الدولية في تصنيف االصول المالية  19يتبع البنك اإلرشادات المبينة بالمعيار رقم 

ظ بها محتف غير المشتقة ذات الدفعات المحددة او التي يمكن تحديدها واالستحقاق المحدد كإستثمارات

لإلستحقاق0 وهذا التصنيف يتطلب إصدار أحكام جوهرية0 يجري البنك عند القيام بوضع هذه االحكام 

تقييما لمقدرتها على االحتفاظ بهذه االستثمارات حتى االستحقاق0 وإذا فشل البنك في اإلحتفاظ بهذه 

ات غير هامة قبل االستحقاق االستثمارات حتى االستحقاق خالفا لحاالت محددة، مثاال لذك بيع كمي

عندئذ يطلب منها تصنيف كافة االستثمارات المتاحة للبيع0 وعندئذ يتم قياس االستثمارات  -بوقت يسير

 بالقيمة العادلة0
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 الدولية الجديدة والمعدلةتبني معايير التقارير المالية       4

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المتعلقة بالبنك 4-3

 

بإعتماد جميع المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المتعلقة بأنشطته والصادرة عن مجلس  6117ديسمبر  11المنتهية  السنةخالل  البنكقام 

 61170يناير  1قارير المالية الدولية والواجب تطبيقها على الفترات المحاسبية التي تبدأ بتاريخ المعايير المحاسبية الدولية ولجنة تفسيرات الت

 

  بيان التدفقات النقدية: مبادرة اإلفصاح 7التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

  الخسائر غير المحققةضرائب الدخل: إدراج األصول الضريبية المؤجلة عن  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

  6116إلى  6114دورة التحسينات السنوية من  

o  اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى: توضيح نطاق متطلبات اإلفصاح في  16تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي

 16معيار التقرير المالي الدولي 

                

 رة الحالية0ولم تؤثر على المبالغ التي تم بيانها للفت للبنكلم يؤد تطبيق هذه المعايير والتفسيرات إلى تغييرات في السياسات المحاسبية 

 

 المعايير الصادرة ولم تدخل حيز التنفيذ 4-7

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

 :6117ديسمبر 

 

 المالية األدوات 1 الدولي المالي التقرير معيار

 
 وهو ، 9 بمعيار التقرير المالي الدولي الخاصة" المالية األدوات" (IASB) المحاسبة لمعايير الدولي المجلس أصدر ، 6114 يوليو في

 ليةالما والمطلوبات المالية األصول وقياس تصنيف متطلبات ويتضمن ، والقياس االعتراف: 19 المالية األدوات محل ليحل الشامل المعيار

 من مبسطة محاسبة تحوط وتوفر القروض خسائر بمخصصات اإلعتراف أجل من المتوقعة اإلئتمان خسائر أساس على جديد نموذج وهو ،

 .للمنشأة المخاطر إدارة منهجية مع أوثق بشكل التحوط محاسبة مواءمة لالخ

 

 المصرف في األسهم حاملي إلى المنسوبة المساهمين حقوق على 9 الدولي المالي التقرير معيارل األولي البنك تقدير يؤثر أن المتوقع من

ا ٪6 - 1 بنسبة  0 6118 يناير 1 من اعتبار 

 

بتاريخ  9أولي ألنه لم يتم االنتهاء من جميع أعمال االنتقال0 إن التأثير الفعلي لتطبيق معيار التقرير المالي الدولي هو التقييم المذكور أعاله إن 

 قد يتغير بسبب: 6118يناير  1

 

 الداخلية، ولم تكتمل هذه التغييرات بعد؛ الرقابة عملياته المحاسبية وضوابط تعديلمن البنك  9يتطلب معيار التقرير المالي الدولي س 

 

  فإن النظم الجديدة والضوابط المرتبطة بها لم تعمل لفترة 6117 سنةعلى الرغم من تنفيذ عمليات موازية في النصف الثاني من ،

 أطول؛

 

  و ؛مان المتوقعةخسائر اإلئتإلحتساب يقوم البنك بتنقيح ووضع النماذج النهائية 

 

  على  ا  اءالتقييم والتغييرات بن إلعادةالتقدير المستخدمة تخضع  وتقنيات واألحكام واإلفتراضاتإن السياسات المحاسبية الجديدة

 تعليمات السلطة الرقابية0
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 )تابع( معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلةتبني       4

 

 )تابع( المعايير الصادرة ولم تدخل حيز التنفيذ 4-7

 

 )تابع( األدوات المالية 1معيار التقرير المالي الدولي 

 

 ( التصنيف والقياس3)
 

الذي تدار فيه الموجودات  األعمالالمالية التي تعكس نموذج  للموجوداتتصنيف وقياس جديدة  نهج 9يتضمن معيار التقرير المالي الدولي 

يتم  (أ)المالية:  للموجوداتفئات تصنيف رئيسية  ثالثة 09 يتضمن معيار التقرير المالي الدولي الضمنية المالية وخصائص التدفقات النقدية

قرير المالي معيار التل وفقا   0أو الخسائر األرباح خاللقيمة العادلة من وال اآلخرالدخل الشامل  اللالقيمة العادلة من خو ،قياسها بالتكلفة المطفأة

 ةياألداة المال مييقت تميمن ذلك،  0 بدال  يتم تقسيمها أبدا   ال، فإن المشتقات المتضمنة في العقود التي يكون فيها المضيف هو أصل مالي 9الدولي 

 0فيلتصنلالمختلطة ککل 

 

 ( خسائر اإلئتمان المتوقعة7)
 

 اإلئتمان ئرنموذج "خسال تطلع مع 19محل نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  9يحل معيار التقرير المالي الدولي 

ل مالجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا إنخفاض القيمة متوقعة"0 يتم تطبيق نموذجال

عدد من األحكام الهامة أيضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس  يتطلب إتخاذفي أدوات حقوق الملكية0  اإلستثماراتاآلخر، باستثناء 

 متوقعة، مثل:ال اإلئتمان ئرخسا

 

 ؛تحديد معايير الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان 

  ؛اإلئتمان المتوقعةاختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس خسائر 

 و ؛تحديد عدد والوزن النسبي للسيناريوهات التطلعية لكل نوع من المنتجات / السوق وخسائر اإلئتمان المتوقعة المرتبطة بها 

  ذات أصول مالية مشابهة ألغراض قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة0 مجموعاتإنشاء 
 

 :ةيالمتطلبات ذات الصلة بالمرحلة االنتقال يلي ماي0 ف9معيار التقرير المالي الدولي  بتطبيقتتعلق  إرشاداتأصدر البنك المرکزي العماني 

 

لبنك المرکزي ا وإرشادات 19المحاسبة الدولي  اريالقروض القائمة وفقا لمتطلبات مع مةيفي حالة إحتساب خسارة انخفاض ق -

الفرق ذي الصلة  ليتحو تمفي، 9المحسوب بموجب معيار التقرير المالي الدولي  مةيمن مخصص االنخفاض في الق یالعماني أعل

 .6118يناير  1 كما في غير الموزعةمن األرباح  القروض مةيخسائر انخفاض ق اطيياحت ی( إلبةيرالض خصم )بعد

 

أعلى  بنك المركزي العمانيلمتطلبات ال الحقة، حيث يكون مخصص خسائر انخفاض قيمة القروض المحسوب وفقا  لفي السنوات ا -

 خصم تحويل الفرق )بعد فينبغي، 9من مخصص خسائر انخفاض قيمة القروض المحسوب بموجب معيار التقرير المالي الدولي 

 .غير الموزعةمن األرباح  القروض آنف الذكر مةيخسائر انخفاض ق اطيياحت ی( إلبةيرالض

 

أو إدراجه في رأس المال النظامي0 إن أي استخدام الحق  لدفع توزيعات األرباحفي القيمة متاحا  اإلنخفاضلن يكون احتياطي  -

 الحتياطي انخفاض القيمة يتطلب موافقة مسبقة من البنك المرکزي العماني0
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 )تابع( المالية الدولية الجديدة والمعدلةتبني معايير التقارير       4

 

 )تابع( المعايير الصادرة ولم تدخل حيز التنفيذ 4-7

 

 )تابع( األدوات المالية 1معيار التقرير المالي الدولي 

 

 ( المطلوبات المالية1)
 

0 9معيار التقرير المالي الدولي  إلىلتصنيف وقياس المطلوبات المالية دون تغيير  19تم ترحيل معظم المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي 

 من المنشأة عرض آثار التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة التغيير الرئيسي هو أنه سيكون مطلوبا  إن 

 .اآلخرالعادلة من خالل الربح أو الخسارة في الدخل الشامل 

 

 ( محاسبة التحوط4)
 

السماح و ؛المحاسبة بشكل أوثق مع إطار إدارة المخاطر يتم تصميمها لتتماشى مع 9معيار التقرير المالي الدولي لمتطلبات محاسبة التحوط  إن

 اإلحتفاظ0 يتم 19المتطلبات القائمة على القواعد في معيار المحاسبة الدولي بمجموعة أكبر من أدوات التحوط؛ وإزالة أو تبسيط بعض 

 .اإلستثماربعناصر محاسبة التحوط: القيمة العادلة والتدفقات النقدية وصافي تحوطات 

 

عيار التقرير لتحوط بموجب ملمحاسبة ا للتأهلالتحوط الفعالة ستستمر  عالقاتفي  التحوط الحالية المحددة حاليا   عالقاتأن جميع بالبنك يرى 

يتوقع  الر المبادئ العامة لكيفية محاسبة المنشأة للتحوطات الفعالة، فإن البنك غي  يُ  ال 09 حيث إن معيار التقرير المالي الدولي 9المالي الدولي 

 0 9لتطبيق معيار التقرير المالي الدولي  حدوث تأثير جوهري نتيجة  

 

 ( اإلفصاح.)
 

 البنك إفصاحاتطبيعة ومدى  يتوقع أن تغير هذهموسعة وتغيرات في العرض0  إفصاحمتطلبات  9كما يقدم معيار التقرير المالي الدولي 

 90معيار التقرير المالي الدولي  تطبيق سنة في خاصة   أدواته الماليةحول 

 

 العمالء مع المبرمة العقود من اإليرادات .3 الدولي المالي التقرير معيار

 

 اإليرادات لمحاسبة خطوات خمس من نموذجا   ويؤسس ،6116 إبريل في تعديله وتم ،6114 مايو في 15 الدولي المالي التقرير معيار صدر

 تتوقعه الذي العوض يعكس الذي بالمبلغ اإليرادات إدراج يتم 15 الدولي المالي التقرير لمعيار وفقا  0 العمالء مع المبرمة العقود عن الناشئة

 لحاليةا المتطلبات جميع محل يحل سوف الجديد اإليرادات معيار0 العمالء إلى الخدمات أو البضائع نقل مقابل في حقها من ليكون المنشأة

 تبدأ التي لسنويةا للفترات رجعي بأثر ُمعدَّل أو بالكامل إما المعيار تطبيق يتطلب0 الدولي المالي التقرير معيار بموجب باإليرادات لالعتراف

 المعدل منهجال باستخدام المطلوب السريان تاريخ في الجديد المعيار اعتماد البنك يعتزم0 المبكر بالتطبيق يسمح0 6118 يناير 1 بعد أو في

 العمالء مع التالتسهي اتفاقيات غالبية في الحال هو كما جوهريا ليس التأثير أن إلى وخلص لألثر أولي تقييم بإجراء البنك قام0 رجعي بأثر

 على تأثير أي له يكون أن المتوقع من ليس 15 الدولي المالي التقرير معيار تطبيق فإن وبالتالي الوحيد األداء التزام يكون أن عموما المتوقع

 .خسائره أو وأرباحه البنك دخل

 

 اإليجار عقود 38 الدولي المالي التقرير معيار

 

 الموجودات إدراج المستأجرين من يتطلب الذي اإليجار عقود 16 الدولي المالي التقرير معيار الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر

 ثلم" )المنخفضة القيمة ذات" لألصول إيجار عقود - للمستأجرين اإلدراج من إعفاءين المعيار يشمل0 اإليجار عقود لمعظم والمطلوبات

 تغيير هناك للمؤجرين، بالنسبة(0 أقل أو شهرا 16 مدتها إيجار فترة ذات إيجار عقود أي) األجل قصيرة إيجار وعقود( الشخصية الحواسيب

 سوف0 المدى لتحديد المستقبل في مفصل تقييم بإجراء البنك سيقوم0 اإليجار عقود 17 الدولي المحاسبة معيار في الحالية المحاسبة في طفيف

 نيالمستأجر من ضايأ 16 الدولي المالي التقرير معيار تطلبي0 6119 ريناي 1 بعد أو في تبدأ التي ةيالسنو للفترات ديالجد اريالمع سريي

 لمعيار المحتمل ريالتأث مييتق البنك واصلي سوف ،6118 سنة في0 17 الدولي المحاسبي اريالمع من شموال أکثر إفصاحات ميتقد نيوالمؤجر

 0المالية بياناته یعل 16 الدولي المالي التقرير
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 إدارة المخاطر المالية - .

 

إن أنشطة البنك تعرضه لمخاطر مالية مختلفة وتلك األنشطة تتضمن تقييم وتحليل وقبول وإدارة المخاطر أو مزيج المخاطر0  وحيث أن 

، فإن هدف البنك هو تحقيق توازن مالئم بين المخاطر  قبول المخاطر أساسي لألعمال المالية ومخاطر التشغيل هي نتيجة حتمية ألي عمل

 يقوم بتخفيف اآلثار العكسية المحتملة على األداء المالي0 والعوائد بينما

 

يحدد مجلس اإلدارة حدود المخاطر ويضع السياسات المالئمة بهذا الخصوص إلدارة مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة وكذلك مخاطر السوق 

رة المخاطر وفقا  للسياسات الموثقة المعتمدة من قبل في كل من مجال المتاجرة واألعمال المصرفية للبنك0  تقوم دائرة إدارة المخاطر بإدا

 مجلس اإلدارة0

 

إن أنواع المخاطر الرئيسية بالبنك هي مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر األسواق )مخاطر األسعار ومعدل الفائدة ومخاطر العملة( 

 ومخاطر التشغيل0

 

 اإلئتمانمخاطر   3-.

