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7 بنك مسقط ش.م.ع.ع.

 بيان المركز المالي الموحد

2021ديسمبر  31كما في 

20212020

 إيضاحات
لاير عماني 

باآلالف

لاير عماني 

باآلالف

 األصول

51,047,224656,898نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
6765,151574,786 مبالغ مستحقة من البنوك

 77,830,3987,731,286 قروض وسلف
 71,361,0191,251,369 مديونيات تمويل إسالمي

 91,811,4961,847,349 استثمارات في أوراق مالية
-108,266 استثمار في شركات زميلة

 8174,797320,688 أصول أخرى
1174,18771,389 يات ممتلكات ومعدات وبرمج

13,072,53812,453,765إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

 االلتزامات

 939,621  1,218,465 14 ودائع من البنوك
 7,428,737  7,604,051 15 ودائع العمالء

 1,029,768  1,170,555 15 ودائع العمالء اإلسالمية
 90,600  90,600 16 صكوك

 390,570  390,379 17 سندات يورو متوسطة األجل
 469,802  394,713 18 التزامات أخرى

 47,821  52,931 19 ضرائب
 13,198 -20 التزامات ثانوية

10,921,69410,410,117إجمالي االلتزامات

  حقوق المساهمين

 حقوق المساهمين المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

 324,952  357,448 21 رأس المال
 531,535  531,535 22 عالوة إصدار
 397,168  410,258 23 احتياطي عام

 108,318  119,149 23 احتياطي قانوني
114,9044,904 احتياطي إعادة تقييم

 13,090    - 23 احتياطي قرض ثانوي

(140)    - 37 احتياطي تحوط التدفقات النقدية

(3,683)  2,855  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

(2,407) (2,498)  األجنبية تاحتياطي تحويل العمال

 2,356  2,346 23 احتياطي انخفاض القيمة / احتياطي القروض المعاد هيكلتها
 537,555  594,847  أرباح محتجزة

2,020,8441,913,648المساهمينإجمالي حقوق المساهمين المنسوبة إلى 
24130,000130,000 1 الفئة من دائمة رأسمالية أوراق

2,150,8442,043,648إجمالي حقوق المساهمين

13,072,53812,453,765إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

لاير عماني0.589 لاير عماني 0.565 26صافي األصول للسهم الواحد

271,833,1611,866,147التزامات عرضية وارتباطات

تم التصریح بإصدار البیانات المالیة الموحدة بتاریخ ۲٦ ینایر ۲۰۲۲ وفقاً لقرار مجلس اإلدارة. 

الرئيس التنفيذيعضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. 44إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 8  بنك مسقط ش.م.ع.ع.

 بيان الدخل الشامل الموحد

 2021ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

  2021  2020 

 لاير عماني باآلالف  لاير عماني باآلالف إيضاحات 

     

 437,772  444,705 28 إيرادات الفوائد
 (143,536)  (143,020) 29 الفوائد اتمصروف

 294,236  301,685  صافي إيرادات الفوائد

 68,263  77,138 28  إيرادات من التمويل اإلسالمي / االستثمارات
 (40,369)  (43,287) 29  توزيعات على المودعين

 27,894  33,851  صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

 322,130  335,536  صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي

  92,904   99,914 30 إيرادات عموالت ورسوم )بالصافي(

  41,505   40,030 31 إيرادات التشغيل األخرى

 456,539  475,480  إيرادات التشغيل

     مصروفات التشغيل
 (159,602)  (174,154) 32 مصروفات التشغيل األخرى

 (20,250)  (17,305) 11 استهالك

   (191,459)  (179,852) 

 -  167 10 حصة في نتائج شركات زميلة

 (81,038)  (60,217) 41 الماليةصافي خسائر انخفاض القيمة على األصول 

   (251,509)  (260,890) 

 195,649  223,971  الربح قبل الضريبة
 (32,291)  (34,346) 19 مصروفات الضريبة

 163,358  189,625  ربح العام

      )المصروف(/ الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى الربح أو  /صافي )المصروف(

     ، بعد خصم الضرائبالخسارة في فترات الحقة
 (111)  (91)   تحويل صافي االستثمارات في عمليات أجنبية

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  الستثمارات الدينالتغير في القيمة العادلة 

 1,217  (2,641)  19  الشامل اآلخر
 -   24  10 حصة في الدخل الشامل االخر لشركات زميلة

 (106)   140  19 التدفقات النقدية لتحوطالتغير في القيمة العادلة 

   (2,568)  1,000 
ح او ربالالدخل الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى  /صافي )المصروف(

     ، بعد خصم الضرائب:خسارة في فترات الحقةال
بالقيمة العادلة من خالل الدخل  الستثمارات األسهمالتغير في القيمة العادلة 

 (7,861)  8,527 19  الشامل اآلخر

  8,527  (7,861) 

 (6,861)  5,959  الشامل االّخر للعام (المصروفالدخل / )

 156,497  195,584  إجمالي الدخل الشامل للعام

     اجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى:
 156,497  195,584  الشركة األم يمساهم

     الربح المنسوب إلى:
 163,358  189,625  الشركة األم يمساهم

     ربحية السهم الواحد:
 لاير عماني 0.044  لاير عماني 0.051 34 األساسية والمعدّلة

 

 
 الموحدة.جزءاً من هذه البيانات المالية  44إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

   المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم  

 احتياطي عام عالوة إصدار رأس المال إيضاحات 2021
احتياطي 
 قانوني

احتياطي إعادة 
 التقييم

احتياطي 
القرض 
 الثانوي

 تحوطاحتياطي 
التدفقات 
 النقدية

تغيرات 
متراكمة في 
 القيمة العادلة

احتياطي 
 تتحويل العمال

 األجنبية

احتياطي 
انخفاض 
القيمة / 
احتياطي 
القروض 

 اإلجمالي أرباح محتجزة المعاد هيكلتها

أوراق 
رأسمالية 
 دائمة من 

 اإلجمالي 1الفئة 

  

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

عماني لاير 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

 324,952  2021يناير  1الرصيد في 
         

531,535 
       

397,168 
          

108,318 
            

4,904 
           

13,090 
             

(140) 
           

(3,683) 
       

(2,407) 
              

2,356 537,555 
          

1,913,648 
         

130,000 
                

2,043,648 
  189,625    -   189,625  189,625    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   ربح العام
  5,959    -   5,959    -     -  (91)   5,910  140    -     -     -     -     -     -   )المصروف( الشامل اآلخرالدخل/

  195,584    -   195,584  189,625    -  (91)  5,910  140    -     -     -     -     -     -    )المصروف( الشامل/إجمالي الدخل
من حقوق المساهمين عند استبعاد تحويل ض

المصنفة بالقيمة العادلة من  االستثمارات في األسهم

    -     -     -     -     -     -     -  9 خالل الدخل الشامل اآلخر
                    

628   -     -    
                             

(628)  -     -     -    
 (81,238)     -  (81,238)  (81,238)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  25 مدفوعةتوزيعات أرباح 

    -     -     -  (32,496)     -     -     -     -     -     -     -     -     -   32,496 25 إصدار أسهم مجانية
    -     -     -  (10,831)     -     -     -     -     -     -   10,831    -     -     -  23 تحويل إلى احتياطي قانوني

    -     -     -     -     -     -     -     -  (13,090)     -     -   13,090    -     -  23 من احتياطي قرض ثانوي تحويل
من احتياطي القروض المعاد هيكلتها إلى  تحويل

    -     -     -     -     -     -     -     -     -    األرباح المحتجزة
                           

(10) 
                                

10   -     -     -    
 (7,150)     -  (7,150)  (7,150)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  24 1أوراق رأسمالية دائمة من الفئة فوائد على 

  2,150,844  130,000  2,020,844  594,847  2,346 (2,498)   2,855    -     -   4,904  119,149  410,258  531,535  357,448  2021ديسمبر  31الرصيد في 

 
 .جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة 44إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 10 بنك مسقط ش.م.ع.ع.

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم  

 احتياطي عام عالوة إصدار رأس المال إيضاحات 2020
احتياطي 
 قانوني

احتياطي إعادة 
 التقييم

احتياطي 
القرض 
 الثانوي

 تحوطاحتياطي 
 التدفقات النقدية

تغيرات 
متراكمة في 
 القيمة العادلة

احتياطي 
تحويل 
 تالعمال
 األجنبية

احتياطي 
انخفاض القيمة 

/ احتياطي 
القروض 

 اإلجمالي أرباح محتجزة المعاد هيكلتها

أوراق 
رأسمالية دائمة 

 اإلجمالي 1من الفئة 

  

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

عماني لاير 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

  309,478  2020يناير  1الرصيد في 
         

531,535  
       

384,078  
          

103,160  
            

4,904  
           

13,090  
             

(34) 
           

(372) 
       

(2,296) 
              

2,606  526,487  
          

1,872,636 
         

130,000  
                

2,002,636 
 163,358 - 163,358 163,358 - - - - - - - - - -  ربح العام
 (6,861) - (6,861) - - (111) (6,644) (106) - - - - - -  )المصروف( الشامل اآلخرالدخل/

 156,497 - 156,497 163,358 - (111) (6,644) (106) - - - - - -  الدخل )المصروف( الشامل إجمالي
من حقوق المساهمين عند استبعاد تحويل ض

المصنفة بالقيمة العادلة من  االستثمارات في األسهم

 - - - (3,333) - - 3,333 - - - - - - - 9 خالل الدخل الشامل اآلخر

 (108,317) - (108,317) (108,317) - - - - - - - - - - 25 توزيعات أرباح مدفوعة
 - - - (15,474) - - - - - - - - - 15,474  إصدار أسهم مجانية

 - - - (5,158) - - - - - - 5,158 - - - 23 تحويل إلى احتياطي قانوني
 - - - - - - - - (13,090) - - 13,090 - - 23 من احتياطي قرض ثانوي تحويل

 - - - (13,090) - - - - 13,090 - - - - - 23 تحويل إلى احتياطي قرض ثانوي
من احتياطي القروض المعاد هيكلتها إلى  تحويل

 - - - 250 (250) -  - - - - - - - -   األرباح المحتجزة
 (7,168) - (7,168) (7,168) - - - - - - - - - - 24 1أوراق رأسمالية دائمة من الفئة فوائد على 

 2,043,648 130,000 1,913,648 537,555 2,356 (2,407) (3,683) (140) 13,090 4,904 108,318 397,168 531,535 324,952  2020ديسمبر  31الرصيد في 

 

 

 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. 44إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 11                                                                                                            .بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

 بيان التدفقات النقدية الموحد

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 2020  2021 اتإيضاح 

 لاير عماني باآلالف  لاير عماني باآلالف  

   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 

 

     

  195,649    223,971   ربح العام قبل الضرائب
     تسويات لـ:
  20,250    17,305  11 استهالك
  81,038    60,217  41 انخفاض قيمة األصول المالية خسائر صافي

    -   (167)  10 حصة في نتائج شركات زميلة
    -   (745)  10 *حصة األغلبية في الشركة التابعة بيعالربح من 

 (9)   (11)  11 بيع ممتلكات ومعدات ربح
 (13)   (2,614)  31 أرباح من بيع استثمارات
 (6,152)   (3,476)  31 إيرادات توزيعات أرباح

  290,763    294,480   ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
 (55,956)   (113,780)   من البنوك ةمستحقمبالغ 
 (67,608)   (163,689)   وسلف قروض

 (84,905)   (119,478)   مديونيات تمويل إسالمي
 (115,642)    146,856   أصول أخرى

  246,836    82,969   ودائع من البنوك
  357,728    175,314   ودائع العمالء

 (16,161)    140,787   ودائع العمالء اإلسالمية
  18,688   (61,869)   التزامات أخرى

  573,743    381,590   من العملياتالنقد 
 (31,768)   (29,697)   ضرائب دخل مدفوعة

 541,975  351,893  صافي النقد من أنشطة التشغيل

     
     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 -  (830)  10 في شركة زميلةحصة إضافية شراء 
 -   5,614  10 األغلبية في الشركة التابعةمتحصالت من بيع حصة 

 -   197  10 توزيعات أرباح من شركة زميلة
  6,152    3,476  31 إيرادات توزيعات أرباح

 (202,663)   (76,011)   شراء استثمارات
  11,474   30,356  متحصالت من بيع استثمارات

 (8,479)   (15,157) 11 شراء ممتلكات ومعدات
 9  19 11 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 (193,507)  (57,950)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

     
     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (108,317)  (81,238)   توزيعات أرباح مدفوعة
 (7,168)  (7,150)    1فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 

 -  (192,500) 17 سداد سندات متوسطة األجل باليورو

 -  192,500 17 إصدار سندات متوسطة األجل باليورو
 (13,090)  (13,090)  قرض ثانوي مسدد

 (128,575)  (101,478)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

     
     صافي التغير في النقد

 219,893   192,465   وما يماثل النقد
 983,092   1,202,985   يناير 1النقد وما يماثل النقد في 

 1,202,985  1,395,450   33  ديسمبر 31النقد وما يماثل النقد في 

   10يرجى مراجعة اإليضاح رقم ‘ المعامالت غير المالية   للتفاصيل حول* 

 المالية الموحدة.جزءاً من هذه البيانات  44إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

)البنك أو الشركة األم( هو شركة مساهمة ُعمانية عامة مؤسسة في سلطنة ُعمان وتُزاول أنشطة الخدمات المصرفية التجارية  .بنك مسقط ش.م.ع.ع

ً ) 174واالستثمارية من خالل شبكة فروع قوامها  ً  173: 2020فرعاً محليا رع واحد في الرياض بالمملكة العربية ( داخل سلطنة ُعمان وففرعا

نك بموجب بالسعودية وفرع واحد في الكويت. ويوجد للبنك مكاتب تمثيلية في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة وسنغافورة وإيران. يعمل ال

كان للبنك  مسقط.بورصة الرئيسي للبنك هو في  ترخيص صادر عن البنك المركزي العُماني وهو مشمول بنظامه لتأمين الودائع المصرفية. اإلدراج

ً ويشار إليهما وشركته التابعة )يعمل البنك  .2021حتى مارس  أيًضا شركة تابعة مملوكة بالكامل في الرياض بالمملكة العربية السعودية  بـ معا

ً  3,896 دول( وبلغ عدد موظفيه 6 - 2020دول ) 6"المجموعة"( في   موظفاً(. 3,843: 2020) 2021ديسمبر  31كما في  موظفا
 

، افتتحت الشركة األم "نافذة ميثاق للصيرفة اإلسالمية" )نافذة ميثاق( في سلطنة ُعمان لتنفيذ األنشطة المصرفية والمالية األخرى 2013خالل عام 

يناير  13ل البنك المركزي العماني بتاريخ وفقاً لقواعد وأنظمة الشريعة اإلسالمية. تعمل نافذة ميثاق بموجب ترخيص صيرفة إسالمية ممنوح من قب

ضمن ت. وتقع على عاتق مجلس الرقابة الشرعية التابع لنافذة ميثاق ضمان التزام النافذة بقواعد الشريعة ومبادئها في معامالتها وأنشطتها. ت2013

 ية بناء على مختلف الطرق المتوافقة مع أحكام الشريعةاألنشطة الرئيسية للنافذة قبول ودائع العمالء وتقديم تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالم

مركزي العماني لاإلسالمية والقيام باألنشطة االستثمارية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي تسمح بها لوائح الخدمات المصرفية اإلسالمية للبنك ا

 فرعاً( في سلطنة ُعمان. 23 - 2020فرعاً ) 24ة ميثاق ، كان لدى نافذ2021ديسمبر  31كما هي محددة في إطار الترخيص. كما في 
 

  أساس اإلعداد 2
 

 بيان االلتزام 1-2
 

ة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وما ينطبق من األنظمة الصادرة عن البنك المركزي العماني ومتطلبات قانون وحدالمالية الم البياناتتم إعداد 

 وتعديالته ومتطلبات اإلفصاح التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان. 2019لعام الجديد الشركات التجارية 
 

لمالية ا تستخدم عمليات النافذة اإلسالمية للشركة األم "نافذة ميثاق" معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات

عن معلوماتها المالية. يتم تضمين المعلومات المالية لنافذة ميثاق في نتائج البنك، بعد تعديل فروق التقارير المالية، تقارير الاإلسالمية إلعداد ورفع 

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

 أساس اإلعداد 2-2
 

لموحدة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل ليتضمن تطبيق قياس القيمة العادلة كما تتطلبه أو تسمح به المعايير المحاسبية المالية ا البياناتتم إعداد 

لة التي من ناحية القيمة العاد عمليات تحوطفي  تحوطذات الصلة. يتم تعديل القيم الدفترية لألصول وااللتزامات المدرجة والتي يتم تصنيفها كبنود 

عرض يتم  فعَّالة. طتحورى سيتم إدراجها بالتكلفة المهلكة لتسجيل التغيرات في القيم العادلة المنسوبة إلى المخاطر التي يتم تغطيتها في عالقات أخ

 ذلك أكثر مالءمة لعمليات المجموعة. إنالمركز المالي الموحد بترتيب تنازلي للسيولة حيث  بيان
 

بق ذلك. المالية الموحدة حيثما ينط البياناتبغرض التسهيل على المستخدمين، يتم عرض األرصدة ذات الصلة بنافذة ميثاق بشكل منفصل في هذه 

المالية  تالمالية المشتقة لنافذة ميثاق والتي تم إعدادها بموجب معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا البياناتوقد تم إدراج مجموعة كاملة من 

 اإلسالمية في التقرير السنوي للمجموعة.
 

المالية للشركة األم في عمود منفصل  المعلوماتتشترط الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان من جميع الشركات المساهمة العامة اإلفصاح عن 

واحدة، وهي شركة مسقط  شقيقةلدى المجموعة شركة  كان .2007يناير  21 المؤرخ 2007/ 2المالية الموحدة وفقا للتعميم رقم خ/ البياناتفي 

 10. ويبين اإليضاح رقم (2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية : تم تجميعها 2020)حتى تاريخ فقد السيطرة  2021 المالية، والتي تم تجميعها في

 عرضلم يتم  المالية للمجموعة. بالتالي، للبياناتجوهرية بالنسبة  المالية ليست وبياناتها التابعة إن حجم وعمليات الشركة تفاصيل الشركة التابعة.

 المالية الموحدة. البياناتهذه المالية للشركة األم في عمود منفصل في  البيانات

 

 شركة مسقط المالية ،المملوكة بالكامل تابعةفي المائة من حصتها في شركتها ال 72.71ببيع حصة ملكية بنسبة  الشركة األم  قامت ،2021في مارس 

نك ذلك بكسوق وللصانع وسيط ووهي تمثل المدير اإلقليمي لألصول و. . )م(المملكة العربية السعودية إلى شركة سيكو ش.م.ببومقرها الرياض، 

نتيجة وة. ت الصلمن قبل مصرف البحرين المركزي(، بعد الحصول على جميع الموافقات ذا للخدمات المصرفية الشاملةاستثماري )مرخص له كبنك 

في المائة. فقدت المجموعة  27.29في المائة إلى  100فعليًا من  ليةاشركة مسقط الم لمعاملة المذكورة أعاله، تم تخفيض مساهمة الشركة األم فيتلك ال

 شركة مسقط المالية لمحاسبة عنانتيجة لذلك، تم وسيكو. لصالح في المائة  72.71حصة الملكية بنسبة بيع  بسبب شركة مسقط الماليةالسيطرة على 

في بيان دخل الشركة األم حتى تاريخ فقد السيطرة. تم إلغاء االعتراف  شركة مسقط المالية إيرادات ومصروفات جميعلشركة تابعة. تم ت كعملية بيع

 .بالكامل في بيان المركز المالي كما في تاريخ التقرير ة مسقط الماليةشرك التزاماتو أصولب
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 3-2
 

 يتم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال العُمان. للشركة األمالمالية الموحدة بالريال العُماني وهو العملة الوظيفية  البياناتتم عرض هذه 

  إلى أقرب ألف، ما لم يُنص على غير ذلك.
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   الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 أساس اإلعداد )تابع( 2

 
 المعايير الجديدة والمعايير المطبقة والتعديالت على المعايير الحالية 4-2

 

 المجموعةالمطبقة من قبل المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة  )أ(
 

اعتمدت المجموعة جميع المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  ،2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

(IASB( ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية )IFRICالتابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية ذات الصلة بعملياتها ) تي للفترات ال، وهي تسري

لتقارير لالدولي  المعيارعلى  2تعديالت المرحلة  -تبنى البنك متطلبات "إصالح معيار سعر الفائدة  ذلك،. عالوة على 2021 يناير 1تبدأ في أو بعد 

" 16لتقارير المالية لالدولي  والمعيار 4للتقارير المالية  الدولي والمعيار، 7الدولي للتقارير المالية  والمعيار، 39المحاسبة الدولي  ومعيار، 9المالية 

مع السماح بالتطبيق المبكر. اعتمدت المجموعة  2021يناير  1( التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 2المرحلة  –معدل اإليبور )إصالح 

 .2020في عام  اإليبورفي وقت مبكر المرحلة الثانية من إصالح 

 

 :2المرحلة  –إصالح معدل اإليبور 

 ورمعدل اإليبتنطبق اإلعفاءات عند انتقال األداة المالية من  واإلفصاحات اإلضافية. اتعددًا من اإلعفاء معدل اإليبورمن إصالح  2تتضمن المرحلة 

 .إلى معدل خالي من المخاطر

 

ها كتغييرات في سعر عيلزم إجراء تغييرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصالح معيار سعر الفائدة كوسيلة عملية يتم التعامل م

 معدل خالي من المخاطر على أساس معادل اقتصاديًا. إلى لألداة المالية اإليبورالفائدة المتغير، شريطة أن يكون االنتقال من سعر الفائدة القياسي 

 

معدل بدال معيار سعر الفائدة الحالي باالستمرار عند استب مجموعةللدى ا التحوطإعفاءات مؤقتة تسمح لعالقات  اإليبورمن إصالح  2توفر المرحلة 

التحوط  التي يتم. يتضمن ذلك إعادة تعريف المخاطر التحوطووثائق التحوط تصنيفات تعديل  مجموعةخالي من المخاطر. تتطلب اإلعفاءات من ال

لإلشارة إلى معدل خالي من المخاطر وتعديل  المتحوط لهو / أو البند التحوط لإلشارة إلى معدل خالي من المخاطر، وإعادة تعريف وصف أداة  لها

فعالية بحلول نهاية فترة التقرير التي يتم فيها االستبدال. للتقييم بأثر رجعي لالتحوط . يجب إجراء تحديثات على وثائق التحوططريقة تقييم فعالية 

سعر  صفر. يجوز للمجموعة تحديدالقيمة إلى  القيمة العادلة التغير المتراكم في تحديدإعادة  التحوطختار على أساس تيجوز للمجموعة أن  ،التحوط

، بشرط أن يكون هالمتحوط للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند بالنسبة لغير محدد تعاقديًا  وهو التحوط لهيتم فائدة كعنصر مخاطر 

اق واسع في ستخدم على نطيمعيار محدد وهو  أن يكونمنفصل، على سبيل المثال، سعر الفائدة قابالً للتحديد بشكل ل التحوط لهالمخاطر يتم عنصر 

 التي لم يتم تحديدها بعد، يتم توفير اإلعفاء من هذا المطلب الخالية من المخاطر الجديدة المعدالتالسوق لتسعير القروض والمشتقات. بالنسبة إلى 

 لعالقاتشهًرا. بالنسبة  24خالي من المخاطر قابالً للتحديد بشكل منفصل في غضون المعدل التوقع المجموعة بشكل معقول أن يصبح تبشرط أن 

من  ةخاليال تمعدالالتلك األدوات التي تشير إلى لحول إلى المجموعات الفرعية تالخاصة بمجموعات البنود، يتعين على المجموعة أن التحوط 

وتلبية المعايير المؤهلة لمحاسبة  معدل اإليبورفقط بسبب إصالح  اإليبورمن إصالح  2تم إيقافها قبل تطبيق المرحلة  تحوطعالقات  ةأيوالمخاطر. 

  عند التطبيق األولي. إعادة إدراجهايجب  ،اإليبورمن إصالح  2التحوط عند تطبيق المرحلة 

 

 التنفيذ بعد صادرة ولكنها لم تدخل حيزوتفسيرات وتعديالت  جديدة معايير )ب(  
. ارية بعدسفي هذه البيانات المالية الموحدة لكن لم تصبح  أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارهاجديدة ي معايير أل المبكر بالتبنيلم تقم المجموعة 

 .إذا كانت قابلة للتطبيق عندما تصبح سارية المعايير،تعتزم المجموعة تطبيق هذه 

 عقود التأمين  17 المعيار الدولي للتقارير المالية -
 " إللغاء االعتراف باإللتزامات المالية٪10الرسوم في اختبار " - األدوات المالية 9 المعيار الدولي للتقارير المالية -
 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تعريف التقديرات المحاسبية  -
 للمعايير الدولية للتقارير المالية 2وبيان الممارسة  1الدولي تعديالت على معيار المحاسبة  -اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -

 تقوم المجموعة حالًيا بتقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسة المحاسبية للمجموعة.

 

 التجميع 5-2

 

 أساس التجميع )أ(
 

التي تم توحيد نتائجها حتى تاريخ فقد السيطرة. تسيطر المجموعة على  ،التابعةشركتها والمالية للمجموعة  البياناتالمالية الموحدة  البيانات تشمل

ن لديها ومنشأة ما عندما تكون المجموعة معّرضة لعوائد متغيرة أو لديها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها كما يك

الذي تمارسه على الشركة المستثمر فيها. وتسيطر المجموعة على وجه التحديد على الشركة  القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل النفوذ

 المستثمر فيها فقط في حال استوفت المجموعة الشروط التالية:

 

 فيها والتي  رالسيطرة على الشركة المستثمر فيها )مثالً حقوق قائمة تعطيها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثم

 تؤثر جوهرياً على عائداتها(.

 .التعرض لعوائد متغيرة أو امتالك حقوق في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها 

 .القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها 
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 )تابع( التجميع 5-2

 

 )تابع( أساس التجميع )أ(
 

الظروف وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما يشابهها بالشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة باالعتبار جميع الحقائق 

 ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت تملك سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

 

  أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.الترتيب التعاقدي مع 

 .الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى 

 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 

 

الشركة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات في واحد أو  على تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر

 تفقدما دأكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التجميع عن

الدخل  يانبول والتزامات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة التي تمت حيازتها أو استبعادها خالل العام في المجموعة تلك السيطرة. يتم إدراج أص

 من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. الموحد الشامل

 

خر إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وللحقوق غير المسيطرة، حتى وإن نتج عنه عجز ينسب الربح أو الخسارة وكل مكون من الدخل الشامل اآل

المالية للشركات التابعة لكى تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات  البياناتفي أرصدة هذه الحقوق. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على 

لتزامات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية على المستوى الداخلي المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع األصول واال

 للمجموعة المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بشكل كامل عند التجميع.

 

 إنها:السيطرة على شركة تابعة، فالسيطرة، كمعاملة حقوق مساهمين. إذا فقدت المجموعة  فقديتم احتساب التغير في حصة ملكية شركة تابعة، دون 

 

 تقوم بإلغاء إدراج أصول )بما في ذلك الشهرة( والتزامات الشركة التابعة 

 تقوم بإلغاء إدراج القيمة الدفترية ألي حقوق غير مسيطرة 

  المتراكمة المسجلة في حقوق المساهمين التحويلتقوم بإلغاء إدراج فروق 

  المستلمتقوم بإدراج القيمة العادلة للمقابل 

 تقوم بإدراج القيمة العادلة ألي استثمارات محتجزة 

 تقوم بإدراج أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة 

 إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المحتجزة،  تقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم في العناصر المدرجة سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر

 األصول وااللتزامات ذات الصلة. ببيعوبا إذا قامت المجموعة مباشرة حسبما هو مالئم، كما سيكون مطل

 

 .(10: شركة تابعة واحدة( )راجع إيضاح 2020شركة تابعة ) ةكما في تاريخ التقرير، ليس لدى الشركة األم أي

 

 معامالت مع حقوق غير مسيطرة )ب(
تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غير المسيطرة كمعامالت مع مساهمي المجموعة. يتم احتساب حيازة حصة ملكية في شركة تابعة دون 

. أي فائض أو عجز في المقابل المدفوع عن القيمة 10رقم  الدولي للتقارير المالية للمعيارحدوث تغير في السيطرة كمعاملة حقوق مساهمين وفقاً 

ا هدفترية للحقوق غير المسيطرة يتم إدراجه ضمن حقوق مساهمي المجموعة في المعامالت التي يتم بموجبها حيازة الحقوق غير المسيطرة أو بيعال

 سيطرة.فقد الدون 

 

قيمة مع إدراج التغيّر في العندما تفقد المجموعة السيطرة أو النفوذ الجوهري، يتم إعادة قياس أي حقوق محتفظ بها في المنشأة إلى قيمتها العادلة 

ركة زميلة أو شالدفترّية ضمن الربح أو الخسارة. وتكون القيمة العادلة هي القيمة الدفترّية المبدئيّة ألغراض اإلدراج الالحق للحقوق المحتفظ بها ك

لشامل اآلخر فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو مشروع مشترك أو أصل مالي. باإلضافة إلى ذلك، يتم إدراج أي مبالغ كانت مدرجة سابقاً في الدخل ا

األصول أو االلتزامات المتعلقة مباشرةً. ويمكن أن يعني ذلك أّن المبالغ المدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر يُعاد  ببيعكانت المجموعة قد قامت 

 تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

 

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

 الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة حسبما يكون مناسباً.

 

 زميلة اتاالستثمار في شرك )ج(
رة على المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية الشركة الزميلة هـي الجهة التي تملك عليها المجموعة نفوذ جوهري. النفوذ الجوهري هو القد

 للشركة المستثمر فيها، ولكن بدون السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات.

 

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

 احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة باستخدام حقوق المساهمين.

 

حصة  مبدئياً بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلدراج التغيرات في زميلةطبقا لطريقة حقوق المساهمين، تدرج االستثمارات في الشركة ال

منذ تاريخ االستحواذ. يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالشركة الزميلة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال  الزميلةالمجموعة من صافي أصول الشركة 

 يتم إهالكها أو إجراء اختبار انخفاض القيمة عليها.
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 أساس اإلعداد )تابع(        2

 

 التجميع )تابع( 5-2

 

 )تابع( زميلة اتاالستثمار في شرك )ج(
الربح أو الخسارة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة. ويتم عرض أي تغيير في الدخل الشامل اآلخر لهذه الشركات  بيانعكس ي

زميلة، لالمستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. إضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغير مدرج مباشرة في حقوق المساهمين للشركة ا

ققة . أما األرباح والخسائر غير المحالموحد التغيرات في حقوق المساهمين بيانمجموعة بإدراج حصتها من أي تغيير، إذا كان ذلك مناسباً، في تقوم ال

 معامالت بين المجموعة والشركة الزميلة فيتم استبعادها في حدود حصة المجموعة في الشركة الزميلة.الالناتجة من 

 

  الدخل الشامل الموحد. بيانيتم عرض إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزميلة في 

 

ة مع يتم إجراء تعديالت لكي تتماشى السياسات المحاسبي، المالية للشركة الزميلة لنفس فترة التقرير للمجموعة. عند الضرورة  البياناتيتم إعداد 

 تلك المستخدمة للمجموعة.

 

ل تاريخ ك فيبيق طريقة حقوق المساهمين، تحدد المجموعة مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة في استثماراتها في شركتها الزميلة. بعد تط

غ لتقرير، تحدد المجموعة وجود دليل موضوعي يثبت انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. في حال وجود هذا الدليل، تحتسب المجموعة مب

 لشركة الزميلة والقيمة الدفترية لها.لاض عن طريق استخالص الفرق بين المبالغ القابلة لالسترداد االنخف

 

لقيمة اعند فقد النفوذ الجوهري على شركة زميلة، تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي استثمارات محتجزة بقيمتها العادلة. ويتم إدراج أي فرق بين 

 النفوذ الجوهري والقيمة العادلة لالستثمار المحتجز ضمن الربح أو الخسارة. الدفترية للشركة الزميلة عند فقد

 

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

دفعات بالنيابة  سددتدرج أي خسائر أخرى، إال إذا كانت قد تكبدت التزامات أو مديونيات أخرى طويلة األجل وغير مضمونة، فإن المجموعة ال ت

 عن المنشأة األخرى.

 

 يتم إدراج توزيعات األرباح المقبوضة أو مستحقة القبض من شركات زميلة باعتبارها تخفيضا في القيمة الدفترية لالستثمار.

 

 10في إيضاح  تم اإلفصاح عن استثمار المجموعة في الشركات الزميلة

 

  السياسات المحاسبية الجوهرية 3

 

 تطبيق السياسات المحاسبية 1-3

 

 حدة.المالية المو البياناتقامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بشكل منتظم كما هو موضح أدناه على جميع الفترات المعروضة في هذه 

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء 2-3

 

وفّ ر مباد  تُ يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكون من حقها في مقابل نقل البضائع أو الخدمات إلى العميل. 

ً  15رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية ً لقياس وإدراج اإليرادات. على وجه التحديد، يقدم المعيار نهجا ً أكثر تنظيما خطوات إلدراج  5من  نهجا

 اإليرادات:

 

 مع العميل. / العقود : تحديد العقد1الخطوة 

 : تحديد التزامات األداء في العقد.2الخطوة 

 : تحديد سعر المعاملة.3الخطوة 

 : تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد.4الخطوة 

 داء.: إدراج اإليرادات عند وفاء المنشأة بالتزامات األ5الخطوة 

طبيعتها وتوقيت الوفاء التام بالتزامات  باإلضافة إلى 15لتقارير المالية رقم المعيار الدولي لفيما يلي منتجات وخدمات المجموعة المغطاة بموجب 

 األداء وشروط السداد الجوهرية:
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 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( 3

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء )تابع( 2-3

 

 إدراج اإليرادات طبيعة وتوقيت الوفاء التام بالتزامات األداء وشروط السداد الجوهرية المنتجات والخدمات

 

 خدمات المعامالت

حسابات الودائع وإصدار الشيكات ومعامالت واالحتفاظ بغالق اإلفتح والتتضمن الخدمات 

اآلمنة. كما تتضمن أيضاً نات الودائع االمقاصة واإليداع والسداد والحواالت المالية وخز

خدمات البطاقات والقنوات اإللكترونية مثل خدمات التبادل والخدمات التجارية الناتجة من 

 إصدار البطاقات واستخدامها.

 يتم تحميل رسوم المعامالت على حساب العميل عند إجراء المعاملة.

تُدرج المجموعة اإليرادات عند 

استكمال الخدمة أو على أساس 

اكتمالها أو عند الوفاء التام نسبة 

 بالتزام األداء وفقاً لشروط العقد.

تغطي هذه الخدمات إصدار االعتمادات المستندية أو خطابات الضمان والمفاوضات  خدمات المتاجرة

 ومعامالت المتاجرة األخرى.

يتم تحميل رسوم خدمات المتاجرة على حساب العميل عند تقديم الخدمات أو على فترة 

 قد وفقاً لشروط وأحكام العقد.الع

تُدرج اإليرادات على أساس 

استكمال الخدمة أو على أساس 

متناسب زمنياً على مدى فترة 

 العقد.

القروض المشتركة 

والخدمات األخرى 

 المتعلقة بالقروض

تتضمن هذه الخدمات معالجة االئتمان وتحديد السقوف االئتمانية والتوثيق وخدمات األم 

  والمدفوعات المقدمة واإلغالق للتسهيالت االئتمانية.والوكالة 

يتم تحميل تكاليف خدمات القروض المشتركة والخدمات األخرى المتعلقة بالقروض على 

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

تُدرج المجموعة اإليرادات على 

على  أساس استكمال الخدمة أو

 أساس متناسب زمنياً.

خدمات االستشارة 

 وإدارة األصول

تتضمن خدمات االستشارة تقديم االستشارات لقروض الدين المشتركة وجمع التمويل 

والهيكلة المالية وغيرها. كما تتضمن أيضاً خدمات إعادة هيكلة األعمال مثل تقديم 

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

يتم تحميل رسوم االستشارات على حساب العميل على أساس نسبة استكمال الخدمة أو 

 على مدى فترة العقد وفقاً لشروط وأحكام العقد.

 تغطي خدمات إدارة األصول ما يلي:  

خدمات إدارة المحافظ بما يتضمن إدارة المحافظ االستثمارية بشكل رئيسي  (أ

المؤسسات لالستثمار في األسهم المدرجة على المستوى المحلي  لعمالء

واإلقليمي والدولي، واألوراق المالية المدرة لدخل ثابت، والسلع، والعمالت، 

  والمشتقات، والمنتجات المهيكلة.

يتضمن إدارة الصندوق الهيكلة واإلنشاء واإلدارة المستمرة للصندوق  (ب

ً لمتطلبات واستثماراته إما في سلطنة ُعمان أ و في أي مناطق أخرى وفقا

 األعمال واألنشطة.

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

 تغطي أعمال األسهم الخاصة هيكلة الصناديق وتجميع رأس مالها وإدارة استثماراتها.

على حساب العميل عند يتم تحميل رسوم خدمات إدارة األصول وخدمات األسهم الخاصة 

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

تُدرج إيرادات االستشارات عند 

الوفاء التام بالتزام األداء عند نقطة 

معينة أو على مدى فترة من الزمن 

أو عند إنجاز المراحل المتفق 

  عليها وفقاً للعقد.

ى تُدرج إيرادات إدارة األصول عل

أساس متناسب زمنياً أو عند 

استكمال التزام األداء وفقاً لشروط 

 العقد.

 

 

 األجنبية تتحويل العمال 3-3

 

 يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. (1)

 

أرباح  .يتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير (2)

بمعدل الفائدة  اأو خسائر العمالت األجنبية في البنود النقدية هي الفرق بين التكاليف المهلكة بالريال العُماني في بداية الفترة والتي تتم تسويته

الفعلي والدفعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة. تدرج أرباح وخسائر صرف 

ول صالعمالت األجنبية الناتجة من تسوية هذه المعامالت وتلك الناتجة من تحويل العمالت بمعدالت الصرف السائدة في نهاية العام لأل

تدفقات ل حوطتخر كأدوات اآلشامل الدخل ال، باستثناء عندما يتم تأجيلها في الربح أو الخسارةوااللتزامات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية في 

 صافي االستثمار.مؤهلة ل تحوطنقدية مؤهلة وأدوات 

 

بية والمقاسة بالقيمة العادلة إلى الريال العماني بسعر الصرف في تاريخ يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية والمقومة بالعمالت األجن (3)

لة من دتحديد القيمة العادلة. تدرج الفروق الناشئة من تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية مثل حقوق المساهمين المحتفظ بها بالقيمة العا

خسارة القيمة العادلة. تدرج فروق تحويل األصول المالية غير النقدية مثل  خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة كجزء من ربح أو

 خر.اآلشامل الدخل ضمن الاألسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

 بيانوبنود  في تاريخ التقرير، ، يتم تحويل األصول وااللتزامات للعمليات األجنبية إلى الريال العماني بأسعار الصرف السائدةوحيدعند الت (4)

تجميع في ال ألغراضالدخل يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم إدراج فروق أسعار الصرف الناتجة عن التحويل 

بية في لق بتلك العملية األجنالدخل الشامل اآلخر. عند بيع كيان أجنبي، يتم إدراج المبلغ المتراكم المؤجل المدرج في حقوق المساهمين المتع

الربح أو الخسارة تحت مصروفات التشغيل األخرى أو إيرادات التشغيل األخرى. إن أي شهرة ناتجة عن حيازة عملية أجنبية وتعديالت 

ة ويتم تحويلها ليات األجنبيالقيمة العادلة للقيم الدفترية لألصول وااللتزامات الناتجة عن عملية االستحواذ يتم معاملتها كأصول والتزامات للعم

 بسعر اإلقفال.

 

 إدراج اإليرادات والمصروفات 4-3
 

ه مع ب يتم إدراج اإليرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية ويكون باإلمكان قياس قيمة اإليرادات بشكٍل موثوق

 اإليرادات.الوفاء بالمعايير المحددة التالية قبل إدراج 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الجوهرية 3

 

 )تابع( إدراج اإليرادات والمصروفات 4-3
 

  الفوائد   1-4-3
 

 معّدل الفائدة الفعلية
 

خصم بدقة يتُدرج إيرادات ومصروفات الفوائد في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة معدّل الفائدة الفعلية. معدل الفائدة الفعلية هو المعدل الذي 

 المقبوضات أو المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة على مدار العمر المتوقع لألداة المالية إلى:

 

 إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي، أو 

 .التكلفة المهلكة لاللتزام المالي 

بارها قيمتها االئتمانية، تقدر المجموعة التدفقات النقدية آخذةً في اعتعند حساب معدل الفائدة الفعلية لألدوات المالية باستثناء األصول التي انخفضت 

حتسب معدل الفائدة جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية. وبالنسبة إلى األصول التي انخفضت قيمتها االئتمانية، يُ 

 ات النقدية المستقبلية المقدرة بما في ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة.الفعلية بقيمة ائتمانية معدلة باستخدام التدفق

 

ة. وتتضمن ييتضمن حساب معدل الفائدة الفعلية تكاليف المعامالت والرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة، والتي تشكل جزءاً من معدل الفائدة الفعل

 شرة إلى حيازة أو إصدار األصل المالي أو االلتزام الماليتكاليف المعامالت التكاليف المتزايدة والمنسوبة مبا
 

، مما يسمح باعتباره وسيلة عملية إلجراء تغييرات على 2020لنهاية عام  اإليبورالمجموعة في وقت مبكر المرحلة الثانية من إصالح  تاعتمد
ن التغيير لفائدة المتغير، بشرط استيفاء شروط معينة. وتشمل الشروط أأساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية ليتم التعامل معها كتغييرات في سعر ا

 وأن االنتقال يتم على أساس اقتصادي مكافئ. اإليبورضروري كنتيجة مباشرة إلصالح 
 

 التكلفة المهلكة وإجمالي القيمة الدفترية
 

اإلدراج المبدئي ناقصاً المدفوعات الرئيسية ومضافاً إليه أو مخصوماً  "التكلفة المهلكة" هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند
أي مخصص ب منه اإلهالك المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ المبدئي المدرج والمبلغ المستحق ولألصول المالية المعدلة

 خسارة ائتمانية متوقعة أو مخصص انخفاض القيمة.
 

 التكلفة المهلكة ألي أصل مالي قبل تعديل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة. ولي القيمة الدفترية ألي أصل مالي" هإن "إجما
 

 احتساب إيرادات ومصروفات الفوائد
 

نخفاض في األصل لال عند احتساب إيرادات ومصروفات الفوائد، يُطبق معدّل الفائدة الفعلية على إجمالي القيمة الدفترية لألصل )عندما ال يتعرض
 قيمته االئتمانية( أو على التكلفة المهلكة لاللتزام.

 
دة الفعلية على ئوبالنسبة لألصول المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية بعد اإلدراج المبدئي، يتم احتساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفا

 ض القيمة ائتمانياً، عندئذ يتم الرجوع إلى احتساب إيرادات الفوائد على أساس اإلجمالي.التكلفة لألصل المالي. وإذا لم يعد األصل منخف
 

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

 
 القيمة االئتمانية لألصول المالية. هلمزيد من المعلومات حول الوقت الذي تنخفض في 6-3انظر اإليضاح 

 
 العرض

 
 والدخل الشامل اآلخر ما يلي: الموحد األرباح أو الخسائر بيانتتضمن إيرادات ومصروفات الفوائد المدرجة في 

 .الفائدة على األصول المالية وااللتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة المحتسبة على أساس الفائدة الفعلية 
  الفائدة الفعلية.الفائدة على أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المحتسبة على أساس 
  ت النقدية للفائدة متغيرات في التدفقالالتدفقات النقدية ل تحوطالمؤهلة، والمصنفة ضمن  التحوطالجزء الفعال لتغيرات القيمة العادلة في مشتقات

 ، وعلى إيرادات/مصروفات الفوائد المتحوط لهافي نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية 
 القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة. تحوطاتالمؤهلة، والمصنفة ضمن  التحوطغيرات القيمة العادلة في مشتقات الجزء الفعال لت 

ألصول المالية األخرى وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في صافي الدخل ليتم عرض إيرادات الفوائد والمصروفات 
 ألخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.من األدوات المالية ا
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 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( 3

 

 إدراج اإليرادات والمصروفات )تابع( 4-3

 

 األتعاب والعموالت  2-4-3
 

األداة  كما يتم إدراجها على مدى عمريتم تضمين األتعاب التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي في عملية حساب معدل الفائدة الفعلي، 

يتعلق بإنشاء  ة فيماالمالية. ويشمل ذلك األتعاب التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من إنشاء األدوات المالية )األتعاب التي تم استالمها أو دفعها من قبل المنشأ

دخول المجموعة في ترتيب إقراض معين وال يتوقع منها بيع  أو حيازة أصل مالي أو إصدار التزام مالي( ورسوم االرتباطات )إذا كان من المحتمل

ح أو بالقرض الناتج خالل فترة قصيرة بعد عملية اإلنشاء(. ال تصنف المجموعة ارتباطات القروض كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الر

 الخسارة.
 

ادات والمصروفات األخرى على أساس االستحقاق بالرجوع إلى اتمام المعاملة بشكل عام، يتم تسجيل كافة األتعاب األخرى والعموالت وبنود اإلير

شتركة مالمحددة التي تم تقييمها على أساس نسبة الخدمة الفعلية المقدمة إلى إجمالي الخدمات التي يتعين تقديمها. ويتم إدراج رسوم القروض ال

وعة بأي جزء من القرض لنفسها أو عندما تحتفظ بجزء منه بنفس معدل الفائدة الفعلي كإيرادات عند إتمام القرض المشترك، وعندما ال تحتفظ المجم

 للمشاركين اآلخرين.
 

 العموالت واألتعاب الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض حول معاملة لصالح طرف ثالث كحيازة قروض أو أسهم أو أوراق مالية أخرى

اكتسابها من تنفيذ المعامالت الرئيسية، يتم تسجيلها عند اكتمال هذه المعامالت. ويتم إدراج رسوم المحافظ وأتعاب أو شراء شركات أو بيعها والتي يتم 

ق حاالستشارات اإلدارية ورسوم الخدمات على أساس عقود الخدمات المطبقة، وغالباً ما تكون على أساس طريقة التناسب الزمني أو على أساس ال

األتعاب أو أجزاء من األتعاب المرتبطة بأداء معين بعد استيفاء المعايير المقابلة. كما يتم تسجيل أتعاب إدارة األصول المتعلقة باالستالم. يتم إدراج 

اق ربصناديق االستثمار بشكل تقديري على مدى فترة تقديم الخدمات. وينطبق نفس المبدأ على خدمات إدارة الثروات والتخطيط المالي وحفظ األو

 ة التي يتم تقديمها باستمرار على مدى فترات زمنية طويلة.المالي

 

 توزيعات األرباح3-4-3 

 

 تحت "إيرادات تشغيل أخرى" عندما ينشأ حق المجموعة في استالمها. الدخل الشامل الموحد بيانيتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح في 

 

 المخصصات  4-4-3
 

ون من ويك منها المجموعة نتيجة لحدث سابق التزام قانوني أو داللي حالي يمكن تقديره بصورة موثوقيتم إدراج مخصص ما عندما يترتب على 

وقعة باستخدام تالمحتمل أن يتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للمنافع االقتصادية لسداد االلتزام. يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية الم

 كس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام.معدل قبل الضريبة والذي يع

 

 األصول وااللتزامات المالية 5-3

 

 المبدئي اإلدراج والقياس 1-5-3

 

جميع  يتم إدراجتقوم المجموعة بشكل مبدئي بإدراج القروض والسلف والودائع وسندات الدين الصادرة وااللتزامات الثانوية في تاريخ نشأتها. 

الشروط  ياألدوات المالية األخرى )بما في ذلك المشتريات والمبيعات العادية لألصول المالية( في تاريخ المتاجرة، حينما تصبح المجموعة طرفاً ف

 التعاقدية لألداة.

  

ف د غير مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالييُقاس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً، بالنسبة إلى أي بن

 المعامالت المنسوبة بشكل مباشر إلى حيازته أو إصداره.

 

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

 الخسارة.
 

 التصنيف2-5-3 
 

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

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المهلكة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه 
 وإن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ، 
 لى المبالغ اسية وفوائد عأن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى نشوء التدفقات النقدية التي تكون دفعات لمبالغ أس

 األساسية القائمة.
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 )تابع( األصول وااللتزامات المالية 5-3
 )تابع( التصنيف2-5-3 

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

 
 وأن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية ، 
 لى المبالغ أساسية وفوائد ع أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى نشوء التدفقات النقدية التي تكون دفعات لمبالغ

 األساسية القائمة.

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

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

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

 عدم التطابق المحاسبي الذي يمكن أن ينشأ.
 

 تقييم نموذج األعمال
 

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

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

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

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

 ، وتم تحصيلها
 في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل. ومع ذلك، ال يتم النظر  تكرار وحجم وتوقيت المبيعات

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

ربح أو الخسارة الم قياس األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو المدارة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل يت
 ول المالية.صوذلك ألن سبب االحتفاظ بها ال يكمن في تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األ

 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط دفعات للمبلغ األساسي والفائدة
 

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

ل ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األساسي القائم خالل فترة معينة من الزمن ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف القيمة الزمنية للما

 )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( باإلضافة إلى هامش الربح.

 

مل ذلك والفائدة، تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة. ويش عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط دفعات المبلغ األصلي

شرط. وعند لتقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يستوفي هذا ا

 إجراء التقييم، تأخذ المجموعة ما يلي باالعتبار:

 

 حداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.األ 

 .خصائص االقتراض  

 .شروط المدفوعات مقدماً والتمديد 

 )والشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من أصول محددة )مثال: ترتيبات األصول بدون حق الرجوع ، 

  الزمنية للمال )على سبيل المثال، إعادة التسعير الدورية ألسعار الفائدة(.الخصائص التي تعدل مبلغ القيمة 

 
  القروض والسلف (أ)
 

 المركز المالي ما يلي: بيانيتضمن بند "القروض والسلف" في 

 قاس الحقاً بتكلفتها والمتزايدة، وتُ ؛ تُقاس مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة المباشرة ةالقروض والسلف المقاسة بالتكلفة المهلك

 المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعليّة.

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ ً هي والقروض والسلف المقاسة إلزاميا

 ، والربح أو الخسارةي التغيرات مباشرةً ف إدراج المقاسة بالقيمة العادلة مع

 .مديونيات اإليجار التمويلي 

وتبرم في الوقت نفسه اتفاقية إلعادة بيع األصل )أو أي أصل مشابه إلى حد كبير( بسعر ثابت في أي تاريخ  امالي عندما تشتري المجموعة أصال

ً أو قرض األسهم(، يتم احتساب الترتيب على أنه قرض أو دفعة مقدم البيع العكسيالحق ) لمالية ا البيانات، وال يتم إدراج األصل األساسي في ا

 للمجموعة.
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 التصنيف )تابع(  2-5-3

 

 استثمارات في أوراق مالية (ب)
 

 المركز المالي ما يلي: بيانيتضمن بند "األوراق المالية" في 

 

  يدة، وتُقاس االمالية الستثمارات الدين المقاسة بالتكلفة المهلكة؛ تُقاس مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة المباشرة والمتزاألوراق

 الحقاً بتكلفتها المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعليّة.

 قيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح األوراق المالية الستثمارات الدين واألسهم المقاسة إلزامياً بال

 التغيرات مباشرةً في الربح أو الخسارة. إدراج أو الخسارة؛ وهي المقاسة بالقيمة العادلة مع

 واألوراق المالية للديون المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، 

  المالية الستثمارات األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.األوراق 

ناء ما يلي، استثبالنسبة ألوراق الديون المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراج األرباح والخسائر في الدخل الشامل اآلخر، ب

 بنفس الطريقة المتبعة لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة:والتي يتم إدراجه في الربح أو الخسارة 

 

 .إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليّة 

  وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية. توالمعكوساالخسائر االئتمانية المتوقعة 

خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يُعاد تصنيف الربح أو الخسارة المتراكم المدرج عند إلغاء إدراج أي أوراق مالية للديون مقاسة بالقيمة العادلة من 

 سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق المساهمين إلى الربح أو الخسارة.

 

حتفاظ ن التي ال يتم االفي القيمة العادلة الستثمارات معينة في أدوات حقوق المساهميالتغيرات تختار المجموعة أن تعرض في الدخل الشامل اآلخر 

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

 

الخسارة، وال يتم إدراج أي انخفاض في القيمة في الربح أو أو دوات حقوق المساهمين تلك ضمن الربح ألال تتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر 

م ت. ويتم إدراج توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة ما لم تمثل بشكل صريح أي استرداد ألي جزء من تكلفة االستثمار، وفي تلك الحالة يالخسارة

 تثمار.اسأي  بيعفي الدخل الشامل اآلخر. يتم نقل األرباح والخسائر التراكمية المدرجة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة عند  اإدراجه

 

 إعادة التصنيف
 

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

 

 التحوطاألدوات المالية المشتقة وأنشطة   3-5-3

 

ا الحقاً بقيمها العادلة. هتدرج األدوات المالية المشتقة بشكل مبدئي بالقيمة العادلة بالتاريخ الذي يتم فيه االرتباط بعقد األداة المالية المشتقة ويعاد قياس

يعة البند طبفإنه يعتمد على كذلك، ، وإذا كانت تحوطما إذا كانت األدوات المشتقة مصنفة كأداة  علىيعتمد أسلوب إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة 

 . تصنف المجموعة بعض األدوات المالية المشتقة على أنها:المتحوط له

 

 أو ،القيمة العادلة( تحوطاتالقيمة العادلة لألصول أو االلتزامات المدرجة أو ارتباط مؤكد ) تحوط (1)

 ، أوالتدفقات النقدية( تحوطاتة متوقعة تتزايد فرص إبرامها )ضد مخاطر محددة مرتبطة بأصل أو التزام مدرج أو بمعامل التحوط (2)

 صافي االستثمار(. تحوطاتصافي االستثمار في عملية أجنبية )التحوط ل      (3)

 

الت متستخدم المجموعة األدوات المشتقة إلدارة التعرض لمخاطر معدل الفائدة ومخاطر العملة األجنبية، وذلك يشمل التعرضات الناتجة من المعا

على ة المحاسبي التحوطالمتوقعة التي تتزايد فرص إبرامها واالرتباطات المؤكدة. وتقوم المجموعة بإدارة مخاطر معينة من خالل تطبيق محاسبة 

. ويتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة ألي أدوات مشتقة من هذا التحوطمعايير محددة. بعض األدوات المشتقة غير مؤهلة لمحاسبة  معامالت تلبي

 ضمن "إيرادات تشغيل أخرى". الربح أو الخسارةالنوع مباشرة في 

 

 وتقييم فعاليتها وإيقافها التحوطوثائق  (أ)

ليها، والهدف من ع التحوطالتي ترغب المجموعة بتطبيق محاسبة  التحوطقوم المجموعة بشكل رسمي بتصنيف وتوثيق عالقة ، تبالتحوطعند البدء 

، وكيف لمتحوط لهااوطبيعة المخاطر  المتحوط لهوالبند  التحوط. وتتضمن عملية التوثيق تلك التعريف بأداة التحوطإدارة المخاطر واستراتيجيتها في 

يفية تحديدها لمعدل وك التحوط)بما في ذلك تحليلها لمصادر عدم فعالية  التحوطتلبي متطلبات فعالية  التحوطسوف تقيم المنشأة فيما إذا كانت عالقة 

يمها باستمرار في ية، وتقيفعالة بشكل كبير في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقد عمليات التحوط(. ومن المتوقع أن تكون التحوط

التوقعات ، أيهما يحصل أوالً. ويتعلق التقييم بالتحوطكل تاريخ تقرير أو عند حصول أي تغيير جوهري في الظروف التي تؤثر على متطلبات فعالية 

  ، لذلك فهو يتعلق بالمستقبل فقط. التحوطحول فعالية 
  



                                                                                 21      .بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( 3

 األصول وااللتزامات المالية )تابع( 5-3
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اح ، فإن أي أرب التحوطالهدف من إدارة المخاطر أو معايير محاسبة تفي ب التحوطأو إنهاؤها أو إذا لم تعد عالقة  التحوطعندما يتم بيع أداة أو أدوات 

ة أو خسائر متراكمة مدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر في ذلك الوقت تظل كما هي في الدخل الشامل اآلخر وتدرج عند اإلدراج النهائي للمعامل

لت ر المتراكمة التي سجفي الربح أو الخسارة. وفي حال لم يعد من المحتمل إجراء المعاملة المتوقعة، فإن األرباح أو الخسائ المتحوط لهاالمتوقعة 

 ضمن الدخل الشامل اآلخر يتم تحويلها مباشرةً إلى الربح أو الخسارة.
 

