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 ش.م.ع.ع البنك الوطني العمانيتقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى مساهمي 

 

 تقرير عن مراجعة القوائم المالية 

 

 الرأي
 

والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما  إلى  2الورادة في الصفحات من ، ش.م.ع.ع )"البنك"(لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للبنك الوطني العماني 

، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذات لكيةالخسائر و الدخل الشامل اآلخر، وقائمة التغيرات في حقوق الم، وقائمة األرباح و 2021ديسمبر  31في 

 ، وإيضاحات حول القوائم المالية ، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الرئيسية ومعلومات تفسيرية أخرى. التاريخ

 

ه تدفقاتووأداءه المالي  2021ديسمبر  31 للبنك كما فيالمالي لجوهـرية، المركز ا تُظهر بصورة عادلة، من كافة النواحيالقوائم المالية الُمرفقة ن ، إرأينافي 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  وفقاً تاريخ في ذات الالمنتهية  ةلنقدية للسنا

 

 أساس الرأي
 

ً لمعايير المراجعة  مسؤولية مراجعي الحسابات عن الدولية، ونوضح مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير بشكل أوفى في فقرة "قمنا بأعمال المراجعة طبقا
ً لقواعد سلوك المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك الدولية  البنك". إننا مستقلون عن مراجعة القوائم المالية )بما في ذلك معايير طبقا

ى باإلضافة الى المتطلبات السلوكية في سلطنة عمان ذات الصلة بأعمال مراجعة القوائم المالية، حيث استوفينا مسؤولياتنا السلوكية األخراالستقالل الدولية( 

ً يستند إليه ون أطبقا لتلك المتطلبات وقواعد مجلس معايير السلوك الدولية. وفي اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتك ساسا

 رأينا.

 

 مسائل المراجعة الرئيسية
 

ة. وقد تم تناول هذه تمثل مسائل المراجعة الرئيسية تلك المسائل التي كانت، في حكمنا المهني، ذات أهمية أكثر في مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالي

 حولها، ونحن ال نُبدي رأيا منفصال حول هذه المسائل. المسائل في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وفي تكوين رأينا
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى مساهمي البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع )تابع(

 
 مسائل المراجعة الرئيسية )تابع(

 

 كيف تناولنا المسألة في مراجعتنا مسائل المراجعة الرئيسية

 
 مقابل القروض والسلفياتمخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

 

مليار  ××، بلغ إجمالي قروض وسلف البنك 2021ديسمبر  31كما في 

لاير عماني، حيث تم االحتفاظ مقابله بمخصص خسارة ائتمانية متوقعة 

 مليار لاير عماني. ××بقيمة 

 

لقد اعتبرنا ذلك من مسائل المراجعة الرئيسية، نظراً ألن تحديد الخسائر 

المتوقعة ينطوي على حكم إداري هام وله تأثير جوهري على االئتمانية 

القوائم المالية للبنك. عالوة على ذلك، أدى تفشي جائحة فيروس كورونا 

( إلى زيادة عدم اليقين بشأن التوقعات االقتصادية على وجه 19)كوفيد 

الخصوص وزيادة مستويات الحكم الالزمة لتحديد الخسائر االئتمانية 

 تشتمل المجاالت الرئيسية للحكم على ما يلي:المتوقعة. 

 

 بناًء على تحديد: 3و  2و  1تصنيف القروض إلى المراحل  -1

 )أ( التعرضات لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها؛ و

 )ب( التعرض الفردي لإلنخفاض القيمة/التعثر.

 

ترضين الذين قد قام البنك بتطبيق أحكام إضافية لتحديد وتقدير احتمالية المق

يكونون قد واجهوا زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان مما أدى إلى تأجيالت 

لبعض األطراف المقابلة. لم يُنظر إلى التأجيالت بحد ذاتها على أنها تسببت 

 في حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.

 

لتحديد . االفتراضات المستخدمة في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 2

احتمالية التعثر، والخسارة الناتجة عن التعثر، والتعرض عند التعثر، بما 

في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تقييم الوضع المالي للطرف المقابل، 

والمستقبل المتوقع التدفقات النقدية، ووضع ودمج االفتراضات االستشرافية 

بها وترجيحات  وعوامل االقتصاد الكلي والسيناريوهات المرتبطة

 االحتماالت المتوقعة.

 

. الحاجة إلى تطبيق تعديالت النموذج الالحق باستخدام حكم خبراء ائتمان 3

لتعكس جميع عوامل الخطر ذات الصلة التي قد ال يتم تسجيلها بواسطة 

 نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

لعالمية، إلى أدى تطبيق هذه األحكام، ال سيما في ضوء تفشي الجائحة ا

زيادة عدم اليقين في التقدير ومخاطر المراجعة المرتبطة بحسابات الخسائر 

 .2021ديسمبر  31االئتمانية المتوقعة كما في 

 

حول  6-3انظر ملخص السياسة المحاسبية الهامة الوارد في إيضاح 

الذي يتضمن اإلفصاح عن  4-2المالية؛ وإيضاح  صولانخفاض قيمة األ

لتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة المتعلقة بخسائر األحكام وا

المالية، ومنهجية تقييم انخفاض القيمة المستخدمة  صولانخفاض قيمة األ

الذين يتضمنان اإلفصاح عن  26و  6من قبل البنك؛ واإليضاحين 

االنخفاض في القيمة مقابل القروض والسلف؛ وكذلك الرجوع إليضاح 

صيل تحليل جودة االئتمان واالفتراضات والعوامل للحصول على تفا 30-1

الرئيسية التي تم أخذها في االعتبار عند تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ 

 (.19حول تفشي جائحة فيروس كورونا )كوفيد  1-30باإلضافة إلى 

 

 تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال ما يلي:

 

  اإلدارة النخفاض قيمة القروض والسلفيات بما تحديث فهمنا لتقييم

في ذلك نموذج التصنيف الداخلي للبنك وسياسة مخصصات انخفاض 

القيمة ومنهجية وضع نماذج للخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك 

 التحسينات التي تم إجراؤها في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا.

 

 نية المتوقعة للبنك ومنهجية مقارنة سياسة مخصصات الخسائر االئتما

الخسائر االئتمانية المتوقعة مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد 

 .9التقارير المالية رقم 

 

  تقييم التصميم والتنفيذ واختبار الفعالية التشغيلية لعناصر التحكم

الرئيسية )بما في ذلك الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات 

 وضوابط التطبيق( على:

o نظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات التي يقوم عليها نموذج أ

 خسارة االئتمان المتوقعة.

o  عملية وضع النماذج، بما في ذلك الحوكمة على مراقبة النموذج

بما في ذلك الموافقة على االفتراضات الرئيسية والتعديالت على 

 مخرجات النموذج الالحقة.

o تحديد الزيادة الكبيرة تصنيف المقترضين ضمن مراحل مختلفة، و

في مخاطر االئتمان في الوقت المناسب، وتحديد حاالت التعثر في 

 السداد/التعرض لالنخفاض في القيمة بشكل فردي. و

o في نموذج خسارة االئتمان المتوقعة. بياناتسالمة مدخالت ال 

 

 :بالنسبة لعينة من العمالء، قمنا بتقييم 

o  اإلدارة بناًء على نموذج التصنيف التصنيفات الداخلية التي تحددها

الداخلي للبنك وتقييم هذه التصنيفات المخصصة مقابل ظروف 

السوق الخارجية ومعلومات الصناعة المتاحة على وجه 

الخصوص مع مراعاة تأثيرات تفشي جائحة فيروس كورونا 

وكذلك أيًضا تقييم أنها تتماشى مع التصنيفات المستخدمة في 

 مان المتوقعة؛ ونموذج خسارة االئت

o المراحل كما حددتها اإلدارة؛ و 

o .حسابات اإلدارة لخسارة االئتمان المتوقعة 

 

  اختبار مدى مالءمة معايير البنك لتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر

االئتمان وكذلك تحديد التعرضات عند "التعثر" أو "انخفاض القيمة 

ك، بالنسبة لعينة بشكل فردي"؛ وتصنيفها إلى مراحل. عالوة على ذل

من حاالت التعرض، قمنا بتقييم مدى مالءمة التصنيف المرحلي 

بتفشي جائحة  للبنك بما في ذلك قطاعات العمالء الضعيفة المتأثرة

 فيروس كورونا.

 

  تقييم العوامل النوعية التي أخذها البنك في االعتبار إلعادة توثيق أي

حالة وجود محددات تعديالت الحقة على مخرجات النموذج، في 

أو النموذج. عند تطبيق تلك التعديالت على مخرجات  بياناتلل

وعملية  النموذج، قمنا بتقييم التعديالت على مخرجات النموذج

 الحوكمة بشأنهم.
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى مساهمي البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع )تابع(
 

 الرئيسية )تابع(مسائل المراجعة 
 

 كيف تناولنا المسألة في مراجعتنا مسائل المراجعة الرئيسية

  

  تقييم مدى معقولية االفتراضات األساسية المستخدمة من قبل البنك

في نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة بما في ذلك االفتراضات 

 االستشرافية في معرفة حالة عدم اليقين والتقلب في السيناريوهات

 االقتصادية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

 

 التي تدعم حسابات الخسائر االئتمانية  بياناتر اكتمال ودقة الااختب

 .2021ديسمبر  31في كما المتوقعة 

 

  عند االقتضاء، إشراك المتخصصين لدينا لمساعدتنا في مراجعة

حسابات النموذج، وتقييم المدخالت المترابطة وتقييم معقولية 

فتراضات المستخدمة في نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة اال

خاصةً حول متغيرات االقتصاد الكلي، وسيناريوهات االقتصاد الكلي 

المتوقعة وترجيحات االحتماالت واالفتراضات المستخدمة في 

 التعديالت الالحقة على مخرجات النموذج.

 

 .تقييم مدى كفاية اإلفصاحات في القوائم المالية 

 

 
 المعلومات األخرى

 
المالية وتقارير  إن االدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى؛ والتي تتضمن المعلومات التالية المشمولة في التقرير السنوي للبنك، ولكنها ال تشمل القوائم

 عنها: مراجع الحسابات

 تقرير رئيس مجلس اإلدارة 

 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة 

  لنافذة المزن للخدمات المصرفية اإلسالميةالقوائم المالية 

  تقرير الحوكمة 

 تقرير بازل االفصاح الثاني الركيزة الثالثة واالفصاح الثالث للبنك 

 .تقرير بازل االفصاح الثاني الركيزة الثالثة واالفصاح الثالث لنافذة المزن للخدمات المصرفية اإلسالمية 

 

 إن رأينا حول القوائم المالية ال يشمل المعلومات أخرى، ونحن ال ولن نقدم أي تأكيد بشأنها. 

  

ات األخرى غير متناسقة فيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى والتحقق، أثناء قراءتنا، مّما إذا كانت المعلوم

ئم المالية أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء عملية المراجعة، أو تبدو بشكل آخر أنها تحتوي على أخطاء جوهرية. وإذا خلُصنا، بشكل جوهري مع القوا

في هذه خطأ جوهريا استنادا الى العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها قبل تاريخ تقرير مراجع الحسابات المستقل، الى أن هناك 

 المعلومات األخرى، فنحن ُمطالبون بذكر ذلك في تقريرنا.  وليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الشأن.

 

 مسؤولية اإلدارة والقائمين على الحوكمة عن القوائم المالية
 
ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة  التقارير الماليةطبقا للمعايير الدولية إلعداد عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بطريقة عادلة االدارة مسؤولة إن 

قوائم مالية خالية من عداد إلتي تعتبر ضرورية وأنظمة الرقابة الداخلية ال، 2019والمتطلبات ذات الصلة لقانون الشركات التجارية لسنة العامة لسوق المال 

  أي أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

 
ن المسائل لقوائم المالية، تكون االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على مواصلة عملياته طبقا لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، بحسب االقتضاء، ععند إعداد ا

لديهم بديل واقعي غير القيام  المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس مبدأ االستمرارية للمحاسبة ما لم يعتزموا تصفية البنك أو وقف العمليات، أو أال يوجد

 بذلك.

 
 إن القائمين على الحوكمة مسؤلون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى مساهمي البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع )تابع(
 

 مسؤولية مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية 
 

خطأ، وعن إصدار تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أي أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو 

ضمانا بأن عملية المراجعة تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. علما بأن التأكيد المعقول يمثل تأكيدا على مستوى عال من الضمان، ولكنه ال يمثل 

الخطأ، وهي تُعتبر  التي تتم وفقا للمعايير الدولية للمراجعة كفيلة دائما باكتشاف األخطاء الجوهرية حال وجودها.  حيث يمكن لألخطاء أن تنشأ عن الغش أو

قتصادية التي يتخذها المستخدمون استنادا الى هذه القوائم جوهرية إذا كان يُتوقُع منها بشكل معقول أن تؤثر بشكل فردي أو في إجماليها على القرارات اال

 المالية.

 

ن الشك المهني طوال كجزء من عملية المراجعة التي نُجريها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة، فإننا نمارس التقديرات واألحكام المهنية ونحافظ على مقدار م

 عملية المراجعة. كما أننا تقوم أيًضا بما يلي:

 

 تحديد وتقييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو عن الخطأ، والقيام بوضع وتطبيق إجراءات 

كشف المراجعة الالزمة للتعامل مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة المراجعة التي تعتبر كافية ومناسبة لتكون أساسا لرأينا. إن خطر عدم ال

ن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن الغش هو أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ، حيث أن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير، أو الحذف ع

 .المتعمد أو تقديم المعلومات الخاطئة، أو التحايل على إجراءات الرقابة الداخلية

 

 أجل وضع إجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء  استيعاب إجراءات الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من

 .رأي حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للبنك

 

 تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي تم إعدادها من قبل اإلدارة. 

 

 حول مدى مالءمة استخدام القائمين على الحوكمة لمبدأ المحاسبة على أساس فرضية االستمرارية ، وتحديد ما إذا كان هناك أي  التوصل إلى رأي

دا عدم يقين جوهري فيم يتعلق بأي من األحداث أو الظروف التي يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول قدرة البنك على االستمرار في عملياته استنا

اجعة التي تم الحصول عليها. فإذا تبين لنا وجود عدم يقين جوهري، فإننا مطالبون بلفت االنتباه إلى ذلك األمر في تقرير "مراجعي إلى أدلة المر

كاف. الحسابات" الصادر عنا ضمن اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير 

فقد نعتمد في استنتاجاتنا على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير " مراجعي الحسابات " المعد من قبلنا. ولكن مع ذلك، ونحن 

 .تؤدي أي أحداث أو ظروف مستقبلية إلى أن تتوقف البنك عن عملياته كمنشأة مستمرة

 

 بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية المجمعة تتضمن كافة المعامالت تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها ،

 .واألحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل لها

 

والنتائج الهامة للمراجعة ة من المسائل من بينها النطاق والتوقيت المزمع القيام بهما للمراجعة إجماليإننا نتواصل مع القائمين على حوكمة الشركة بخصوص 

 بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور الخطيرة في الرقابة الداخلية التي اكتشفناها أثناء مراجعتنا.

 

األخرى التي  قات والمسائلكما نقدم إقرارا الى القائمين على الحوكمة بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية، ونُبلغهم بكافة العال

 .حيثما كان ذلك ينطبق، واإلجراءات المتخذة للقضاء على التهديدات أوالضمانات يُعتقدُ بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا

 

للفترة الحالية، للبنك الية من ضمن المسائل التي نُبلغها الى القائمين على الحوكمة، فإننا نُحدد تلك المسائل التي كانت ذات أهمية أكثر في مراجعة القوائم الم

منع اإلفصاح العلني وبالتالي تمثل مسائل مراجعة رئيسية.  كما نقدم وصفا لهذه المسائل في تقرير مراجعي الحسابات، وذلك ما لم يكن هناك قانون أو الئحة ت

ي تقريرنا نظرا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن اآلثار السلبية عن هذه المسألة أو، في حاالت نادرة للغاية، عندما نُقرر أن مسألة ما ال ينبغي أن تُدرج ف

 المترتبة عن ذلك ستفوُق فوائد المصلحة العامة لهذا اإلفصاح.