تحمل الطرف اآلخر لخسائر مالية0 هي مخاطر عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بإلتزامه، األمر الذي ينتج عنه  اإلئتمانمخاطر 

أيضا   هناكصول أخرى ضمن محفظة أصول البنك0 ينشأ التعرض لمخاطر اإلئتمان بشكل أساسي من أنشطة اإلقراض وأنشطة اإلستثمار وأ

 ، مثل إرتباطات القروض والضمانات المالية0 لمالية خارج بيان المركز الماليمخاطر إئتمان في األدوات ا

 

نية اويحاول البنك التحكم بمخاطر اإلئتمان عن طريق مراقبة المخاطر وحد المعامالت مع أطراف مقابلة محددة والتقييم المستمر للقدرة اإلئتم

ا تدخل مجموعة من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية متشابهة أو يكون لها نفس لألطراف المقابلة0 تنشأ التركيزات بمخاطر اإلئتمان عندم

ف والصفات اإلقتصادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء باإللتزامات التعاقدية بشكل متشابه في حالة ظهور تغييرات إقتصادية أو سياسية أو ظر

سبية في أداء البنك تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال معين أو موقع أخرى0  تشير التركيزات بمخاطر اإلئتمان إلى الحساسية الن

جغرافي معين0  تم اإلفصاح عن تفاصيل التركيزات بمخاطر اإلئتمان إستنادا  إلى األطراف المقابلة حسب نشاط العمل أو الموقع الجغرافي 

 0   18( وأفصح عن التركيز الجغرافي باإليضاح رقم ج) 11باإليضاح رقم 

 

فراد0 يتم إدارة التحكم بمخاطر اإلئتمان مركزيا  من قبل فريق إدارة المخاطر المقسم إلى مجموعات ألعمال الشركات والمؤسسات المالية واأل

لألفراد  ةتقوم دائرة المخاطر بشكل رئيسي بإدارة مخاطر اإلئتمان في محفظة الشركات والمؤسسات المالية بينما تقوم دائرة األعمال المصرفي

تراجع دائرة إدارة المخاطر مخاطر اإلئتمان بشكل مستقل وتقدم تقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق مخاطر اإلئتمان بمحفظة األفراد0 بإدارة 

لمقابلة اإن تقييم البنك إلحتمالية تعثر السداد من قبل األطراف ف إلى جانب تقييم خصائص الجودىوإدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة0 

 65  ب0م المؤرخ 977فرديا  مرتبط بشكل أساسي بعدد األيام التي تعثر فيها المقترض كما هو محدد بتعميم البنك المركزي الُعماني رقم 

باإلضافة  لمشاريع محددة للكيانات المملوكة للحكومة0 6117يناير  1و  6116سبتمبر  61واإلصدار الخاص المؤرخ في ، 6114سبتمبر 

 م البنك كفاية الضمانة واألداء المالي للمقترضين في خفض التصنيف أكثر0  ، يقيّ  لكعلى ذ

 

 ف عمالئه ضمن فئات التصنيف التالية:ييقوم البنك بتصن

 

 أيام اإلستحقاق التي فاتت   تصنيف البنك

    

 قروض تجاريةو قروض أفراد  

 يوما   59 – 1  قروض منتظمة

 يوما   89 – 61  قروض خاصة

 يوما   179 – 91  قروض غير منتظمة

 يوما   164 – 181  قروض مشكوك في تحصيلها

 يوما  فأكثر 165  خسارة
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - .
 

  )تابع( مخاطر االئتمان  3-.
 

 

 تخفيف المخاطرسياسات  3-7-.

ا  وص، ألطراف مقابلة فرديصزات بمخاطراإلئتمان، على وجه الخيدير البنك ويحد ويتحكم بالتركي

 وجماعيا  لمجاالت العمل والدول0
 

 يقوم البنك بهيكلة مستويات مخاطر اإلئتمان التي يتحملها عن طريق وضع حدود على مبلغ اإلئتمان

المقبول فيما يتعلق بمقترض واحد أو مجموعة مقترضين وبحدود نطاقات جغرافية وأنشطة عمل0  وتتم 

مراقبة تلك المخاطر ومراجعتها دوريا  من قبل لجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر 

 التابعتان لمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة0
 

أي مقترض واحد بما في ذلك البنوك والوسطاء أكثر بحدود فرعية تغطي المخاطر يد مخاطر يويتم تق

تتم أيضا  إدارة التعرض لمخاطر اإلئتمان من خالل التحليل المنتظم 0 بيان المركز الماليداخل وخارج 

 لقدرة المقترضين المحتملين للوفاء بالتزامات تسديد الفوائد ورأس المال وبتغير حدود اإلقراض تلك

 حيثما كان مالئما 0
 

 أدناه0يف األخرى مبينة بعض إجراءات المراقبة والتخف
 

 الضمانة (أ)

 ، أكثرها تقليدية هو أخذ ضمانةيطبق البنك نطاقا  من السياسات واإلجراءات لتخفيف مخاطر اإلئتمان

عن األموال المقدمة وهو إجراء شائع0  كما يطبق البنك إرشادات حول مدى قبول فئات معينة من 

 الضمانات أو تخفيف مخاطر اإلئتمان0  أنواع الضمانات الرئيسية للقروض والسلف هي:
 

 0رهن على أصول الشركة مثل الموقع والمخزون والحسابات مستحقة القبض 

 0حجز على الودائع الثابتة 

 0هوامش نقدية 

 0رهن على عقارات سكنية وتجارية 

 0رهن أوراق مالية متداولة 
 

التمويل طويل األجل واإلقراض لشركات هو مضمون عادة0  القروض اإلسكانية مضمونة برهن على 

المدورة المشابهة هي غير مضمونة0  وباإلضافة  العقار السكني0  بطاقات اإلعتماد وتسهيالت اإلعتماد

، ومن أجل تقليل خسارة اإلئتمان، يسعى البنك للحصول على ضمانة إضافية من الطرف  إلى ذلك

 المقابل فور مالحظة مؤشرات إنخفاض قيمة القروض والسلف الفردية0
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - .
 

 )تابع( مخاطر االئتمان 3-.
 

 )تابع( سياسات تخفيف المخاطر 3-7-.
 

 تقييم القدرات المالية للمقترضين )ب(

المالية المدققة للمقترضين، الذين تكون أرصدتهم فوق الحد المبين، للمراجعة0  ويقيم  البياناتتخضع 

البنك األداء المالي للمقترضين بمراقبة معدالت األداء األساسية متضمنة الكفاءة المالية ومعدالت 

دائرة  قبل السيولة0  ويتم إجراء المراجعات السنوية من قبل مديري العالقات وتتم مراجعتها أيضا  من

 إدارة المخاطر0
 

 اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان )ج(

إن الهدف الرئيسي من هذه األدوات هو التأكد من أن األموال متوفرة للعميل كما هو مطلوب0  الضمانات 

واإلعتمادات المستندية اإلحتياطية تحمل نفس مخاطر اإلئتمان الخاصة بالقروض0  اإلعتمادات 

التي هي تعهدات كتابية من قبل البنك نيابة عن عميل بتفويض طرف  –الموثقة والتجارية  المستندية

 مضمونة بشحن البضائع -ثالث لسحب سحوبات على البنك إلى حد مبلغ محدد وفقا  لشروط معينة 

 المعنية التي تتعلق بها وتبعا  لذلك تحمل إئتمان أقل من القرض المباشر0
 

ان تمثل أجزاء غير مستخدمة من الصالحيات لتقديم اإلئتمان على شكل قروض إرتباطات تقديم اإلئتم

فإن  ، أو ضمانات أو خطابات إعتماد0 وفيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان على اإلرتباطات لتقديم اإلئتمان

البنك يتعرض بشكل محتمل للخسارة بمبلغ يساوي إجمالي اإلرتباطات غير المستخدمة0  إال أن مبلغ 

ة المحتمل أقل من إجمالي اإلرتباطات غير المستخدمة حيث أن معظم اإلرتباطات لتقديم اإلئتمان الخسار

 مشروطة بمحافظة العميل على معايير إئتمان محددة0 
 

ويراقب البنك فترة إستحقاق إرتباطات اإلئتمان ألن اإلرتباطات بمدى أطول لها في العادة درجة 

قصيرة المدى0  تركيز اإلرتباطات المتعلقة بالمخاطر حسب قطاع  مخاطر إئتمان أكبر من اإلرتباطات

 (0أ) 17موضحة باإليضاح  السنةنشاط العمل في نهاية 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - .
 

 )تابع( مخاطر االئتمان 3-.
 

 )تابع( تخفيف المخاطرسياسات  3-7-.

 

 )تابع( اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان )ج(
 

 تحليل الضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات والقروض 

 الحكومية الميسرة الممنوحة هي كالتالي:  
 

القروض الفاعلة  

 )ليست مستحقة سابقا  

 أو منخفضة القيمة(

قروض 

مستحقة سابقا  

 ولم تُدفع

 

 قروض 

 غير فاعلة

 

إجمالي 

 القروض

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

 باالآلف باالآلف باالآلف باالآلف 
     

القروض والسلف بالضمانات 

 63.132. 78.473 312.241 448.6.8 المتاحةاإلضافية 

 الكفاالت بالقروض والسلف 

 1...1. 2.1.6 - .1..47 المتوفرة
  

 

- 

 

- 

 

 

 

     

 21..813 14.121 312.241 461.4.3 7132ديسمبر  13في الرصيد 
  

 

 

 

 

 

 

 

     

 585.621 33.549 97.674 454.398 7138ديسمبر  13في الرصيد 
  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 سياسة تحديد اإلنخفاض بالقيمة والمخصصات 3-7-.
 

 لتقريراالقيمة ألغراض التقارير المالية فقط بالنسبة للخسائر المتكبدة بتاريخ  تدرج مخصصات إنخفاض

يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي لى دليل موضوعي إلنخفاض القيمة0 بناء  ع

أو مجموعة أصول مالية بيانات قابلة للمراقبة تسترعي إهتمام البنك حول أحداث الخسارة باإلضافة 

 خذ اإلرشادات الصادرة عن البنك المركزي الُعماني باإلعتبار0إلى أ
 

ك لتتطلب سياسة المخاطر الخاصة بالبنك مراجعة األصول المالية الفردية على أساس منتظم أو قبل ذ

تحدد مخصصات إنخفاض القيمة على العقود المقيمة فرديا  عن عندما تتطلب ظروف فردية ذلك0 

لى المبالغ ا ععلى أساس كل حالة على حدة وتم تطبيقه التقريربدة بتاريخ طريق تقييم الخسارة المتك

يشمل التقييم في العادة الضمانة المحتفظ بها )بما في ذلك إعادة تقييم قابلية تطبيقها( الجوهرية فرديا 0 

 والمتحصالت المتوقعة لذلك الحساب الفردي0
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

  حول البيانات المالية اتإيضاح

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - .

 )تابع( مخاطر االئتمان 3-.
 

 )تابع( سياسة تحديد اإلنخفاض بالقيمة والمخصصات 3-7-. 
( محافظ األصول المتجانسة التي ال تكون 1) يتم تكوين مخصصات إنخفاض القيمة المقيمة جماعيا  لـ :

فرة خية المتو( الخسارة التي تم تكبدها ولكن لم تحدد بعد بإستخدام الخبرة التاري6جوهرية فرديا 0 )

التقديرات الحساسة المستخدمة لتحديد مخصص إنخفاض القيمة تم شرحها باإليضاح والرأي ذو الخبرة0 

1-60 

 

 لمخاطر اإلئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو تعزيزات اإلئتمان األخرىالحد األقصى للتعرض  3-1-.

 بيان المركز الماليداخل  أصول مالية

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

   بنود في بيان المركز المالي

 253.106 1610987  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 30.080 316.686 إيداعات سوق النقد   –من بنوك مستحق 

   :قروض وسلف

 9190671 163.111 قروض شركات

 7650591 277.467 قروض شخصية

 45.401 48.761 أصول أخرى

   :إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 550611 642..6 سندات تنمية حكومية

 40.290 16.111 أذونات خزينة
   

 7.34..4.4 601690176 
   

   بيان المركز الماليبنود خارج 

 1970911 787.7.1 خطابات إعتمادات مستندية

 4860171 463.141 ضمانات

 141.638 3.1.6.6 ضمانات مالية

 97.975 87.282 غير مسحوبة إرتباطات قروض
   

 181.73. 9190614 
   

 

ديسمبر  11ما يمكن أن يحدث بالنسبة للتعرض لمخاطر اإلئتمان للبنك في  ءيمثل الجدول أعاله أسو

ى0 ربدون األخذ باإلعتبار الضمانات المحتفظ بها أو تعزيزات اإلئتمان األخ 6116ديسمبر  11و 6117

إن اإلدارة على ثقة أن البنك لديه سياسات مناسبة لقياس ومراقبة مخاطر اإلئتمان0  وباإلضافة إلى ذلك 

 م تخفيف مخاطر اإلئتمان من خالل الضمانات على شكل رهونات وضمانات حيثما كان ذلك مطلوبا 0يت

 

  حول البيانات المالية اتإيضاح
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - .

 

 )تابع( مخاطر االئتمان 3-.
 

 اإلئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو تعزيزات اإلئتمان األخرىالحد األقصى للتعرض لمخاطر  3-1-.

 )تابع(
 

 )تابع( بيان المركز الماليداخل  أصول مالية
 

 

( من إيداعات سوق المال بين البنوك هي لدى بنوك مصنفة بدرجة %61 – 6116) %59 )أ(

 خارجية0 إستثمار وما فوق إستنادا  إلى تصنيفات من قبل وكاالت تصنيف إئتمان
 

( من إجمالي البنود داخل بيان المركز المالي %77 – 6116) %77القروض والسلف تمثل  )ب(

( من إجمالي القروض والسلف لم تتجاوز مواعيد %85 – 6116) %86المبينة أعاله0 

 إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها0
 

0 6117ديسمبر  11ي ف %609 غير متغيرة بمعدلنسبة القروض التي إنخفضت قيمتها  بقيت )ج(

ديسمبر  11في  من إجمالي القروض %1058تشكل القروض الشخصية التي إنخفضت قيمتها 

 61160ديسمبر  11 في %1085مقارنة  مع  6117
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

  حول البيانات المالية اتإيضاح

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - .

 

 )تابع( االئتمان مخاطر 3-.
 