 اإلدراج  4-5-3
 

 ً إدراج  تقوم المجموعة بشكل مبدئي بإدراج القروض والسلف والودائع وسندات الدين الصادرة وااللتزامات الثانوية في تاريخ نشأتها. ويتم مبدئيا

 وااللتزامات المالية األخرى بتاريخ المتاجرة حينما تكون المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألدوات.جميع األصول 
 

 إلغاء اإلدراج 5-5-3

 

 األصول المالية (1)
 

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

  حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل.تنتهي 

  لى إتقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو أن تتحمل التزامات بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل

 أي طرف آخر دون أي تأخير ملموس بناًء على ترتيب "تمرير المدفوعات".

 

 جوهري لكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل.تقوم المجموعة بتحويل  -

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

 األصل.

ما لم تحتفظ ، ولم تقم بالتحويل ك"خالل –من "ر عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من األصل أو قد أبرمت ترتيبات تمري

موعة ججوهرياً بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل كما لم تقم بتحويل الرقابة والسيطرة على األصل، فإن األصل يتم إدراجه إلى حد مشاركة الم

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

رية األصلية تالحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. إن المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحّول يتم قياسها بالقيمة الدف

 لألصل أو أكبر مقابل مالي يمكن أن تلتزم المجموعة بدفعه، أيهما أقل.

 

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

اء ي تتأهل إللغالدخل الشامل اآلخر في الربح أو الخسارة عند الغاء إدراج هذه األوراق المالية. يتم إدراج أي حصة في األصول المالية المحولة والت

 إدراجها والتي يتم إنشاؤها أو االحتفاظ بها من جانب المجموعة كأصل أو التزام مالي منفصل.
 

 االلتزامات المالية (2)
 

ن نفس المقرض م آخر مالتزايتم إلغاء إدراج االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. عندما يتم استبدال التزام مالي ب

وإدراج االلتزام  يبشروط مختلفة جوهرياً، أو بشروط االلتزام الحالي ويتم تعديله جوهرياً، يتم معاملة ذلك االستبدال أو التعديل كإلغاء لاللتزام األصل

 .أو الخسارةالربح الجديد. يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي األصلي والمقابل المدفوع في 

 

 عديالت األصول المالية وااللتزامات الماليةت 6-5-3

 

لمالي. وفي ا إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل المدرج بالتكلفة المهلكة ال تختلف بشكل كبير، عندئذ ال يؤدي التعديل إلى أي استبعاد لألصل

الدفترية لألصل المالي، وتدرج القيمة الناتجة عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كربح أو هذه الحالة تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة 

ئر اخسارة معدلة في الربح أو الخسارة. وفي حال إدراج ذلك التعديل بسبب أي صعوبات مالية للمقترض، عندئذ يتم عرض الربح أو الخسارة مع خس

 ها كإيرادات فوائد.االنخفاض في القيمة. وفي حاالت أخرى، يتم عرض

 

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

، وإدراج م استبعاد األصل المالي األصليتعد الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي األصلي منتهية الصالحية. وفي هذه الحالة، يت

 أصل مالي جديد بالقيمة العادلة.

 

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

 قبل التعديل.

 

 المقاصة  7-5-3

 

إلزامي  عندما يوجد حق قانونيالموحد المركز المالي  بيانيتم إجراء مقاصة بين األصول المالية وااللتزامات المالية واإلفصاح عن صافي المبلغ في 

في نفس  تزاميوجب إجراء المقاصة بين المبالغ المدرجة وكذا نية لدى المجموعة للسداد على أساس الصافي، أو عندما يتم تحقق األصل وتسوية االل

شأ نالوقت. يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تسمح المعايير المحاسبية بذلك أو بالنسبة للمكاسب والخسائر التي ت

 من مجموعة معامالت مماثلة.
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 التكلفة المهلكةقياس 8-5-3

 

ً المدف لرئيسية وعات االتكلفة المهلكة لألصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج المبدئي ناقصا

اً أي لمبدئي المدرج والمبلغ المستحق ناقصألي فرق بين المبلغ ا الفعليومضافاً إليه أو مخصوماً منه اإلهالك المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة 

 خصومات لالنخفاض في القيمة.

 

 قياس القيمة العادلة 9-5-3 

 

ة العادلة ميتطلب عدد من السياسات المحاسبية وإفصاحات المجموعة تحديد القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية وغير المالية. تم تحديد القي

صاح استناداً إلى عدد من السياسات واألساليب المحاسبية. وحيثما ينطبق، تم اإلفصاح عن معلومات حول افتراضات ألغراض القياس و/أو اإلف

 .42 أجريت عند تحديد القيم العادلة ضمن اإليضاحات المعنية بذلك األصل أو االلتزام تحديداً. والتفاصيل مبينة في اإليضاح رقم

 

استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس. ويستند  القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن

 قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث إما:

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 

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

 وعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة.ميجب أن تكون المج

 

 على افتراض ،يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام

 المثلى. أن المشاركين يتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادية

 

ي أعلى ف إن قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصول

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

 

لصلة القابلة ا ستخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع زيادة استخدام المدخالت ذاتت

 ة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.ظللمالح

 

العادلة،  المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة البياناتوااللتزامات التي يتم قياس القيمة العادلة لها واإلفصاح عنها في وتصنف جميع األصول 

 والموضحة أدناه بناء على مدخالت المستوى األدنى التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:

 

 عدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتشابهة.المستوى األول: أسعار السوق المدرجة )غير الم 

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

 غير مباشر.

 الت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.المستوى الثالث: تقنيات التقييم التي لها أدنى مستوى من المدخ 

ن يعلى أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بالموحدة المالية  بالبياناتبالنسبة لألصول وااللتزامات المدرجة 

أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في مستويات التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناء على 

 نهاية كل فترة تقرير.

 

ياسات سفي تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحليل الحركات في قيم األصول وااللتزامات الضرورية ليتم إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا لل

ا التحليل، تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت األساسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات المحاسبية للمجموعة. وبالنسبة لهذ

 الواردة في حساب التقييم إلى العقود والوثائق األخرى ذات العالقة.

 

ارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان التغير وتقوم المجموعة أيضا بمقارنة كل من التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخ

 معقول.

 

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

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله.
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 االستثمار في حقوق المساهمين وسندات الدين
 

المالية في راق ويتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات التي تتم المتاجرة بها في األسواق المالية المنتظمة بالرجوع إلى األسعار المدرجة في سوق األ

 نهاية يوم العمل بتاريخ التقرير.

 

ئص مخاطر ايتم تقدير القيمة العادلة للبنود المحملة بفوائد بناًء على التدفقات النقدية المخصومة باستعمال معدالت الفائدة لبنود لها شروط وخص

 مشابهة.

 

قات العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو تستند إلى التدفغير المدرجة، يتم تحديد القيمة في حقوق المساهمين بالنسبة لالستثمارات 

 النقدية المتوقعة المخصومة.

 

 قياس القيمة العادلة للمشتقات
 

 تقرير.اليتم تقدير القيمة العادلة للعقود اآلجلة/عقود الخيارات على أساس المدخالت التي يمكن مالحظتها من السوق لهذه العقود كما في تاريخ 

 

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

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

 

 لخيارات بناء على القيم الجوهرية وفترة االستحقاق والتقلبات الضمنية.يتم تحديد القيمة العادلة لعقود ا

 

 تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية 6-3

 

 ح أو الخسارة:بيتم إدراج مخصص الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الر

 

 صول المالية التي هي أدوات دين.األ 

 .عقود الضمانات المالية الصادرة 

 .ارتباطات القروض الصادرة 

تمانية قيمة تساوي الخسارة االئبال يتم إدراج أي خسارة لالنخفاض في القيمة على االستثمارات في حقوق المساهمين. ويتم قياس مخصص الخسارة 

 شهراً: 12والتي يتم قياسها كخسارة ائتمانية متوقعة على مدى  - باستثناء ما يلي - المتوقعة على مدى العمر

 

 .األوراق المالية الستثمارات الدين المحددة على أنها تحمل مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير 

 االئتمانية زيادة كبيرة منذ إدراجها المبدئي. األدوات المالية األخرى )باستثناء ذمم اإليجار التمويلي المدينة( والتي لم تزداد مخاطرها 

 االئتمانية المتوقعة الخسائرقياس 
 

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

 

 ين العادلة لجميع أنواع العجز النقدي )أي الفرق ب األصل المالي الذي لم يتعرض النخفاض القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير: بالقيمة

 التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تلقيها(.

 للتدفقات النقدية  ةاألصل المالي الذي تعرض النخفاض القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير: بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالي

 المستقبلية المقدرة.

  ارتباطات القروض غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حال سحب االرتباط

 ، ووالتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها

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

 مخاطر االئتمان.حول  41-2انظر أيضاً اإليضاح 
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 )تابع( تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية 6-3

 

 األصول المالية المعاد هيكلتها
 

المالي أو تعديلها أو استبدال أحد األصول المالية الحالية بأصل جديد بسبب الصعوبات المالية للمقترض، في حالة إعادة التفاوض على شروط األصل 

 تم إجراء تقييم ما إذا كان يجب إلغاء إدراج األصل المالي وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على النحو التالي.

 

  في ل لمعدالمالي األصل اعن الناشئة لمتوقعة النقدية ت التدفقاالحالي، فيتم إدراج اباألصل  افالعترء الغاإلى إلمتوقعة الهيكلة دة اعاد إلم تؤإذا

 األصل الحالي.من ي لنقدالعجز ب احسا

 دي النهائيقإذا أدت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء االعتراف باألصل الحالي، فتتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد كالتدفق الن 

 نمن األصل المالي الحالي عند إلغاء االعتراف به. يتم إدراج هذا المبلغ في حساب العجز النقدي من األصل المالي الحالي الذي تم خصمه م

 التاريخ المتوقع إللغاء االعتراف إلى تاريخ التقرير باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي.

 

 انية لألصول الماليةانخفاض القيمة االئتم
 

قيمة العادلة لفي تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت األصول المالية المدرجة بالتكلفة المهلكة واألصول المالية للديون المدرجة با

د وقوع فاض في قيمته االئتمانية عنمن خالل الدخل الشامل اآلخر قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها االئتمانية. يعتبر األصل المالي تعرض لالنخ

 حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

 

 يشمل الدليل على أن األصل المالي تعرض لالنخفاض في قيمته االئتمانية البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:

 

 .صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر 

 الفة العقد مثل العجز أو التأخر عن السداد.مخ 

 .إعادة هيكلة قرض أو دفعة مقدمة من قبل المجموعة وفقا لشروط ال تنظر المجموعة بغيرها 

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

 .اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب صعوبات مالية 

 

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

 تبرعأن مخاطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل جوهري وال توجد مؤشرات أخرى على انخفاض القيمة. وإضافة إلى ذلك، ي

 يوًما أو أكثر تعرض لالنخفاض في القيمة. 90أي قرض متأخر السداد لمدة 

 

 الموحد المركز المالي بيانعرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في 
 

 كما يلي: الموحد المركز المالي بيانيتم عرض مخصصات خسارة الخسائر االئتمانية المتوقعة في 

 

  المهلكة: كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصول.األصول المالية المقاسة بالتكلفة 

 .ارتباطات القروض وعقود الضمانات المالية: بشكل عام، كمخصص ضمن االلتزامات األخرى 

  عندما تتضمن األداة المالية عنصر مسحوب وآخر غير مسحوب، وال يمكن للمجموعة تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة لعنصر التزام القرض

ن العنصرين. يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي مل لکرك مشترة خسامخصص عة ولمجمدم اتقبمعزل عن العنصر المسحوب: 

 ، والقيمة الدفترية للعنصر المسحوب. يتم عرض أي زيادة في مخصص الخسارة عن إجمالي المبلغ للعنصر المسحوب كمخصص

 مة ألن القي الموحد المركز المالي بيان: ال يتم إدراج مخصص الخسارة في اآلخرالل الدخل الشامل أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خ

 الدفترية لهذه األصول هي قيمتها العادلة. ومع ذلك، يتم اإلفصاح عن مخصص الخسارة وإدراجه في احتياطي القيمة العادلة.

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

المجموعة أن المقترض ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، قد تبقى 

بها من خالل الحسابات التذكيرية خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات  بعض األصول المالية المشطوبة من الناحية الفنية والمحتفظ

 المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

 النقد وما يماثل النقد 3-7

 

اريخ ت يتكون النقد وما يماثل النقد من نقد في الصندوق وأرصدة بنكية وسندات خزانة وإيداعات بأسواق النقد وودائع تستحق خالل ثالثة أشهر من

 .الموحد المركز المالي بيانتملكها. يتم إدراج النقد وما يماثل النقد بالقيمة المهلكة في 

 

 من بنوك ةمستحقمبالغ  3-8
 

من البنوك  ةوتشمل المبالغ المستحقمن البنوك بالتكلفة المهلكة ناقصاً أي مبالغ مشطوبة ومخصصات االنخفاض في القيمة.  ةمستحقمبالغ الدرج التُ 

 أرصدة بنك مسقط لدى البنوك واإليداعات والقروض للبنوك.
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  ممتلكات ومعدات وبرامج 3-9
 

بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. وتتضمن التكلفة المصروفات المنسوبة بصفة  يتم قياس

يسيّة( ت رئامباشرة إلى اقتناء األصل. عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجّية مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة )مكون

 للممتلكات والمعدات.

 

 تدرج تكاليف برامج الحاسب اآللي المرتبطة مباشرة بمنتجات البرامج المعروفة والفريدة التي تقع تحت سيطرة المجموعة وتنطوي على منافع

قسط أصل باستخدام طريقة الاقتصادية محتملة تتجاوز تكاليف السنة الواحدة كأصول غير ملموسة. تهلك تكاليف برامج الحاسب اآللي المدرجة ك

أعوام. تتم إعادة تقييم األراضي والمباني بالملكية الحرة كل خمس سنوات وفقاً ألسعار السوق  10-5الثابت على مدى العمر االنتاجي المقدر بفترة 

خر اآلشامل الخل دضمن المن إعادة التقييم  المفتوح على أساس االستخدام الحالي من قبل مثمن مستقل. يتم قيد الزيادات في القيمة الدفترية الناشئة

درج كاحتياطي إعادة التقييم في حقوق المساهمين. تحمل االنخفاضات التي تخصم الزيادات السابقة لنفس األصل في دخل شامل آخر وتخصم تو

الدخل الشامل الموحد. عند االستبعاد يتم تحويل   بيانمقابل احتياطيات أخرى في حقوق المساهمين مباشرة. تحمل كافة االنخفاضات األخرى في 

الدخل   يانبالتحويالت من فائض إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة ال تتم من خالل وفائض إعادة التقييم ذو الصلة مباشرة إلى األرباح المحتجزة. 

ً للتوزيع حتى يتم بيع األصلالشامل الموحد.  ال يتم استهالك األرض. يحتسب االستهالك لألصول ذي الصلة.  ليس احتياطي إعادة التقييم متاحا

لى النحو ع األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص تكلفتها أو مبالغ إعادة التقييم إلى قيمها المتبقية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة

 اآلتي:

 

 األعوام 

 50 - 20 مبانٍ 

 10 - 5 أثاث وتركيبات ومعدات

 5 - 3 مركبات

 

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

 

 المقدرة. دتُخفض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة القابلة لالستردا

 

 الدخل الشامل انبيتحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت من البيع مع القيمة الدفترية وتدرج تحت بند "إيرادات تشغيل أخرى" في 

 .الموحد

 

من المنافع  ا تزيدالدخل الشامل الموحد عند تكبد المصروف. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندمبيان يتم تحميل اإلصالحات والتجديدات في 

 كبدها.عند تات كمصروف الموحد الدخل الشامل بيانالمستقبلية المضمنة في بند الممتلكات والمعدات. يتم إدراج جميع المصروفات األخرى في 

 

 ضمان قيد البيع 3-10

 

صلة أساس المبلغ القائم للقروض والسلف ذات التقتني المجموعة في بعض األحيان عقارات كسداد لبعض القروض والسلف. يتم إدراج العقارات على 

ن إعادة التقييم م الناتجة أو القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها، أيهما أقل. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة من االستبعاد والخسائر غير المحققة

 الدخل الشامل الموحد.بيان في 
 

 تجميع األعمال والشهرة 3-11

 

ة بتاريخ لاب تجميع األعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية. ويتم قياس تكلفة االستحواذ وفقا إلجمالي المقابل المحول المقاس بالقيمة العاديتم احتس

وق غير قاالستحواذ ومبلغ أي حقوق غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. ولكل عملية تجميع أعمال، تقوم المجموعة باالختيار بين قياس الح

اج التكاليف رالمسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو الحصة المناسبة لصافي أصول الشركة المستحوذ عليها القابلة للتحديد. ويتم إد

 المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها ويتم إدراجها ضمن المصروفات اإلدارية.

 

لى األعمال، فإنها تقوم بتقييم األصول وااللتزامات المالية المفترضة لتقوم بتصنيفها بشكل مناسب وفقا للشروط عندما تقوم المجموعة باالستحواذ ع

بل ق التعاقدية، والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ. وهذا يشتمل فصل المشتقات الضمنية في العقود األساسية من

 الشركة المستحوذ عليها.

 

محتفظ بها سابقا بقيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم إدراج ناتج أي ربح السهم األفي حال تم تجميع األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس حصة 

  أو خسارة في الربح أو الخسارة.

 

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

دلة مع إدراج التغيرات األدوات الماليّة، بالقيمة العا 9رقم للتقارير المالية الدولي  المعيارالمصنفة كأصل أو التزام، والتي تعتبر أداة مالية في نطاق 

تقارير المالية لالدولي لمعيار الفي القيمة العادلة إما بالربح أو الخسارة أو كتغير في الدخل الشامل اآلخر. إذا لم تكن االلتزامات العرضية ضمن نطاق 

المناسب. وال يتم إعادة قياس االلتزامات العرضية المصنفة كحقوق مساهمين ويتم احتساب  لتقارير الماليةل لمعيار الدوليل، يتم قياسها وفقا 9رقم 

 التسوية الالحقة ضمن حقوق المساهمين.

 

 ودائع 3-12
 

افة إلى تكلفة باإلضالودائع من البنوك والعمالء وسندات الدين وااللتزامات الثانوية هي مصادر تمويل المجموعة، ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة إن 

 المعاملة، ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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 ضريبة الدخل 3-13
 

ها لألنظمة المالية المعمول بيشتمل مصروف ضريبة الدخل على الضرائب الجارية والمؤجلة. يتم تكوين مخصص لمصروف ضريبة الدخل وفقاً 

 في سلطنة ُعمان.
 

ى نحو لتمثّل الضريبة الجارية الضريبة المتوقعة مستحقة الدفع على الدخل الضريبي للعام باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي تطبق ع

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

في  اإدراج ضريبة الدخل في الربح أو الخسارة باستثناء ما يتعلق منها بعناصر مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين، ففي هذه الحالة يتم إدراجهيتم 

 حقوق المساهمين.
 

تزامات ألغراض ألصول وااللتحتسب أصول/التزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية العمومية على الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية ل

ية القيمة والتقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. تستند قيمة مخصص الضريبة المؤجلة على الطريقة المتوقعة لتحقيق الضريبة أو تس

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

اح ضريبيّة بتُراَجع القيمة الدفتريّة ألصول ضريبة الدخل المؤّجلة بتاريخ كل تقرير وتُخفض إلى الحد الذي يصبح فيه من غير المحتمل أن تتوفّر أر

لة.  كافية للسماح باستغالل كل أو جزء من أصل ضريبة الدخل المؤجَّ

 

 أصول ائتمانية 3-14

 

وإدارة الشركات وإدارة االستثمارات وخدمات استشارية ألطراف أخرى. وتنطوي هذه الخدمات على اتخاذ المجموعة توفر المجموعة خدمات األمانة 

 البياناتهذه  مانة فياألقرارات التخصيص والشراء والبيع فيما يتعلق بنطاق واسع من األدوات المالية. ال تدرج هذه األصول التي يحتفظ بها بصفة 

 .الموحدةالمالية 

 

 أوراق قبول 3-15

 

تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام المقابل لها في االلتزامات األخرى.  الموحدالمركز المالي  بيانيتم اإلفصاح عن أوراق القبول في 

 لذا ال توجد هناك ارتباطات خارج الميزانية العمومية بالنسبة ألوراق القبول.

 

 عقود إعادة الشراء وإعادة البيع 3-16

 

 كأصول مرهونة عندما يكون للجهة المحولالموحدة المالية  البياناتيتم إعادة تصنيف األوراق المالية المبيعة الخاضعة التفاقيات إعادة الشراء في 

، أيهما لعمالءإليها الحق بموجب العقد أو العرف في بيع أو إعادة رهن الضمان. ويُضّمن التزام الطرف المقابل في الودائع من البنوك أو الودائع من ا

لبنوك أخرى أو عمالء آخرين، أيهما كان مالئماً. يعامل  كان مالئماً. تسجل األوراق المالية المشتراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع كقروض وسلف

المالية التي  قالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كفائدة وتستحق على مدى تاريخ االتفاقية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يحتفظ باألورا

 .الموحدةالمالية  البياناتتم إقراضها للجهات المقابلة في 

 

 لمحاسبة حسب تاريخ المتاجرة والتسويةا 3-17

 

ألصل. ا يتم إدراج جميع المشتريات والمبيعات "العادية" لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي ترتبط فيه الجهة المعنية بشراء

القوانين  خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامةً فيالمشتريات والمبيعات العادية هي تلك التي تتعلق باألصول المالية التي تتطلب تسليم األصول 

 أو حسب األعراف السائدة في السوق.

 

 عقود اإليجار 3-18
 

 األنشطة اإليجارية للمجموعة وكيفية حسابها (1)
 

 5 محددة من عام واحد إلىيستأجر البنك العديد من المكاتب ومرافق التخزين ومساحات التجزئة لفروعه. وعادة ما يتم إبرام عقود اإليجار لفترات 

 أعوام.

 

سعارها أقد تتضمن العقود عناصر إيجارية وغير إيجارية. وتخصص المجموعة المقابل المالي في العقد للعناصر اإليجارية وغير اإليجارية بناء على 

جارية، اختار عدم فصل العناصر اإليجارية وغير اإليالنسبية المستقلة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إيجار العقارات التي يكون البنك مستأجًرا لها، فقد 

 وبدالً من ذلك يقوم بحساب هذه العناصر كعنصر إيجار واحد.

 

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

 

يا على أساس القيمة الحالية. تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات يتم قياس األصول وااللتزامات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئ

 اإليجار الثابتة )بما في ذلك دفعات ثابتة في جوهرها(، ناقصا أي مديونيات لحوافز اإليجار.

 

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

ة ميتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالز

 للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.
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 لسياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(ا  3

 

 )تابع( عقود اإليجار 3-18

 )تابع( األنشطة اإليجارية للمجموعة وكيفية حسابها( 1)
 .وجدت تستخدم المجموعة المعدل الذي يقارب المعدل الخالي من المخاطر الذي تم تعديله لمخاطر االئتمان ومدة اإليجار والضمانات الخاصة به إن

 

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

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

 

 اس أصول حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل ما يلي:يتم قي

 .مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار 

 أي دفعات إيجارية سددت في أو قبل تاريخ البدء ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة  

 أي تكاليف مباشرة أولية، و 

 .تكاليف صيانة الموقع 

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

 

  يانبيتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في 

شهرا أو أقل. ال يوجد لدى المجموعة أي أصول منخفضة  12الدخل الشامل الموحد. وتعرف عقود اإليجار قصيرة األجل بأنها عقود إيجار مدتها 

 تاريخ التقرير. كما فيالقيمة جوهرية 

  

 خيارات تمديد وفسخ العقود (2)

ويتم ممارسة غالبية خيارات التمديد واإلنهاء من قبل المجموعة والمؤجر توجد خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار عبر المجموعة. 

ر االعتبافي وعة المعني. ال يتم إدراج خيارات التمديد في مدة عقد اإليجار إال إذا كان اإليجار مضموناً إلى حد معقول )أو لم يتم إنهاؤه(. تضع المجم

 (.د) 4ضاح عدة عوامل لتحديد مدة اإليجار كما هو مذكور في اإلي

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 3-19

 

الدخل الشامل  بيانتدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة بالنسبة للموظفين العُمانيين وفقاً لقانون التأمينات االجتماعية كمصروف في 

 الموحد عند تكبدها.

 

للموظفين غير العُمانيين، وهو يمثل خطة غير ممولة لمنافع تقاعد محددة، هو مقدار المنفعة إن التزام المجموعة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة 

 المستقبلية التي جناها هؤالء الموظفون في مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسابقة.

 

 ربحية السهم الواحد 3-20

 

ة الربح أو الخسارة المنسوبة لحمل بقسمةة. تُحتسب ربحية السهم األساسية تقوم المجموعة بعرض ربحية السهم األساسية والمعدلة ألسهمها العادي

على المتوسط المرّجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.  1دائمة من الفئة الرأسمالية الوراق األفوائد على بعد الاألسهم العادية لدى المجموعة 

دائمة من الة رأسماليالوراق األفوائد على للمجموعة بعد الأو الخسارة المنسوبة لحملة األسهم العادية أما ربحية السهم المعدلة فتحتسب بتعديل الربح 

 ويل.حوالمتوسط المرّجح لعدد األسهم العادية القائمة لبيان آثار كافة األسهم العادية المعدلة المحتملة، والتي تشتمل على أوراق قابلة للت، 1الفئة 

 

  رأس المال 3-21

 

ة المنسوبة تُصنف األسهم العادية التي لها توزيعات أرباح اختيارية واألسهم / األدوات المؤهلة األخرى كحقوق مساهمين. وتُعَرض التكاليف اإلضافيّ 

لمقابل المقبوض لالضريبة. ويتم تسجيل فائض القيمة العادلة  بعدمباشرةً إلى إصدار أسهم جديدة بحقوق المساهمين كاقتطاع من المتحصالت، بالصافي 

 على القيمة االسمية لألسهم المصدرة كعالوة إصدار في حقوق المساهمين.

 

 اقتراضات 3-22

 

ملة المتكبدة. اتدرج االقتراضات مبدئياً بالقيمة العادلة، وتمثل متحصالت إصدار القروض )أي القيمة العادلة للمقابل المقبوض(، صافية من تكاليف المع

الدخل الشامل بيان ي دة فيتم بيان االقتراضات الحقاً بالتكلفة المهلكة؛ ويتم إدراج أي فرق بين المتحصالت صافية من تكاليف المعاملة والقيمة المستر

 الموحد على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 

لحالة، اتُدرج الرسوم المدفوعة على إنشاء تسهيالت التمويل كتكاليف معامالت للقرض إذا أصبح سحب بعض أو كل التسهيالت أمراً محتمالً. في هذه 

ل الرسوم حتى يحدث السحب. و عندما ال يكون هناك دليٌل على أّن سحب بعض أو كل التسهيالت أمر محتمل، تتم رسملة الرسوم كدفعات مسبقة تؤجَّ

 لخدمات السيولة وتهلك على مدى فترة التسهيالت المتعلقة بها.
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 السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  3

 

 توزيعات األرباح من األسهم العادية 3-23

 

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

  األرباح المرحلية من حقوق المساهمين عند دفعها.

 

 مية.وتُعاَمل توزيعات أرباح العام التي يتم اعتمادها بعد تاريخ التقرير كحدث بعد تاريخ الميزانية العمو

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 3-24

 

ن. اتستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ضمن السقف المقرر من قبل الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة ُعم

 ويتم تسجيل هذه التكاليف كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

 

 المحاسبيّة الجوهرية التقديرات واالجتهادات 4
 

طبيق من اإلدارة القيام بإعداد تقديرات وافتراضات تؤثر على تللتقارير المالية معايير الدولية البما يتوافق مع  الموحدةالمالية  البياناتيتطلب عرض 

ة التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على الخبرالسياسات المحاسبية والمبالغ الظاهرة لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات. تستند هذه 

ً لبناء التقديرات حول القيم الدفتري ً للظروف، والتي تشكل نتائجها أساسا لألصول  ةالسابقة وعوامل أخرى متعددة والتي يعتقد بأنها معقولة وفقا

 ذه التقديرات.وااللتزامات التي ال تتضح بسهولة من مصادر أخرى. النتائج الفعلية قد تختلف عن ه

 

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

رات الحالية والمستقبلية. على الفت التقديرات إذا كانت التعديالت تؤثر فقط على الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر

 للبيانات ةتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهري

 .  42ضاح رقم في هذا اإليضاح، كما تم اإلفصاح عن تقديرات محددة للقيمة العادلة في اإلي الموحدةالمالية 

 

  التقديرات المحاسبية الجوهرية للمجموعة هي:

 

  قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (أ)

االئتمانية المتوقعة لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استخدام  الخسائريتطلب قياس مخصص 

ر لخسائء عن السداد والعمالز احتمالية عجل المثال االئتماني )علی سبيوك السلوالمستقبلية ول الظروف االقتصادية اح نماذج معقدة وافتراضات هامة

 لناتجة(.ا

 

 .7-2-41إيضاح باالئتمانية المتوقعة  الخسائرتم شرح تفاصيل المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس 

 

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

 .تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

  االئتمانية المتوقعة. الخسائراختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس 

  عة. االئتمانية المتوق بالخسائرتحديد العدد والحجم النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات / األسواق المرتبطة 

  االئتمانية المتوقعة. الخسائرإنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس 

معيار الموجب ( بالمرحلة األولى والثانيةألصول المالية غير منخفضة القيمة )ليوضح الجدول التالي مقارنة بين مخصصات البنك لخسائر االئتمان 

تجة بناء على ترجيح االحتماالت لثالث سيناريوهات مع مخصصات خسائر االئتمان النا 2021ديسمبر  31كما في  9تقارير المالية رقم الدولي لل

 .%100عن محاكاة كل سيناريو مرجح بنسبة 

2021ديسمبر  31في   2020ديسمبر  31في    

 حساسية تقديرات انخفاض القيمة

 

الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

لاير عماني 
 باآلالف

األثر على 
 الخسائر

االئتمانية 
 المتوقعة

لاير عماني 
 باآلالف

الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

لاير عماني 
 باآلالف

األثر على 
 الخسائر

االئتمانية 
 المتوقعة

لاير عماني 
 باآلالف

متها قي لم تنخفض  التي  ألصول المالية لالخسارة االئتمانية المتوقعة 

  161,803  220,090 9لتقارير المالية رقم الدولي ل معيارالبموجب 

     محاكاة

 (20,141) 141,662 (27,623)   192,467 %100مرجحة بنسبة  -الحالة التصاعدية 

 (1,374) 160,429 (11,738)   208,352 %100مرجحة بنسبة  - األساسيةحالة ال

 21,974 183,777  43,274   263,364 %100بنسبة  ةمرجح - ةالتنازلي الحالة
 

ة ترجيح والحالة التصاعدية والحالة التنازلية بنسب األساسيةحالة الاالئتمانية المتوقعة، تعتبر المجموعة ثالثة سيناريوهات، وهي  الخسائروالحتساب 

 7-2-41على التوالي. للمزيد من المعلومات حول المؤشرات الرئيسية، انظر اإليضاح رقم  ٪30و ٪40و  30٪

 



                                                                                 29      .بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع( التقديرات واالجتهادات المحاسبيّة الجوهرية 4

 

  األدوات الماليةالقيمة العادلة لألدوات المشتقة وغيرها من  )ب(
 

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

رير. وق القائمة في نهاية كل فترة تقالمجموعة تقديراتها الختيار مجموعة طرق متنوعة والقيام بافتراضات تعتمد بشكل رئيسي على ظروف الس

 تستخدم المجموعة تحليل التدفقات النقدية المتوقعة ألصول مالية متنوعة التي لم يتاجر بها في سوق نشطة.  

 

 ، معلومات القيمة العادلة.42تحليل الحساسية للقيمة العادلة للمشتقات واألدوات المالية األخرى مبين في اإليضاح رقم 

 

  الضرائب )ج(
 

ة من عتوجد أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. بالنظر إلى مجموعة واس

لمستقبل لمثل هذه التغييرات في االعالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، والخالفات التي تنشأ بين النتائج الفعلية واالفتراضات أو 

 االفتراضات، قد يحتم إجراء التعديالت في المستقبل لحساب ضريبة الدخل والتي سجلت بالفعل. تقوم المجموعة بتكوين مخصصات، استنادا إلى

لفة، مثل ات يستند على عوامل مختتقديرات معقولة عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات النهائية للربوط الضريبية للمجموعة. مقدار تلك المخصص

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

 

لة لكافّة الخسائر الضريبّية غير المستخدمة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفّ  تخدام ر ربح ضريبي يمكن استُدَرج أصول الضريبة المؤجَّ

لة التي يمكن إدراجها، وذل اً ك استنادالخسائر مقابلها. ومن الضرورّي استخدام اجتهاد اإلدارة الجوهرّي من أجل تحديد قيمة أصول الضريبة المؤجَّ

 ضريبي المستقبليّة.إلى التوقيت المحتمل ومستوى األرباح الضريبيّة المستقبلّية، باإلضافة إلى استراتيجّيات التخطيط ال

 

 يظهر الجدول التالي أثر التغير في الضريبة:

 

2021ديسمبر  31في   2020ديسمبر  31في    

 حساسية االفتراضات المستخدمة في احتساب الضريبة
 نسبة التغير

 (-)+/ التغير (-)+/ %

 %نسبة التغير
 (-التغير )+/ (-)+/

 

 
لاير عماني 

  باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
%5 التغير في مصروف الضريبة   1,717  5٪ 1,615 

 

 :%5وعليه، يظهر الجدول التالي أثر التغير في الضريبة المؤجلة بنسبة 

 

2021ديسمبر  31في   2020ديسمبر  31في    

 أصل / التزام الضريبة المؤجلة )بالصافي(
  %نسبة التغير

/+(-) 
 التغير 

/+(-) 

 %نسبة التغير
 (-التغير )+/ (-)+/

 

 
لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

 321 ٪5  280  %5 أثر التغير 
 

 

 (19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد تأثير (د)
 

من  .  للمزيد(19-تم االعتماد على بعض التقديرات فيما يتعلق بالخسائر المتوقعة الناتجة عن التأجيالت المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد

 .43المعلومات ، يرجى مراجعة إيضاح 

 

 الجوهري النفوذتقييم ( ه)

 ٪20(، على الرغم من أن المجموعة تمتلك أقل من مالجوهري للمجموعة على شركة سيكو ش.م.ب. ) النفوذفي تقييم  االجتهاداتتم تضمين بعض 

 .10 إيضاحمن حقوق التصويت. لمزيد من المعلومات، راجع 

 

  االستمراريةمبدأ ( و)

زمة أجرت إدارة المجموعة تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية وانتهت إلى أن المجموعة لديها الموارد الال
قدرة  حول جوهريا   ثير شكا  تلمواصلة أعمالها في المستقبل القريب. باإلضافة إلى ذلك، فلم يصل إلى علم اإلدارة أي حاالت عدم تأكد مادي قد 

 على أساس مبدأ االستمرارية. الموحدةالمجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وبالتالي، فقد تم إعداد البيانات المالية 
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    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 وأرصدة لدى البنوك المركزية يةنقد 5

 

  2021  2020 

 
 لاير عماني  

  باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 164,606  199,602  النقدية
 500  500  وديعة رأس المال لدى البنوك المركزية
 324,787  612,746  أرصدة أخرى لدى البنوك المركزية 
 167,005  234,387  شهادات إيداع لدى البنوك المركزية

  1,047,235 
(11) 

 656,898 
   يطرح: مخصص انخفاض القيمة  -

  1,047,224  656,898 

 

 مخصص خسائر انخفاض القيمة: الحركة في فيما يلي تحليل 

  2021  2020 

  

 لاير عماني 

  باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
 -  -  يناير 1في 

 -  11  مكون خالل السنةال

 -  11  ديسمبر 31في 

 

، بلغ متوسط الحد األدنى للرصيد الذي تم 2021ال يمكن سحب وديعة رأس المال لدى البنوك المركزية بدون موافقة البنك المركزي المعني. خالل 

 مليون لاير عماني(.  :2020276.1مليون لاير عماني ) 288.0 لدى البنوك المركزية االحتفاظ به كاحتياطيات قانونية

 

 من بنوك ةستحقبالغ مم 6

 

 2021  2020 

 
 لاير عماني 

  باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
    المهلكةبالتكلفة 

 114,074  83,249 أرصدة لدى بنوك أخرى

 384,257  447,754 إيداعات بين البنوك

 78,951  240,020 قروض لبنوك

 771,023  577,282 
 (2,496)  (5,872) يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة

 765,151  574,786 
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    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع( من بنوك ةستحقبالغ مم 6

 مخصص خسارة انخفاض القيمة:في حركة لفيما يلي تحليل ل
 

 2021  2020 

 
 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
    

 766   2,496  يناير  1في 
 1,731   3,376  مكون خالل السنةال

 (1)  - المفرج عنه خالل السنة
 2,496  5,872 ديسمبر 31في 

    
 

 قروض وسلف / مديونيات تمويل إسالمي       7

 قروض وسلف 

 
 2021  2020 

 
 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
    

  3,974,066    3,906,951  قروض
  290,748    318,756  السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان

  174,096    159,223  إيصاالت أمانةقروض مقابل 
  111,445    110,929  كمبياالت شراء وخصم

  283,739  سلف أخرى
 3,475,756  

  289,053  
  قروض شخصية وسكنية  3,254,009 

  8,255,354    8,093,417  
 (362,131)   (424,956)  يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة

  7,830,398    7,731,286  

    

 

 مديونيات تمويل إسالمي
 

 2021  2020 

 
 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
    

  491,809    499,093  تمويل اإلسكان
  42,099    44,787  تمويل األفراد

  751,408    861,074  تمويل الشركات
  1,404,954    1,285,316  

 (33,947)   (43,935)  انخفاض القيمةيطرح: مخصص خسائر 
  1,361,019    1,251,369  

 

 مخصص خسارة انخفاض القيمة:في حركة الفيما يلي تحليل 
 

 2021  2020 

 لاير عماني  
  باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

  
    

 314,786   396,078 يناير  1في 

 106,039   120,962 خسائر االئتمانيةللانخفاض قيمة 

 18,086   18,984 الفائدة المجنبة خالل العام

 (34,711)  (47,277) لخسائر االئتمانيةلقيمة المبالغ مستردة من انخفاض 
 (5,546)   (5,955) خالل العام المسترداحتياطي الفائدة 

 (3,186)   (13,961) مشطوب خالل العام

 638   66 المحفظة التذكيرية من محولال

 (19)   39 تحويل عمالت أجنبيةفروق 
 (9)  (45) حركات أخرى

 396,078   468,891 ديسمبر 31في 

 

ي نمليون لاير عما  356.5، بلغت القروض و السلف التي لم يتم تحصيل فوائد تعاقدية عنها أو لم يتم إدراجها ما قيمته2021ديسمبر  31في 

 يانبمليون لاير عماني(.  تظهر الفوائد التعاقدية المجنبة واستردادها بالتالي في صافي دخل الفوائد وإيرادات التمويل اإلسالمي في   2020:337.8)

 الدخل الشامل الموحد.  
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    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 أصول أخرى 8

 

 2021  2020 

 
 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
    

  143,736   111,663 (18أوراق قبول )إيضاح 

 (178)   (229) يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة

  143,558   111,434 صافي أوراق القبول
 ً   49,693   31,183 مديونيات أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما

  35,429   21,813 (37القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح 

  7,294   6,474 (19أصل الضريبة المؤجلة )إيضاح 

  84,614   3,793 أخرى
  100   100 ضمان مقيد بالبيع )بالصافي(

 174,797   320,688  

 

: 2020ني )لاير عما بمبلغ ال شيء المخصصات بعد صافيبال ، استحوذت الشركة األم على ضمانات تبلغ قيمتها صفر لاير عماني؛2021خالل عام 

 مانيلاير ع ال شيءتم بيع جزء من الضمان بمبلغ  القرض. لسدادلاير عماني(  بمبلغ ال شيء المخصصاتبعد صافي بال؛ لاير عماني ال شيء

مليون لاير  4.80: 2020)بقيمة ال شيء مخصص  عن البنك أفرجفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني، وو (.مليون لاير عماني 6.51: 2020)

 جميع الممتلكات. بيعمليون لاير عماني( حتى يتم  0.03: 2020مليون لاير عماني ) 0.03 بمبلغ( واحتفظ عماني

 

 استثمارات في أوراق مالية 9

  

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

  الخسارة

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 المجموع   المهلكةالتكلفة    اآلخر

 2021ديسمبر  31كما في  
 لاير عماني

  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

               أسهم مدرجة:

  70,243      -    69,867   376 أوراق مالية أجنبية

  5,572      -    5,572   - قطاع الخدمات األخرى

  2,094      -      -   2,094 وحدات صناديق استثمارية

  6,516      -    5,967   549 الخدمات الماليةقطاع 

  1,789      -    1,789   - قطاع الصناعة

         

        أسهم غير مدرجة:

  5,300      -      -   5,300  أوراق مالية أجنبية

  10,657      -   1,379   9,278  أوراق مالية محلية

  102,171      -   84,574   17,597  استثمارات حقوق الملكيّة

        

        دين مدرج:

  981,173    977,670    3,503      -  سندات حكومية

  38,468    5,055    33,413      -  سندات أجنبية

  96,308    75,105    21,203      -  سندات محلية

         

        دين غير مدرج:

  588,922    588,922      -      -  أذون الخزانة

  9,101    5,133    3,968      -  سندات محلية

  1,713,972    1,651,885   62,087  - إجمالي استثمارات الديون

        

يطرح: مخصص خسائر انخفاض 

 (4,647)   (2,502)   (2,145)   - القيمة

  1,709,325    1,649,383    59,942   - استثمارات الدين

         

 1,811,496  1,649,383  144,516  17,597 أوراق مالية في راتاستثما

 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حيث تخطط المجموعة  أدوات حقوق المساهمينقامت المجموعة بتصنيف بعض االستثمارات في 

 االحتفاظ بهذه االستثمارات على المدى الطويل ألسباب استراتيجية.  
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 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تابع( استثمارات في أوراق مالية 9

 

  

القيمة العادلة من 
الربح أو خالل 

  الخسارة

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 المجموع   التكلفة المهلكة   اآلخر

 2020ديسمبر  31كما في  
لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

               أسهم مدرجة:

  68,290      -   63,738    4,552  أوراق مالية أجنبية

  6,153      -    6,153      -  قطاع الخدمات األخرى

  5,132      -      -    5,132  وحدات صناديق استثمارية

  6,196      -    5,614    582  قطاع الخدمات المالية

  1,689      -    1,689      -  قطاع الصناعة
         

        أسهم غير مدرجة:

  2,643      -    602    2,041  أوراق مالية أجنبية

  9,811      -    1,655    8,156  أوراق مالية محلية
  302      -      -    302  وحدات صناديق استثمارية

  100,216      -    79,451    20,765  استثمارات حقوق الملكيّة  

        

        دين مدرج:

  921,897    919,472    2,425      -  سندات حكومية
  36,326    5,074    31,252      -  سندات أجنبية
  97,710    75,046    22,664      -  سندات محلية

         

        دين غير مدرج:

  676,041    676,041      -      -  أذون الخزانة
  18,892    13,243    5,649      -  سندات محلية

  1,750,866    1,688,876    61,990      -  إجمالي استثمارات الديون

        

يطرح: مخصص خسائر انخفاض 

 (3,733)   (859)   (2,874)      -  القيمة

  1,747,133    1,688,017    59,116      -  استثمارات الدين

         

  1,847,349    1,688,017    138,567    20,765  أوراق ماليةفي ات استثمار

 

 كالتالي: الدينملخص الحركة في انخفاض استثمارات 

 

 2021  2020 

 لاير عماني باآلالف  لاير عماني باآلالف 

      

 1,613  3,733 يناير  1في 

 2,122  915 خالل السنة مكونال

 (2)  (1) / أخرى فروق صرف العملة

 3,733  4,647 ديسمبر 31في 
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    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 مالية )تابع(استثمارات في أوراق  9
 

 األوراق المالية: ات فيستثماراالفيما يلي ملخص الحركة في 
 

  

الدين  استثمارات
القيمة العادلة من ب

خالل الدخل الشامل 
  اآلخر 

استثمارات حقوق 
الملكيّة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

المهلكةالتكلفة   اآلخر   

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 اإلجمالي  الخسارة

  
لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

                    

  1,847,349    20,765    1,688,017    79,451    59,116  2021يناير  1في 

 (180)    3   32  (216)    1  فروق صرف العملة

  3,007,112    3,182    2,990,237    6,728    6,965  إضافات

 (3,051,265)   (9,036)   (3,026,975)  (11,182)   (4,072)  واسترداد استبعادات

من التغير  )خسارة(/ ربح
  9,730    1,973      -    10,421   (2,664)  في القيمة العادلة

مخصص خسائر انخفاض 
 (915)      -   (1,645)      -    730  القيمة

خصم / عالوة  هالكإ
 (1,014)      -   (1,031)      -    17  اإلصدار

  666      -    748      -   (82) الحركة في فوائد مستحقة
أرباح/ )خسائر( محققة 

  13    710      -   (628)   (69) عند البيع

 1,811,496  17,597  1,649,383  84,574  59,942 2021ديسمبر  31في 
 
 

  

الدين  استثمارات
القيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
  اآلخر 

استثمارات حقوق 
الملكيّة بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

  التكلفة المهلكة  اآلخر

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 اإلجمالي  الخسارة

  
 لاير عماني
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

                    

  1,452,903    25,934    1,282,288    84,724    59,957   2020يناير  1في 

 (34)    75   (35)   (74)      -  فروق صرف العملة

  3,967,875    1,841    3,953,762    8,277    3,995  إضافات

 (3,566,003)   (7,080)   (3,549,802)  (4,492)   (4,629)   واسترداداستبعادات 

من التغير )خسارة(  /ربح
 (4,486)    13      -   (5,651)    1,152  العادلةفي القيمة 

مخصص خسائر انخفاض 
 (2,122)      -   (558)      -   (1,564)  القيمة 

إهالك خصم / عالوة 
 (1,268)      -   (1,308)      -    40  اإلصدار

  3,817   -   3,670      -    147  الحركة في فوائد مستحقة
محققة  أرباح/ )خسائر(

 (3,333)   (18)      -   (3,333)    18  عند البيع

 1,847,349  20,765   1,688,017    79,451    59,116  2020ديسمبر  31في 

 

 استثمار في شركة تابعة 10

 سابقة( شقيقةحصة األغلبية في شركة مسقط المالية )شركة  بيع
 

 2021مارس  15في والرياض، المملكة العربية السعودية. ب، كان للشركة األم شركة تابعة مملوكة بالكامل في شركة مسقط المالية  2020في عام 
(، وهي شركة رائدة في مسيكو ش.م.ب )شركة  إلى شركة مسقط المالية في ٪72.71 حصة ملكية بنسبة ببيع الشركة األم تاريخ السريان( قامت)

 لمن قبل مصرف البحرين المركزي(، بعد الحصو كبنك للخدمات الشاملةالستثمار )مرخص له للسوق وبنك لإدارة األصول اإلقليمية ووسيط وصانع 
من  38.563.894مليون لاير عماني، حيث تم مبادلة  5.614تم االستحواذ عن طريق مقايضة أسهم بقيمة وقد الموافقات ذات الصلة.  كافةعلى 

سهم قائم. ونتيجة لهذه  6,000,000األسهم القائمة لشركة مسقط المالية بعدد سهًما من إجمالي  4,362,491أسهم خزينة سيكو بحصة أغلبية بلغت 
 سيكو. شركة في % 9يمتلك البنك حصة  شركة مسقط المالية بينمامن  %72.71نسبة سيكو  شركة امتلكت، المعاملة
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 )تابع( استثمار في شركة تابعة 10

 )تابع( سابقة(شقيقة حصة األغلبية في شركة مسقط المالية )شركة  بيع
 

 الدخل للشركة التابعة: وبيانوفيما يلي بنود الميزانية العمومية الرئيسية 

   2021  2020 

 

لاير عماني   
 باآلالف

لاير عماني  
 باآلالف

      
 11,616     -    إجمالي األصول

 3,361     -    إجمالي االلتزامات

 6,160     -    رأس المال المصرح به والمصدر

 1,412   228    إيرادات التشغيل

 1,400   241    إجمالي المصروفات

 12  (13)    صافي الربح بعد الضريبة

 
 السيطرة: فقدكما في تاريخ  المحددة شركة مسقط المالية أصولفيما يلي تحليل القيمة العادلة لصافي 

   2021 

 

 لاير عماني   

 باآلالف

    أصول

  6,471    من بنوك ةستحقبالغ مم

  1,877    أوراق مالية استثمارات في 

  1,995    وسلفقروض 

  111    ممتلكات ومعدات

  322   أصول أخرى

    10,776  

    

    التزامات

  2,033    من بنوك ةستحقبالغ مم

  2,046    التزامات أخرى

    4,079  

    

  6,697    صافي األصول 

 ٪72.71    الحصة المباعة

  4,869    صافي أصول الحصة المباعة 

 5,614 القيمة العادلة للمبلغ المقبوض 

 745 حصة األغلبية في الشركة التابعة من بيعصافي الربح الناتج 

 

فقدت المجموعة و. %27.29إلى  %100فعلي ا من  مسقط الماليةشركة نتيجة للمعاملة المذكورة أعاله، تم تخفيض مساهمة الشركة األم في و
، تمت المحاسبة عن البيع على أنه وبالتاليسيكو.  إلى من حصتها وانتقال السيطرة %72.71 بيع نسبة نتيجة مسقط الماليةشركة على  سيطرتها
 في بيان دخل الشركة األم حتى تاريخ فقد السيطرة وتم إلغاء شركة مسقط الماليةتوحيد إيرادات ومصروفات  وقد تملشركة تابعة.  وبيع استبعاد

 كما في تاريخ التقرير. الموحد بالكامل في بيان المركز المالي مسقط المالية شركة والتزامات بأصولاالعتراف 
 

 سيكو كابيتال

لى ع جوهري نفوذمجلس اإلدارة. وبناء  عليه، فإن للبنك وبنسبة تمثيل في   شركة مسقط الماليةفي  %27.29بحصة تبلغ  يحتفظالبنك  زال ما
 .كابيتال سيكوباسم  شركة مسقط الماليةإعادة تسمية  ، تمعقب عملية البيعوقد تم االعتراف باالستثمار كاستثمار في شركة زميلة.  الشركة،

 
 كما يلي: 2021ديسمبر  31القيمة الدفترية لالستثمار في سيكو كابيتال كما في  وبلغت

   
لاير عماني  

 باآلالف
  1,828   الشركة التابعةإلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية لالستثمار بعد 

 (69)   النتائجفي حصة ال

  1,759   2021ديسمبر  31في 
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  2021سبتمبر  31كما في المعلومات المالية المتعلقة بالشركة الزميلة فيما يلي ملخص 

 
لاير عماني  

 باآلالف

 12,340  إجمالي األصول

 5,897  إجمالي االلتزامات

 6,160  رأس المال المصرح به والمصدر

 1,210  إيرادات التشغيل

 (1,481)  إجمالي المصروفات

 (271)  بعد الضريبة لخسارةصافي ا

 

 )م( .سيكو ش.م.ب

، 2021أغسطس  16في وفي ترتيب مقايضة األسهم في سيكو.  %9البنك على حصة ، استحوذ شركة مسقط الماليةحصة األغلبية في  عندما تم بيع
قد زادت مساهمة الحقا  لهذه المعاملة، ثانوي. السوق بالشراء عملية  وذلك من خاللأخرى من األسهم في سيكو  % 1.38 نسبة استحوذ البنك على

  . %10.38البنك إلى 
 

بعض العوامل المنصوص عليها في  ، آخذة في االعتباربوضع اجتهاداتتقوم اإلدارة وق التصويت، من حق ٪20بأقل من في حالة احتفاظ البنك 
قامت اإلدارة بتقييم مستوى تأثير البنك على سيكو وقد . جوهري للمنشأة نفوذللوصول إلى نتيجة حول ما إذا كان  28معيار المحاسبة الدولي 

. وبناء  عليه، ٪20مجلس اإلدارة والشروط التعاقدية على الرغم من أن نسبة المساهمة أقل من في يل تمثال، بسبب جوهري ا نفوذاأن لها  وخلصت إلى
 تم تصنيف هذا االستثمار كشركة زميلة.