 

 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية 
 

 تتوافق، من جميع النواحي الجوهريـة، مع: 2021ديسمبر  31وعليه، نحن نرى أن القوائم المالية للبنك كما في 

 

 متطلبات اإلفصاح ذات الصلة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال؛ و 

  2019األحكام المطبقة ذات الصلة لقانون الشركات التجاريـة لسنة. 

 

 

 اسم الشريك التاريخ
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 المركز المالي قائمة
  2021ديسمبر  31كما في 

 

2020 2021   2021 2020 

 ألف دوالر امريكي ألف دوالر امريكي  إيضاح ر.عألف  ر.عألف 

      

   أصول   

      

 499,888 799,662 نقد و أرصدة لدى البنك المركزي  4 307,870 192,457

 246,016 297,883 مستحق من البنوك و ايداعات  اسواق المال األخرى )صافي( 5 114,685 94,716

 7,500,940 8,022,457 )صافي( التمويل اإلسالمي أصولوالقروض والسلف  6 3,088,646 2,887,862

 888,839 1,161,501 استثمارات مالية 7 447,178 342,203

 162,514 155,564 مباني ومعدات  8 59,892 62,568

 137,260 163,107 اخرى أصول 9 62,796 52,845

      

 9,435,457 10,600,174 صولاأل إجمالي  4,081,067 3,632,651

 
     

   وحقوق المساهمين التزامات   

   لتزاماتاال   

 749,930 773,322 مستحق الى البنوك وايداعات اسواق المال األخرى  10 297,729 288,723

 6,564,101 7,578,525 ودائع العمالء وحسابات االستثمار غير المقيد 11 2,917,732 2,527,179

 500,000 500,000 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو 12 192,500 192,500

 219,345 271,365 اخرى التزامات 13 104,476 84,448

 24,852 34,221 الضريبة 14 13,175 9,568

 8,058,228 9,157,433 لتزاماتاال إجمالي  3,525,612 3,102,418

 
   

 حقوق المساهمين

 
 

 422,325 422,325 راس المال 15 162,595 162,595

 89,519 89,519 عالوة اصدار األسهم 16 34,465 34,465

 140,774 140,774 احتياطي قانوني 17 54,198 54,198

 4,062 13,855 احتياطيات اخرى  18 5,334 1,564

 - 15,626 توزيعات ارباح نقدية مقترحة 20 6,016 -
 420,549 460,642 ارباح محتجزة  177,347 161,911

 1,077,229 1,142,741 حقوق المساهمين اإلجمالية المنسوبة إلى مساهمي البنك  439,955 414,733

 300,000 300,000 سندات دائمة 1المستوى  19 115,500 115,500

 1,377,229 1,442,741 حقوق المساهمين إجمالي  555,455 530,233

      

 9,435,457 10,600,174 وحقوق المساهمين لتزاماتاال إجمالي  4,081,067 3,632,651

       

 

 ووقعها بالنيابة عنهم كل من:  2022 يناير 26 رح بإصدارها بتاريخوص هذه القوائم الماليةاعتمد مجلس اإلدارة 

 

 

 

 

 

 

  

 

  الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة                

 

 

 

  .هذه القوائم الماليةجزءاً من  37إلى  1من تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 الدخل الشاملاألرباح أو الخسائر و قائمة
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

2020 2021   2021 2020 

ألف دوالر  ألف دوالر امريكي  إيضاح ر.عألف  ر.عألف 

 امريكي

      

 423,873 430,099 إيرادات فوائد 22 165,588 163,191

 (198,174) (204,052) مصروفات الفوائد 23 (78,560) (76,297)

 225,699 226,047 صافي ايرادات الفوائد  87,028 86,894

      

 23,208 25,268 ايرادات من التمويل االسالمي وانشطة االستثمار   9,728 8,935

 (12,792) (13,439) حصة اصحاب حسابات االستثمار غير المقيد من الربح  (5,174) (4,925)

 10,416 11,829 االستثمار  أصولصافي إيرادات التمويل االسالمي و  4,554 4,010

      

90,904 91,582 

صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من األنشطة االستثمارية  

 والتمويل اإلسالمي
237,876 

236,115 

      

 33,610 48,990 )صافي( إيرادات الرسوم والعموالت 24 18,861 12,940

 34,076 33,527 إيرادات تشغيل أخرى 25 12,908 13,119

      

 303,801 320,393 ايرادات التشغيل  123,351 116,963

      

 (100,101) (101,000) تكاليف الموظفين  26 (38,885) (38,539)

 (48,868) (47,971) مصروفات تشغيل اخرى  27 (18,469) (18,814)

 (16,813) (15,958) استهالك 8 (6,144) (6,473)

 (165,782) (164,929) مصروفات التشغيل إجمالي  (63,498) (63,826)

      

 138,019 155,464 ربح التشغيل قبل خسائر إنخفاض القيمة والضريبة  59,853 53,137

      

 (81,374) (62,299) المالية )صافي( صولعلى األصافي إجمالي خسائر إنخفاض القيمة  28-5 (23,985) (31,329)

 56,645 93,165 الربح قبل الضريبة  35,868 21,808

      

 (9,506) (14,522) الضريبة  14 (5,591) (3,660)

      

 47,139 78,643 ربح السنة  30,277 18,148

      

   إيراددات شاملة أخرى   

(3,425) 4,098  

 إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة بنود سوف لن يتم

صافي  – إستثمارات أسهم بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر

 (8,896) 10,644 التغير في القيمة العادلة

277 (458) 

اثر الضريبة على االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  14

 (1,190) صافي التغير في القيمة العادلة –اآلخر 
719 

   بنود التي سيتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى أرباح أو خسائر   

 (112) 338 أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل اآلخر  130 (43)

      

 (8,289) 9,792 المصروفات الشاملة االخرى للسنة  3,770 (3,191)

      

 38,850 88,435 اإليرادات الشاملة للسنة إجمالي  34,047 14,957

 0.01 0.03 العائد االساسي والمخفف للسهم الواحد )لاير عماني( )دوالر أمريكي( 30 0.013 0.006

 

 

  .هذه القوائم الماليةجزءاً من  37إلى  1من تشكل اإليضاحات المرفقة  



 
 

 

8 

 

   التغيرات في حقوق المساهمين قائمة
   2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المنسوبة إلى مساهمي البنك 

 

 

 )ألف لاير عماني(

 رأس

  المال

 (15)إيضاح 

 عالوة

 إصدار أسهم

 (16)إيضاح 

احتياطي 

 قانوني

 (17)إيضاح 

احتياطيات 

 أخرى 

 (18)إيضاح 

توزيعات أرباح 

 نقدية ُمقترحة

 (20)إيضاح 

 أرباح

 محتجزة

من  سندات دائمة جمالياإل

 1الشريحة 

 (19)إيضاح 

 جمالياإل

ألف لاير  

 عماني

ألف لاير 

 عماني

ألف لاير 

 عماني

ألف لاير 

 عماني

ألف لاير 

 عماني

ألف لاير  ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني

 عماني

          

 530,233 115,500  414,733 161,911 - 1,564 54,198 34,465 162,595 2021يناير  1الرصيد في 

 30,277 - 30,277 30,277 - - - - - صافي الربح للفترة 

 3,657 - 3,657 - - 3,657 - - - اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

 صافي الخسائر عند إيقاف إدراج أدوات مالية مقاسة بالقيمة

 العادلة من خالل الدخل الشامل )صافي بعد الضريبة(
- - - 113 - (113) - - - 

 (8,462) - (8,462) (8,462) - - - - - 1دفع الفوائد على السندات الدائمة من الشريحة 

 (250) - (250) (250) - - - - - 1تكلفة إصدار السندات الدائمة من الشريحة 

 - - - (6,016) 6,016 - - - - توزيعات أرباح مقترحة

 555,455 115,500 439,955 177,347 6,016 5,334 54,198 34,465 162,595 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 1,442,741 300,000 1,142,741 460,642 15,626 13,855 140,774 89,519 422,325 ألف الدوالر األمريكي – 2021ديسمبر  31رصيد في 

          

 552,203 115,500  436,703  158,893 27,316  (764) 54,198 34,465 162,595 2020يناير  1الرصيد في 

 18,148 - 18,148 18,148 - - - - - صافي الربح للفترة

 (3,706) - (3,706) - - (3,706) - - - اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

بالقيمة صافي الخسائر عند إيقاف إدراج أدوات مالية مقاسة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل )صافي بعد الضريبة(
- - - 515 - (515) - - - 

 (27,316) - (27,316) - (27,316) - - - - توزيعات ارباح مدفوعة

 (9,096)  (9,096) (9,096) - - - - - 1دفع الفوائد على السندات الدائمة من الشريحة 

 - - - (5,519) - 5,519 - - - محول إلى إحتياطي انخفاض القيمة

 530,223 115,500 414,733 161,911 - 1,564 54,198 34,465 162,595 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 1,377,229 300,000 1,077,229 420,549 - 4,062 140,774 89,519 422,325 ألف الدوالر األمريكي – 2020ديسمبر  31رصيد في 

 



 

- 9 - 

 
  ات النقديةالتدفق قائمة

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

2020 2021   2021 2020 

ألف دوالر  ألف دوالر أمريكي إيضاح  ر.عألف  ر.عألف 

 أمريكي

    أنشطة التشغيل  

 56,645 93,164  الربح قبل الضريبة 35,868 21,808

    للبنود التالية :  تعديالت  

 16,813 15,958 8 االستهالك 6,144 6,473

 81,373 62,299 5-28 مالية أصول –خسائر اإلئتمان  مخصص  23,985 31,329

 (1,621) (1,684)  القيمة المطفاة للقسط (648) (624)

 (13) (2,044)  معدات ممتلكات وأرباح بيع  (787) (5)

 (244) (2,314) 25 خالل الربح و الخسارةاالستثمارات بالقيمة العادلة من )أرباح(/خسائر  (891) (94)

  فروقات تحويل العملة األجنبية - (3)
 (8) 

 (4,187) (3,244) 25 إيرادات توزيعات االرباح (1,249) (1,612)

 التشغيل التزاماتو  أصولالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في  62,422 57,272

 
 162,135 148,758 

      

 43,894 (17,029)  مستحق من بنوك وإيداعات سوق المال األخرى  (6,556) 16,899

 (39,452) 114,455  مستحق الى بنوك و ودائع سوق المال األخرى 44,065 (15,189)

 (307,031) (583,415)   صافي قروض وسلفيات وأنشطة تمويل للعمالء  (224,615) (118,207)

 (31,427) (25,846)   أخرى  أصول (9,951) (12,099)

 (11,271) 1,014,423  ودائع العمالء 390,553 (4,340)

 37,997 52,021  أخرى التزامات 20,028 14,629

 (158,532) 716,744  نقد من / )مستخدم في( عمليات التشغيل 275,946 (61,035)

 (18,995) (5,052) 14 ضرائب مدفوعة (1,945) (7,313)

 (177,527) 711,692  صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 274,001 (68,348)

    أنشطة االستثمار  

 (143,268) (329,481)  شراء استثمارات  (126,850) (55,158)

 24,836 69,590  متحصالت من بيع استثمارات  26,792 9,562

 (10,470) (9,387) 8 شراء ممتلكات و معدات (3,614) (4,031)

 117 2,423  متحصالت من بيع ممتلكات و معدات 933 45

 4,187 3,244 25 توزيعات االرباح المستلمة 1,249 1,612

 (124,598) (263,611)  االستثمار النقد )المستخدم في( أنشطة صافي (101,490) (47,970)
      

   20  أنشطة التمويل   

 (70,951) -  توزيعات أرباح مدفوعة  - (27,316)

 (23,626) (22,629)  1فوائد على السندات الدائمة من الشريحة  8,712 (9,096)

 (94,577) (22,629)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 8,712 (36,412)
      

 (396,702) 425,452  )النقصان( في النقد و ما في حكم النقد/الزيادة 163,799 (152,730)

      

 659,930 263,229  نقد و ما في حكم النقد في بداية السنة 101,343 254,073
      

 263,228 688,681  نقد و ما في حكم النقد في نهاية السنة 265,142 101,343

    ممثل فيما يلي:  

 498,589 798,364 4 نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية   307,370 191,957

 199,016 233,631  المستحق من بنوك خالل ثالثة أشهر 89,948 76,621

 (434,374) (343,314)  المستحق إلى بنوك خالل ثالثة أشهر (132,176) (167,235)

101,343 265,142   688,681 263,228 

 



 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2021ديسمبر  31في  كما
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 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية     1

  

كشركة مساهمة ويعمل في خدمات التجزئة والجملة واالستثمار  1973"، "البنك"( في سلطنة عمان عام NBOتأسس البنك الوطني العماني )" 

والخدمات المصرفية اإلسالمية داخل سلطنة عمان وفي الفروع الخارجية في اإلمارات العربية المتحدة ومصر. يعمل البنك في عمان بموجب 

يغطيه نظام التأمين على الودائع، في حين تعمل الفروع في اإلمارات العربية المتحدة ومصر ترخيص مصرفي صادر عن البنك المركزي العماني و

لية بموجب تراخيص مصرفية تجارية تمنحها الشركة المركزية المعنية. المصارف.  وجاري إغالق البنك لعملياته في مصر، ويتوقع االنتهاء من عم

، مسقط، سلطنة عمان. 112، روي، الرمز البريدي 751، وعنوان البنك المسجل هو صندوق بريد .  يقع مقر البنك في مسقط2022اإلغالق في عام 

 .بورصة يورونكست دبلن األيرلندية في 1من الشريحة يمتلك البنك قائمة أولية في سوق مسقط لألوراق المالية. يتم إدراج سنداتها وأدواتها الرأسمالية 

 

  

 أسس اإلعداد    2

 

 القياسأسس  2-1

 المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء التالي: بياناتأُعدت ال

 

 األدوات المالية المصنفة كمتاجرة وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ 

 ؛مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات 

 م تحوطها.لتي يتطر الة بالنسبة للمخادلعاابالقيمة م تحوطها لتي يتوابها رف لمعتا التزاماتلوا أصوللس اقيام يت 

 

المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها في  بياناتيتطلب إعداد ال

اضات االفترعملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك. إن المجاالت التي تنطوي على درجة أعلى من التقدير أو التعقيد، أو المجاالت التي تكون فيها 

 .4-2اح المالية، يتم اإلفصاح عنها في اإليض بياناتوالتقديرات مهمة لل

 

 عملة العرض و التشغيل 2-2

 العمالت التشغيلية لعمليات البنك كما يلي: ,تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العماني المقربة ألقرب الف ، ما عدا مايذكر خالف ذلك

                     :الريال العماني  سلطنة عمان 

 الدرهم اإلماراتي مارات العربية المتحدة:       دولة اإل 

                     : الدوالر األمريكي جمهورية مصر العربية 

 

لاير عماني لكل دوالر أمريكي  0,385ر صرف قدره الدوالر األمريكي في القوائم المالية قد تم تحويلها من الريال العماني بسعالمبالغ الموضحة بعملة 

 .على القارئ فقط التيسير نيةواحد، ويتم عرضها ب

 

 اإللتزام بيان  2-3

 2019لسنة المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ولوائح البنك المركزي العماني المطبقة ومتطلبات قانون الشركات التجارية  بياناتالأعدت 

 .والهيئة العامة لسوق المال في سلطنة ُعمان

 

من اإلطار التنظيمي  3من العنوان  2-1المالية لنافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية وفقاً لمتطلبات القسم  بياناتة منفصلة من الإجمالييعد البنك أيضاً 

المالية لنافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية وفقاً  بياناتمنفصلة من الة إجماليللمصارف اإلسالمية الصادر عن البنك المركزي العماني. يتم إعداد 

)"أيوفي"( وتعديالته الصادرة عن البنك المركزي  لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

ن قبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية لنافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية والمتطلبات ، وقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية كما تم تحديدها مالعماني

ً لمعايير التقارير  بياناتالمنطبقة األخرى المعمول بها في البنك المركزي العماني. ثم يتم تحويل ال المالية لنافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية وفقا

 . لقد تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت بين البنك ونافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية.هذه القوائم الماليةالمالية الدولية متوافقة ومدرجة في 
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 )تابع( أسس اإلعداد    2

 

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة   2-4

م تقييم يتالمالية.  لتزاماتواال صول، تطلب اإلدارة وضع بعض التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبلغ الُمعلن لألالقوائم المالية للبنكعند إعداد 