 ومستحق من البنوك  قروض وسلف  3-4-.
 

 ملخصة أدناه: والمستحق من البنوك القروض والسلف (أ
 

 

 7132ديسمبر  13

 قروض 

 وسلف 

 مستحق 

 من بنوك

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف باآلالف 
    

 3.466.781 316.686 3.121117 تنخفض قيمتها لم تتجاوز موعد إستحقاقها ولم

 16..313 - 16..313 قروض خاصة

 61.711 - 61.711 تنخفض قيمتها تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم

 1.721. - 1.721. إنخفضت قيمتها
    

 3.631.141 316.686 3.214.427 إجمالي القروض والسلف

 روض وفوائدق ناقصا : مخصص إنخفاض قيمة

 (1.4.1.) - (1.4.1.) تعاقدية غير مدرجة
    

 3.287.663 316.686 3.8.4.131 صافي القروض والسلف
    

 

    

    6116ديسمبر  11

 1.335.393 30.080 1.305.313 تنخفض قيمتها لم تتجاوز موعد إستحقاقها ولم

 211.891 - 211.891 قروض خاصة

 79.720 - 79.720 هاقيمت تنخفض تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم

 47.938 - 47.938 إنخفضت قيمتها
    

 106740946 30.080 106440866 إجمالي القروض والسلف

 روض وفوائدق ناقصا : مخصص إنخفاض قيمة

 (50.063) - (50.063) تعاقدية غير مدرجة
    

 106640879 30.080 105940799 صافي القروض والسلف
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - .

 

 )تابع( مخاطر االئتمان 3-.

 

 )تابع(ومستحق من البنوك  قروض وسلف 3-4-.
 

 تقسيم القروض والسلف لعمالء فيما يتعلق بتصنيف المخاطر الذي طبقه البنك هو كما يلي: )ب( 
 

 

 7132ديسمبر  13

 

 قروض ألفراد 

قروض 

 لشركات 

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف باآلالف 
    

 3.487.813 2.1.123 211.871 قروض منتظمة

 16..313 366.812 7.113 قروض خاصة

 7.281 178 3.614 قروض غير منتظمة

 1.181 .7..3 7.416 قروض مشكوك في تحصيلها

 1...41 12.683 861.. خسارة
    

 277.467 163.111 3.214.427 
    

    6116ديسمبر  11

 1.385.033 670.111 714.922 قروض منتظمة

 211.891 211.576 315 قروض خاصة

 2.910 1.263 1.647 قروض غير منتظمة

 6.727 2.887 3.840 قروض مشكوك في تحصيلها

 38.301 33.434 4.867 خسارة
    

 725.591 919.271 1.644.862 
    

 

 تحليل عمر القروض والسلف المتجاوزة موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها كما يلي: )ج(
 

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 78.616 74.171 يوما   11متجاوزة لموعد إستحقاقها حتى 

 567 .11.13 يوما   61-11متجاوزة لموعد إستحقاقها من 

 537 76.184 يوما   91-61متجاوزة لموعد إستحقاقها من 
   

 61.711 79.720 
   

 49.140 .344.11 القيمة العادلة للضمانات
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 المخاطر المالية )تابع(إدارة  - .

 

 )تابع( مخاطر االئتمان 3-.

 

 )تابع(ومستحق من البنوك  قروض وسلف 3-4-.
 

 القروض والسلف التي إنخفضت قيمتها فرديا : )د(

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 47.938 1.721. قروض إنخفضت قيمتها فرديا  
   

 25.219 612..7 للضمانات القيمة العادلة
 

 قروض وسلف أعيد التفاوض عليها .-3-.
 ،الهيكلة تتضمن هذه البنود ترتيبات تمديد الدفعات وتأجيل دفعات وتعديل معدالت الفائدة0  وعقب إعادة 

كقرض عادي ويدار مع القروض المشابهة  يعاد تصنيف حساب القرض الذي تجاوز موعد إستحقاقه

وترتكز ترتيبات إعادة الهيكلة على عيد إستحقاقها أو تنخفض قيمتها0 األخرى التي لم تتجاوز موا

 ، ستشير إلى أن التسديد سيستمر على األرجح0 ، حسب تقدير اإلدارة المعايير والمؤشرات التي
 

 –6116لاير ُعماني ) 1601510115بلغ  6117ديسمبر  11إجمالي القروض المعاد هيكلتها كما في 

 لاير ُعماني(0 701660411
 

 األوراق المالية للدين 3-8-.
البنك في األوراق المالية للدين هي بشكل رئيسي في سندات التنمية الحكومية أو شهادات  إن إستثمارات

الودائع المنفذة بالريال الُعماني والصادرة من قبل حكومة سلطنة ُعمان0 ويستثمر البنك أيضا  في 

ردي الفاألوراق المالية للدين الصادرة من قبل بنوك أخرى إستنادا  على تصنيف اإلئتمان الخارجي 

 لها0  وتنفذ تلك اإلستثمارات إلستخدام أموال السيولة الزائدة بحد أقصى من اإليرادات0
 

 الضمانات المعاد إمتالكها 3-6-.

تباع العقارات التي أعيد إمتالكها بأسرع ما يمكن عمليا  ويتم إستخدام المتحصالت لتقليل رصيد الدين 

ي إن قيمة األصول الت0 بيان المركز الماليكأصول أخرى ب القائم0 تصنف األصول التي أعيد إمتالكها

لاير عماني  1810111بلغت  6117ديسمبر  11كما في ضمانات كالبنك بإعادة إمتالك  حصل عليها

 : صفر(61160)
 

 مخاطر السوق 7- .
ألصول ليتعرض البنك لمخاطر السوق وهي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 

تنشأ مخاطر السوق من األوضاع رات في أسعار السوق0 المالية المدرجة بالقيمة العادلة بسبب التغي

المفتوحة في منتجات معدل الفائدة والعملة واألسهم والتي تتعرض جميعها لتغييرات في معدالت الفائدة 

مراقبة مخاطر السوق من  وتمديدات اإلئتمان وأسعار األسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية0  تتم

اإلدارة على ثقة أن البنك لديه سياسات إدارة مخاطر مالئمة الخزينة ودائرة إدارة المخاطر0  قبل قسم

للتأكد من تخفيف مخاطر معدل الفائدة ومخاطر السيولة ومخاطر صرف العملة األجنبية أخذا  باإلعتبار 

 ك0 مؤشرات اإلقتصاد الكلي التي تؤثر على أعمال البن
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - .

 

 )تابع( مخاطر السوق 7- .

 

 مخاطر األسعار 7-3-.
يحتفظ البنك بأوراق مالية مدرجة مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة لكي يستفيد من التحركات قصيرة األجل 

بالسوق0  وتمثل كافة إستثمارات األوراق المالية مخاطر خسارة رأس المال0  يتحكم البنك بتلك المخاطر 

من  ا البنك0  يحدد الحد األقصىبإختيار األوراق المالية بحذر وفقا  لسياسة إدارة اإلستثمار التي إعتمده

المخاطر الناتجة عن األدوات المالية بالقيمة الدفترية لألدوات المالية0  تتم إدارة أوضاع السوق للبنك 

 0اإلدارةعلى أساس يومي من قبل رئيس دائرة إدارة اإلستثمار وتتم مراجعتها من قبل 
 

           البنك أوراق مالية تتم المتاجرة بها في سوق مسقط لألوراق المالية )السوق(0   تتضمن إستثمارات

( نظرا  سنويا   % 1019 – 6116) %1018بمعدل  6117ديسمبر  11قد تتغير أرباح البنك في 

للسوق ومؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي،  – 11في المؤشر  %11للزيادة/النقص بمعدل 

               مع إبقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة0  كان أداء إستثمارات البنك تاريخيا  متوافقا  مع المؤشر

 للسوق0 – 11

 

 مخاطر معدل الفائدة 7-7-.
هي مخاطر تذبذب قيمة األداة المالية المدرجة بالقيمة العادلة نتيجة لتغييرات في مخاطر معدل الفائدة 

معدالت الفائدة بالسوق0  يتعرض البنك لمخاطر معدل الفائدة نتيجة لعدم تطابق أو، وجود فجوات، بين 

0  يقوم ةقيم األصول واإللتزامات المرتكزة على الفائدة والتي تستحق أو يعاد تسعيرها خالل فترة معين

البنك بإدارة هذه المخاطر عن طريق مطابقة/إعادة تسعير األصول واإللتزامات0  البنك غير معرض 

بشكل مفرط لمخاطر معدالت الفائدة حيث أن أصوله وإلتزاماته يعاد تسعيرها بشكل متكرر0  وتقوم 

ملة د اآلثار العكسية المحتلجنة األصول واإللتزامات بالبنك بمراقبة وإدارة مخاطر معدل الفائدة بهدف ح

تعرض البنك لمخاطر معدل الفائدة0  ويتضمن  19على ربحية البنك0  ويلخص الجدول باإليضاح 

 0سبقأالمالية للبنك بالقيمة الدفترية مصنفة بتاريخ إعادة التسعير أو اإلستحقاق أيهما  البيانات
 

وإلدارة مخاطر معدل الفائدة في مجال األعمال المصرفية، يحدد البنك حدود على فجوات حساسية 

معدالت الفائدة المفتوحة بفترات إستحقاق حتى سنة واحدة ويحتسب أيضا  بشكل دوري أثر المكاسب 

ي نقطة أساسية ف 111المعرضة للمخاطر على صافي إيرادات الفوائد الخاصة به من تغيير قدره 

معدالت الفائدة على فجوات معدالت الفائدة المفتوحة بإستحقاق حتى سنة واحدة0  يتم تحديد أثر المكاسب 

المعرضة للمخاطر كنسبة معينة من صافي إيرادات الفوائد للبنك عن السنة السابقة0 بلغت المكاسب 

 (0 سنويا   %1081 – 6116) %6016نسبة  6117ديسمبر  11المعرضة للمخاطر في 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - .
 

 )تابع( مخاطر السوق 7- .
 

 مخاطر العملة 7-1-.
تغيرات في معدالت صرف العملة األجنبية0  لتنشأ مخاطر العملة عندما تتغير قيمة أداة مالية نظرا  ل

، يرتبط البنك في معامالت فورية وآجلة في سوق ما بين البنوك وفقا   ومن أجل إدارة مخاطر العملة

 للسياسات الموثقة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة0
 

ة واألرصدة األجنبي تتمثل مخاطر البنك بالعملة األجنبية بالعقود اآلجلة والنقدية بالصندوق من العمالت

األخرى المنفذة بعمالت أجنبية0  لدى بنوك بالخارج واإليداعات بعملة أجنبية واألصول واإللتزامات

تقوم اإلدارة بإدارة المخاطر بمراقبة صافي الوضع المفتوح ضمن الحدود التي حددتها اإلدارة والدخول 

 ء0في عقود آجلة على المعامالت التجارية الحالية مع العمال
 

، يوجد فصل مالئم بين أعمال المكاتب األمامية والخلفية عند اإللتزام بصافي  وباإلضافة إلى ذلك

الوضع المفتوح وتتم مراقبته بشكل منفصل على أساس مستمر من قبل اإلدارة ولجنة األصول 

 :أدناهبين مللتعرض لمخاطر العملة األجنبية  السنةواإللتزامات0 صافي الوضع المفتوح للبنك في نهاية 
 

 التعرض لمخاطر العملة األجنبية

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 2.249 11..18 صافي األصول المنفذة بالدوالر األمريكي

 554 1.324 صافي األصول المنفذة بعمالت أجنبية أخرى
   

 11.231 2.803 
   

 

تعمل سرلطنة ُعمان حسرب معدل صرف عمالت أجنبية ثابت حيث إن الريال الُعماني مرتبط بالدوالر 

 دوالر أمريكي للريال الُعماني الواحد0 2.6008األمريكي بمعدل 

 

 مخاطر السيولة 7-4-.
احبة المص مخاطر السيولة هي مخاطر أن يواجه البنك صعوبة في تجميع األموال للوفاء باإلرتباطات

لألدوات المالية0 وقد تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع األصل بسرعة بقيمة قريبة من قيمته 

العادلة0 وتتضمن مخاطر كون البنك غير قادر على تمويل أصول بفترات إستحقاق مالئمة ومعدالت 

 ب0ومخاطر كونه غير قادر على تسييل أصل ما بسعر معقول وبإطار زمني مناس
 

ال امات األخرى ورأس المترتكز أنشطة التمويل بالبنك على نطاق من األدوات بما فيها الودائع واإللتز

ظ على أي مصدر واحد للتمويل0  يحتف ، تزيد مرونة التمويل ويخفض اإلعتماد ونتيجة لذلكالمخصص0 

البنك بسيولة عن طريق المراقبة المستمرة والتحديد والمراقبة للتغييرات في إحتياجات التمويل المطلوبة 

ك وباإلضافة إلى ذلك يحتفظ البنة في إطار اإلستراتيجية العامة0 لمقابلة أهداف إستراتيجية موضوع

 يجية إدارة مخاطر السيولة الخاصة به0ببعض األصول السائلة كجزء من إسترات
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - .

 

 )تابع( مخاطر السوق 7- .
 

 )تابع( مخاطر السيولة 7-4-.
 