 
 كما يلي: 2021ديسمبر  31القيمة الدفترية لالستثمار في سيكو كما في بلغت 

  
لاير عماني 

 باآلالف
  

  5,614   %9القيمة الدفترية لالستثمار عند االستحواذ عن نسبة 

%1.38حيازة حصة ملكية إضافية بنسبة    830  

  6,444  تكلفة االستثمار في شركة زميلة 

 (197)  توزيعات األرباح المستلمة

  236  حصة في النتائج

  24  حصة في الدخل الشامل اآلخر 

  6,507  2021ديسمبر  31في 

 

هري، غير جو سيكوبشركة  الفرق بين المقابل النقدي المدفوع وحصة المجموعة في القيمة العادلة المؤقتة لألصول الخاصة أن ترى المجموعة
سيكو من خالل تطبيق لحيازة في هذه المرحلة، قامت اإلدارة بإجراء محاسبة أولية و .للمجموعة على الشركةالنفوذ الجوهري وذلك عند تحقق 

مؤقت  يكو ال يمكن تحديدها إال بشكلس المحددة لشركة لتزاماتاالألصول ولالقيم العادلة التي سيتم تخصيصها  حيث أنطريقة الشراء المحاسبية 
. دةالموح هذه البيانات الماليةالتي لم يتم االنتهاء منها عند إصدار  بعض األصولإجراؤه ل( الذي يتم PPAلمستقل )ا توزيع سعر الشراء  وذلك نتيجة

، ستعترف المجموعة بأي تعديالت على هذه القيم المؤقتة نتيجة الستكمال المحاسبة األولية في غضون 3وفق ا ألحكام المعيار الدولي للتقارير المالية و
نهاء اللفة بشكل جوهري عن القيم المؤقتة نتيجة القابلة للتحديد مخت لألصولكانت القيم العادلة النهائية  وفي حال. الحيازةشهر من تاريخ  12

 لتشمل تأثير القيم العادلة المعدلة. 2021نتائج  إدراج، فسيتم إعادة ممارسة توزيع سعر الشراء
 

 30ي ف ( وسيكو كابيتال على أساس نتائج الفترة المنتهيةمالحصة في نتائج الشركات الزميلة والدخل الشامل اآلخر لشركة سيكو ش.م.ب ) تظهر
 .2021سبتمبر 

 
 :2021ديسمبر  31فيما يلي ملخص القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات الزميلة كما في 

 

  
لاير عماني   

 باآلالف
    

  1,759    سيكو كابيتال 

  6,507    )م( .سيكو ش.م.ب
 

   8,266  
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 )تابع(  استثمار في شركة تابعة 10

 2021سبتمبر  31المعلومات المالية المتعلقة بالشركة الزميلة كما في فيما يلي ملخص 
 

لاير عماني  
 باآلالف

 245,611  إجمالي األصول

 176,406  إجمالي االلتزامات

 43,749  رأس المال المصرح به والمصدر

 11,082  إيرادات التشغيل

 (7,460)  إجمالي المصروفات

 3,622  بعد الضريبة لخسارةصافي ا

 

  ياتممتلكات ومعدات وبرمج 11

 
ممتلكات ومعدات 

ياتوبرمج   

أصول حق 
 االستخدام
(12)إيضاح   اإلجمالي  

 

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

      2021ديسمبر  31في 
 206,845   58,639   148,206 إجمالي القيمة الدفترية
 (132,658)   (18,923)   (113,735)  االستهالك المتراكم

 74,187  39,716  34,471 صافي القيمة الدفترية

 17,305  6,480  10,825 االستهالك المحمل للعام

      2020ديسمبر  31في 
 193,520  59,063  134,457 إجمالي القيمة الدفترية

 (122,131)  (17,842)  (104,289) االستهالك المتراكم

 71,389  41,221  30,168 القيمة الدفتريةصافي 

 20,250  8,436  11,814 االستهالك المحمل للعام
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 )تابع( ياتممتلكات ومعدات وبرمج 11
 

 

 فيما يلي تفاصيل الممتلكات والمعدات والبرمجيات: 
 

 

     أثاث   

   مركبات  وتركيبات   أراٍض  

 اإلجمالي    معداتو  مبانو 

 

عماني لاير 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

         التكلفة أو التقييم:
  134,457    1,190    122,474    10,793  في 1 يناير 2021

  15,157    20    15,137      -  إضافات خالل العام

 (479)   (479)      -      -  استبعادات

  20    117   (19)   (78)  تحويالت

 (955)      -   (955)      -  تابعةة الغاء االعتراف بشرك

  6      -    6      -  العمالت تحويلتعديالت 

 148,206  848  136,643  10,715 2021ديسمبر  31في 
        

        االستهالك المتراكم:

  104,289    901    98,341    5,047  2021يناير  1في 

  10,825    86    10,538    201  المحّمل للسنة

 (471)   (471)      -      -  متعلق باالستبعاداتال

  20    117   (19)   (78)  تحويالت

 (932)      -   (932)      -  تابعة ةبشركالغاء االعتراف 

  4      -    4      -  العمالت تحويلتعديالت 

  113,735    633    107,932    5,170  2021ديسمبر  31في 

 
       

        صافي القيمة الدفترية:

 34,471  215  28,711  5,545 2021ديسمبر  31في 

 

         التكلفة أو التقييم:
 168,314  1,244  156,277  10,793 2020يناير  1في 

 8,479  234  8,245  - إضافات خالل العام

 (42,333)  (288)  (42,045)  - استبعادات

 (3)  -  (3)  - تعديالت تحويل العمالت

 134,457  1,190  122,474  10,793 2020ديسمبر  31في 
        

        االستهالك المتراكم:

 134,812  1,072  128,708  5,032 2020يناير  1في 
 11,814  117  11,682  15 المحّمل للسنة

 (42,333)  (288)  (42,045)  - متعلق باالستبعاداتال

 (4)  -  (4)  - تعديالت تحويل العمالت

 104,289  901  98,341  5,047 2020ديسمبر  31في 

 
       

        صافي القيمة الدفترية:

 30,168  289  24,133  5,746 2020ديسمبر  31في 
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مليون لاير   2020:55.077مليون لاير عماني )  61.590تتضمن تكلفة األثاث والتركيبات والمعدات أعاله برامج تم االستحواذ عليها بقيمة

  مليون لاير عماني(. 40.325: 2020مليون لاير عماني )  45.749عماني(، وبلغ استهالكها المتراكم 

 

المباني المملوكة و لدى البنك سياسة إلعادة تقييم األراضي والمباني المملوكة له في نهاية كل خمس أعوام. ووفقًا لسياسة البنك، تمت إعادة تقييم األراضي

ً منها من قبل مقيمين مهنيين مستقلين على أساس السوق المفتوح. وفيما لو تم إدراج ملكية  2017خالل عام  األراضي والمباني بالتكلفة مطروحا

 مليون لاير عماني(.   2.832: 2020مليون لاير عماني )  2.803االستهالك، لبلغت القيمة الدفترية ما قيمته

 

 عماني لاير يءال ش، قامت الشركة األم بإدراج التزام الضريبة المؤجلة المتراكمة على الرصيد القائم الحتياطي إعادة التقييم بمبلغ 2021في 

 في الدخل الشامل اآلخر. ال شيء( :2020)

 

 أصول حق االستخدام 12
 

     أثاث   

   مركبات  وتركيبات   أراٍض  

مبانو  معداتو    اإلجمالي    

 

لاير عماني 
  لاير عماني باآلالف  باآلالف

لاير عماني 
 لاير عماني باآلالف  باآلالف

        التكلفة أو التقييم:
  59,063    1,503    4,817    52,743  2021يناير  1في 

  5,062    424      -    4,638  إضافات خالل العام

 (5,166)   (979)   (809)   (3,378)  عقود إيجار مقفلة خالل العام

 (322)   -  (322)   - إلغاء االعتراف بشركة تابعة

  2    -      -    2  تعديل تحويالت فرق العمالت 

  58,639    948    3,686    54,005  2021ديسمبر  31في 

        االستهالك المتراكم:
  17,842    989    2,193    14,660  2021يناير  1في 

  6,480    542    975    4,963  المحّمل للعام

 (5,166)   (979)   (809)   (3,378)  عقود إيجار مقفلة خالل العام

 (234)      -   (234)      -  إلغاء االعتراف بشركة تابعة

  1      -      -    1  تعديل تحويالت فرق العمالت 

  18,923    552    2,125    16,246  2020ديسمبر  31في 

        صافي القيمة الدفترية:
 39,716  396  1,561  37,759 2021ديسمبر  31في 

 
        التقييم:التكلفة أو 

 60,387  1,508  4,044  54,835 2020يناير  1في 

 3,679  3  773  2,903 إضافات خالل العام

 (5,002)  (8)  -  (4,994) عقود إيجار مقفلة خالل العام

 (1)  -  -  (1) تعديل تحويالت فرق العمالت 

 59,063  1,503  4,817  52,743 2020ديسمبر  31في 

        االستهالك المتراكم:
 14,407  497  1,070  12,840 2020يناير  1في 

 8,436  500  1,122  6,814 المحمل خالل العام

 (5,002)  (8)  -  (4,994) عقود إيجار مقفلة خالل العام

 1  -  1  - تعديل تحويالت فرق العمالت 

 17,842  989  2,193  14,660 2020ديسمبر  31في 

        صافي القيمة الدفترية:
 41,221  514  2,624  38,083 2020ديسمبر  31في 
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 التزامات اإليجار    13

 

 على النحو التالي: 2020و  2021ديسمبر  31كما في  يتم عرض التزامات اإليجار

 2021  2020 

 

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

 53,782   50,501  يناير  1في 

 3,679  5,062 إضافات خالل العام

 3,421  3,315 (32إليجار )إيضاح لعقود امصروفات تمويل 

 (10,379)  (9,039) دفعات اإليجار

 -   (3)  إلغاء االعتراف بشركة تابعة

 (2)   2 تعديل تحويل العمالت  

 50,501   49,838 ديسمبر  31في 

 (2,342)  (2,260) يطرح: مصروفات مدفوعة مقدما

 48,159  47,578 (18التزامات إيجار )إيضاح 

    
    التزامات اإليجار

  2,436    2,721  متداولة  
  45,723    44,857  غير متداولة  

  47,578    48,159  

  1,158    819  مصروف مرتبط بعقود إيجار قصيرة األجل 

 

 التزامات اإليجار:يبين الجدول التالي تحليل استحقاق 

 

 
 أقل من

  سنة واحدة
من سنة إلى 

  سنتين
من سنتين إلى 
  خمس سنوات

 أكثر من
  خمس سنوات

 
 اإلجمالي

لاير عماني  
 باآلالف

لاير عماني  
 باآلالف

لاير عماني  
 باآلالف

لاير عماني  
 باآلالف

لاير عماني  
 باآلالف

          2021ديسمبر  31كما في 
  138,761    114,142    10,549    5,893    8,177  األدنى لمدفوعات اإليجارإجمالي الحد 

 (88,923)   (74,105)   (8,619)   (3,003)   (3,196)  يطرح: المبالغ التي تمثل مصروفات التمويل

  49,838    40,037    1,930    2,890    4,981  التزامات إيجار

 
          2020ديسمبر  31كما في 

 142,392  117,108  11,473  5,808  8,003 إجمالي الحد األدنى لمدفوعات اإليجار
 (91,891)  (76,936)  (8,684)  (3,046)  (3,225) يطرح: المبالغ التي تمثل مصروفات التمويل

 50,501  40,172  2,789  2,762  4,778 التزامات اإليجار

 

 ودائع من البنوك 14
 

   2021  2020 

 
لاير عماني   

 باآلالف
لاير عماني  

 باآلالف
      

  351,016    492,576    اقتراضات بين البنوك
  40,723    49,860    أرصدة لدى بنوك أخرى
  547,882    676,029    ودائع أخرى بسوق النقد

    1,218,465    939,621  
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 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 ودائع العمالء 15

 

 تقليدية -ودائع العمالء 

 

   2021  2020 

 
لاير عماني   

  باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
      

    حسابات ودائع

2,569,139   
 2,325,602  

    حسابات ادخار

3,019,363   
 3,013,526  

    حسابات جارية

1,688,774   
 1,767,473  

  258,564    283,860    حسابات تحت الطلب
  63,572    42,915    حسابات هامشية

    

7,604,051  

  7,428,737  

 

 اسالمية  -ودائع العمالء 

 

   2021  2020 

 
لاير عماني   

  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

      

  543,837    608,767    حسابات ودائع
  266,680    297,008    حسابات ادخار

  114,207    104,262    حسابات جارية
  24,796    78,137    الطلبحسابات تحت 
  80,248    82,381    حسابات هامشية

    

1,170,555  

  1,029,768  

 

  .(%28.5: 2020من إجمالي ودائع العمالء ) %28.1كما في تاريخ التقرير، تمثل الودائع من الوزارات والهيئات الحكومية األخرى 

 

 صكوك        16

 

، أصدرت الشركة األم شهادات صكوك المشاركة. وتم تأسيس منشأة خاصة لهذا الغرض )وهي شركة ميثاق صكوك ش.م.م( وهي 2017في يونيو 

  األمين لبرنامج صكوك. والمصدر 

 

لاير عماني لكل  1.000ة مليون لاير عماني )القيمة االسمي 44.6بقيمة  2017كجزء من البرنامج، تم إصدار أول سلسلة من الشهادات في يونيو 

 2019متد لفترة خمسة أعوام من خالل ترتيب تمويل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. تم إصدار السلسلة الثانية من الشهادات في مايو تشهادة( و

م دفع األرباح على الصكوك كل عامين لاير عماني لكل شهادة( وتمتد لفترة خمسة أعوام. يت 1.000مليون لاير عماني )القيمة االسمية  45.6بمبلغ 

 ويتم إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية.

 

 فيما يلي تفاصيل إصدار الصكوك:

 

 صدرت في 
 2020  2021 االستحقاق معدل الربح السنوي المتوقع

   

لاير عماني 
  باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
      

  44,608   44,608 2022-يونيو   %5.00 2017يونيو 
  45,597   45,597 2024-مايو   %5.50 2019مايو 

   90,205   90,205  
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 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 سندات يورو متوسطة األجل 17

 

 تتقوم الشركة األم بإصدار سندات يورو متوسطة األجل تحت برنامج سندات اليورو متوسطة األجل، وهي مقومة بالدوالر األمريكي. هذه األدوا

 لاير عماني، كما استحقتمليون   192.5، تم إصدار سندات بقيمة2021غير قابلة للتحويل وبدون ضمان ومدرجة في بورصة إيرلندا. خالل عام 

 وفيما يلي تفاصيل السندات:. لاير عمانيمليون   192.5ت بقيمةسندا

 

 2020  2021 االستحقاق سعر الكوبون صدرت في 

 لاير عماني    

  باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

      

 192,500  - 2021 مايو  ٪3.75 2016مايو 

 192,500  192,500 2023مارس  ٪4.875 2018مارس 

 -  192,500 2026مارس  ٪4.750 2021مارس 

   385,000  385,000 

 

 التزامات أخرى 18

   2021  2020 

 
لاير عماني   

  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

      

  155,459    149,224    ومصروفات مستحقة  أخرى التزامات
  143,736    111,663    (8أوراق قبول )إيضاح 

  63,607    47,032    انخفاض قيمة الضمانات المالية
انخفاض قيمة االلتزامات غير المسحوبة والحدود غير 

 المستغلة
   9,042    8,999  

  48,159   47,578   (13التزامات إيجار )إيضاح 
  32,001    15,896    (37القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح 

  9,579    6,585    خصم وفائدة غير مكتسبة
  7,396    6,827    مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  866    866    (19التزام ضريبة مؤجلة )إيضاح 

     394,713  469,802 

 

مليون لاير  1.107: 2020مليون لاير ُعماني ) 1.101 بمبلغ كان المحمل للعام والمبالغ المدفوعة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 مليون لاير عماني( على التوالي.  0.717: 2020مليون لاير عماني )  1.501عماني( ومبلغ

 

 :ةالمستغلفيما يلي تحليل الحركات في مخصص خسارة االنخفاض في القيمة للضمانات المالية / االلتزامات غير المسحوبة والحدود غير 
 

 االنخفاض في قيمة الضمانات المالية

   2021  2020 

 

لاير عماني    

  باآلالف

لاير عماني   

  باآلالف

      

  54,142   63,607   يناير  1في  

  9,523   (16,590)     معكوس( خالل السنةالمكون/ )ال 
 (58)    15    / أخرى فروق صرف العملة 

  63,607   47,032    ديسمبر 31في  

 

 مستغلة ارتباطات غير مسحوبة وحدود غير

  2021  2020 

 

لاير عماني   
  باآلالف

لاير عماني   
  باآلالف

     

 10,745   8,999   يناير  1في  

 (1,744)   43    معكوس( خالل السنةالمكون )ال 

 (2)     -   / أخرى فروق صرف العملة 

 8,999   9,042    ديسمبر 31في  
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 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 الضرائب 19
   2021  2020 

 
عماني  لاير  

  باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
      االلتزامات الجارية:

  34,278    37,761    العام الحالي
  13,543    15,170    أعوام سابقة

    52,931    47,821  

 
   2021  2020 

 
لاير عماني   

  باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
      

      :الموحدالدخل الشامل  بيان 
  34,278    37,761    العام الحالي 
 (1,857)   (2,943)   أعوام سابقة 

    34,818   32,421 
      

 (130)  (472)    المتعلق بتكوين وعكس الفروق المؤقتة   
    34,346   32,291 

 
(. لقد تم تعديل الربح المحاسبي ألغراض تحديد مصروف الضريبة للعام. %15: 2020) %15المعدل الضريبي المطبق للشركة األم هو  (1)

د ما ئتتضمن التعديالت المعدة ألغراض الضريبة بنود كٍل من اإليرادات والمصروفات. وبعد تطبيق تلك التعديالت، بلغ متوسط معدل الضريبة السا
 (.%16.50: 2020) %15.34نسبته 

 
( نتيجة األثر %16.50: 2020) % 15.34( ومعدل الضريبة الفعلي بنسبة %15: 2020) %15الضريبة المطبق بنسبة ينشأ الفرق بين معدل 

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

 
مليون لاير ُعماني(   195.649: 2020مليون لاير ُعماني )  223.971تسوية الضرائب على األرباح المحاسبية قبل الضرائب عن العام البالغة (2)

 كما يلي: الموحدةالمالية  بالبياناتوالضرائب المحملة 
 

   2021  2020 

 
لاير عماني   

  باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
      

 29,347                 33,596    ( على الربح المحاسبي قبل الضريبة%15: 2020) %15الضريبة المحملة بنسبة 
      يضاف األثر الضريبي لـ:

 (160)  (290)    دخل غير خاضع للضريبة  
 4,922   4,436    مصروفات غير مقتطعة أو مؤجلة

 139   19    ضرائب أجنبية على دخل من مصدر أجنبي
 30     -    ضريبة تتعلق بشركة تابعة

 المتعلق بتكوين وعكس الفروق المؤقتة
  

 (472)  
                 

(130) 
 (1,857)  (2,943)    عكس مخصص متعلق بأعوام سابقة

 32,291   34,346     الموحدالدخل الشامل  لبيانالضريبة المحملة وفقا 

 
 (.%15 - 2020) %15تم إدراج أصل / التزام الضريبة المؤجلة وفقاً لمعدل الضريبة الفعلي بنسبة  (3)
 

األثر الضريبي ب الموحد الدخل الشامل بيانالمركز المالي والضريبة المؤجلة المستردة/)المحملة( في  بيانيتعلق أصل )التزام( الضريبة المؤجلة في 
 لفي القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستهالك المعجّ  اتوالتغير ، وأصول حق االستخدام،اتللمخصص

 القيمة العادلة. تحوطوالتغيرات في 
 

 أصل ضريبة مؤجلة

 في
  2021يناير  1

معكوس / )محمل( 
الدخل  بيانفي 

  الموحدالشامل 

معكوس / )محمل( 
الدخل  بيانفي 

الشامل اآلخر 
  الموحد

 ديسمبر 31
2021 

 
 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
        أصول:

  3,420      -    646    2,774  األثر الضريبي للمخصصات
  63        -    63  أثر ضريبة أصول حق االستخدام

  4,160  (1,268)     -    5,428  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
    -   (25)      -    25  التغير في القيمة العادلة للتحوط

        

        االلتزام:
 (1,169)      -   (173)   (996)  األثر الضريبي لالستهالك الضريبي المعّجل

  7,294    473    (1,293)   6,474  
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 )تابع( الضرائب 19
 

 

 أصل ضريبة مؤجلة

 في
  2020يناير  1

معكوس / )محمل( 
الدخل  بيانفي 

  الموحدالشامل 

معكوس / )محمل( 
الدخل  بيانفي 

الشامل اآلخر 
  الموحد

 ديسمبر 31
2020 

 

 لاير عماني 

  باآلالف

 لاير عماني 

  باآلالف

 لاير عماني 

  باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
        أصول:

  2,774    -  (117)   2,891 األثر الضريبي للمخصصات
  63   -  (79)  142 أثر ضريبة أصول حق االستخدام

  5,428  1,122  -   4,306  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
  25   19  -   6  التغير في القيمة العادلة للتحوط

        

        االلتزام:

 (996)  -  326  (1,322) األثر الضريبي لالستهالك الضريبي المعّجل

  6,023   130  1,141   7,294  
 

مليون   0.130: 2020مليون لاير عماني )  0.472خالل العام، قامت المجموعة بقيد أصل الضريبة المؤجلة من خالل الدخل الشامل بمبلغ وقدره

 بالمخصصات وأصول حق االستخدام واإلهالك. يتم اإلفصاح عن )رسوم(/ عكس الضريبة المؤجلة تحت بند الدخل الشامل.لاير عماني( فيما يتعلق 
 

مليون   1.141: 2020مليون لاير عماني )  1.293خالل العام، قامت المجموعة بقيد أصل الضريبة المؤجلة من خالل الدخل الشامل بمبلغ وقدره 

. وتم للتحوطلة دلاير عماني( فيما يتعلق بتغيرات القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتغيرات في القيمة العا

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

 

 التزام ضريبة مؤجلة

يناير  1
2021  

 ةالضريب
 )المحملة(/
  المستردة

ديسمبر  31
2021  

 

يناير  1
2020  

 الضريبة
 )المحملة(/
  المستردة

ديسمبر  31
2020 

 
لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

            

 866  -  866  866  -  866 احتياطي إعادة التقييم

 866  -  866  866  -  866 

 

لاير عماني( يتعلق باحتياطي إعادة التقييم، ال شيء : 2020لاير عماني ) ال شيءقامت المجموعة خالل العام بتحميل التزام ضريبة مؤجلة بقيمة 

 المؤجلة تحت بند الدخل الشامل اآلخر.رسوم الضريبة تم اإلفصاح عن والذي يمكن أن يخضع للضريبة في المستقبل. 

 

 يوضح التالي مبلغ الضريبة )المحمل(/ المسترد المرتبط بعناصر الدخل الشامل اآلخر:

 

2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31   

 
 قبل

  الضريبة

 الضريبة
 )المحملة(/
  المستردة

 بعد
  الضريبة

 قبل
   الضريبة

 الضريبة
 )المحملة(/
  المستردة

 بعد
 الضريبة

 
لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
   باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

تحويل عمالت أجنبية لصافي االستثمارات 

 في عمليات أجنبية
 

 (91)  

 

 -     

 

 (91)  

  

(111)   

 

-     

  

(111) 

 (106)   19    (125)    140   (25)    165  العادلة للتحوطالتغير في القيمة 

 (6,644)    1,122    (7,766)   5,886   (1,268)    7,154  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

 حصة في الدخل الشامل اآلخر لشركة زميلة
 

24  

 

-  

 

24  

 

 -      

 

 -     

 

-    

   7,252      (1,293)  5,959  (8,002)   1,141  (6,861) 

 

على بعض التعديالت  الطعن. والبنك بصدد 2018الضريبية للبنك حتى السنة الضريبية  الربوطاستكمال بالسلطات الضريبية في سلطنة عمان قامت 
اإلدارة أن أي ضرائب إضافية قد تنشأ عند استكمال  حيث ترى 2018و  2017التي تم إجراؤها على ربط الضرائب الصادر للسنوات الضريبية 

 .2021ديسمبر  31الربط الضريبي للسنوات الضريبية المفتوحة لن تكون مهمة للمركز المالي للمجموعة في 
 

 

 

 

 

 

  



                                                                                 45      .بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 التزامات ثانوية 20

 

 2021  2020 

 
 لاير عماني 

  باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
    

 26,180  13,090 يناير 1في 
 (13,090)  (13,090) يطرح: المستحق خالل العام

 -  13,090 

  

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

  ألغراض احتساب كفاية رأس المال.

 

 رأس المال 21

 

 المالرأس 

سهم وقيمة  3,500,000,000: 2020لاير عماني ) 0.100سهم وقيمة كل سهم   4,500,000,000من  المصرح به البنكيتكون رأس مال 

: 2020لاير عماني للسهم الواحد ) 0.100بقيمة  سهما    3,574,474,792، تم إصدار 2021ديسمبر  31لاير عماني(. في  0.100كل سهم 

دفعها بالكامل. أسهم البنك مدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية إصدارها ولاير عماني للسهم الواحد( وتم  0.100سهماً بقيمة   3,249,522,539

 وبورصة البحرين وبورصة لندن. تم االدراج في بورصة لندن بواسطة سندات إيداع دولية يصدرها البنك.

 

 المساهمون الرئيسيون

 

 أو مع شركات المجموعة األخرى كالتالي: فرديةسواًء بصفة  البنكأو أكثر من رأس مال  %10نسبة كان المساهمون الذين يملكون 

 

2020   2021 
 نسبة التملك % عدد األسهم   نسبة التملك % عدد األسهم

      

 ٪23.63 844,805,580 شؤون البالط السلطاني  23.63٪ 768,005,073

 ٪11.77 420,590,963  الماليةمجموعة دبي   11.77٪ 382,355,421

 

 عالوة اإلصدار 22

 

الل اإللزامية خ القابلة للتحويلالعام وإصدار الحقوق وتحويل السندات  الطرحالمحصلة عند إصدار األسهم من خالل  اإلصدار العالوةتمثل عالوة 

 الرصيد في عالوة إصدار األسهم غير متاح للتوزيع. السنوات السابقة.

 

 احتياطيات قانونية وعامة 23

 

 احتياطي قانوني (1)
 

من صافي ربح العام إلى االحتياطي القانوني إلى  %10، ينبغي على الشركة األم تحويل 2019وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية العُماني لعام 

مليون لاير عماني   10.831وخالل العام، تم تحويل مبلغ قدرهأن يبلغ الرصيد المتراكم لالحتياطي القانوني ثلث رأس المال المدفوع للشركة األم. 

 مليون لاير عماني( من األرباح إلى االحتياطي القانوني. بعد هذا التحويل، بلغ االحتياطي القانوني للشركة األم ثلث رأس مالها.  5.158:  2020)

 

 احتياطي عام (2)

 

  هيكل رأس مالها.تم تكوين االحتياطي العام لدعم عمليات المجموعة و

 

 معاد هيكلتهاالقيمة / احتياطي القروض الانخفاض احتياطي  (3)
 

  أ( احتياطي انخفاض القيمة:
 

مالية للتقارير اللمعيار الدولي ل، وفي سنة التطبيق، إذا كان مخصص انخفاض القيمة المكون وفقا 1149وفقاً لتعميم البنك المركزي العماني رقم ب م 

أقل من مخصص انخفاض القيمة المكون وفقا للمباد  التوجيهية التنظيمية، يجب تحويل الفائض كنسبة من صافي الربح بعد الضرائب إلى  9رقم 

احتياطي تنظيمي "احتياطي انخفاض القيمة" ضمن حقوق المساهمين للشركة األم. في السنوات الالحقة، إذا كان مخصص انخفاض القيمة المكون 

)أي المحمل إلى الربح والخسارة( أقل من مخصص انخفاض القيمة المكون وفقا للمباد  التوجيهية  9لتقارير المالية رقم الدولي للمعيار لوفقا 

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

خفاض القيمة التنظيمي لحساب كفاية رأس المال أو لإلعالن عن أي توزيعات أرباح. إن استخدام احتياطي ال يمكن أن يستخدم البنك احتياطي ان

 انخفاض القيمة الذي تم إنشاؤه أعاله يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني.

 
 BSD/CB&FLCs/2021/002في إطار تدابير الدعم الهادفة إلى تخفيف تأثير الجائحة الحالية، أصدر البنك العماني المركزي التعميم رقم و

ي يمات البنك المركزالمتوازي في احتساب المخصصات اإلضافية طبقا لتعلقاف المؤقت للمنهج والذي نص على اإلي  2021مارس  18 بتاريخ
 .2022و  2021 تينالمالي تينالعماني للسن
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 )تابع( احتياطيات قانونية وعامة 23

 
 ب( احتياطي القروض المعاد هيكلتها:

 

لعاملة ا قامت الشركة األم بإنشاء احتياطي لحسابات معاد هيكلتها طبقاً للوائح البنك المركزي العُماني. ويمثل هذا االحتياطي مخصصات الحسابات

هذا االحتياطي غير متاح لرأس المال النظامي أو توزيعات األرباح. وسوف يتم تحويل هذا االحتياطي إلى األرباح المحتجزة المعاد هيكلتها. إن ولكن 

 عند أداء هذه الحسابات بشكل مرضي وفقاً للمباد  التوجيهية التنظيمية.

 

 احتياطي القرض الثانوي (4)
 

مبلغ قيمته  لتم تكوين احتياطي القرض الثانوي وفقاً إلرشادات بنك التسويات الدولية والبنك المركزي العماني. خالل العام، قامت الشركة األم بتحوي

 مليون لاير عماني( الحتياطي القرض الثانوي من األرباح المحتجزة. 13.090: 2020) لاير عماني ال شيء

 

لاير عماني(. وبتاريخ االستحقاق، فإن االحتياطي الذي يبلغ  13.090: 2020مليون لاير عماني خالل العام ) 13.090ه تم تسديد قرض ثانوي قيمت

  لاير عماني( والمتعلق بهذا القرض تم تحويله إلى االحتياطي العام. 13.090: 2020مليون لاير عماني ) 13.090

 

 1أوراق رأسمالية دائمة من الفئة  24
 

مليون لاير ُعماني. ويتألف رأس المال اإلضافي  130بقيمة  1، أصدر البنك وديعة رأسمالية ضمن رأس المال اإلضافي الفئة 2017أبريل في شهر 

من التزامات مباشرة وغير مشروطة وثانوية وغير مضمونة على البنك ويتم تصنيفها كحقوق مساهمين وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  1الفئة 

تاريخ استرداد ثابت أو نهائي. يمكن للبنك في البداية طلب رأس المال بعد  1التصنيف. وليس لدى رأس المال اإلضافي الفئة  -ألدوات المالية : ا32

 لعُماني.اوفقاً ألحكام وشروط االتفاقية وخاضعاً للموافقة المسبقة للبنك المركزي ذلك يكون و بعدهما خمس سنوات على األقل من تاريخ األداة، و

 

. ومن ثم يتم إعادة %5.5فائدة بالقيمة االسمية من تاريخ اإلصدار إلى تاريخ الطلب األول بمعدل سنوي ثابت يبلغ  1يحمل رأس المال اإلضافي الفئة 

ن حقوق تعامل معها كخصم متحديد معدل الفائدة وفقاً ألحكام وشروط االتفاقية. ويتم سداد الفائدة على فترات نصف سنوية في نهاية المدة ويتم ال

و تتضاعف. أالمساهمين. وسوف يتم دفع الفوائد حصرا من األرباح القابلة للتوزيع في البنك، ولن تكون تراكمية، وأي فائدة لم يتم دفعها لن تتراكم 

بي هذا األداة ا يتعلق بأي فترة الحقة. تلولن يكون للمودع أي حق في الحصول على هذا المبلغ غير المدفوع في المستقبل، حتى ولو دفعت الفائدة فيم

 كما هو منصوص عليه في معايير بازل والبنك المركزي العماني. 1جميع متطلبات إصدار رأس المال اإلضافي الفئة 
 

 توزيعات األرباح المقترحة 25

على شكل أسهم مجانية. هذا و  %5و نقدية  على شكل توزيعات % 30 ، % 35دل ، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بمع2021بالنسبة لعام 

مليون لاير عماني على   107.234وذلك بإجمالي مبلغ عادي لاير عماني لكل سهم  0.030سيحصل المساهمون في البنك على أرباح نقدية بواقع 

أي سيصدر البنك ما مجموعه  ،سهمأ 20سيحصل المساهمون على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل  ،رأس المال الحالي للبنك. وعالوة على ذلك

مليون لاير عماني. هذا وستكون األرباح النقدية واألسهم المجانية الموصى  17.872سهماً و بذلك سيكون مجموع قيمة األسهم  178,723,739

 المختصة.جتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين والجهات التنظيمية والرقابية ابها رهناً بالحصول على موافقة 

جانية والتي على شكل أسهم م ٪10، و يةقدتوزيعات نعلى شكل  ٪25، و ٪35، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بنسبة 2020بالنسبة لعام 

أرباح ، وبالتالي حصل المساهمون على توزيعات 2021مارس  23بتاريخ ن في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي انعقد ووافق عليها المساهم

مليون لاير عماني على رأس مال البنك  81.238لاير عماني لكل سهم بإجمالي  0.100لاير عماني لكل سهم عادي بقيمة  0.025نقدية قدرها 

لاير  0.100سهم بقيمة  324,952,253أسهم عادية مجموعها  10بنسبة سهم واحد لكل  مجانيةالحالي. باإلضافة إلى ذلك ، فقد حصلوا على أسهم 

 مليون لاير عماني. 32.496عماني للسهم بقيمة 

 

 صافي األصول للسهم الواحد 26

 

 2,020.844المنسوبة إلى حملة األسهم العادية بمبلغ  2021ديسمبر  31يستند احتساب صافي األصول للسهم الواحد إلى صافي األصول كما في 

ً )  3,574,474,792 عدد لاير عماني( وإلىمليون  1,913.648: 2020مليون لاير عماني ) ً عاديا سهماً  3,249,522,539: 2020سهما

 .2021ديسمبر  31عادياً( وهي عدد األسهم القائمة كما في 

 

 التزامات عرضية وارتباطات 27

 

 دعاوى قضائية )أ(
 

 الدعاوى ليست محتملة أو جوهرية. . وترى اإلدارة أن هذه2021ديسمبر  31كان هناك عدد من الدعاوى القضائية القائمة ضد الشركة األم في 

 

 ارتباطات متعلقة بالتسهيالت االئتمانية )ب(
 

ضمان بغرض لتتضمن االرتباطات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية االرتباطات الخاصة بتقديم التسهيالت االئتمانية واالعتمادات المستندية وخطابات ا

 تلبية احتياجات عمالء الشركة األم.

 

ددة حباطات تقديم االئتمان في ارتباطات تعاقدية لتقديم القروض واالئتمانات المتجددة. وتتمتع االرتباطات عموًما بتواريخ انتهاء صالحية متتمثل ارت

  أو شروط أخرى للفسخ وتتطلب دفع الرسوم.

 

  قود التزامات نقدية مستقبلية.بما أن االرتباطات يمكن أن تنتهي دون سحبها فإنه ليس من الضروري أن يمثل إجمالي مبالغ الع
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 )تابع( التزامات عرضية وارتباطات 27
 

 )تابع( ارتباطات متعلقة بالتسهيالت االئتمانية )ب(
  بنود العقد. بتؤدي االعتمادات المستندية والضمانات القائمة إلى ارتباط الشركة األم بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميل عن األداء بموج

 
مليون لاير   394.5: 2020مليون لاير ُعماني ) 222.2بلغت قيمة ارتباطات منح التسهيالت االئتمانية غير القابلة لإللغاء في تاريخ التقرير 

  ُعماني(.
 

 بتاريخ التقرير، بلغت االرتباطات بالنيابة عن العمالء كاآلتي:
   2021  2020 

 
 لاير عماني   

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
      

 307,091  475,710    اعتمادات مستندية
 1,559,056  1,357,451    ضمانات

   1,833,161  1,866,147 

 
 ارتباطات رأسمالية )ج(

 
 كما في تاريخ التقرير، االرتباطات الرأسمالية هي كما يلي:

   2021  2020 

 
 لاير عماني   

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
      

 682  797   شراء ممتلكات ومعدات

 
 38، بإستثناء ما تم ذكره في إيضاح : ال توجد أصول مرهونة(2020في تاريخ التقرير، لم تقم المجموعة برهن أي من أصولها كضمان ) )د(
 

 3.9: 2020مليون لاير عماني ) 5.8في تاريخ التقرير، كان المبلغ المستحق الدفع عن األسهم المدفوعة جزئياً التي تحتفظ بها المجموعة  )هـ(
  مليون لاير عماني(.

 
 / االستثمارات اإلسالمية إيرادات الفوائد/ إيرادات من التمويالت 28

 

  

2021  2020 

 

  

 لاير عماني 
  باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

      

 381,903   380,671    قروض وسلف
 11,068   7,558    من البنوك مبالغ مستحقة
 44,801   56,476    استثمارات

   

 444,705   437,772 
 61,695   69,044    مديونيات تمويل إسالمي

 598   31    مستحقات إسالمية من بنوك
 5,970   8,063     استثمار إسالمي

   

 77,138   68,263 
    

 521,843   506,035 

 
 .4-4-41المعدل السنوي الفعال على األصول المنتجة مدرج باإليضاح رقم 

 
 مصروفات الفوائد/ توزيعات على المودعين 29

 

  

2021  2020 

 

  

 لاير عماني 
  باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

      

 112,591   114,746    ودائع العمالء

 1,160   369     التزامات ثانوية

 13,863   11,162    اقتراضات بنكيّة

 15,922   16,743    سندات يورو متوسطة األجل

 

  

 143,020   143,536 
      

 31,205   33,388    ودائع العمالء اإلسالمية

 4,869   4,895    صكوك

 4,295   5,004    اقتراضات البنك اإلسالمية

 

  

 43,287   40,369 
   

 186,307   183,905 

مليون لاير عماني( التي يقدمها  11: 2020مليون لاير عماني ) 11الجوائز بقيمة  برامجيشمل مصروف الفوائد على ودائع العمالء مستحقات مقابل 

مليون لاير عماني  1.5 مستحقات في برامج الجوائز بقيمة ةالعمالء اإلسالمييشمل توزيع األرباح على ودائع  البنك إلى أصحاب ودائع التوفير.

 .التوفيرمليون لاير عماني( لحاملي ودائع  1: 2020)

 

 .4-4-41المعدل السنوي الفعلي على االلتزامات المحملة بفوائد مدرج بإيضاح رقم 
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 إيرادات عموالت ورسوم )بالصافي( 30
 

مليون لاير  1.525هي بالصافي من العموالت والرسوم المدفوعة والتي تبلغ  الموحدالدخل الشامل  ببيانإيرادات العموالت والرسوم المدرجة 

 مليون لاير عماني(. 1.542: 2020عماني )

 

 إيرادات تشغيل أخرى 31

   2021  2020 

 
 لاير عماني   

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
      

  34,772    32,018    صرف عمالت أجنبية
  13    1,973     في القيمة العادلة لألصول المالية اتالتغير

    -    641    صافي الربح المحقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة

  6,152    3,476     إيرادات توزيعات أرباح
  568    1,922    إيرادات أخرى

   

 40,030    41,505  

 

ما  2021ديسمبر  31بلغت إيرادات توزيعات األرباح المدرجة على استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة المنتهية في 

تعلق يألف لاير عماني(  130: 2020ألف لاير عماني ) 162 مبلغ مليون لاير عماني(، منها  4.961: 2020مليون لاير عماني )  2.753قيمته 

  باالستثمارات المباعة خالل العام.

 

 ألف لاير عماني. 745حصة األغلبية في شركة تابعة بمبلغ  بيعتتضمن اإليرادات األخرى أرباح 

 

 مصروفات تشغيل أخرى 32

 

   2021  2020 

 
 لاير عماني   

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
      

 69,491   68,453    رواتب الموظفين
 15,157   22,430    تكاليف أخرى للموظفين

 5,751   6,316    مساهمات في برنامج التأمينات االجتماعية
 1,107   1,101    مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

    98,300   91,506 
 58,145   63,597    مصروفات إدارية
 6,299   8,514    تكاليف إشغال

 3,421   3,315    (13مصروفات تمويل على اإليجار )إيضاح 
 231   428    مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

    174,154   159,602 

 

 النقد وما يماثل النقد       33

 على المبالغ التالية:الموحد التدفقات النقديّة  بيانيشتمل النقد وما يماثل النقد المدرج في 

 

   2021  2020 

 
 لاير عماني   

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
      

  258,527   344,959   من البنوك ةستحقبالغ مم
  656,398   1,046,735   وأرصدة لدى البنوك المركزية يةنقد

  675,318   588,922   أذون الخزانة
 (387,258)   (585,166)   ودائع من البنوك

   1,395,450   1,202,985  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                 49      .بنك مسقط ش.م.ع.ع
  

    الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 ربحية السهم الواحد 34

 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  1وراق رأسمالية دائمة من الفئة ألفوائد بعد التحتسب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة ربح العام 

 العام على النحو التالي:

 2021  2020 
للشركة األم لربحية السهم الواحد األساسية )لاير ُعماني الربح المنسوب إلى حاملي األسهم العادية 

   189,625  باآلالف(

             

163,358 
 (7,168)   (7,150)  )لاير عماني باآلالف( 1األوراق الرأسمالية الدائمة من الفئة فوائد على يخصم: 

  182,475    156,190  

 )ألف سهم( خالل السنة الصادرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 

3,574,475  3,574,475 
    

 0.044  0.051 ربحية السهم الواحد األساسية )لاير ُعماني(
    

 

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

 

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

 

 2021  2020 
    

 3,094,784   3,249,523  يناير 1في 
 324,952   324,952  2021تأثير األسهم المجانية المصدرة خالل 
 154,739     -  2020تأثير األسهم المجانية المصدرة خالل 

 3,574,475  3,574,475  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 35

 

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

 تمادعمصلحة جوهرية فيها. تعمل المجموعة في معامالت مع أطراف ذات عالقة فقط وفقًا ألسس تجارية بحتة والقوانين واللوائح ذات الصلة. يتم ا

ما ك الموحدالمركز المالي  بيانشروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة البنك وإدارته. إن األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في 

 في تاريخ التقرير هي كما يلي:

 

   2021  2020 

 
 لاير عماني   

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
      اإلدارة الرئيسيونأ( أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو 

 746  792   قروض وسلف
 1,688   1,616    حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

      

      ب( المساهمون الرئيسيون وآخرون

  126,724    130,211    قروض وسلف
  32,980    34,029    حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 6,754  4,657   اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وارتباطات أخرىالتزامات العمالء بموجب 
 

 :الموحدةالمالية  البياناتفيما يلي اإليرادات والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن 

 

   2021  2020 

 
 لاير عماني   

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
      اإلدارة الرئيسيونأ( أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو 

 35   30     إيرادات الفوائد
 45   43    مصروف الفوائد

 147   343    مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
 84   85     أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

      ب( المساهمون الرئيسيون وآخرون

  8,997   5,857    إيرادات الفوائد
  944    770     فوائدالمصروفات 
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 معامالت أطراف ذات عالقة )تابع( 35

 

ن نسبة وفيما يلي تحليل القروض أو السلف أو المديونيات والتعرضات غير الممولة المستحقة من األطراف ذات العالقة أو من المساهمين الذين يملك

 والمبالغ المشطوبة:أو أكثر من أسهم البنك أو أفراد أسرهم، ناقصاً كافة المخصصات  10%

 

    2021  2020 
 

 
 لاير عماني   

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
       

 -  31,482   شؤون البالط السلطاني 

 33,176  24,076   شركات المجموعة معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني 
 101,048  80,102   أخرى 

    135,660  134,224 

 

 المتكبدة على الودائع:مصروفات الفوائد 

 

 أو أكثر من أسهم البنك أو أفراد عائالتهم خالل العام: %10فيما يلي تحليل بنود المصروفات المدفوعة إلى األطراف ذات العالقة أو من يملكون 

 

   2021  2020 

 
 لاير عماني   

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
      

 239  214   شؤون البالط السلطاني
 405  337   معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته

 345  262   أخرى

   813  989 

 

 تعويضات لإلدارة العليا

 

. يعتبر البنك أن أعضاء اللجنة التنفيذية لإلدارة هم من موظفي 2021( باللجنة التنفيذية لإلدارة في عام 6: 2020) نموظفي 5تتألف اإلدارة العليا من 

 .افصاحات األطراف ذات العالقة 24اإلدارة العليا ألغراض معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

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

 كما في تاريخ التقرير، كما يلي: الموحدالمركز المالي  بيانهامة. وقد تم إدراج األرصدة المتعلقة بهذه األطراف ذات العالقة في 

 

   2021  2020 

 
 لاير عماني   

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
      

 422  296   قروض وسلف
 1,595  1,464    حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 

 :الموحدةالمالية  البياناتفيما يلي اإليرادات والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن 

   2021  2020 

 
 لاير عماني   

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
      

 17  12   إيرادات فوائد
 45  43   مصروفات فوائد

 2,820   2,599   رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
 60   36   منافع ما بعد التوظيف

 

/ مدفوعة تم إدراجها كمصروف خالل فترة التقرير وهي تتعلق بموظفي اإلدارة العليا. بعض  ستحقةإن المبالغ المبينة في الجدول أعاله هي مبالغ م

 . يتم تأجيلها وفقا  للقوانين الرقابية في هذا الشأنتعويضات اإلدارة العليا  بنود

 

 أنشطة ائتمانية 36

 

ي األموال إجمالإن تحتوي أنشطة المجموعة االئتمانية على أنشطة إدارة االستثمار حيث تزاولها بصفتها أمين ومدير لعدة صناديق استثمار وأفراد. 

 كما يلي: الموحد للمجموعة المركز المالي بيانالتي تديرها المجموعة ولم يتم إدراجها ضمن 

 

   2021  2020 

 
 لاير عماني   

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
      

 1,005,963  708,111   أموال مدارة
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 )تابع(  أنشطة ائتمانية 36

 

 الموحدةالمشاركة مع المنشآت المهيكلة غير 

 

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

 

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

   2021  2020 

 

 لاير عماني   
  باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

      

 251,395  184,886   أموال مدارة

 

للخسارة هو  . والحد األقصى للتعرضموحدةيوضح الجدول التالي تحلياًل للقيم الدفترية للحصص التي تحتفظ بها المجموعة في منشآت مهيكلة غير 

 القيمة الدفترية لألصول المحتفظ بها.

   2021  2020 

 

 لاير عماني   
  باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

      

 7,791  6,402   المحتفظ بها القيمة الدفترية لألموال

 

ة التي ترعاها لتعتبر المجموعة نفسها راعية لمنشأة مهيكلة عندما تسهل إنشاء هذه المنشأة. ويوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالمنشآت المهيك

 المجموعة، والتي ال تملك المجموعة أي حصة فيها.

   2021  2020 

 

 لاير عماني   
  باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

 
  

   

 123,142  157,559   أموال مدارة

 511  515   عموالت وأتعاب

 

 المشتقات 37

 

لي بين د مافي سياق األعمال العادية، ترتبط المجموعة بالعديد من أنواع المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة. األداة المالية المشتقة هي عق

المدفوعات على التحركات في سعر واحد أو أكثر من األدوات المالية أو المعدل االستداللي أو المؤشر. تدرج هذه األدوات المشتقة طرفين تعتمد فيه 

خدام ة باستالمشتقبالقيمة العادلة. القيمة العادلة لألداة المشتقة هي ما يساوي الربح أو الخسارة غير المدرجين من المقارنة مع السوق بالنسبة لألداة 

تستخدم و األسعار السائدة بالسوق أو أساليب التسعير الداخلية. تدرج األرباح والخسائر غير المحققة في الربح والخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.

 المجموعة األدوات المالية المشتقة التالية:

  

 أنواع منتجات المشتقات

 

تعاقدية إما لشراء أو بيع عمالت أو سلع أو أدوات مالية بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل. العقود اآلجلة والمستقبلية اآلجلة هي اتفاقيات 

سب حالعقود اآلجلة مصممة للتعامل بها في السوق الفوري. كما أن اتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة هي أدوات مستقبلية ألسعار الفائدة مصممة 

 الفائدة اآلجلة لقروض اعتبارية لفترة محددة من الزمن متفق عليها تبدأ بتاريخ محدد في المستقبل.االحتياجات بحيث تعمل على تثبيت أسعار 

 

لة في العادة بعقود مقايضات أسعار الفائدة هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين لمقايضة الفائدة استناداً إلى مبلغ تقديري محدد. تتبادل األطراف المتقا

 المتغيرة استناداً إلى قيمة تقديرية بعملة واحدة.معدالت الفائدة الثابتة و

 

بسعر محدد  اليةالخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق وليس االلتزام إما في شراء أو بيع مقدار معين من السلع أو العمالت األجنبية أو األداة الم

 إما في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية محددة.  

 

 التحوطمشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض ال

 

بغرض تخفيض تعرضها لمخاطر العمالت  التحوطكجزء من إدارة أصولها والتزاماتها تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالية المشتقة في أغراض 

االستراتيجي ضد جميع مخاطر المركز  التحوطى أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعة إضافة إل يتحقق ذلك من خالل تحوطومعدالت الفائدة. 

 المالي.

 

ضد مخاطر عملة محددة على وجه الخصوص. باإلضافة إلى ذلك، تستخدم  للتحوطتستخدم المجموعة عقود صرف عملة أجنبية آجلة ومقايضات 

 ثابتة.ن بعض القروض والودائع ذات معدالت الفائدة الضد التغييرات في التدفقات النقدية الناشئة م للتحوطالمجموعة عقود مقايضات معدالت الفائدة 

 

استراتيجي عن طريق رصد إعادة تسعير األصول وااللتزامات المالية والدخول في مقايضة معدالت  تحوطبالنسبة لمخاطر معدالت الفائدة، يتم إجراء 

، تتم المحاسبة عن األدوات المالية التحوطلمحاسبة  غير مؤهلاالستراتيجي  التحوطحصة من مخاطر معدالت الفائدة. وحيث أن  للتحوط منفائدة 

 المشتقة ذات الصلة على أنها معامالت مشتقة منتظمة.  
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 )تابع( المشتقات 37

 

ة على من حركة مخاطر معدالت الفائد للتحوطالقيمة العادلة  تحوطاتأبرمت الشركة األم عقود مقايضات معدالت الفائدة التي يتم تصنيفها على أنها 

ها فسندات يورو متوسطة األجل وبعض ودائع عمالئها. وباإلضافة إلى ذلك، أبرمت المجموعة أيضاً عقود مقايضات معدالت الفائدة التي يتم تصني

قيمة العادلة ية. يتم تسجيل التغير المتراكم في المن مخاطر تقلبات التدفقات النقدية عن التزاماتها الثانو للتحوطالتدفقات النقدية  تحوطاتعلى أنها 

التقرير،  بتاريخ .الموحد المركز المالي بيانكجزء من قيمها الدفترية، وبالتالي يتم عرضها في  التحوطلاللتزامات المغطاة المنسوبة إلى مخاطر 

 عادلة  اليوجد أية تحوطات قائمة سواء كانت تحوطات تدفقات نقدية أو تحوطات بالقيمة ال

   

القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، والتي تكون مساوية لقيم السوق، إضافة إلى تحليل القيم االسمية  أدناهيوضح الجدول المبين 

ت قياس التغيرا هوفقاً لفترة االستحقاق. وتعادل القيم االسمية القيم األساسية لألداة المشتقة والمعدل المرجعي أو المؤشر وهو األساس الذي يتم بموجب

 في قيمة المشتقات.  

 

           2021ديسمبر  31

لاير عماني 
 باآلالف

 االستحقاق حتى فترةالالقيمة التقديرية حسب        

 

القيمة 
 العادلة
 الموجبة

 

 القيمة
 العادلة 

  السالبة

 إجمالي القيمة
  شهرا 12-4  أشهر 3خالل   االسمية

 12أكثر من 
 شهرا  

 (8)إيضاح  
 

)إيضاح 
18)         

            

  13,059 مقايضات معدالت الفائدة
 

 12,250    757,880   -   189,320    568,560  

 2,092 عقود شراء السلع
 

483  90,254  78,321  10,944  989  

  497  عقود بيع السلع
 

 2,061    90,254   78,321   10,944    989  

  501  عقود شراء آجلة
 

 614   

 

1,530,089   1,014,565   289,713    225,811  

  5,664  عقود بيع آجلة
 

 488   

 

1,523,534   1,010,528   288,238    224,768  

 21,813  
 

 15,896   

 

3,992,011   2,181,735   789,159   1,021,117 

 

2020ديسمبر  31  
           

 1,592 القيمة العادلة تحوطات
 

-  192,500  -  192,500  - 

 -  13,090  -  13,090  164  - التدفقات النقدية تحوطات

 672,823  70,392  -  743,215  24,615  25,554 مقايضات معدالت الفائدة

 -  7,901  20,077  27,978  191  1,263 عقود شراء السلع

 -  7,901  20,077  27,978  1,251  209 عقود بيع السلع

 19,584  444,446  1,259,448  1,723,478  293  684 عقود شراء آجلة

 19,346  439,514  1,259,679  1,718,539  5,487  6,127 عقود بيع آجلة

 35,429  32,001  4,446,778  2,559,281  1,175,744  711,753 

 

 اتفاقيات إعادة الشراء 38
 

 :دالموح المقابلة كما في تاريخ التقرير في بيان المركز المالي وااللتزاماتالجدول التالي القيمة القائمة لألوراق المالية المباعة  يوضح

 2021  2020 

 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني  

 باآلالف
    

 -   87,368 األوراق المالية االستثمارية المباعة بموجب معامالت إعادة الشراء

 

 الشراء أعاله: يوضح الجدول التالي االلتزامات المقابلة بموجب معامالت إعادة

 2021  2020 

 لاير عماني  

 باآلالف

 لاير عماني  

 باآلالف

    
         -   62,410         مبالغ مستحقة من البنوك
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 التوزيع الجغرافي لألصول وااللتزامات 39
 

 فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول وااللتزامات كالتالي:
 

  غمانسلطنة  2021ديسمبر  31في  

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
  أوروبا  األخرى

الواليات 
المتحدة 
 اإلجمالي  أخرى  األمريكية

لاير عماني  
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

            وأرصدة لدى يةنقد

  1,047,224      -      -      -    107,005    940,219  البنوك المركزية

  765,151    123,148    39,350    58,672    461,786    82,195  من البنوك لغ مستحقةمبا

  9,191,417    60,408      -    233    169,349    8,961,427  قروض وسلف

  1,811,496    229,287      -    90    100,752    1,481,367  استثمارات

  248,984    37      -      -    1,021    247,926  ممتلكات ومعدات وأصول أخرى

  13,064,272    412,880    39,350    58,995    839,913    11,713,134  إجمالي األصول

            

  1,218,465    322,861      -    105,477    753,047    37,080  ودائع من البنوك

  8,774,606    9,689    509    617    408,665    8,355,126  ودائع العمالء

 /يورو متوسطة األجل سندات

  480,979      -      -    390,379      -    90,600  صكوك

  447,644    25      -      -    15,173    432,446  التزامات أخرى وضريبة

  21,50,844      -      -      -      -    2,150,844  أموال المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق 

  13,072,538    332,575    509    496,473    1,176,885    11,066,096  المساهمين
 

 

            2020ديسمبر  31في 

  656,898      -      -      -    182,687    474,211  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

  574,786    149,963    53,732    49,308    279,786    41,997  من البنوك مبالغ مستحقة

  8,982,655    50,798      -      -    191,396    8,740,461  قروض وسلف

  1,847,349    402,450    1,617    1,413    100,534    1,341,335  استثمارات

  392,077      -      -      -    13,806    378,271  ومعدات وأصول أخرىممتلكات  

  12,453,765    603,211    55,349    50,721    768,209    10,976,275  إجمالي األصول

            

  939,621    249,180      -    36,127    585,431    68,883  ودائع من البنوك

  8,458,505    43,860    683    16,704    486,316    7,910,942  ودائع العمالء

سندات يورو متوسطة 

  481,170      -      -   390,570     -   90,600  /صكوكاألجل

  517,623    16      -      -    23,920    493,687  التزامات أخرى وضريبة

  13,198      -    13,198      -      -    -   التزامات ثانوية

  2,043,648      -      -      -      -    2,043,648  المساهمينأموال 

  إجمالي االلتزامات وحقوق

  12,453,765    293,056    13,881   443,401   1,095,667   10,607,760 المساهمين
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 معلومات قطاعّية 40
 

أخذ اتيجية. وتأخذ اللجنة باالعتبار األعمال من منظورين جغرافي وانتاجي. جغرافياً، تحددت اإلدارة قطاعات التشغيل على أساس التقارير التي تمت مراجعتها من قبل اللجنة التنفيذية التي يتم استخدامها التخاذ قرارات استر

 اإلسالمية حيث أن جميع هذه االعمال موجودة في سلطنة عمان. التحليل القطاعيتبار أداء البنك ككل في ُعمان واألسواق العالمية. ويتم تقسيم السوق العماني إلى خدمات مصرفية للشركات ولألفراد والخدمات المصرفية باالع

 وفقاً للمواقع الجغرافية كما يلي:
 

 :2021بر ديسم 31للسنة المنتهية في 

 2021  2021  2021  2020  2020  2020 

  اإلجمالي    دولي    سلطنة عمان   اإلجمالي   دولي    سلطنة عمان  

 

لاير عماني  

   باآلالف

لاير عماني  

   باآلالف

لاير عماني  

   باآلالف

لاير عماني  

    باآلالف

لاير عماني  

    باآلالف

لاير عماني  

  باآلالف
            

 437,772       9,795  427,977   444,705    5,878    438,827  إيرادات الفوائد

 (143,536)  (5,082)  (138,454)  (143,020)   (1,817)   (141,203)  مصروف الفوائد

 68,263  -  68,263   77,138      -    77,138  إيرادات من التمويل اإلسالمي / االستثمارات

 (40,369)  -  (40,369)  (43,287)      -   (43,287)   على المودعين توزيعات

  92,328   3,688   88,640    99,914    1,870    98,044  إيرادات عموالت ورسوم )بالصافي(
  42,081   2,922   39,159    40,030    344    39,686  إيرادات التشغيل األخرى

 456,539  11,323  445,216   475,480    6,275    469,205  إيرادات التشغيل

            

 (159,602)  (4,720)  (154,882)  (174,154)   (3,926)   (170,228)  مصروفات التشغيل األخرى

 (20,250)  (560)  (19,690)  (17,305)   (394)   (16,911)  استهالك

 (81,038)  (12,947)  (68,091)  (60,217)   (1,337)   (58,880)  صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول المالية

 -  -  -   167    167      -  من الشركات الزميلة اإليراداتحصة في 

 (32,291)  (169)  (32,122)  (34,346)   (19)   (34,327)  مصروفات الضريبة

 (293,181)  (18,396)  (274,785)  (285,855)   (5,509)   (280,346)  اإلجمالي

 163,358  (7,073)  170,431   189,625    766    188,859  ربح/ )خسارة( العام

  12,453,765    408,761   12,045,004    13,072,538    310,723    12,761,815  إجمالي األصول

 10,410,117  345,974  10,064,143    10,921,694    236,319    10,685,375   االلتزاماتإجمالي 

 8,479  111  8,368   15,157    191    14,966  مصروفات رأسمالية
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والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الدولية والخدمات  فرادوالخدمات المصرفية لأل مؤسساتالخدمات المصرفية للوتصدر المجموعة تقاريرها حول المعلومات القطاعية حسب قطاعات األعمال التالية، 

 ة والربح وإجمالي األصول حسب قطاع األعمال:المصرفية اإلسالمية. يبين الجدول التالي توزيع إيرادات التشغيل للمجموع
 
دائع والتمويل التجاري والصرف األجنبي والمعامالت المصرفية وإدارة النقد توفر الخدمات المصرفية للشركات عرًضا شامالً للمنتجات والخدمات للعمالء من رجال األعمال والشركات، بما في ذلك اإلقراض واستالم الو• 

 ذات الصلة.والخدمات األخرى 

 ودائع االدخارية والصرف األجنبي والخدمات المصرفيةتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لألفراد، بما في ذلك القروض االستهالكية وبطاقات االئتمان وحسابات الودائع بما في ذلك ال لألفرادالخدمات المصرفية • 

 دمات األخرى ذات الصلة بالفروع.اإللكترونية والتحويالت والتأمين المصرفي والخ

 الخدمات المصرفية للشركات تشمل الخزينة والمؤسسات المالية واالستثمارات واالستشارات وإدارة األصول.• 

ات تتضمن الخدمات المصرفية الدولية العمليات الخارجية ومخصصات تكلفة من عمليتشمل الخدمات المصرفية الدولية أنشطة الفروع الخارجية والمكاتب التمثيلية واالستثمارات الفرعية واالستراتيجية خارج سلطنة ُعمان. و• 

 سلطنة ُعمان.
 