ت لة تحونها معقد أيُعتقلتي المستقبلية داث األحت اقعاوتك لذبما في رى ألخل اموالعوايخية رلتارة الخبالی د إتستنر ومستمل بشکم ألحکارات وايدلتقا

 . االستخدام الكبير لألحكام والتقديرات هي كما يلي:، ويتم الحقاً إدراج أي مراجعات على التقديراتظروفلا

 

 األدوات المالية  2-4-1

ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  بياناتإن األحكام الصادرة في تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها أكبر األثر على المبالغ المدرجة في ال

 : األدوات المالية التي تؤثر على:9تتعلق بالتغييرات التي تم إدخالها نتيجة تبني معيار التقرير المالي الدولي    2020ديسمبر  31و 2021
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة:
 

 لمتوقعة:فيما يلي األحكام الهامة المستخدمة في قياس خسائر االئتمان ا

 اإلدراج المبدئيوضع معايير لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل ملحوظ منذ  -1

 االئتمان المتوقعةتحديد منهجية لدمج المعلومات التطلعية في قياس خسائر  -2

 اختيار واعتماد النماذج المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة -3

ة المدخالت في نموذج قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية القابلتحديد  -4

 لالسترداد ودمج المعلومات التطلعية.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 2-4-2

ة إجمالي، يتم تحديدها باستخدام مركز المالي من األسواق النشطةال قائمةالمالية المسجلة في  لتزاماتواال صولحينما يتعذر اشتقاق القيم العادلة لأل

السوق ممكنة اإلطالع حيثما كان ذلك ممكنا،  بياناتتستمد مدخالت هذه النماذج من  .متنوعة من تقنيات التقييم التي تشمل استخدام النماذج الرياضية

 .ولكن حيث أن القوائم التي يمكن مالحظتها في السوق غير متوفرة، يتطلب إصدار حكم لتحديد القيم العادلة

 

 الضرائب 2-4-3

فيما يتعلق بتفسير اللوائح الضريبية ومبلغ وتوقيت الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة. بالنظر إلى النطاق الواسع لعالقات  حاالت عدم يقينتوجد 

لمستقبلية لهذه العمل وطبيعة االتفاقيات التعاقدية الحالية، فإن الفروق الناشئة بين النتائج الفعلية واالفتراضات التي تم إجراؤها، أو التغييرات ا

تقديرات  استناداً إلىفتراضات، قد تتطلب تعديالت مستقبلية على الدخل الضريبي والمصروفات المسجلة بالفعل. يقوم البنك بتكوين مخصصات اال

ية ضريبمعقولة للنتائج المحتملة لالنتهاء من الربط الضريبي للبنك. يعتمد مبلغ هذه المخصصات على عوامل مختلفة، مثل الخبرة في التقييمات ال

 السابقة والتفسيرات المختلفة للوائح الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضريبة ومصلحة الضرائب المسؤولة.

 

 والمتعلقة بعمليات البنك  2021المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة على معايير التقارير المالية الدولية السارية في سنة     2-5
  

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

(IASB( ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية )IFRIC التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية ذات الصلة عمليات التشغيل ويسري مفعولها )

تم تطبيق . هذه القوائم المالية. تم تطبيق التعديالت التالية على المعايير واإلطار الحالي من قبل البنك في إعداد 2021يناير  1للفترات التي تبدأ في 

 .هذه القوائم الماليةالحالية من قبل البنك في إعداد العمل  التعديالت التالية على المعايير وأطر
 

، 39، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 9)تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2المرحلة  –تعديل معدل الفائدة المعياري  ―

 (16، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 4عداد التقارير المالية رقم ، والمعيار الدولي إل7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

التي تتناول القضايا التي قد تؤثر على التقارير المالية  2تعديالت المرحلة  -تعديل معدل الفائدة المعياري  بتطبيق، قام البنك 2021يناير  1اعتباًرا من 

 معدل، بما في ذلك آثار التغييرات على التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط الناشئة عن استبدال معيار المعياريتعديل معدل الفائدة لنتيجة 

ي والمعيار المحاسب، 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بعض المتطلبات الواردة في لعمليًا بديالً ت الالفائدة بسعر مرجعي بديل. توفر التعدي

، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 4، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 39الدولي رقم 

 اإليجار ومحاسبة التحوط.عقود  المالية والتزامات وااللتزامات لألدواتالمتعلقة بالتغييرات في أسس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية ، 16رقم 
 

تعديل معدل تطلبه تتطلب التعديالت من المنشأة المحاسبة عن التغيير في أسس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو االلتزام المالي الذي ي

ذلك، فإنه يوفر استثناءات معينة لمتطلبات  عالوة على عن طريق تحديث معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو االلتزام المالي.الفائدة المعياري 

 محاسبة التحوط.
 

 .المالية للبنك بيانات، ولكن ليس لها تأثير على ال2021تنطبق التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام 

 

 المعايير التي صدرت ولم يسري مفعولها بعد   2-6

ويسمح بالتطبيق المبكر؛ ومع  2021يناير  1هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ بعد 

المعايير تأثيراً جوهرياً على  وليس من المتوقع أن يكون لهذه .المالية القوائمإعداد هذه  عندلمعايير الجديدة والمعدلة لمبكر ال بالتطبيقالبنك  يقمذلك، لم 

 القوائم المالية للبنك.
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 السياسات المحاسبية الهامة          3

 

 .هذه القوائم الماليةقام البنك بثبات بتطبيق السياسات المحاسبية التالية على جميع الفترات المعروضة في 

 

 المبدئياإلعتراف  –األدوات المالية       3-1 

 

 المبدئيتاريخ اإلعتراف والقياس  (أ

 

الثانويدة فدي التداريخ الدذي نشدأت فيده. يدتم إثبدات جميدع األدوات الماليدة  لتزامداتيعترف البنك مبددئياً بدالقروض والسدلف والودائدع وأوراق الددين المصددرة واال

 المالية( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. صولاألخرى )بما في ذلك المشتريات العادية ومبيعات األ

 

، تكاليف المعاملة المنسوبة لعادلة من خالل الربح أو الخسارةيتم قياس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً، بالنسبة لبند ليس بالقيمة ا

، يقوم البنك بحساب ربح أو خسارة اليوم اإلثبات المبدئي عن سعر المعاملةالمالية عند  لألدواتاشرةً إلى اكتسابها أو إصدارها. عندما تختلف القيمة العادلة مب

 .فيما يليكما هو موضح  األول

 

 اليوم األول الربح أو الخسارة (ب

 

ت عند اإلنشاء والقيمة العادلة بناءاً على أسلوب التقييم باستخدام مدخالت فقط يمكن مالحظتها في معامالعندما يختلف سعر المعاملة لألداة عن القيمة العادلة 

اذج ال يمكن الحاالت التي تستند فيها القيمة العادلة إلى نم تلك البنك الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي دخل المتاجرة. في السوق، يدرج

، يتم تأجيل الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة ويتم االعتراف بها فقط في الربح أو الخسارة عندما تصبح المدخالت قابلة مدخالتهامالحظة بعض 

 .يتم استبعاد األداةللمالحظة أو عندما 

 

 المالية لتزاماتواال صولفئات القياس لأل (ج

 

والشدروط التعاقديدة لألصدل، والتدي  صدوله المالية وفقًا لنمدوذج األعمدال إلدارة األأصولوم بتصنيف جميع ويق 9قام البنك بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي 

 تم قياسها إما:

 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو 

 .التكلفة المطفأة 

 

عند االحتفاظ بها من خالل الربح أو الخسارة ، بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة القروض والضمانات المالية التزامات، بخالف المالية لتزاماتيتم قياس اال

 للمتاجرة واألدوات المالية المشتقة عند تحديد القيمة العادلة.

 

 المالية لتزاماتواال صولاأل      3-2

 

 العمالء واألدوات المالية بالتكلفة المطفأةمستحق من بنوك والقروض والسلف إلى    3-2-1

 

 من البنوك والقروض والسلف إلى العمالء واالستثمارات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين: المستحقيقوم البنك فقط بقياس 

 

  مالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقديةال صولالمالي ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ باأل باألصل اإلحتفاظيتم 

 غير المدفوعالمالية تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي  صولالشروط التعاقدية لأل. 

 

 :تفاصيل هذه الشروطفيما يلي 

 

دخدل ، قد يختار البنك بشكل غير قابل للنقض عرض التغيرات الالحقة في القيمدة العادلدة فدي محتفظ به للمتاجرةأسهم غير المبدئي باستثمار في  اإلعترافعند 

ح أو بارألل اخالن لة مدلعااکمقاسة بالقيمة رى ألخالمالية ا أصدددوللاجميع ف تصنيم يت. بإسدددتثمار إسدددتثمارعلدددى أسددداس  الخيدددار شدددامل آخدددر. يدددتم إجدددراء هدددذا

 ر.لخسائا

 

بالقيمة د عنة أو فأطلماقياسه بالتکلفة ت لباطمتق يحق بشكل غير قابل للنقض ماليل صف أبتصنيك لبنوم ايقد ق، ئيدلمبراف االعتد اعنك، لذلی إباإلضافة 

ق ابطلتدم اعن مر کبيل بشکل يقلأو  يحذف كلذبم لقياد اعنر لخسائح أو ابارألل اخالن لة مدلعاابالقيمة ل لحاهو اکما  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ك.لف ذينشأ بخالد قذي لالمحاسبي ا
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 (تابعالسياسات المحاسبية الهامة  )  3

 

 تقييم نموذج األعمال

 

على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس أفضل وجه طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومدات  أصوليقوم البنك بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ ب

 إلى اإلدارة. المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل:

 

 سدب السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتشغيل تلك السياسات في الممارسة. وعلى وجده الخصدوص، مدا إذا كاندت اسدتراتيجية اإلدارة تركدز علدى ك

أو تحقيدق  صدولالتدي تمدول تلدك األ لتزامداتالمالية مع مددة اال صولإيرادات الفوائد التعاقدية، أو االحتفاظ بمظهر خاص بسعر الفائدة، ومطابقة مدة األ

 ؛صولالتدفقات النقدية من خالل بيع األ

 كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة البنك بها؛ 

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

  المددارة أو التددفقات النقديدة التعاقديدة  صدولعلى سبيل المثال، ما إذا كان التعويض مستندا إلى القيمدة العادلدة لأل-كيفية تعويض مديري النشاط التجاري

 المحصلة؛ و

  المبيعددات فدي فتدرات سددابقة، وأسدباب هدذه المبيعدات وتوقعاتهددا بشدأن نشداط المبيعددات فدي المسدتقبل. ومدع ذلددك، ال يدتم النظدر فددي وتيدرة وحجدم وتوقيدت

الماليدة وكيفيدة تحقيدق  صدولالمعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منعزل، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلدن للبندك إلدارة األ

 التدفقات النقدية.

 

إذا تم تحقيق يعتمد تقييم نموذج األعمال على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون وضع سيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة الضغط" بعين االعتبار. 

المالية المتبقية المحتفظ بها في ذلك نموذج  صولال يغير البنك تصنيف األبطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للبنك،  المبدئيالتدفقات النقدية بعد اإلدراج 

 المالية حديثة اإلنشاء أو المشتراة حديثًا للمضي قدما. صولاألعمال، ولكنه يتضمن هذه المعلومات عند تقييم األ

 

ر ألنها غير لخسائأو ابح رلل اخالن لة مدلعاالة بالقيمة دلعاالقيمة س اساأی ا علم أداؤهتقييم لتي يتدارة والمرة أو ابها للمتاجظ لمحتفالمالية ا أصوللس اقيام يت

 لمالية.ا صولاألبيع وية دلتعاقاية دلنقت افقادلتل التحصيوغير محتفظ بها ية دلتعاقاية دلنقت افقادلتل ابها لتحصيظ محتف

 

  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات أصل وفائدة

 

. يتم تعريف "الفائدة" على أنهدا العدوض للقيمدة الزمنيدة المبدئيألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "األصل" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف 

ض األساسدية األخدرى )مثدل مخدداطر للنقدود وللمخداطر االئتمانيدة المرتبطدة بددالمبلغ األصدلي غيدر المددفوع خدالل فتددرة زمنيدة معيندة ولمخداطر وتكداليف اإلقددرا

 السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش الربح.

 

. ويشدمل ذلدك تقيديم مدا إذا في تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات أصل وفائدة، يأخذ البنك في عدين اإلعتبدار الشدروط التعاقديدة لدألداة

مدة تعاقدية يمكدن أن تغيدر توقيدت أو مقددار التددفقات النقديدة التعاقديدة بحيدث ال تسدتوفي هدذا الشدرط. عندد إجدراء التقيديم، يأخدذ كان األصل المالي يحتوي على 

 البنك في االعتبار:

 

 أحداث إحتمالية طارئة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛ 

 ميزات اإلقتراض؛ 

 شروط الدفع المسبق واالمتداد؛ 

  غير محصلة(؛ و أصولالمحددة )على سبيل المثال ترتيبات  صولالتي تحد من مطالبة البنك بالتدفقات النقدية من األالشروط 

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

 

يكون للبنك فيها خيار اقتراح تعديل سعر الفائددة فدي تدواريخ إعدادة التعيدين الدوريدة. تقتصدر حقدوق إعدادة  يمتلك البنك محفظة قروض طويلة األجل بفائدة ثابتة

. لقدد قدرر البندك التعيين هذه على سعر السوق في وقت التعديل. لدى المقترضين خيار إما قبول السعر المعدل أو استرداد القرض على قدم المساواة دون جدزاء

ة التعاقدية لهذه القروض هدي فقدط مددفوعات أصدل وفائددة ألن الخيدار يختلدف مدن سدعر الفائددة بطريقدة نظدًرا للقيمدة الزمنيدة للنقدود ومخداطر أن التدفقات النقدي

 االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف المرتبطة المبلغ األساسي غير المدفوع.

 

 لحد األدنى من المخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب اإلقراض األساسيإن الشروط التعاقدية التي تفرض أكثر من مجرد ا

األصل المالي بالقيمة  ال تؤدي إلى التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ غير المسدد. في مثل هذه الحاالت، يتعين قياس

 ن خالل األرباح أو الخسائر.العادلة م
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 المالية المحتفظ بها للمتاجرة لتزاماتالمالية أو اال صولاأل 3-2-2

المالية كمحتفظ بها للمتاجرة عندما تم شراؤها أو إصدارها في المقام األول لتحقيق أرباح قصيرة األجل من خالل  لتزاماتالمالية أو اال صوليصنف البنك األ

لمدى القصير. يتم األنشطة التجارية أو تشكل جزًءا من محفظة األدوات المالية التي تدار معاً، والتي يوجد دليل على النمط األخير من جني األرباح على ا

المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في صافي دخل المتاجرة.  قائمةالمحتفظ بها للمتاجرة في  لتزاماتواال صولتسجيل األ

 اد.تسجل الفوائد وإيرادات أو مصروفات توزيعات األرباح في صافي دخل المتاجرة وفقاً لشروط العقد، أو عندما يتم تحديد الحق في السد

 

 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  3-2-3

الخاص بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند استيفاء  9يطبق البنك الفئة الجديدة بموجب معيار التقرير المالي الدولي 

 :الشرطين التاليين

  المالية؛ صولنموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األيتم اإلحتفاظ باألدوات ضمن 

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

 

 .39للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي  تم تصنيفها في السابق كاستثمارات مالية متاحة أصولتشتمل هذه األدوات إلى حد كبير على 

الدخل الشامل اآلخر، باستثناء ما يلي ، والتي يتم  بالنسبة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات األرباح والخسائر في

 :يتم قياسها بالتكلفة المطفأة المالية التي صولإثباتها في الربح أو الخسارة بذات الطريقة كما في األ

 

 إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛ 

 خسائر اإلئتمان المتوقعة والقيود العكسية؛ و 

 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية. 