لمركزي الُعماني حول بإستخدام إرشادات صادرة عن البنك ايدير البنك مخاطر السيولة إستنادا  إلى فترات إستحقاق مقدرة 

التدفقات النقدية مستحقة القبض من قبل البنك والمستحقة الدفع عليه ضمن أصول  16ويمثل الجدول في إيضاح رقم التقديرات0 

 0التقريروإلتزامات مشتقة وغير مشتقة عن طريق تقدير فترات اإلستحقاق المتبقية بتاريخ 

 

 مخاطر التشغيل  1-.
 ، أو مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن اإلجراءات الداخلية غير الكافية أو الفاشلة

 الموظفين واألنظمة أو عن أحداث خارجية0

 

الخاصة بالبنك أو انقطاع الخسائر الناتجة عن أحداث خارجية مثل كارثة طبيعية من شأنها أن تحدث أضرارا باألصول المادية 

الكهرباء أو االتصاالت التي تدخل اضطرابا على األعمال، يُمكن تعريفها على نحو أسهل من الخسائر الناتجة عن مشاكل داخلية 

مثل غش الموظفين وعيوب المنتجات0  والمخاطر الناتجة عن مشاكل داخلية مرتبطة أكثر بالمنتجات المعينة للبنك وخطوط 

هي تخص عمليات البنك أكثر من المخاطر الناتجة عن األحداث الخارجية0 وتشمل مخاطر التشغيل التي يتعرض لها أعماله، و

 البنك من أمن نظم المعلومات وتعطل االتصاالت الهاتفية وعمليات الغش وأخطاء التشغيل0

 

دقيق، وفصل واضح بين السلطات ومصادر يتم مراقبة مخاطر التشغيل من خالل سلسلة إجراءات صارمة للرقابة الداخلية والت

التقارير، كتيبات ومعايير تشغيل0  يقوم مدقق الحسابات الداخلي بمراجعة مستقلة لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالبنك وقدرته على 

 تقليل أثر مخاطر التشغيل0

 

، الة في حالة حدوث أزمةمان اتخاذ تدابير فع، اتخذ البنك اإلجراءات الالزمة لضمبادرات إدارة استمرارية األعمالكجزء من 

رة على 0 يمتلك البنك القدالتعافي من الكوارث، واختبار األنظمة والتطبيقات الهامة من موقع ى سبيل المثال ، تدريبات اإلخالءعل

 التأكد من أن العمليات المصرفية الحرجة يتم اختبارها للتأكد من توفرها خالل مثل هذه الحاالت0

 

 تقدير القيمة العادلة  4-.
0  وبينما تستخدم اإلدارة أفضل 6117ديسمبر  11يرتكز تقدير القيم العادلة لألدوات المالية على المعلومات المتوفرة لإلدارة في 

لى ع، فإن هناك ضعفا  متأصال  في أي أسلوب تقدير0  وتنطوي التقديرات  إجتهاداتها في تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية

 إجتهادات وال يمكن تحديدها بدقة0  فيما يلي األسس المتبعة للتوصل إلى القيم العادلة:

 

 أرصدة الحسابات الجارية المستحقة لبنوك ومنها 4-3-.
القيمة الدفترية ألرصدة الحسابات الجارية المستحقة للبنوك ومنها على أنها تقدير معقول للقيمة العادلة نظرا  لطبيعتها  إعتبرت

 قصيرة األجل0

 

 قروض وسلف 4-7-.

القيمة العادلة للقروض غير المنتجة تقارب القيمة الدفترية المعدلة بمخصص إنخفاض قيمة قروض0  وبالنسبة للقروض غير 

، أخذت القيمة العادلة على أنها ما يماثل قيمتها الدفترية حيث أن معدالت الفائدة السائدة المعروضة على قروض مشابهة  المنتجة

 ال تختلف بشكل جوهري عن معدالت القروض الفعلية0
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 المالية )تابع(إدارة المخاطر  - .

 

 )تابع(تقدير القيمة العادلة  4-.
 

  المتاحة للبيعإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر و 4-1-.
تستخدم أسعار السوق المدرجة، عند توفرها، كمقياس للقيمة العادلة0  إال أنه عندما ال تتوفر أسعار 

و أ القيمة العادلة المعروضة هي تقديرات مشتقة بإستخدام صافي القيمة الحالية  فإن السوق المدرجة، 

بالقيمة العادلة الناتجة عن تلك االحتسابات ليست جوهرية على  التغيراتإن أساليب التقييم األخرى0 

 110التفاصيل مبينة في اإليضاح  البيانات المالية0
 

 ودائع العمالء 4-4-.

القيمة العادلة للودائع تحت الطلب والودائع ألجل وودائع التوفير هي المبلغ مستحق الدفع عند الطلب 

بتاريخ التقرير والذي يعادل القيمة الدفترية لتلك اإللتزامات0  تحدد القيم العادلة المقدرة للودائع بمعدالت 

لفائدة السائدة بالسوق عن طريق ثابتة التي تختلف معدالت الفائدة لها بشكل جوهري عن معدالت ا

خصم التدفقات النقدية المتعاقد عليها بإستخدام معدالت الفائدة بالسوق المعروضة حاليا  على ودائع 

 مشابهة0

 

 المشتقات .-4-.

يبرم البنك عادة عقود عمالت أجنبية آجلة قصيرة األجل، نيابة  عن عمالئه لبيع وشراء عمالت أجنبية0 

، يستخدم نموذج التقييم مع المدخالت المتاحة في السوق التي  لعمالت األجنبية اآلجلةبالنسبة لعقود ا

يمكن مالحظتها بسهولة0 ويتضمن نموذج المدخالت المختلفة بما في ذلك جودة االئتمان من األطراف 

 المقابلة، صرف العمالت األجنبية الفوري واألسعار اآلجلة ومنحنيات أسعار الفائدة0
 

 األدوات المالية وفقا  للفئة .-.

 السياسات المحاسبية لألوات المالية على البنود التالية:تم تطبيق 
 

 األصول وفقا  لبيان المركز المالي
 

 

 
 القيمة العادلة 

 من خالل األرباح 

 أو الخسائر

 محتفظ بها حتى

 إلستحقاقا

إستثمارات 

 متاحة للبيع

قروض 

 ومديونيات 

 

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني ُعمانيلاير  
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 

      

      7132ديسمبر  13

لدى  رصدة بنكية ونقدأ

 البنك المركزي العماني

- - - 383.162 383.162 

 316.686 316.686 - - - مستحق من البنوك

قروض وسلفيات وتمويل 

 العمالءإلى 

- - - 3.8.4.131 3.8.4.131 

 316.473 - 31.1.6 371.642 838 إستثمار أوراق مالية

 48.761 48.761 - - - أصول أخرى

      

 838 371.642 31.1.6 3.123.346 7.311..81 

      



44 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 المخاطر المالية )تابع(إدارة  - .

 

 )تابع(األدوات المالية وفقا  للفئة  .-.
 

 
 

 القيمة العادلة 

 من خالل األرباح 

 أو الخسائر

 محتفظ بها حتى

 إلستحقاقا

إستثمارات 

 متاحة للبيع

قروض 

 ومديونيات 

 

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
      

      7138ديسمبر  13
لدى  رصدة بنكية ونقدأ

 البنك المركزي العماني
- - - 253.106 253.106 

 30.080 30.080 - - - مستحق من البنوك
قروض وسلفيات وتمويل 

 إلى العمالء
- - - 1.594.799 1.594.799 

 113.935 - 17.384 95.923 628 إستثمار أوراق مالية

 45.401 45.401 - - - أصول أخرى
      

 628 95.923 17.384 1.923.386 2.037.321 
      

 

 المجموع إلتزامات أخرى اإللتزامات وفقا  لبيان المركز المالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

   7132ديسمبر  13

 40111 4.133 مستحق لبنوك

 107460856 3.248.6.8 ودائع من العمالء

 570691 2.811. إلتزامات أخرى

 610111 71.111 سندات ثانوية
   

 3.676..81 108680561 
   

 
   

   7138ديسمبر  13

 12.056 12.056 مستحق لبنوك

 1.637.152 1.637.152 ودائع من العمالء

 59.503 59.503 إلتزامات أخرى

 710111 710111 سندات ثانوية
   

 1.778.711 1.778.711 
   

 

 

 



45 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إدارة رأس المال - 8

 

 إن أهداف البنك إلدارة رأس المال هي:

 

 اإللتزام بمتطلبات رأس المال التي يحددها المنظم وهو البنك المركزي الُعماني0 -

 حماية قدرة البنك على المتابعة على اساس اإلستمرارية بينما يقدم عائدات كافية للمساهمين0 -

 اإلحتفاظ بقاعدة قوية من رأس المال لدعم تطوير أعماله0 -

 

إن الهدف الرئيسي لمتطلبات كفاية رأس المال الصادرة عن البنك المركزي الُعماني هو المحافظة على مستوى كاٍف 

لمواجهة أية خسائر قد تنتج عن مخاطر في بيان المركز المالي للبنك وعلى وجه الخصوص مخاطر من رأس المال 

ية ، متجانس مع المعايير الدول ، والذي يستند إلى المخاطر اإلئتمان0  إن إطار البنك المركزي الُعماني لكفاية رأس المال

 لبنك التسويات الدولي بشأن ذلك0

 

 ٪16العماني من البنوك المسجلة في سلطنة عمان أن تحافظ على كفاية رأس المال بحد أدنى يتطلب البنك المركزي 

فصاعدا0 ويتطلب البنك المركزي العماني من البنوك في  6111اعتبارا من ديسمبر  6بناء على توجيهات اتفاقية بازل 

الحد األدنى لرأس المال البالغ  ٪10665اإلحتفاظ بمخزون احتياطي لرأس المال بنسبة  1بموجب بازل  سلطنة عمان

يناير  1سنويا بين  ٪010665 يجب الحفاظ على حد أدنى اضافي بنسبة 6119يناير  1إلى  6114يناير  1من  16٪

 61190يناير  1و  6117

  7132 6116 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف  

    

    رأس المال

 6560915 7811.782  1مستوى أسهم عادية 

 30.000 30.000  1مستوى إضافات 

 6860915 711.782  1مستوى إجمالي 

 180687 17.2.8  6مستوى 

    

 171.171  مجموع قاعدة رأس المال

 

1610666 

 

    األصول المرجحة بالمخاطر

 108560546 146..3.66  مخاطر اإلئتمان

 60975 11.231  مخاطر السوق

 141.500 341.416  التشغيلمخاطر 

    

 109970161 7.1.1.311  مجموع األصول ذات المخاطر

    

 %16011 %81..3  معدل كفاية رأس المال %

 

لرأس المال من سندات  06  ويتألف المستوى لرأس المال من رأس المال المدفوع واإلحتياطيات 1يتألف المستوى 

ثانوية والمخصصات الجماعية المكونة إلنخفاض قيمة قروض على الجزء المنتج من القروض والسلف مقابل خسائر 

 متكبدة ولكن غير محددة0
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني                                  - 2

 7132 6116 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف 
   

 37.782 11.711 نقدية بالصندوق

   أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

 166.699 81..337 حساب المقاصة  -

 48.125 .1.87 إيداعات -

 511 11. وديعة رأس المال -
   

 383.162 253.106 
   

 

ال يمكن سحب وديعة رأس المال بدون موافقة البنك المركزي الُعماني0  تحقق وديعة رأس المال  (1)

 0( سنويا  %1 – 6116) %1فائدة بمعدل 

خالل السنة متوسط رصيد الحد األدنى المتوجب اإلحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني   (6)

 مليون لاير عماني(0 490117: 6116مليون لاير عماني ) 560666كإحتياطيات قانونية بلغ 

 

 مستحق من بنوك  - 6

 7132 6116 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف 
    

   عملة أجنبية:

 16.659 11.242 إيداعات سوق النقد

 13.421 373..3 حسابات جارية
   

 316.686 30.080 
   

 

   Baa3إلى  Aa3ثمانية بنوك مصنفة بين  من إيداعات البنك كانت لدى %81،  6117ديسمبر  11في 

 %61– 6116) بنك اإلسكان العماني ش م ع م المملوك من الحكومةمن اإليداعات كانت لدى  %19و

 (0الحكومةبنك اإلسكان العماني ش م ع م المملوك من من إيداعات البنك كانت لدى 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 قروض وسلف   - 1

 7132 6116 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف 
    

   قروض شركات

 654.920 231.412 قروض ألجل

 143.753 348.481 سحب على المكشوف

 87.278 .24.18 مخصومةكمبياالت 

 33.320 1.331. التمويل اإلسالمي 
   

 163.111 919.271 
   

   قروض شخصية

 451.424 413.388 قروض إستهالكية

 235.171 .741.42 قروض إسكانية

 1.807 ..2 سحب على المكشوف

 4.657 6.1.7 بطاقات إعتماد

 32.714 11.114 التمويل اإلسالمي 
   

 277.467 725.591 
   

 1.644.862 3.214.427 إجمالي القروض والسلف

والفوائد التعاقدية غير  إنخفاض قيمة قروض ناقصا : مخصص

 (50.063) (1.4.1.) )أ( أدناه( إيضاح المدرجة )أنظر
   

 1.594.799 3.8.4.131 صافي القروض والسلف
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع(قروض وسلف   - 1

 

  خسائر اإلئتمان إنخفاض قيمة  (أ)
 

 قروض:مخصص اإلنخفاض في قيمة في حركة الفيما يلي 
 

 

 اإلجمالي

 ةتعاقدي فوائد

 غير مدرجة

 مخصص إنخفاض

 قيمة قروض

 

7132 

  لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني

  باآلالف باآلالف باآلالف
    

 يناير 1في  41.266 .8.72 1.181.

 السنةخالل  مكون 6.728 1.711 .2..33

 السنةمبالغ مشطوبة خالل  (7.147) (.21) (1.142)

 السنةمبالغ محررة/مستردة خالل  (.2..8) (2...3) (6.317)
    

    

  ديسمبر 11في  41.342 2.137 1.4.1.
    