 الخدمات المصرفية اإلسالمية تمثل األنشطة المصرفية للنافذة اإلسالمية للبنك في سلطنة ُعمان.• 

 

  

        -----------------------------------------الصيرفة التقليدية -------------------------------------------  

 2021ديسمبر  31كما في 

المصرفية ت الخدما
  مؤسساتلل

الخدمات المصرفية 
  فرادلال

الخدمات المصرفية 
  للشركات

الخدمات المصرفية 
   الدولية

 اإلجمالي 

  الفرعي

أعمال الصيرفة 
 اإلجمالي  اإلسالمية

 

لاير عماني 

  باآلالف

 لاير عماني 

  باآلالف

 لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 

  باآلالف

 لاير عماني 

  باآلالف

 لاير عماني 

  باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
                  

 110,658 صافي إيرادات الفوائد
 

142,954 
 

 43,866  
 

 4,207  
 

 301,685  
 

 -    
 

 301,685  

 - صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
 

- 
 

 -    
 

 -    
 

   -  
 

 33,851  
 

 33,851  

 19,295 إيرادات عموالت ورسوم وإيرادات أخرى )بالصافي(
 

73,358 
 

 41,225  
 

 2,611  
 

 136,489  
 

 3,455  
 

 139,944  

 129,953 إيرادات التشغيل
 

216,312 
 

 85,091  
 

 6,818  
 

 438,174  
 

 37,306  
 

 475,480  

              

 (191,459)   (12,928)   (178,531)   (5,923)   (15,628)   (125,333)  (31,647) مصروفات التشغيل )بما في ذلك االستهالك(

 (60,217)   (10,456)   (49,761)   (4,324)   (3,856)   (14,717)  (26,864) صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول المالية

  167   -   167    167   -  -  - من الشركات الزميلة اإليراداتحصة في 

 (34,346)   (2,095)   (32,251)   (19)   (9,914)   (11,522)  (10,796) مصروفات الضريبة
 (69,307)  (151,572)   (29,398)   (10,099)   (260,376)   (25,479)   (285,855) 

  189,625    11,827    177,798   (3,281)    55,693   64,740  60,646 ربح )خسارة( العام

              

  13,072,538    1,633,956    11,438,582    295,394    3,143,486   3,671,584  4,328,118 إجمالي األصول

  10,921,694    1,436,617    9,485,077     236,319    1,475,565   4,408,020  3,365,173 إجمالي االلتزامات
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-----------------------------------------الصيرفة التقليدية -------------------------------------------           

 2020 ديسمبر 31 في كما

المصرفية  تالخدما
  للمؤسسات

الخدمات المصرفية 
  فرادلأل

الخدمات المصرفية 
  للشركات

الخدمات المصرفية 
   الدولية

 اإلجمالي 

  الفرعي

أعمال الصيرفة 
 اإلجمالي  اإلسالمية

 

لاير عماني 
  باآلالف

 لاير عماني 
  باآلالف

 لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

 لاير عماني 
  باآلالف

 لاير عماني 
  باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

                  

  294,236      -    294,236    4,795   35,797   137,078   116,566 صافي إيرادات الفوائد
  27,894   27,894       -       -       -       -       -  صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

  134,409   3,334   131,075    6,395   40,390   63,378   20,912 إيرادات عموالت ورسوم وإيرادات أخرى )بالصافي(

  456,539   31,228   425,311   11,190   76,187   200,456   137,478 إيرادات التشغيل
              

 (179,852)   (12,227)   (167,625)   (6,773)   (14,889)   (116,044)   (29,919)  مصروفات التشغيل )بما في ذلك االستهالك(

 (81,038)   (7,697)   (73,341)   (12,947)   (4,947)   (19,079)   (36,368)  صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول المالية

 (32,291)   (1,700)   (30,591)   (169)   (8,762)   (10,375)   (11,285)  مصروفات الضريبة
  (77,572)   (145,498)   (28,598)   (19,889)   (271,557)   (21,624)   (293,181) 

  163,358    9,604    153,754   (8,699)    47,589    54,958    59,906  ربح )خسارة( العام
 

             

  12,453,765    1,466,180    10,987,585    403,992    2,640,672    3,514,311    4,428,610  إجمالي األصول

 

  10,410,117    1,280,083    9,130,034    360,068    1,162,104    4,398,866    3,208,996  االلتزامات إجمالي
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 2021لعام  مفصلةإيرادات 

 

يل غمن العقود مع العمالء لخطوط المنتجات/ الخدمات الرئيسية. يوفر الجدول أدناه فصل إيرادات العموالت والرسوم )بالصافي( وإيرادات التش المفصلةاإلفصاح عن اإليرادات  15لتقارير المالية رقم الدولي لمعيار اليتطلب 

 بناًء على المنتجات والخدمات: راألخرى في إيرادات العقود واإليرادات غير المتعاقدة داخل قطاعات المجموعة التي يتم اإلبالغ عنها. يتم فصل إيرادات العقود بشكل أكب

 

 رسوم )بالصافي( العموالت والإيرادات 

الخدمات المصرفية 
  مؤسساتلل

الخدمات المصرفية 
  فرادلأل

الخدمات المصرفية 
  للشركات

الخدمات المصرفية 
    الدولية

أعمال الصيرفة 
 اإلجمالي  اإلسالمية

      الفرعي جمالياإل          إيرادات التشغيل األخرىو

 لاير عماني باآلالف  لاير عماني باآلالف  لاير عماني باآلالف  لاير عماني باآلالف  لاير عماني باآلالف  لاير عماني باآلالف  لاير عماني باآلالف 
2021              

               إيرادات العقود

  67,426             1,380               66,046             120                  5,900                59,436              590 إيرادات من المعامالت

  12,485             507                  11,978             1,321               2,515                630   7,512 إيرادات التداول
واإليرادات األخرى إيرادات القروض المشتركة 

  12,361             590                  11,771             237                  2,205                1,674   7,655 ذات الصلة بالقروض
اإليرادات المتعلقة بالخدمات االستشارية وإدارة 

  9,408               96                    9,312               204                  7,226                1,882     - األصول والخدمات المتعلقة بحقوق المساهمين

  101,680          2,573               99,107             1,882               17,846              63,622   15,757 إجمالي إيرادات العقد

  38,264             882                  37,382             729                  23,379              9,736   3,538 إيرادات غير تعاقدية 

  139,944          3,455               136,489          2,611               41,225              73,358   19,295  اإلجمالي
 

              رسوم )بالصافي( العموالت والإيرادات 
              إيرادات التشغيل األخرىو

2020              
               إيرادات العقود

  59,516             1,096            58,420          197            3,446             52,909   1,868 إيرادات من المعامالت
  15,956             285               15,671          1,912            4,342             370   9,047           إيرادات التداول

إيرادات القروض المشتركة واإليرادات األخرى 

  9,901               473              9,428           381           1,350             924   6,773             ذات الصلة بالقروض
اإليرادات المتعلقة بالخدمات االستشارية وإدارة 

   1,720      22                األصول والخدمات المتعلقة بحقوق المساهمين

       

 6,234   

 

1,076   

         

 9,052   

     

 85   

       

  9,137  

 إجمالي إيرادات العقد
         17,710   55,923          15,372   

            

3,566          92,571           1,939             94,510  
  39,899             1,395            38,504          2,829             25,018           7,455   3,202             إيرادات غير تعاقدية 

  134,409          3,334            131,075        6,395             40,390           63,378   20,912            اإلجمالي
 
 

 مليون لاير عماني( على التوالي.    2.762: 2020مليون لاير عماني ) 5.445مليون لاير عماني( و 3.427: 2020مليون لاير عماني )  3.664لدى المجموعة أصول والتزامات تعاقدية بقيمة 
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  . وأيضاً، ال يوجد في العقود مكون مالي جوهري.: ال شيء(2020) االعتراف بأي خسائر النخفاض القيمة فيما يتعلق بأصول العقود لم يتم
 

ة كما هو منير فترة زتتعلق التزامات العقد في المقام األول بالرسوم غير القابلة لالسترداد التي يتم تلقيها من العمالء حيث يتم إدراج اإليرادات على مدا
مليون لاير عماني( والمدرج في االلتزامات التعاقدية في بداية الفترة  1.189: 2020مليون لاير عماني )  0.960. تم إدراج مبلغ2-3مذكور في اإليضاح 

في  %26، و2022في من إيرادات التزامات األداء المتبقية  %26 تسجيل نسبةتتوقع اإلدارة أن يتم و. 2021ديسمبر  31كإيرادات للفترة المنتهية في 
 ال تشمل اإليرادات من العقود مع العمالء اإليرادات المدرجة من التزامات األداء المستوفاة في الفترات السابقة.. 2024في  %14، و 2023

 
 إدارة المخاطر المالية 41

  
 مقدمة ونظرة عامة 41-1

ة تقوم المجموعة من خاللها بتحديد المخاطر الرئيسية عن طريق تطبيق تدابير واضحة وثابتة لقياس المخاطر، واختيار المخاطر إدارة المخاطر هي عملي
حددها، مع وضع اإلجراءات الالزمة لرصد مواضع الخطر الناجمة والتبليغ عنها بهدف تحد منها بواسطة الوسائل التي ترفضها أو تقبلها أو تالتي يمكن أن 

  خاذ التدابير الالزمة.ات
 

م وحدات إن الهدف من إدارة المخاطر هو التأكد من أن المجموعة تعمل ضمن مستويات الرغبة في المخاطرة التي يحددها مجلس اإلدارة تزامنا مع قيا
وب أنها احتمال حدوث خسارة أو نتيجة غير مرغالعمل المختلفة بتحقيق هدفها المتمثل في تعظيم العوائد المعدلة بالمخاطر. وفي المجموعة تُعرف المخاطر ب

 لتالية:ا فيها فيما يتعلق باألرباح المتوقعة، وكفاية رأس المال أو السيولة، بما يؤدي إلى تقلبات في األرباح. ويتعرض البنك للمخاطر الرئيسية
 
 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
 مخاطر التشغيل 
 

عة استراتيجية إدارة المخاطر هي المسؤولية العامة لمجلس إدارة المجموعة وتدار من خالل لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس. يقوم مجلس اإلدارة بمراج
ية للمجموعة ضمن إدارة المخاطر والموافقة عليها، ويحدد مدى قدرة المجموعة على الرغبة في المخاطرة. ولتسهيل عملية تحقيق األهداف االستراتيج

لى مجلس مستوى الرغبة في المخاطرة المعتمد من مجلس اإلدارة، قامت المجموعة بإنشاء لجنة إلدارة المخاطر. وتقدم لجنة إدارة المخاطر توصيات إ
طرة وسياسات وإطار عمل إدارة ومستوى الرغبة في المخا المزايااإلدارة من خالل لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس حول استراتيجية المخاطر مقابل 

ن مراجعة والتأكد مالعمل بشكل موضوعي على يمخاطر مستقل الدارة قسم إلالمخاطر المختلفة. ولغرض اإلدارة اليومية للمخاطر، قامت المجموعة بإنشاء 
تقارير رفع اليالمخاطر بشكل مستقل عن األعمال و إدارة ويعمل قسمأن مختلف عمليات المجموعة تعمل وفقاً لمقاييس المخاطر التي وضعها مجلس اإلدارة. 

 مباشرة إلى مجلس اإلدارة.
 

من خالل سياسة محكمة للمخاطر على مستوى المؤسسة. وتتم إدارة  ويتم تعميمهيتم تحديد مستوى الرغبة في المخاطرة في مجاالت األعمال المختلفة 
بالمخاطر من خالل إطار إدارة المخاطر المحدد بعناية. تعمل سياسة المجموعة للمخاطر  المخاطر على مستوى المؤسسة بهدف تعظيم العوائد المعدلة

ات تويالمعتمدة من مجلس اإلدارة على تحليل وتحديد حدود / سقوف مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل، وغيرها من المخاطر. يتم قياس مس
رار مع اإلبالغ عن مدى االمتثال لمستويات المخاطر على أساس منتظم، مما يضمن اإلدارة الحكيمة المخاطر لكل فئة من هذه الفئات ومراقبتها باستم
العادي. يتم تحديث سياسة المخاطر بانتظام، وعلى أساس التغيرات في األهداف االستراتيجية/التنظيمية،  اللمخاطر التي تتحملها المجموعة في سياق عمله

 وعة، وتحليل التوجهات االقتصادية والبيئة التشغيلية في البلدان التي تعمل فيها المجموعة.اإلرشادات التنظيمية في المجم
 

عة ارة المجمووقد أثبتت عمليات إدارة المخاطر بالمجموعة فعاليتها على مدار العام، وهي ال تزال مدعومة بشكل جيد بثقافة مخاطر قوية. ويظل مجلس إد
ر الرئيسية، بما يضمن إدارة المخاطر في المجموعة على نحو فعال والحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة ورأس مبادرات إدارة المخاطمشاركاً في 

 مال كاف يتماشى مع المتطلبات المتغيرة.
 

األساسي.  االمتمثل في تعزيز قيمة المساهمين، كما أنها تمثل مجال اختصاصه اتدرك المجموعة أن عملية إدارة المخاطر هي أمر أساسي لتحقيق هدفه
 على تحقيق خطط النمو مع إدارة المخاطر الكامنة بطريقة فاعلة. اوتواصل المجموعة االستثمار في تعزيز قدرات إدارة المخاطر وذلك لضمان قدرته
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 االئتمانمخاطر  41-2

 

 إدارة مخاطر االئتمان 41-2-1

 

التي تنتج عن عدم قدرة المقترض أو الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته المالية أو التعاقدية وفقا للشروط المتفق المحتملة مخاطر االئتمان هي الخسارة 

  عليها. وتشمل األنواع التالية:

 

 المخاطر السيادية/ القطرية 

  المقابلمخاطر الطرف 

 مخاطر التسوية 

 

بالمخاطر للمجموعة من خالل الحفاظ على التعرض لمخاطر االئتمان ضمن الحدود المقبولة.  المعدلإدارة مخاطر االئتمان هي تعظيم معدل العائد  إن مهمة

  وتشكل مخاطر االئتمان الجزء األكبر من تعرض المجموعة للمخاطر.

 

 سياسات مراقبة وتخفيف حدود المخاطر

 

كز مخاطر تر تبدأ عملية إدارة مخاطر االئتمان بالمجموعة بسياسة المخاطر التي تحدد مؤشرات لمعالجة األبعاد المختلفة لمخاطر االئتمان بما في ذلك

مختلف مراقبة االمتثال ل لكل مؤشر، قد وضعت المجموعة لنفسها حدوداً واضحة ومحددة بشكل جيد. يتمولمقترض الواحد، إلخ. الحدود االئتمانية لاالئتمان، 

 المؤشرات واإلبالغ عنها على أساس منتظم ويتم اإلبالغ عن أي حاالت استثنائية للتمكن من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 

  ه قسم عاالعتماد والصرف واإلدارة والتصنيف والسداد والشطب عن طريق دليل االئتمان بالمجموعة الذي يراج -يتم تنظيم كل عمليات االئتمان

وسلطة التخويل باإلقراض  قسم من هذه األقسامإدارة المخاطر وتعتمده جهات االعتماد المناسبة. وتنص سياسة االئتمان على إرشادات واضحة لكل 

 لمختلف المستويات كما تم بيانه في "حدود سلطات اإلقراض" المناسبة.

 

 لمقترض أو مجموعة من المقترضين مستويات اإلقراض المقترحةللشركات حينما يتعدى الحد االئتماني المقترح ل كل مقترحات اإلقراضبالنسبة ل، 

من قبل قسم إدارة االئتمان والذي بدوره يدرج مالحظاته ضمن  ةمستقل مراجعةبعد إجراء العتمادها/تجديدها المناسبة  فيتم عرضها على الجهة

 المقترح.

 

  على األقل، كما يتم فحص محفظة قروض العمالء  اتعالقيتم فحص جميع ً بما في ذلك بطاقات االئتمان  األفرادمن الشركات مرة واحدة سنويا

 ومحفظة الرهن على أساس المحفظة وعلى مستوى المنتج مرة واحدة سنوياً على األقل.

 

  المنظمة والحدود الموضوعة في  لألعرافمحددة وضبطها وفقاً أطراف مقابلة وفي مناطق جغرافية وقطاعات  إزاءيتم التحكم في تركز المخاطر

 لمجموعة.لمخاطر لدى اسياسة ا

 

  على أساس منتظم. ويقوم قسم اإلقراض بتحديث محفظة العميل ومراقبة وإدارة المخاطر ذات الصلة  المجموعةيتم تحليل كبار العمالء على مستوى

كجزء من عملية إدارة مخاطر االئتمان  كما يتم تحليل التقارير المعياريةوالقطاع  مجال األعمالمستوى على أساس مستمر. ويتم إجراء تحليل على 

 .مجال األعماللفهم التوجهات في 

 تعرضات االئتمان هي مخاطر مصنفة لدعم اتخاذ قرارات االئتمان. يتم تحليل المحفظة على أساس درجات المخاطر ودرجة نقل المخاطر للتركيز 

 مخاطر االئتمان السائدة.على إدارة 

 

 .يتم تصنيف محفظة الخدمات المصرفية لألفراد باستخدام بطاقة درجات التطبيقات 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 

 إدارة مخاطر االئتمان )تابع( 41-2-1

 سياسات مراقبة وتخفيف حدود المخاطر )تابع(

تخفيف من أي مخاطر ائتمان. لدى المجموعة عملية إدارة ائتمان قوية تضمن االمتثال لشروط الموافقة والتوثيق لصارم إلدارة الضمانات ليوجد هناك نظام 

رسمية اللمالية والفحص المستمر لضمان جودة االئتمان والضمانات. في حين أن األوراق المالية مثل األسهم المدرجة يتم تقييمها بانتظام، فإن األوراق ا

سنوات أو أكثر في كثير  3بمقتضى سياسة االئتمان التي تم الحصول عليها عن طريق الرهن القانوني على العقارات سيتم تقييمها مرة واحدة على األقل في 

 من األحيان في حال تطلب الوضع ذلك.

 

لمشتقات المبرمة مع البنوك المقابلة الرئيسية من أجل التخفيف من مخاطر تنفذ المجموعة دعم االئتمان المرفق مع عقود المقايضات الدولية ووثيقة جمعية ا

ت المشتقة ويرفع الاالئتمان الناشئة عن التغير في القيمة المتضمنة بمخاطر المشتقات. يتعهد المكتب األوسط للخزانة بإجراء التقييم اليومي لجميع المعام

 نداءات الهامش المناسبة.

 

ة إلى ذلك . وباإلضافمضمونةفي العادة  المتجددة تسهيالت االئتمان لألفراد تكونلتمويل واإلقراض طويل األجل للشركات بينما ال يتم في العادة ضمان ا

وض رومن أجل تقليل خسارة االئتمان، تسعى المجموعة للحصول على ضمان إضافي من الطرف المقابل حالما تتم مالحظة مؤشرات انخفاض بالقيمة للق

ندات الخزانة سندات الدين وسوبالنسبة لألفراد. يتم تحديد الضمان المحتفظ به كتأمين لألصول المالية عدا القروض والسلف حسب طبيعة األداة. والسلف ل

 غير مضمونة في العادة.فهي والسندات األخرى المؤهلة 

 

 تحليل جودة االئتمان 41-2-2

 

تصنيفات  فئات إحدىتتم متابعة كافة قروض وسلف المجموعة بانتظام للتأكد من االلتزام بشروط السداد المحددة. يتم تصنيف هذه القروض والسلف إلى 

ي. زي العُماننظم وتوجيهات البنك المرك اخسارة كما حددتهمحققة للالمخاطر الخمس وهي: معيارية وقائمة خاصة ودون المعيارية ومشكوك في تحصيلها و

 المختص بالنشاط. القسموتصنيفها على عاتق غير المنتظمة وتقع مسؤولية تحديد الحسابات 

 

جودة اإلجمالية للم تتغير سياسات المجموعة فيما يتعلق بالحصول على الضمانات بشكل كبير خالل الفترة المشمولة بالتقرير ولم يحدث أي تغيير جوهري في ا

  بها المجموعة منذ الفترة السابقة.للضمانات التي تحتفظ 

 

 ، تصنف المجموعة أصولها المالية في المرحلة األولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، كما هو موضح أدناه:9رقم  المعيار الدولي للتقارير الماليةبموجب 

 

 ذ اإلدراج منن الئتمائتمانية ولم تشهد زيادة جوهرية في مخاطر ام تتعرض النخفاض في قيمتها االلتي لالمالية دوات األتصنف فيها الی: وألاحلة رلما

 شهراً. 12المبدئي. وعندما يتم إدراج تسهيل ائتماني ألول مرة، تدرج المجموعة مخصص خسارة على أساس الخسارة االئتمانية المتوقعة لفترة 
 

  :قيمتها(. وعندما يشهد التسهيل )إن لم تنخفض منذ النشوء في مخاطر االئتمان جوهرية زيادة تشهد األدوات المالية التي تصنف فيها المرحلة الثانية

عمر ر االئتماني زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأته، تدرج المجموعة مخصص خسارة على أساس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدا

 .األداة
 

 ل المثال في مرحلة يالمرحلة الثالثة: تصنف فيها جميع التسهيالت االئتمانية التي انخفضت قيمتها االئتمانية إما عند النشوء أو في تاريخ التقرير )على سب

لقيمة يالت االئتمانية التي تعتبر منخفضة االعجز عن السداد(، أي عند وجود دليل موضوعي على العجز عن السداد/ انخفاض القيمة االئتمانية. إن التسه

يوماً. وإلى جانب ذلك يتم تطبيق معايير كمية ونوعية  89متأخر السداد ألكثر من  الفائدةاالئتمانية هي تلك التسهيالت التي يكون فيها المبلغ األصلي أو 

مر علخسارة االئتمانية المتوقعة على مدار للمجموعة مخصص خسارة لتحديد التسهيالت المدرجة في المرحلة الثالثة. وفي مثل هذه الحاالت، تدرج ا

 .األداة

 

الدخل  ة من خالليوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة واستثمارات الديون المقاسة بالقيمة العادل

بشكل خاص، فإن المبالغ المبينة في الجدول تمثل إجمالي القيم الدفترية. وبالنسبة الرتباطات القروض وعقود الشامل اآلخر. وما لم يتم تحديد األصول المالية 

 الضمانات المالية، تمثل المبالغ المبينة في الجدول المبالغ الملتزم بها أو المضمونة، على التوالي.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41
 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2
 تحليل جودة االئتمان )تابع( 41-2-2

2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31      
 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى    اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى
لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
    باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 لاير عماني باآلالف  باآلالف

         إجمالي التعرض              
 234,387  -  -  234,387  أرصدة لدى البنك المركزي  167,005  -  -  167,005
 771,023  -  8,150  762,873  مبالغ مستحقة من البنوك  575,695  1,587  -  577,282

 9,660,308  356,456  1,948,922  7,354,930  قروض وسلف  7,200,077  1,840,834  337,822  9,378,733
 62,087  -  4,077  58,010  استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  54,105  7,885  -  61,990

 1,651,885  -  13,124  1,638,761  استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالتكلفة المهلكة  1,688,876  -  -  1,688,876

 12,379,690  356,456  1,974,273  10,048,961   إجمالي التعرض الكلي الممول  9,685,758  1,850,306  337,822  11,873,886

 1,833,161  37,798  590,097  1,205,266  عقود الضمانات المالية  1,208,844  584,374  72,929  1,866,147
 111,663  287  50,007  61,369  أوراق قبول  70,859  72,827  50  143,736

 1,987,754  -  597,311  1,390,443  ارتباط قروض/ حدود غير مستغلة  1,769,745  495,840  -  2,265,585

 3,932,578  38,085  1,237,415  2,657,078   إجمالي التعرض الكلي غير الممول  3,049,448  1,153,041  72,979  4,275,468

 16,312,268  394,541  3,211,688  12,706,039  إجمالي التعرض الكلي  12,735,206  3,003,347  410,801  16,149,354

-  -   -   -    -  -  -  - 
         انخفاض القيمة        

 11  -  -  11  أرصدة لدى البنك المركزي  -  -  -  -
 5,872  -  3,642  2,230  مبالغ مستحقة من البنوك  979  1,517  -  2,496

 468,891  285,918  152,119  30,854  قروض وسلف  19,538  111,777  264,763  396,078
 2,145  -  1,968  177  استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  137  2,737  -  2,874
 2,502  -  709  1,793  استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالتكلفة المهلكة  859  -  -  859

 479,421  285,918  158,438  35,065  إجمالي انخفاض القيمة الممول  21,513  116,031  264,763  402,307

 47,032  29,606  15,393  2,033  عقود الضمانات المالية  1,930  13,176  48,501  63,607
 229  110  68  51  أوراق قبول  53  101  24  178

 9,042  -  5,245  3,797  ارتباط قروض/ حدود غير مستغلة  4,192  4,807  -  8,999

 56,303  29,716  20,706  5,881  إجمالي انخفاض القيمة غير الممول  6,175  18,084  48,525  72,784

 535,724  315,634  179,144  40,946  إجمالي انخفاض القيمة   27,688  134,115  313,288  475,091

                 
         صافي التعرض        

 234,376  -  -  234,376  أرصدة لدى البنك المركزي  167,005  -  -  167,005
 765,151  -  4,508  760,643  مبالغ مستحقة من البنوك  574,716  70  -  574,786

 9,191,417  70,538  1,796,803  7,324,076  قروض وسلف  7,180,539  1,729,057  73,059  8,982,655
 59,942  -  2,109  57,833  استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  53,968  5,148  -  59,116

 1,649,383  -  12,415  1,636,968  استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالتكلفة المهلكة  1,688,017  -  -  1,688,017

 11,900,269  70,538  1,815,835  10,013,896  إجمالي صافي التعرض الممول  9,664,245  1,734,275  73,059  11,471,579

 1,786,129  8,192  574,704  1,203,233  عقود الضمانات المالية  1,206,914  571,198  24,428  1,802,540
 111,434  177  49,939  61,318  أوراق قبول  70,806  72,726  26  143,558

 1,978,712  -  592,066  1,386,646  ارتباط قروض/ حدود غير مستغلة  1,765,553  491,033  -  2,256,586

 3,876,275  8,369  1,216,709  2,651,197  إجمالي صافي التعرض غير الممول  3,043,273  1,134,957  24,454  4,202,684

 15,776,544  78,907  3,032,544  12,665,093  إجمالي صافي التعرض   12,707,518  2,869,232  97,513  15,674,263
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41
 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 تحليل جودة االئتمان )تابع( 41-2-2

 

تقع في المرحلة األولى ولم  9الدولي للتقارير المالية رقم ( من إجمالي التعرض ضمن نطاق المعيار %78.9: 2020) %78المرحلة األولى: إن نسبة 

  يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ النشوء.

في المرحلة الثانية وشهدت زيادة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها. هذه  تقع ( من إجمالي التعرض%18.5: 2020) %19.6المرحلة الثانية: إن نسبة 

 .9الرئيسي لزيادة مخصصات انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  األصول هي المحرك

قع في المرحلة الثالثة وتعرضت األصول النخفاض في قيمتها االئتمانية بما في ت( من إجمالي التعرض %2.6: 2020) %2.4المرحلة الثالثة: إن نسبة 

 .ذلك األصول المتعثرة وبعض أصول اإلمهال

 

 ألصول الماليّةلصافي خسائر انخفاض القيمة 

 

 فيما يلي تفاصيل صافي خسائر انخفاض القيمة لألصول الماليّة المحّملة في بيان الدخل:

 2021  2020 

 

 لاير عماني 
  باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

     االنخفاض في القيمة عن الخسائر االئتمانيّة: رد)االنخفاض في القيمة( /

 (1,731)  (3,376) مبالغ مستحقة من البنوك   

 -  (11) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 (106,039)  (120,962) قروض وسلف للعمالء   

 (9,523)  16,590 ضمانات مالية   

 (34)  (52) أوراق قبول   

 1,744  (43) ارتباطات قروض/ حدود غير مستغلة   

 (2,122)  (915) استثمارات   

  (108,769)  (117,705) 

   

 

 34,711  47,277 مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

 1,159  - البيع قيد مبالغ مستردة من ضمانات

 ً  797  1,275  مبالغ مستردة من قروض مشطوبة سابقا

 48,552  36,667 

 (60,217)  (81,038) 

 

 لدفتريةاأو تحسينات االئتمان األخرى لكافة األصول بالميزانية العمومية يرتكز على صافي القيمة  االئتمان قبل الضمان المحتفظ بهالحد األقصى لمخاطر إن 

 المركز المالي. في بيانكما أدرجت 

 

 كما يلي:هو  3بازل الحد األقصى لمعادالت مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنود خارج الميزانية العمومية المحتسبة حسب إرشادات 

 

   2021  2020 

 
 لاير عماني   

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
      

 370,233   357,219    ضمانات مالية
 703,364   651,089    التزامات أخرى متعلقة باالئتمان

 115,707   56,912    ارتباطات قروض

    1,065,220   1,189,304 

 
 

، دون األخذ في االعتبار أي ضمانات ُمحتفظ بها أو تعزيزات 2020و 2021ديسمبر  31يمثل الجدول أعاله أسوأ احتمال للتعرض لمخاطر االئتمان كما في 

 ائتمانية أخرى مرفقة.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 

 تعرضت لالنخفاض في القيمة القروض واألوراق المالية التي 41-2-3

 

ى تحصيل درة علتتمثل القروض واألوراق المالية التي انخفضت قيمتها في القروض واألوراق المالية التي قررت المجموعة أنه من المحتمل أال يكون هناك ق

يارية لية. يتم تصنيف هذه القروض في الفئات دون المعكل المبلغ األساسي إضافة إلى الفائدة المستحقة حسب شروط اتفاقات منح القرض وعقود األوراق الما

 .9قم ر المعيار الدولي للتقارير الماليةالمرحلة الثالثة بموجب  وضمنفي نظام مخاطر االئتمان الداخلي  المحققة للخسائرأو المشكوك في تحصيلها أو 

 

 ةقروض تجاوزت موعد استحقاقها ولكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيم 41-2-4

 

في القيمة  نخفاضهي القروض واألوراق المالية التي تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة التعاقدية أو المبلغ األصلي موعد استحقاقها ولكن المجموعة ترى أن اال

 غير مناسب على أساس تحصيل المبالغ المستحقة للمجموعة.

 

 سياسة الشطب  41-2-5

 

بشطب القرض أو الضمان وأي مخصصات ذات صلة عندما تحدد المجموعة أن القرض أو الضمان غير قابل للتحصيل. يتم التوصل إلى  تقوم المجموعة

 من غير الممكن للمقترض دفع أي التزام معها هذا التحديد بعد دراسة معلومات مثل حدوث تغيرات هامة في المركز المالي للمقترض بالصورة التي يصبح

يرة غون حصيلة الضمان غير كافية لسداد التعرض الكامل أو اإلجراءات القانونية السترداد القيمة. بالنسبة للقروض القياسية ذات األرصدة الصأو أن تك

 تستند قرارات الشطب عموماً على حالة المبالغ المتأخرة فيما يتعلق بأحد المنتجات وقدرة المقترض على سداد القرض.

 

 اض القيمة والضماناتتحليل انخف 41-2-6

 

 األخرى المحتفظ بها مقابل األصول المالية: اتتقدير القيمة العادلة للضمان اإلضافي وتحسينات الضمانفيما يلي  (أ)

 

 

 

 قروض وسلف وتمويل إسالمي للعمالء
  2021  2020 

 
لاير عماني  

  باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

     مقابل التي تعرضت النخفاض فردي في القيمة

 166,574   143,238    ممتلكات
 264   1    أسهم
 21,873   11,432    أخرى

   154,671   188,711 

     مقابل التي تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

 356,991   717,877    ممتلكات
 26,154   29,270    أسهم
 14,593   383,627    أخرى

   1,130,774   397,738 

     مقابل التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

 4,687,173   5,849,614    ممتلكات
 357,792   318,403    أسهم
 236,766   561,278    أخرى

   6,729,295   5,281,731 

  8,014,740  5,868,180 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 
 تحليل انخفاض القيمة والضمانات )تابع( 41-2-6
 
 ضمانات ُمعاد تملكها (ب)
 

 2021ديسمبر  31بيع كما في غرض الالقيمة الدفترية للضمان المحتفظ به لوكتأمين.  هتحصل المجموعة على أصول عن طريق امتالك ضمان محتفظ ب

 كما يلي:

 

 2021  2020 
 لاير عماني  

  باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

    طبيعة األصول

 100  100 عقارات سكنية / تجارية
 

المركز  بياني تالكها فيتم بيع العقارات المعاد امتالكها عندما يكون ذلك عملياً مع استخدام المتحصالت لتقليل المديونية المعلقة. تصنف العقارات المعاد ام

 ضمن أصول أخرى.الموحد المالي 

 

 التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية 41-2-7

 

 المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة في تقدير انخفاض القيمة

 

 .6-3انظر السياسات المحاسبية في اإليضاح 

 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

 

مالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ اإلدراج المبدئي، يتم النظر في المعلومات المعقولة والمدعومة داة ألعند تحديد ما إذا كانت مخاطر العجز عن السداد 

تقييم اليخية وخبرة التارذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر له. ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حد سواء، استناداً إلى ال

 بما في ذلك المعلومات المستقبلية. لخبير،ل يئتماناال

 

 من خالل مقارنة: تعرض مايهدف التقييم إلى تحديد ما إذا كانت الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان حدثت بسبب 

 

 كما في تاريخ التقرير؛ مع على مدار الفترة المتبقية من عمر األداة احتمال العجز عن السداد 

  تّم تقديره عند اإلدراج المبدئي للتعرض )يتم تعديله والذي لهذه النقطة الزمنية مدار الفترة المتبقية من عمر األداةعلى احتمال العجز عن السداد 

ً لتغيرات في توقعات في ضوء احيثما كان مناسبا    (.السداد مقدما

 درجات مخاطر االئتمان

 

كم االئتماني مخاطر العجز عن السداد وتطبيق الحبتنبؤ لجموعة من البيانات المحددة لمقياس تصنيف لتقييم المخاطر الفردية بناًء على مبكل تعرض  ربطيتم 

يم المخاطر يلخبير. وأيضاً، يتم تطبيق مقياس رئيسي على جميع مقاييس التصنيف المختلفة المستخدمة من قبل المجموعة. والغرض الرئيسي منه هو جعل تقل

 المنتجات.قابالً للمقارنة في مختلف القطاعات أو 

 

صة النسبية المخصالمقياس الرئيسي هو مقياس لدرجات مخاطر االئتمان المقومة عادةً بمزيج من األرقام أو الحروف أو كليهما، والتي تمثل مخاطر االئتمان 

 كمي ونوعي يشير إلى خطر العجز عن السداد. عنصرلكل فئة أو درجة. كما يتكون عادة من 

 

إن فتتدهور مخاطر االئتمان، على سبيل المثال،  تصاعدي حينمامخاطر االئتمان بحيث تزيد مخاطر العجز عن السداد بشكل  يتم تحديد ومعايرة درجات

 .3و 2أصغر من الفرق بين درجتي مخاطر االئتمان  2و 1الفرق في مخاطر العجز عن السداد بين درجتي مخاطر االئتمان 

 

عند اإلدراج المبدئي بناء على المعلومات المتاحة حول المقترض. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، يتم تخصيص كل تعرض لدرجة مخاطر االئتمان 

مخاطر االئتمان. وعادة ما تضم المراقبة المراجعة الدورية لملفات العمالء ووضع المجال الذي ة مختلفة لمما يؤدي إلى انتقال أحد التعرضات إلى درج

 ية والظروف االقتصادية والتغيرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية وغيرها من المعلومات الداخلية والخارجية األخرى.يعملون فيه والمقاالت الصحف
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 

 التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية )تابع( 41-2-7
 

 الحتمال العجز عن السداد فترة السدادإيجاد هيكل 

 

المعلومات حول ل تحليوجمع م يتللتعرضات. بالنسبة الحتمال العجز عن السداد  فترة السداددرجات مخاطر االئتمان هي مدخالت أولية لتحديد هيكل إن 

طر مخاف لی تصنيإباإلضافة والمقترض لمنتج ا وعنب حسوقة طلمنص أو االختصااحسب جهة ن الئتماطر المخارض لتعول احالعجز عن السداد وداء ألا

النماذج  من. بالنسبة لبعض المحافظ، يتم أيًضا استخدام المعلومات التي يتم شراؤها من الوكاالت المرجعية االئتمانية الخارجية. كما يتم استخداالئتماا

تعرضات وكيفية لل على مدار الفترة المتبقية من عمر األداة بالنسبة سداداإلحصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعها وتكوين تقديرات احتمال العجز عن ال

 نتيجة لمرور الوقت. بأي تغير فيهالتنبؤ 

 

ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت العجز عن السداد والتغيرات في العوامل االقتصادية الكلية الرئيسية، وأيضاً التحليل  تحديديشمل هذا التحليل 

سية ية الرئيكلالعميق ألثر بعض العوامل األخرى )مثل تجربة اإلمهال( على مخاطر العجز عن السداد. وفي غالبية التعرضات، تضم المؤشرات االقتصادية ال

يل ليشمل متد التحلالناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت البطالة وأسعار النفط ومؤشر األسهم وغيرها. أما بالنسبة للتعرضات لمجاالت و/أو مناطق محددة، فقد ي

 أسعار السلع و/أو العقارات ذات الصلة.

 

 تحديد ما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري

  في مخاطر االئتمانمعايير الزيادة الجوهرية 

 

، تتألف المرحلة الثانية من تسهيالت شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي )ما لم 9رقم  المعيار الدولي للتقارير الماليةوبموجب 

   .عمر األداةتمانية المتوقعة على مدى تكن مصنفة ضمن مخاطر المتدنية في تاريخ التقرير(. وبالنسبة لهذه التعرضات، يتم إدراج الخسارة االئ

 

 الخدمات لغير األفرادمحفظة 

 

 نوعيةالمعايير ال

  مقترض. 20ينتمى إلى قائمة أفضل  للخدمات لغير األفرادتقييم فردي ألي تعرض  

 لثالثة.مجنبة وليست في المرحلة ا الحسابات الخاصة والعقود التي يكون لها مخصص محدد وال تقع ضمن المرحلة الثالثة، والعقود التي لها فوائد 

  2017أبريل  13بتاريخ  1149المعايير النوعية كما هي موضحة بموجب تعميم البنك المركزي العماني رقم ب م.  

 المعايير الكمية

  ًل، أما التدهور درجات تصنيف على األق 4 بمعدلتدهور التصنيف: يتطلب االنخفاض في التصنيف الذي يبقى ضمن درجة االستثمار انخفاضا

ستثمار أو التدهور في درجة االستثمار الفرعي فهو يتطلب انخفاضاً االفي التصنيف الذي ينقل التصنيف إلى درجة استثمار فرعي من درجة 

رية درجات لتؤدي إلى الزيادة الجوه 4أقل من االنخفاض بدرجة تصنيف واحدة على األقل. كما تتطلب أعلى درجات تصنيف المخاطر  بمعدل

 في مخاطر االئتمان.

  المرحلة الثانية. ضمنيوماً والحسابات المعاد هيكلتها  30أي تسهيل تأخر موعد استحقاقه ألكثر من  توزيعأيام تأخر السداد: يتم 

 

 الخدمات لألفرادمحفظة 

 

 المرحلة الثانية. ضمنيوماً والحسابات المعاد هيكلتها  30أي تسهيل تأخر موعد استحقاقه ألكثر من  توزيعيتم 

 

 األصول المالية المعّدلة

 

الئتمان ا يمكن تعديل الشروط التعاقدية للقرض لعدد من األسباب، بما في ذلك تغيير ظروف السوق واالحتفاظ بالعمالء وعوامل أخرى ال تتعلق بتدهور

رض المعاد التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقاً لقوإدراج اء إدراج قرض قائم من الممكن تعديل شروطه لغام إيتد قالحالي أو المحتمل للعميل. 

 للسياسة المحاسبية.

 

كس هري تععند تعديل شروط أصل مالي وال ينتج عن هذا التعديل إلغاء لإلدراج، فإن تحديد فيما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل قد ازدادت بشكل جو

 مقارنة:

 مع عند تاريخ التقرير استناداً إلى الشروط المعدّلة؛ األصلبه على مدار الفترة المتبقية من عمر  احتمال العجز عن السداد الخاص 

 استناداً إلى البيانات عند اإلدراج المبدئي والشروط التعاقدية األصلية. على مدار الفترة المتبقية من عمر األصل احتمال العجز عن السداد المقدر 
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 تابع(إدارة المخاطر المالية ) 41

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 

 التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية )تابع( 41-2-7
 

 )تابع( األصول المالية المعّدلة

ن السداد. ع يتم إعادة التفاوض على القروض المقدمة للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية لزيادة فرص التحصيل إلى أقصى حد وتقليل مخاطر العجز

أن  دليل على يُمنح تعديل القرض على أساس اختياري، إذا كان المدين في حالة عجز عن سداد ديونه، أو إذا كان هناك خطر كبير للعجز عن السداد، وهناك

 الوفاء بالشروط المعدلة. المدين بذل جميع الجهود المعقولة للدفع بموجب الشروط التعاقدية األصلية ومن المتوقع أن يكون المدين قادراً على

 

افظ األفراد حوعادةً ما تشمل الشروط المعدّلة تمديد فترة االستحقاق وتغيير أوقات دفعات الفوائد وتعديل شروط تعهدات القروض. تنطبق السياسة على م

  والشركات. تقوم لجنة التدقيق بشكل منتظم بمراجعة تقارير أنشطة التعديل.

 

ة المعدّلة كجزء من السياسة، يعكس تقدير احتمال العجز عن السداد فيما إذا أدى التعديل إلى تحسين أو استعادة القدرة على تحصيل بالنسبة لألصول المالي

روط شإجراءات التعديل المشابهة. وكجزء من هذه العملية، يتم تقييم أداء سداد المقترض مقابل بدفعات الفائدة أو أصل القرض والخبرة السابقة للمجموعة 

 تعاقدية معدّلة ويتم اعتبار مؤشرات سلوكية متعددة.

 

نخفاض قيمة ا قد شهدالتعديل دليالً على أن التعرض بتوقع الجوهرية في مخاطر االئتمان، وقد يمثل الزيادة الوبشكل عام، يعد التعديل مؤشراً نوعياً على 

أن  تمانيا/ئاالئتمان/ العجز عن السداد. يحتاج العميل إلى إظهار سلوك جيد للدفع على مدار فترة من الزمن قبل أن يصبح التعرض غير منخفض القيمة ا

فترة عادل خسارة ائتمانية متوقعة لقياس مخصص الخسارة بمبلغ ييتم حالة العجز عن السداد أو أن احتمال العجز عن السداد قد انخفض بحيث ل يكون ممثالً 

 شهراً. 12

 

 تعريف العجز عن السداد

 

 :في الحاالت التاليةيكون األصل المالي في حالة عجز عن السداد 

  ل من قب الضمانمن غير المرجح أن يقوم المقترض بدفع التزاماته االئتمانية إلى المجموعة بشكل كامل دون اللجوء إلى إجراءات كتحقيق

 (؛ أوبهالمجموعة )في حال االحتفاظ 

 يوماً ألي التزام ائتماني جوهري للمجموعة. يعتبر السحب على المكشوف متجاوزا موعد استحقاقه  89ألكثر من  في السدادالمقترض  تأخر

 الحد المسموح به أقل من المبلغ المستحق. يتم إفادته بأن عندما يخالف العميل الحد المسموح به أو أنّ 

 عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة عجز عن السداد، يتم أخذ المؤشرات التالية في الحسبان:

  مثال، انتهاكات التعهدات -نوعي 

  مثال، حالة التأخر وعدم الدفع اللتزام آخر من قبل نفس المصدّر، و -كمي 

  داخليا وتّم الحصول عليها من مصادر خارجية.استناداً إلى بيانات موضوعة 

 تغيرات في الظروف.المدخالت التقييم حول ما إذا كانت األداة المالية في حالة عجز عن السداد وأهميتها قد تختلف مع مرور الوقت لتعكس 

 

 يتوافق تعريف العجز عن السداد بشكل كبير مع ما يتم تطبيقه لألغراض الرأسمالية التنظيمية.

 

 دمج المعلومات المستقبلية
الئتمانية قياس الخسارة ايتم دمج المعلومات المستقبلية في كل من التقييم فيما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألداة قد ازدادت جوهرياً منذ اإلدراج المبدئي ول

قعة الصلة باإلضافة إلى مجموعة تمثيلية من سيناريوهات متو " لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذاتاألساسيسيناريو "الالمتوقعة. يتم صياغة 

البيانات  ةمحتملة أخرى. تتضمن هذه العملية وضع سيناريوهات اقتصادية إضافية والنظر في االحتماالت النسبية لكل نتيجة. تتضمن المعلومات الخارجي

ية في البلدان التي تعمل فيها المجموعة والمنظمات التي تتجاوز الحدود الوطنية االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات الحكومية والسلطات النقد

 ومجموعة مختارة من خبراء القطاع الخاص واألكاديميين.

 

نتيجة محتملة الحدوث بشكل كبير وتتوافق مع المعلومات المستخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى كالتخطيط االستراتيجي  يمثل السيناريو األساسي

مات أشد لمعايرة دووضع الميزانية بينما تمثل السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤال وتشاؤما. كما تقوم المجموعة بشكل دوري بإجراء اختبار التحّمل لص

  يدها لهذه السيناريوهات التمثيلية األخرى.تحد
 

خية، لكل محفظة من األدوات المالية، وباستخدام تحليل البيانات التاري يةخسائر االئتمانالقامت المجموعة بتحديد وتوثيق الدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان و

موعة ثالثة مجقامت بتقدير العالقات بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان. لحساب خسارة االئتمان المتوقعة، تعتبر ال

على التوالي. تتضمن السيناريوهات االقتصادية  ٪ 30و ٪ 30و ٪ 40الحالة التنازلية بترجيح بنسبة سيناريوهات، وهي الحالة األساسية والحالة التصاعدية و

 النطاقات التالية للمؤشرات الرئيسية لسلطنة عمان والسعودية والكويت.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41
 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2
 

 لمتوقعة لألصول المالية )تابع(التعرضات والخسارة االئتمانية ا 41-2-7

 

    
 وحدات القياس

     

      2220    3202  

             2021ديسمبر  31كما في 

   سعر نفط برنت الخام
)دوالر أمريكي لكل 

   برميل(
65.88  63.90 

 3.20  3.10   )%(   معدل البطالة

 12.69  12.16   )مليار لاير ُعماني(   نفقات االستهالك الخاص

 1.36  0.50   )%(   معدل اإلقراض بين البنوك لليلة واحدة

 31.72  30.62   )مليار لاير ُعماني(   إجمالي الناتج المحلي العماني

  صادرات المنتجات والخدمات
دوالر )مليار 

  (أمريكي
59.25  61.29 

 64.70  60.95   المؤشر   مؤشر سعر السهم العماني

 2,828.54  2,773.25   )مليار لاير سعودي(   اإلجمالي للسعوديةالناتج المحلي 

 11,626.57  11,201.02   المؤشر   مؤشر سعر السهم السعودي

 109.59  101.81   المؤشر   مؤشر سعر السهم الكويتي

 

    

 وحدات القياس

     

      2020   2021 

         `   2020ديسمبر  31كما في 

   برنت الخامسعر نفط 
)دوالر أمريكي لكل 

   برميل(
65.24  66.21 

 3.17  3.17   )%(   معدل البطالة

 11.75  11.63   )مليار لاير ُعماني(   نفقات االستهالك الخاص

 1.41  1.41   (%)   معدل اإلقراض بين البنوك لليلة واحدة

 31.33  31.00   )مليار لاير ُعماني(   إجمالي الناتج المحلي العماني

 71.15  65.05   المؤشر   مؤشر سعر السهم العماني

 2,762.64  2,712.98   )مليار لاير سعودي(   الناتج المحلي اإلجمالي للسعودية

 9,607.66  8,777.89   المؤشر   مؤشر سعر السهم السعودي

 93.59  90.56   المؤشر   مؤشر سعر السهم الكويتي

 

للسنة  انية المتوقعةمالخسائر االئتلحساب  2019ديسمبر  31وتماشياً مع اإلرشادات التنظيمية، استخدم البنك توقعات المتغيرات الكلية للسنة المنتهية في 

تم اعتبار و بالمتغيرات الكلية استنادًا إلى أحدث التنبؤات انية المتوقعةالخسائر االئتم . عالوة على ذلك، قام البنك بحساب2020ديسمبر  31المنتهية في 

 لمزيد من التفاصيل.    43 اإليضاحانظر  .كإحالل إداريالفروقات الناتجة 

 

لمحافظ المختلفة لألصول الماليّة استناداً إلى تحليل البيانات لتم وضع العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية والعجز عن السداد ومعدالت الخسارة 

 مدى السنوات العشر السابقة.التاريخية على 

 

 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

 

 للمتغيرات التالية: فترة السداد المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة تشكل هيكلإن 

 احتمال العجز عن السداد؛ 

 الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد؛ 

 .التعرض الناتج عن العجز عن السداد 

ضح كما هو مو ستمد هذه النماذج عموًما من النماذج اإلحصائية المطورة داخليًا والبيانات التاريخية األخرى. يتم تعديلها لتعكس معلومات المستقبليةتُ 

 أعاله.
 

تخدام أدوات سإن تقديرات احتمال العجز عن السداد هي تقديرات في تاريخ معين والتي يتم حسابها على أساس نماذج التقييم اإلحصائية، ويتم تقييمها با

شتمل على اخليًا والتي تتصنيف مصممة وفقًا للفئات المختلفة من األطراف ذات العالقة والتعرضات. تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى البيانات المجمعة د

بين فئات التصنيف، فإن هذا سيؤدي إلى تغيير في تقديرات احتمال العجز  بالتنقلالطرف المقابل أو التعرض  طرأ تغير علىالعوامل الكمية والنوعية. إذا 

 ي للتعرض والمعدالت المقدرة للدفع المسبق.عن السداد المصاحبة. يتم تقدير تقديرات احتمال العجز عن السداد بالنظر في آجال االستحقاق التعاقد
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 )تابع( قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

اريخ  على تنسبة الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد هي حجم الخسارة المحتملة في حال العجز عن السداد. يتم تقدير مقاييس العجز عن السداد بناءً 

 مجال عملومية المطالبة معدالت استرداد المطالبات ضد األطراف المقابلة المتعثرة. تأخذ نماذج العجز عن السداد في عين االعتبار الهيكل والضمانات وأقد

لى ع حساب تقديرات نسبة الخسارة الناتجة عن العجز عن السدادالطرف المقابل وتكاليف استرداد أي ضمانات تعتبر جزًءا ال يتجزأ من األصل المالي. ويتم 

 كعامل خصم.  الفعليأساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل 

 

لمخاطر ل ستمد مستوى التعرض عند العجز من التعرض الحاليعن السداد التعرض المتوقع في حالة العجز عن السداد. يُ يمثل مستوى التعرض عند العجز 

لمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلهالك. يمثل مستوى التعرض عند العجز ألصل مالي في ا والتغيرات المحتملة المقابلللطرف  بالنسبة

لمبالغ المبلغ المسحوب، باإلضافة إلى ا يتضمن التعرض عند العجز عن السدادة الدفترية له. بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالية، إجمالي القيم

  المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناًء على المالحظات التاريخية والتوقعات المستقبلية.

 

بما في ذلك ) لما تم وصفه أعاله، يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مع األخذ في عين االعتبار مخاطر العجز عن السداد خالل أقصى فترة تعاقدية وفقًا

 احتمال العجز عن ، وذلك شريطة أن يكونلمقترض( المعرضة لمخاطر ائتمانية حتى لو تم أخذ فترة أطول ألغراض إدارة المخاطرالسداد ل خيارات تمديد

. تمتد المدة التعاقدية القصوى إلى التاريخ الذي يحق بحد أقصى شهراً  12 على مدىالسداد لألصول المالية التي لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير 

 المطالبة بسداد سلفة أو إنهاء التزام قرض أو ضمان.فيه للمجموعة 

 

م قياس االلتزام غير المسحوب، يتوالقرض بند التي تشمل كال من  لألفراد المكشوف وتسهيالت بطاقات االئتمان ومع ذلك، بالنسبة لعمليات السحب على

ية إذا كانت قدرة لتعاقدالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار فترة زمنية استنادًا إلى النمط السلوكي للمحفظة والذي قد يكون أطول من الحد األقصى للفترة ا

يالت لفترة اإلشعار التعاقدي. هذه التسه يةخسائر االئتمانلحد من تعرض المجموعة لتة التعاقدية على طلب السداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب ال المجموع

أعمال بيقه في طتم ال يتي دلتعاقق الحن هذا الکفوراً، و اؤهلغاإعة وللمجمن يمکليس لديها هيكل محدد المدة أو محدد السداد ويتم إدارتها على أساس جماعي. 