 

سابقاً المدرجة کمة رالمتر الخسائح أو ابارألف اتصني دةعام إيتل الدخل الشامل اآلخر، خالن لة مدلعاابالقيمة أدوات الدين المقاسة ب إيقاف اإلعترافم ما يتدعن

 ل اآلخر من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر.لشامل اخدلافي 

 

 ل الدخل الشامل اآلخر خالن لة مدلعاابالقيمة أدوات حقوق الملكية  3-2-4
ل الدخل خالن لة مدلعااملکية بالقيمة وق حقدوات کأم ألسهاته في راستثمااض بعف تصنيبطريقة غير قابلة للنقض حياناً ك ألبنر ايختا، ئيدلمبراف االعتد اعن

رة. يتم تحديد هذا للمتاجظ بها محتفس ليرض ولعالمالية: دوات األا 32لي دولالمحاسبة ر امعياب جولملکية بموق احقف يرما تفي بتعدعنالشامل اآلخر 

 .التصنيف على أساس كل أداة على حدة

 

أدوات حقوق الملكية هذه ال يتم إعادة تدويرها أبداً إلى الربح. يتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة كإيرادات تشغيلية  األرباح والخسائر من

في الدخل  ألرباحأخرى عند إثبات حق الدفع، إال عندما يستفيد البنك من هذه المحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األداة، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل هذه ا

 ل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقدير انخفاض القيمة.خالن لة مدلعاابالقيمة الشامل اآلخر. أدوات األسهم 

 

 الديون الصادرة واألموال المقترضة األخرى 3-2-5

 

احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في اإلعتبار ، يتم بعد ذلك قياس الديون الصادرة واألموال المقترضة األخرى بالتكلفة المطفأة. يتم المبدئيبعد القياس 

التي تحتوي على أي خصم أو عالوة على األموال الصادرة والتكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. يتم فصل األداة المالية المركبة 

 عنصر اإللتزام وحقوق الملكية في تاريخ اإلصدار.

 

 المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر اماتلتزواال صولاأل 3-2-6

 

قياسها أو ينبغي ئي دلمبراف االعتد اعندارة إلل اقبن مم تصنيفها لتي ترة وابها للمتاجظ لمحتفر اغي أصوللاي هلفئة هذه المالية في ا التزاماتلوا أصوللا

. تقوم اإلدارة فقط بتصنيف أداة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند 9ب معيار التقرير المالي الدولي جولة بمدلعاافقاً للقيمة ومية زالإبصفة 

 :عندما يتم استيفاء أحد المعايير التالية. يتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة المبدئياإلدراج 

 

 أو االعتراف باألرباح أو الخسائر عليها على  لتزاماتأو اال صوليزيل التصنيف، أو يقلل بشكل كبير، المعاملة غير المتسقة التي قد تنشأ من قياس األ

 أساس مختلف

 أو

 المالية، أو  صولالمالية )أو األ لتزاماتة من االإجمالي( جزًءا من 39بموجب معيار المحاسبة الدولي  2021يناير  1حتى  صول)واأل لتزاماتتمثل اال

طر أو (، التي تتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، وفقًا استراتيجية موثقة إلدارة المخا39كالهما بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 االستثمار

 أو

 ( التي تحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات المتضمنة، ما لم تقم 39بموجب المعيار المحاسبة الدولي  2021يناير  1حتى  صول)واأل لتزاماتاال

ال، يعتبر أداة مشابهة ألول مرة أن فصل  جوهرياً بتعديل التدفقات النقدية التي كان من الممكن أن يتطلبها العقد، أو كان واضًحا مع القليل من التحليل أو

 محظور. المشتق المضّمن
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 )تابع( المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لتزاماتواال صولاأل 3-2-6

 

المركز المالي بالقيمة العادلة. تسجل التغيرات في القيمة  قائمةالمالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في  لتزاماتالمالية واال صوليتم تسجيل األ

مخاطر المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بسبب التغيرات في  لتزاماتالعادلة في الربح والخسارة باستثناء الحركات في القيمة العادلة لال

م إعادة تدويرها إلى االئتمان الخاصة بالبنك. يتم تسجيل هذه التغيرات في القيمة العادلة في إحتياطي اإلئتماني الخاص من خالل الدخل الشامل اآلخر وال تت

و الخسائر  في إيرادات الفوائد أو مصروفات الربح أو الخسارة. تستحق الفائدة المكتسبة أو المتكبدة من األدوات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أ

 يتجزأ من الفوائد، على التوالي، باستخدام سعر الفائدة الفعلي، مع األخذ في اإلعتبار أي خصومات / عالوات وتكاليف معامالت مؤهلة تشكل جزًءا ال

ا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بإستخدام سعر الفائدة المطلوبة إلزاميًا والتي يتم قياسه صولاألدوات. يتم تسجيل الفائدة المكتسبة من األ

تشغيلية أخرى عند التعاقدية. يتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح من أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كإيرادات 

 إثبات الحق في السداد.

 

 القروض غير المسحوبة التزاماتوخطابات االعتماد والضمانات المالية  3-2-7

 

 .القروض التزاماتيصدر البنك ضمانات مالية وخطابات ائتمانية و

 

ام المالية )ضمن المخصصات( بالقيمة العادلة، كونها العالوة المستلمة. الحقاً لإلدراج المبدئي، يتم قياس التز بياناتيتم إدراج الضمانات المالية مبدئيًا في ال

أفضل تقدير  39الدخل، ووفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  قائمةالبنك بموجب كل ضمان بالقيمة األعلى للمبلغ المدرج مبدئياً، ناقًصا اإلطفاء المتراكم المدرج في 

مخصص خسائر اإلئتمان  9 مالية رقمإلعداد التقارير ال معيار الدوليالبموجب ن، أو نتيجة للضماللمصروفات المطلوبة لسداد أي التزام مالي ناجم عن 

 المتوقعة.

 

 .الدخل بصافي إيرادات الرسوم والعموالت على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان قائمةيتم إدراج العالوة المستلمة في 

 

يلتزم بموجبها البنك، خالل مدة االلتزام، بتقديم قرض بشروط محددة سلفاً للعميل. على  التزاماتالقروض غير المسحوبة وخطابات االعتماد هي  التزامات

، تقع هذه 2021يناير  1، تم تكوين مخصص إذا كان عقدًا مرهقًا، ولكن اعتباًرا من 39غرار عقود الضمانات المالية، وبموجب معيار المحاسبة الدولي 

 المتوقعة.خسائر اإلئتمان  العقود في نطاق متطلبات

 

م الموافقة على تقديم القروض على أساس يتث حي، بةولمسحر اغيالقروض  التزاماتت االعتماد واباطخولمالية ت االسمية للضمانااية دلتعاقالقيمة إن ا

 .26قعة المقابلة في إيضاح يتم اإلفصاح عن القيم اإلسمية لهذه األدوات مع خسائر اإلئتمان المتولمالي. ز اکرلمن افي بياالسوق، ال يتم إدراجها 

 

 المالية لتزاماتاال 3-2-8

 

 :، يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة بشكل عام على النحو التالي 9وفقًا معيار التقرير المالي الدولي 

 

  الدخل الشامل اآلخر. وضه في رعم يت لتزاماتبااللمتعلقة ن االئتماطر افي مخارات لتغيالی المنسوب إلة دلعاالقيمة افي ر لتغيامبلغ 

 رةلخساأو ابح رلالة في دلعاالقيمة افي ر لتغين المتبقية مالقيمة رض اعم يت. 

 

ل لة من خالدلعاالمصنفة بالقيمة المالية ت الخاصة بالمطلوبان االئتماافي مخاطر ات بالتغيرالدخل الشامل اآلخر المتعلق بشكل منفصل في الوارد لمبلغ إن ا

بدالً من ذلك، ينبغي إعادة تصنيف األرباح لمبالغ. ت وتم دفع المطلوباء إدراج الغاإحتى لو تم دة تدويره إلى الربح أو الخسارة، عاإلخسائر ال يتم ح أو ابارألا

 والخسائر االئتمانية إلى األرباح غير الموزعة ضمن حقوق الملكية عند عدم االعتراف بااللتزام ذي الصلة.
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 مشتقات األدوات المالية وأنشطة التحوط 3-2-9

 

الخسارة الناتجة يعتمد على ما يتم إدراج المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات ويعاد قياسها بالقيمة العادلة. طريقة االعتراف بالربح أو 

 البنك بعض المشتقات إما: تحوط، وإذا كان األمر كذلك، طبيعة البند الذي يتم تغطيته. يعين إذا تم تعيين مشتق كأداة

 

 معترف بها أو االلتزام الثابت )تغطية القيمة العادلة(؛ التزاماتأو  صول( تحوطات القيمة العادلة لأل1)

 )تغطية التدفق النقدي(؛ أو( تحوط من مخاطر محددة مرتبطة بأصل أو التزام أو صفقة متوقعة للغاية 2)

 .( تحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية )صافي تغطية االستثمارية(3)

 

ضات الناشئة عن يجعل البنك من استخدام األدوات المالية المشتقة إلدارة التعرض لسعر الفائدة، والعمالت األجنبية ومخاطر االئتمان، بما في ذلك التعر

القوية. من أجل إدارة مخاطر معينة، والبنك بتطبيق محاسبة التحوط للمعامالت التي تلبي المعايير المحددة. بعض  لتزاماتاية واالالمعامالت متوقعة للغ

ح أو الخسائر األربا قائمةاألدوات المشتقة غير مؤهلة لمحاسبة التحوط. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة ألي من تلك األدوات المالية المشتقة مباشرة في 

 .ضمن "إيرادات تشغيلية أخرى" اآلخر الدخل الشاملو

 

 .10-3ح إليضاافي ت لمحاسبة التوقف إلفصاحاوالفعالية م اتقييوط ولتحق اثيوتم يدتقم ت

 

 تحوطات القيمة العادلة

ادات التشغيلية األخرى. وفي لتغطية القيمة العادلة المعينة وتأهيل، يتم إدراج التغير المتراكم في القيمة العادلة لمشتقات التحوط في الربح أو الخسارة في اإلير

المركز  قائمةلقيمة الدفترية للبند التحوط في الوقت نفسه، يتم تسجيل التغير المتراكم في القيمة العادلة لبند التحوط التي تعزى إلى مخاطر التحوط كجزء من ا

و إنهاؤها أو المالي الموحد ومعترف بها أيضا في الربح أو الخسارة في اإليرادات التشغيلية األخرى . في حال انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أ

وط بأثر رجعي. لبنود التحوط المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم إطفاء الفرق ممارستها، أو حيث لم يعد التحوط يفي بمعايير محاسبة التحوط، وتوقف عالقة التح

. إعادة إحتساب سعر الفائدة الفعليبين القيمة الدفترية للبند التحوط عند اإلنهاء والقيمة االسمية على مدى الفترة المتبقية من التحوط األصلي باستخدام طريقة 

 .ثبات تعديل القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في الربح أو الخسارةإذا تم استبعاد بند التحوط، فإنه يتم إ

 

 تحوطات التدفقات النقدية

ً إدرا جها مباشرةً في حقوق بالنسبة للتدفقات النقدية المحددة والمؤهلة، إن الجزء الفعال من األرباح أو الخسائر المتراكمة من األداة المحوطة يتم مبدئيا

ي تحوط التدفقات النقدية. إن الجزء غير الفعال من الربح أو الخسارة من األداة المحوطة يتم إدراجها مباشرةً في إيرادات التشغيل المساهمين ضمن احتياط

 .األخرى في الربح أو الخسارة

 

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

ي الدخل الشامل اآلخر أو الخسارة, عندما تنتج معاملة التوقعات الحقاً في إدراج أصل غير مالي أو إلتزام غير مالي، فإن األرباح والخسائر المسجلة سابقاً ف

عند انتهاء األداة المحوطة أو بيعها أو إنهاؤها، أو ممارستها، أو عندما لم يعد التحوط  .يتم إلغاؤها من االحتياطي وتدرج في التكلفة المبدئية لألصل أو اإللتزام

امل اآلخر ويتم يلبي معايير محاسبة التحوط، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة التي تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر في ذلك الوقت تبقى في الدخل الش

التوقعات المحوطة في نهاية المطاف في الربح أو الخسارة. عندما لم يعد من المتوقع أن تحدث معاملة التوقعات، فإن األرباح إدراجها عندما يتم إدراج معاملة 

 .أو الخسائر المتراكمة التي تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر يتم تحويلها فوراً إلى الربح أو الخسارة
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 إعادة التصنيف 3-3

 

المالية. ال يتم إعادة تصنيف  صول، باستثناء الفترة التي تلي تغيير البنك لنموذج أعماله إلدارة األالمبدئيه المالية بعد إدراجها أصولال يعيد البنك تصنيف 

 .2021ه المالية في سنة التزاماته أو أصولالمالية أبدا. لم يقم البنك بإعادة تصنيف أي من  لتزاماتاال

 

 المالية لتزاماتواال  صولإلغاء اإلعتراف باأل 3-4

 

 :المالية صولاأل

 مالية مشابهة( عندما: أصولة إجمالييتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )أو حيث يكون منطبق جزء من األصل المالي أو جزء من 

 

 من األصل؛ أوينتهي الحق في إستالم التدفقات النقدية   •

ل إلتزام دفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون أي تأخير • جوهري إلى  يقوم البنك بتحويل حقوقه إلستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحمَّ

 طرف ثالث بمقتضى ترتيبات " من خالل تمرير "؛ و

َّ )أ( لقد قام البنك بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية  • بشكل جوهري ، أو )ب( لم يقم البنك بتحويل كما لم يحتفظ جوهرياً بكافة المخاطر ومنافع إما

   .الى حد كبير صولولكن قام بتحويل الرقابة والسيطرة على األ صولملكية األ

 

ً بجميع المخاطر أو إبرم ترتيبات تمرير، ولم يقم بت صولعندما قام البنك بنقل حقوقه في الحصول على التدفقات النقدية من األ حويل أو االحتفاظ جوهريا

ً في صولإلى مدى استمرار البنك في المشاركة في األ صول، تُدرج األصولأو نقل السيطرة على األ صولومنافع  األ . وفي هذه الحالة، يقوم البنك أيضا

التي يحتفظ بها البنك. المشاركة  لتزاماتأن تعكس الحقوق واالالمرتبطة تقاس على أساس  لتزاماتالمنقولة واال صولالمرتبطة. إن األ لتزاماتإدراج اال

والحد األقصى للمقابل الذي قد يطلب من  صولالمنقولة يتم قياسها بالمبلغ األقل بين القيمة الدفترية األساسية لأل صولالمستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األ

 .البنك سداده

 

 المالية لتزاماتاال

شروط المالي عندما يتم إستيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته. عندما يتم إستبدال إلتزام مالي بإلتزام آخر من نفس المقرض بيتم إلغاء اإللتزام 

إعتراف باإللتزام الجديد،  ومختلفة جوهرياً، أو بشروط اإللتزام الحالي ويتم تعديله جوهرياً، إن ذلك اإلستبدال أو التعديل يتم معاملته كإلغاء لإللتزام األصلي 

 .الدخل  للسنة قائمةويتم ادراج الفرق في القيم الدفترية في 

 

 المالية لتزاماتالمالية واال صولتعديالت على األ 3-5

 

 المالية صولاأل

 المعدل مختلفة بشكل جوهري.  لألصلإذا تم تعديل شروط األصل المالي، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية 

 

اف العترء الغاإيتم منتهية الصالحية و تعتبرفإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي كبير، لنقدية مختلفة بشكل ت التدفقاانت كاإذا 

باإلضافة إلى أي تكاليف معامالت مؤهلة. يتم احتساب أي رسوم مستلمة كجزء  لةدلعاالجديد بالقيمة المالي اباألصل اف العترايتم وألصلي المالي اباألصل 

 من التعديل على النحو التالي:

يتم تضمينها في القياس  ،الرسوم التي يتم أخذها في االعتبار عند تحديد القيمة العادلة لألصل الجديد والرسوم التي تمثل سداد تكاليف المعامالت المؤهلة ―

 لألصل؛ المبدئي

 و

 إيقاف اإلعتراف.الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند قائمة يتم تضمين الرسوم األخرى في  ―

 

تحقيق أقصى قدر من استرداد الشروط التعاقدية األصلية بدالً  إلىعادة  يهدفالتعديل فإن المقترض صعوبات مالية، يواجه إذا تم تعديل التدفقات النقدية عندما 

إنه يأخذ في من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة إلى حد كبير. إذا كان البنك يخطط لتعديل أصل مالي بطريقة تؤدي إلى التنازل عن التدفقات النقدية، ف

انظر أدناه(. يؤثر هذا النهج على نتيجة التقييم الكمي  ،لالطالع على سياسة الشطبيل )االعتبار أوالً ما إذا كان يجب شطب جزء من األصل قبل حدوث التعد

 عادة في مثل هذه الحاالت. تُستَوفىمن الدفاتر ال إيقاف اإلعتراف ويعني أن معايير 
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 )تابع( تعديالت على األصول المالية وااللتزامات المالية 3-5

 

 )تابع( األصول المالية

 

اف باألصل المالي، يقوم إذا كان تعديل شروط األصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال يؤدي إلى إلغاء االعتر

أو خسارة تعديل  كربحبالتعديل الناتج  البنك أوالً بإعادة حساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل ويعترف

أو خسارة التعديل ليعكس  ربحيتم تعديل معدل الفائدة الفعلي األصلي المستخدم لحساب  العائم،المالية ذات السعر  لألصولالربح أو الخسارة. بالنسبة  ضمن

ل المستلمة إلى تعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي المعدل تؤدي أي تكاليف أو رسوم متكبدة ورسوم التعدي. شروط السوق الحالية في وقت التعديل

 .ويتم إطفاءها على مدار المدة المتبقية لألصل المالي المعدل

 

القيمة. مع خسائر انخفاض مقترنة يتم عرض الربح أو الخسارة  ،مقترضللشروط األصول المالية بسبب صعوبات مالية على تم إجراء مثل هذا التعديل إذا 

 .وفي حاالت أخرى، يتم عرضها كإيرادات فائدة محسوبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

 

 ماليةاللتزامات اال

لة، يتم إثبات التزام يلغي البنك اإلعتراف بااللتزامات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتختلف التدفقات النقدية للمطلوب المعدل بشكل جوهري. في هذه الحا

المقابل المدفوع و ي تم إيقاف اإلعتراف بهالذالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي يتم اإلعتراف بمالي جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. 