    

    

6116 

 يناير 1في  37.432 7.381 44.813

 السنةخالل  محمل 14.384 2.943 17.327

 السنةمبالغ مشطوبة خالل  (2.416) (2.956) (5.372)

 السنةمبالغ محررة/مستردة خالل  (5.612) (1.093) (6.705)
    

    

  ديسمبر 11في  43.788 6.275 50.063
    

    

 

لاير  6609640566 – 6116لاير ُعماني ) 6106160991، تم تكوين مبلغ 6117ديسمبر  11في 

قابل الخسائر التي تم ، على أساس المحفظة م ، من إجمالي مخصصات إنخفاض قيمة قروض ُعماني(

 يتم تحديدها على الجزء المنتظم من القروض والسلف0تكبدها و
 

و التي عليها أ تعليق الفوائد التعاقديةبلغت أرصدة القروض والسلف التي تم ،  6117ديسمبر  11في 

 لاير ُعماني(0 4709170954– 6116ديسمبر  11لاير ُعماني ) 5106760517 يستحق
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 قروض وسلف )تابع(  - 1
 

 التمويل اإلسالمي (ب)
 

 تتضمن القروض والسلف أعاله عقود التمويل اإلسالمي التالية:
 

 المجموع شركات  أفراد  7132

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني  

 باآلالف باآلالف باآلالف 
    

 .42.71 77.164 74.6.3 مشاركة

 37.611 6.347 4.8.6 مرابحة

 .38.11 31.431 .7..1 إجارة منتهية بالتمليك

 8.361 8.361 - وكالة
    

 61.3.1 1.331. 11.114 ديسمبر 13في 
    

6116    

 39.918 15.160 24.758 مشاركة

 16.655 12.428 4.227 مرابحة

 9.461 5.732 3.729 إجارة منتهية بالتمليك
    

 66.034 33.320 32.714 ديسمبر 13في 
    

 

 

 

  



51 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 قروض وسلف )تابع(  -1
 

 تركيز القروض والسلف)ج(  

تم منح كافة القروض والسلف لعمالء في سلطنة ُعمان0 تركيز إجمالي القروض والسلف حسب القطاع 

 كما يلي:اإلقتصادي هو 

 7132 6116 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف 
   

 7650591 277.467 قروض شخصية

 299.485 761.2.4 إنشاءات

 112.047 334.111 تصنيع

 110.621 372.327 تعدين ومحاجر

 77.860 .61.64 خدمات

 54.744 1.446. تجارة واردات

 52.528 28.427 نقل

 49.112 3.672. كهرباء ومياه وغاز

 46.089 3.268. تجارة جملة وتجزئة

 35.173 413... مؤسسات مالية

 4.998 417.. زراعة وخدمات مصاحبة

 663 3.188 تجارة التصدير

 - .3.11 حكومية

 750951 417..2 أخرى
   

   

 3.214.427 1.644.862 
 

 6116لاير ُعماني ) 71601790194، تبلغ القروض ذات معدالت الفائدة المتغيرة  من المذكور أعاله

لاير  91506190816لاير ُعماني( والقروض التي تحمل معدالت فائدة ثابتة مبلغ  67109110694 –

لاير  8101560561وعقود التمويل اإلسالمي بمبلغ   ُعماني(لاير 91408960116 – 6116ُعماني )

   (0لاير عماني 6601140151:  6116عماني )



51 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية  

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إستثمارات أوراق مالية - 31
القيمة  

 الدفترية

 

 التكلفة

القيمة 

 الدفترية

 

 التكلفة

 7132 7132 6116 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
     

     متاحة للبيع

 18.915 16.536 34.111 31.311 مدرجة -

 877 848 662 6.6 غير مدرجة  -
     

 31.1.6 
 

3..622 17.384 
 

19.792 

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر 

    

 378 440 441 413 مدرجة -

 325 131 325 131 غير مدرجة  -
     

 .87 
 

28. 571 
 

703 

     محتفظ بها للمتاجرة

 95 75 .1 4. مدرجة -

 .4 1. 75 95 
     

     محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 55.633 55.633 642..6 642..6 وصكوك سندات تنمية حكومة سلطنة ُعمان

 40.290 40.290 16.111 16.111 سندات خزينة
     

     

 371.642 371.642 95.923 95.923 

     
     

 116.513 113.935 64..341 316.473 األوراق المالية إجمالي إستثمارات
 

 استحقاق األوراق المالية االستثمارية0 بيانحول  18راجع إيضاح 
 

 

 



56 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( إستثمارات أوراق مالية - 31

  

 :ةالمالية اإلستثمارياألوراق  في الحركةللبنك التي يتم قياسها بالقيمة العادلة مع  اإلستثمارية الماليةاألوراق  التالي الجدوليعرض 
 

 

 

 

 

7132 

 

 

 

 

يناير  3في 

7132 

 

 

 

 

 

 إضافات

 

 

 

 

 إستبعادات 

 )بيع وإسترداد(

تغيرات في القيمة 

العادلة مسجلة في 

بيان األرباح 

والخسائر 

واإليرادات 

  الشاملة األخرى

 

 

 

تغيرات في القيمة 

العادلة مسجلة في 

 حقوق المساهمين 

 

 

 

 

ديسمبر  13في 

7132  

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
       

       متاحة للبيع

 31.311 (3.221) (768) (32.187) 32.172 18..38 1مستوى  –مدرجة 

 6.6 - - - 31 646  1مستوى  –غير مدرجة 
       

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

      

 413 - - (441) 441 441 1مستوى  –مدرجة 

 131 - - - - 313 1مستوى  –غير مدرجة 
       

       محتفظ بها للمتاجرة 

 4. - (1) - - 2. 1مستوى  –مدرجة 
       

 371.642 - - (81..178) 1.4.464 171..1 محتفظ بها حتى اإلستحقاق إستثمارات 
       

       

 316.473 (3.221) (213) (144.123) 123.183 .331.11 7132ديسمبر  13في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7138ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( إستثمارات أوراق مالية - 31
 

  
 

 

 

 

 

7138 

 

 

 

 

يناير  3في 

7138 

 

 

 

 

 

 إضافات

 

 

 

 

 إستبعادات 

 )بيع وإسترداد(

تغيرات في القيمة 

العادلة مسجلة في 

بيان األرباح 

والخسائر 

واإليرادات 

  الشاملة األخرى

 

 

 

تغيرات في القيمة 

العادلة مسجلة في 

 حقوق المساهمين 

 

 

 

 

ديسمبر  13في 

7138  

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
       

       متاحة للبيع

 16.536 3.192 (2.336) (9.365) 6.449 18.596 1مستوى  –مدرجة 

 848 (4) - (1.287) 68 2.071  1مستوى  –غير مدرجة 
       

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

      

 441 - 2 - - 438 1مستوى  –مدرجة 

 131 - 19 (210) - 322 1مستوى  –غير مدرجة 
       

       محتفظ بها للمتاجرة 

 57 - - (18) - 75 1مستوى  –مدرجة 
       

 95.923 - - (336.790) 335.858 96.855 محتفظ بها حتى اإلستحقاق إستثمارات 
       

       

 113.935 3.188 (2.315) (347.670) 342.375 1180157 7138ديسمبر  13في 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع(إستثمارات أوراق مالية  - 31

 

 الأنه ب اإلدارة ترىبالتكلفة0  (لاير عماني 8110751 :6116) لاير عماني 8110751للبيع بمبلغ  المتاحة اإلستثماراتيتم تسجيل 

 0المدرجةغير  اإلستثماراتيمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به لهذه 

 

 اساتيمن ق 6والمستوى  1المستوى  نيب التيهناك تحو کني، لم 6117 سمبريد 11في  ةيالمنته ريخالل الفترة المشمولة بالتقر

 0العادلة مةيالق اساتيمن ق 1أو من المستوى  یإل التيإجراء تحو تميالعادلة، ولم  مةيالق

 

 لاير عماني ألف 8508450918 بمبلغسندات صادرة من حكومة سلطنة ُعمان ، اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق  تتضمن

 %5075و  %1011تتراوح بين  بمعدالتبالريال العماني وتحمل فائدة منفذة لاير عماني(0 السندات  5506160546 -6116)

أذونات خزينة وسندات صكوك صادرة  كما تتضمن اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق( سنويا 0 %505و  6075% -6116)

لاير عماني  6160111( و مبلغ لاير عماني 4106910111:  6116لاير عماني ) 1801110111من حكومة سلطنة عمان بمبلغ 

 %1075ن 0 أذونات الخزينة منفذة بالريال العماني وتحمل معدالت عائد يترواح بيالتواليعلى لاير عماني(  6160111: 6116)

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق ، بناء على بيان إستحقاق (0  %1086إلى  %1046يترواح بين :  6116) %1إلى 

  كالتالي:، هو  التقريراإلستحقاق المتبقي من تاريخ 

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 

   

   أذونات خزينة

 40.290 16.111 أشهر 1حتى 

   سندات حكومية

 49.684 3.3..1 سنوات 5إلى  1

 5.313 1.181. سنوات 5أكثر من 

   سندات صكوك

 616 818 سنوات 5بين سنة إلى 

 371.642 950961 

   

 

 أخرى أصول - 33

   

 24.133 173..7 مديونيات العمالء مقابل القبوالت

 6.634 1.277 رسوم مستحقة القبض

 6.155 6.8.2 فوائد مستحقة القبض

 2.118 3.641 مدفوعات مقدما  

 166 173 (16القيمة العادلة الموجبة لألدوات المشتقة )إيضاح 

 6.195 8.231 أخرى

   

   

 48.761 45.401 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 ممتلكات ومعدات  - 37

  

 أرض 

 ومباني

 

 معدات 

 حاسب آلي

 

معدات وأثاث 

 وتركيبات

 

 

 سيارات

 أعمال

 رأسمالية

 قيد التنفيذ

 

 

 اإلجمالي
  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 6117

       التكلفة

 54.687 1.341 656 11.406 19.713 23..73 6117يناير  1في 

 4.481 7.6 33 7.143 3.7.1 - إضافات

 - (812) - 83 48. - تحويالت 

 (47) - - (11) (1) - إستبعادات

 .1.31. 117 882 34.181 18..73 23..73 6117ديسمبر  11في 

       اإلستهالك

 26.036 - 404 8.580 14.889 2.163 6117يناير  1في 

 1.861 - .2 3.348 3.681 11. لسنةلمحمل 

 (43) - - (11) (7) - إستبعاداتمتعلق ب

 .71.82 - 421 1.862 38.2.8 7.2.1 7132ديسمبر  13في 

       القيمة الدفتريةصافي 

 71.411 117 366 4.867 4.2.1 36.636 7132ديسمبر  13في 

 
6116       

       التكلفة

 51.392 440 616 10.620 18.129 610571 6116يناير  1في 

 4.070 918 84 1.284 1.784 - إضافات

 - (17) - - 17 - تحويالت 

 (775) - (60) (498) (217) - إستبعادات

 54.687 1.341 656 11.406 19.713 610571  6116ديسمبر  11في 

       اإلستهالك

 22.828 - 181 7.887 12.988 10571 6116يناير  1في 

 3.810 - 84 1.133 2.003 591 لسنةلمحمل 

 (602) - (60) (440) (102) - إستبعاداتمتعلق ب

 26.036 - 404 8.580 14.889 2.163 6116ديسمبر  11في 

       صافي القيمة الدفترية 

 28.651 1.341 252 2.826 4.824 19.408 6116ديسمبر  11في 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

  مستحق لبنوك - 31

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 6.281 4.133 حسابات جارية

 5.775 - قبوالت سوق المال
   

 4.133 12.056 
   

   

   
  ودائع من عمالء - 34

   

 763.794 216.631 ودائع ألجل

 632.283 218.117 حسابات تحت الطلب

 241.075 727.133 حسابات توفير
   

   

 3.248.6.8 1.637.152 
   

 

 فيما يلي تركيز ودائع العمالء حسب القطاع الحكومي والقطاع الخاص:
 

 7132 6116 

 ُعماني لاير لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 1.248.389 3.1.3.184 قطاع خاص

 388.763 114.617 قطاع حكومي
   

   

 3.248.6.8 1.637.152 
   

   

 

 ودائع عمالء الخدمات المصرفية اإلسالمية
 

 :التالية ودائع عمالء الخدمات المصرفية اإلسالميةالمذكورة أعاله ، ودائع العمالء  تتضمن
 

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 58.162 27.116 قبوالت الوكالة

 6.814 34.821 قرض -حسابات جارية 

 2.486 1.736 حسابات المضاربة
   

   

 61.11. 67.462 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إلتزامات أخرى - 15
 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 

   

 24.133 173..7 إلتزامات مقابل قبوالت 

 18.390 32.113 فوائد مستحقة الدفع

 8.096 6.831 مصروفات مستحقة ودائنيات أخرى

 5.247 1.184 كفاالت وشيكات مصدقة

 1.429 3.3.6 (16)إيضاح مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 1.309 3.141 فوائد وعموالت مستلمة مقدما  

 756 - مزايا التقاعد المبكر 

 143 711 (16القيمة العادلة السالبة لألدوات المشتقة )إيضاح 

 .2.811 59.503 

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين     38

   

 2.297 3.471 يناير  1في 

 351 .77 للسنةمحمل 

 (1.219) (.41) السنةمدفوعات لموظفين خالل 

   

   

 1.429 3.3.6 ديسمبر  11في 

   

 

 سندات ثانوية - 32

 من أجل تعزيز كفاية رأس المال والوفاء بمتطلبات التمويل ، قام البنك بزيادة رأس المال عن طريق سندات ثانوية وقروض0 

 

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 

   

 510111 - (1سندات ثانوية )

 610111 71.111 (6قروض ثانوية )

 71.111 710111 

 

 سندات ثانوية (3)

مليون لاير عماني  51 بمبلغسندات غير قابلة للتحويل غير مضمونة ثانوية كتتاب خاص إمن خالل  6116أصدر البنك في أبريل 

 61170إستحقت السندات في شهر مايو لاير عماني( لمدة خمس سنوات وشهر واحد0  1وحدة قيمة كل منها  5101110111)

 

 قروض ثانوية (7)

 6األساس  1مليون لاير عماني ، وهو ما يتماشى مع متطلبات بازل  61على قروض ثانوية بمبلغ 6116في نوفمبر حصل البنك 

سنويا  وتدفع نصف سنويا  مع دفع  %505لرأس المال ، لمدة خمس سنوات وستة أشهر0 تحمل القروض معدل فائدة ثابت قدره 

 أصل المبلغ عند اإلستحقاق0
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 ضرائب - 36

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

   الدخل الشاملبيان 

 3.908 .4.27 ةالحالي السنة

 256 371 السنوات السابقة

 (256) 23 ضرائب مؤجلة
   

   

 4.138 10918 
   

   مبين في بيان الدخل الشامل كالتالي:

 2.561 4.138 ضريبة على ربح السنة من العمليات المستمرة

 1.347 - (16على ربح السنة من العمليات المتوقفة )إيضاح ضريبة 

 4.138 3.908 

   

   بيان المركز المالي

 4.140 4.216 ةالحالي السنة

 22 11 إلتزام ضريبي مؤجل
   

   

 4.613 4.162 
   

   مؤجل إلتزام ضريبي

 278 77 يناير   1في 

 (256) 23 الحركة للسنة 
   

   

 22 11 ديسمبر  11في 
   

 

البنك خاضع لضريبة الدخل وفقا  لقوانين الضريبة بسلطنة ُعمان0  معدل الضريبة المطبق على البنك 