خذ بعين ألامع طول ألرة الفتر ايدتقم . يتالتسهيلوى علی مستن الئتماطر افي مخام بزيادة عة علی علولمجماما تصبح دعنط فقن لک، واليوميةية دلعادارة اإلا

اإلجراءات . وتشمل هذه الخسائر االئتمانية المتوقعةن مدم التخفيف لتي تخواا ذهتخااعة ولمجماقع ولتي تتاالئتمانية طر المخاراءات إدارة اجاإلعتبار إ

 و/أو تحويل الرصيد القائم إلى قرض بشروط سداد ثابتة. التسهيل، وإلغاء ود االئتمانيةالحد تخفيض
 

 عندما يتم وضع نموذج للمقاييس على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة والتي تشمل:

 

  ؛األداةنوع 

 تصنيف مخاطر االئتمان؛ 

 نوع الضمان؛ 

  لألفرادالعقارية  اتلرهونالقرض إلى القيمة بالنسبة لنسب 

 تاريخ اإلدراج المبدئي؛ 

 ؛االستحقاقحتى  فترة المتبقيةال 

 ؛ وقطاع األعمال 

 .الموقع الجغرافي للمقترض 

  للمراجعة المنتظمة للتأكد من أن التعرضات داخل مجموعة معينة تبقى متجانسة بشكل مناسب. طريقة التجميعتخضع 

 

 منهجية حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

خسائر االئتمانية وال 1لجميع الحسابات في المرحلة  اً شهر 12متوقعة لمدة الئتمانية االخسارة احتساب مخصص لل 9رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية يتطلب

  لجميع الحسابات األخرى. على مدى عمر األداة المتوقعة

 

 راشه 12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

 

من  اً شهر 12المحتملة في غضون  أحداث العجز عن السدادإلى الجزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة الناتجة عن  اً شهر 12 لمدةية االئتمان الخسائرتشير 

  تاريخ التقرير.
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 )تابع( منهجية حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

 على مدى عمر األداة الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

صطلح ملألداة المالية بعد تاريخ التقرير. يشير  ةالمحتملة المتوقع عن السداد عن جميع حاالت العجزعلى مدى عمر األداة تنتج الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 ألداة المالية.المرتبط باالقرض  مدةإلى  "على مدى عمر األداة"

 

 مذكورة أدناه:ال للخدمات لغير األفراد ولألفرادلخطوات. إن العملية المتبعة في التعرضات هي عملية متعددة ا الخسائر االئتمانية المتوقعةحساب 

 

 :خدمات لغير األفرادللالتعرضات 

 

 :المقترنة بالخدمات لغير األفرادفيما يلي المنهجية العامة المتبعة لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات 

 

وقطاع الدولة  ي. تتضمن المدخالت في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الشروط التعاقدية، والتدفقات النقدية، معدل الفائدة الفعلي، وعوامل الخطر ف1

 التقرير. وتواريخ دورة االئتمان عند استحداثها على مدارموديز المكافئة لتصنيفات  والتصنيفات، واالرتباط بالمخاطر النظامية األعمال

 

استخدام بعند نقطة زمنية معينة احتمالية العجز عن السداد غير المشروطة السداد المقترن ب إلى هيكل على مدار دورة االئتمان . يتم تحويل تصنيف موديز2

 .وقطاع األعمالالبلد  كل من عامل نموذج موديز وتيرة العجز المتوقعة الذي يتضمن

 

عند نقطة زمنية لحساب احتمال العجز عن السداد غير المشروط  لغير األفرادمحفظة المجموعة  بحيث يتوافق مع RiskCalcديز . تم تعديل نموذج مو3

 .معينة

 

يناريو. لكل س والترجيحسيناريوهات لالقتصاد الكلي )الحالة األساسية والحالة التصاعدية والحالة التنازلية(  3، تم تحديد GCorr. باستخدام نموذج موديز 4

المتغيرات الكلية المستخدمة لبنك مسقط وللحالة األساسية والحالة التصاعدية والحالة التنازلية على التوالي.  ٪30و ٪30و ٪40 والترجيحات المحددة هي

 دية.هي أسعار النفط واألسهم العمانية واألسهم السعودية واألسهم الكويتية وإجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعو

 

وكذلك على مدار  شهرا 12 احتمال العجز عن السداد المشروط على مدار إلى غير المشروط عند نقطة زمنية معينة . يتم تحويل احتمال العجز عن السداد5

روطة المش العجز عن السدادغير المشروطة عند نقطة زمنية معينة إلى الخسارة الناتجة عن  لخسارة الناتجة عن العجز عن السداداو يتم تحويل عمر األداة 

 لكل سيناريو مذكور أعاله. GCorr Macroباستخدام نموذج  عند نقطة زمنية معينة

 

عينة. ويتم تحويل المتوسط المرجح القائم منقطة زمنية الحتمال العجز عن السداد المشروط عند  هاتالقائم على السيناريولمرجح المتوسط ب ا. يتم حسا6

 ة.تصنيف ائتماني مكافئ باستخدام عملية تصنيف موديز الضمني على السيناريوهات الحتمال العجز عن السداد المشروط عند نقطة زمنية معينة بعد ذلك إلى

 

الناتج عن العجز.  للحصول على التعرض ةالفعلي بمعدالت الفائدةخصمها . تستخدم الشروط التعاقدية على مستوى األدوات لتوليد التدفقات النقدية التي يتم 7

 بعض األدوات المالية لها تدفقات نقدية غير منتظمة، وبالتالي فإن التدفقات النقدية المخصصة هي مدخالت مباشرة إلى األداة.

 

 احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. 8

التعرض لمخاطر العجز  Xالخسارة الناتجة عن العجز عن السداد  Xشهراً  12شهراً = احتمال العجز عن السداد لمدة  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 

 المخصومة

التعرض  Xالخسارة الناتجة عن العجز عن السداد  X على مدى عمر األداة = احتمال العجز عن السداد على مدى عمر األداة المتوقعة يةخسائر االئتمانال

 ر العجز المخصومةلمخاط

 

 . الخسائر االئتمانية المتوقعة النهائية9

شهراً محسوبة كما هو مبين  12الخسائر االئتمانية المتوقعة النهائية الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة  تساوىالمرحلة األولى،  األدوات ضمنبالنسبة لجميع 

 .أعاله

 مر األداةعاالئتمانية المتوقعة النهائية الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  الخسائر تساويالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة،  ضمن دواتاألبالنسبة لجميع 

 .المحسوبة كما هو مبين أعاله
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   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 

 التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية )تابع( 41-2-7

 

 :للخدمات المقدمة لألفرادالتعرضات 

 

 :المتعلقة بالخدمات لألفرادلحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات  اإلدارة فيما يلي المنهجية المتبعة من قبل مجلس

 

 .خاصة بالخدمات المقدمة لألفراد. يتم استخدام الخصائص الفردية والقروض لتطوير نماذج احتمالية العجز عن السداد لكل محفظة 1

 

 .خاصة بالخدمات المقدمة لألفراد. تستخدم معلومات شطب المحفظة التاريخية لبناء نماذج الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد لكل محفظة 2

 

م جداول الدفع المفصلة لحساب التعرض لخطر العجز عن السداد. في حالة عدم توفر جداول زمنية مفصلة للدفع، يتم استخدام اإلهالك الخطي . تستخد3

 لتاريخ االستحقاق لحساب التعرض في تاريخ توقعات محدد.

 

 . احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة4

التعرض لمخاطر العجز  Xالخسارة الناتجة عن العجز عن السداد  Xشهراً  12شهراً = احتمال العجز عن السداد لمدة  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 

 المخصومة

التعرض  Xجة عن العجز عن السداد الخسارة النات X على مدى عمر األداة = احتمال العجز عن السداد على مدى عمر األداة المتوقعة يةخسائر االئتمانال

 لمخاطر العجز المخصومة

 

 . الخسائر االئتمانية المتوقعة النهائية5

شهراً محسوبة كما هو مبين  12الخسائر االئتمانية المتوقعة النهائية الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة  تساوىالمرحلة األولى،  األدوات ضمنبالنسبة لجميع 

 .أعاله

 مر األداةعاالئتمانية المتوقعة النهائية الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  الخسائر تساويالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة،  ضمن دواتاأللجميع بالنسبة 

 .المحسوبة كما هو مبين أعاله

 

والخسائر  األولىشهر لجميع الحسابات في المرحلة  12مدة متوقعة لالئتمانية االخسارة احتساب مخصص لل 9رقم  المعيار الدولي للتقارير الماليةيتطلب 

 لجميع الحسابات األخرى. على مدى عمر األداة االئتمانية المتوقعة

 

حتمال العجز عن السداد شهريًا مضروبًا في الالمقبلة  12على مدى األشهر الـ  المخصومشهراً المبلغ  12تساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي مدتها 

مبلغ باستخدام ال عمر األداةمدى على الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد والتعرض لخطر العجز عن السداد. يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 

الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد والتعرض لخطر العجز عن  ا فيعلى مدى العمر المتبقي الكامل مضروب شهرياحتمال العجز عن السداد الالمخصوم 

  السداد.

 

ذه د هتستنوالحالة التصاعدية والحالة التنازلية( و األساسيةحالة السيناريوهات )ثالثة ر العتبااعة في ولمجمذ اتأخر الخسائر االئتمانية المتوقعة، يدتقد عن

 12كل من مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة التي مدتها  تمثل سداد والخسارة الناتجة عن العجز عن السداد.ن احتمال العجز عن اليج مزلی مالسيناريوهات إ

المتوسط المرجح لمبالغ الخسائر االئتمانية المتوقعة المحتسبة باستخدام السيناريوهات االقتصادية على مدى عمر األداة  الخسائر االئتمانية المتوقعةوشهراً و 

 .لمناسبة االكلية 

 

 المتوقعة عند نقطة زمنية معينة لتخلف عن السدادعلى مدى عمر األداة يمثل احتمالية ااحتمال العجز عن السداد وشهراً  12إن احتمال العجز عن السداد لمدة 

في تاريخ التقرير والظروف االقتصادية على مدى االثني عشر شهراً القادمة والعمر المتبقي لألداة المالية، على التوالي، على أساس الظروف القائمة 

  المستقبلية التي تؤثر على مخاطر االئتمان.

 

  احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

التعرض لمخاطر العجز  Xالخسارة الناتجة عن العجز عن السداد  Xشهراً  12شهراً = احتمال العجز عن السداد لمدة  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 

 المخصومة

التعرض  Xالخسارة الناتجة عن العجز عن السداد  X على مدى عمر األداة = احتمال العجز عن السداد على مدى عمر األداة المتوقعة يةخسائر االئتمانال

 لمخاطر العجز المخصومة
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  ش.م.ع.ع.بنك مسقط 

 

   الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 

 التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية )تابع( 41-2-7

 حسب فئة األصول المالية: 2021ديسمبر  31التعرضات للسنة المنتهية في إجمالي أرصدة  فيتبين الجداول التالية تحليالً للحركة 

2020  2021 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة اإلجمالي
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
 

 لاير عماني باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

     يناير 1الرصيد االفتتاحي كما في     

 167,005 - - 167,005 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية 134,179 - - 134,179

 577,282 - 1,587 575,695 مبالغ مستحقة من البنوك 824,618 387 - 825,005
 3,832,557 100,425 18,320 3,713,812 قروض وسلف للعمالء من األفراد 3,724,030 28,997 83,524 3,836,551

 5,546,176 237,397 1,822,514 3,486,265 قروض وسلف للعمالء من الشركات 3,308,472 1,852,887 215,023 5,376,382

61,268 - 8,331 52,937 
استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر
54,105 7,885 - 61,990 

 1,688,876 - - 1,688,876 استثمار مدرج بالتكلفة المهلكة 1,274,444 8,029 - 1,282,473

 1,866,147 72,929 584,374 1,208,844 عقود ضمانات مالية 1,414,473 859,937 48,547 2,322,957
 143,736 50 72,827 70,859 أوراق قبول 77,457 45,984 21 123,462

 2,265,585 - 495,840 1,769,745 ارتباط قروض/ حدود غير مستغلة 1,347,493 698,640 - 2,046,133

 16,149,354 410,801 3,003,347 12,735,206 اإلجمالي 12,158,103 3,503,192 347,115 16,008,410

         

     صافي التحويل بين المراحل    

 - - - - نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية - - - -

 - - 6,858 (6,858) مبالغ مستحقة من البنوك (163) 163 - -

 - 18,062 8,185 (26,247) قروض وسلف للعمالء من األفراد (22,687) (5,916) 28,603 -

 - 38,134 718,103 (756,237) قروض وسلف للعمالء من الشركات (788,204) 761,114 27,090 -

- - (668) 668 
استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر
2,059 (2,059) - - 

 - - 12,929 (12,929) استثمار مدرج بالتكلفة المهلكة 8,029 (8,029) - -

 - 8,881 210,839 (219,720) عقود ضمانات مالية (107,879) 73,922 33,957 -

 - 236 50,007 (50,243) أوراق قبول (72,877) 72,827 50 -

 - 1,944 220,798 (222,742) ارتباط قروض/ حدود غير مستغلة 126,562 (128,197) 1,635 -

 - 67,257 1,225,660 (1,292,917) اإلجمالي (856,551) 765,216 91,335 -

         

     إعادة قياس الرصيد القائم    

 67,382 - - 67,382 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية 32,826 - - 32,826
 193,741 - (295) 194,036 مبالغ مستحقة من البنوك (248,760) 1,037 - (247,723)

 235,384 (16,256) (3,727) 255,367 قروض وسلف للعمالء من األفراد 12,469 (4,761) (11,412) (3,704)

 60,086 (7,411) (614,473) 681,970 قروض وسلف للعمالء من الشركات 965,997 (791,487) (2,458) 172,052

722 - 222 500 
العادلة من خالل الدخل استثمار مدرج بالقيمة 

 الشامل اآلخر
1,846 (1,749) - 97 

 (36,991) - 195 (37,186) استثمار مدرج بالتكلفة المهلكة 406,403 - - 406,403

 (32,986) (44,012) (205,116) 216,142 عقود ضمانات مالية (97,750) (349,485) (9,575) (456,810)

 (32,073) 1 (72,827) 40,753 قبولأوراق  66,279 (45,984) (21) 20,274

 (277,831) (1,944) (119,327) (156,560) ارتباط قروض/ حدود غير مستغلة 295,690 (74,603) (1,635) 219,452

 176,809 (69,622) (1,017,319) 1,263,750 اإلجمالي 1,433,654 (1,265,061) (25,101) 143,492

         

     الشطب للفترة    

 (966) (966) - - قروض وسلف للعمالء من األفراد - - (290) (290)

 (12,929) (12,929) - - قروض وسلف للعمالء من الشركات - - (2,258) (2,258)

 (13,895) (13,895) - - اإلجمالي - - (2,548) (2,548)

         

     ديسمبر 31الرصيد الختامي كما في     

 234,387 - - 234,387 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية 167,005 - - 167,005

 771,023 - 8,150 762,873 مبالغ مستحقة من البنوك 575,695 1,587 - 577,282

 4,066,975 101,265 22,778 3,942,932 قروض وسلف للعمالء من األفراد 3,713,812 18,320 100,425 3,832,557
 5,593,333 255,191 1,926,144 3,411,998 قروض وسلف للعمالء من الشركات 3,486,265 1,822,514 237,397 5,546,176

61,990 - 7,885 54,105 
استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر
58,010 4,077 - 62,087 

 1,651,885 - 13,124 1,638,761 استثمار مدرج بالتكلفة المهلكة 1,688,876 - - 1,688,876

 1,833,161 37,798 590,097 1,205,266 عقود ضمانات مالية 1,208,844 584,374 72,929 1,866,147

 111,663 287 50,007 61,369 أوراق قبول 70,859 72,827 50 143,736
 1,987,754 - 597,311 1,390,443 ارتباط قروض/ حدود غير مستغلة 1,769,745 495,840 - 2,265,585

 16,312,268 394,541 3,211,688 12,706,039 اإلجمالي 12,735,206 3,003,347 410,801 16,149,354
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   الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية )تابع( 41-2-7

 

 الخسارة االئتمانية المتوقعة الحركة في 

 
            2020  2021 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة اإلجمالي
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
     يناير 1الرصيد االفتتاحي كما في     

 - - - - نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية - - - -

 2,496 - 1,517 979 مبالغ مستحقة من البنوك 751 15 - 766
 102,055 88,683 3,287 10,085 قروض وسلف للعمالء من األفراد 10,656 5,110 70,160 85,926

 294,023 176,080 108,490 9,453 قروض وسلف للعمالء من الشركات 7,547 72,641 148,672 228,860

1,311 - 1,171 140 

استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 2,874 - 2,737 137 الشامل اآلخر

 859 - - 859 استثمار مدرج بالتكلفة المهلكة 267 35 - 302

 63,607 48,501 13,176 1,930 عقود ضمانات مالية 1,947 17,533 34,662 54,142
 178 24 101 53 أوراق قبول 45 100 - 145

 8,999 - 4,807 4,192 ارتباط قروض/ حدود غير مستغلة 2,460 8,285 - 10,745

 475,091 313,288 134,115 27,688 اإلجمالي 23,813 104,890 253,494 382,197

     صافي التحويل بين المراحل    

 - - - - نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية - - - -

 - - 124 (124) مبالغ مستحقة من البنوك (1) 1 - -

 - 1,050 (1,178) 128 قروض وسلف للعمالء من األفراد 616 (3,286) 2,670 -

 - 574 16,384 (16,958) قروض وسلف للعمالء من الشركات (13,031) 12,704 327 -

- - (49) 49 

استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 - - (27) 27 الشامل اآلخر

 - - 74 (74) استثمار مدرج بالتكلفة المهلكة 35 (35) - -

 - 79 1,206 (1,285) عقود ضمانات مالية (1,377) (1,911) 3,288 -

 - - 69 (69) أوراق قبول (101) 101 - -

 - 32 876 (908) ارتباط قروض/ حدود غير مستغلة 3,015 (3,022) 7 -

 - 1,735 17,528 (19,263) اإلجمالي (10,795) 4,503 6,292 -

     دخلانخفاض القيمة المحمل على بيان ال    
 11 - - 11 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية - - - -

 3,376 - 2,001 1,375 البنوكمبالغ مستحقة من  229 1,501 - 1,730

 1,368 1,772 (1,009) 605 قروض وسلف للعمالء من األفراد (1,187) 1,463 12,930 13,206
 72,311 17,864 26,906 27,541 قروض وسلف للعمالء من الشركات 14,937 23,419 19,738 58,094

1,563 - 1,615 (52) 

الدخل استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل 

 (729) - (742) 13 الشامل اآلخر

 1,643 - 635 1,008 استثمار مدرج بالتكلفة المهلكة 557 - - 557

 (16,575) (18,974) 1,011 1,388 عقود ضمانات مالية 1,360 (2,446) 10,551 9,465

 51 86 (102) 67 أوراق قبول 109 (100) 24 33
 43 (32) (438) 513 حدود غير مستغلةارتباط قروض/  (1,283) (456) (7) (1,746)

 61,499 716 28,262 32,521 اإلجمالي 14,670 24,996 43,236 82,902

     احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفوائد    

 3,202 3,202 - - قروض وسلف للعمالء من األفراد - - 3,213 3,213

 9,827 10,588 (761) - الشركاتقروض وسلف للعمالء من  - (274) 9,601 9,327

 13,029 13,790 (761) - اإلجمالي - (274) 12,814 12,540

     الشطب للفترة    

 (966) (966) - - قروض وسلف للعمالء من األفراد - - (290) (290)
 (12,929) (12,929) - - قروض وسلف للعمالء من الشركات - - (2,258) (2,258)

 (13,895) (13,895) - - اإلجمالي - - (2,548) (2,548)

     ديسمبر 31الرصيد الختامي كما في     

 11 - - 11 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية - - - -

 5,872 - 3,642 2,230 مبالغ مستحقة من البنوك 979 1,517 - 2,496
 105,659 93,741 1,100 10,818 قروض وسلف للعمالء من األفراد 10,085 3,287 88,683 102,055

 363,232 192,177 151,019 20,036 قروض وسلف للعمالء من الشركات 9,453 108,490 176,080 294,023

2,874 - 2,737 137 

استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 2,145 - 1,968 177 الشامل اآلخر

 2,502 - 709 1,793 استثمار مدرج بالتكلفة المهلكة 859 - - 859

 47,032 29,606 15,393 2,033 عقود ضمانات مالية 1,930 13,176 48,501 63,607
 229 110 68 51 أوراق قبول 53 101 24 178

 9,042 - 5,245 3,797 ارتباط قروض/ حدود غير مستغلة 4,192 4,807 - 8,999

 535,724 315,634 179,144 40,946 اإلجمالي 27,688 134,115 313,288 475,091
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 

 التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية )تابع( 41-2-7

 حسب فئة األصول المالية: 2021ديسمبر  31اإلجمالية في  للتعرضاتتبين الجداول التالية تحليل الجودة االئتمانية 

 2020  2021 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة اإلجمالي
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني 

 لاير عماني باآلالف  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

     األرصدة لدى البنوك المركزية        
 93,862 - - 93,862 (Baa3إلى  Aaaدرجة مرتفعة ) 167,005 - - 167,005

 140,525 - - 140,525 (Ba2إلى  Ba1درجة معيارية ) - - - -

 234,387 - - 234,387 اإلجمالي 167,005 - - 167,005

     من البنوكالمبالغ المستحقة     
 512,168 322 - 512,490 (Baa3إلى  Aaaدرجة مرتفعة ) 461,203 33 - 461,236

 91,901 - - 91,901 (Ba2إلى  Ba1درجة معيارية ) 55,149 - - 55,149

 158,804 7,828 - 166,632 (Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة ) 59,343 1,554 - 60,897

 771,023 - 8,150 762,873 اإلجمالي 575,695 1,587 - 577,282

     القروض والسلف للعمالء من األفراد    
 2,405,688 188 - 2,405,876 (Baa3إلى  Aaaدرجة مرتفعة ) 988,989 76 - 989,065

 1,207,512 1,933 - 1,209,445 (Ba2إلى  Ba1درجة معيارية ) 2,484,406 679 - 2,485,085

 329,732 20,657 - 350,389 (Caa3إلى  Ba3مقبولة )درجة  240,417 17,565 - 257,982

 101,265 101,265 - - غير منتظمة - - 100,425 100,425

 4,066,975 101,265 22,778 3,942,932 اإلجمالي 3,713,812 18,320 100,425 3,832,557

     القروض والسلف للعمالء من الشركات    
 741,274 108,345 - 849,619 (Baa3إلى  Aaaمرتفعة ) درجة 1,335,431 260,089 - 1,595,520

 722,623 268,650 - 991,273 (Ba2إلى  Ba1درجة معيارية ) 1,490,558 660,708 - 2,151,266

 1,948,101 1,549,149 - 3,497,250 (Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة ) 660,276 901,717 - 1,561,993

 255,191 255,191 - - غير منتظمة - - 237,397 237,397

 5,593,333 255,191 1,926,144 3,411,998 اإلجمالي 3,486,265 1,822,514 237,397 5,546,176

    

االستثمار المدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
     الشامل اآلخر

 38,948 - - 38,948 (Baa3إلى  Aaaدرجة مرتفعة ) 37,597 1,049 - 38,646

 9,883 (52) - 9,831 (Ba2إلى  Ba1درجة معيارية ) 12,017 - - 12,017

 9,179 4,129 - 13,308 (Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة ) 4,491 6,836 - 11,327

 62,087 - 4,077 58,010 اإلجمالي 54,105 7,885 - 61,990

     االستثمار المدرج بالتكلفة المهلكة    

 249,823 14 - 249,837 (Baa3إلى  Aaaدرجة مرتفعة ) 433,727 - - 433,727

 956,520 1,185 - 957,705 (Ba2إلى  Ba1درجة معيارية ) 14,179 - - 14,179

 432,418 11,925 - 444,343 (Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة ) 1,240,970 - - 1,240,970

 1,651,885 - 13,124 1,638,761 اإلجمالي 1,688,876 - - 1,688,876

     الضمانات الماليةعقود     

 717,400 54,775 - 772,175 (Baa3إلى  Aaaدرجة مرتفعة ) 630,253 107,418 - 737,671

 208,444 87,173 - 295,617 (Ba2إلى  Ba1درجة معيارية ) 503,151 258,320 - 761,471
 279,422 448,149 - 727,571 (Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة ) 75,440 218,636 - 294,076

 37,798 37,798 - - غير منتظمة - - 72,929 72,929

 1,833,161 37,798 590,097 1,205,266 اإلجمالي 1,208,844 584,374 72,929 1,866,147

     أوراق القبول    

 39,053 12,499 - 51,552 (Baa3إلى  Aaaدرجة مرتفعة ) 38,580 16,035 - 54,615
 6,760 28,976 - 35,736 (Ba2إلى  Ba1درجة معيارية ) 31,626 53,283 - 84,909

 15,556 8,532 - 24,088 (Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة ) 653 3,509 - 4,162

 287 287 - - غير منتظمة - - 50 50

 111,663 287 50,007 61,369 اإلجمالي 70,859 72,827 50 143,736

     ارتباط القروض/الحدود غير المستغلة    

 511,403 60,142 - 571,545 (Baa3إلى  Aaaدرجة مرتفعة ) 673,407 122,644 - 796,051

 188,160 159,531 - 347,691 (Ba2إلى  Ba1درجة معيارية ) 721,652 206,069 - 927,721

 690,880 377,638 - 1,068,518 (Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة ) 374,686 167,127 - 541,813
  - - - منتظمةغير  - - - -

 1,987,754 - 597,311 1,390,443 اإلجمالي 1,769,745 495,840 - 2,265,585

     إجمالي التعرض    

 5,309,619 236,285 - 5,545,904 (Baa3إلى  Aaaدرجة مرتفعة ) 4,766,192 507,344 - 5,273,536

 3,532,328 547,396 - 4,079,724 (Ba2إلى  Ba1درجة معيارية ) 5,312,738 1,179,059 - 6,491,797
 3,864,092 2,428,007 - 6,292,099 (Caa3إلى  Ba3درجة مقبولة ) 2,656,276 1,316,944 - 3,973,220

 394,541 394,541 - - غير منتظمة - - 410,801 410,801

 16,312,268 394,541 3,211,688 12,706,039 اإلجمالي الكلي للتعرض 12,735,206 3,003,347 410,801 16,149,354
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 

 التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية )تابع( 41-2-7

 المطلوب طبقا  إلرشادت البنك المركزي العماني المخصصب 9رقم  الدولي للتقارير المالية للمعيارمقارنة المخصص المحتفظ به طبقا  

2021         2020       

تصنيف األصول 
وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العماني

تصنيف 
األصول وفقا  
للمعيار الدولي 
للتقارير المالية 

 9رقم 

 القيمة اإلجمالية

المخصص وفقا  لقواعد 
 البنك المركزي العُماني

لقواعد  الفوائد المجنبة وفقا  
 البنك المركزي العماني

المخصص وفقا  للمعيار 
الدولي للتقارير المالية 

 الفرق 9رقم 

صافي القيمة 
 الدفترية

الفوائد المدرجة 
وفقا  للمعيار 

الدولي للتقارير 
 القيمة اإلجمالية 9المالية رقم 

المخصص 
وفقاً لقواعد 

البنك 
المركزي 
 العُماني

الفوائد المجنبة 
 وفقاً لقواعد

البنك المركزي 
 العماني

المخصص وفقاً 
للمعيار الدولي 
للتقارير المالية 

 الفرق 9رقم 

صافي القيمة 
 الدفترية

الفوائد المدرجة وفقاً 
للمعيار الدولي للتقارير 

 9المالية رقم 

لاير عماني 
 باآلالفلاير عماني  لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 لاير عماني باآلالف باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف باآلالف

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=4+5-6) (8=3-6) (9) (3) (4) (5) (6) (7=4+5-6) (8=3-6) (9) 

                

  7,941,876   -   8,083,116   81,228   33,084   -   114,312   8,116,200  1المرحلة  قياسية

 

109,486 
  -   20,519   88,967   7,921,357  - 

 -  981,223  (60,915)   71,369   -   10,454   1,052,592   -   1,395,509  (77,348)   92,252   -   14,904   1,487,761  2المرحلة  

 -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3المرحلة  

   9,603,961   129,216   -   125,336   3,880   9,478,625   -   8,994,468  

 

119,940 
  -   91,888   28,052   8,902,580   -  

  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1المرحلة  قائمة خاصة

  -  748,078  (28,545)   41,752   -   13,207   789,830   -   405,642  (55,234)   63,794   -   8,560   469,436  2المرحلة  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3المرحلة  

   469,436   8,560   -   63,794   (55,234)  405,642   -   789,830   13,207   -   41,752   (28,545)  748,078  -  

  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1المرحلة  ةدون المعياري

  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2المرحلة  

  -  21,074   -   7,619   566   7,053   28,693   -   26,864  (1)   8,661   448   8,212   35,525  3المرحلة  

   35,525   8,212   448   8,661   (1)  26,864   -   28,693   7,053   566   7,619   -   21,074  -  

  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1المرحلة  امشكوك في تحصيله

  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2المرحلة  

  -  20,464   -   20,661   1,373   19,288   41,125   -   20,765  (254)   13,260   1,055   11,951   34,025  3المرحلة  

   34,025   11,951   1,055   13,260   (254)  20,765   -   41,125   19,288   1,373   20,661   -   20,464  -  

  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1المرحلة  محققة للخسائر

  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2المرحلة  

  340,983   -   31,278   -   293,713   46,128   247,585   324,991  3المرحلة  

 

247,228 
  37,780   285,008   -   55,975  -  

   324,991   247,585   46,128   293,713   -   31,278   -   340,983  

 

247,228 

  37,780   285,008   -   55,975  -  

بنود أخرى غير 

مشمولة في تعميم 

البنك المركزي 

العماني رقم ب. م. 

والتعليمات  977

 ذات الصلة

 -  4,786,161  (7,169)   7,169   -   -   4,793,330   -   4,581,977  (7,862)   7,862   -   -   4,589,839  1المرحلة 

 -  1,139,931  (20,994)   20,994   -   -   1,160,925   -   1,231,393  (23,098)   23,098   -   -   1,254,491  2المرحلة 

 -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3المرحلة 

   5,844,330   -   -   30,960   (30,960)  5,813,370   -   5,954,255   -   -   28,163   (28,163)  5,926,092   -  

  12,735,206   -   12,665,093   73,366   40,946   -   114,312   12,706,039  1المرحلة  اإلجمالي

 

109,486 

  -   27,688   81,798   12,707,518   - 

 -   2,869,232  (110,454)   134,115   -   23,661   3,003,347   -   3,032,544  (155,680)   179,144   -   23,464   3,211,688  2المرحلة  

  410,801   -   78,907  (255)   315,634   47,631   267,748   394,541  3المرحلة  

 

273,569 

  39,719   313,288   -   97,513   - 
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   16,312,268   405,524   47,631   535,724   (82,569)  15,776,544   -   16,149,354  

 

406,716 
  39,719   475,091   (28,656)  15,674,263  -  

 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 

 التعرضات والخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية )تابع( 41-2-7

 القروض المعاد التفاوض بشأنها

دمة عن طريق الموافقة على أحكام وشروط أكثر مالئمة للمقترض من تلك المق بشأنها قديم تنازالتتعرف القروض المعاد التفاوض بشأنها على أنها القروض المعاد هيكلتها بسبب التدهور في المركز المالي للمقترض والتي قامت المجموعة بت

 بخالف ذلك. يبقى القرض مدرجاً كجزء من القروض المعاد التفاوض بشأنها لحين استحقاقه أو سداده بشكل مبكر أو شطبه.لتراعيها كن تمبدئياً من المجموعة والتي لم 
2021         2020       

تصنيف 
وفقا   األصول

لقواعد البنك 
المركزي 
 العماني

 

 

تصنيف 
األصول 

وفقا  للمعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم 
9 

إجمالي 
القيمة 
 الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقا  لقواعد 
البنك 

المركزي 
 *العماني

الفوائد المجنبة 
وفقا  لقواعد 

البنك المركزي 
 العماني

المخصصات 
المحتفظ بها 
وفقا  للمعيار 

لدولي ا
للتقارير 

 الفرق  9المالية رقم 

صافي القيمة 
 الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

وفقا  للمعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم 
9 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

المخصص 
المطلوب وفقاً 
لقواعد البنك 
المركزي 
 *العماني

الفوائد المجنبة 
وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العماني

المخصصات 
فظ بها وفقاً المحت

للمعيار الدولي 
للتقارير المالية 

 الفرق  9رقم 

صافي القيمة 
 الدفترية

الفوائد 
المدرجة وفقاً 
للمعيار الدولي 
للتقارير المالية 

 9رقم 

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

                

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=4+5-6) (8=3-6) (9) (3) (4) (5) (6) (7=4+5-6) (8=3-6) (9) 

                

مصنفة على أنها 

  -  - - - - - -    -     -     -     -     -     -     -  1المرحلة  منتظمة

  -   227,874  (20,117)   25,223     -   5,106   253,097     -   195,847  (46,504)   51,539     -   5,035   247,386  2المرحلة  

  -  - - - - - -    -     -     -     -     -     -     -  3المرحلة  

  -   227,874  (20,117)   25,223     -   5,106   253,097     -   195,847  (46,504)   51,539     -   5,035   247,386   جمالي الفرعياإل

فة على أنها مصن
  -  - - - - - -    -     -     -     -     -     -     -  1المرحلة  متعثرة

  -  - - - - - -    -     -     -     -     -     -     -  2المرحلة  

  -   16,661     -   71,007   6,829   64,178   87,668     -   20,839     -   92,473   9,201   83,272   113,312  3المرحلة  

   113,312   83,272   9,201   92,473   -     20,839   -     87,668   64,178   6,829   71,007   -     16,661   -  

  -  - - - - - -    -     -     -     -     -     -     -  1المرحلة  جمالياإل

  -   227,874  (20,117)   25,223     -   5,106   253,097     -   195,847  (46,504)   51,539     -   5,035   247,386  2المرحلة  

  -   16,661     -   71,007   6,829   64,178   87,668     -   20,839     -   92,473   9,201   83,272   113,312  3المرحلة  

   360,698   88,307   9,201   144,012   (46,504)  216,686   -     340,765   69,284   6,829   96,230   (20,117)  244,535   -  

 احتياطي القروض المعاد هيكلتها وفقا لقواعد البنك المركزي العمانيتضمن المخصص المطلوب ي* 

 مخصَّص انخفاض القيمة
 2021 2020 

 الفرق 9الدولي للتقارير المالية رقم للمعيار  وفقاً  وفقا لقواعد البنك المركزي العماني الفرق 9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم وفقا   وفقا لقواعد البنك المركزي العماني 
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 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف

لاير عماني 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    -   81,038   81,038     -   60,217   60,217  المبالغ المستردة(  بالصافي بعدخسارة انخفاض القيمة المحملة على حساب الربح والخسارة )

 (28,656)   475,091   446,435  (82,569)   535,724   453,155   1 9مخصصات مطلوبة وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني/ المحتفظ بها وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 - ٪3.60 ٪3.60 - %3.69 %3.69 1نسبة إجمالي القروض المتعثرة 

 - ٪0.80 ٪0.80 - %0.75 %0.75 1نسبة صافي معدل القروض المتعثرة 
 يتم حساب معدالت القروض المتعثرة على أساس القروض الممولة المتعثرة والتعرضات الممولة1
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41
 

 )تابع(مخاطر االئتمان 41-2

 

 ركز مخاطر االئتمانت 41-2-8
 

مخاطر االئتمان عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة عمل مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو تكون لهم خصائص لتنشأ التركزات 

روف ية والظساقتصادية مشابهة يمكن أن تؤثر على قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بشكل مشابه بسبب التغيرات في الظروف االقتصادية والسيا

 مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على مجال عمل معين أو موقع جغرافي معين.لاألخرى. وتشير التركزات 

 

مع األفراد أو المجموعات  تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها من خالل تنويع أنشطة اإلقراض لتجنب التركزات غير المرغوب بها للمخاطر

ًء على افي موقع أو أنشطة أعمال محددة. كذلك تحصل المجموعة على تركز ضمانات مناسب حسب الموقع الجغرافي للقروض والسلف، وهو ما يتم قياسه بن

يها بناًء على موقع ألوراق المالية المستثمر فلنسبة التركز وفقا للموقع باليتم قياس موقع المجموعة التي تحتفظ باألصل الذي له ارتباط وثيق بموقع المقترض. 

 يحلل الجدول أدناه تركز إجمالي التعرضات للعمالء حسب القطاعات المختلفة. صدر األوراق المالية.مُ 
 

  مستحق من البنوك 
  قروض وسلف

 التزامات عرضية وارتباطات  استثمارات في سندات الدين  تمويل إسالمي ومديونيات

 2021 2020  2021 2020  2021 2020  2021 2020 

 

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

            

األنشطة الزراعية 

  -  وخالفه

103,284 86,852 

 

- - 

 

8,999 8,480 

 427,866 367,430  - -  415,831 416,372  -  اإلنشاءات

 419,616 498,564  - -  74,059 34,481  -  تجارة التصدير

 104,606 95,988  47,805 38,077  529,970 483,869   577,282  771,023 المؤسسات المالية

 55,157 26,194  1,586,526 1,551,891  115,706 146,795  -  الحكومة

 172,505 198,572  - -  328,045 350,738  -  تجارة االستيراد

 95,650 113,544  - -  1,001,609 996,260  -  الصناعة

 75,425 77,711  8,563 6,846  171,257 257,390  -  التعدين والمحاجر

 306 214  - -  287,419 264,793  -  العقارات

 250,683 209,384  62,327 70,499  604,790 621,360  -  الخدمات

 73,909 70,673  - -  898,234 899,359  -  المواصالت

 18,754 15,745  43,385 44,377  793,728 770,695  -  المرافق

تجارة الجملة 

  -  والتجزئة

214,847 207,270 

 

- - 

 

54,357 58,519 

 104,671 95,786  2,260 2,282  38,855 41,867  -  أخرى

قروض شخصية 

  -  وسكنية
4,058,198 3,825,108 

 
- - 

 
- - 

 1,866,147 1,833,161  1,750,866 1,713,972  9,378,733 9,660,308  577,282 771,023 اإلجمالي
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 

 مخاطر االئتمان )تابع(ركز ت 41-2-8

 

 لتقرير.ا تراقب المجموعة تركزات مخاطر االئتمان حسب القطاع والموقع الجغرافي. فيما يلي تحليل تركز مخاطر االئتمان حسب المنطقة كما في تاريخ

 

 فيما يلي تحليل تركز مخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير:

  من البنوك مستحق 
 قروض وسلف 

 عرضية وارتباطات التزامات  في سندات الدين استثمارات  تمويل إسالميومديونيات 

 2021 2020  2021 2020  2021 2020  2021 2020 

 

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

عماني لاير 
 باآلالف

            التركز حسب القطاع

 1,706,384 1,710,979  116,535 124,004  4,907,949 4,971,446  - - شركات

 55,157 26,194  1,586,526 1,551,891  115,706 146,795  - - جهات سيادية

 104,606 95,988  47,805 38,077  529,970 483,869  577,282  771,023 مؤسسات مالية

    -     -   - -  3,825,108 4,058,198  - - أفراد

  771,023  اإلجمالي

 

577,282   9,660,308 9,378,733   1,713,972  1,750,866   1,833,161   1,866,147  

 

 

  مستحق من البنوك 

 قروض وسلف ومديونيات 

وارتباطاتالتزامات عرضية   استثمارات في سندات الدين  تمويل إسالمي  

 2021 2020  2021 2020  2021 2020  2021 2020 

 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

التركز حسب 

            الموقع

  1,177,004   1,317,163  1,459,225   9,084,616   9,379,767   52,096   81,796  سلطنة عمان

1,279,08
3 

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

 150,776  154,152    33,461   31,242    243,037   219,900    222,965   503,230  األخرى

 241,809  271,121      -     -    282   233    53,589   19,724  أوروبا

الواليات المتحدة 

 21,368  35,030      -     -      -     -    52,593   40,483  األمريكية

 173,111  195,854    400,242   223,505    50,798   60,408    196,039   125,790  أخرى

  1,866,147   1,833,161   1,750,866   1,713,972    9,378,733   9,660,308    577,282   771,023  الكلي اإلجمالي

 

 مقاصة األصول وااللتزامات المالية

 

 تشمل اإلفصاحات المبينة في الجداول التالية األصول وااللتزامات المالية:

 

  للمجموعة، أوالموحد المركز المالي  بيانالمدرجة كمقاصة في 

 ة كمقاصة جالخاضعة لترتيبات التسوية الرئيسية القابلة للتنفيذ أو االتفاقيات المماثلة التي تغطي األدوات المالية بغض النظر عما إذا كانت مدر

 .الموحد المركز المالي بيانفي 

بهذا يعني ة الدولية للصكوك المقايضة والصكوك االشتقاقية. وتشمل "االتفاقيات المماثلة" اتفاقيات المقاصة المالية واتفاقيات إعادة الشراء الرئيسية والرابط

كام ملة. كما تمنح األحأن األوراق المالية المستلمة/ المقدمة هي ضمانات يمكن التعهد بها أو بيعها خالل فترة المعاملة ولكن يجب إعادتها عند استحقاق المعا

 رف اآلخر في تقديم الضمانات.كل طرف الحق في إلغاء المعامالت ذات الصلة عند فشل الط

 

 



79 

  ش.م.ع.ع.بنك مسقط 
 الموحدةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر االئتمان )تابع( 41-2

 

 مخاطر التسوية 41-2-9

 

ابل إخفاق الطرف المققد تؤدي أنشطة المجموعة إلى نشوء مخاطر وقت تسوية المعامالت والعمليات التجارية. تتعلق مخاطر التسوية بالخسائر الناجمة عن 

 في الوفاء بالتزاماته بتوفير المبالغ النقدية أو الضمانات أو غيرها من األصول بحسب شروط التعاقد المتفق عليها.

 

ة على نائيد ثتقلل المجموعة من مخاطر السداد بإجراء السداد عن طريق وكيل سداد / مقاصة، مثل أنظمة مقاصة و تسوية عمليات الصرف، أو باتفاقيات سدا

  أساس الصافي.

 

 مخاطر السيولة 41-3

 

 مخاطر السيولة هي احتمال عدم قدرة المجموعة على الوفاء بااللتزامات عند استحقاقها لألطراف األخرى.

 

 إدارة مخاطر السيولة 41-3-1

 

روط مجحفة ل ذلك إال بشتنشأ مخاطر السيولة عندما تكون المجموعة غير قادرة على توليد موارد نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها أو ال يمكنها فع

 ب خطوط االئتمان المقابلة أو عدمسح هوالسيولة  ضغطمادياً. قد تنشأ مخاطر السيولة هذه حتى عندما تكون المؤسسة قادرة على سداد ديونها. قد يكون سبب 

 مجموعة... الخ.الودائع المسارعة بحسب التمويل القائم أو نتيجة الضطراب عام في األسواق أو  تجديد

 

 راكزمتراقب عن كثب وتدير لجنة أصول والتزامات المجموعة مركز السيولة للمجموعة من أجل ضمان أن المجموعة ستفي بالتزاماتها المالية عند استحقاقها، 

 فعالية.على تلبية احتياجات السيولة اقتصادياً وب الضغط. وتضمن إدارة مخاطر السيولة أن المجموعة لديها القدرة في ظل مستويات مختلفة من ةالنقدي اتالتدفق

 

اإليداعات بين البنوك وشهادات اإليداع وودائع العمالء والسندات تعمل المجموعة بإدراك على تنويع قاعدة التمويل الخاصة بها لتتضمن الودائع الناشئة عن 

من خالل سندات يورو متوسطة األجل والتزامات ثانوية. تضمن هذه االمور جميعها إلى جانب قوة حقوق المساهمين  التي يتم جمعها واألرصدة متوسطة األجل

 في كل األوقات. وجودة األصول بالمجموعة بأن األرصدة متوفرة بمعدالت تنافسية

 

وضمان وجود إدارة فاعلة لمخاطر السيولة. تقوم المجموعة  مالئمتتم مراقبة مصادر واستحقاقات األصول وااللتزامات عن كثب لتجنب أي تركزات غير 

 يل هذه الفجوات.على نماذج السلوك الفعلية للعمالء لدراسة مركز السيولة الهيكلي واقتراح تدابير لتمو ةقائم بإعداد قوائم هيكلية

 

ائلة ب األصول الستتعهد المجموعة بإدارة السيولة النقدية من خالل كٍل من نهج التدفق النقدي ونهج األسهم. في إطار نهج األسهم، تدار وتراقب عن كثب نس

لتيقن اتزامات على أساس استحقاقاتها المتبقية من أجل إلى إجمالي الودائع واألصول السائلة إلى إجمالي األصول. في إطار نهج النقدية، يتم تحليل األصول واالل

 فجوات السيولة. تقوم لجنة األصول وااللتزامات بفحص مركز السيولة على أساس مستمر. من وجود

 

 .الموحدةالمالية  البياناتحول  2-3-41المجموعة حول استحقاقات األصول وااللتزامات في اإليضاح  تم عرض بيان
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 المخاطر المالية )تابع(إدارة  41

 

 مخاطر السيولة )تابع( 41-3

 

 التعرض لمخاطر السيولة 41-3-2

 

. جموع األصولأهم القياسات التي تستخدمها المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هي نسبة األصول السائلة إلى مجموع الودائع، ونسبة األصول السائلة إلى م

. وكوالمبالغ المستحقة من البنواألرصدة لدى البنوك المركزية والسندات الحكومية وسندات الخزانة  يةأرصدة النقدولهذا الغرض، تتضمن األصول السائلة 

 ر.ويوضح الجدول أدناه نسبة األصول السائلة إلى ودائع العمالء واألصول السائلة إلى مجموع األصول في تاريخ التقرير وأثناء فترة التقري

 

 نسبة األصول السائلة  

  إلى إجمالي األصول
 نسبة األصول السائلة 

 إلى إجمالي الودائع

 2021  2020  2021  2020 
        

 ٪26.29  %29.51  ٪19.35  %21.96  ديسمبر 31كما في 
 ٪27.47  %28.12  ٪20.49  %20.81 المتوسط للفترة

 ٪30.92  %29.80  ٪23.03  %22.08 الحد األقصى للفترة
 ٪24.90  %24.84  ٪18.44  %18.41 للفترةالحد األدنى 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر السيولة )تابع( 41-3

 

 التعرض لمخاطر السيولة )تابع( 41-3-2

 

ي فالميزانية العمومية إلى فئات االستحقاق ذات العالقة استنادا إلى الفترة المتبقية داخل وخارج االلتزامات المالية للمجموعة األصول و يحلل الجدول التالي

ية رتاريخ االستحقاق التعاقدي في تاريخ التقرير. يتم تضمين االلتزامات المالية المشتقة في التحليل اذا كانت استحقاقاتها التعاقدية جوهتاريخ التقرير بواسطة 

 المبالغ المفصح عنها في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.وية. لفهم توقيت التدفقات النقد

 

 استحقاق األصول وااللتزامات داخل وخارج الميزانية العمومية الخاصة بالمجموعة: مركزفيما يلي 

 

 

عند الطلب أو 
  خالل شهر واحد

 3شهرين إلى 
  أشهر

أشهر إلى  4من 
شهرا   12   

سنة واحدة إلى 
   خمس سنوات

 5أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

 

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

            2021ديسمبر  31كما في 
 1,047,224  53,017  121,270  63,501  30,462  778,974 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

 765,151  23,750  115,512  280,930  199,813  145,146 من البنوك مبالغ مستحقة

 9,191,417  4,401,474  2,249,380  696,204  697,030  1,147,329 قروض وسلف

 1,819,762  384,531  696,482  94,849  149,373  494,527 استثمارات

 248,984  68,749  3,582  38,207  54,770  83,676 ممتلكات ومعدات وأصول أخرى

إجمالي األصول داخل الميزانية 

 13,072,538  4,931,521  3,186,226  1,173,691  1,131,448  2,649,652 العمومية

ارتباطات منح التسهيالت االئتمانية غير 

 222,161    222,161  -  -  - القابلة لإللغاء

 1,620,343  -  69,992  466,144  538,559  545,648  المشتقات

إجمالي األصول خارج الميزانية 

 1,842,504  -  292,153  466,144  538,559  545,648 العمومية

 14,915,042  4,931,521  3,478,379  1,639,835  1,670,007  3,195,300 إجمالي األصول

التدفقات النقدية الواردة المستقبلية 

 2,738,754  971,192  1,283,982  352,484  92,226  38,870 للفائدة

            

 1,218,465  -  464,735  168,564  175,175  409,991 ودائع من البنوك

 8,774,606  1,552,688  3,625,476  1,919,265  901,538  775,639  ودائع العمالء

 480,979  -  435,977  45,002  -  - / صكوكسندات يورو متوسطة األجل

 447,644  4,264  3,414  180,156  113,203  146,607 التزامات أخرى وضريبة

 2,150,844  2,150,844  -  -  -  - المساهمين إجمالي حقوق

 13,072,538  3,707,796  4,529,602  2,312,987  1,189,916  1,332,237 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

ارتباطات منح التسهيالت االئتمانية غير 

 222,161  -  22,232  114,002  36,374  49,553 القابلة لإللغاء

 1,613,788  -  69,437  464,204  536,406  543,741  المشتقات

خارج الميزانية  االلتزاماتإجمالي 

 1,835,949  -  91,669  578,206  572,780  593,294 العمومية

 14,908,487  3,707,796  4,621,271  2,891,193  1,762,696  1,925,531 االلتزاماتجمالي 

ة المستقبلي الصادرةالتدفقات النقدية 

 375,589  51,449  203,220  84,765  24,739  11,416 للفائدة

            

إجمالي  -الفجوة )إجمالي األصول 

 6,555  1,223,725  (1,142,892)  (1,251,358)  (92,689)  1,269,769 االلتزامات(

   6,555  (1,217,170)  (74,278)  1,177,080  1,269,769 الفجوة المتراكمة
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر السيولة )تابع( 41-3

 

 التعرض لمخاطر السيولة )تابع( 41-3-2

 

عند الطلب أو 
  خالل شهر واحد

 3شهرين إلى 
  أشهر

أشهر إلى  4من 
شهراً  12   

سنة واحدة إلى 
   خمس سنوات

 5أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

 

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

            2020ديسمبر  31كما في 
 656,898  50,939  108,214  65,494  26,391  405,860 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

 574,786  25,000  25,024  266,235  127,275  131,252 من البنوك مبالغ مستحقة

 8,982,655  4,018,907  2,362,313  677,430  562,575  1,361,430 قروض وسلف

 1,847,349  477,404  577,105  15,683  373,776  403,381 استثمارات

 392,077  152,745  1,172  59,905  64,504  113,751 ممتلكات ومعدات وأصول أخرى

لي األصول داخل الميزانية إجما

 12,453,765  4,724,995   3,073,828  1,084,747  1,154,521  2,415,674 العمومية

            

ارتباطات منح التسهيالت االئتمانية غير 

 القابلة لإللغاء

- 

 

- 

 

- 

 

394,619 

 

- 

 

394,619 

 1,751,456  -  28,848  452,775  638,216  631,617  المشتقاتمنتجات 

إجمالي األصول خارج الميزانية 

 العمومية

631,617 

 

638,216 

 

452,775 

 

423,467 

 

- 

 

2,146,075 

 14,599,840  4,724,995  3,497,295  1,537,522  1,792,737  3,047,291 لي األصولإجما

            

 2,459,245  866,261  1,152,954  331,403  73,813  34,814 التدفقات النقدية الواردة المستقبلية للفائدة

            

 939,621  -  517,825  33,328  86,844  301,624 ودائع من البنوك

 8,458,505  1,518,984  3,280,928  2,011,988  818,809  827,796  ودائع العمالء

 481,170  -  284,594  196,576  -  - / صكوكسندات يورو متوسطة األجل

 517,623  4,343  816  200,856  119,421  192,187 التزامات أخرى وضريبة

 13,198  -  -  13,198  -  - التزامات ثانوية

 2,043,648  2,043,648  -  -  -  - المساهمين إجمالي حقوق

 12,453,765  3,566,975  4,084,163  2,455,946  1,025,074  1,321,607 لي االلتزامات وحقوق المساهمينإجما

            

ارتباطات منح التسهيالت االئتمانية غير 

 القابلة لإللغاء

78,443 

 

67,384 

 

139,128 

 

109,664 

 

- 

 

394,619 

 1,746,517  -  28,586  447,857  638,856  631,218  المشتقاتمنتجات 

خارج الميزانية  االلتزاماتإجمالي 

 2,141,136  -   138,250  586,985  706,240  709,661 العمومية

 14,594,901  3,566,975  4,222,413  3,042,931  1,731,314  2,031,268 االلتزاماتإجمالي 

            

ة المستقبلي الصادرةالتدفقات النقدية 

 316,156  42,787  168,977  71,507  21,004  11,881 للفائدة

            

إجمالي  -الفجوة )إجمالي األصول 

 4,939  1,158,020  (725,118)  (1,505,409)  61,423  1,016,023 االلتزامات(

   4,939  (1,153,081)  (427,963)  1,077,446  1,016,023 الفجوة المتراكمة
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر السيولة )تابع( 41-3

 

 التعرض لمخاطر السيولة )تابع( 41-3-2

ات المالية. ينشأ عدم لتزامتمثل التدفقات النقدية المستقبلية للفائدة المبينة في الجداول أعاله التدفقات الواردة والصادرة حتى االستحقاق التعاقدي لألصول واال

اللتزامات المالية ا يتم تجديدلتزامات المالية. التطابق في التدفقات النقدية للفوائد ألن االستحقاق التعاقدي لألصول المالية أطول من االستحقاق التعاقدي لال

ية للفائدة باالعتبار داالستحقاق التعاقدي والذي ال يتم اخذه باالعتبار عند حساب التدفقات النقدية المستقبلية. وباإلضافة إلى ذلك، ال تأخذ التدفقات النق عندالتاريخية 

 الطبيعة المستقرة لالستحقاق غير المحدد لاللتزامات المالية مثل الودائع تحت الطلب وودائع التوفير.

 

 لسوقمخاطر ا 41-4

 

 إدارة مخاطر السوق 41-4-1

 

عها عامة التي وضتضع المجموعة حدوداً لكل منتج وكل نوع من المخاطر للتأكد من إدارة المجموعة لمخاطر السوق بشكل جيد في إطار المتطلبات التنظيمية ال

د ال تتاجر المجموعة في السلع والمشتقات. ويتم التقيد الصارم بكل الحدوالبنك المركزي العُماني واللوائح الداخلية التي تحتويها السياسة المتعلقة بالمخاطر. 

 والتوجيهات الداخلية والخارجية، ويتم التقرير عن أي انحرافات أن وجدت فوراً ويتم اتخاذ اإلجراء الالزمة.

 

 وفيما يلي أهم أنواع مخاطر السوق التي تواجهها المجموعة:

 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية 

 طر أسعار االستثماراتمخا 

  الفائدة أسعارمخاطر 

 مخاطر أسعار السلع 

 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية 2-4-41

 

نبية مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر الخسارة بسبب تذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية. يتم التأكد من إدارة مخاطر صرف العمالت األج

مراكز صرف العمالت األجنبية المفتوحة بانتظام مقارنة بالحدود المعتمدة. معظم معامالت صرف العمالت األجنبية التي بالمجموعة عن طريق قياس ومراقبة 

سوق  مع العمالء في يجريها القسم هي باإلنابة عن العمالء من الشركات وكلها على أساس تغطية المعاملة بمعاملة أخرى. يتأكد قسم الخزينة من تغطية المراكز

 امل بين البنوك.التع

 

 من صافي األصول. %40من صافي أصول المجموعة مقابل الحد التنظيمي البالغ  %35وتقيد المجموعة بصرامة مركز العملة المفتوح التابع لها بأقل من 

 

 بالعمالت األجنبية: التالية المجموعة صافي التعرضات لدىكما في تاريخ التقرير، 

 

 
  

2021  2020 

 
 لاير عماني   

  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

      

 8,946   2,408    درهم إماراتي
 152,755   308,650    دوالر أمريكي
 31,133   12,673    لاير سعودي
 583   680    لاير قطري

 2,923   2,536    روبية باكستانية
 8,716   4,966     روبية هندية
 19,411   19,805    دينار كويتي
 25,663   45,676    دينار بحريني

 2,290   1,978    أخرى

    399,372   252,420 

 

 ضمن الحدود المعتمدة من قبل البنك المركزي العُماني. المراكزتتم مراقبة المراكز على أساس يومي للتأكد من اإلبقاء على 

ستثمار الجوهري يتضمن صافي التعرض للمخاطر بالعمالت األجنبية التعرض لمخاطر العملة األجنبية من االستثمارات بالفروع الخارجية والشركة التابعة واال

 األجنبية. تاطر العمالمليون لاير ُعماني(، وهذا التعرض معفى من الحد النظامي على مخ 62: 2020مليون لاير ُعماني ) 73بما يعادل  بعض المنشآتفي 

 

بالدوالر األمريكي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى والتي لها تعادل ثابت مع  هوالجزء األكبر من مخاطر صرف العملة األجنبية للمجموعة 

 الريال العُماني )باستثناء الدينار الكويتي(، ما لم يتغير االرتباط.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر السوق )تابع( 41-4

 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية )تابع( 41-4-2

 

 تحليل التعرض والحساسيّة:

 

ديسمبر مع  31تغيرات في أسعار العمالت األجنبية غير المتماثلة كما في للاألجنبية للمجموعة  تيشير الجدول أدناه إلى تحليل حساسية مخاطر صرف العمال

 األخرى ثابتة. إبقاء كافة المتغيرات

 2021  2020 

صافي أصول العمالت األجنبية غير 

نسبة التغير في سعر  المتماثلة
 العملة
/+(-) 

 التغير في
الربح وحقوق 
 (-المساهمين )+/

 لاير عماني باآلالف

 

نسبة التغير في سعر 
 العملة
/+(-) 

 التغير في
الربح وحقوق 
 (-المساهمين )+/

 لاير عماني باآلالف
      

 872 ٪10   497  %10  روبية هندية
 292 ٪10   254  %10 روبية باكستانية
 1,941 ٪10   1,981  %10 دينار كويتي

 229 ٪10   198  %10 أخرى

 

 مخاطر أسعار االستثمارات 41-4-3

 

م استثمارات وتحكمخاطر أسعار االستثمارات هي مخاطر االنخفاض في القيمة السوقية لمحفظة المجموعة نتيجة انخفاض القيمة السوقية لالستثمارات الفردية. 