اإللتزام المالي الجديد مع البنود  بما في ذلكالمقدرة االلتزامات ويشمل المقابل المدفوع األصول غير المالية المحولة، إن وجدت، ضمن األرباح أو الخسائر. 

 المعدلة.

 

يتم إعادة حساب التكلفة المطفأة لاللتزام بخصم التدفقات النقدية  عندهاالدفاتر،  في إدراجإيقاف التزام مالي على أنه شروط إذا لم يتم المحاسبة عن تعديل 

، يتم تعديل العائمالمالية ذات السعر  لإللتزاماتالمعدلة بسعر الفائدة الفعلي األصلي ويتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة في الربح أو الخسارة. بالنسبة 

يتم االعتراف بأية تكاليف ورسوم متكبدة أو خسارة التعديل ليعكس شروط السوق الحالية في وقت التعديل.  ربحاألصلي المستخدم لحساب  معدل الفائدة الفعلي

 .لفعلي على األداةلفائدة اكتعديل على القيمة الدفترية لاللتزام ويتم إطفاءها على مدار الفترة المتبقية من االلتزام المالي المعدل عن طريق إعادة حساب معدل ا

 

 المالية  صولانخفاض قيمة األ 3-6

 

 على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يقوم البنك بإثبات مخصصات خسارة اإلئتمان المتوقعة

 المالية التي هي أدوات الدين؛ صولاأل 

 عقود الضمان المالي الصادرة؛ و 

 القروض الصادرة التزامات. 

 

خسارة اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها  ال يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في استثمارات األسهم. يقيس البنك مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي

خسارة اإلئتمان  الذي يتم قياسها على أساس المبدئي المحتملة، باستثناء األدوات المالية األخرى التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف

 شهر. 12المتوقعة لمدة 

 

شهراً بعد  12شهر جزءاً من خسارة اإلئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث تقصير سداد أداة مالية ممكنة خالل  12تعتبر خسارة اإلئتمان المتوقعة لمدة 

 تاريخ التقرير.

 

 متوقعةقياس خسائر اإلئتمان ال 3-6-1

 :هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان. تقاس على النحو التالي خسائر اإلئتمان المتوقعة

 نقدية المالية التي ال تنخفض فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير: كالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات ال صولاأل

 ؛ د والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها(المستحقة للمنشأة وفقاً للعق

 ستقبلية المالية التي انخفضت قيمة االئتمان في تاريخ التقرير: بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الم صولاأل

 المقدرة؛

 ية القروض غير المسحوبة: كالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك في حالة سحب االلتزام والتدفقات النقد التزامات

 ة استالمها؛ وجماليالتي تتوقع اإل

 ا.هدادسترالمجموعة التي تتوقع المبالغ الحامل عن المتوقعة لتعويض ت المدفوعاالمالية: ت الضماناد اعقو 
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 )تابع(المالية  صولانخفاض قيمة األ 3-6

 

 نظرة عامة على مبادئ خسائر اإلئتمان المتوقعة 3-6-2

استبدال نهج  تغيير طريقة انخفاض قيمة خسائر التمويل لدى البنك بشكل جذري عن طريق 9تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم نتج عن 

، كان البنك يسجل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجميع مخاطر 2019يناير  1الخسارة المتكبدة بنهج الخسائر االئتمانية المتوقعة مستقبالً. اعتباًرا من 

انب التزامات التمويل وعقود الضمانات المالية. التمويل واألصول المالية للديون األخرى غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، إلى ج

 .9لتقارير المالية رقم عداد اال تخضع أدوات حقوق الملكية النخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي إل

 

مدى أعمارها خسائر االئتمان المتوقعة على خسائر االئتمان المتوقع حدوثها على مدى عمر األصل )خسائر االئتمان المتوقعة على  يستند مخصص

 شهًرا. 12لمدة  المحتملة(، ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلنشاء، وفي هذه الحالة، يستند المخصص على خسارة االئتمان المتوقعة

 

خسارة االئتمان المتوقعة الناتجة عن  التي تمثلخسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة،  شهًرا جزًءا من 12تمثل خسارة االئتمان المتوقعة لمدة 

 شهراً بعد تاريخ التقرير. 12أحداث تقصير سداد أداة مالية ممكنة خالل 

 

شهًرا إما على أساس فردي أو على أساس  12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، وخسارة االئتمان المتوقعة لمدة  يتم إحتساب كل من

 .اعتمادًا على طبيعة المحفظة المتضمنة لألدوات الماليةجماعي، 

 

، المبدئياالعتراف  وضع البنك سياسة إلجراء تقييم، في نهاية كل فترة تقرير، حول ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ

 الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لألداة المالية. التعثروذلك من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر 

 

ثة، كما هو موضح فيما بناءاً على العملية المذكورة أعاله، يقوم البنك بتجميع تعرضه لمخاطر التمويل في المرحلة األولى، والمرحلة الثانية، والمرحلة الثال

 :يلي

 

 المرحلة األولى

شهًرا. يشمل التعرض لمخاطر تمويل المرحلة  12لمدة  خسارة اإلئتمان المتوقعة البنك بإدراج مخصص على أساسعندما يتم إدراج التمويل ألول مرة، يقوم 

 .األولى أيضاً التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر اإلئتمان وتم إعادة تصنيف التعرض لمخاطر التمويل من المرحلة الثانية

 

 المرحلة الثانية

مويل زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ نشأتها، يقوم البنك بتسجيل مخصص لخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها عندما يظهر التعرض لمخاطر الت

من  يشمل التعرض لمخاطر تمويل المرحلة الثانية أيضاً التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر اإلئتمان وتم إعادة تصنيف التعرض لمخاطر التمويل المحتملة،

 ة الثالثة.المرحل

 

 المرحلة الثالثة

 تعتبر التعرض لمخاطر التمويل إنخفاض قيمة اإلئتمان. يقوم البنك بتسجيل مخصص لخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة.

 

، سيتم تطبيق المبدئيبعد اإلدراج شهًرا.  12عند اإلدراج المبدئي ألصل مالي، يقوم البنك بإدراج مخصص خسارة يعادل خسائر ائتمانية متوقعة لمدة 

 :المراحل الثالث في المقترحات على النحو التالي

 

 إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة 3-6-3

خسائر اإلئتمان المتوقعة استنادًا إلى سيناريوهات مرجحة محتملة ثالثة لقياس النقص النقدي المتوقع، مخصوًما بسعر تقريبي لسعر  يقوم البنك بإحتساب

 .ستالمهاالفائدة الفعلي. النقص النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة لمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة ا

 

 :فيما يلي والعناصر الرئيسية، على النحو التالي يتم توضيح آليات إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة

 

  م لدرة، إذا لمقرة الفتل اخالن معيت قوفي ط فقداد لسن اعف لتخلدث ايحد قخالل أفق زمني معين.  التعثر في السدادمال هو تقدير الحت التعثرإحتمال

 .ةظلمحفافي زال ال يومسبقاً ل لتسهيد استبعام ايت

 

  ييرات المتوقعة في التعرض للمخاطر هو تقدير التعرض للمخاطر في تاريخ تقصير مستقبلي، مع األخذ في االعتبار التغ التعثرالتعرض للمخاطر عند

بها، واألرباح  بعد تاريخ التقرير، بما في ذلك تسديد األصل والربح، سواء كان مقرراً بالعقد أو غير ذلك، والسحوبات المتوقعة على التسهيالت الملتزم

 .المستحقة من المدفوعات غير المسددة

 

  ويستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية قت معين. وفي اد لسداعن تخلف فيها ث لتي يحدالحالة الناتجة في رة الخسااي تقدير ه التعثرالخسارة الناشئة من

من التعرض  التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع البنك إستالمها، بما في ذلك من تحقيق أية ضمانات، إن وجدت. يتم التعبير عنها عادة كنسبة مئوية

 .التعثرخاطر عند للم
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 المركز المالي قائمةفي  عرض مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة 3-6-4

 :المركز المالي كما يلي قائمةاإلئتمان المتوقعة في  يتم عرض مخصصات خسائر

 

 ؛صولالمالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لأل صولاأل 
 ؛في االلتزامات األخرى القروض وعقود الضمان المالي: بصفة عامة، كمخصص التزامات 
 خسائر اإلئتمان المتوقعة على عنصر االلتزام بالقرض بشكل  حيث تشتمل األداة المالية على عنصر مسحوب وغير مسحوب، وال يستطيع البنك تحديد

ية منفصل عن المكون الخاص بالمكون المسحوب: يقدم البنك مخصص خسارة مجمعة لكال المكونين. يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من القيمة الدفتر
 ؛ وفي االلتزامات األخرى كمخصص المعروضالي للعنصر اإلجمالية للمكون المسحوب. يتم عرض أي زيادة في مخصص الخسارة عن المبلغ اإلجم

  المركز المالي ألن القيمة الدفترية لهذه  قائمةأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم إثبات مخصص خسارة في
 اجه في احتياطي القيمة العادلة.هي قيمتها العادلة. ومع ذلك، يتم اإلفصاح عن مخصص الخسارة ويتم إدر صولاأل

 

 أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 3-6-5

 قائمةالمالية في  صولخسائر اإلئتمان المتوقعة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تقلل من القيمة الدفترية لهذه األ إن

ل لشامل اخدلافي ة فأطلمابالتکلفة  أصوللس اقياد ينشأ عنذي لص اللمخصمساوي مبلغ م إدراج يتك، لن ذالً مدبالمركز المالي، والتي تظل عند القيمة العادلة. 

راكمة المدرجة في الدخل الشامل رة. يتم إعادة تدوير الخسائر المتلخساتحميل مصروف مقابل على الربح أو امع م، کرالمتالقيمة افي ض نخفااکمبلغ اآلخر 

 .صولاآلخر إلى األرباح والخسائر عند استبعاد األ

 

 بطاقات االئتمان والتسهيالت المتجددة األخرى  3-6-6

ة متنوعة من تسهيالت السحب على المكشوف للشركات وتجارة التجزئة وبطاقات االئتمان، والتي يحق للبنك فيها إلغاء إجمالييتضمن عرض منتجات البنك 

من ذلك بإحتساب خسائر و / أو تقليل التسهيالت بإشعار يوم واحد. ال يحد البنك من تعرضه لمخاطر خسائر اإلئتمان لفترة اإلشعار التعاقدي، ولكنه يقوم بدالً 

، وإجراءات البنك المستقبلية للتخفيف من التعثر في السدادتمان المتوقعة على مدى فترة تعكس توقعات البنك بشأن سلوك العميل، واحتمال حدوث اإلئ

ك خسائر اإلئتمان المخاطر، التي يمكن أن تتضمن خفًضا أو إلغاء التسهيالت. بناءاً على الخبرة السابقة وتوقعات البنك، فإن الفترة التي يحسب فيها البن

 المتوقعة لهذه المنتجات، هي خمس سنوات للشركات وسبع سنوات لمنتجات تجارة التجزئة.

 

 المالية المعاد هيكلتها صولاأل  3-7

للمقترض، يتم  المالية الحالية بأصل جديد بسبب الصعوبات المالية صولفي حالة إعادة التفاوض على شروط األصل المالي أو تعديلها أو استبدال أحد األ

 .خسائر اإلئتمان المتوقعة على النحو التالي إجراء تقييم ما إذا كان يجب استبعاد األصل المالي وقياس

 

  جها في إدرايتم ل لمعدالمالي األصل الناتجة عن المتوقعة النقدية ت التدفقان افإد، لموجواباألصل اف العترء الغاإلى إلمتوقعة الهيكلة دة اعادي إلم تؤإذا

 .دلموجواألصل امن ي لنقدالعجز إحتساب ا

 الجديدة على أنها  صولإذا أدت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء اإلعتراف باألصل الموجود، عندئذ يتم التعامل مع القيمة العادلة المطفأة المتوقعة لأل

المالية الموجودة التي  صولا المبلغ في احتساب عجز النقدية من األالتدفق النقدي النهائي من األصل المالي الموجود في وقت استبعاده. يتم تضمين هذ

 .تم خصمها من التاريخ المتوقع إللغاء إدراجها إلى تاريخ التقرير باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي

 

 مالية منخفضة القيمة إئتمانية أصول  3-8

 

المالية للديون المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  صولالمالية المدرجة بالتكلفة المطفأة واأل صولبتقييم ما إذا كانت األفي تاريخ كل تقرير، يقوم البنك 

 هي منخفضة القيمة ائتمانية. األصل المالي هو "منخفض القيمة االئتمانية" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية الشامل اآلخر

 .المستقبلية المقدرة لألصل المالي

 

 :التالية التي يمكن مالحظتها بياناتإن األدلة على أن األصل المالي هو منخفض القيمة االئتمانية تتضمن ال

 

 صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ 

  أو التأخر عن الدفع؛ التعثرخرق للعقد مثل حدث 

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

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

 اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية. 

 

ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم إستالم إن القرض الذي تم إعادة التفاوض عليه بسبب تدهور حالة المقترض عادة يعتبر إئتمان منخفض القيمة 

ئة المتأخر عن التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل ملحوظ وليس هناك مؤشرات أخرى إلنخفاض القيمة. باإلضافة إلى ذلك، يعتبر قرض تجارة التجز

 .يوًما أو أكثر منخفض القيمة 90الدفع لمدة 
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 )تابع( مالية منخفضة القيمة إئتمانية أصول  3-8

 

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

 

 تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد السندات. 

  وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانيةتقييمات. 