تمت تسوية الربح المحاسبي  ، من أجل تحديد مصروف الضريبة للعام 0(%16: 6116) %15هو 

ق بكل من اإليرادات للعام ألغراض الضريبة0 تتضمن التسويات ألغراض الضريبة بنود تتعل

 %15016 بنسبة ، يقدر متوسط المعدل الضريبي الفعلي بعد إدخال تلك التسويات والمصروفات0

 6116) %15الضريبي المؤجل بواقع المعدل الفعلي وقدره  (0 تم إدراج اإللتزام11066% – 6116)

– 16%0) 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 ضرائب )تابع( - 36
 

 التسوية بين الربح قبل الضريبة ومصروف الضريبة مبينة فيما يلي:

 

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 

 28.434 13.481 الربح قبل الضريبة 

 3.408 4.231 (%16 – 6116) %15الضريبة حسـب المعدل المطبق 

 (256) 24 األثر الضريبي للفروق المؤقتة 

 األثر الضريبي للدخل غير الخاضع للضريبة والمصروفات غير

 1.012 (86) القابلة للخصم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة 

 - 371 للسنة السابقة  القابلة للخصم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة

 (256) 23 يضاف: إلتزام ضريبي مؤجل مكّون خالل السنة

 3.908 4.138 مصروف الضريبة للسنة 

 

 موقف الربوط الضريبية
من قبل السلطات  6116إلى  6114عن األعوام من  0  لم يتم اإلنتهاء من الربوط6111 عام تم اإلنتهاء من الربوط الضريبية حتى

لتزامات مستقبلية حال اإلنتهاء من الربوط الضريبية المعلقة مقارنة  مع المخصص القائم الضريبية0 ترى اإلدارة أن البنك لن يتكبد إ

 الذي تم تكوينه0

 

 رأس المال  - 31
سهم مدفوعة بالكامل  1014606110111 منالمال المصدر  رأس ويتكونلاير عماني  61101110111 هورأس المال المصرح به 

تم خالل  0لاير عماني( 10111سهم مدفوعة بالكامل قيمة كل منها  1067101110111: 6116) لاير عماني 10111قيمة كل منها 

إلى المساهمين الحاليين  مجانيةمليون لاير عماني من خالل إصدار أسهم  7066زيادة رأس مال البنك المدفوع بمقدار  6117سنة 

 لاير عماني للسهم الواحد0  10111بقيمة 

 

  مليون لاير عماني(0 14: 6116مليون لاير عماني كرأس مال للخدمات المصرفية اإلسالمية للبنك ) 14تم تخصيص مبلغ وقدره 

 

 كان مساهمو البنك في تاريخ التقرير كالتالي:

 

  

 بلد التأسيس

نسبة 

 المساهمة

 

7132 

 

6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني %  

 باآلالف باآلالف   

     

 64.758 86.841 1.11. سلطنة ُعمان الشركة الُعمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش0م0ع0ع

 62.230 184..8 41.11 األردن البنك العربي ش0م0ع

      ش م ع مالشركة العمانية لإلستثمارات العقارية والخدمات 

 12 31    1.13 سلطنة ُعمان (الشركة الُعمانية لخدمات اإلستثمار  ش0م0ع0م)سابقا  

   314.871 127.000 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إحتياطي قانوني - 71

من أرباحه بعد خصم الضرائب عن  %11، على البنك تحويل نسبة 1974من قانون الشركات التجارية لعام  116طبقا  للمادة 

هذا  ساوي ثلث رأسمال البنك المدفوع0إلى حساب إحتياطي قانوني إلى أن يبلغ الرصيد المتراكم لإلحتياطي على األقل ما ي السنة

 اإلحتياطي غير قابل للتوزيع0

 

 إحتياطي عام - 73

 إلى "إحتياطي عام" من أجل مواجهة أية حاالت طارئة غير متوقعة0 السنةلقد وضع البنك سياسة لتجنيب جزءا  من صافي أرباح 

مليون لاير عماني من اإلحتياطي العام إلى األرباح المحتجزة من أجل تكوين مخصص  1تحويل مبلغ وقدره  6116 سنةتم في 

 61170لم يتم إجراء أي تحويل من / إلى اإلحتياطي العام خالل سنة  قبل البنك المركزي العماني0 خاص كما هو مطلوب من

 

 إحتياطي دين ثانوي - 77

من السندات الثانوية من الربح بعد الضريبة للسنة0 يتطلب البنك المركزي  ٪61تم تكوين احتياطي دين ثانوي عن طريق تحويل 

يضاح ستحق خالل خمس سنوات )راجع إوالقروض التي من المقرر أن ت جانبا  سنويا  للدين الثانوي العماني بأن يتم تكوين احتياطي

دات خالل السنة إستحقت سن 0والقروض (0 إن االحتياطي قابل للتحويل إلى األرباح المحتجزة عند إستحقاق السندات الثانوية17

مليون لاير عماني إلى األرباح  51لتالي تم تحويل إحتياطي بمقدار وبا 6117مليون لاير عماني في شهر مايو  51ثانوية بمقدار 

 المحتفظة0 

 

 خاصإحتياطي  - 71

ببيع مبانيه الرئيسية القديمة في روي حيث انتقلت عمليات المكتب الرئيسي إلى المقر الجديد في الغبرة0  6115 خالل سنةقام البنك 

يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي  الذي كاحتياطي خاص مليون لاير عماني 604وقدره  تم تخصيص الربح من بيع المباني

 العماني على أي توزيع0

 

، أصدر البنك المركزي العماني تعميما يتعلق بمتطلبات اإلحتياطي للحسابات المعاد هيكلتها0 وفقا للتعميم، 6117يونيو  61في 

لاير  1610489وقدره مبلغ تحويل ب البنك المعاد هيكلتها0 وفقا لذلك، قام الحساباتلجميع  ٪11يجب احتساب احتياطي بنسبة 

 من األرباح المحتجزة إلى اإلحتياطي الخاص0 : صفر لاير عماني(6116عماني )

 

  3األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  - 74

وحدة  11،111،111 )مليون لاير عماني 11بقيمة  1الشريحة رقم أوراق رأسمالية مستديمة ، أصدر البنك 6117ديسمبر  69في 

المالية وهي قابلة  لألوراقمدرجة في سوق مسقط  األوراق المالية0 إن (الخاص اإليداع خاللمن  وحدةلاير عماني لكل  1بقيمة 

متأخرة ا  سنويا تستحق الدفع نصف سنوي ٪7075بنسبة  ثابت كوبون فائدة سعر األوراق الماليةالتداول0 تحمل  خاللللتحويل من 

جزءا  يةاألوراق المالتشكل على تقدير البنك0  ا  0 إن الفائدة غير تراكمية وتستحق الدفع بناءالمساهمينوتعامل كخصم من حقوق 

 البنك المركزي العماني0لوائح و 1-من رأس مال البنك وتتوافق مع أنظمة بازل  األولىمن الشريحة 

 

التزامات مباشرة وغير مشروطة، وثانوية وغير مضمونة مساندة للبنك ويتم تصنيفها ضمن حقوق  1تشكل أوراق الشريحة رقم 

تاريخ استحقاق ثابت أو  1التصنيف0 ليس ألوراق الشريحة رقم  -: األدوات المالية 16وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  المساهمين

)"تاريخ اإلستدعاء األول"( أو في أي تاريخ الحق  6161 يناير 69نهائي0 يمكن أن تسترد من قبل البنك بناءأ على تقديره بتاريخ 

 المسبقة من الهيئة التنظيمية0لسداد الفائدة خاضعا  للموافقة 

 

 توزيعات أرباح مقترحة ومدفوعة  - .7

مليون لاير عماني للسنة المنتهية  14081لاير عماني للسهم مجموعها  10111توزيعات أرباح نقدية بواقع  قترح مجلس اإلدارةإ

 (0مليون لاير ُعماني 7066  مجموعهالاير عماني للسهم  10116بواقع  مجانيةتوزيعات أرباح  :6116) 6117ديسمبر  11في 

 سيتم تقديم مشروع قرار للموافقة على توزيعات األرباح من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية0

 

مليون لاير عماني حيث وافق  70661لاير عماني للسهم الواحد مجموعها  10116بواقع  مجانيةتم خالل السنة دفع توزيعات أرباح 

 61170مارس  68عليها المساهمون في إجتماع الجمعية العامة السنوي المنعقد في 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 

 إيرادات فوائد - 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصروفات فوائد - 72

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

76 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  -

 

 

 

 

 

 

 إيرادات اإلستثمارصافي  - 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 

   

 750564 64.171 قروض وسلف

 1.408 7.733 وصكوك سندات تنمية حكومة سلطنة ُعمان

 427 41. أذونات خزينة

 304 3.144 إيداعات لدى بنوك وأسواق نقد أخرى

 66.33. 77.663 
   

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 18.387 77..71 ودائع ألجل

 3.861 7.162 سندات ثانوية 

 1.373 3.678 الطلبحسابات تحت 

 2.854 7.613 إقتراضات بنكية

 10691 7.761 حسابات توفير
   

   

 17..38 670765 

   

 17.966 113..3 إيرادات الرسوم والعموالت

 (1.573) (116) مصروفات الرسوم والعموالت
   

   

 34.111 16.393 

 
  

   

 21 (1) تغيرات القيمة العادلة

 (940) .41 بيع إستثمارات)خسارة( أرباح 

 654 846  إيرادات توزيعات أرباح
   

   

 3.341 (265) 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 تشغيل أخرىإيرادات  - 11

 

 

 

 

 مصروفات تشغيل  -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الربح من بيع العمليات المتوقفة -17

 

تفاهم مع الشررركة األم، سررويسرررا البنك العربي وصررندوق االسررتثمار العماني لبيع األنشررطة المصرررفية  ، وقع البنك مذكرة6116خالل سررنة 

هي اعمال  IMG(0 قرر مجلس إدارة البنك التابع أن IMGاالسررتثمارية، والتي هي تحت مجموعة إدارة االسررتثمار الخاصررة بالبنك التابع )

ك التركيز على أعماله األسرراسررية0 يتضررمن البيع جميع النظم القائمة، والموارد البشرررية غير اسرراسررية للبنك وبيعها من شررأنها أن تسررمح للبن

0 تمت الموافقة على البيع من قبل مسررراهمي البنك في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ IMGوالتراخيص وموجودات ومطلوبات 

 61170ديسمبر  15

 

، وسرويسررا البنك العربي وصندوق االستثمار العماني0 تم OMINVESTل ش م ع م، من قبل كابيتا Ubharتم تأسريس الشرركة الجديدة، 

مقابل  6116ديسررررررمبر  11في  IMGكابيتال0 وقد تم االنتهاء من بيع اعمال  Ubharالتوقيع على اتفاقية شررررررراء وبيع األعمال بين البنك و

، تم 6116ديسررررمبر  11مليون لاير عماني تم تسررررجيلها0 كما في  1101مليون لاير عماني وصرررافي الربح من البيع بمقدار  16عوض قدره 

وقدرها  كابيتال ش م ع م، وااللتزامات المتعلقة بالعمليات المتوقفة Ubharكعمليات متوقفة وتم بيع األصرررررول التالية إلى  IMGتصرررررنيف 

  ألف لاير عماني تم سدادها من قبل البنك0 514

 

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 5.335 281.. إيرادات صرف عملة أجنبية
 649 641 إيرادات أخرى

   

   
 8.818 5.984 

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 

   

 28.671 72.311 أدناه( تكاليف العاملين )أنظر

 160619 34.111 مصروفات تشغيل أخرى

 3.752 1.861 إستهالك من العمليات المستمرة 

 130 314 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

   

   

 4..411 440796 

   

   تفاصيل تكاليف العاملين كالتالي:

 19.392 36.188 رواتب

 4.103 1.137 بدالت

 1.971 3.616 تكاليف التأمينات اإلجتماعية

 299 .77 مكافآت نهاية الخدمة المتعلقة بالعمليات المستمرة 

 756 - مزايا التقاعد المبكر 

 2.150 7.261 تكاليف أخرى

   

   

 72.311 28.671 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 الربح من بيع العمليات المتوقفة )تابع( -17

 

 ألف لاير عماني؛ و 171الممتلكات والمعدات المباعة بلغت  10

 ألف لاير عماني0 611بلغ  FSGFاإلستثمار في  60

 للسنة يتم عرضها فيما يلي: IMGإن نتائج 
 6116 
 ألف ر ع 

 10866 صافي إيرادات وساطة وإستثمارات أخرى
  مصروفات

 (10641) رواتب وتكاليف متعلقة
 (411) مصروفات عامة وإدارية

 (58) إستهالك معدات
 (10699) إجمالي المصروفات
 161 للسنة من العمليات المتوقفةالربح قبل الضرائب 

 110116 أرباح بيع
 110669 

 (10147) مصروف ضريبة الدخل )متضمنة ضريبة على أرباح بيع(
 90886 أرباح بعد الضرائب للسنة من العمليات المتوقفة

هو جزء من البنك وليس كيان خاضع للضريبة0 إن الضرائب وفقا  لقانون ضريبة الدخل في سلطنة ُعمان يتم تسجيلها في  IMGإن 

 السجالت المحاسبية للبنك0

 

 إن صافي التدفقات النقدية المتكبدة من العمليات المتوقفة هي كالتالي:
 6116 
 ألف ر ع 

 (576) التشغيل
 181 اإلستثمار

 (196) 
  عائد السهم من ربح السنة من العمليات المتوقفة

 1.161 العائد األساسي والمخفف )ر ع(

 
  العائد للسهم الواحد - 11

 المنسوب إلى المساهمين العاديين كما يلي: السنةاألساسية على أساس ربح  العائد للسهم الواحديتم احتساب 
 7132 6116 

   

 24.526 42..78 ربح السنة )لاير ُعماني باآلالف(

 (34) - )لاير ُعماني باآلالف( 1أوراق رأسمالية مستديمة الشريحة رقم ناقصا : مصروفات إصدار 

 - (.7.17) 1مستديمة الشريحة رقم الرأسمالية الوراق لأل فوائد موزعةناقصا : 

   مصروفات إصدار أوراق رأسمالية ربح الفترة المنسوب إلى مساهمي البنك بعد 

 24.492 74.777 1 مستديمة الشريحة رقم

   

 16507990454 211.4.4..37 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل السنة

   

 10119 1.131 العائد األساسي للسهم الواحد )لاير ُعماني(

 