مثل  ديد حدود االستثمارالمجموعة سياسة االستثمارات وسياسة المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة وتخضع االستثمارات لفحص صارم نافي للجهالة. يتم تح

ات المجموعة. حدود المراكز وحدود المخاطر وحدود وقف الخسائر والحدود القطاعية ضمن السياسات المختلفة والتي تمكن من إدارة مالئمة لمخاطر استثمار

الضرورية  وقي لألدوات على أساس يومي وتتخذ اإلجراءاتوتقوم لجنة االستثمار بالمجموعة بمراقبة االستثمارات. تتم مراقبة التصنيف والتكلفة مقابل السعر الس

غير المحققة، إن  ئرلتقليل التعرض للمخاطر. ويتم إعادة تقييم محفظة المتاجرة بشكل يومي والباقي يتم إعادة تقييمه على فترات منتظمة للتأكد من أن الخسا

 قى في نطاق المقاييس المقبولة المحددة بسياسة االستثمار للمجموعة.انخفاض القيمة السوقية لالستثمار عن تكلفته تبب والمرتبطةوجدت، 

 

 تحليل التعرض والحساسيّة

 

 تحلل المجموعة حساسية األسعار لمحفظة األسهم كما يلي:

 

 .30بالنسبة لمحفظة األسهم المحلية المدرجة، استنادا إلى عامل بيتا ألداء المحفظة مقارنة بأداء مؤشر سوق مسقط  )أ(

 

 بالنسبة لمحفظة األسهم العالمية المدرجة، استنادا إلى تحركات سعر السوق لألوراق المالية فردياً. ()ب

 

سعر السوق الفعلي لألصول المالية. ويتعلق األداء الفعلي لمحفظة أسهم المجموعة بأداء مؤشر سوق  فيتتأثر مخاطر السوق للمجموعة بشكل رئيسي بالتغيرات 

 .30مسقط 

 

(. وبالتالي، -0.66: 2020) 0.70 بقيمة 2021لعام  30عامل بيتا لمحفظة األسهم المدرجة المحلية للمجموعة مقابل مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية يقدر 

هم المدرجة في قيمة محفظة األس( %-3.28: 2020) %3.49قد ينتج عنه تغيير بمعدل  30في مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية  %5 -فإن تغيير بمعدل +/

 نبيامليون لاير ُعماني( كتغير في الربح غير المحقق المدرج في إيرادات االستثمار/  0.898: 2020مليون لاير ُعماني ) 0.930المحلية للمجموعة بما قيمته 

 الدخل الشامل للعام بناء على تصنيف المحفظة.
 

. لية أخرىمحفظة األسهم المدرجة الدولية للمجموعة من أسهم مدرجة في أسواق األسهم بدول مجلس التعاون الخليجي وأسواق األسهم الهندية وأسواق دو تتكون

 3.55: 2020ُعماني )مليون لاير  3.78قد ينتج عنه تغير في قيمة المحفظة بمبلغ  ذات الصلة ماليةالألوراق لفي سعر السوق  %5 -بمعدل +/ سيؤدي التغير

لى تصنيف بناء ع اآلخر الموحد الدخل الشامل بيانفي الربح غير المحقق المدرج في إيرادات االستثمار/ مقابل مليون لاير ُعماني(، وبالتالي زيادة أو انخفاض 

 المحفظة.

 

 إدارة مخاطر معدل الفائدة 41-4-4

 

األثر العكسي على المركز المالي للمجموعة نتيجة لتغير معدالت الفائدة في السوق. وفي حين أن األثر على مجال األنشطة  مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر

 في قيمة المحفظة، فإن مجال األعمال المصرفية يسبب تأثير على صافي إيرادات الفائدة و/أو القيمة االقتصادية لألسهم. يقاس األثر قصير بالتغيرالتجارية ينشأ 

يمة لى القثر عالمدى لمخاطر معدل الفائدة عن طريق دراسة األثر على صافي إيرادات الفائدة للمجموعة بينما يقاس األثر طويل المدى عن طريق دراسة األ

ة. امات بالمجموعاالقتصادية لألسهم. وتقع مسؤولية إدارة مخاطر معدالت الفائدة على عاتق قسم خزينة الشركة األم تحت إشراف لجنة إدارة األصول وااللتز

 قد عليها، أي هذه التواريخ يحل أوالً، وهييعتمد مركز حساسية األصول وااللتزامات بالمجموعة لمعدل الفائدة على إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق المتعا

كالتالي:
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 معّدل

              الفائدة

 

الفعلية 

   5أكثر من     5إلى  1   أشهر 4   شهرين    خالل شهر  ةالسنوي

انعدام  

   الحساسية

  أشهر 3إلى    واحد  % 

 12إلى 

  سنوات  سنوات  شهرا  

لمعدل  

 اإلجمالي   الفائدة

  

لاير عماني 

   باآلالف 

لاير عماني 

   باآلالف 

لاير عماني  

   باآلالف 

لاير عماني  

   باآلالف

لاير عماني  

   باآلالف

لاير عماني  

   باآلالف

لاير عماني  

  باآلالف

               

               2021ديسمبر  31كما في 

 1,047,224  812,830  -  -  4,434  4,444  225,516 0.5-0 البنوك المركزية وأرصدة لدى يةنقد

 765,151  2,490  -  115,512  304,680  199,813  142,656 0.85 من البنوك مبالغ مستحقة

 9,191,417  -  2,665,963  2,789,805  1,163,539  1,244,437  1,327,673 4.83 قروض وسلف

 1,819,762  103,374  352,939  696,800  97,393  147,548  421,708 3.93 استثمارات

 248,984  248,984  -  -  -  -  - ال يوجد ممتلكات ومعدات وأصول أخرى

إجمالي األصول داخل الميزانية 

 13,072,538  1,167,678  3,018,902  3,602,117  1,570,046  1,596,242  2,117,553  العمومية

 2,378,223  -  139,598  271,927  589,540  660,056  717,102  المشتقات

 15,450,761  1,167,678  3,158,500  3,874,044  2,159,586  2,256,298  2,834,655  إجمالي األصول

               

 1,218,465  41,963  -  67,375  168,564  454,300  486,263 1.70 ودائع من البنوك

 8,774,606  1,370,408  120,614  2,032,485  4,461,255  483,569  306,275 1.74 ودائع العمالء

 480,979  -  -  435,977  45,002  -  - 4.96 سندات يورو متوسطة األجل/ صكوك

 447,644  447,644  -  -  -  -  - ال يوجد التزامات أخرى وضريبة

 130,000    -  -  130,000  -  - 5.50 1أوراق رأسمالية دائمة من الشريحة 

 2,020,844  2,020,844  -  -  -  -  - ال يوجد أموال المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين 

 ال يوجد داخل الميزانية العمومية

 

792,538  

 

937,869  

 

4,804,821  

 

2,535,837  

 

120,614  

 

3,880,859  

 

13,072,538 

 2,371,668  -  139,598  271,303  587,670  657,903  715,194  المشتقات

 15,444,206  3,880,859  260,212  2,807,140  5,392,491  1,595,772  1,507,732  إجمالي االلتزامات

               

               

 6,555  (2,713,181)  2,898,288  1,066,904  (3,232,905)  660,526  1,326,923  إجمالي فجوة حساسية معدل الفائدة

               

الفجوة التراكمية لحساسية معّدل 

   6,555  2,719,736  (178,552)  (1,245,456)  1,987,449  1,326,923  الفائدة

 

  



 بنك مسقط ش.م.ع.ع.
 

إيضاحات حول البيانات المالية 
  الموحدة
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر السوق )تابع( 41-4

 

 إدارة مخاطر معدل الفائدة )تابع( 41-4-4

 

 

 معدّل
        الفائدة

 

الفعلية 
ةالسنوي أشهر 4  شهرين   خالل شهر   5إلى  1   5إلى  1      

انعدام  
  الحساسية

أشهر 3إلى   واحد  %   شهراً  12إلى    اإلجمالي  لمعدل الفائدة  سنوات سنوات 

  

لاير عماني 
  باآلالف 

لاير عماني 
  باآلالف 

لاير عماني  
  باآلالف 

لاير عماني  
  باآلالف

لاير عماني  
  باآلالف

لاير عماني  
  باآلالف

لاير عماني  
  باآلالف

         
         2020ديسمبر  31كما في 

 656,898 489,886 - - 2,519 4,420 160,073  0.5-0  البنوك المركزية وأرصدة لدى يةنقد

 574,786 1,604 25,000 25,025 266,234 127,275 129,648  1.43  من البنوك مبالغ مستحقة

 8,982,655 527 2,259,162 2,866,539 1,046,048 1,122,454 1,687,925  4.89  قروض وسلف

 1,847,349 91,321 445,813 577,422 18,847 371,744 342,202  3.34  استثمارات

 392,077 392,077 - - - - -  ال يوجد  ممتلكات ومعدات وأصول أخرى

 12,453,765 975,415 2,729,975 3,468,986 1,333,648 1,625,893 2,319,848   اإلجمالي

 2,700,261 - 117,692 511,787 447,720 893,359 729,703  المشتقات

 15,154,026 975,415 2,847,667 3,980,773 1,781,368 2,519,252 3,049,551  إجمالي األصول

         

 939,621 4,600 - 517,825 33,328 86,844 297,024  2.15  ودائع من البنوك

 8,458,505 1,394,477 109,072 1,202,254 5,029,757 379,338 343,607 1.73 ودائع العمالء

سندات يورو متوسطة األجل/ 

 481,170 - - 285,885 195,285 - -  4.68  صكوك

 517,623 517,623 - - - - -  ال يوجد  التزامات أخرى وضريبة

 13,198 - - - 13,198 - -  5.20  ثانوية التزامات

أوراق رأسمالية دائمة من الشريحة 

1  5.50  - - - 130,000 - - 130,000 

 1,913,648 1,913,648 - - - - -  ال يوجد  أموال المساهمين

 12,453,765 3,830,348 109,072 2,135,964 5,271,568 466,182 640,631 اإلجمالي

 2,695,322 - 117,692 508,607 445,720 893,995 729,308  المشتقات

 15,149,087 3,830,348 226,764 2,644,571 5,717,288 1,360,177 1,369,939  إجمالي االلتزامات

         

 4,939 (2,854,933) 2,620,903 1,336,202 (3,935,920) 1,159,075 1,679,612  إجمالي فجوة حساسية معدل الفائدة

         

  4,939 2,859,872 238,969 (1,097,233) 2,838,687 1,679,612 الفجوة التراكمية لحساسية معدّل الفائدة

 

 يعتمد بيان إعادة تسعير الفائدة على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة تسعير الفائدة التالي. (1)

 

ما يؤدي مينشأ أصل أو مركز فجوة )إيجابي( حينما يتم إعادة تسعير الفائدة بصورة أسرع أو بنسبة أكبر لألصول عنها لاللتزامات خالل فترة محددة  (2)

م بصورة أسرع اإلى استفادة صافي إيرادات الفوائد في بيئة يرتفع فيها سعر الفائدة. يوجد التزام أو مركز فجوة )سلبي( حينما تتم إعادة تسعير االلتز

 ئدة.يها سعر الفاأو بنسبة أكبر لاللتزامات عنها لألصول خالل فترة محددة مما يؤدي إلى ترجيح صافي إيرادات الفوائد في بيئة ينخفض ف
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 مخاطر السوق )تابع( 41-4

 

 إدارة مخاطر معدل الفائدة )تابع( 41-4-4

الباقية حتى  ى األيامفجوة إعادة تسعير الفائدة هي الفرق بين األصول وااللتزامات ذات الحساسية ألسعار الفائدة موزعة على شرائح فترات االستحقاق بناًء عل

استحقاقات  ئدة علىاالستحقاق أو إعادة التسعير. تستخدم الشركة األم فجوات إعادة تسعير موحدة حسب العملة للتحديد الكمي لبيان التعرض لمخاطر معدل الفا

اول ت على الفترات الزمنية يتم بناًء على جدمحددة وتحليل التغيرات في حجم المحافظ الضرورية لتعديل بيان المخاطر القائمة. إن توزيع األصول وااللتزاما

ادة تسعير األصول ط إعإعادة التسعير الفعلية. وتستخدم الجداول كإرشادات لتقييم حساسية مخاطر معدل الفائدة والتركيز على مجهودات تقليل عدم التناسق في نم

 وااللتزامات.

 

تعرض للمخاطر تحت مختلف سيناريوهات معدالت الفائدة. هذه التقارير تساعد لجنة األصول وااللتزامات تستخدم الشركة األم تقارير المحاكاة كأداة فاعلة لفهم ال

الية إلدارة تلك المخاطر. يتم تقييم تعرضات الشركة األم الح التحوطعلى فهم اتجاه مخاطر معدل الفائدة بالشركة االم واتخاذ القرار باالستراتيجية المالئمة وآلية 

سهم المعرضة ألالميزانية العمومية في بيئة ثابتة لتحديد حجم األثر المتوقع للصدمات الخارجية لمعدالت الفائدة على اإليرادات والقيمة االقتصادية ل داخل وخارج

  للمخاطر باستخدام افتراضات عن اتجاهات معدالت الفائدة المستقبلية والتغير في بيان نشاط الشركة األم.

 

لقيمة الحقوق المساهمين هي القيمة الحالية لكافة التدفقات النقدية لألصول مخصومة من القيمة الحالية للتدفقات النقدية لاللتزامات. وبحساب  القيمة االقتصادية

مكن ة أداة رئيسية تاالقتصادية لحقوق المساهمين، تكون المجموعة قادرة على عرض أثر تغيرات معدل الفائدة المختلفة في إجمالي رأس مالها. تعد هذه القيم

دراج التغيرات في ألسهم بإالمجموعة من اإلعداد فيما يتعلق بمعدل الفائدة المتغير بشكل ثابت. وتتم مراقبة أثر تغيرات معدالت الفائدة على القيمة االقتصادية ل

 %20ألثر صافي إيرادات الفوائد و %5لفائدة بحدود بمعدل قيمة االصول وااللتزامات لتغير معين في معدل الفائدة بالسوق. يتم تسهيل إدارة مخاطر معدل ا

 نقطة أساسية. 200ألثر القيمة االقتصادية لألسهم لصدمة تغير بمقدار 

 

 تحليل حساسية المجموعة الرتفاع أو انخفاض معدالت الفائدة بالسوق كالتالي:

 التأثير على صافي إيرادات الفوائد

 

نقطة  200+
  أساسية

 

نقطة  200-
  أساسية

 

نقطة  100+
  أساسية

 

نقطة  100-
  أساسية

 

نقطة  50+
  أساسية

 

نقطة  50-
 أساسية

 

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

2021            
  2,872    5,656    735    11,431   (2,626)    21,809  ديسمبر 31كما في 

  3,711    6,344    1,113    12,727   (2,893)    23,961  المتوسط للفترة
  4,636    7,126   (89)    14,392   (4,778)    27,373  الحد األقصى للفترة
  2,872    5,602    2,322    11,299   (864)    21,193  الحد األدنى للفترة

 

2020            
 1,965  16,476  (1,353)  23,838  (6,244)   37,211 ديسمبر 31كما في 

 737  8,133  (4,287)  15,605  (10,696)   28,169 المتوسط للفترة
 2,825  16,476  (11,003)  23,838  (18,051)   37,211 الحد األقصى للفترة
 (1,937)  4,413  (587)  11,456  (5,092)   18,967 الحد األدنى للفترة

 

نقطة  200+ التأثير على القيمة االقتصادية
  أساسية

نقطة  200-
  أساسية

نقطة  100+
  أساسية

نقطة  100-
  أساسية

نقطة  50+
  أساسية

نقطة  50-
 أساسية

لاير عماني  
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

عماني لاير 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

2021            

  5,333    5,866    120,831   (80,274)    409,114   (238,934)  ديسمبر 31كما في 

  6,037    5,581    124,643   (83,224)    406,951   (246,222)  المتوسط للفترة

  16,766    11,781    136,134   (94,715)    424,129   (260,766)  الحد األقصى للفترة

  234    1,704    113,272   (69,776)    380,452   (220,203)  الحد األدنى للفترة

            
 

2020            

 1,033  7,459  110,468  (76,614)  369,558  (232,207) ديسمبر 31كما في 

 (16,322)  6,619  101,849  (74,391)  353,129  (225,856) المتوسط للفترة
 1,300  12,285  110,468  (81,981)  369,558  (239,776) الحد األقصى للفترة

 (41,944)  (619)  92,259  (63,659)  339,138  (202,619) الحد األدنى للفترة
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 معدل اإليبورإصالح   41-4-5

 

واالستعاضة عنه بأسعار مرجعية بديلة، أنشأ البنك مشروعاً إلدارة عملية االنتقال لكل   لمعدل اإليبورالتدريجي  باالستبعادقرار المنظمين العالميين  عقب

البنك بما  إداراتمختلف  كبار ممثلي تدار من قبلو األصول وااللتزاماتمن عقوده التي يمكن أن تتأثر بالقرار. ويتولى اإلشراف على المشروع لجنة عقد 

 التي تتعامل مع العمالء بشكل مباشر، والشؤون القانونية، والمالية، والعمليات، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا. فرق العملفي ذلك 

 

 ام الحصر ال المثال سبيل على المخاطر هذه وتشمل. كثب عن ويراقبها المشروع يديرها المخاطر وهذه مختلفة، لمخاطر المجموعةمعدل اإليبور  يعرض

 :يلي

عدل م السلوك و هي ناشئة عن المناقشات مع العمالء و األطراف المقابلة في السوق بسبب التعديالت المطلوبة على العقود القائمة لتنفيذ إصالح مخاطر •

 اإليبور

 مما يؤدي إلى خسائر مالية معدل اإليبور بسبب إصالح  حالة اضطراب األسواقفي ها ؤالمخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة وعمال •

 طريقةب الخالية من المخاطرالسيولة بالمعدالت  وانعدمتة بمعدالت اإليبور من احتمال نقص معلومات السوق إذا انخفضت السيولالناتجة مخاطر التسعير  •

 مالحظتها يمكن ال

حالة توقف  في المدفوعات اضطرابالمخاطر التشغيلية الناشئة عن التغييرات في أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمجموعة، وكذلك خطر  •

 إتاحة معدل اإليبور

األدوات تقال أثناء اندخل غير تمثيلية  بيانات وقوع التقلبات فيعالقات التحوط الخاصة بالمجموعة باإلضافة الى  الناتجة عن فشلالمخاطر المحاسبية  •

 .المعدالت الخالية من المخاطرالمالية إلى 

 

مجموعات البنوك المطبقة إليقاف معدل الليبور حيث إن معظم  المحدد مع اقتراب الموعد النهائي 2021حقق االنتقال لمعدل اإليبور وتيرة سريعة في عام 

لدعم استمرارية  2023معدل أساسي للدوالر األمريكي حتى نهاية يونيو االستعانة باستمرار مع  2021ة عام لمعدل الليبور ستتوقف عن تطبيقه في نهاي

. وقد تكون جهات االختصاص المختلفة على مستوى العالم على مستوى مختلف من الجاهزية ولكن ال تزال المواعيد النهائية المحددة العقود السابقة فقط

وهيئة الخدمات والرقابة المالية البريطانية( وجهات قطاعات األعمال مجلس االستقرار المالي ز مؤخراً من الجهات التنظيمية )مثل محل تعزيعالمياً ثابتة و

الين لسويسري واولن يتم نشر معدالت الليبور المنشورة لكل من اليورو والفرنك (. الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات)لجنة المعدالت المرجعية البديلة و

)عند الطلب معدل الليبور بالدوالر األمريكي ، أما 2021ديسمبر  31ن( بعد تاريخ يأسبوع وشهرعن مدة الياباني والجنيه اإلسترليني والدوالر األمريكي )

يجب على أي ، 2022يناير  1اً من للعقود السابقة المؤيدة. واعتبار 2023يونيو  30حتى  سيتم نشره فقط، (شهراً  12أشهر و 6أشهر و 3وشهر واحد و

قة كافة العقود السابيجب تصحيح و قصير األجل المضمون التمويل سعرعقود جديدة بالدوالر األمريكي اإلشارة إلى معدل مرجعي خالي من المخاطر، أي 

. شهدت المؤسسات المالية النشطة عالمياً االنتقال بفاعلية مع إصدار عدة 2023يونيو  30بحلول  2021ديسمبر  31بالدوالر األمريكي في الدفاتر بتاريخ 

كبير عن ووال يتم اإلفصاح بشكل علني ملحوظ للعقود السابقة.  دؤوببشكل  /إعادة التمويلصفقات جديدة بالمعدالت الخالية من المخاطر كما تم االنتقال

 رى. يتم اإلفصاح بشكل أكبر داخل الشركات الكبفي حين شركات شراء األوراق المالية االستثمارية صرفية بما في ذلك االنتقال ضمن المؤسسات غير الم

 

معدالت الخالية الالى  الخاضعة لإلصالح والتي لم تنتقل بعد معدالت اإليبور الجوهريةبالجدول أدناه تعرضات المجموعة في نهاية العام فيما يتعلق  ويبين

في المستقبل،  سيتم االنتقالوبالتالي  ( 2021ديسمبر  31التعرضات قائمة حتى بعد أن يكون من المتوقع إيقاف معدل اإليبور ). وستظل هذه المخاطرمن 

ً مطلوب يكون االنتقالستنتهي صالحيتها قبل أن  لمعدالت اإليبور التيثني التعرضات تأي أن الجدول يس  .ا

 2021ديسمبر  31

(باآلالف لاير عماني)  

مالية غير  أصول 
القيمة  –مشتقة 
  الدفترية

مالية غير  التزامات
القيمة  –مشتقة 
  الدفترية

االسمية  القيمة
 للمشتقات

       

 396,145  -  293,058  معدل الليبور لمدة شهر بالدوالر األمريكي

أشهر بالدوالر األمريكي 3معدل الليبور لمدة    1,075,354  424,310  225,699 
أشهر بالدوالر األمريكي 6معدل الليبور لمدة    604,469  250,250  136,036 

 757,880  674,560  1,972,881  اإلجمالي
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 2021ديسمبر  31

(لاير عماني باآلالف)  

مالية غير  أصول 
القيمة  –مشتقة 
  الدفترية

مالية غير  التزامات
القيمة  –مشتقة 
  الدفترية

االسمية  القيمة
 للمشتقات

)لاير عماني باآلالف( 2023يونيو  30تستحق بعد         

       

 214,244  -  120,029  معدل الليبور لمدة شهر بالدوالر األمريكي

بالدوالر األمريكيأشهر  3معدل الليبور لمدة    528,904  214,485  212,135 
أشهر بالدوالر األمريكي 6معدل الليبور لمدة    480,680  -  133,221 

 559,600  214,485  1,129,613  اإلجمالي

 

 مخاطر أسعار السلع 41-5

 

لنفط منيوم واوعمالء المجموعة الذين يتعاملون ببضائع كالنحاس واألل ، إذ أنالبضائع لعمالئها تحوطكجزء من عمليات الخزينة، تعرض المجموعة تسهيل 

 .ما بين البنوك والجواهر المتأثرة بأسعار الذهب يغطون مخاطر سلعهم من خالل المجموعة. تغطي المجموعة كافة مخاطر السلع بدعم مقابل في السوق

 

حدود فيما يتعلق لعمالء المجموعة  يخضعجر في السلع والسبائك أو تحتفظ بمراكز بالسلع. وال تتا تحوطتعمل المجموعة في سوق السلع فقط كمقدم تسهيالت 

المعاملة  حد حجمجم المعاملة بناء على معدل الدوران / الطلبيات، كما يتم تطبيق حد هامش التباين للتخفيف من مخاطر االئتمان ذات الصلة في السوق. إن بح

ضمن متطلبات األعمال الخاصة بالعميل ويقوم حد هامش التباين بحماية المجموعة من مخاطر ائتمان كبيرة تنتج عن  قيد التسويةيحد من القيمة االجمالية للعقود 

شية من أجل الضمان اإلضافي أو الودائع النقدية لتجاوز حد هامش التبايالسعار األحركة  . نعكسية في أسعار السلع األساسية. ويطلب من العمالء نداءات هام 

 يقوم مكتب الخزانة األوسط بمراقبة مراكز العمالء ومؤشر السوق بشكل يومي.

 

 مخاطر التشغيل 41-6

 

ل التشغي يقصد بمخاطر التشغيل مخاطر الخسارة الناجمة عن قصور أو فشل العمليات الداخلية واألفراد واألنظمة أو عن أحداث خارجية. وتتضمن مخاطر

المخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة. تنشا خسائر مخاطر التشغيل من عدم كفاءة وقصور نظم المعلومات والرقابة الداخلية أو المخاطر القانونية باستثناء 

 رجية.وأسباب خا األحداث الخارجية التي ال يمكن السيطرة عليها. وترتبط هذه المخاطر باألخطاء البشرية وفشل النظم واإلجراءات أو الضوابط غير الكافية

 

جموعة. لمتوفر سياسة المخاطر بالمجموعة إطاراً لتحديد وتقييم ورصد مخاطر التشغيل واإلبالغ عنها بطريقة متسقة وشاملة في جميع أقسام ووحدات ا

 لي:التشغيل فيما يوتعمل وحدة مخاطر التشغيل بشكل مستقل لدعم وحدات األعمال في إدارة مخاطر التشغيل. وتتثمل األهداف الرئيسية إلدارة مخاطر 

 

  ات وتمكين وحدالسيطرة التامة على المخاطر من خالل استخدام أحدث التقنيات وأساليب إدارة المخاطر بما يؤدي إلى القدرة المميزة على إدارة المخاطر

 األعمال المختلفة من تلبية أهداف األداء والنمو.

 م استعادة البيانات في حاالت الكوارث وترتيبات التأمين الشامل والوثائق الحديثة والتنفيذ لتقليل من تأثير أحداث المخاطر التشغيلية من خالل نظاا

 الفعال لخطة استمرارية األعمال.

 . الحد من الخسائر التشغيلية وزيادة كفاءة وفعالية الموارد المتاحة 

 مقدم للموظفين المختصين للتوعية بأحدث مستجدات المخاطرتوفير التدريب على مخاطر التشغيل للموظفين الجدد إلى جانب التدريب المنتظم ال. 

 .نشر الوعي والتثقيف بمخاطر التشغيل عبر مختلف أقسام ووحدات البنك وذلك لضمان وجود ضوابط داخلية فعالة 

 

كم طة والعمليات والنظم ذات الصلة. يتم التحتتحمل وحدات األعمال المسؤولية األساسية نحو فهم وتحديد وإدارة مخاطر التشغيل المتأصلة في المنتجات واألنش

أدلة التشغيل ، وورفع التقارير في مخاطر التشغيل من خالل الضوابط الداخلية القوية وأعمال المراجعة، والفصل الجيد والواضح بين الواجبات، وخطوط اإلبالغ

 التدقيق الداخلي بمراجعة مستقلة لفعالية الضوابط الداخلية للمجموعة ومدى قدرتها على خفض تأثير مخاطر التشغيل. إدارةالتفصيلية، والمعايير. تقوم 

 

 هي الجهة الرقابية األساسية على مخاطر التشغيل. وتضم اللجنة مختلف وحدات األعمال والرقابة وتتحمل مسؤولية التأكد من أنَّ المجموعة مخاطر اإلدارةلجنة 

ولية تسهيل مسؤها إجراءات كافية إلدارة المخاطر تشمل تحديد وتقييم وإدارة مخاطر التشغيل وصياغة سياسات سليمة وكافية إلدارة مخاطر التشغيل. وتقع لدي

 عملية إدارة مخاطر التشغيل على عاتق وحدة مخاطر التشغيل وفقا لإلطار التشغيلي إلدارة المخاطر.
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 مخاطر التشغيل )تابع( 41-6

 

 إدارة استمرارية األعمال
 

دث عد وقوع أي حاإدارة استمرارية األعمال هي التخطيط والتنفيذ واإلدارة لضمان قدرة المجموعة على االستمرار في العمل على األقل في وقت محدد مسبقا ب

بالمجموعة. تتأكد المجموعة من أن نظمها وإجراءاتها مرنة في مواقف يحتمل فيها توقف العمل. ولقد وضعت أو حادث عرضي هام أو اضطرابات تشغيلية كبيرة 

البنك  المجموعة خطط استمرارية األعمال لكل إدارة هامة ولكل فرع لضمان استمرار أعمالها بفاعلية في ظروف الكوارث غير المتوقعة حسب إرشادات

ية العمل والمباد  رفيعة المستوى لملتقى لجنة بازل المشترك حول استمرارية األعمال ومعايير استمرار األعمال العالمية. المركزي العُماني حول استمرار

 لتأهب لحاالتبات "اوتعمل المجموعة بشكل مستمر على تعزيز الخطط الحالية لديها من خالل تنفيذ إطار متين الستمرارية األعمال لالستعداد دائم لتلبية متطل

ً لموظفيها الجدد والموظفين الحاليين من خالل تدريب عبر اإلنترنت وداخل الموقع لضمان دراية كل موظ  ف بإجراءاتالطوار ". وتوفر المجموعة تدريبا

مجموعة. ارية األعمال بالمواصلة واستعادة األعمال. وقد ُمن حت لجنة توجيهية لخدمات الحماية سلطة صياغة وتبني وتنفيذ واختبار وصيانة خطط فعالة الستمر

يات التخطيط ؤولوتقوم اللجنة بشكل مستمر بمراجعة استراتيجية استمرارية األعمال والموافقة عليها. وتقع كذلك على عاتق اللجنة مسؤولية ضمان توزيع مس

مجموعة بالقدرة على االستجابة الفعالة ألي كوارث غير والصيانة وفهمها وتنفيذها في جميع أقسام األعمال بالمجموعة. ويتمتع مركز التعافي من الكوارث بال

لمطلوب، ا متوقعة ويضمن القدرة على االستمرار في التشغيل في حال حدوث أي اضطرابات تشغيلية كبيرة. ولضمان عمل مركز التعافي من الكوارث بالشكل

 ا قادرة على العمل بنجاح في أوقات الطوار .يجب على جميع أقسام المجموعة إكمال االختبارات النصف سنوية للتحقق من أنه

 

 إدارة رأس المال 41-7

 

 رأس المال النظامي 41-7-1

 

ازل رأس المال كما ورد في ب ات. ولتطبيق متطلبومراقبتها متطلبات رأسمال الشركة األم ككل وضع البنك المركزي العُماني كجهة منظمة للشركة األم يتولى

من مجموع رأس المال إلى مجموع األصول المرجحة بالمخاطر كحد أدنى. يمكن  %13.25، يتطلب البنك المركزي العُماني من الشركة األم االحتفاظ بنسبة 3

 إلى الفئات التالية: 3تحليل رأسمال المجموعة النظامي حسب بازل 

 

 بعدي لصافالفئة األولى من رأس المال وتشمل األسهم العادية وعالوة اإلصدار واالحتياطيات القابلة وغير القابلة للتوزيع واألرباح المحتجزة )با 

تنظيمية المدرجة لوفقا للتعديالت ا الزميلةتوزيعات األرباح المقترحة( بعد خصم الشهرة وخمسين في المئة من القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات 

 في حقوق المساهمين، ولكن تم التعامل معها بشكل مختلف ألغراض كفاية رأس المال.

 ة )المرحلة عالفئة الثانية من رأس المال وتشمل االلتزامات الثانوية المؤهلة وانخفاض قيمة خسائر القروض العامة /مخصص الخسائر االئتمانية المتوق

مة العادلة من القياألولى والثانية( وعنصر احتياطي القيمة العادلة المتعلق بالمكاسب غير المحققة من أدوات حقوق المساهمين المصنفة كاستثمارات ب

 .الزميلةخالل الدخل الشامل اآلخر بعد خصم خمسين في المئة من القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات 

 

يد مبلغ دلى، فيما تم تحتم تطبيق حدود مختلفة على عناصر قاعدة رأس المال. إن رأس المال المؤهل من الفئة الثانية ال يمكن أن يتعدى رأس المال من الفئة األو

إضافة إلى  من إجمالي األصول المرجحة للمخاطر. %1.25 نسبة مخصصات انخفاض القيمة الجماعية التي يمكن قيدها كجزء من الفئة الثانية لرأس المال عند

ية المتوقعة ضمن المرحلة الثانية كما في عن الخسائر االئتمان 2021ديسمبر  31تتأهل الخسائر االئتمانية المتوقعة المتزايدة ضمن المرحلة الثانية كما في  ذلك

 . 2024كرأسمال ضمن الفئة الثانية مع إجراء استبعاد تدريجي بحلول عام  2019ديسمبر  31

 

ل اد رأس المتشير كفاية رأس المال إلى قدرة المجموعة على الوفاء بأي طار  دون المساس بمصلحة المودعين وتوفير االئتمان عبر دورات األعمال. يساع

المخاطر التي قد تكون أصول المجموعة عرضة لها على تعزيز االستقرار المالي وثقة المساهمين والدائنين. وتسعى المجموعة إلى  قائمةالكافي بالنظر إلى 

فاء كافية للنمو مع الوتعظيم القيمة للمساهمين من خالل هيكل أمثل لرأس المال يحمي مصالح أصحاب المصلحة في أقصى الظروف المتأزمة، ويوفر فرصة 

المخاطر الحالية  ربالمتطلبات التنظيمية، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد مجز للمساهمين. تتمتع المجموعة بسياسة رأسمالية متطلعة للمستقبل تأخذ في االعتبا

 وخطط النمو وتقييم المخاطر الناشئة للفترة المتوقعة.

 

عتبر العامل الرئيسي الذي يؤثر على االحتفاظ برأس المال، تدرك المجموعة حقيقة أنها كيان تجاري وأن رأس مالها بحاجة للخدمة يالمخاطر  تحوطوفي حين أن 

يسبب ضغط وأن هنالك حاجة لتوفير معدل عائد مجز للمساهمين. سوف يؤدي رأس المال المفرط إلى إضعاف العائد على رأس المال والذي بدوره يمكن أّن 

ع سياسة االحتفاظ برأس المال، تخضفيما يتعلق بحمل المجموعة لمستويات أعلى من المخاطر. وبالتالي، تالربحية ونمو األصول بشكل مفرط مما يؤدي إلى على 

والدين  1لفئة المجموعة لمدى الحاجة لوضع مخصص مناسب للمخاطر ذات الصلة وخدمة رأس المال المحتفظ به. وتستخدم المجموعة رأس المال اإلضافي ا

رأس المال عند الحاجة. توفر القاعدة القوية والمتنوعة لمساهمي المجموعة الثقة الالزمة للمجموعة من حيث  كما تعمل على زيادة( 2الثانوي )رأس المال الفئة 

 قدرتها على زيادة رأس المال عند الحاجة.

 

خارطة  ". وقد تم وضعالتجميعينهج "الاالئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، وقد وضعت  ترغب المجموعة في االنتقال إلى نهج أكثر تقدما لقياس مخاطر

 اإلبالغ عنها.تمر وطريق لكل منطقة رئيسية من المخاطر مثل االئتمان والسوق والتشغيل. وقد تم إحراز تقدم وفقا لخارطة الطريق وتتم مراقبتها على أساس مس

 

 3التقارير التنظيمية بازل 
 

لمجموعة ا تحتفظمعايير إعداد التقارير. وة يترتيبات المرحلالأصدر البنك المركزي العماني اإلرشادات النهائية من أجل تطبيق قواعد رأس المال الجديد مع 

  ة االنتقالية.يترتيبات المرحلالشياً مع اتم ي قويوضع رأسمالب
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 )تابع( إدارة رأس المال 41-7

 

 كفاية رأس المال 41-7-2

 

 يبين الجدول التالي مركز كفاية رأس المال للمجموعة:
       2021   2020 
  

    
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني   

 باآلالف
         : األدوات واالحتياطيات1رأس المال األساسي من الفئة   

  324,952           357,448      رأس المال   

  531,535    531,535      عالوة إصدار   

  108,318    119,149      احتياطي قانوني   

  397,168    410,258      احتياطي عام   

  13,090      -      احتياطي قرض ثانوي   

 456,317    487,613     أرباح محتجزة )بعد توزيعات األرباح المقترحة(   

 1,831,380    1,906,003      اإلجمالي   
            

    ً           : التعديالت النظاميةناقصا

 (15,960)   (10,362)     من القيمة العادلة متراكمةخسارة    

 (140)   -     تحوط التدفقات النقدية منخسارة متراكمة    

 (6,428)   (5,608)     أصول ضريبة مؤجلة   

 (2,407)   (2,498)     األجنبية تاحتياطي تحويل العمال   

      استثمارات جوهرية في األسهم المشتركة لمؤسسات مصرفية ومالية وتأمين   

(50,206)   (27,728) 

 (52,663)   (68,674)     1إجمالي التعديالت النظامية على رأس المال األساسي الفئة    
            

  

 1,837,329     1رأس المال األساسي الفئة إجمالي  

  

         

1,778,717  
                       

 130,000       130,000     1رأس المال اإلضافي الفئة    
          

 

 1,908,717   1,967,329    (1+ رأس المال اإلضافي الفئة  1= رأس المال األساسي الفئة 1)الفئة  1إجمالي رأس مال الفئة   

            

        : األدوات والمخصصات2رأس المال الفئة   

 1,223   937     (%45التغير المتراكم في القيمة العادلة )   

 98,869   121,327     مةض عاوانخفاض قيمة خسارة قر   

 -   -     االحتياطيات( بالصافي بعدالتزامات ثانوية )   

 100,092   122,264     قبل التعديالت النظامية  2رأس المال الفئة    
            

          يطرح: التعديالت النظامية   

    -   -     استثمارات جوهرية في األسهم العامة لمؤسسات مصرفية ومالية وتأمين   

    -   -     2اجمالي التعديالت على رأس المال الفئة    

            

 100,092   122,264     2رأس مال الفئة    

            

 2,008,809   2,089,593     (2+ الفئة  1= الفئة  إجمالي رأس المال النظامي )إجمالي رأس المال   

       9,809,209     

  9,669,846   8,749,691     إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر   

  8,629,906   184,024     المرجحة بمخاطر االئتماناألصول    

  180,874   875,494     األصول المرجحة بمخاطر السوق   

  859,066    357,448      األصول المرجحة بمخاطر التشغيل   

 

     (% )مبينة كنسبة من إجمالي األصول المرجحة بحسب المخاطر نسب رأس المال:

 ٪18.39  %18.73  1الفئة  رأس المال األساسي

 ٪19.74  %20.06    1الفئة 

 ٪20.77  %21.30  إجمالي رأس المال
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 41

 

 إدارة رأس المال )تابع( 41-7

 

 كفاية رأس المال )تابع( 41-7-2

الخاصة  نيةاألولى والثاالمراحل ب المرحليةالتعديالت  ترتيب" خالل عملية احتساب كفاية رأس المال عن طريق عامل التصفية التحوطي" البنك باستخدامقام 

 .نقطة أساسية 45 عاله على رأس المال النظامي للبنكأالمذكور  عامل التصفيةاستخدام  المتوقعة. هذا وقد بلغ تأثير االئتمانيةبالخسائر 

 

( بعد األخذ في عين االعتبار توزيعات األرباح المقترحة %20.77: 2020) %21.30تم التوصل إلى إجمالي نسبة كفاية رأس المال النظامي وقدرها 

ما نسبته أسهم(. ويكون إجمالي نسبة كفاية رأس المال قبل األخذ في االعتبار توزيعات األرباح  %10نقداً و %25: 2020أسهم ) %5ونقداً  %30بمقدار

22.39% (2020 :21.61%.) 

 

 عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي 41-7-3

 

ة رأس المال يرأس المال النظامي الذي يستند على المباد  التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي العماني، تتبع المجموعة عملية التقييم الداخلي لكفا بخالف

أثير المخاطر كفاية رأس المال تمن أجل التقييم الفعلي لكفاية رأس مال المجموعة على أساس قياس متقدم لرأس المال االقتصادي. تتضمن عملية التقييم الداخلي ل

الغرض  ألساسية. إنالمتبقية بما في ذلك مخاطر العمل ومخاطر التركيز ومخاطر االرتباط ومخاطر أسعار الفائدة على محفظة البنك جنبا إلى جنب مع المخاطر ا

ي المستقبل رأس المال الحالي ولكن أيضا لتقدير نسب كفاية رأس المال ف من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بالمجموعة ليس فقط تقديم تقييم مفصل لكفاية

لية لرأس ة مستقببما يتماشى مع خطط العمل المعتمدة بغية تقييم صالحيتها من منظور المخاطر. وقد تضمن اإلطار العام منهجية منظمة لتقييم شامل وذي نظر

ها. وسوف يتم من خالل هذه العملية فحص نموذج العمل الحالي للمجموعة وربما يؤدي ذلك إلى المال على أساس المخاطر التي تكون المجموعة عرضة ل

المقبلة.  نوات الخمستعديالت إذا كانت المخاطر الكامنة تتجاوز قدرة المجموعة على التحّمل. وسيتم تحديث الخطة سنويا على األقل وعلى أساس متجدد لمدة الس

اإلدارة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ويقدمها سنوياً إلى البنك المركزي. ويتم تقديم تقرير ربع سنوي بشأن كفاية وعلى أساس سنوي، يعتمد مجلس 

  رأس المال إلى مجلس اإلدارة. وتعتقد المجموعة أن رأس مالها الحالي والمتوقع مناسب لدعم استراتيجية أعمالها.

 

 و النظرة المستقبلية المجموعة في التخطيط للمستقبل إلدارة رأس المال.وقد ساعد تقييم كفاية رأس المال ذ

 

 تخصيص رأس المال 41-7-4

 

عائد عظيم اليهدف تخصيص رأس المال بين وحدات العمل واألنشطة المحددة، إلى حد كبير، إلى تعظيم العائد على رأس المال المخصص. وعلى الرغم من أن ت

بالمخاطر هو األساس الرئيسي المستخدم في تحديد كيفية تخصيص رأس المال داخل المجموعة لوحدات العمل أو األنشطة المحددة، على رأس المال الموزون 

موارد ل. وتؤخذ في االعتبار عوامل أخرى مثل التناغم بين الوحدات أو األنشطة وتوفر اإلدارة وااتال يعتبر تعظيم العائد األساس الوحيد المستخدم التخاذ القرار

 األخرى ومدى مالءمة النشاط مع األهداف االستراتيجية طويلة المدى للمجموعة عند تخصيص رأس المال.
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اعتبر كل من مجلس اإلدارة واإلدارة أن القيم العادلة لكافة األدوات المالية داخل وخارج الميزانية العمومية كما  ،بناًء على منهجية التقييم الموضحة أدناه

 تختلف جوهرياً عن قيمها الدفتريةفي تاريخ التقرير ال 

ديسمبر  31كما في 

2021  

مصنفة 
بالقيمة العادلة 
من خالل 
الربح أو 
  الخسارة

 ةمصنف
بالقيمة العادلة 
من خالل 

الدخل الشامل 
  التكلفة المهلكة  اآلخر

إجمالي القيمة 
 المستوى القيمة العادلة  الدفترية

 إيضاحات 
لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

نقدية وأرصدة لدى 

 3  1,047,224    1,047,224    1,047,224      -      -  5 البنك المركزي
من  مبالغ مستحقة

 2,3  769,060    765,151    721,379    43,772      -  6 البنوك

قروض وسلف 

تمويل مديونيات و

   7 إسالمي

 

 -     
 

 9,191,417   9,191,417   

 

 9,334,468  3 
استثمارات في أوراق 

 1,2,3  1,845,857    1,811,496    1,649,383    144,516    17,597  9 مالية

القيمة العادلة الموجبة 

 2  21,813    21,813      -      -    21,813  37 للمشتقات

   39,410    188,288   12,609,403  12,837,101   13,018,422  

 3  1,221,177    1,218,465    1,218,465      -      -  14 ودائع من البنوك
الودائع وودائع العمالء 

 3  8,822,223    8,774,606    8,774,606      -      -  15 اإلسالمية للعمالء
 1  90,600    90,600    90,600      -      -  16 صكوك

سندات يورو متوسطة 

 1  429,698    390,379    390,379      -      -  17 األجل
القيمة العادلة السالبة 

 2  15,896    15,896      -      -    15,896  37 للمشتقات

   15,896    -     10,474,050  10,489,946   10,579,594  

 

ديسمبر  31كما في 

2020  

مصنفة بالقيمة 
العادلة من 

خالل الربح أو 
  الخسارة

مصنفة بالقيمة 
العادلة من 
خالل الدخل 
  التكلفة المهلكة  الشامل اآلخر

إجمالي القيمة 
 المستوى القيمة العادلة  الدفترية

 إيضاحات 
لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

  باآلالف

نقدية وأرصدة لدى البنك 

 3  656,898    656,898    656,898      -      -  5 المركزي
 2,3  580,653    574,786    565,161    9,625      -  6 من البنوك مبالغ مستحقة

قروض وسلف 

ومديونيات تمويل 

 3  9,114,667    8,982,655    8,982,655      -    7 إسالمي
استثمارات في أوراق 

 1,2,3  1,885,374    1,847,349    1,688,017    138,567    20,765  9 مالية
القيمة العادلة الموجبة 

 2  35,429    35,429      -      -    35,429  37 للمشتقات

   56,194    148,192   11,892,731   12,097,117   12,273,021   

 3  941,824    939,621    939,621      -      -  14 ودائع من البنوك
الودائع وودائع العمالء 

 3  8,490,091    8,458,505    8,458,505      -      -  15 اإلسالمية للعمالء
 1  90,422    90,600    90,600      -      -  16 صكوك

سندات يورو متوسطة 

 1  408,721    390,570    390,570      -      -  17 األجل
 3  13,198    13,198    13,198      -      -  20 التزامات ثانوية

القيمة العادلة السالبة 

 2  32,001    32,001      -      -    32,001  37 للمشتقات

   32,001    -      9,892,494    9,924,495    9,976,257   
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المركز  بيانقياسها بالقيمة العادلة في  لألدوات المالية التي يتم 7التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2010يناير  1تبنت المجموعة اعتباراً من 
 . يقتضي هذا التعديل اإلفصاح عن أساليب قياس القيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما يلي:الموحد المالي

 

 األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول وااللتزامات المتماثلة. - 1المستوى 
، يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر 1مدخالت، بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى  - 2المستوى 
 من األسعار(. ةمشتقال)مثل 

 وظة(.: مدخالت األصول وااللتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة )مدخالت غير ملح3المستوى 
 

 ديسمبر: 31يعرض الجدول التالي أصول المجموعة والتزاماتها المقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ 
 

 2021 2020 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 

 لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

عماني لاير 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

         
         األصول

  35,429     -   35,429     -   21,813     -   21,813     -  مشتقات
بالقيمة العادلة من مبالغ مستحقة من البنوك 
  9,625     -   9,625  -  43,772    43,772   خالل الدخل الشامل اآلخر

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل 
  20,765   10,499     -   10,266   17,597   14,578     -   3,019   الربح أو الخسارة

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل 
  79,451   2,257     -   77,194   84,574   1,379     -   83,195   الدخل الشامل اآلخر

الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  59,116   2,940     -   56,176   59,942   2,000     -   57,942   اآلخر

  204,386   15,696   45,054   143,636   227,698   17,957   65,585   144,156  إجمالي األصول
        االلتزامات

 32,001  32,001   15,896     -   15,896     -  مشتقات

 

 .2020و 2021ليس هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل العامين 
 

 ديسمبر على الدخل الشامل اآلخر: 31صول والتزامات المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة في أل %5فيما يلي تأثير التغير في التقديرات بنسبة 
 

 2021 2020 
1المستوى   2المستوى   3المستوى   1المستوى  اإلجمالي  2المستوى   3المستوى    اإلجمالي 

2021 
لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

عماني لاير 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

         األصول
      1,091     -   1,091     -  مشتقات

بالقيمة العادلة من خالل مبالغ مستحقة من البنوك 
  1,771     -   1,771     -   2,189     -   2,189     -  الدخل الشامل اآلخر

الربح أو حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل 
  481    -  481     -   880   729     -   151   الخسارة

الدخل حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل 
  1,038   525     -   513   4,229   69     -   4,160   الشامل اآلخر

  3,973   113     -   3,860   2,997   100     -   2,897   الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  2,925   147     -   2,890   11,386   898   3,280   7,208  إجمالي األصول

  10,219   785   2,252  7,182      االلتزامات

 مشتقات
                   

-    
               

795  
                 

-    
              

795   1,600  1,600 
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ً بالنسبة  3تأثير التغير في التقديرات المستخدمة في قياس القيمة العادلة للمستوى إن  . ويوضح الجدول التالي حركة الموحدة المالية للبياناتال يعد جوهريا

 لمجموعة:دى ال 3استثمارات المستوى 

 

حقوق 
المساهمين 

بالقيمة 
العادلة من 
خالل الدخل 

الشامل 
 اآلخر 

الدين 
بالقيمة 

العادلة من 
خالل 
الدخل 
الشامل 
 اآلخر

حقوق المساهمين 
بالقيمة العادلة من خالل 

 اإلجمالي الربح أو الخسارة

حقوق 
المساهمين 

بالقيمة العادلة 
من خالل 

الدخل الشامل 
 اآلخر 

الدين بالقيمة 
 العادلة من

خالل الدخل 
الشامل 
 اآلخر

حقوق 
المساهمين 

بالقيمة العادلة 
من خالل 
الربح أو 
 اإلجمالي الخسارة

 

لاير عماني 
 باآلالف

لاير 
عماني 
 لاير عماني باآلالف باآلالف

لاير 
عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

  10,499   2,940   2,257  2021يناير  1في 

 

15,696   3,527   4,369   8,794   16,690  
  69   69     -     -   239   239  - -  البيع منأرباح محققة 

 (870)  ربح/ )خسارة( من التغير في القيمة العادلة

 

(1,691)  1,342  

 

(1,219)  (1,270)  312   (137)  (1,095) 

  1,841   1,841     -     -   3,182   3,182  - - إضافات
 (177)  (68)  (109)     -  (409)  (378)  (31)  -  واسترداداستبعادات 

 - - - - (304)  (304)  - - إلغاء اعتراف بشركة تابعة

  53     -   53  - (51)  - (51)  - الحركة في فائدة مستحقة
 (1,691)     -  (1,691)     -   828   -   828  - االستثماراتانخفاض قيمة 

  6     -   6     -   5   -   5  - إهالك
 - - - - (10)  (2)  - (8)  عمالتفروق صرف 

  15,696   10,499   2,940   2,257  17,957 14,578 2,000 1,379 2021ديسمبر  31في 

 

على أساس التقييم العادل الذي تم تنفيذه  3من المستوى ض( من أسهم حقوق المساهمين %49: 2020) %43نسبة ، تم تقييم 2021ديسمبر  31اعتباًرا من 

الناتجة عن  ذات الصلةوفقًا لطرق التقييم المناسبة استنادًا إلى نهج الدخل )خصم التدفقات النقدية( ونهج السوق )باستخدام األسعار أو غيرها من المعلومات 

حد الذي ال لة إلى الامالت السوق لكيانات متطابقة أو متشابهة(، أو نهج التكلفة أو مزيج منها. تستخدم المدخالت غير القابلة للمالحظة لقياس القيمة العادمع

وتراعي  بيانات الخاصة بالبنوكتتوفر فيه مدخالت قابلة للمالحظة ذات عالقة، وذلك باستخدام أفضل المعلومات المتاحة في هذه الظروف. وهذه قد تتضمن ال

 جميع المعلومات حول افتراضات المشاركين في السوق والمتوفرة بشكل معقول.

 

على أساس أحدث قوائم حسابات رأس المال  3من المستوى ض( من أسهم حقوق المساهمين %51: 2020) %57 نسبة ، تم تقييم2021ديسمبر  31كما في 

أو في تاريخ الحق وتم تعديلها وفقا للتدفقات النقدية  2021سبتمبر  30في  كما والمستلمة من مدراء الصناديق المستقلينالمتاحة للشركات المستثمر فيها 

  أو في تاريخ الحق. 2021سبتمبر  30في كما أو على أساس صافي قيم األصول المستلمة من مدراء الصناديق المستقلين  2021ديسمبر  31الالحقة حتى 
 

ن )العائد( المعدل وفقا للمخاطر مع األخذ في االعتبار مجموعة معقولة م الخصم تثمارات الديون على أساس القيمة العادلة. يستند التقييم إلى معدلتم تقييم اس

المعدل الخالي من التقديرات. من شأن االنخفاض الجوهري في جودة االئتمان أن يؤدي إلى انخفاض القيمة العادلة مع زيادة جوهرية في الهامش أعلى من 

 تاريخ التقرير. كما فيالستثمارات المذكورة أعاله ل. تحتفظ المجموعة بمخصصات كافية صحيحالمخاطر والعكس 

 

 تقدير القيم العادلة 42-1

 

 يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيم العادلة لألصول وااللتزامات:

 

 قروض وسلف 42-1-1

 

 والفوائد المستقبلية المتوقعة المخصومة. يتم افتراض حدوث سداد القروض ألصل المبالغتم حساب القيمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة 

ً السفي تواريخ السداد التعاقدية، حيثما ينطبق. بالنسبة للقروض التي ليس لها فترات سداد محددة أو تلك التي تخضع لمخاطر  ً  تم تقدير السدادي داد مقدما  مقدما

معدل الفائدة. يتم  اتتوقععلى أساس الخبرة في الفترات السابقة عندما كانت معدالت الفائدة بمستويات مماثلة للمستويات الحالية، بعد تعديلها بأي فروق في 

مستقبلية االنخفاض في القيمة في االعتبار. يتم تقدير التدفقات النقدية التقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بوضع مخاطر االئتمان وأي مؤشر على 

 صائصخالمتوقعة ألي تصنيفات قروض متجانسة على أساس المحفظة ويتم خصمها بالمعدالت الحالية المقدمة للقروض المماثلة للمقترضين الجدد ذوي 

غيرات في مركز االئتمان منذ تاريخ تقديم القروض كما تعكس التغيرات في معدالت الفائدة في حالة االئتمان المماثلة. تعكس القيم العادلة المقدرة للقروض الت

 القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة.

 

 االستثمارات المدرجة بالتكلفة والمشتقات 42-1-2

 

لقيمة ف المعاملة. في حالة عدم وجود سعر مدرج بالسوق يتم تقدير ااألسعار المدرجة بالسوق في تاريخ التقرير بدون أي خصم لتكالي إلىتستند القيمة العادلة 

 العادلة باستخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة وأية طرق أخرى للتقييم.

 

صم هو معدل يتعلق معدل الخعند استخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة، تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى أفضل تقديرات اإلدارة ويكون 

 بالسوق بالنسبة ألداة مالية مماثلة بتاريخ التقرير.
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 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 42-1-3

 

يمة العادلة ويتم قياسها بالق المسعرةكما في تاريخ التقرير. ويتم تقييم االستثمارات غير  المسعرةإلى أسعار الشراء  المسعرةتستند القيم العادلة لالستثمارات 

ي قيم حسابات رأسمالية متاحة أو صاف اناتبيوفقاً ألساليب التقييم المالئمة بناء على طرق اإليرادات أو السوق أو التكاليف أو مزيج منها أو على أساس آخر 

 األصول للشركات المستثمر فيها الواردة من مديري الصناديق المستقلة والمعدلة للتدفقات النقدية الالحقة حتى تاريخ التقرير.