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

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

 العامة للحكومات والوكاالت  بياناتالمالذ األخير" لذلك البلد، وكذلك النية، التي تعكسها الالدعم الالزم "كمقرض  آليات الدعم الدولية القائمة لتوفير

 عايير المطلوبة.الستخدام هذه اآلليات. ويشمل ذلك تقييماً لعمق تلك اآلليات، وبغض النظر عن النية السياسية، سواء كانت هناك القدرة على الوفاء بالم

 

 الشطب  3-9

ض أوراق الدين )إما جزئياً أو كلياً( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي الستردادها. وهذا هو الحال عموًما عندما يقرر البنك أن المقتريتم شطب القروض و

المالية المشطوبة خاضعة  صولأو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، قد تظل األ أصولليس لديه 

 .السترداد المبالغ المستحقة البنك ألنشطة اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات

 

 توثيق التحوط وتقييم الفعالية والتوقف 3-10

ً بتصنيف وتوثيق عالقة التحوط التي يرغب البنك في تطبيق محاسبة التحوط عليها، وه دف إدارة المخاطر في بداية عملية التحوط، يقوم البنك رسميا

وكيفية تقييم المنشأة ما  واستراتيجية القيام بالتحوط. يجب أن تشتمل تلك الوثائق على تحديد أداة التحوط، والبند المتحوط له، وطبيعة المخاطر التي يتم تحوطها

فية تحديده نسبة التحوط(. من المتوقع أن تكون هذه إذا كانت عالقة التحوط تستوفي متطلبات فعالية التحوط )بما في ذلك تحليل مصادر عدم التحوط وكي

قرير أو عند حدوث التحوطات فعالة للغاية في تحقيق تغييرات التقاص في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ويتم تقييمها على أساس مستمر في تاريخ كل ت

تي أوالً. يتعلق التقييم بالتوقعات حول فعالية التحوط، وبالتالي فهو يتطلع إلى تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على متطلبات فعالية التحوط، أيهما يأ

 .المستقبل فقط

 

 :تؤهل عالقة التحوط لمحاسبة التحوط إذا استوفت جميع متطلبات الفعالية التالية

 وجود "عالقة اقتصادية" بين البند المحوط واألداة التحوطية؛ –

 على تغيرات القيمة" الناتجة عن تلك العالقة االقتصادية؛ و إن تأثير مخاطر االئتمان ال "يهيمن –

ها المنشأة فعليًا نسبة التحوط لعالقة التحوط هي ذاتها الناتجة عن كمية البند المحوط التي تقوم المنشأة بتحوطه فعليًا وكمية أداة التحوط التي تستخدم –

 لتحوط تلك الكمية من البند المحوط.

 

ء أداة التحوط أو األدوات، أو عندما لم تعد عالقة التحوط تفي بهدف إدارة المخاطر أو معايير محاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة عندما يتم بيع أو إنها

ي النهاية في لمتحقق فمتراكمة تم إدراجها في الدخل الشامل األخر في ذلك الوقت تبقى في الدخل الشامل األخر ويتم إدراجها عندما يتم إثبات معاملة التحوط ا

خر على الفور إلى الربح الربح أو الخسارة. عندما ال يتوقع حدوث معاملة التوقع، يتم تحويل الربح أو الخسارة المتراكمة التي تم تسجيلها في الدخل الشامل اآل

 .أو الخسارة

  

 .تقريرة فتركل لك في ذبعد ط ولتحواية عالقة ابطريقة مماثلة عند بدط لتحواتقييم لفعالية اء لبنك بإجرم ايقو

 

وط. ممنوع التوقف االختياري عندما يتم استيفاء معايير التأهيل. في لتحالة لعالقة ؤهلمر ابالمعاييء فاولن اعف قوما تتدبکاملها عنوط لتحاعالقة ف يقام إيت

بالنسبة لتحوطات القيمة العادلة الفعالة لألدوات المالية ذات  حالة التوقف، يتم إدراج أي تغيرات الحقة في القيمة العادلة ألداة التحوط في الربح أو الخسارة.

بح أي ريظل ، لنقديةت الفعالة للتدفقاللتحوطات ابالنسبة إستحقاقات ثابتة، يتم إطفاء أي تعديل ناتج عن محاسبة التحوط على المدى المتبقي لتاريخ اإلستحقاق. 

التحوط. إذا لم يعد من المتوقع حدوث معاملة لمساهمين حتى تحصل معاملة ق المساهمين في حقوا قجة في حقورلمدط التحوأداة اكمة على امتررة خساأو 

 التحوط، يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.

 

 النقد وما في حكم النقد         3-11

النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وودائع وإيداعات في أسواق المال وسندات الخزينة يشتمل النقد وما في حكم النقد على 

 .المركز المالي قائمةوشهادات اإليداع التي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ. تدرج مبالغ النقد وما في حكم النقد بالتكلفة المطفأة  ب
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 تحديد القيم العادلة 3-12

يتم تحديد القيم العادلة  .المالية وغير المالية لتزاماتواال صوليتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للبنك تحديد القيمة العادلة لكل من األ

وعندما ينطبق، يتم اإلفصاح عن معلومات حول اإلفتراضات التي بني  .ألغراض القياس و/أو ألغراض اإلفصاح وفقاً لعدد من السياسات والطرق المحاسبية

 .(33)راجع إيضاح   .عليها تحديد القيم العادلة في اإليضاحات الخاصة بذلك األصل أو اإللتزام

 

 .أو المدفوعة لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس صوليمة العادلة هو السعر الذي سوف يستلم لبيع أحد األإن الق

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

  ،أوفي السوق الرئيسي ألصل أو التزام 

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

 .يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول البنك

 

اإللتزام، على افتراض أن  يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو

 .المشاركين في السوق سيتصرفون بناءاً على أفضل مصلحة إقتصادية

 

في أعلى وأفضل  صولغير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األ صولإن قياس القيمة العادلة لأل

 .في أعلى وأفضل استخدام لها صولالمشاركين اآلخرين في السوق من شأنه استخدام األ استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى

 

كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام المدخالت ذات الصلة القابلة للمالحظة إلى  بياناتيستخدم البنك أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف حيث تتوفر 

 .ت غير قابلة للمالحظة إلى أدنى حدأقصى حد والتقليل من استخدام المدخال

 

المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، يتم  بياناتالتي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في ال لتزاماتواال صوليتم تصنيف جميع األ

 :دلة ككلوصفها على النحو التالي، بناءاً على مدخالت أقل مستوى الهامة لقياس القيمة العا

  المماثلة؛ لتزاماتأو اال صولمدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة لأل – 1المستوى  

  تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛ - 2المستوى 

  مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى - 3المستوى. 

 

المالية على أساس متكرر، يحدد البنك سواء التحويالت قد وقعت بين المستويات في التسلسل  بياناتالتي يتم إدراجها في ال لتزاماتواال صولبالنسبة لأل

 .ام لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مشمولة بالتقريرالهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناءاً على مدخالت أقل مستوى ه

 

لهذا  .التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية للبنك لتزاماتواال صولفي تاريخ كل تقرير، يقوم البنك بتحليل الحركات في قيم األ

 .ئيسية المطبقة في آخر تقييم بموافقة المعلومات في حساب التقييم مع العقود والوثائق ذات الصلة األخرىالتحليل، يقوم البنك بالتحقق من المدخالت الر

 

 .مع مصادر خارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان التغيير هو معقول لتزاماتواال صوليقوم البنك أيضاً، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة لكل األ

 

ومستوى  لتزاماتأو اال صولعلى أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األ لتزاماتواال صولعن القيمة العادلة، قام البنك بتحديد فئات األلغرض اإلفصاحات 

 .التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2021ديسمبر  31في  كما

- 23 - 

 

 

  حول القوائم الماليةإيضاحات 

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 (تابعالسياسات المحاسبية الهامة  )  3 

 

 المباني  والمعدات  3-13

  .مبدئيا بالتكلفة أو بالتكلفة المطفئة الممتلكات والمعداتيتم قيد 

 

 اإلدراج والقياس (أ

المشتراة التي تعد جزًءا ال يتجزأ من  ياتيتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. تتم رسملة البرمج

الممتلكات والمعدات، يتم المحاسبة عنها  ضمنألجزاء مهمة من بند أعمار إنتاجية مختلفة ت هناك وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات. إذا كان

في الربح  ىاآلخر اإليراداتمن استبعاد بند من الممتلكات والمعدات ضمن  أي مكسب أو خسارةإدراج كبنود منفصلة )مكونات رئيسية( للممتلكات والمعدات. يتم 

 أو الخسارة.

 

 التكاليف الالحقة (ب

النفقات إلى البنك. يتم دفع تكاليف اإلصالحات والصيانة تلك تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة ب

 مرة عند تكبدها.المست

 

 االستهالك (ج

دى األعمار اإلنتاجية يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات مطروًحا منها القيم المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على م

 الربح أو الخسارة. ال يتم استهالك األرض. ضمنها بشكل عام إدراجالمقدرة، ويتم 

 

يتم احتساب االستهالك بالقسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر  .رض واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة واختبار انخفاض القيمة، إن وجدتدرج األ

 .بخالف األرض المملوكة للبنك والتي ليس لها عمر محدد، واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الممتلكات والمعداتلجميع 

 

القسط الثابت على مدى  حق االستخدام على أساس  أصول(. يتم إهالك 8المركز المالي )ايضاح  قائمةحق االستخدام مع المشتريات والمعدات في  أصولوترد 

 مدة اإليجار.

 

 تم تقدير معدالت اإلستهالك على األعمار اإلنتاجية كالتالي:

 

 سنة 40إلى  25من  للبنك  مملوكةمباني على أراضي 

 سنوات 10إلى  3من  مستأجرة    عقاراتمباني على 

 )مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقصر(

 سنوات 4 السيارات 

 سنوات 10إلى  3من  األثاث 

 سنة 20إلى  5من  المعدات 

 

 .مركز مالي قائمةإذا اقتضت الحاجة في تاريخ كل  صولتتم مراجعة  وتعديل القيمة المتبقية و العمر اإلنتاجي لأل  

 

 ضمانات بصدد البيع 3-14 

أو  تظهر العقارات على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق للقروض والسلفيات المتعلقة  .يقتني البنك من حين آلخر عقارات كتسوية لبعض القروض والسلفيات

من اإلستبعاد، والخسائر غير المحققة من إعادة التقييم، يتم اإلعتراف بها في  الربح أو  الناتجة.الربح أو الخسارة  .، أيهما أقلصولالقيمة العادلة الحالية لتلك األ

 .للسنة الخسارة

  

 الودائع   3-15

 .يتم إدراج جميع ودائع أسواق المال والعمالء بالتكلفة المطفئة بإستخدام سعر الفائدة الفعلي 

 

 أموال مقترضة أخرى 3-16

وتدرج اإلقتراضات الحقاً بالتكلفة المطفأة، ويدرج أي  .بالقيمة العادلة في تاريخ المعاملةتدرج اإلقتراضات األخرى متضمنةً اإليداعات الثانوية الخاصة بشكل مبدئي 

 .فترة اإلقتراضات بإستخدام سعر الفائدة الفعليللسنة  على مدار .فرق بين المتحصالت، مخصوماً منها تكاليف المعاملة، وقيمة اإلسترداد ب الربح أو الخسارة
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 الضرائب الحالية والمؤجلة 3-17

  .يتم تكوين مخصص للضرائب وفقا للقوانين الضريبية المعمول بها في كل بلد يمارس فيه البنك أعماله
 

الضريبة الجارية والمؤجلة. وتُدَرج ضريبة الدخل في قائمة الدخل، باستثناء ما يتعلق منها ببنود  تتألف ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر السنة من

  .ُمدرجة بشكل مباشر في حقوق الملكية، عندها  يتم إدراجها في حقوق الملكية
 

لخاضعة للضريبة للسنة وأي تعديل على الضريبة تتكون الضريبة الحالية من الضريبة المتوقعة المستحقة الدفع أو المستحقة على الدخل أو الخسارة ا

لمبلغ مستحقة الدفع أو مستحقة القبض فيما يتعلق بالسنوات السابقة. إن مبلغ الضريبة الحالية مستحقة الدفع أو مستحقة القبض هو أفضل تقدير 

إن وجدت. يتم قياسها باستخدام معدالت الضرائب المطبقة الضريبة المتوقع دفعه أو استالمه والذي يعكس حالة عدم اليقين المتعلقة بضرائب الدخل، 

 في تاريخ التقرير. تشمل الضريبة الحالية أيًضا أي ضريبة ناتجة عن توزيعات األرباح.
 

صل. يتم يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي الذي يحتمل معه توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن في مقابلها استخدام األ

 الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل معه تحقيق المنفعة الضريبية ذات الصلة. أصولتخفيض 
 

ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة  لتزاماتواال صوليتم إدراج الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لأل

 ال يتم إدراج الضريبة المؤجلة نظراً لما يلي: ألغراض الضرائب.

 

في معاملة ال تمثل اندماج أعمال وال تؤثر على الربح أو الخسارة المحاسبية أو  لتزاماتواال صولالفروق المؤقتة عند اإلدراج المبدئي لأل .أ

 الخاضعة للضريبة؛ و

الحد الذي يكون فيه البنك قادًرا على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة إلى  .ب

 ومن المحتمل أال تنعكس في المستقبل المنظور؛ و

 الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن اإلدراج المبدئي للشهرة. .ج
 

والفروق المؤقتة القابلة للخصم إلى الحد الذي يحتمل معه توفر  الضرائب المؤجلة للخسائر واالعتمادات الضريبية غير المستخدمة أصوليتم إدراج 

في مقابلها. يتم تحديد األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة على أساس عكس الفروق  صولأرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن استخدام تلك األ

بة غير كاٍف إلدراج أصل الضريبة المؤجلة بالكامل، يتم األرباح المستقبلية المؤقتة الخاضعة للضريبة. إذا كان مبلغ الفروق المؤقتة الخاضعة للضري

 أصولمراجعة الخاضعة للضريبة في االعتبار، بعد تعديلها لعكس الفروق المؤقتة الحالية، بناًء على خطط أعمال الشركات الفردية التابعة للبنك. تتم 

لى الحد الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقيق منفعة ضريبية ذات صلة؛ يتم عكس هذه الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها إ

 التخفيضات عندما يتحسن احتمال تدفق أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة.
 

الضريبة المؤجلة غير المدرجة في تاريخ كل تقرير ويتم إدراجها إلى الحد الذي يحتمل معه توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة  أصوليعاد تقييم 

 في مقابلها. صوليمكن استخدام تلك األ
 

معدالت الضريبية المطبقة في تاريخ يتم قياس الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة التي يتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند عكسها، باستخدام ال

 التقرير، والتي تعكس عدم اليقين المتعلق بضرائب الدخل، إن وجدت.
 

ه التزاماته وصوليَعكس قياس الضريبة المؤجلة التبعات الضريبية التي ستنجم عن الطريقة التي يتوقع بها البنك استرداد أو تسوية القيمة الدفترية أل

ا الغرض، يُفترض استرداد القيمة الدفترية للعقار االستثماري المقاس بالقيمة العادلة من خالل البيع، ولم يدحض البنك هذا في تاريخ التقرير. ولهذ

 االفتراض.
 

 االئتمانية  صولاأل 3-18

 .هذه القوائم الماليةاألصول التي يحتفظ بها البنك بصفة عهدة أو أمانة ال تُعامل على أنها أصول للبنك، و بالتالي فهي ال تدخل ضمن 
 

 المخصصات    3-19

ا يتم إثبات المخصصات إذا كان على البنك أي التزام )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق وإن تكلفة تسوية اإللتزام محتملة ويمكن قياسه 

 .بموثوقية
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 سندات دائمة      3-20

ً لموضوع شروط تعاقد األداة. السندات الدائمة للبنك ليست قابلة يقوم البنك  بتصنيف األدوات الرأسمالية كالتزامات مالية أو أدوات أسهم وفقا

عرضها لالسترداد من قبل مالكيها وتحمل الحق في الحصول على التوزيع التي هي غير تراكمية وبناءاً على تقدير مجلس اإلدارة. وفقا لذلك، يتم 

 .أنها عنصر ضمن حقوق المساهمينعلى 
 

 المقاصة     3-21

المالية ويتم التقرير عن الصافي في قائمة المركز المالي فقط إذا كانت هناك حقوق قانونية قابلة التنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف  لتزاماتواال صولتتم مقاصة األ

ساس يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أ .بها وينوي البنك إما أن يسدد على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقق األصل وسداد اإللتزام في نفس الوقت

ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالصافي فقط عندما يكون مسموًحا ب لألرباح والخسائر الناشئة عن معامالت البنك المماثلة مثل نشاط بالنسبة ، أو ذلك وفقا

 المتاجرة للبنك.