م يتم عرض الربح المخفض للسهم لعدالعائد األساسي للسهم هو ربح الفترة مقسم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة0 لم 

 .إصدار البنك ألدوات قد يكون لها تأثير على نصيب السهم في األرباح عند تحويلها

 

لاير عماني للسهم  10111مليون لاير عماني وبسعر  7066بلغت قيمتها  أرباح مجانية، أصدر البنك توزيعات  6116 سنةخالل 

قبل الحدث يتم تعديله للتغير النسبي  غير المدفوعة، فإن عدد األسهم العادية وض مقابلعدون أي  كان اإلصدارالواحد0 وبما أن 

 المبكرة0العرض فترة ا لو أن الحدث قد وقع في بداية كم غير المدفوعةفي عدد األسهم العادية 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 مع أطراف ذات عالقة معامالت  - 14
 

 خدمات إدارة مع مساهم إتفاقية
األردن ، وهو مساهم0  بلغت أتعاب اإلدارة خالل  –إدارة مع البنك العربي ش0م0ع  إتفاقيةأبرم البنك 

لاير  710578 -6116لاير عماني ) 790641 تفاقيةاإلبمقتضى  6117ديسمبر  11السنة المنتهية في 

 عماني(0

 اإلستثماربيع مجموعة إدارة 

وهي مملوكة  كابيتال ش م ع م، Ubharأنشطة إستثماراته المصرفية إلى  6116سنة باع البنك خالل 

التفاصيل مبينة في  ، وسويسرا البنك العربي وصندوق االستثمار العمانيOMINVEST0من 

 0 16اإليضاح 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى 
يجري البنك معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه و/أو ، في سياق األعمال اإلعتيادية 

         بلغ إجمالي قيمة األرصدة مع األطراف ذات العالقة يستطيعوا ممارسة نفوذ مؤثر بها0 شركات 

 كما يلي:

 

7132 

مساهمون 

  رئيسيون

 

 آخرون

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف باآلالف 
    

 12..82 8.112. 11..33 قروض وسلف

 .71.36 88..77 831 ودائع عمالء

 .27..1 - .27..1 مستحق من بنوك

 16..3 - 16..3 مستحق لبنوك

 48.125 - 48.125 تسهيالت إئتمانية سارية المفعول

 28....3 38.111 3.1.321 خطابات إعتماد وضمانات وقبوالت
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( معامالت مع أطراف ذات عالقة  - 14
 

  )تابع( معامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
 

 

7138 

مساهمون 

  رئيسيون

 

 آخرون

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف باآلالف 
    

 580161 540161 4.000 قروض وسلف

 110665 160671 1.352 ودائع عمالء

 440 440 - إستثمار

 14.739 - 14.739 مستحق الى عمالء االستثمار

 10615 - 3.615 مستحق من عمالء االستثمار

 48.125 - 48.125 مستحق من بنوك

 1960858 40169 192.729 مستحق لبنوك

 

 القروض والسلف المقدمة إلى أطراف ذات عالقة:حركة 

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 66.449 6.181. يناير  1في 

 6140717 ..7.6.1 السنةمصروف خالل 

 (6410166) (746.816) السنةالمسدد خالل 
   

   

 580161 12..82 ديسمبر  13في 

 

لم يتم تحديد أي من القروض والسلف الممنوحة لألطراف ذات العالقة على أنها تم إنخفاض قيمتها 

 0لم يتم تحديد أو إدراج( -6116ولم يتم إدراج أي مخصص إلنخفاض القيمة )
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 )تابع( أطراف ذات عالقةمعامالت مع   - 14
 

المبالغ التالية المتعلقة بمعامالت مع  بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىيتضمن 

 أطراف ذات عالقة:
 

 

 7132ديسمبر  13

مساهمون 

  رئيسيون

 

 آخرون

 

 اإلجمالي
 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني
 

 باالالف باالالف باالالف
    

 1.114 7.112 112 إيرادات فوائد وعمولة

 231 3.7 83. مصروفات فوائد
 

  6116ديسمبر  11

    

 60171 10611 760 إيرادات فوائد وعمولة

 585 7 578 مصروفات فوائد
 

 تعويضات لإلدارة العليا
مكافآت الموظفين اآلخرين وموظفي اإلدارة كانت 0 69مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مبينة باإليضاح 

 الرئيسيين خالل السنة كالتالي: 

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باالالف باالالف 
   

 1.086 3.783 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 

 33 324 مكافآت نهاية الخدمة
   

   

 3.41. 1.119 

 

 نقد وما يماثل النقدال - .1

   

 253.106 383.162 (7)إيضاح  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

 30.080 316.686 (8)إيضاح مستحق من بنوك 

 (12.056) (4.133) (11)إيضاح  ناقصا : مستحق لبنوك

 ودائع مقيدة مدرجة ضمن األرصدة لدى البنك المركزي

 (511) (11.) العماني 
   

   

 788.144 270.630 
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 األدوات المالية المشتقة  - 18
كانت هناك عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية نيابة عن عمالء جميعها تستحق خالل  التقرير ،بتاريخ 

هذه األدوات المالية تم إدراج  0عام واحد تم اإلرتباط بها نيابة عن عمالء لبيع وشراء عمالت أجنبية

هذه القيم العادلة يمكن تلخيص بأسعار أسواق األوراق المالية النشطة ألصول أو إلتزامات مطابقة0 

 والمبالغ المتعاقد عليها اإلعتبارية كما يلي:
 

      

إلى  1من 

 شهر 37

  1خالل 

  اشهر

القيمة 

 االعتبارية

 القيمة 

 العادلة

 السالبة 

 القيمة 

 العادلة الموجبة 

 

  لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني

  باالالف باالالف باالالف باالالف باالالف

)إيضاح    

3.) 

  (33)إيضاح 

      

 7132ديسمبر  13     

 عقود شراء 173 - 46..11 78.314 2.444

 بيععقود  - (711) (38..11) (.78.16) (2.413)

31 31 17 (711) 173  
 

      

 6116ديسمبر  11     

 عقود شراء 166 - 13.199 7.193 6.006

 عقود بيع - (143) (13.176) (7.176) (6.000)

7 17 23 (143) 166  

 0 6األدوات المالية المشتقة يتم تقييمها بالقيمة العادلة حسب المستوى

 

 إلتزامات عرضية وإرتباطات - 12
 

 إعتمادات مستندية وضمانات  )أ(
إن البنك طرف في أدوات مالية مصنفة خارج بيان المركز المالي تعرضه في سياق أعماله اإلعتيادية 

لمخاطر اإلئتمان لمقابلة إحتياجات التمويل لعمالئه0  وتتضمن تلك األدوات المالية إعتمادات مستندية 

 تقديم اإلئتمان وكفاالت0قائمة وكفاالت مالية ألطراف ثالثة وإرتباطات ل
 

إن تعرض البنك لمخاطر اإلئتمان في حالة عدم إلتزام الطرف اآلخر بتلك األدوات المالية يتمثل بقيمة 

إال أنه وبصورة عامة تكون مخاطر اإلئتمان على تلك المعامالت قد أو المبلغ اإلفتراضي لألداة0 الع

، يمكن إلغاء بعض اإلرتباطات لتمديد  باإلضافة إلى ذلكيمة العقد أو المبلغ اإلفتراضي0 أقل من ق

 اإلئتمان في أي وقت حسب رأي البنك0
 

إن المخاطر الموجودة هي في األساس نفس مخاطر اإلئتمان الموجودة في منح تسهيالت القروض 

ن م وبالتالي فإن تلك المعامالت تخضع لنفس نظام اإلئتمان وإدارة محافظ القروض ومتطلبات الضمان

 العمالء الذي يتقدمون بطلب القروض والسلف0
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 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 )تابع( إلتزامات عرضية وإرتباطات - 12
 

 )تابع( إعتمادات مستندية وضمانات )أ(
 

 ديسمبر كما يلي: 11لتلك األدوات كما في  قيمة العقد القائمة أو المبالغ اإلعتباريةكانت 
 

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف 
   

 1970911 787.7.1 إعتمادات مستندية

 4860171 463.141 ضمانات

 1410618 3.1.6.6 ضمانات مالية

 612.446 8610619 
 

               لاير ُعماني   55704580987والضمانات المغطاة بكفالة بنوك أخرى  بلغت اإلعتمادات المستندية

 لاير ُعماني(0 51105590661 – 6116)
 

لاير  4670951 -6116لاير عماني ) 1110868مبلغ وقدره  اإلعتمادات المستندية والضماناتتشمل 

 عماني( عائد لقروض غير ملتزمة0 
 

 والضمانات والكفاالت حسب القطاع اإلقتصادي كما يلي:  تركيز اإلعتمادات المستندية
 

 7132 6116 

 لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف 
   

 287.085 322.321 إنشاءات

 235.761 236.007 منافع

 152.983 235.188 تجارة تصدير

 70.014 45.064 حكومة

 40.319 25.303 تجارة إستيراد

 17.801 16.046 نقل

 10.670 11.711 تجارة جملة وتجزئة

 4.462 2.823 خدمات

 2.544 2.929 تصنيع

 - 56 تعدين وتحجير
   

   

 897.448 8610619 

 

 

 

 

 



69 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( إلتزامات عرضية وإرتباطات - 12
 

 رأسمالية إرتباطات )ب(
بلغررت اإلرتبرراطررات الرأسررررررمرراليررة القررائمررة فيمررا يتعلق بشررررررراء ممتلكررات ومعرردات  التقرير ،بترراريخ 

 لاير ُعماني(0  109440717 – 6116لاير ُعماني ) 406450781
 

 إرتباطات قروض غير مسحوبة  )ج(
 6116ُعماني )لاير  6607670111بلغت إرتباطات القروض غير المسحوبة القائمة  التقرير ،بتاريخ 

كل إلتزام قرض غير مسرررحوب يتم تضرررمينه في نطاق الوقت الذي  لاير ُعماني(0  9709750111 –

 يحتوي على أقرب موعد يمكن سحبه0
 

 :التالية( أعاله متوقع بلورتها خالل الفترات جاإللتزامات الموضحة في )ب( و )
 

  

 حتى عام واحد

من عام إلى 

 خمسة أعوام

 أكثر من 

 أعوامة خمس

 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 

7132     
     

 4.645 - - 4.645 إلتزامات رأسمالية

 62.767 - 62.767 - إلتزامات قروض غير مسحوبة 
     

6116     
     

 1.945 - -  1.945 إلتزامات رأسمالية

 97.975 - 97.975 - إلتزامات قروض غير مسحوبة 

 

 المطالبات القانونية  )د( 
التقاضي أمر شائع في القطاع المصرفي نظرا  لطبيعة أعماله0 يوجد لدى البنك بروتوكول ثابت للتعامل 

وتم تقدير قيمة األضرار  ، مع مثل هذه المطالبات القانونية0 بمجرد الحصول على المشورة المهنية

، يقوم البنك بإجراء التعديالت إلحتساب مطالبات األضرار التي يجوز أن تكون لها  بصورة معقولة

، يوجد لدى البنك بعض مطالبات قانونية لم يتم  تأثير معاكس على مركزه المالي0 كما في نهاية السنة

 البيانات المالية للبنك0 حلها والتي ال يتوقع أن يكون لها أي تأثير جوهري على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إستحقاق األصول واإللتزامات - 16
وضع البنك سياسات إلدارة مخاطر السيولة الناشئة عن عدم تطابق اإلستحقاق النهائي لألصول 

يوضح الجدول التالي التدفقات 0 4-6-5كما تم شرحه باإليضاح رقم  الماليبيان المركز واإللتزامات في 

النقدية مستحقة القبض للبنك ومستحقة الدفع عليه ضمن األصول واإللتزامات المشتقة وغير المشتقة 

 0التقريرحسب فترات اإلستحقاق المتبقية المقدرة بتاريخ 
   

 
   

 

 

7132 

 تحت الطلب 

خالل ثالثة  أو

 أشهر

 

 ثالثة أشهر 

 إجمالي فرعي شهرا   37إلى 

 

سنة إلى خمس 

 سنوات

 

أكثر من خمس 

 سنوات

 

 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
       

       أصول

 نقدية وأرصدة لدى البنك

 383.162 1.148 37.441 17..311 15.460 124.132 المركزي الُعماني 

 316.686 - - 1180868 - 316.686 مستحق من بنوك

 3.8.4.131 81..611 418.727 434.327 738.148 316.378  وتمويل قروض وسلف

 316.473 1.343. 76.882 8.831. 31.111 12.831 إستثمارات أوراق مالية

 48.761 36 - 48.787 6.211 87..12 أصول أخرى

 71.411 71.411 -  - - ممتلكات ومعدات
       

       

 7.316.111 618.314 422.166 12...28 7.1.718 18.113. إجمالي األصول
       

       إلتزامات

 4.133 - - 40111 - 4.133 مستحق لبنوك

 3.248.6.8 441..11 141..41 482..12 11.844. 671..41 ودائع من عمالء

 2.811. .46 1.3.. 3.7.2. 31.167 .41.72 إلتزامات أخرى

 71.111 - 20.000 - - -  سندات ثانوية

 4.613 - - 40891 11 4.216 ضرائب
       

       

 484.907 550.719 1.035.626 461.900 335.925 1.833.451 
       

       

 46...11 81.321. 466..3 (721.331) (31..713) 73.114 صافي األصول

عقود صرف عمالت 

أجنبية آجلة بمبالغ 

       (36فرضية )إيضاح 

 33.548 - - 33.548 7.444 26.104 عقود شراء

 (33.516) - - (33.516) (7.431) (26.085) عقود بيع
   

 

   

 19 13 32 - - 32 
       

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( إستحقاق األصول واإللتزامات - 16
 

   
 

   

 

 

7138 

 تحت الطلب 

خالل ثالثة  أو

 أشهر

 

 ثالثة أشهر 

 إجمالي فرعي شهرا   37إلى 

 

سنة إلى خمس 

 سنوات

 

أكثر من خمس 

 سنوات

 

 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
       

       أصول

 نقدية وأرصدة لدى البنك

 253.106 9.678 11.585 231.843 17.564 214.279 المركزي الُعماني 

 30.080 - - 110181 - 30.080 مستحق من بنوك

 1.594.799 809.025 421.011 364.763 129.967 234.796 قروض وسلف 

 113.935 5.287 30.210 78.438 20.641 57.797 إستثمارات أوراق مالية

 45.401 25 265 45.111 8.361 36.750 أصول أخرى

 28.651 28.651 -  - - ممتلكات ومعدات
       

       