 

 الودائع البنكية وودائع العمالء 42-1-4

 

رير. ، يتم اعتبار أن القيمة العادلة هي المبلغ مستحق السداد عند الطلب في تاريخ التقمحددةبالنسبة للودائع تحت الطلب والودائع التي ليس لها فترات استحقاق 

الفائدة  لنقدية المخصومة باستخدام معدالتالتدفقات ا إلىتستند القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات االستحقاق الثابتة، بما في ذلك شهادات اإليداع، 

 المماثلة. ال يتم أخذ قيمة العالقات طويلة األجل مع المودعين في االعتبار عند تقدير القيم العادلة. المتبقيةالمعروضة حالياً للودائع ذات فترات االستحقاق 

 

 أدوات مالية خارج الميزانية العمومية 42-1-5

 

قيمة العادلة لألدوات المالية خارج الميزانية العمومية المتعلقة باالئتمان، والتي تتضمن االرتباطات لتقديم االئتمان واالعتمادات ال يتم إجراء تسويات لل

فعل في تاريخ للة باالمستندية وخطابات الضمانات سارية المفعول ألن االيرادات المستقبلية المرتبطة بها تعكس جوهرياً األتعاب والعموالت التعاقدية المحمُ 

  واستحقاق مماثلين. يائتمان وضع التقرير التفاقيات ذات

 

 صول وااللتزامات األخرى.يتم تقييم عقود صرف العمالت األجنبية استناداً إلى أسعار السوق. تم إدراج تعديالت القيم السوقية لتلك العقود في القيم الدفترية لأل
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 فيروس كورونا تفشي
 

، شهدت البيئة  2020. منذ النصف األخير من الربع األول من عام 2020مارس  11في  ةجائحة عالمي 19-كوفيدأعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا أن 

 أزمأدى ت ام العالمية.ر في أسعار النفط الخالكبي نخفاضبوق لوباء كورونا إلى جانب اإلاالقتصادية والمشهد التجاري للبنك تغيرات سريعة نتيجة التفشي غير المس

توى ى مسأوضاع السوق، وعمليات اإلغالق، والقيود المفروضة على التجارة وحركة األشخاص إلى اضطرابات كبيرة في األعمال واألنشطة االقتصادية عل

 العالم وعبر الصناعات والقطاعات.

 

 التدابير الحكومية
 

جموعة تماشياً مع ذلك، اتخذ البنك المركزي العماني أيًضا م التنظيمية في جميع أنحاء العالم عدة تدابير الحتواء تأثير انتشار الفيروس.نفذت الحكومات والسلطات 

ة والمتوسطة(، رتشمل هذه التدابير تأجيل أقساط القروض للمقترضين المتأثرين )خاصة الشركات والشركات الصغي من اإلجراءات لحماية استقرار اقتصاد البالد.

(، وخفض نسب رأس POSوتأجيل الفوائد / األرباح والتنازل عنها للمواطنين العمانيين المتأثرين العاملين في القطاع الخاص، والتنازل عن رسوم نقاط البيع )

  للحصول على التفاصيل(. BSD/CB/2020/001رقم البنك المركزي العماني  تعميموزيادة نسبة اإلقراض وما إلى ذلك )راجع النظامية المال 

 

 على البنك 19-كوفيدتأثير 
 

عند  ال داعي له. تكلفة أو مجهوديعتمد تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة دون 

ا السداد، تلقائيً  مهالت، مثل عفاءلن تؤدي تدابير اإل وتدابير الدعم الحكومي الهامة التي يتم اتخاذها. 19-كوفيدتقييم ظروف التنبؤ، ينبغي النظر في كل من تأثيرات 

 س الخسائر االئتمانية المتوقعة في هذا الوقت.لقيامن التقديرات كبير  قدر، وستكون هناك حاجة إلى أعمارهامدى على إلى قياس القروض على أساس الخسائر 

هذا يتوافق أيًضا بشكل عام مع اإلرشادات  أو تعديالت ما بعد النموذج. إحالالتعندما ال يكون من الممكن عكس هذه المعلومات في النماذج، ينبغي النظر في 

 العماني.الصادرة عن جهات تنظيمية أخرى بما في ذلك تلك الصادرة عن البنك المركزي 

 

ية البنك فيما يتعلق بالخسائر االئتمان مخصصات اإلشراف على كفاية مسؤوليةبشكل أساسي  لدى البنك 9 للمعيار الدولي للتقارير المالية رقماللجنة التوجيهية تتولى 

التعرضات الفردية الهامة في الصناعات والقطاعات  من خالل مراجعة مستمرة للمحفظة بما في ذلك مراجعة جميع 19-كوفيدراقب عن كثب تأثير كما ت المتوقعة.

يتم تقييم عمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة بناًء على استقرار صاحب العمل واألعمال وأي حاالت عدم تطابق في التدفق النقدي قصير  المتأثرة بشكل مباشر.

  األجل يدعمها البنك.

 

كبير من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، وبالتالي من المتوقع أن يظل هذا القطاع بمعزل عن خفض لبنك إلى حد خدمات األفراد لدى اتتألف محفظة 

راد لدى خدمات األفالتي تشكل نسبة صغيرة من إجمالي محفظة و لموظفي القطاع الخاص وبالنسبة لخدمات إقراض األفراد المقدمة الوظائف وتخفيض الرواتب.

 تشهد بعض التأثير على المدى القصير إلى المتوسط بسبب الوباء، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل ائتمانية محتملة.من المتوقع أن  البنك،
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مواصلة  الذين واجهوا صعوبة فيواصل البنك دعم عمالئه و البنك ملتزم تماًما بمساعدة عمالئه خالل هذه الفترة المضطربة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي العماني.

 .2022يناير  1إبتداًء من ، الدفع بعد انتهاء فترة السماح بالتأجيل 

 

لعليا المختصة اوشركائه من خالل خطط استمرارية األعمال جيدة التنفيذ، باإلضافة إلى تبني إجراءات الصحة والسالمة التي أعلنتها اللجنة  اصل البنك دعم عمالئهو

 يراجع البنك باستمرار إجراءاته االحترازية واإلدارية استجابة للتغيرات على أرض الواقع.كما  .19-بإيجاد آليات للتعامل مع التطورات الناتجة عن جائحة كوفيد

 

 اإلدارة: وإحالالتتعديالت ما بعد النموذج 
 

 31المستخدمة في  الكلية االقتصادية قام البنك بتقييم الزبائن و مراجعة المتغيرات‘ التوجيهات الرقابية  ، و بناء على 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

من إجمالي االنخفاض في  ٪1.8اإلدارة تصل إلى  إحالالتكما في تاريخ التقرير، فإن المخصصات الجماعية التي يحتفظ بها البنك من خالل . 2019ديسمبر 

 لتخلف عن الدفع وتوقعات االقتصاد الكلي.للسداد في حاالت االقيمة بناًء على أحدث هيكل متاح 

 

 اسعار النفط ، فقد تحسن، و بعد انطالق الحملة الوطنية للتحصين ، و التخفيف من اجراءات السماح بالسفر، و زيادة 2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في خالل ا

 31تحسن االقتصاد الكلي فقد قام البنك بسياسة تطبيق أحدث التقييمات الخارجية المتوفرة ذات النظرة المستقبلية و المنطبقة على األداء في بيئة االعمال. و نتيجة ل

في هذا المجال.  حالالتأو اإلتعديالت للنموذج ن البنك ال يمتلك اي و لذلك فإ. 2021ديسمبر  31ئر المتوقعة للسنة المنتهية في افي حساب الخس 2021ديسمبر 

ليعكس أحدث سلوكيات العمالء فيما يتعلق بعدم  9هذا و قد قام البنك خالل السنة بتصحيح و إعادة تقدير نموذج التقييم الداخلي المتعلق بمعيار التقارير المالية رقم 

 السداد. 

 

يواصل البنك سبشكل متحفظ لمجابهة اي تأثيرات سلبية غير متوقعة على محفظة اإلقراض. و  المخصصات الجماعيةستمر باالحتفاظ بالضافة الى هذا فإن البنك مبا

 وتعديلها بشكل مناسب على أساس منتظم طوال الفترة المتأثرة. اإلحالالتإعادة تقييم هذه 

  

 المستقبليةحساسية الخسائر االئتمانية المتوقعة للظروف االقتصادية 
 

المعيار الدولي  ( بموجبالمرحلة األولى والثانية) منخفضة القيمةعلى األصول المالية غير  يةخسائر االئتمانليوضح الجدول التالي مقارنة بين مخصصات البنك ل
 الناتجة عن عمليات المحاكاة يةخسائر االئتمانالمخصصات ولثالثة سيناريوهات  تاالحتماال اتبناًء على ترجيح 2021ديسمبر  31كما في  9 رقم للتقارير المالية

 .٪100كل سيناريو مرجح بنسبة ل
 
 2020ديسمبر  31في  2021ديسمبر  31في  
خسائر ال 

 االئتمانية
 متوقعة ال

تأثير على ال
خسائر ال

 االئتمانية
 المتوقعة

خسائر ال
 االئتمانية
 المتوقعة 

تأثير على ال
خسائر ال

 االئتمانية
 المتوقعة

لاير عماني  
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

     خفاض القيمةانحساسية تقديرات 
معيار الغير منخفضة القيمة بموجب  ألصول ماليةمتوقعة ال الخسائر االئتمانية

  9 رقم الدولي للتقارير المالية
 

220,090 
  

161,803 
 

     
     المحاكاة
 (20,141) 141,662 (27,623)   192,467  ٪100مرجحة بنسبة  - التصاعدية الحالة
 (1,374) 160,429 (11,738)   208,352  ٪100بنسبة  ةمرجح - ةاألساسي الحالة

 21,974 183,777  43,274   263,364  ٪100بنسبة  ةمرجح - الحالة التنازلية
 
 التعديل:خسارة عن محاسبة ال
 

ستحقاق األصلية ديد فترة االفي حالة العمالء من الشركات، تخطط المجموعة إلضافة الفائدة البسيطة المستحقة خالل فترة التأجيل إلى المبلغ األساسي القائم وإما تم

قررت المجموعة أن التعديالت الناتجة عن تأجيل األقساط والتنازل عن الربح المسموح به بما  .حتمال التخلف عن الدفعمدة ا للقرض أو زيادة األقساط في نهاية

اليوم  عالوة على ذلك، لم يتم اعتبار تأثير خسارة التعديل في المالية.إلغاء االعتراف باألصول يتماشى مع إجراءات التخفيف للبنك المركزي العماني لم ينتج عنها 

  .األول جوهريًا للفترة
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 تحليل مرحلي للعمالء المستفيدين من تأجيل الدفع
 

يل اإلسالمي للعمالء التمو ومديونياتلمبلغ المستحق والفوائد / األرباح المستحقة المتعلقة بالقروض والسلف ا ألصل للمبلغ المؤجل الجدول التالي تحليال يتضمن
 الذين تم تزويدهم بهذه المزايا والخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة:

 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 2021ديسمبر  31
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف

قروض وسلف ومديونيات 
     944,255 4,697 483,635 455,923 تمويل إسالمي وأوراق قبول
تعرضات خارج الميزانية 

 1,537,338 12,835 996,646 527,857 41,066 15 37,073 3,978 العمومية

 207,595 168 159,663 47,764 985,321 4,712 520,708 459,901 إجمالي التعرض 

 1,744,933 13,003 1,156,309 575,621 42,237 1,918 36,770 3,549 إجمالي انخفاض القيمة 

 58,214 4,754 52,014 1,446     منها:

     142,807 746 74,789 67,272 مبلغ مؤجل 

انخفاض القيمة مخصصات 

 168,823 738 113,275 54,810 6,450 304 5,633 513 )الخسائر االئتمانية المتوقعة(

 5,235 312 4,782 141 136,357 442 69,156 66,759 القيمة الدفترية

     54,669 108,493 426 163,588 

 

 التأثير على كفاية رأس المال:
لخسائر االئتمانية ل األولى والثانيةللمرحلة  المرحليترتيب التعديل  ضمنإلى جانب ذلك، طبق البنك أيًضا في حسابات كفاية رأس المال "عامل التصفية التحوطي" 

 .يةنقطة أساس 18للبنك  النظاميأعاله على رأس المال  عامل التصفية المذكورتأثير وبلغ  .المتوقعة

 

على المدى القصير، إال أنها ستخفف من األثر السلبي طويل  19-وباء كوفيدالتدابير المذكورة أعاله ليست شاملة وقد ال تتصدى تماًما لتأثير  على الرغم من أن

التمويل ومركز السيولة و كما في تاريخ التقرير، تظل استجابة لهذه األزمة، يواصل البنك مراقبة جميع متطلبات السيولة والتمويل واالستجابة لها. المدى للوباء.

 رأس المال للبنك قويًا وفي وضع جيد الستيعاب تأثير االضطراب الحالي.
 

 المقارنة المبالغ 44

 

و ذلك بغرض أن تتماشى مع طريقة عرض األرقام للسنة الحالية. ال تؤثر إعادة التصنيف على مبالغ األرباح  2020للعام مقابلة ال المبالغ بعضتم إعادة تصنيف 

 .أو حقوق المساهمين المعترف بها في فترات سابقة
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المالية البيانات
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

]مسودة تخضع لموافقة البنك المركزي العماني[

المقر الرئيسي للعمل: 

311، مبنى رقم 120/4بناية رقم 
 مرتفعات المطار، 62شارع رقم 

 السيب، 
 سلطنة عمان

:العنوان المسجل

134ص. ب. 
112روي 

سلطنة عمان
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 المالية البيانات
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 الصفحة المحتويات
  

  

  

لالحسابات المستق مدقق تقرير   

  

  المركز المالي بيان
  

  

  الدخل الشامل   بيان
  

  

  التدفقات النقدية بيان
  

  

  التغيرات في حقوق المالكين بيان
  

  

  مصادر واستخدامات أموال الصندوق الخيري بيان
  

  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
 

 



4 المركزي العمانيتخضع لموافقة البنك  -مسودة 

 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية
)تابع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

ميثاق – ش.م.ع.ع.بنك مسقط 

 المركز المالي بيان
2021ديسمبر  31كما في 

2021 2020 

 إيضاحات

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

 األصول

4,1244,233 النقدية

105,22543,535 أرصدة لدى البنك المركزي العُماني

41,9658,284 مستحق من البنوك 

559,28055,279 مرابحة ومديونيات أخرى 

61,003,659976,397 مشاركة
7137,071105,466 إجارة منتهية بالتمليك

8161,008114,225 وكالة باالستثمار

9157,597154,418 استثمارات

103,1142,611 ممتلكات ومعدات 

119211,733 أصول أخرى 

1,633,9641.466,181 إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار وحقوق المالكين

 االلتزامات

81,27492,722 مستحق إلى البنوك 
144,855152,125 حسابات جارية 
1290,60090,600 صكوك 
1318,09315,917 التزامات أخرى 

334,822351,364 إجمالي االلتزامات

141,101,803928,721حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

 حقوق المالكين

15120,000120,000 رأس المال المخصص 
79,45867,680 أرباح محتجزة 
157157 التمويل المعاد هيكلتهاحتياطي انخفاض القيمة/ احتياطي  

(1,741)(2,276) احتياطي القيمة العادلة لالستثمار

197,339186,096 إجمالي حقوق المالكين

1,633,9641.466,181إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار وحقوق المالكين 

1689,27473,703 المطلوبات الطارئة وااللتزامات  

تم اعتماد إصدار البیانات المالیة في ۲٦ ینایر ۲۰۲۲ بموجب قرار أعضاء مجلس 
اإلدارة.

الرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

المالية. البياناتتعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه  29إلى  1اإليضاحات من 



5 
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 الدخل الشامل بيان 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

  2021  2020 

 إيضاحات 
لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
     

     اإليرادات

  68,201    77,563  17 واالستثمارات  اإلسالمية إيرادات من التمويالت
     

 (37,323)   (40,616)   العائد على حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار قبل حصة ميثاق كمضارب

  4,747   5,669  حصة ميثاق كمضارب

 (32,576)   (34,947)  العائد على حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

  
   

  35,625    42,616   اإليرادات كمضارب وكرب مال حصة ميثاق من
 (4,869)   (4,895)   أرباح مدفوعة على الصكوك

 (2,331)   (3,416)   صافي الربح على المستحق للبنوك بموجب الوكالة

   34,305    28,425  
  2,803    3,000  18 إيرادات أخرى

  31,228    37,305   صافي إيرادات التشغيل  

     

     مصروفات التشغيل

 (5,879)   (6,435)   مصروفات موظفين

 (846)   (949)   تكاليف إشغال

 (1,057)   (1,229)  10 استهالك

 (4,444)   (4,314)   مصروفات إدارية

   (12,927)   (12,226) 

  19,002    24,378   صافي الدخل قبل المخصصات والضريبة
     

 (9,741)   (12,592)  19 لخسائر االئتمانيةلقيمة الانخفاض 
  73   (642)  9 انخفاض قيمة االستثمارات

  1,970    2,778  19 مبالغ مستردة من مخصصات انخفاض القيمة

  11,304    13,922   صافي الدخل قبل الضريبة  

 (1,700)   (2,095)   الضريبة

  9,604    11,827   صافي الدخل للعام
     

 للعام اآلخر/ )الخسائر( الشامل الدخل
     البند الذي لن يتم إعادة تصنيفه إلى بيان الدخل

 (1,065)   (535)   تغيرات في القيمة العادلة ألوراق مالية مقاسة من خالل حقوق الملكية 

 (1,065)   (535)   الخسارة الشاملة األخرى للعام

  8,539    11,292   إجمالي الدخل الشامل للعام
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 ميثاق – ش.م.ع.ع.بنك مسقط 
 

 التدفقات النقدية بيان
 2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  2021  2020 

 إيضاحات 
لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
     

     التشغيل أنشطة

  11,304    13,922   صافي الدخل قبل الضريبة 
     تسويات لـ: 

  1,678    1,229  10 استهالك 
 (73)    642  9 انخفاض قيمة االستثمارات 
  9,741    12,592  19 لخسائر االئتمانيةلقيمة الانخفاض  
 (1,970)   (2,778)  19 لخسائر االئتمانيةلقيمة المبالغ مستردة من انخفاض  
  4   (100)   ربح من بيع استثمارات 
 (540)   (356)   توزيعات أرباح مستلمة 
  386    -  14 احتياطي معادلة األرباح   
  67    -  14 احتياطي مخاطر االستثمار 

 20,597   25,151  أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل 
     صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل: 

  19,244   (4,015)   مرابحة ومديونيات أخرى 
 (54,194)   (28,018)   مشاركة 
 (3,868)   (40,868)   إجارة منتهية بالتمليك 

 (32,879)   (46,772)   وكالة باالستثمار 
 (14,139)    812   أصول أخرى 
  17,106   (7,270)   حسابات جارية 
  -    13,899   مستحق لبنوك بموجب الوكالة 

  2,207    81   التزامات أخرى 

 (45,926)   (87,000)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل 
     

     أنشطة االستثمار

  540    356   توزيعات أرباح مستلمة
 (73,994)   (6,716)   شراء استثمارات

  50,839    2,320   متحصالت من بيع استثمارات
 (317)   (1,732)  10 إضافة إلى الممتلكات والمعدات

 (22,932)  (5,772)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
     

     أنشطة التمويل

  50,000    -   رأس المال المخصص المستلم
 (36,361)    173,080   حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

 13,639   173,080  صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
     

 (55,219)    80,308   صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
  86,225    31,006   النقد وما يماثل النقد في بداية العام

  31,006    111,314   النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

     

     يشتمل النقد وما يماثل النقد على:

  4,233    4,124   يةنقد 
  43,535    105,225   أرصدة لدى البنك المركزي العُماني 
  8,263    1,965   مستحق من البنوك 
 (25,025)    -   مستحق لبنوك بموجب الوكالة 

   111,314   31,006 
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 ميثاق – ش.م.ع.ع.بنك مسقط  
 

 التغيرات في حقوق المالكين بيان
 2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

   

رأس المال 
 المخصص

ربا  األ 
 محتجزةال
 

 احتياطي 
المعاد  التمويل
 هيكلته

احتياطي  
القيمة العادلة 

 لالستثمار

 إجمالي 
 حقوق المالكين

 

    
      
    

لاير عماني 
 باآلالف

 
لاير عماني 

 باآلالف

 
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني  

 باآلالف
لاير عماني  

        باآلالف
 

 
 

 

 186,096   (1,741)   157   67,680   120,000   2021يناير  1الرصيد في 

 11,827    -    -   11,827    -   صافي الدخل للعام 

المعاد  محول من احتياطي التمويلال 
  -    -      -    -   هيكلته

 (584)   (584)    -      -   متراكمة في القيمة العادلةالتغيرات ال 

أرباح/ )خسائر( محقّقة من استثمارات 
  -   49    -   (49)    -   األسهم

   2021ديسمبر  31الرصيد في 
 120,000   79,458   157   (2,276)   197,339 

  
         

 127,583   (2,046)   385   59,244   70,000   2020يناير  1الرصيد في 
ير لتقارل المعيار الدوليتأثير تطبيق 
 (26)   -  -  (26)   -  16المالية رقم 

رأس المال المخصص من قبل المركز  
 50,000          50,000   الرئيسي

 9,604    -    -   9,604    -   صافي الدخل للعام

المعاد  محول من احتياطي التمويلال
  -    -   (228)   228    -   هيكلته

 (1,065)   (1,065)    -    -    -   تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

  -   1,370    -   (1,370)    -   خسائر محقّقة من استثمارات األسهم

 186,096   (1,741)   157   67,680   120,000    2020ديسمبر  31الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية. البياناتتعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه  29إلى  1اإليضاحات من 
 

  



8 

 

 ميثاق – ش.م.ع.ع.بنك مسقط  
 

 مصادر واستخدامات أموال الصندوق الخيري بيان 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

   2021  2020 

 إيضاحات 
لاير عماني  

  باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
      

      مصادر أموال الصندوق الخيري

 43  44   أموال الصندوق الخيري في بداية العام 
 34  50   متحصالت من أموال خيرية ملتزم بها 
 10  5   تصفية توزيعات أرباح 

 87  99   إجمالي مصادر أموال الصندوق الخيري خالل العام
      

      استخدامات أموال الصندوق الخيري 

 43  61   الموزع إلى منظمات خيرية 

 43  61   إجمالي استخدامات األموال خالل العام 

 44  38  13 أموال الصندوق الخيري غير الموزعة كما في نهاية العام 
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   ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  

 

 
 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  1

 
)"البنك" أو "المركز الرئيسي"( "نافذة ميثاق للصيرفة اإلسالمية" )"ميثاق"( في سلطنة عمان لتنفيذ األنشطة المصرفية  ش.م.ع.ع.أسس بنك مسقط 

ي نوالمالية األخرى وفقاً لقواعد وأنظمة الشريعة اإلسالمية. تعمل ميثاق بموجب ترخيص مصرفي إسالمي تم منحه من قبل البنك المركزي العما
 ضمان التزام ميثاق بقواعد ومبادئ الشريعة في معامالتها وأنشطتها.مسؤولية مجلس الرقابة الشرعية في نافذة ميثاق  يتولى. 2013يناير  13بتاريخ 

 
أحكام  عتقدم ميثاق مجموعة كاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية اإلسالمية. تشمل األنشطة الرئيسية لميثاق: قبول ودائع العمالء المتوافقة م

األنشطة بيعة اإلسالمية وتوفير التمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية على أساس مختلف الطرق المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والقيام الشر
لبنك لاالستثمارية وتقديم الخدمات المصرفية التجارية وأنشطة االستثمارات األخرى المسموح بها بموجب لوائح الخدمات المصرفية اإلسالمية 

 23: 2020فرعاً عامالً في سلطنة عمان ) 24، كان لدى ميثاق 2021ديسمبر  31المركزي العماني كما هي محددة في إطار الترخيص. كما في 
ً كما في  247، سلطنة عمان. لدى ميثاق 112، روي، ص. ب. 134فرعاً عامالً( وعنوانها المسجل هو ص. ب.   2021ديسمبر  31موظفا

  وظفاً(.م 235: 2020)
 

 2من المادة  4-1-5-1إلى  2-1-5-1المالية المنفصلة لميثاق لاللتزام بمتطلبات البنود من  البياناتال تعد النافذة منشأة قانونية منفصلةً وتم إعداد 
 العماني.إلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية الصادر عن البنك المركزي من ابعنوان "االلتزامات العامة والحوكمة" 

 
 أساس اإلعداد 2

 
 بيان االلتزام 2-1

 
 ياناتالبالصادر عن البنك المركزي العماني، فقد تم إعداد اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية من  3من المادة  2-1وفقاً لمتطلبات القسم 

من قبل البنك المركزي  المعدلة ابصيغتهالمالية وفقاُ لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
ثاق والمتطلبات اإلسالمية ميوقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية كما تم تحديدها من قبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية لنافذة الخدمات المصرفية  ،العماني

افذة الصيرفة نالمنطبقة األخرى المعمول بها في البنك المركزي العماني. وفقاً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، فإن 
ها هيئة بالنسبة لألمور التي ال تغطي بية الدوليةمعايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس المعايير المحاس تستخدم اإلسالمية

 .المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والتوجيهات األخرى
 

 أساس القياس 2-2
 

المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل لكي يشمل تطبيق قياس القيمة العادلة المطلوب أو المسموح بموجب المعايير المحاسبية  البياناتتم إعداد 
 ذات العالقة.  

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

 

ً وبالدوالر األمريكي  -العملة الوظيفية لميثاق  ووه -المالية باللاير العُماني  البياناتتم عرض هذه   الغ تسهيالً على القارئ. تم تحويل المب أيضا
لاير ُعماني. تم  0.385دوالر أمريكي =  1المالية من المبالغ باللاير العُماني بسعر صرف يعادل  البياناتبالدوالر األمريكي المعروضة في هذه 

 ر األمريكي إلى أقرب ألف، ما لم ينص على خالف ذلك.تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة باللاير العُماني والدوال
 

  المعايير الجديدة والمعايير المطبقة والتعديالت على المعايير الحالية      2-4
للبنك. ة ييتم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المال

 ينوي البنك تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إن كانت ضرورية، عندما تصبح سارية المفعول. 
 

انخفاض القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات الشاقة: يوفر هذا المعيار مبادئ للمحاسبة وإعداد التقارير المالية  - 30معيار المحاسبة المالية رقم 
واالستثمار وغيرها من األصول للمؤسسات المالية الدولية والمراجعات اإلسالمي اض القيمة وخسائر االئتمان لمختلف أصول التمويل حول انخف

للتقارير  المعيار الدوليذات الصلة لاللتزامات الشاقة. كما يحدد المعيار كيفية إدراج انخفاض القيمة وخسائر االئتمان وتوقيت وكيفية عكسهما )
 الذي طبقته ميثاق خالل العام الحالي(. 9رقم  المعيار الدولي للتقارير الماليةالمقابل هو  المالية

 
النخفاض القيمة وخسائر االئتمان، ولذلك ترى اإلدارة أن تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم  9رقم  المعيار الدولي للتقارير الماليةطبقت ميثاق 

 أي آثار مالية جوهرية. لن يسفر عن  2021في عام  30
 

"الوكالة  31أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم  - 31معيار المحاسبة المالية رقم 
 )الوكالة باالستثمار( ة االستثمار. والهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية ألدوات وكال2018باالستثمار" في عام 

واألصول وااللتزامات ذات الصلة من وجهة نظر كل من الطرف األصيل )المستثمر( والوكيل. يتطلب المعيار التعامل مع االلتزامات بموجب 
يناير  1رات المالية التي تبدأ في أو بعد عقد الوكالة على أنها خارج الميزانية العمومية للوكيل. وسيدخل هذا المعيار حيز التطبيق اعتباًرا من الفت

 ، ويسمح بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون للمعيار أي تأثير جوهري على البيانات المالية. 2021
 

سها وعرضها الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادئ المحددة لتصنيف معامالت اإلجارة واالعتراف بها وقيا - 32معيار المحاسبة المالية رقم 
هذا  بواإلفصاح عنها، بما في ذلك أشكالها المختلفة التي تدخل فيها المؤسسات المالية اإلسالمية بصفتها المؤجر والمستأجر على حد سواء. يجل

ة ارج الميزانيالمعيار تحواًل جوهريًا في النهج المحاسبي لمعامالت اإلجارة، وخاصة من جانب المستأجر، على عكس النهج السابق للمحاسبة خ
، ويسمح بالتطبيق المبكر. 2021يناير  1العمومية لإلجارة. وسيدخل هذا المعيار حيز التطبيق اعتباًرا من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

على النحو  2019سنة لمالية لا البيانات ولكنها لم تقم بإدراج أرقام المقارنة لفترة 2020يناير  1من  هذا المعيارل بالتطبيق المبكرميثاق  قامت
 لاير عمانيألف  1,326نتج عن تطبيق هذا المعيار االعتراف بأصل حق االستخدام بمبلغ المسموح به بموجب األحكام االنتقالية بهذا المعيار. 

 ألف لاير عماني. 26وانخفاض في األرباح المحتجزة بمبلغ  لاير عمانيألف  1,352ومطلوبات تأجير بمبلغ 
 

ليحل محل المعيار  2019تم إصدار المعيار في عام  -: االستثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة 33معيار المحاسبة المالية رقم 
 ت"االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة". يهدف هذا المعيار إلى تحديد مبدأ تصنيف وتقدير وقياس وعرض االستثمارا 25السابق رقم 

. يحدد اواإلفصاح عنه الشريعة لمبادئوفقًا  في الصكوك واألسهم وغيرها من أدوات االستثمار المماثلة التي تصدرها المؤسسات المالية اإلسالمية
ع خصائص م المعيار األنواع الرئيسية ألدوات االستثمارات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، ويحدد المعالجات المحاسبية األساسية بما يتناسب

دأ في أو بونموذج العمل للمؤسسة التي بموجبها يتم إجراء االستثمارات وإدارتها واالحتفاظ بها. يسري مفعول هذا المعيار للفترات المالية التي ت
 قوم ميثاق حاليًا بتقييم تأثير هذا المعيار. ت، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2021يناير  1بعد 

 

"احتياطيات المخاطر". يهدف هذا المعيار  35والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية أيضا معيار المحاسبة المالية رقم أصدرت هيئة المحاسبة 
لحة، صإلى وضع مبادئ المحاسبة واالبالغ المالي الحتياطيات المخاطر التي يتم إنشاؤها للتخفيف من المخاطر المختلفة التي يواجهها أصحاب الم

 ن الذين يجنون األرباح أو الخسائر، لدى المؤسسات المالية اإلسالمية.  وخاصة المستثمري
  

"المخصصات واالحتياطيات". سوف يسري مفعول معيار المحاسبة المالية  11يحل كال هذين المعيارين محل معيار المحاسبة المالية السابق رقم 
 ، ويسمح بالتطبيق المبكر.2021يناير  1مالية التي تبدأ في أو بعد اعتباًرا من الفترة ال 35ومعيار المحاسبة المالية رقم  30رقم 
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 السياسات المحاسبية  3

     

 ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية  3-1
 

 المالية مبينة أدناه. البياناتالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه إن 
 

 النقد وما يماثل النقد  3-1-1
 

ما يماثل النقد ويتكون النقد وما يماثل النقد من النقد في الصندوق، واألرصدة لدى البنك المركزي العُماني، والمستحق من / إلى البنوك. ويدَرج النقد 
 المركز المالي. بيانبالتكلفة المهلكة في 

 

 مستحق من البنوك 3-1-2
 

ع ناقصاً ويمثل المستحق من البنوك مديونيات بموجب عقود الوكالة وأرصدة لدى بنوك أخرى. يتم إدراج عقود الوكالة بالقيمة العادلة للمقابل المدف
الحسابات  هيف، ألرصدة لدى بنوك أخرىوبالنسبة ل. ذات الصلةالمبالغ المسددة، إن وجدت. يتم استالم األرباح من أرصدة الوكالة وفقاً لالتفاقية 

 الجارية لميثاق لدى مؤسسات مالية أخرى.
 

 مديونيات المرابحة  3-1-3
 

 تدرج مديونيات المرابحة بعد خصم األرباح المؤجلة والمبالغ المشطوبة ومخصص انخفاض القيمة، إن وجد.
 

خالل شراء أصل )الذي يمثل موضوع المرابحة( ومن مديونيات المرابحة هي مبيعات بشروط سداد مؤجلة. تقوم ميثاق بتمويل معاملة المرابحة من 
(على أقساط حثم بيع هذا األصل إلى المرابح )المستفيد( بعد احتساب هامش الربح على التكلفة. يتم سداد سعر البيع )التكلفة مضافاً إليها هامش الرب

 يس ملزماً للعمالء.من قبل المرابح خالل الفترة المتفق عليها. الوعد في المرابحة لآلمر بالشراء ل
 

 المشاركة 3-1-4
 

 يتمثل عقود المشاركة شراكةً بين ميثاق والعميل حيث يساهم كل طرف برأس مال مساٍو أو بنسبة مختلفة لتطوير أصل جديد أو حصة في أصل حال
 ابلقبحيث يصبح كل طرف مالكاً لرأس المال على أساس دائم أو متناقص وله حصة من األرباح أو الخسائر. تدرج هذه العقود بالقيمة العادلة للم

ً أي مبالغ مشطوبة أو مخصص النخفاض القيمة، إن وجد. في حالة المعامالت المبنية على المشاركة المتناقصة، ترتبط ميثاق  المدفوع، ناقصا
 طبمشاركة مبنية على شراكة الملك لتمويل حصة متفق عليها لألصول الثابتة )مثل المنزل أو األرض أو المصنع أو اآلالت( مع عمالئها وترتب

ة استثمار شريك واحد في الشراكة على حساب زيادينخفض تفاقية دفع أرباح الستغالل حصة مشاركة ميثاق من قبل العميل. على مدى الفترة، با
 السابق.  الشريك اآلخر في االستثمار في الشراكة من خالل سداد حصة الشريك

 

 اإلجارة المنتهية بالتمليك 3-1-5
 

ً المنتهية بالتمليك( بالتكلفة ناقصتدرج أصول اإلجارة )اإلجارة  نتقل تاالستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. بموجب شروط عقد اإليجار،  ا
بت بشكل االملكية القانونية لألصول في نهاية فترة اإليجار، شريطة أن يتم سداد جميع أقساط اإليجار. يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الث

تكلفة األصول المستأجرة على مدى فترة عقد اإليجار. تقوم ميثاق في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي  منتظم للتقليل من
قود عبأن هذه األصول قد انخفضت قيمتها. يتم قياس خسائر انخفاض القيمة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية لألصول )بما في ذلك مديونيات 

 الدخل. بيانخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، في ويتم إدراج قيمة المتوقع استردادها. اإليجار( وال
 

 الوكالة باالستثمار 3-1-6
 

وكيل"( "الهي اتفاقية بين طرفين يكون بموجبها أحد الطرفين مالكاً للمال )"الموكل"( ويقدم مبلغاً معينا من المال )"رأس مال الوكالة"( لوكيل )
 باستثمار رأس مال الوكالة بطريقة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وفقاً لدراسة جدوى/ خطة استثمار يقدمها الموكل للوكيل.الذي يقوم 

 

 صكوك     3-1-7
 

الصكوك هي شهادات ائتمان مدعومة باألصول ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. صكوك المشاركة هي شهادات ذات قيمة متساوية تمثل 
ية األصل. يتم إدراج الصكوك بمبلغ المتحصالت ناقصا تكلفة اإلصدار المحصلة من المستثمرين. ويتم إدراج األرباح بشكل دوري حتى تاريخ ملك

  االستحقاق وفقا لشروط وأحكام إصدار الوثائق.
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 استثمارات 3-1-8
 

لة من دتشتمل االستثمارات على أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العا 
 بالقيمة المهلكة. وأ حقوق الملكيةخالل 

 

بالتكلفة كونها القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف الحيازة المصاحبة لالستثمار، باستثناء في حالة االستثمار تدرج جميع االستثمارات مبدئياً  
 الدخل، إن وجد. بيانالمدرج بالقيمة العادلة من خالل 

 

 أدوات حقوق الملكية / الدين بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
 

ر المحققة األرباح أو الخسائر غيإدراج الحقاً للحيازة، تتم إعادة قياس االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة مع 
يتم  وعندئذه فاض قيمتالمدرجة بالنسبة والتناسب في حقوق المالكين وحقوق حملة حسابات االستثمار حتى يتم إلغاء إدراج االستثمار أو تحديد انخ

س الدخل. وعندما ال يوجد قيا بيانإدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقاً في حقوق المالكين أو حقوق حاملي حسابات االستثمار في 
قوق مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حللقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية، يتم قياسها بالتكلفة. إن خسائر انخفاض القيمة في األدوات ال به موثوق

 الدخل. بيانالملكية ال يتم عكسها من خالل 
 

 الدخل بيانبالقيمة العادلة من خالل  / الدينأدوات حقوق الملكية
 

قة الدخل بالقيمة العادلة وتدرج جميع األرباح أو الخسائر غير المحق بيانالحقاً للحيازة، تتم إعادة قياس االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل. بيانالدخل. يتم إدراج كافة األرباح أو الخسائر األخرى الناشئة من هذه االستثمارات أيضاً في  بيانفي 

 

 أدوات الدين بالتكلفة المهلكة
 

لدى ميثاق النية والقدرة لالحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق كأدوات دين مدرجة التي وتصنف االستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد، 
تبار أي عبالتكلفة المهلكة. تدرج هذه االستثمارات بالتكلفة المهلكة، بعد خصم مخصص انخفاض القيمة. يتم حساب التكلفة المهلكة مع األخذ في اال

 الدخل عند إلغاء إدراج األدوات أو انخفاض قيمتها. بيانة أرباح أو خسائر لهذه األدوات في عالوات أو خصومات عند الحيازة. يتم إدراج أي
 

 األدوات المالية المشتقة  3-1-9
 

 ، يتم إعادةيتملك ميثاق أدوات مالية مشتقة )قائمة على الوعد( للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية. ومع ذلك، فإنها ال تطبق محاسبة التحوط. بالتال
ح والخسائر اتقييم مراكز تداول العمالت األجنبية، بما في ذلك العقود الفورية واآلجلة، بأسعار السوق السائدة في تاريخ التقرير ويتم إدراج األرب

 الدخل. بيانالناتجة للسنة المالية في 
 

 ممتلكات ومعدات  3-1-10
 

ً منها االستهالك المتراكم. تتم رسملة تكلفة االضافات والتحسينات الرئيسية. يتم تحميل الص انة يتدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوما
تخدام سالدخل عند تكبدها. وتدرج األرباح أو الخسائر من االستبعاد في إيرادات التشغيل األخرى. يتم احتساب االستهالك با بيانواإلصالحات على 

 التالي: وطريقة القسط الثابت لتخصيص تكاليفها أو قيمها الُمعاد تقييمها إلى قيمها المتبقية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها على النح
 

 األعوام
 10 - 5 أثاث وتركيبات ومعدات 

 10 - 5 أجهزة وبرمجيات
 

ويتم تعديلها إذا كان ذلك مالئماً، في نهاية فترة كل تقرير. وعندما تكون القيمة الدفترية تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، 
 لألصل أكبر من القيمة المقدر استردادها عن ذلك األصل، تخفض قيمته الدفترّية فوراً إلى القيمة المتوقع استردادها.
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 مستحق لبنوك بموجب الوكالة 3-1-11
 

ن وجدت. إ يشمل المستحق لبنوك ومؤسسات مالية دائنيات بموجب عقود وكالة. يتم إدراجه بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصاً المبالغ المسددة،
 .ذات الصلةاألرباح على هذه الحسابات يتم دفعها بموجب االتفاقية 

 

 حسابات جارية 3-1-12
 

استالمها بموجب القرض حيث يتم ضمان المبلغ األصلي ليتم سداده من قبل ميثاق. ال يحق لهذه األموال أي الحسابات الجارية هي األموال التي يتم 
 ربح وال تحمل أي خسائر. تدرج الحسابات الجارية بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصاً المبالغ المسددة، إن وجدت.

 

 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار 3-1-13
 

 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار ودائع تم الحصول عليها على أساس المضاربة والتي يتم استثمارها في األصول اإلسالمية. ليس هناكتشمل 
المستلم ابل ققيود على ميثاق الستخدام حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار. يتم قياس حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار بالقيمة العادلة للم

 ناقصاً المبالغ المسددة.
 

 احتياطي مخاطر االستثمار 3-1-14
 

احتياطي مخاطر االستثمار هو عبارة عن مبالغ تم تخصيصها من إيرادات حملة حسابات االستثمار، بعد تخصيص حصة المضارب، تحسباً للخسائر 
 المستقبلية لحقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار.

 

 عادلة األربا احتياطي م 3-1-15
 

خذ حصة المضارب أ قبلتقوم ميثاق بتخصيص بعض المبالغ الفائضة عن األرباح التي سيتم توزيعها على حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار 
 من اإليرادات في االعتبار. تستخدم هذه للمحافظة على مستوى عائد معين من االستثمارات لحقوق الملكية لحملة حساب االستثمار.

 

 إدراج اإليرادات  3-1-16
 

 مديونيات المرابحة
 

تعاقدياً وقابلة للقياس عند بدء المعاملة. يتم إدراج مثل هذه اإليرادات يتم إدراج الربح من مديونيات المرابحة عندما تكون اإليرادات قابلة للتحديد 
 ممن خالل تخصيص األرباح المنسوبة بشكل تناسبي على مدى الفترة المؤجلة بحيث تحمل كل فترة مالية حصتها من األرباح بغض النظر عن استال

 األموال النقدية، بعد خصم األرباح المعلقة.
 

 المشاركة
 

 اج إيرادات المشاركة عندما ينشأ الحق في استالم الدفعات أو عند التوزيع، بعد خصم األرباح المعلقة.يتم إدر
 

 اإلجارة المنتهية بالتمليك
 

تثناء سيتم إدراج إيرادات أصول اإلجارة المنتهية بالتمليك على أساس طريقة التناسب الزمني على مدى فترة اإليجار، بعد خصم االستهالك. يتم ا
 الدخل. بياناإليرادات المتعلقة بأصول اإلجارة المنتهية بالتمليك المتعثرة من 

 

 الوكالة باالستثمار
 

قدرة بشكل يعتمد عليه على أساس متناسب زمنياً على مدار فترة الوكالة بناًء على رأس مال الوكالة القائم. يتحمل يتم احتساب أرباح الوكالة الم
 .خسارةالوكيل الخسارة في حال عجزه عن السداد أو إهماله أو انتهاكه ألي من أحكام وشروط اتفاقية الوكالة، أما بخالف ذلك، فيتحمل الموكل ال

 

 األربا  المعلقة
 

 يتم استبعاد األرباح مستحقة القبض المشكوك في تحصيلها من األرباح المدرجة حتى يتم استالمها نقداً.
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 إدراج اإليرادات )تابع(   3-1-16

 
 

 ميثاق من إيرادات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )رب المال والمضارب(حصة 
 

 تخصص اإليرادات بالتناسب بين حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار والمساهمين على أساس استثماراتهم قبل تخصيص رسوم المضارب. تتكبد
 على شروط وأحكام اتفاقيات المضاربة ذات الصلة. حصة ميثاق كمضارب إلدارة حقوق حملة حسابات االستثمار بناءً 

 

 إيرادات الرسوم والعموالت
 

 تدرج إيرادات الرسوم والعموالت عند اكتسابها.
 

 تدرج عموالت االعتمادات المستندية وخطابات الضمان كإيرادات خالل فترة المعاملة.
 

طراف األخرى عندما تقوم نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية بالوفاء بجميع تدرج رسوم هيكلة وترتيب عمليات التمويل لصالح وبالنيابة عن األ
 .  ذات الصلةالتزاماتها فيما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة، أو يتم إهالكها على مدار الفترة لمعاملة التمويل 

 

 إيرادات استثمار
 

 ً بناء على معدل العائد الضمني. تدرج إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ  يتم إدراج إيرادات االستثمارات بالتكلفة المهلكة بشكل متناسب زمنيا
 حق ميثاق باستالم الدفعات.

 

 العائد على حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار  3-1-17
 

 بصورة مشتركة بعد خصم يتم احتساب العائد على حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار على أساس اإليرادات المتولدة من األصول الممولة
 يالمصروفات المتعلقة بمحفظة االستثمار )مصروفات المحفظة(. تشمل مصروفات المحفظة جميع المصروفات المباشرة التي تكبدتها ميثاق، بما ف

 يرادات.ذلك المخصصات المحددة. تخصم حصة ميثاق "حصة المضارب من اإليرادات" من حصة إيرادات المستثمرين قبل توزيع هذه اإل
 

 الضرائب 3-1-18
 

رائب إلى المالية تخصيص تلك الض البياناتيتم احتساب الضرائب وتدفع من قبل المركز الرئيسي على أساس شامل. يمثل مصروف الضرائب في 
 ميثاق. يتم إدراج أصول والتزامات الضريبة المؤجلة فقط على مستوى المركز الرئيسي. 

 

 المخصصات 3-1-19
 

المخصصات عند وجود التزام حالي )قانوني أو استداللي( لدى ميثاق نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفقاً خارجياً يتم إدراج 
 .به للموارد التي تتضمن منافع اقتصادية لسداد ذلك االلتزام ويكون من الممكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق

 

 وااللتزامات الماليةإلغاء إدراج األصول    3-1-20
 

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

 ( ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من األصل؛1)
 

ل التزام دفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون أي( قيام ميثاق باالحتفاظ بحقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل، ولكنها 2) تأخير  تتحمَّ
 جوهري إلى طرف ثالث بمقتضى ترتيبات "تمرير المدفوعات"؛ أو

 

 بتحويل جوهري لكافة مخاطر وعوائد األصل، أو )ب( أنها تقوم( تقوم ميثاق بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من األصل وإما )أ( أنها 3) 
 لم تقم بالتحويل وال االحتفاظ بصورة جوهرية بكافة مخاطر وعوائد األصل ولكنها قامت بتحويل الرقابة على األصل.
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية )تابع( 3

 
 وااللتزامات المالية )تابع( إلغاء إدراج األصول   3-1-20

 

 يتم إلغاء االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو تنتهي صالحيته.
 

 تحديد وقياس األصول منخفضة القيمة  3-1-21
 

 سة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:غير المقاالتالية تدرج مخصصات الخسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية 
 

 مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمرتقاس  .خسارة انخفاض في قيمة االستثمارات في حقوق الملكيةتدرج ال 
خالل توقعة خسائر ائتمانية مكوالتي تم قياسها االدراج المبدئي منذ كبير ، باستثناء األدوات المالية التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان بشكل األداة
 . شهًرا 12
 

 المالية لبنك مسقط. البياناتمن  6-3السياسة مبينة بالتفصيل في اإليضاح 

 

 أربا  محظورة بموجب الشريعة اإلسالمية  3-1-22
 

ندوق ت، في حساب صدتبعاً لذلك، تضاف اإليرادات غير اإلسالمية، إن وجتلتزم ميثاق بتجنب إدراج أي إيرادات ناتجة من مصادر غير إسالمية. و
 خيري تستخدم ميثاق أمواله ألغراض اجتماعية خيرية.

 

 العمالت األجنبية  3-1-23
 

ت النقدية ايتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى اللاير العماني بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. يتم تحويل األصول وااللتزام
ة الناتجة من يالمنفذة بالعمالت األجنبية إلى اللاير العماني بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنب

مالت عتسوية هذه المعامالت وتلك الناتجة من تحويل العمالت بمعدالت الصرف السائدة في نهاية العام لألصول وااللتزامات النقدية المنفذة بال
 الدخل. بياناألجنبية في 

 

ألولية. يتم تحويل أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت ايتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام 
ل مع الربح أو مالبنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم التعا

ها بالقيمة العادلة وذلك تماشياً مع االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في الخسارة الناشئة من تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياس
 القيمة العادلة للبند.

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 3-1-24 
 

ً لخطة التأمينات االجتماعية المعمول بها في  سلطنة ُعمان، يتم  تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة للموظفين العمانيين وفقا
الدخل عند استحقاقها. إن التزام ميثاق بشأن مكافآت نهاية الخدمة لغير العمانيين وهي خطة منافع تقاعد محددة وغير  بيانإدراجها كمصروف في 

ذا المبلغ ويتم يتم تكوين مخصص له الممولة، هو مقدار المنفعة المستقبلية التي استحقها هؤالء الموظفين مقابل خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة.
  الدخل. بيانإدراجه كمصروف في 

 

 التمويل المشترك والذاتي  3-1-25
 

المالية.  اناتالبيتصنف األصول المملوكة بصورة مشتركة من قبل ميثاق وحقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار تحت بند "تمويل مشترك" في 
 يثاق، إن وجدت، ضمن "التمويل الذاتي".تصنف األصول الممولة فقط من قبل م

 

 الزكاة   3-1-26 
 

تقع مسؤولية دفع الزكاة على عاتق المساهمين وحملة حسابات ليس مطلوب من ميثاق دفع الزكاة نيابةً عن المساهمين وحملة حسابات االستثمار.  
 االستثمار.
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 السياسات المحاسبية )تابع( 3
 

 

 المقاصة 3-1-27 
 

ي المركز المالي فقط عندما يوجد حق قانوني أو شرع بيانيتم إجراء مقاصة بين األصول المالية وااللتزامات المالية واإلفصاح عن صافي المبلغ في 
 كانت هناك نية لدى ميثاق للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.يوجب إجراء المقاصة بين المبالغ المدرجة و

 

 اختالط األموال  3-1-28
 

 ال تختلط أموال نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية مع أموال العمليات التقليدية للبنك.
 

 القيمة العادلة  3-1-29
 

 أصل مالي بشكل فردي وفقاً لسياسات التقييم المبينة فيما يلي:يتم تحديد القيمة العادلة لكل 
 

 ة في تاريخ ديتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات التي تتم المتاجرة بها في األسواق المالية المنتظمة بالرجوع إلى أسعار الشراء المدرجة السائ
 المركز المالي. بيان

 

  م حديثة مع أطراف ثالثة والتي إما ت جوهريةبالنسبة لالستثمارات غير المدرجة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى معاملة شراء أو بيع
ة بالرجوع إلى لإكمالها أو أنها قيد التنفيذ. حيث أنه ال يوجد هناك أية معامالت كبيرة حديثة قد تمت أو أنها قيد التنفيذ، فيتم تحديد القيمة العاد
نقدية المستقبلية لالقيمة السوقية الحالية الستثمارات مماثلة. بالنسبة لالستثمارات األخرى، تستند القيمة العادلة إلى صافي القيمة الحالية للتدفقات ا

 المقدرة، أو طرق التقييم األخرى ذات الصلة.
 

 لمستقبلية لة للتحديد، فتستند القيمة العادلة إلى صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية ابالنسبة لالستثمارات التي لديها تدفقات نقدية ثابتة أو قاب
مخاطر لاشروط وخصائص الالتقديرية التي تحددها نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية باستخدام معدالت الربحية الحالية لالستثمارات ذات 

 مماثلة.ال
 

  قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أي من األساليب المذكورة أعاله يتم إدراجها بسعر التكلفة، ناقصاً خسارة إن االستثمارات التي ال يمكن إعادة
 انخفاض القيمة، إن وجدت.