 

 االعتراف باإليرادات    3-22

وال بد من إستيفاء المعايير التالية المحددة  قبل  .دية الى البنك واإليرادات يمكن قياسها بصورة موثوقةيدرج اإليراد إلى الحد الذي يحتمل معه تدفق منافع اقتصا

 .إدراج اإليراد

 

 الفوائد واإليرادات والمصروفات المماثلة

 

 معدل الفائدة الفعلي

"معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل الذي يخصم بالضبط إن يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفوائد في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

 المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألداة المالية من أجل:

 أو ؛فترية لألصل الماليإجمالي القيمة الد –

 .التكلفة المطفأة لاللتزام المالي –

 

المشتراة أو المنشئة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع  األصول عداعند احتساب معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالية 

انية المالية المشتراة أو الناشئة ذات القيمة االئتم لالصولاألخذ في االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية، ولكن ليس الخسائر االئتمانية المتوقعة. بالنسبة 

 يشتملاالئتمانية المتوقعة. المنخفضة، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي المعدل حسب االئتمان باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بما في ذلك الخسائر 

ا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. تتضمن تكاليف تكاليف المعامالت والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءً على احتساب معدل الفائدة الفعلي 

 المعاملة التكاليف اإلضافية التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى حيازة أو إصدار أصل مالي أو التزام مالي.

 

 التكلفة المطفأة وإجمالي القيمة الدفترية

مطروًحا منه أقساط  المبدئييتم قياس األصل المالي أو االلتزام المالي به عند االعتراف ي المبلغ الذي فالمالي أو االلتزام المالي  "التكلفة المطفأة" لألصلتتمثل 

المالية،  صولومبلغ االستحقاق، وبالنسبة لأل المبدئي المبلغ هذا السداد الرئيسية، زائد أو ناقص االستهالك التراكمي باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين

التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعديل أي مخصص خسارة  في"إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي" يتمثل ة ائتمانية متوقعة. معدالً ألي مخصص خسار

 ائتمانية متوقعة.

 

 حساب ايرادات الفوائد والمصروفات

صل مالي أو التزام مالي. عند احتساب إيرادات ومصروفات الفوائد، يتم دراج المبدئي أليتم احتساب معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو االلتزام المالي عند اإل

االئتمانية( أو على التكلفة المطفأة لاللتزام. يتم تعديل ته قيم تعرض إلنخفاضتطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل )عندما ال يكون األصل 

تعكس التحركات في أسعار الفائدة في السوق. يتم أيًضا تعديل حتى  العائمتقدير الدوري للتدفقات النقدية لألدوات ذات السعر معدل الفائدة الفعلي كنتيجة إلعادة ال

 معدل الفائدة الفعلي لتعديالت تحوط القيمة العادلة في التاريخ الذي يبدأ فيه إطفاء تعديل التحوط.

 

االئتمانية بعد التحقق المبدئي، يتم احتساب دخل الفائدة عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على  قيمتها ضتانخفالمالية التي  صول، بالنسبة لألوعلى كل حال

المالية التي  صولأساس اإلجمالي. بالنسبة لأل علىالفوائد  إيراداتيعود حساب  عندها، ةئتمانيمنخفض القيمة اإلالتكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا لم يعد األصل 

عند التحقق المبدئي، يتم احتساب إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان على التكلفة المطفأة قيمتها االئتمانية ضت النخفاض تعر

 لألصل. ال يعود احتساب دخل الفوائد إلى األساس اإلجمالي، حتى لو تحسنت مخاطر االئتمان لألصل.
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 االعتراف باإليرادات    3-22

 

 عرضال

 ما يلي:وتتضمن  ىخراأل ةالشامل واإليراداتالربح أو الخسارة  قائمةإيرادات الفوائد المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية في  يتم عرض
 ؛المطفأةمقاسة بالتكلفة الالمالية  لتزاماتالمالية واال صولالفائدة على األ –

 ؛اإليرادات الشاملة األخرىالفائدة على أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  –

ة للفوائد، في نفس الفترة الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة في مشتقات التحوط المؤهلة المحددة في تحوطات التدفقات النقدية للتغيرات في التدفقات النقدي –

 الفوائد؛ اتمصروف /إيراداتالتدفقات النقدية المحوطة على التي تؤثر فيها 

 مخاطر أسعار الفائدة؛ وة لالعادلالقيمة تحوطات المحددة في الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة في مشتقات التحوط المؤهلة  –

 

اإليجار. مديونيات إيرادات الفوائد على على قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى إيرادات الفوائد األخرى المعروضة في  تشتمل

 :على ما يلي قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرىتتضمن مصروفات الفوائد المعروضة في 
 المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. لتزاماتاال –

الفترة ة للفوائد، في نفس الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة في مشتقات التحوط المؤهلة المحددة في تحوطات التدفقات النقدية للتغيرات في التدفقات النقدي –

 ؛التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المحوطة على إيرادات/ مصروفات الفوائد

 يجار.اإلعقود مصروفات الفوائد على التزامات  –

 

لبنك ويتم عرضها التي يقوم بها العمليات المتاجرة طارئة بالنسبة  تعتبرالتجارية  لتزاماتواال صولإيرادات ومصروفات الفوائد على جميع األإن 

المتاجرة. يتم عرض إيرادات ومصروفات  إيراداتالتجارية في صافي  لتزاماتواال صولالقيمة العادلة لأل ضمنمع جميع التغييرات األخرى 

صافي الدخل ومن األدوات المالية  ضمن المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لتزاماتالمالية األخرى واال صولالفوائد على األ

التدفقات النقدية بشكل متوافق مع  ضمن قائمةرسملة األخرى بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة. يتم عرض التدفقات النقدية المتعلقة بالفوائد الم

 التدفقات النقدية للفوائد التي لم تتم رسملتها.
 

 إيرادات الرسوم والعموالت

 

الفائدة  سعرة متنوعة من الخدمات التي يقدمها لعمالئه. اإليرادات من الرسوم، والتي ال تشكل جزًءا ال يتجزأ من إجمالييحقق البنك إيرادات رسوم وعموالت من 

 15 لمعيار التقرير المالي الدوليوفقًا  محاسبتها، ويتم ت التي يقدمها البنك إلى عمالئهاة متنوعة من الخدماإجمالي، يتم الحصول عليها من الفعلي لألداة المالية

الرسوم من قبل البنك بناًء على المقابل  إيرادات، يتم قياس 15 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقممع العمالء" ". بموجب  المبرمة "اإليرادات من العقود

منتج أو خدمة إلى  على السيطرةالبنك اإليرادات عندما ينقل  صيلها نيابة عن أطراف ثالثة. يدرجمع العميل ويستثني المبالغ التي يتم تح المبرم المحدد في العقد

 اليتين:يمكن تقسيم إيرادات الرسوم إلى الفئتين الت عميل.

 

 إيرادات الرسوم المحققة من الخدمات التي يتم تقديمها على مدى فترة معينة من الزمن 

، وإدارة صولاأل الرسوم المحققة من تقديم خدمات على مدى فترة معينة من الزمن وتستحق خالل تلك الفترة ،  و تشمل هذه الرسوم إيرادات العموالت وإدارة

 .رسوم الخدمات االستشاريةصناديق األمانة وغيرها و 

 

ليف إضافية( رسوم التزام قرض للقروض التي من المحتمل أن يكون سحب القروض والرسوم األخرى ذات الصلة باإلئتمان هي مؤجلة )جنبا إلى جنب مع أي تكا

ه، يتم إدراج رسوم التزام القرض على مدى فترة عندما يكون من غير المرجح أن القرض سيتم سحب .ويتم إدراجها كتعديل لسعر الفائدة الفعلي على القرض

 .االلتزام على أساس القسط الثابت

 

 والعموالت من العقود المبرمة مع العمالء بناًء على المقابل المحدد في العقد مع العميل. يعترف البنك باإليرادات عندما ينقل السيطرةإيرادات الرسوم يتم قياس 

 على إحدى الخدمات إلى العميل.

 

ة وسياسات االعتراف يوفر الجدول التالي معلومات حول طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء في العقود المبرمة مع العمالء، بما في ذلك شروط الدفع الهام

 باإليرادات ذات الصلة.

 

 المحملة بالتزامات.والسياسة المحاسبية للعقود  9رقم لتقارير المالية عداد الرسوم والعموالت في نطاق المعيار الدولي إلالخاصة باللسياسة المحاسبية 
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 )تابع( االعتراف باإليرادات    3-22

 

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء، بما في ذلك شروط  نوع الخدمة

 مةهاالدفع ال

المعيار الدولي اإليرادات بموجب إدراج سياسات 

 15 رقم لتقارير الماليةعداد اإل

األفراد والشركات، بما من عمالء لل بنكيةيقدم البنك خدمات  لألفراد والشركات البنكيةالخدمات 

تسهيالت السحب على المكشوف وفي ذلك إدارة الحسابات 

وبطاقات االئتمان ورسوم  ومعامالت العمالت األجنبية

 .اتالخدم

يتم تحميل رسوم اإلدارة المستمرة للحساب على حساب 

ً العميل  . يحدد البنك األسعار بشكل منفصل لعمالء شهريا

ألفراد والشركات في كل والية قضائية من ا البنكيةالخدمات 

 على أساس سنوي.

للتبادل ومعامالت بالنسبة يتم تحميل رسوم المعامالت 

على حساب العمالت األجنبية والسحب على المكشوف 

 العميل عند إجراء المعاملة.

رسوم الخدمة على أساس شهري وتستند إلى  تحميليتم 

 معدالت ثابتة تتم مراجعتها سنويًا من قبل البنك.

اإليرادات من خدمة الحساب ورسوم إدراج يتم 

 بمرور الوقت عند تقديم الخدمات. اتالخدم

المتعلقة بالمعامالت في إدراج اإليرادات يتم 

 قت الذي تتم فيه المعاملة.الو

في البنك خدمات  البنكي يقدم قطاع خدمات االستثمار البنكيخدمة االستثمار 

بالتمويل، بما في ذلك إدارة القروض  تتعلقمتنوعة 

وخدمات الوكالة وإدارة القروض المشتركة وتنفيذ معامالت 

 واالكتتاب في األوراق المالية. العمالء مع البورصات

يتم تحميل رسوم الخدمات المستمرة سنويًا في نهاية السنة 

، إذا أنهى وعلى كل حالعلى حساب العميل.  الميالدية

تحصيل عند اإلنهاء يتم  ديسمبر، 31العميل العقد قبل 

 رسوم الخدمات المقدمة حتى تاريخه.

يتم فرض رسوم المعامالت إلدارة القرض المشترك وتنفيذ 

في األوراق المالية عند إجراء  المعامالت واالكتتاب

 المعاملة.

اإليرادات من خدمات الوكالة اإلدارية إدراج يتم 

إدراج بمرور الوقت عند تقديم الخدمات. يتم 

 31المبالغ التي سيتم تحصيلها من العمالء في 

 ديسمبر كذمم مدينة تجارية.

اإليرادات المتعلقة بالمعامالت في إدراج يتم 

 فيه المعاملة.الوقت الذي تتم 

 يقدم البنك خدمات إدارة األصول. خدمة إدارة األصول

يتم احتساب رسوم خدمات إدارة األصول على أساس نسبة 

من رصيد  هامئوية ثابتة من قيمة األصول المدارة وخصم

 حساب العميل على أساس شهري.

رسوم مقدمة غير قابلة بفرض البنك  يقومذلك،  عالوة على

 فتح حساب.لالسترداد عند 

يتم إدراج اإليرادات من خدمات إدارة األصول 

 بمرور الوقت عند تقديم الخدمات.

تؤدي الرسوم المقدمة غير القابلة لالسترداد إلى 

للخدمات المستقبلية ويتم  جوهريةنشوء حقوق 

يكون من ها كإيرادات خالل الفترة التي إدراج

خاللها استمرار العميل في تلقي خدمات  المتوقع

 .إدارة األصول

 

 إيرادات الرسوم من تقديم خدمات المعامالت

ق المالية أو شراء أو الرسوم الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على الصفقة لصالح طرف ثالث، مثل هذا الترتيب من اقتناء أسهم أو غيرها من األورا

رسوم أو مكونات الرسوم التي ترتبط على أداء معين يتم إدراجها بعد الوفاء  .منتجات التأمين يتم إدراجها عند إتمام الصفقة ذات الصلة بيع الشركات، وبيع

 .بالمعايير ذات الصلة

 

 إيرادات توزيعات أرباح 

 .يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ حق البنك في إستالمها 

 

 المتاجرةصافي دخل 

 جميع التغيرات في القيمة العادلة. ويشمل، بالمتاجرة في األصول وااللتزاماتناقص الخسائر المتعلقة  األرباحصافي دخل المتاجرة من  يتألف
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 عقود إعادة الشراء والبيع      3-23

ً للسياسات المحاسبية المتعلقة reposالمباعة مع التعهد بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد ) صولإدراج األ يتم ( في قائمة المركز الماليويتم تقييمها وفقا

مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية المتعلقة بالمبالغ المستلمة لهذه العقود ضمن األرصدة ال لتزاماتتدرج اال .باألوراق المالية للتداول أو األوراق المالية لالستثمار

المشتراه مع التعهد بإعادة بيعها في  صولأما األ .يتم معالجـة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم قيدها على مدى فترة العقد .األخرى

درج المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود ضمن الودائع لدى البنوك والمؤسسات ( فال يتم إدراجها في قائمة المركز الماليوتreverse repoتاريخ مستقبلي محدد )

 .يتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد ويتم قيد استحقاقها على مدى فترة العقد .المالية األخرى

 

  عقود اإليجار     3-24

ص على الحق في التحكم في االنتفاع عند بدء العقد، يقوم البنك بتقييم ما إذا كان العقد إيجاراً أو يتضمن إيجاراً. ويكون العقد إيجاراً أو متضمناً إليجار، إذا كان ين

 بأصل محدد لفترة من الزمن نظير مقابل. 

 

نك المقابل في العقد لكل مكون من مكونات عقد اإليجار على أساس سعره النسبي المستقل. عند بدء أو عند تعديل عقد يحتوي على مكون عقد إيجار، يخصص الب

ت اإليجارية وغير وعلى كل حال، بالنسبة لعقود إيجار الفروع وممتلكات المكتب، فقد اختار البنك عدم الفصل بين المكونات غير المؤجرة والحسابات للمكونا

 اإليجارية كعنصر إيجاري واحد.

 

 المبدئيعلى المبلغ  م البنك بإدراج أصل حق االستخدام والتزام اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئيًا بالتكلفة، والتي تشتمليقو

وتقدير لتكاليف تفكيك وإزالة أي تحسينات تم اللتزام اإليجار المعدل ألي مدفوعات إيجار تتم في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكاليف أولية مباشرة متكبدة 

 إجراؤها على الفروع أو الممتلكات المكتبية.

 

خفيض حق االستخدام لألصل يتم الحقًا استهالك أصل حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة اإليجار. باإلضافة إلى ذلك، يتم ت

 ر انخفاض القيمة، إن وجدت، ويتم تعديله لبعض قياسات التزام اإليجار.بشكل دوري عن طريق خسائ

 

فائدة المتضمن في عقد اإليجار أو يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام سعر ال

 لبنك إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة. بشكل عام، يستخدم البنك معدل االقتراض المتزايد كمعدل الخصم.باستخدام معدل االقتراض اإلضافي ل

 

ونوع األصل  يحدد البنك معدل االقتراض اإلضافي من خالل تحليل قروضه من المصادر الخارجية المختلفة وإجراء بعض التعديالت لتعكس شروط عقد اإليجار

 المؤجر.

 

 مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار مما يلي:تتكون 

 المدفوعات الثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة في جوهرها؛ و .1

 مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو سعر، يتم قياسها مبدئيًا باستخدام المؤشر أو السعر كما في تاريخ البدء؛و .2

 بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و المبالغ المتوقع دفعها .3

متأكدًا بشكل معقول  سعر التنفيذ بموجب خيار الشراء الذي يكون البنك مؤكدًا بشكل معقول الختياره، ودفعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا كان البنك .4

 اً بشكل معقول على عدم إنهاؤه مبكراً.من ممارسة خيار التمديد، وعقوبات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم يكن البنك مؤكد

 

المستقبلية المترتبة على يجار يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. وتتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإل

القيمة المتبقية، في حال قامت الشركة بتغيير تقديرها ة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان تغيير في مؤشر أو معدل ما، في حال كان هناك تغيير في تقدير الشرك

 أو إذا كان هناك دفعات ايجار ثابتة أساسية ُمعدلة. حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء

 

تسجيله ضمن األرباح أو الخسائر إذا ية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم عندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسو

 تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى الصفر.