 2.065.972 852.666 463.071 750.235 176.533 573.702 إجمالي األصول
       

       إلتزامات

 12.056 - - 12.056 - 12.056 مستحق لبنوك

 1.637.152 296.155 365.541 975.456 561.178 414.278 ودائع من عمالء

 59.503 1.394 5.476 52.633 9.745 42.888 إلتزامات أخرى

 70.000 - 20.000 510111 50.000 - سندات ثانوية

 4.162 - - 4.162 235 3.927 ضرائب
       

       

 1.782.873 297.549 391.017 1.094.307 621.158 473.149 إجمالي اإللتزامات
       

       

 6810199 5550117 72.054 (344.702) (444.625) 100.553 صافي األصول 
       

       

عقود صرف عمالت أجنبية 

آجلة بمبالغ فرضية )إيضاح 

36)       

 13.199 - - 13.199 6.006 7.193 عقود شراء

 (13.176) - - (13.176) (6.000) (7.176) عقود بيع
   

 

   

 17 6 23 - - 23 
       

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( إستحقاق األصول واإللتزامات - 16
 

عقود ل النسبةبللبنك0  لإللتزامات العرضية واإلرتباطاتالتعاقدية  اإلستحقاقاتيبين الجدول التالي أدناه 

تم التي يمكن أن يفترة  ألبكر الحد األقصى لمقدار الضمان يتم تخصيصهفإن ،  الصادرة ضمانال

 0خاللها الضمانإستدعاء 
 

 

 

7132 

 تحت الطلب 

 خالل ثالثة أو

 أشهر

 

أشهر  ثالثة

 شهرا   37إلى 

 

 سنة إلى 

 خمس سنوات

 

أكثر من 

 خمس سنوات

 

 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
      

 458.248 - 362.866 169.699 277.811 خطابات الضمان 

 439.200 - - 6.562 255.688 خطابات اإلعتماد 
      

      

 إجمالي اإللتزامات

 897.448 - 187.688 176.261 533.499 واإلرتباطات  
      

6116      

      

 623.708 15 178.131 213.770 231.792 خطابات الضمان 

 197.931 - 178 14.653 183.100 خطابات اإلعتماد 
      

      

 إجمالي اإللتزامات

 821.639 15 178.309 228.423 414.892 واإلرتباطات  
      

 

 زامات0قبل انقضاء االلت سيتم سحبها اإلرتباطاتأو  العرضيةيتوقع البنك أن ليس كل من االلتزامات 
 

 اإليضاحي ف ة للبنكض غير المسحوبووالتزامات القرتفاصيل االلتزامات الرأسمالية  عن اإلفصاحتم 

170 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 بيان إعادة تسعير األصول واإللتزامات  - 11
 

  اإلستحقاق أيهما أسبق0إعادة التسعير أو  تواريخيرتكز بيان إعادة التسعير على 
 

   يتم إدراج أصول وإلتزامات البنك بالقيمة الدفترية0
 

 

7132 

متوسط 

معدل 

الفائدة 

 الفعلي

 خالل 

 ثالثة أشهر

أربعة أشهر 

 شهرا   37إلى 

 سنة إلى

 خمس سنوات

 أكثر من 

 خمس سنوات

غير محمل 

 بفوائد

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني ُعماني لاير لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني % 
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف  
        

        أصول

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 

 161.987 161.487 11. - - - 113. الُعماني

 108.868 15.121 - - - 93.747 0.94 مستحق من بنوك

 1.654.013 - 48.471 913.657 163.155 528.730 5.08 قروض وسلف 

 14.574 14.574 - - - -   إستثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة

 123.847 - 53.179 28.668 19.000 23.000 1.67 محتفظ بها حتى اإلستحقاق –إستثمارات 

 46.280 37.623 - - - 8.657  أصول أخرى

 29.430 29.430 - - - -  ممتلكات ومعدات
 

 
      

        

 2.138.999 258.235 102.150 942.325 182.155 654.134  إجمالي األصول

        إلتزامات

 4.011 4.011 - - - -  مستحق لبنوك

 1.746.856 813.583 - 175.924 331.338 426.011 1.58 ودائع من عمالء

 57.693 54.329 - - - 3.364  إلتزامات أخرى

 71.111 - - 20.000 - - 1...  سندات ثانوية

 4.891 4.891 - - - -  ضرائب
 

 
      

        

 3.611.4.3 876.814 - 195.924 331.338 429.375  إجمالي اإللتزامات
 

 
      

        

 46...11 (618.579) 317.3.1 746.401 (149.183) 224.759  الفرق اإلجمالي لحساسية سعر الفائدة

 



74 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع(بيان إعادة تسعير األصول واإللتزامات  - 11
 

 

7138 

متوسط معدل 

 الفائدة الفعلي

 خالل 

 ثالثة أشهر

أربعة أشهر 

 شهرا   37إلى 

 سنة إلى

 خمس سنوات

 أكثر من 

 خمس سنوات

غير محمل 

 بفوائد

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني % 
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف  
        

        أصول

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 

 253.106 252.606 511 - - - 1011 الُعماني

 30.080 13.421 - - - 16.659 0.36 مستحق من بنوك

 1.594.799 - 42.497 854.122 358.478 339.702 4.66 قروض وسلف 

 18.012 18.012 - - - -   إستثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة

 95.923 - 5.288 30.210 20.135 40.290 1.67 محتفظ بها حتى اإلستحقاق –إستثمارات 

 45.401 39.246 - - - 6.155  أصول أخرى

 28.651 28.651 - - - -  ممتلكات ومعدات
 

 
      

        

 2.065.972 351.936 48.285 884.332 378.613 402.806  إجمالي األصول

        إلتزامات

 12.056 12.056 - - - -  مستحق لبنوك

 1.637.152 698.586 - 159.109 401.887 377.570 1.23 ودائع من عمالء

 59.503 54.256 - - - 5.247  إلتزامات أخرى

 710111 - - 20.000 50.000 - 5051 سندات ثانوية

 4.162 4.162 - - - -  ضرائب
        

        

 107860871 7690161 - 179.109 451.887 382.817  إجمالي اإللتزامات
 

 
      

        

 6810199 (417.124) 480685 705.223 (73.274) 19.989  الفرق اإلجمالي لحساسية سعر الفائدة

 

 

 

 

  



75 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات - 41
 
 

7132  

 

 

 سلطنة ُعمان

 

 دول مجلس 

 التعاون الخليجي 

 

 

 أوروبا

 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 

 

 أخرى

 

 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
       

       أصول

 161.987 - - - - 161.987 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

 108.868 887 779 13.380 38.427 55.395 مستحق من بنوك

 1.654.013 - - - - 1.654.013 قروض وسلف 

 138.421 1.310 - - 4.134 132.977 إستثمارات أوراق مالية 

 48.761 - - - - 48.761 أصول أخرى

 71.411 - - - - 71.411 ممتلكات ومعدات
       

       

 7.316.111 7.312 221 31.161 83..47 7.161.167 إجمالي األصول
       

       إلتزامات

 4.133 841 - 411 7.783 861 مستحق لبنوك

 3.248.6.8 - - - - 3.248.6.8 ودائع من عمالء

 2.811. - - - - 2.811. إلتزامات أخرى

 71.111 - - - - 71.111 سندات ثانوية

 4.613 - - - - 4.613 ضرائب
       

       

 3.611.4.3 841 - 411 7.783 3.611.371 إجمالي اإللتزامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات - 41

 
 

7138  

 

 

 سلطنة ُعمان

 

 دول مجلس 

 التعاون الخليجي 

 

 

 أوروبا

 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 

 

 أخرى

 

 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
       

       أصول

 253.106 - - - - 253.106 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

 30.080 744 388 8.126 10.508 10.314 مستحق من بنوك

 1.594.799 - - - - 1.594.799 قروض وسلف 

 113.935 1.311 - - 3.901 108.723 إستثمارات أوراق مالية 

 45.401 - - - - 45.401 أصول أخرى

 28.651 - - - - 28.651 ممتلكات ومعدات
       

       

 2.065.972 2.055 388 8.126 14.409 2.040.994 إجمالي األصول
       

       إلتزامات

 12.056 2.334 - 764 4.613 4.345 مستحق لبنوك

 1.637.152 - - - - 1.637.152 ودائع من عمالء

 59.503 - - - - 59.503 إلتزامات أخرى

 710111 - - - - 710111 سندات ثانوية

 4.162 - - - - 4.162 ضرائب
       

       

 1.782.873 2.334 - 764 4.613 1.775.162 إجمالي اإللتزامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 التركيز حسب العمالء - 43
  

 مستحق 

 بنوك من

 إجمالي 

 القروض

 والسلف

 

 إستثمارات 

 في أوراق مالية

 

 ودائع 

 من عمالء

 

إلتزامات 

 لبنوك ةمستحق

 

 إلتزامات 

 عرضية
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
       

7132       

 33. - 18.318. - 277.467 - أفراد

 666.448 4.133 6.1..64 24..34 163.111 316.686 شركات

 6.413 - 114.613 371.642 - - جهات حكومية
       

       

 316.686 3.214.427 316.473 3.248.6.8 4.133 612.446 
       

       
6116       

 611 - 459.813 - 725.591 - أفراد

 672.536 12.056 788.576 18.012 919.271 30.080 شركات

 148.903 - 388.763 95.923 - - جهات حكومية
       

       

 30.080 1.644.862 113.935 1.637.152 12.056 821.639 
       



78 
 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 معلومات القطاع - 47

سلطنة عمان0 بيد أن البنك قد حقق وهو ،  البنك بشكل أساسي في موقع جغرافي واحد فقطيعمل 

إيرادات الفوائد وتكبد مصاريف الفوائد على حساب إيداعات وإقتراضات في سوق المال مع مصارف 

 0 6117ديسمبر  11خارج سلطنة عمان كما في 

المعلومات المتعلقة بالمستحقة من البنوك والمستحقة للبنوك هي على أساس المواقع الجغرافية للسنتين 

 410في اإليضاح  مبينة 6116و  6117ديسمبر  11تهيتين في المن
 

يتم و 0قطاعات تشغيلية على أساس المنتجات والخدمات أربعةألغراض إدارية ، يتم تنظيم البنك إلى 

 لتالي:على النحو ا تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية تحت مسمى "اليُسر"0 القطاعات التشغيلية هي
 

، والسحب على المكشوف ، وبطاقات االئتمان  القروض الشخصية الفردية التجزئة المصرفية

 ومرافق نقل األموال0

لمصرفية االخدمات 

 للشركات

القروض المصرفية للشركات وغيرها من التسهيالت االئتمانية للعمالء من 

 الشركات والمؤسسات0

 دعم ووظائف 

 غير مخصصة

 

 الخزانة وغيرها من المهام المركزية0

الخدمات المصرفية 

 اإلسالمية

تتضمن المنتجات والخدمات المتماشية مع الشريعة اإلسالمية ، اإلجارة ، 

 المشاركة المتناقصة0المضاربة ، المرابحة و

 

تقوم االدارة بحساب نتائج التشغيل للقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقة 

بتخصيص الموارد وتقييم االداء0 يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية التي في 

كاليف التي بيانات المالية0 التبعض النواحي تقاس بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية في ال

 تتكبدها المهام المركزية يتم إدارتها على أساس مجموعة وال تخصص لقطاعات التشغيل0
 

، ممتلكات  مستحق من بنوكال،  يداعاإلشهادات ،  رصدة لدى البنك المركزي العمانياألنقدية وال

عامالت مع عميل خارجي وجد إيرادات من التتال  ومعدات وأصول أخرى هي أصول غير مخصصة0

 61160أو  6117أو أكثر من اجمالى إيرادات البنك في سنة  ٪11 تهواحد أو الطرف المقابل بلغت نسب
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العمليات   العمليات المستمرة

 المتوقفة
 

 
 

7132 

 
التجزئة 
 المصرفية

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

دعم ووظائف 
 غير مخصصة

الخدمات  المجموع اليسر
المصرفية 
 اإلستثمارية

 
 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
 باآلالف باالالف  باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
        

 .66.33 - .66.33 - 10795 48.287 6...12 إيرادات فوائد 
 (38..17) - (38..17) - (160688) (81..31) (786..) مصروفات فوائد

 77.311 - 77.311 7.117 .1.66 6.411 2.2.1 إيرادات تشغيل أخرى
        

        
 22.216 - 22.216 7.117 (1.116) 44.213 41.141 إجمالي إيرادات التشغيل 

        

        
 7.316.111 - .7.331.38 67.386 464.162 111.841 823.714 أصول

        

        
 3.611.4.3 - 3.631.832 .61.11 .1..68 3.386.621 466.127 إلتزامات

        

        
 1.4.1. - 1.4.1. 161 - 13.281 32.212 مخصص إنخفاض القيمة

        

        

 

 
العمليات  العمليات المستمرة 

  المتوقفة

 
7138 

 
التجزئة 

 المصرفية

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
المصرفية 
 اإلستثمارية

الخدمات  المجموع اليسر
المصرفية 
 اإلجمالي اإلستثمارية

 لاير ُعماني ُعمانيلاير   لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
 باآلالف باالالف  باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
        

 77.663 - 77.663 - 2.138 40.467 35.058 إيرادات فوائد 
 (670765) - (670765) - (60718) (17.980) (10167) مصروفات فوائد

 610995 10866 660116 2.089 10719 9.253 9.051 إيرادات تشغيل أخرى
        

        
 710891 1.822 760111 2.089 (60861) 110741 410146 إجمالي إيرادات التشغيل 

        

        
 601650976 190814 601460118 650168 4510141 850.164 679.605 أصول

        

        
 107860871 190814 107610119 67.760 1650887 1.118.807 450.585 إلتزامات

        

        
 50.063 - 50.063 1.004 - 32.748 16.311 مخصص إنخفاض القيمة
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 أرقام المقارنة  - 41

 0الواردة ألغراض المقارنة قد تم إعادة تصنيفها 6116لسنة  جوهرية ال يوجد هناك أرقام مقابلة

 

 