 

 التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة  3-2
 

. تمثل االستخدام المالية البياناتالمبالغ المقرر عنها في المالية لميثاق من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  البياناتيتطلب إعداد 
 الجوهري لالجتهادات والتقديرات فيما يلي:

 

 تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية )أ( 
 

المتوقعة لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استخدام  الخسائر االئتمانيةيتطلب قياس مخصص 
ر لخسائء عن السداد والعمالز احتمالية عجل المثال االئتماني )علی سبيوك السلوالمستقبلية ول الظروف االقتصادية احنماذج معقدة وافتراضات هامة 

 لناتجة(.ا
 

 يجب استخدام بعض االجتهادات الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل: 
 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. -
 المتوقعة. الخسائر االئتمانيةاختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس  -
 المتوقعة. الخسائر االئتمانيةللسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات / األسواق المرتبطة بتحديد العدد والحجم النسبي  -
 المتوقعة. الخسائر االئتمانيةإنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس  -

 

المعيار ( بموجب 2و 1ير منخفضة القيمة )المرحلتان ألصول المالية غليوضح الجدول التالي مقارنة بين مخصصات ميثاق للخسائر االئتمانية 
مخصصات خسائر االئتمان الناتجة عن وبناء على ترجيح االحتماالت لثالث سيناريوهات  2020ديسمبر  31كما في  9رقم  الدولي للتقارير المالية

 .%100محاكاة كل سيناريو مرجح بنسبة 
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 نات الماليةإيضاحات حول البيا

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة )تابع( 3-2
 

 تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية )تتمة( )أ( 
 

 حساسية تقديرات انخفاض القيمة

الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

لاير عماني 
 باآلالف
2021 

الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

لاير عماني 
باآلالف 
2020 

األثر على 
 الخسائر

االئتمانية 
 المتوقعة

لاير عماني 
 باآلالف
2021  

األثر على 
 الخسائر

االئتمانية 
 المتوقعة

لاير عماني 
باآلالف 
2020 

الدولي  المعيارلتمويل غير منخفض القيمة بموجب لاالئتمانية المتوقعة  الخسائر
 -  - 26,302 38,004 9رقم  للتقارير المالية

      محاكاة

 (2,133)  (4,273) 24,169 33,729 %100مرجحة بنسبة  -الحالة التصاعدية 

 723  (751) 27,025 37,251 %100مرجحة بنسبة  - األساسيةحالة ال

 1,168  5,274 27,470 43,276 %100بنسبة  ةمرجح - ةالتنازلي الحالة

 

 السيولة (ب)
 

ي ف تدير ميثاق السيولة الخاصة بها من خالل أخذ فترات استحقاق أصولها والتزاماتها وحسابات االستثمار الموضحة في إفصاحات مخاطر السيولة 
 .ةعند تحديد فترات استحقاق األصول وااللتزامات وحسابات االستثمار بدون فترات استحقاق معين اتاجتهادوضع االعتبار. ويتطلب هذا القيام ب

 

 تصنيف االستثمارات  (ج)
 

 تقرر اإلدارة عند حيازة: 
 الدخل، و بيانبالنسبة لألصول المالية من األسهم، ما إذا كان ينبغي إدراجها بالقيمة العادلة من خالل حقوق المالكين أو من خالل  - 
 الدخل. بيانبالنسبة لألصول المالية من الديون، ما إذا كان ينبغي إدراجها بالتكلفة المهلكة أو القيمة العادلة من خالل  - 
 
 مستحق من البنوك     4

 

  2021  2020 
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
    

  5,796    -  مستحق من بنوك بموجب وكالة
  2,492    1,968  لدى بنوك أخرىحسابات جارية 

     
  8,288    1,968  المجموع

 (4)   (3)  يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة

  1,965    8,284  

 

 مرابحة ومديونيات أخرى 5
 

  2021   2020 
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
    

 59,462   56,350 تمويل مشترك -مديونيات المرابحة 
 (5,380)   (5,628) (1-5ربح مؤجل )إيضاح 

 (1,179)   (1,186) يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة

 52,903   49,536 صافي مديونيات المرابحة 

    
 2,173 مديونيات بموجب اإلجارة

7,627 

7 

(63) 

  2,053 

 379 
 -  

 (56) 

  استصناع  مديونيات

  قرض حسن

  خسائر انخفاض القيمةيطرح: مخصص 

 59,280   55,279 

 

 . مليون لاير عماني( لمديونيات المرابحة غير المضمونة 6.1: 2020مليون لاير عماني ) 7.7ـتشمل مديونيات المرابحة 
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 ومديونيات أخرى )تابع(مرابحة  5
 

 الحركة في األربا  المؤجلة 5-1
 

  2021   2020 
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
    

 (5,700)   (5,380)  الرصيد االفتتاحي لألرباح المؤجلة
 (40,731)   (62,089)  مبيعات المرابحة خالل العام

  38,186    59,117  تكلفة مبيعات المرابحة
  2,865    2,724  أرباح مؤجلة محولة إلى أرباح مكتسبة

 (5,380)   (5,628)  الرصيد الختامي لألرباح المؤجلة  

 

 المشاركة    6
 

 2021   2020 

 

 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
    

 1,001,403  1,029,421 تمويل مشترك -مشاركة 
 (25,006)  (25,762) انخفاض القيمةيطرح: مخصص خسائر 

 1,003,659  976,397 

   

  

  

 

 اإلجارة المنتهية بالتمليك    7
 

 2021  2020 
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف

    

تمويل مشترك –التكلفة بالصافي من االستهالك المتراكم   152,466   111,633 

القيمةيطرح: مخصص خسائر انخفاض    (15,395)   (6,167) 

 137,071   105,466 

 
  

 

 الوكالة باالستثمار 8
 

  2021   2020 
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف

    

 115,766  162,538 تمويل مشترك -الوكالة باالستثمار
 (1,541)  (1,530) يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة

 161,008  114,225 
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 استثمارات 9
 

 2021  2020 

 
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
    استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

 5,991  9,771  تمويل مشترك -األسهم  
 استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 794  894 تمويل مشترك -األسهم 

     حقوق الملكيةاستثمارات الديون بالقيمة العادلة من خالل 
 1,388   1,421  تمويل مشترك -الصكوك  

    استثمارات الديون بالتكلفة المهلكة
 146,325  146,233 تمويل مشترك -الصكوك  

 

  158,319   154,498 
 (80)   (722) انخفاض قيمة االستثمارات
 154,418  157,597 االستثمارات )بالصافي(

 

 ملخص الحركة في االستثمارات في األوراق المالية كما يلي:
 2021 

 
استثمارات 

  األسهم
استثمارات 

 اإلجمالي  الديون

 
لاير عماني 

  باآلالف
عماني لاير 

  باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
      

  154,418    147,633    6,785  2021يناير  1في 
 6,716      -    6,716  إضافات 
 (2,320)      -   (2,320)  االستبعاد واالسترداد 

 (445)   22   (467)  ربح/ )خسارة( من التغير في القيمة العادلة
 (642)   (642)    خسائر انخفاض القيمة 

 (81)   (81)      -  عالوة اإلصدارإطفاء الخصم / 
 خسارة محققة

 (49) 
 

 -    
 

   ربح مستحق (49) 

 157,597    146,932    10,665  (باآلالف)لاير عماني  2021 ديسمبر 31في 
 

 2020 
 اإلجمالي  استثمارات الديون  استثمارات األسهم 
 لاير عماني  

  باآلالف
 لاير عماني 
  باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

      

 131,366   122,690   8,676  2020يناير  1في 
 73,994   73,994    إضافات

 (50,839)   (49,995)   (844)  االستبعاد واالسترداد
 301   (22)    323  ربح/ )خسارة( من التغير في القيمة العادلة

  73   73    القيمةخسائر انخفاض 

 (246)   (246)      -  إطفاء الخصم / عالوة اإلصدار

 (1,370)      -   (1,370)  خسارة محققة
  1,139   1,139    ربح مستحق

  154,418   147,633    6,785  )لاير عماني باآلالف( 2020ديسمبر  31في 
 

 األوراق المالية كما يلي:ملخص الحركة في انخفاض قيمة االستثمارات في 
 

  2021   2020 

 
 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
    

 153  80 يناير 1في  
 -  642 مكّون خالل العامال 
 (73)  - خالل العام المعكوس 
 80  722 ديسمبر 31في  

 

مليون لاير  2.28بسعر السوق بقيمة المرتبطة يتم إدراج استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة وتتضمن الخسارة 
 مليون لاير عماني(. 1.78: خسارة بقيمة 2020عماني )
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 ممتلكات ومعدات 10
 

 
 ممتلكات ومعدات

 (1-10)إيضا  
 

حق موجودات 
 ستخدام اال

 (2-10)إيضا  
 

ا
 المجموع

 
 لاير عماني 

 باآلالف
 

لاير عماني 
 باآلالف

 
 لاير عماني 

 باآلالف
      2021ديسمبر  31في 

  11,096    1,630      9,466  القيمة الدفترية اإلجمالية

  7,982    627     7,355  االستهالك المتراكم

  3,114    1,003    2,111   صافي القيمة الدفترية

  1,229    502    727  رسوم اإلهالك للسنة

 

 
 ممتلكات ومعدات

 (1-10)إيضا  
 

موجودات حق 
 ستخدام اال

 (2-10)إيضا  
 

ا
 المجموع

 
 لاير عماني 

 باآلالف
 

لاير عماني 
 باآلالف

 
 لاير عماني 

 باآلالف
      2020ديسمبر  31في 

 10,139  1,740  8,399 القيمة الدفترية اإلجمالية

 7,528  900  6,628 االستهالك المتراكم

 2,611  840  1,771  صافي القيمة الدفترية

 1,678  621  1,057 رسوم اإلهالك للسنة

 
  2021 

 
 أثاث
  أجهزة وبرمجيات  معدات  وتجهيزات 

ا
 اإلجمالي

 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
        التكلفة:

  8,399    4,436    876    3,087  2021يناير  1في 

  1,067    829    73    165  إضافات

  9,466    5,265    949    3,252  2021ديسمبر  31في 
        

    االستهالك المتراكم: 

  6,628    3,254    776    2,598  2021يناير  1في 
  727    430    58    239  المكّون خالل العام

  7,355    3,684    834    2,837  2021ديسمبر  31في  

        

    صافي القيمة الدفترية: 

  2,111    1,581    115    415  )لاير عماني باآلالف( 2021ديسمبر  31في 
 

  2020 

 
 أثاث

  أجهزة وبرمجيات  معدات  وتجهيزات 
ا

 اإلجمالي
 لاير عماني  

  باآلالف
 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
        التكلفة:

  8,082           4,402             815               2,865           2020يناير  1في 

  317    34    61    222  إضافات

  8,399    4,436    876    3,087  2020ديسمبر  31في 
        

        االستهالك المتراكم: 

  5,571           2,530             703               2,338           2020يناير  1في 
  1,057    724    73    260  المكّون خالل العام

  6,628    3,254    776    2,598  2020ديسمبر  31في  
        

        صافي القيم الدفترية: 

  1,771    1,182    100    489  )لاير عماني باآلالف( 2020ديسمبر  31في 
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 ميثاق –ش.م.ع.ع. بنك مسقط 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 حق استخدام موجودات  10-2

 أرض ومبنى 

 2021 2020 

 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

   التكلفة:
 1,977 1,740 يناير  1في 

 135 664 اضافات خالل العام
 (372) (774) إقفال عقد اإليجار

 1,740 1,630 ديسمبر  31في 

   متراكم:اللهكا  اال

 651 900 يناير  1في 
 621 502 االهالك للسنة

 (372) (775) اإلهالك عند إقفال عقد اإليجار

 900 627 ديسمبر  31في 

   صافي القيم الدفترية:

 840 1,003 ديسمبر )لاير عماني باآلالف( 31في 

 
 : استحقاق هذه االلتزامات هي كما يلي قائمةاإلجارة المتعلقة بأصول حق االستخدام )األرض والمباني( إلى جانب  التزامات 10-3   
 

شهر  12مستحق ألكثر من  شهر 12مستحق خالل  
 سنوات 5وأقل من 

 5مستحق ألكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

 باآلالفلاير عماني  باآلالفلاير عماني  باإلالفلاير عماني  باآلالفلاير عماني  

 1,105 - 479 626 اإلجارة التزاماتإجمالي 

 (73) - (30) (43) تكلفة اإلجارة المؤجلة

 1,032 - 449 583 اإلجارة التزاماتصافي 

 

 أصول أخرى 11
 

 2021  2020 
 لاير عماني  

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
    

  1,174   876  مدفوعات مقدما 
  559   45  أخرى 

  921   1,733  
 

 صكوك     12
 

)ميثاق( شهادات صكوك المشاركة. وتم تأسيس منشأة خاصة  ش.م.ع.ع.، أصدرت نافذة ميثاق للصيرفة اإلسالمية لبنك مسقط 2017في يونيو 
 األمين لبرنامج صكوك.ومصدر لهذا الغرض )وهي شركة ميثاق صكوك ش.م.م( وهي الُ 

 
لاير عماني  1.000مليون لاير عماني )بقيمة اسمية تبلغ  44.6بقيمة  2017وكجزء من البرنامج، تم إصدار أول سلسلة من الشهادات في يونيو 

مايو ي ف لكل شهادة( ويمتد لفترة خمسة أعوام من خالل ترتيب تمويل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. تم إصدار السلسلة الثانية من الشهادات
لاير عماني لكل شهادة( وتمتد لفترة خمسة أعوام. يتم دفع األرباح على الصكوك  1.000مليون لاير عماني )بقيمة اسمية تبلغ  45.6بمبلغ  2019

 كل عامين ويتم إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية.
 

 سوق مسقط لألوراق المالية -الصكوك المدرجة 
 

 

معدل الربح 
السنوي 
  االستحقاق  المتوقع

2021  
 لاير عماني 

  باآلالف

2020  
 لاير عماني 

 باآلالف
 44,608   44,608   2022 -يونيو  %5.00 صكوك صادرة عن ميثاق )اإلصدار األول(
 45,597   45,597   2024 - مايو  %5.50 صكوك صادرة عن ميثاق )اإلصدار الثاني(

 395   395      ربح مستحق

      90,600   90,600 
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 التزامات أخرى  13
 2021  2020 

 لاير عماني  
  باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

    

    

  3,666   5,760  مخصص ضرائب
  12,251    12,333  أخرى

  18,093    15,917  

 

يتضمن ألف لاير عماني( التي تراكمت خالل العام.  44: 2020لاير عماني ) الف 38يتضمن بند "أخرى" األموال الخيرية مستحقة الدفع بقيمة 
لصافي التزامات اإلجارة المتعلقة باألرض والمبنى )إيضاح  ألف لاير عماني( 878: 2020لاير عماني ) …………1,032 بند "أخرى" أيًضا

10-3.) 
 

لفعلي، ا ال تعد ميثاق كياناً منفصالً خاضعاً للضريبة. وتحتسب الضريبة وتدفع على أساس شامل من قبل المركز الرئيسي. وبناًء على معدل الضريبة
للسنوات  ةالضريبة المستحقلقاء مدفوعات للمركز الرئيسي  لم يتم دفع أي مبالغخصص المركز الرئيسي مخصص ضريبة لميثاق. خالل السنة، 

 .ال شيء(: 2020السابقة )
 

 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار    14
 

حملة حسابات االستثمار مع أموال ميثاق ويتم استخدامها في األعمال التجارية لميثاق وفقاً ألوزان كل نوع من األموال. يتم ليتم مزج حقوق الملكية 
ية كل شهر. يتم تحميل مصروفات المضارب على المحفظة التي تشمل جميع المصروفات المباشرة اإلعالن عن هذه األوزان من قبل ميثاق في بدا

(. %2020:112.72) %13.96التي تكبدتها ميثاق، بما في ذلك مخصصات انخفاض القيمة. بلغت حصة ميثاق الفعلية في األرباح كمضارب للفترة 
مار من قبل ميثاق على أساس شهري. فيما يلي تحليل حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار يتم اإلفصاح عن معدل العائد لكل نوع من حساب االستث

 ديسمبر: 31كما في 
 

  2021  2020 

 
 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
    

 48,125   73,150  بموجب الوكالة -ودائع من بنوك  

    ودائع من عمالء: 

 266,680  297,008 حسابات ادخار 
 543,837  608,767 حسابات ألجل ثابتة 
 24,727   78,137  حسابات تحت الطلب 
 42,330   41,768  ودائع أخرى 

 877,643   1,025,700  اإلجمالي 

 2,563   2,563  (1-14احتياطي معادلة األرباح )إيضاح  
 390   390  (2-14احتياطي مخاطر االستثمار )إيضاح 

  1,101,803   928,721 

 

 الحركة في احتياطي معادلة األربا  14-1
 

 2021  2020 
 لاير عماني  

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
 2,177  2,563 يناير 1الرصيد كما في  
 386  - المخصص خالل العام 
 -  - المبلغ المستخدم خالل العام 

 2,563  2,563 ديسمبر 31الرصيد في  

 

 الحركة في احتياطي مخاطر االستثمار    14-2
 

  2021  2020 
 لاير عماني  

  باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

  323    390  يناير 1الرصيد كما في  
  67   - المخصص خالل العام 
  -   - المبلغ المستخدم خالل العام 

  390    390  ديسمبر 31الرصيد في  

 

  



22 

 

 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 رأس المال المخصص 15 
 

 .(مليون لاير عماني 120 :2020) مليون لاير عماني 120هو  2021ديسمبر  31المخصص لميثاق كما في مال الرأس  إن

 

 التزامات عرضيّة وارتباطات 16
 

  2021  2020 
 لاير عماني  

  باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

    

  16,641    24,137  ضمانات 
 57,062     65,137  اعتمادات مستندية 

 89,274   73,703 

 

 واالستثمارات اإلسالمية اإلسالمي إيرادات من التمويل     17
 

  2021  2020 
 لاير عماني  

  باآلالف
 لاير عماني 
 باآلالف

  2,865   2,724 مديونيات المرابحة 
  49,477   52,592 مشاركة 
  5,531   7,259 إجارة منتهية بالتمليك 
  3,760   6,194 وكالة باالستثمار 
  62   275 االستصناع 
  6,506   8,519 استثمارات 

 77,563  68,201 

 

 إيرادات أخرى 18
 

 2021  2020 

 
 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
    

  1,014    1,388  أتعاب وعموالت 
  864    427  بالصافي -أرباح صرف العملة األجنبية  
  527    995  عمولة تعامل 
  398    190  رسوم خدمات وأخرى 

 3,000  2,803 

 

 مخصص انخفاض القيمة 19
 

 تحليل الحركة في مخصص انخفاض قيمة التمويل اإلسالمي هو على النحو التالي: 
 

 2021  2020 

 
 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
    

 26,084  33,949 يناير 1في   
 9,398   12,606 انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية 
 )1,970(  (2,778) مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية 
   (37) مشطوب خالل العام 
 437   196 محول من/ )إلى( المحفظة التذكيرية 

 33,949  43,936 ديسمبر 31في  

 

 على النحو التالي: يه الدخل بيانالمحمل في االئتمان  إن تفاصيل انخفاض قيمة
 

 2021  2020 

 
 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
    

 9,398  12,606 انخفاض قيمة التمويل اإلسالمي 
 366  (13) انخفاض القيمة )العكس( للتعرض غير الممول

 (23)  (1) انخفاض قيمة المستحق من البنوك

  12,592  9,741 
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 

 الماليةإيضاحات حول البيانات 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 المعلومات القطاعيّة 20
 

 على ةً تتم أنشطة ميثاق على أساس متكامل. وعليه، فإن أي تقسيم لإليرادات التشغيلية والمصروفات واألصول وااللتزامات يعتبر غير مناسب. عالو
 أية معلومات عن القطاعات الجغرافية.ذلك، تعمل ميثاق في سلطنة ُعمان فقط، وعليه، لم يتم تقديم 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة  21

 
ن متتمثل األطراف ذات العالقة بالمركز الرئيسي وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا لميثاق والمركز الرئيسي واألعضاء المقربين  

مارسة نفوذ جوهري عليها من قبلهم، والشركات الزميلة لهم بحكم مساهمة أسرهم، وكيانات مسيطر عليها أو تحت السيطرة المشتركة أو يتم م
 مشتركة مع البنك، وأعضاء مجلس الرقابة الشرعية والمراقبين الخارجيين.

 

 ديسمبر: 31فيما يلي األرصدة الجوهريّة مع األطراف ذات العالقة في  
 

  2021  2020 
 لاير عماني  

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
    بيان المركز المالي

  27,365    3,093  شركات زميلة -مستحق إلى البنوك  
  3,666    5,760  التزامات أخرى 

  8,853   31,031 

 

 :2020و 2021ديسمبر  31الدخل للسنتين المنتهيتين في  بيانفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في 
 

 2021  2020 

 
 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

    بيان الدخل

  630    1,412  الربح من المستحق إلى البنوك 
  70   90 مكافآت وتعويضات مصروفات مجلس الرقابة الشرعية 

  1,518   700 

 
 األدوات المالية المشتقة  22

 

       

 القيمة االسمية حسب
 االستحقاق حتى فترةال

 

 القيمة العادلة
  الموجبة

 القيمة العادلة
  السالبة

 إجمالي القيمة
  شهرا   12-4 أشهر 3خالل   االسمية

 12أكثر من 
 شهرا  

 
لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
   باآلالف

            2021ديسمبر  31

   4,620    -    -  آجلةعقود شراء 

4,620  

 

 -    -  

   4,620    -    -  عقود بيع آجلة

4,620  

 

 -    -  

 (لاير عماني باآلالفاإلجمالي )
 -    -    9,240   

9,240  

 

 -    -  
 

           
            2020ديسمبر  31

 - عقود شراء آجلة
 

- 
 

9,730 
 

9,730 
 

-  - 

 - عقود بيع آجلة
 

- 
 

9,625 
 

9,625 
 

-  - 

 - (لاير عماني باآلالفاإلجمالي )
 

- 
 

19,355 
 

19,355 
 

-  - 

 
    إدارة المخاطر 23

 

لحصول اإن إدارة مخاطر ميثاق هي مركزية على مستوى المركز الرئيسي. كما أنها عملية يقوم بموجبها المركز الرئيسي بتحديد المخاطر الرئيسية و
دار صعلى مقاييس ثابتة واضحة واختيار أي المخاطر يمكن تقليلها أو زيادتها وبأي أسلوب، كما يضع إجراءات لمتابعة مركز المخاطر الناتج وإ

 دارةتقارير حوله التخاذ القرارات الالزمة. وتهدف إدارة المخاطر إلى التأكد من أن ميثاق تعمل في نطاق مستوى المخاطر التي يحددها مجلس إ
المالية  البياناتي ف البنك في الوقت الذي تواصل هدفها المتمثل في تعظيم العوائد المعدلة للمخاطر. يتم اإلفصاح عن فلسفة إدارة المخاطر الكلية للبنك

 المجمعة للبنك. فيما يلي إفصاحات محددة تتعلق بالمخاطر التالية التي تتعرض لها ميثاق:
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر )تابع( 23
 

 )أ( مخاطر السيولة 
 

هي مخاطر عدم قدرة ميثاق على الوفاء بالتزاماتها في السداد عند استحقاقها في ظل الظروف العادية والمشددة. تدير اللجنة الفرعية مخاطر السيولة 
عن  النقدية تلألصول وااللتزامات في البنك مركز السيولة لميثاق. لضمان وفاء ميثاق بالتزاماتها المالية عند استحقاقها، تتم مراقبة مراكز التدفقا

 كثب. إذا لزم األمر، تحصل ميثاق، كونها نافذة لعمليات البنك، على تمويل من المركز الرئيسي.
 

ديسمبر بناًء على الفترات المتوقعة للتحويل  31يلخص الجدول فيما يلي بيان استحقاق األصول وااللتزامات وحسابات استثمارات ميثاق كما في 
 المركز المالي: بيانالنقدي من تاريخ 

 

 2021ديسمبر  31 
عند الطلب أو خالل 

  أشهر 3

أشهر إلى  4
  شهرا   12

 5سنة إلى 
  سنوات

 5أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

 

 لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
          األصول

  109,349    8,111    16,114    9,328    75,796  لدى البنك المركزي العمانينقدية وأرصدة 

  1,965    -    -    -    1,965  مستحق من البنوك 

  59,280    2,932    24,470    19,234    12,644  مرابحة ومديونيات أخرى 

  1,003,659    642,871    231,474    53,966    75,348  مشاركة 

  137,071    43,382    76,245    12,074    5,370  إجارة منتهية بالتمليك 

  161,008    16,070    61,441    70,879    12,618  وكالة باالستثمار 

  157,597    385    144,473    -    12,739  استثمارات 

  3,114    3,114    -    -    -  ممتلكات ومعدات 

  921    -    -    -    921  أصول أخرى 

  1,633,964    716,865    554,217    165,481    197,401  إجمالي األصول 

          

 االلتزامات وحقوق الملكية لحملة  

          حسابات االستثمار وحقوق المالكين

 مستحق لبنوك 
-  

   38,924    42,350    -    81,274  

  144,855    36,214    -    50,699    57,942  حسابات جارية 

  90,600    -    45,597    45,003    -  صكوك 

  18,093    -    -    4,045    14,048  التزامات أخرى 

  334,822    36,214    87,947    138,671    71,990  إجمالي االلتزامات 

  1,101,803    203,336    500,861    283,993    113,613  حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار 

  197,339    197,339   -  -  - إجمالي حقوق المالكين

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية لحملة  
  1,633,964    436,889    588,808    422,664    185,603  حسابات االستثمار وحقوق المالكين

  -    279,976   (34,591)   (257,183)    11,798  صافي الفجوة

    -      -   (279,976)   (245,385)    11,798  صافي الفجوة التراكميّة 
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر )تابع(  23
 

 )تابع( مخاطر السيولة )أ( 
 

 2020ديسمبر  31
عند الطلب أو خالل 

  أشهر 3
 12أشهر إلى  4

  شهراً 
 5سنة إلى 

  سنوات
 5أكثر من 

 اإلجمالي  سنوات

 
 لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

  باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
          األصول

  47,768    7,400    14,338    6,893    19,137  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
  8,284    -    -    -   8,284  مستحق من البنوك 
  55,279    2,663    21,713    9,779    21,124  مرابحة ومديونيات أخرى 
  976,397    562,080    313,553    79,674    21,090  مشاركة 
  105,466    43,713    52,208    8,424    1,121  إجارة منتهية بالتمليك 
  114,225    16,500    32,839    58,957    5,929  وكالة باالستثمار 
  154,418    66,593    78,813    3,449    5,563  استثمارات 
  2,611    2,611    -    -    -  ممتلكات ومعدات 
  1,733    -    -    -    1,733  أصول أخرى 

  1,466,181    701,560    513,464    167,176    83,981  إجمالي األصول 

          

االلتزامات وحقوق الملكية لحملة حسابات  
          االستثمار وحقوق المالكين

  92,722      -    38,500    28,875    25,347  مستحق لبنوك 
  152,125    38,032      -    53,244    60,849  حسابات جارية 
  90,600      -   90,205    395      -  صكوك 
  15,917      -      -    5,344    10,573  التزامات أخرى 

  351,364    38,032    128,705    87,858    96,769  إجمالي االلتزامات 
  928,721    185,091    480,405    171,192    92,033  حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار 
  186,096    186,096    -    -    -  إجمالي حقوق المالكين 

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية لحملة  
  1,466,181    409,219   609,110    259,050    188,802  حسابات االستثمار وحقوق المالكين

  -    292,341   (95,646)   (91,874)   (104,821)  صافي الفجوة 

  -    -   (292,341)   (196,695)   (104,821)  صافي الفجوة التراكمّية 
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر )تابع(  23

 مخاطر السوق )ب( 
 

 الربح وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية. تتنشأ مخاطر السوق من التقلبات في معدال 
 

 مخاطر معدل الربح 
 

 صول والتزامات ميثاق.ألمخاطر معدل الربح هي المخاطر التي تؤدي إلى تكبد ميثاق خسارة مالية نتيجة لعدم تطابق معدل الربح  
 

اتفاقيات تقاسم األرباح. وبالتالي، فإن ميثاق ال تخضع ألي مخاطر كبيرة لمعدل الربح. ومع ذلك،  إلىيستند توزيع األرباح على حسابات االستثمار  
واجهة المخاطر مفإن اتفاقيات تقاسم األرباح تؤدي إلى مخاطر تجارية منقولة حينما ال تسمح نتائج ميثاق بتوزيع أرباح تتماشى مع أسعار السوق. ول

 .14، تقوم ميثاق بتكوين احتياطي معادلة األرباح كما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح المنقولة التجارية
 

 مخاطر أسعار األسهم
 

لتغير امخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية. سيكون 
 مليون لاير عماني(. 0.60 - 2020لاير عماني على حقوق ميثاق ) مليون0,98 في مؤشرات األسهم تأثير قدره 10 % ـبنسبة 

 

 2021ديسمبر  31ت الربح الفعلي على األصول وااللتزامات وحقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار المدرة لألرباح كما في فيما يلي معدال 
 :2020و

 

 2021  2020 
    

    األصول:

 %5.08  %5.15 التمويل

 %1.02  %0.14 مستحق من البنوك

 %4.56  %5.48 استثمارات
    

    االلتزامات:

 %2.72  %2.93 لبنوك بموجب الوكالةمستحق 

 %5.39  %5.43 صكوك ميثاق

 %3.13  %3.03 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية
 

تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية عن حركة سعر الصرف على مدى فترة من الزمن. تتم مراقبة المراكز على أساس منتظم للتأكد من بقائها  
 :ديسمبر 31ضمن الحدود المعتمدة المعمول بها. يلخص الجدول التالي مخاطر صرف العملة كما في 

 

  2021 

 الصافي  االلتزامات  األصول 
 لاير عماني  

 باآلالف
لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف 
      

  30,202    168,873   199,075  دوالر أمريكي

  19    29    48  يورو 

  53    -   53  جنيه إسترليني 

  11    114    125  درهم إماراتي 

  613    -    613  أخرى 
 

  2020 
 الصافي  االلتزامات  األصول 

 لاير عماني باآلالف  لاير عماني باآلالف  لاير عماني باآلالف 
      

  13,103    168,853    181,956  دوالر أمريكي

  11    53    65  يورو

  16    -   16  جنيه إسترليني

 (46)    136    90  درهم إماراتي

  402    -    402  أخرى

      
 

 تحليل حساسية مخاطر العملة األجنبية 
 

مليون لاير عماني على  1.5في أسعار صرف العمالت األجنبية، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، سوف يؤثر بمقدار  %5إن تغييراً بنسبة 
 مليون لاير عماني(. 0.67: 2020دخل ميثاق ) بيان
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر )تابع( 23
 

 مخاطر االئتمان )ج(
 

فشل أحد أطراف العقد المالي في الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تدار مخاطر ائتمان مخاطر االئتمان هي مخاطر 
رهن العقاري، لميثاق من خالل مراقبة المخاطر االئتمانية، والتقييم المستمر للقدرة االئتمانية لألطراف المقابلة، وإبرام اتفاقيات ضمانات في شكل ا

 ول والضمانات الشخصية.ورهن األص
 

 تصنف ميثاق أصولها المالية في المرحلة األولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة على النحو التالي: 
 
ذ نمن الئتمام تتعرض النخفاض في قيمتها االئتمانية ولم تشهد زيادة جوهرية في مخاطر التي لالمالية تصنف فيها األدوات الی: وألاحلة رلما• 

 12ة المتوقعة لفتر الخسائر االئتمانيةاإلدراج المبدئي. وعندما يتم إدراج تسهيل ائتماني ألول مرة، تدرج ميثاق مخصص خسارة على أساس 
 هراً.ش

 
قيمتها(. وعندما يشهد )إن لم تنخفض منذ النشوء في مخاطر االئتمان جوهرية زيادة تشهد األدوات المالية التي تصنف فيها المرحلة الثانية: • 

لى مدار ع المتوقعة الخسائر االئتمانيةالتسهيل االئتماني زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأته، تدرج ميثاق مخصص خسارة على أساس 
 العمر المتبقي.

 
ل المثال يالمرحلة الثالثة: تصنف فيها جميع التسهيالت االئتمانية التي انخفضت قيمتها االئتمانية إما عند النشوء أو في تاريخ التقرير )على سب• 

خفضة سهيالت االئتمانية التي تعتبر منفي مرحلة العجز عن السداد(، أي عند وجود دليل موضوعي على العجز / انخفاض القيمة االئتمانية. إن الت
يوماً. وإلى جانب ذلك يتم تطبيق معايير  90القيمة االئتمانية هي تلك التسهيالت التي يكون فيها المبلغ األصلي أو الربح متأخر السداد ألكثر من 

 الئتمانيةالخسائر ايثاق مخصص خسارة على أساس كمية ونوعية لتحديد التسهيالت المدرجة في المرحلة الثالثة. وفي مثل هذه الحاالت، تدرج م
 المتوقعة على مدار العمر المتبقي.

 
من خالل  ةيوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة واستثمارات الديون المقاسة بالقيمة العادل

المالية على وجه خاص، فإن المبالغ المبينة في الجدول تمثل إجمالي القيم الدفترية. وبالنسبة  الدخل الشامل اآلخر. وما لم يتم تحديد األصول
 ، تمثل المبالغ المبينة في الجدول المبالغ الملتزم بها أو المضمونة، على التوالي.ةالمالي اتالرتباطات التمويل وعقود الضمان
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 حول البيانات الماليةإيضاحات 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر )تابع( 23

 مخاطر االئتمان )تابع( )ج(
 

 :وكذلك التسويات بين األرصدة االفتتاحية والختامية من حيث فئة األدوات الماليةاألصول المالية تعرض  إجمالي فيما يلي

 
2020     2021    

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

         

     يناير 1الرصيد االفتتاحي كما في     

 8,288    -               159           8,129 مستحق من البنوك  43,059        -               534            42,525     

 533,906  4,545        1,415 527,946 تمويل األفراد  534,493    3,859         2,056         528,578   

 751,410  11,301      421,027 319,082 تمويل الشركات  657,439    11,059       326,527     319,853   

 147,713    -                 -              147,713 استثمارات  122,843      -               978            121,865   

  73,703     -               4,754         68,949  اعتمادات مستندية / ضمانات  31,279        -               7,545         23,734     

  66,928      -               43,988       22,940  مستغلةارتباطات التمويل / حدود غير   65,611        -               61,182       4,429       

1,040,984    398,822       14,918  

1,454,72
 1,581,948  15,846      471,343 1,094,759 المجموع 4

     صافي التحويل بين المراحل    

    -                 -               126           (126)         مستحق من البنوك -    -               

    -              (817)          563            254           تمويل األفراد - 1,478 (435)         (1,043)     

    -               623            69,785      (70,408)    تمويل الشركات -  1,075         85,049      (86,124)   

    -                 -               11,925      (11,925)    استثمارات -    -              (978)          978          

    -               12              6,432        (6,444)      اعتمادات مستندية / ضمانات -    -               5,241        (5,241)     

    -                 -               8,542        (8,542)      مستغلةارتباطات التمويل / حدود غير  -  (18,562)     18,562     

    -              (182)          97,373      (97,191)    المجموع -  2,553         70,315      (72,868)   

     ةالقائماألرصدة  قياسالإعادة     

 (6,320)         -              (112)         (6,208)      مستحق من البنوك (37,771)      -              (375)         (34,396)   

  9,804        (1,362)      (117)          11,283      تمويل األفراد (587)     (792)         (206)         (411)        

 109,834 (1,127)      (7,907)    118,868 تمويل الشركات 93,971 (833)         9,451 85,353

 (59)              -                 -              (59)           استثمارات 24,870        -                 -              24,870

  15,571         -              (4,754)       20,325      اعتمادات مستندية / ضمانات  42,424        -              (8,032)       50,456     
  15,248         -              (27,598)     42,846      مستغلةارتباطات التمويل / حدود غير   1,317          -               1,368        (51)          

 144,078 (2,489)      (40,488)    187,055 المجموع 127,224 (1,625)      2,206 126,643

    ديسمبر 31الرصيد الختامي كما في          

  1,968           -               173            1,795        مستحق من البنوك  8,288          -               159            8,129       
 543,710  2,366         1,861        539,483 تمويل األفراد  533,906    4,545         1,415         527,946   

 861,244  10,797      482,906 367,542 تمويل الشركات 751,410  11,301      421,027  319,082   

 147,654    -               11,925      135,729 استثمارات 147,713    -                 -              147,713

  89,274       12              6,432         82,830      اعتمادات مستندية / ضمانات  73,703        -               4,754         68,949     

  82,176         -               24,932       57,244      مستغلةارتباطات التمويل / حدود غير   66,928        -               43,988       22,940     

1,094,759 471,343      15,846  

1,581,94
 1,726,026  13,175      528,229 1,184,623 المجموع 8
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 البيانات الماليةإيضاحات حول 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر )تابع( 23

 مخاطر االئتمان )تابع(  )ج(

 الخسائرمخصص 

 :إلجمالي التمويل اإلسالمي الخسائروالرصيد الختامي لمخصص الرصيد االفتتاحي  بين تسوياتالتوضح الجداول التالية 
 

2020  2021    

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

         

     يناير 1الرصيد االفتتاحي كما في     

  4                  -                -              4               مستحق من البنوك  27                -              1                26            

  4,819         3,644         52              1,123        تمويل األفراد  4,098         3,017         78              1,003       

  29,130       4,003         24,148       979           تمويل الشركات  21,986       4,951         15,546       1,489       

  80                -                -              80             استثمارات  153              -              38              115          

  109              -              49              60             اعتمادات مستندية / ضمانات  21                -              7                14            

  466              -              388            78             مستغلةارتباطات التمويل / حدود غير   189              -              177            12            

  34,608       7,647         24,637       2,324        المجموع  26,474       7,968         15,847       2,659       

     صافي التحويل بين المراحل    

    -                -              1               (1)             مستحق من البنوك    -                -                -                -            

    -              1               (20)            19             تمويل األفراد    -              28             (23)           (5)            

    -              8               (810)          802           تمويل الشركات    -              12              2,140        (2,152)     

    -                -              72             (72)           استثمارات    -                -                -                -            

    -                -              3               (3)             اعتمادات مستندية / ضمانات    -                -                -                -            

    -                -              19             (19)           مستغلةارتباطات التمويل / حدود غير     -                -                -                -            

    -              9               (735)          726           المجموع    -              40              2,117        (2,157)     

    الدخل بيانمحمل على النخفاض في القيمة اال    

 (1)                -                -             (1)             مستحق من البنوك (23)              -             (1)             (22)          

 (1,730)      (1,408)       12             (334)         تمويل األفراد  721            599           (3)              125          

  11,558      (340)          11,901      (3)             تمويل الشركات  7,144        (960)          6,462         1,642       

  642              -              633            9               استثمارات (73)              -             (38)           (35)          

 (35)            2               (47)            10             اعتمادات مستندية / ضمانات  88                -              42              46            

  22                -             (227)          249           مستغلةارتباطات التمويل / حدود غير   277             211            66            

  10,456      (1,746)       12,272      (70)           المجموع  8,134        (361)          6,673         1,822       

   الدخل/ المشطوبات بياناحتياطي الربح المحمل على     

 - - - - مستحق من البنوك -    -             - -

 -   - تمويل األفراد 95  95           -  -          

 159 159 - - تمويل الشركات 342 342 - -

 - - - - استثمارات -    -             - -

 - اعتمادات مستندية / ضمانات -    -              -              -            
 

-  - 

 - - - ----- مستغلةارتباطات التمويل / حدود غير   -             -            -            

  159            159 -    -             المجموع 437 437 -  -

  3                  -              1                2               مستحق من البنوك  4                  -                -              4              

  3,089         2,237         44              808           تمويل األفراد  4,819         3,644         52              1,123       

  40,847       3,695         35,374       1,778        تمويل الشركات  29,130       4,003         24,148       979          

  722              -              705            17             استثمارات  80                -                -              80            

  74              2                5                67             ضماناتاعتمادات مستندية /   109              -              49              60            

  488              -              180            308           مستغلةارتباطات التمويل / حدود غير   466              -              388            78            

  45,223       5,934         36,309       2,980        المجموع  34,608       7,647         24,637       2,324       

 

2
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر )تابع( 23
 مخاطر االئتمان )تابع( )ج(

 المتوقعة )تابع( الخسائر االئتمانيةالمبالغ الناشئة من 
 النحو التالي:على مع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي العُماني  9 المالية رقمالدولي للتقارير  للمعياروفقاً للتمويل اإلسالمي مقارنة المخصص المحتفظ به 

 
  2021ديسمبر  31

 
 

 
 

 
 

 
   

 
   

 

تصنيف األصول وفقا  
لقواعد البنك المركزي 

 العُماني

 

تصنيف األصول وفقا  
الدولي للتقارير  للمعيار

 9 المالية رقم

 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 

المخصص المطلوب وفقا  
لقواعد البنك المركزي 

 العُماني

المخصص المحتفظ  
 للمعياربه وفقا  

الدولي للتقارير 
 9 المالية رقم

الفرق بين المخصص  
المطلوب وفقا  للبنك 
المركزي العُماني 

 والمخصص المحتفظ به

 

صافي القيمة 
 الدفترية

األربا  المدرجة  
 الدولي للمعياروفقا  

 المالية رقمللتقارير 
9 

 

األربا  المجنبة 
وفقا  لقواعد البنك 
 المركزي العُماني

1  2  3  4  5  (6)=(4)-(5)  (7)=(3)-(5)  8  9 

 قياسية

 -  -  904,438  (16,748)  2,585  19,333  907,023  المرحلة األولى 

 -  -  325,303  11,359  16,225  4,866  341,528  المرحلة الثانية 

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثالثة 

 -  -  1,229,741  (5,389)  18,810  24,199  1,248,551    اإلجمالي الفرعي

 قائمة خاصة

       -      -  المرحلة األولى 

 -  -  124,047  17,756  19,192  1,436  143,239  المرحلة الثانية 

       -      -  المرحلة الثالثة 

 -  -  124,047  17,756  19,192  1,436  143,239    اإلجمالي الفرعي

 ةدون المعياري

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة األولى 

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثانية 

 99  99  4,183  -  1,492  1,492  5,675  المرحلة الثالثة 

 99  99  4,183  -  1,492  1,492  5,675    اإلجمالي الفرعي 

 امشكوك في تحصيله 

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة األولى 

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثانية 

 10  10  1,001  -  432  432  1,433  المرحلة الثالثة 

 10  10  1,001  -  432  432  1,433    اإلجمالي الفرعي 

 محققة للخسائر 

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة األولى 

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثانية 

 840  840  2,046  -  4,010  4,010  6,056  المرحلة الثالثة 

 840  840  2,046  -  4,010  4,010  6,056    اإلجمالي الفرعي 

بنود أخرى غير مشمولة  
في تعميم البنك المركزي 

 977العماني رقم ب. م. 
 والتعليمات ذات الصلة

 -  -  244,204  394  394  -  277,598  المرحلة األولى 

 -  -  42,571  891  891  -  43,462  المرحلة الثانية 

 
 المرحلة الثالثة

 12    2  2  10    - 

 -  -  319,785  1,287  1,287  -  321,072    اإلجمالي الفرعي

 اإلجمالي

 -  -  1,166,536  (16,354)  2,979  19,333  1,184,621  المرحلة األولى 

 -  -  471,501  30,006  36,308  6,302  528,229  المرحلة الثانية 

 949  949  7,240  2  5,936  5,934  13,176  المرحلة الثالثة 

    1,726,026  31,569  45,223  13,654  1,680,803  949  949 
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر )تابع( 23
 مخاطر االئتمان )تابع( )ج(
 المتوقعة )تابع( االئتمانيةالخسائر المبالغ الناشئة من  

 2020ديسمبر  31كما في  -مع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي العُماني  9 المالية رقمالدولي للتقارير  للمعيارمقارنة المخصص المحتفظ به وفقاً 

 
                 2020ديسمبر  31

تصنيف األصول وفقاً 
لقواعد البنك المركزي 

  العُماني

تصنيف األصول وفقاً 
 الدولي للتقارير للمعيار

  9 المالية رقم
إجمالي القيمة 

  الدفترية

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
  المركزي العُماني

المخصص المحتفظ 
 للمعياربه وفقاً 

الدولي للتقارير 
  9 المالية رقم

الفرق بين المخصص 
المطلوب وفقاً للبنك 
المركزي العُماني 

  صافي القيمة الدفترية  والمخصص المحتفظ به

األرباح المدرجة 
 الدولي للمعياروفقاً 

 مالمالية رقللتقارير 
9  

األرباح المجنبة 
وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العُماني

1  2  3  4  5  (6)=(4)-(5)  (7)=(3)-(5)  8  9 

 قياسية 

 -  -  838,090  (15,658)  2,109  17,767  840,199  المرحلة األولى 

 -  -  199,188  19,573  23,668  4,095  222,856  المرحلة الثانية 

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثالثة 

 -  -  1,037,278  3,915  25,777  21,862  1,063,055    اإلجمالي الفرعي

 قائمة خاصة 

       -        المرحلة األولى 

 -  -  184,690  (67)  525  592  185,215  المرحلة الثانية 

       -        المرحلة الثالثة 

 -  -  184,690  (67)  525  592  185,215    اإلجمالي الفرعي

 ةدون المعياري

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة األولى 

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثانية 

 195  195  4,349  -  1,683  1,683  6,032  المرحلة الثالثة 

 195  195  4,349  -  1,683  1,683  6,032    اإلجمالي الفرعي

 امشكوك في تحصيله 

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة األولى 

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثانية 

 32  32  1,622  -  1,091  1,091  2,713  المرحلة الثالثة 

 32  32  1,622  -  1,091  1,091  2,713    اإلجمالي الفرعي 

 محققة للخسائر 

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة األولى 

 -  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثانية 

 673  673  2,228  -  4,873  4,873  7,101  المرحلة الثالثة 

 673  673  2,228  -  4,873  4,873  7,101    اإلجمالي الفرعي 

بنود أخرى غير  
مشمولة في تعميم البنك 
المركزي العماني رقم 

والتعليمات  977ب. م. 
 ذات الصلة

 -  -  246,349  222  222  -  246,571  المرحلة األولى 

 -  -  48,464  437  437  -  48,901  المرحلة الثانية 

     -  -  -    -  المرحلة الثالثة 

 -  -  294,813  659  659  -  295,472    اإلجمالي الفرعي

 اإلجمالي

 -  -  1,084,439  (15,436)  2,331  17,767  1,086,770  المرحلة األولى 

 -  -  432,342  19,943  24,630  4,687  456,972  المرحلة الثانية 

 900  900  8,199  -  7,647  7,647  15,846  المرحلة الثالثة 

    1,559,588  30,101  34,608  4,507  1,524,980  900  900 
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر )تابع( 23
 مخاطر االئتمان )تابع( )ج(
 المتوقعة )تابع( الخسائر االئتمانيةالمبالغ الناشئة من  
 

 2020ديسمبر  31كما في  -مع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي العُماني 9 المالية رقمالدولي للتقارير  للمعيارمقارنة المخصص المحتفظ به وفقاً 

 

  وفقا  لقواعد البنك المركزي العماني 

 الماليةالدولي للتقارير  للمعياروفقا  
 الفرق  9 رقم

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

            
 -  -  7,698  10,456  7,698  10,456 خسارة انخفاض القيمة المحملة على حساب الربح والخسارة

المخصصات المطلوبة وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني/ المحتفظ بها وفقاً 
 4,507  13,654  34,608  45,223  30,101  31,569 9 المالية رقمالدولي للتقارير  للمعيار

 -  -  %1.25  %0.96  %1.25  %0.96 إجمالي معدل القروض المتعثرة

 -  -  %0.65  %0.53  %0.65  %0.53 صافي معدل القروض المتعثرة

 

 

 (.%70: 2020يقع في المرحلة األولى ولم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ بدء نشأته ) 9من إجمالي التعرض في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  %68المرحلة األولى: ــــ 
 

مخصصات انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم من إجمالي التعرض يقع في المرحلة الثانية وشهد زيادة في مخاطر االئتمان منذ بدء نشأته. وهذه األصول هي المحرك الرئيسي للزيادة في  % 31ة: ــــالمرحلة الثاني
9 (2020 :29%.) 

 
  (.%1: 2020ال )من إجمالي التعرض يقع في المرحلة الثالثة وتعرضت األصول النخفاض في قيمتها االئتمانية بما في ذلك األصول المتعثرة وبعض أصول اإلمه % 1المرحلة الثالثة: 
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 إدارة المخاطر )تابع( 23
 

 تركز مخاطر االئتمان
 يحلل الجدول أدناه تركز األصول المالية حسب القطاعات المختلفة:

 
 ارتباطات التمويل والضمانات الصادرة  سندات الدين  التمويل اإلسالمي  مستحق من البنوك 
 2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020 

لاير عماني  
 باآلالف

 
لاير عماني 

 باآلالف
 

لاير عماني 
 باآلالف

 
 لاير عماني 

 باآلالف
 

لاير عماني 
 باآلالف

 
لاير عماني 

 باآلالف
 

لاير عماني 
 باآلالف

 
لاير عماني 

 باآلالف

 140,631  171,450  147,713  147,654  1,285,316  1,404,954  8,288  1,968 القيمة اإلجمالية / االرتباطات والضمانات

                التركز حسب القطاع 
                الشركات:
 5,853  17,084  -  -  151,629  154,371  -  - الخدمات

   -  -  -  47,168  75,451  -  - والمحاجرالتعدين 
 20,741  41,018  -  -  129,811  173,092  -  - التصنيع

 1,702  11,795  -  -  21,558  21,018  -  - تجارة الجملة والتجزئة 

 258  6,855  -  -  259  369  -  - الستيرادتجارة ا 

 1  5  -  -  -  -  -  - المرافق 

 -  -  -  -  150,879  179,066  -  - التصاالتالنقل وا

 66,501  50,851  -  -  180,463  170,539  -  - اإلنشاءات واألنشطة ذات العالقة

 -  14,300      69,580  87,168     واألنشطة ذات العالقة الزراعة 

 468  664  13,498  12,533  -  -  -  - أخرى

                ة:السيادي 
 41,443  20,444  134,215  135,121  -  -  -  - الحكومة

 3,664  8,434          8,288  1,968 ت الماليةالمؤسسا 

                اد:األفر
 -  -      533,969  543,880  -  - التمويل الشخصي والسكني 

 140,631  171,450  147,713  147,654  1,285,316  1,404,954  8,288  1,968 اإلجماليةالقيمة 

 (575)  (562)  (80)  (722)  (33,949)  (43,936)  (4)  (3) الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 140,056  170,888  147,633  146,932  1,251,367  1,361,018  8,284  1,965 صافي القيمة الدفترية
 

 مخاطر التشغيل  )د(
 

 عدم كفاية اإلجراءات أو السيطرة أو ترتبط المخاطر باألخطاء البشرية أو فشل األنظمة أومخاطر التشغيل هي أوجه القصور في نظم المعلومات / الضوابط الداخلية أو أحداث خارجية ال يمكن السيطرة عليها والتي تؤدي إلى خسارة.  
الداخلية واألفراد واألنظمة أو أحداث خارجية. وتشمل المخاطر التشغيلية المخاطر القانونية ولكنها  أسباب خارجية. وفقا للجنة بازل لرقابة التجميع، المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم كفاية أو فشل العمليات

 تثني المخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة.تس
 

نك.للب الموحدةالمالية  البياناتعن نهج إدارة المخاطر التشغيلية بالتفصيل في  كما هو الحال بالنسبة إلدارة كافة المخاطر األخرى، تدار المخاطر التشغيلية لميثاق مركزياً على مستوى المركز الرئيسي. ويتم اإلفصاح 
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 إدارة رأس المال 24
 

لى عيقوم البنك المركزي العُماني بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال للبنك ككل وكذلك بشكل فردي لميثاق كونها تعمل كنافذة لعمليات البنك. 
 من إجمالي رأس المال إلى إجمالي نسبة األصول المرجحة بالمخاطر. يتم تحليل رأس المال %11ميثاق االحتفاظ بما ال يقل عن نسبة 

 النظامي لميثاق في الفئات التالية: 
 

 ، ويتضمن رأس المال المخصص من المركز الرئيسي. 1رأس المال الفئة  •
المعيار الدولي للتقارير المحسوب بموجب  2020للعام من مخصص المرحلة الثانية  %60واألولى ، ويتضمن المرحلة 2رأس المال الفئة  •

ديسمبر  31كما في  2من األصول المرجحة بمخاطر االئتمان، وال يتجاوز مبلغ رأس المال الفئة  %1.25على أساس سقف بنسبة  9 المالية رقم
، بتضمين الخسائر االئتمانية المتوقعة اإلضافية التي تم إنشاؤها  2020يونيو  3ما سمح البنك المركزي العماني ، بموجب منشور بتاريخ ك .2017

 .2024هذا المبلغ اإلضافي بحلول عام لالتدريجي  االستبعادومع ذلك ، سيتم  .من رأس المال 2إلى الفئة  2020خالل عام  2في محفظة المرحلة 
 

 يوضح الجدول التالي مركز كفاية رأس المال لميثاق: 
  2021  2020 

 

 لاير عماني 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
    

  185,642   196,772  1رأس المال الفئة  
  17,153   22,671  2رأس المال الفئة  

 202,795  219,443 إجمالي رأس المال النظامي 

    

    األصول المرجحة بالمخاطر 

  896,177    1,014,988  مخاطر االئتمان 

  13,252    26,529  مخاطر السوق 

  55,976    60,491  مخاطر التشغيل 

 965,406   1,102,008  إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر 

    

    نسب رأس المال 

 %21.01  %19.91 المرجحة بالمخاطرإجمالي رأس المال كنسبة من إجمالي األصول 

 %19.23  %17.86 كنسبة من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر 1إجمالي رأس المال الفئة 
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات 25

لمحة عامة عن القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات المالية التي تحتفظ بها ميثاق كما في تاريخ التقرير والتي ترى اإلدارة أنها ال فيما يلي 
 تختلف بشكل جوهري عن القيم العادلة:

 

 2021ديسمبر  31

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
    

    األصول:

  1,965    1,965  مستحق من البنوك 

  60,205    59,280  مرابحة ومديونيات أخرى 

  1,019,316    1,003,659  مشاركة 

 139,209    137,071  إجارة منتهية بالتمليك 

 163,520    161,008  وكالة باالستثمار 

  158,319    157,597  استثمارات 

  921    921  أصول أخرى 

 1,543,455   1,521,501 اإلجمالي 

 
 

   

    االلتزامات: 

  81,274    81,274  مستحق إلى البنوك 

  144,855    144,855  حسابات جارية 

  18,093    18,093  التزامات أخرى 

  90,600    90,600  صكوك 

  1,101,803    1,101,803  حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار 

 1,436,624   1,436,625 اإلجمالي 

 

 2020ديسمبر  31 
 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
    

    األصول:

 8,263  8,263 مستحق من البنوك

 55,279  55,279 مرابحة ومديونيات أخرى

 972,762  958,603 مشاركة

 103,939  102,426 منتهية بالتمليك إجارة

 115,541  113,859 وكالة باالستثمار

 153,359  153,279 استثمارات

 22,360  22,360 أصول أخرى

 1,431,502  1,414,069 اإلجمالي

    

    االلتزامات:

 140,525  140,525 مستحق لبنوك 

 152,125  152,125 حسابات جارية

 15,917  15,917 التزامات أخرى

 90,027  90,205 صكوك 

 867,233  863,975 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

 1,265,827  1,262,747 اإلجمالي
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تابع( القيمة العادلة لألصول وااللتزامات 25

 
 تسلسل القيمة العادلة

 

/ الصكوك  ةتشتق القيم العادلة لألوراق المالية / الصكوك من أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، إذا كانت متوفرة. بالنسبة لألوراق المالي 
 التقييم المناسبة. يمكن أن تشمل هذه التقنيات استخدام التعامالت التجارية األخيرة أو بالرجوع تقنياتغير المدرجة، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام 

 إلى القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مشابهة إلى حد كبير أو بالرجوع إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تقييم أخرى.
 

 ديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:تستخدم ميثاق التسلسل الهرمي التالي لتح 
 

 المستوى األول: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتشابهة.
كل مباشر أو شالمستوى الثاني: األساليب األخرى التي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة قابلة للمالحظة، سواء ب 

 غير مباشر.
 ة للمالحظة.بيانات سوقية قابلالمستوى الثالث: األساليب التي تكون بياناتها التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة غير قائمة على  

 

 :2021ديسمبر  31يظهر الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  
 

 2021ديسمبر  31
 اإلجمالي  3المستوى   1المستوى  
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف
      استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

  11,568      -    11,568  أوراق مالية مدرجة

    -      -      -  أوراق مالية غير مدرجة 

      استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

    -      -      -  أوراق مالية مدرجة

  518    518      -  أوراق مالية غير مدرجة

  11,568    518    12,086  

 

 2020ديسمبر  31 
 

 اإلجمالي  3المستوى   1المستوى  
 لاير عماني  

 باآلالف

 لاير عماني  

 باآلالف

 لاير عماني  

 باآلالف
      

      حقوق الملكيةاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  7,066      -    7,066  أوراق مالية مدرجة

  602    602      -  أوراق مالية غير مدرجة

      استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    -  أوراق مالية مدرجة

 -    

  -    

 505  

  -    

   أوراق مالية غير مدرجة  505 

  7,066    1,107    8,173  

 

لقياس القيمة العادلة، كما لم يتم  3والمستوى  1، لم يتم إجراء تحويالت بين المستوى 2020و 2021ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في 
 لقياس القيمة العادلة. 2إجراء أي تحويل من وإلى المستوى 

 

 على أساس تقييم القيمة العادلة المقدمة من قبل مديري االستثمار.  3يتم تقييم أسهم حقوق الملكية في المستوى  
 

 أنشطة ائتمانية 27
 

 لألموالة ماليجتتكون هذه األنشطة من أنشطة إدارة االستثمار التي تتم بموجب اتفاقيات الوكالة )غير االختيارية( مع العمالء. وفيما يلي المبالغ اإل 
 المدارة:

    
2021 

 
2020    

 لاير عماني 

 باآلالف

 
 لاير عماني 

 باآلالف
       

 أموال مدارة 
 

31,985   25,830 
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 ميثاق –بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 (19-تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد 28 
 

. ومنذ النصف األخير من الربع 2020مارس  11كجائحة عالمية رسميًا بتاريخ  (19-فيروس كورونا )كوفيد مرضأعلنت منظمة الصحة العالمية 
تشهد تغيرات سريعة نتيجة لتفشي الجائحة بشكل غير مسبوق، فضال عن للبنك ، كانت البيئة االقتصادية واألنشطة التجارية 2020األول لعام 

أسعار النفط الخام عالمياً. وقد أدى كساد األسواق وعمليات اإلغالق وفرض القيود على حركة التجارة واألفراد إلى حدوث اضطرابات  تراجع
على  19-مزيد من التفاصيل حول تأثير كوفيدللجوهرية في األعمال واألنشطة االقتصادية على مستوى العالم وبمختلف الصناعات والقطاعات. 

 . لبنك مسقط الموحدةلبيانات المالية ل 43اإليضاح ع راجالبنوك 
 

التمويل  مديونياتووالفوائد / األرباح المستحقة المتعلقة بالقروض والسلف  القائملمبلغ األساسي من اتحليل للمبلغ المؤجل يتضمن الجدول التالي 
 : متوقعة ذات الصلةوالخسائر االئتمانية المنافع، اإلسالمي للعمالء الذين تم تزويدهم بهذه ال

 
 2021ديسمبر  31

 

 اإلجمالي  الثالثة المرحلة الثانية المرحلة المرحلة األولى  

 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

     

 307,145 1,309 219,862 85,974 ذات الصلةوالمديونيات التمويل 

 20,114 11 16,948 3,155 الميزانية العموميةالتعرض خارج 

 327,259 1,320 236,810 89,129  إجمالي التعرض

 22,876 384 22,249 243 اجمالي انخفاض القيمة

      :منها

 34,212 470 22,886 10,856 مؤجلالمبلغ ال

 3,149 151 2,960 38 (الخسائر االئتمانية المتوقعة) مخصصات انخفاض القيمة

 31,063 319 19,926 10,818 القيمة الدفترية

 
 2020ديسمبر  31

 

 اإلجمالي  الثالثة المرحلة الثانية المرحلة المرحلة األولى  

 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

     

  409,859        5,159        288,117         116,583       ذات الصلة والمديونياتالتمويل 

  45,476           39,441           6,035          التعرض خارج الميزانية العمومية

  455,335       5,159       327,558        122,618      إجمالي التعرض

  20,225         2,490       17,433          302            انخفاض القيمةاجمالي 

      :منها

  24,305          385           16,683           7,236          مؤجلالمبلغ ال

  1,080            186         888            18          (الخسائر االئتمانية المتوقعة) مخصصات انخفاض القيمة

  23,225         199          15,796          7,218         القيمة الدفترية

 
 :التأثير على كفاية رأس المال

 1لمرحلة ل المرحليالتحوطي" بموجب ترتيب التعديل التصفية كفاية رأس المال "عامل لحسابات ضمن ذلك، طبق البنك أيًضا باإلضافة إلى 
 .  يةنقطة أساس 90الخسائر االئتمانية المتوقعة. تأثير عامل التصفية أعاله على رأس المال التنظيمي للبنك هو  مراحل من 2والمرحلة 

 

 المقارنة المبالغ 29
 

لتتوافق مع العرض المعتمد للسنة الحالية. ال تعتبر عمليات إعادة التصنيف جوهرية وال تؤثر على  2020قارنة لسنة الم المبالغتمت إعادة تصنيف 
 صافي اإليرادات أو حقوق المالكين المسجلة سابقاً.
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