 

 المركز المالي. قائمةخرى" في األ االلتزامات" ضمنمعدات" ومطلوبات اإليجار الممتلكات وال" ضمنيعرض البنك أصول حق االستخدام 

  

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   3-25

بالنسبة للموظفين في دولة اإلمارات يتم تحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفقا  .تدرج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وفقاً لقانون التأمينات االجتماعية العماني

ً لقانون التأمينات االجتماعية في  .لعقود الموظفين وطبقا لقوانين العمل المطبقة بدولة االمارات وبالنسبة للموظفين المصريين تحتسب مكافأة نهاية الخدمة طبقا

 .جمهورية مصر العربية
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 التقارير القطاعية  3-26 

ية االستثمارية، و تستند التقارير القطاعية للبنك إلى قطاعات التشغيل التالية: الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرف

يتم التقرير عن نتائج قطاعات التشغيل الى الرئيس التنفيذي للبنك )وهو متخذ قرار  التشغيل الرئيسي(  .والتمويل المركزيالخزينة واالنشطة المصرفية الدولية 

 .وتتضمن بنودا تتعلق مباشرة بالقطاعات و تلك التي يمكن توزيعها على اسس مناسبة

 

 توزيعات األرباح من األسهم العادية   3-27   

تخصم توزيعات األرباح المرحلية من  .وتخصم من حقوق المساهمين عند إعتمادها من مساهمي الشركة التزاماتك تدرج توزيعات األرباح من األسهم العادية 

  .حقوق  المساهمين عند دفعها

 

 .توزيعات األرباح للسنة التي يتم إعتمادها بعد تاريخ قائمة المركز المالي  و يتم معاملتها كحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي

 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة    3-28

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

 

 غير المالية صولاالنخفاض في قيمة األ      3-29

الضريبة المؤجلة بتاريخ كل تقرير لتحديد مدى وجود اي مؤشرات  أصولغير المالية خالفا للممتلكات االستثمارية و هصوليجري البنك مراجعة للقيم الدفترية أل

االرصدة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد  صولوتدرج خسائر االنخفاض في القيمة فقط الحد الذي ال تتجاوز فية االرصدة الدفترية لأل .على  االنخفاض في القيمة

 .االستهالك او اإلطفاء  إذا لم تدرج خسارة االنخفاض في القيمةخصم 

 

 ربحية السهم الواحد      3-30

يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى  .يقوم البنك بعرض ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة ألسهمه العادية

يتم تحديد ربحية السهم الواحد المعدلة بتعديل الربح أو الخسارة المنسوبة  .نك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترةالمساهمين العاديين للب

 .لى سندات قابلة للتحويلإلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بآثار جميع األسهم العادية المخففة المحتملة والتي تشتمل ع

 

 تحويل العمالت األجنبية 3-31

 .يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة 1-

 

أرباح أو خسائر  .النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير لتزاماتواال صوليتم تحويل األ 2-

عات خالل ائدة الفعال والدفالعمالت األجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة بالريال العُماني في بداية الفترة والتي تتم تسويتها بمعدل الف

تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من تسوية هذه   .الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة

عمالت األجنبية في قائمة الدخل النقدية بال لتزاماتواال صولالمعامالت وتلك الناتجة من تحويل العمالت بمعدالت الصرف السائدة في نهاية العام لأل

 .صافي االستثمار تحوطالشامل، باستثناء إذا ما تم تأجيلها في دخل شامل آخر كأدوات تغطية تدفقات نقدية مؤهلة وأدوات 

 

غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة إلى الريال العماني بسعر الصرف في تاريخ تحديد القيمة  لتزاماتواال صوليتم تحويل األ 3-

ئر غير النقدية مثل حقوق المساهمين المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسا لتزاماتواال صولتدرج الفروق الناشئة من تحويل األ  .العادلة

المالية غير النقدية مثل األسهم المصنفة كمتاحة للبيع في دخل  صولتدرج فروق تحويل األ  .في الربح أو الخسارة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة

 .شامل آخر

 

 أوراق القبول  3-32

األخرى. لذلك، ال يوجد  لتزاماتالمقابلة ضمن اال لتزاماتاالأخرى مع اإلفصاح عن  أصولالمركز المالي تحت بند  قائمةيتم اإلفصاح عن أوراق القبول في 

 التزام خارج الميزانية العمومية ألوراق القبول
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 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية     4

 

2020 

 

2021 

  

2021 

 

2020 

 ع.ألف ر ع.ألف ر  ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 38,921 40,875 النقد   106,169 101,094

 153,036 266,495 األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية 692,194 397,495

 191,957 307,370 النقد وما في حكم النقد 798,363 498,589

 500 500 رأس المال لدى البنك المركزي العماني وديعة   1,299 1,299

 192,457 307,870 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 799,662  499,888

  

، ر.ع 500,000: 2020ديسمبر  31لاير عماني ) 500,000 بقيمة، تضمن النقد واألرصدة لدى البنك المركزي العماني أرصدة 2021ديسمبر  31في  -1

 دون موافقة البنك المركزي العماني.  هذه الوديعة . ال يمكن سحب( كوديعة رأسماليةر.ع 500,000: 2019ديسمبر  31

من إجمالي ودائع ( %3: 2020)٪ 3هو  2021ديسمبر  31الحد األدنى لالحتياطي النقدي الذي سيتم االحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني اعتباراً من  -2

 من جميع الودائع األخرى.( %7: 2020٪ )7من الودائع ألجل و( %1: 2020٪ )1العمالء وبالنسبة لبنك اإلمارات المركزي، هو 

 اإلئتمان المتوقعة على النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية ليست جوهرية وبالتالي لم يقم البنك بإجراء أية تعديالت.خسائر  -3

 

 صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال               5

 

 الحركة في مخصصات خسائر اإلئتمان هي:فيما يلي 

 

نهاية السنة مبينة في إن الجودة االئتمانية والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المستندة إلى نظام التصنيف االئتماني الداخلي للبنك وتصنيف المراحل في 

 .حول القوائم المالية 1-32اإليضاح 

 

  

 

2020 

 

2021 

  

2021 

 

2020 

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

 ر.عألف     ر.عألف     

     

 14,823 11,069 القروض والسلفيات للبنوك  28,751 38,501

 27,640 13,667 إيداعات لدى البنوك األخرى 35,499 71,792

 52,340 90,035 أرصدة تحت الطلب  233,856 135,949

 94,803 114,771 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال 298,106 246,242

 (87) (86) ناقص: مخصص خسائر اإلئتمان (223) (226)

 94,716 114,685 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المالصافي  297,883 246,016

 

2020 

 

2021 

  

2021 

 

2020 

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

 ر.عألف  ر.عألف  

     

 471 87 الرصيد في بداية السنة 226 1,223

 (384) (1) المخصص / )المفرج( خالل السنة (3) (997)

 87 86 الرصيد في نهاية السنة 223 226
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 المالية اإلسالمية صولاأل صافي القروض والسلف و 6

 

 

2020 

 

2021 

  

2021 

 

2020 

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

 ر.عألف  ر.عألف  

     

 93,793 70,163 على المكشوف اتبوسح 182,242 243,618

 1,396,881 1,409,784 الشخصية القروض 3,661,777 3,628,262

 74,865 80,547 مقابل إيصاالت األمانة قروض 209,213 194,455

 9,882 16,576 مخصومة سندات 43,055 25,668

 1,468,333 1,662,819 قروض اخرى 4,319,009 3,813,851

 3,043,754 3,239,889 القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء إجمالي 8,415,296 7,905,854

 (155,892) (151,243) خسائر اإلئتمان مخصص (392,839) (404,914)

 2,887,862 3,088,646 صافي القروض والسلف 8,022,457 7,500,940

 

 31مستحق من أطراف ذات عالقة في   دوالر أمريكي(مليون  383) لاير عماني مليون 147إجمالي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء تشمل 

 (. 29يضاح إ راجع( )مليون دوالر أمريكي 315 -لاير عماني 121: 2020-ديسمبر 31) 2021ديسمبر 

 

 :إلى العمالء و فوائد تعاقدية اإلسالمي التمويلوأصوبل إنخفاض قيمة القروض والسلف مخصص في حركة فيما يلي ال

 

 

2020 

 

2021 

  

2021 

 

2020 

 ر.عألف  ر.عألف   ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 118,289 155,892 في بداية السنة الرصيد 404,914 307,244

 46,403 36,331 خالل السنة المخصص 94,366 120,527

 (3,328) (2,792) الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة انتفت (7,252) (8,644)

 (5,472) (38,188) خالل السنة المشطوب (99,189) (14,213)

 155,892 151,243 الرصيد في نهاية السنة 392,839 404,914

 

 (2020ديسمبر  31مليون لاير عماني في  6.67)لاير عماني. مليون 7.14خالل السنة فوائد تعاقدية محفوظة بمقدار  يشمل المخصص

 

 (2020ديسمبر  31مليون لاير عماني في  0.92 عماني.)لاير مليون 1.24المستردة خالل السنة المسترد من الفوائد المحفوظة بمقدار  /المفرج عنهاشمل ت

 

بعضها بأسعار ثابتة وغيرها بسعر فائدة يعاد تسعيره قبل االستحقاق. تظهر على أساس فترات زمنية متفق عليها، تتطلب جميع القروض والسلف دفع الفائدة 

 .الدخل الشامل قائمةضمن صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي في  والمستردة المحفوظةالفوائد التعاقدية 

 

ديسمبر  31لاير عماني ) مليون 171 فوائدها بمقدار حفظ، بلغت القروض والسلف التي ال يتم استحقاق الفوائد عليها أو التي تم 2021ديسمبر  31كما في 

 .مليون لاير عماني( 169 - 2020

 

في  ةفي نهاية السنة مبين المراحلتماني الداخلي للبنك وتصنيف إن الجودة االئتمانية والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المستندة إلى نظام التصنيف االئ

 .حول القوائم المالية 1-32 اإليضاح
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 صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء )تابع(  6

 
 فيما يلي تحليل القروض والسلفيات طبقا للقطاعات المختلفة:

 

 إجمالي

2020 
 إجمالي

2021 

 إجمالي 

2021 

 إجمالي

2020 

 ر.عألف  ر.عألف   ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 1,396,881 1,409,784 شخصية 3,661,777 3,628,262

 238,258 315,876 خدمية 820,458 618,852

 222,007 231,475 المؤسسات المالية 601,235 576,642

 192,946 200,780 صناعية 521,506 501,158

 185,438 185,348 الكهرباء والغاز المياه 481,423 481,657

 184,470 178,076 نقل و اتصاالت 462,535 479,143

 143,682 177,002 تجارة المفرق والجملة 459,745 373,200

 149,694 153,957 انشائية 399,888 388,816

 97,161 123,683 تعدين و محاجر 321,255 252,366

 96,460 91,540 الوارداتتجارة  237,766 250,545

 76,859 86,968 أخرى 225,890 199,634

 55,236 78,875 حكومية 204,870 143,470

 4,662 6,525 زراعة 16,948 12,109

 3,043,754 3,239,889 القروض والسلف إجمالي 8,415,296 7,905,854

 

 إلى موقع المقترض والقطاع الصناعي يمكن تحليله كالتالي:التوزيع الجغرافي للقروض والسلفيات للعمالء، إستناداً فيما يلي 

 

2020 

 
2021 

 

 2021 

 

2020 

 

  ر.عألف  ر.عألف 
ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

     

 7,659,688 8,129,067 سلطنة عمان 3,129,691 2,948,980

 238,429 280,039 دولة اإلمارات العربية المتحدة 107,815 91,795

 7,737 6,190 أخرى 2,383 2,979

 7,905,854 8,415,296 إجمالي 3,239,889 3,043,754
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 االستثمارات المالية 7
 

2020 
 

2021 
 

 

2021 

 

2020 

ألف دوالر 

 أمريكي
ألف دوالر 

 أمريكي
 ر.عألف  ر.عألف  

   بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة مقاسةإستثمارات   

     

 474 598 عمان -االستثمارات المدرجة  1,553 1,231

 398 375 أجنبية –االستثمارات المدرجة  974 1,035

 2,683 2,589 االستثمارات غير المدرجة 6,725 6,968

 3,555 3,562 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة إجمالي 9,252 9,234

     

   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أسهم مقاسةإستثمارات   

     

 14,526 14,709 عمان -االستثمارات المدرجة  38,205 37,729

 18,218 21,209 أجنبية –االستثمارات المدرجة  55,089 47,319

 324 22 االستثمارات غير المدرجة 57 842

 33,068 35,940 إستثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إجمالي 93,351 85,890

     

   دخل شامل آخر أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  

 3,917 4,038 عمان –سندات التنمية الحكومية  10,488 10,174

 3,917 4,038 بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخرأدوات الدين  إجمالي 10,488 10,174

     

 36,985 39,978 القيمة العادلة من خالل دخل شامل آخرإجمالي  103,839 96,064
     

   االستثمار المقاس بالتكلفه المطفأة  

 241,077 258,699 عمان -سندات التنمية الحكومية  671,945 626,175

 16,417 16,438 عمان -الصكوك الحكومية  42,696 42,642

 16,077 21,974 عمان -اإلستثمارات المدرجة  57,076 41,759

 4,741 - أجنبية -سندات التنمية الحكومية  - 12,314

 20,000 107,000 أذون خزانة 277,922 51,948

 3,669 - شهادات إيداع - 9,529

 301,981 404,111 القيمة المطفأة إجمالي 1,049,639 784,367
     

 342,521 447,651 اإلستثمارات المالية إجمالي 1,162,730 889,665

     

 (318) (473) ناقص : خسائرإنخفاض القيمة (1,229) (826)
     

 342,203 447,178 ات االستثمارات الماليةإجمالي 1,161,501 888,839

 

 ن بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر والتكلفة المطفأة:اإلئتمان لألوراق المالية للديو الحركة في مخصصات خسائرفيما يلي 
 

 

  

 

2020 
 

2021 

  

2021 

 

2020 

ألف دوالر 

 أمريكي
ألف دوالر 

 أمريكي

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

     

 507 318 الرصيد في بداية السنة 826 1,317

 (189) 155 خالل السنةعنه المفرج  403 (491)

 318 473 الرصيد في نهاية السنة 1,229 826
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 )تابع( االستثمارات المالية 7
 

 تفاصيل االستثمارات الهامة

 من القيمة الدفترية لمحفظة استثمارات البنك:  %10فيما يلي نورد تفاصيل االستثمارات التي تزيد عن 
 

 

مليون لاير عماني  1.61: 2020لاير عماني من أسهمه بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر )مليون  1.25، استلم البنك توزيعات أرباح بقيمة 2021في سنة 

 .لألوراق المالية المتاحة للبيع(، مسجلة كإيرادات تشغيلية أخرى

 

 التي ساهمت في حدوث تغييرات كبيرة فيبالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر، االجمالية لم تطرأ تغييرات جوهرية على أدوات الدين التي تم قياسها باالرصدة 

 .على مدى السنة خسائر اإلئتمان المتوقعة

 

التصنيف االئتماني الداخلي  على نظام مخاطر االئتمان، بناءاً  بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر وفقإن القيمة العادلة ألدوات الدين الخاصة بالبنك التي تم قياسها 

 .حول القوائم المالية 1-32، يتم اإلفصاح عنها في اإليضاح ك وتصنيف المرحلة في نهاية السنةللبن

 

 من قبل وكاالت التصنيف الدولية الرئيسية: تحديدهأدنى تصنيف تم  بناءاً على، لسندات دين االستثماراالئتماني  التصنيف بيانفيما يلي 

 

 

 المالية االستثمارية:الحركة في االوراق فيما يلي ملخص 

 

2020 
 

2021 

  

2021 

 

2020 

ألف دوالر 

 أمريكي
ألف دوالر 

 أمريكي

 ر.عألف  ر.عألف  

   حركة االستثمارات خالل السنة  

     

 299,790 342,203 بداية السنة الرصيد في 888,839 778,675

 55,158 126,850 االضافات 329,481 143,268

 (9,562) (26,792) واالسترداد االستبعاد (69,590) (24,836)

 (3,469) 3,646 مكاسب /)خسائر( محققة من بيع االستثمارات 9,470 (9,011)

 189 (155) عكس خسائر االستهالك (403) 491

 (621) (113) من خالل الدخل الشامل اآلخر القيمة العادلةب -البيع الخسائر من  (294) (1,613)

 624 648 المطفاة للقسط/ التخفيض القيمة 1,684 1,621

 94 891 أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 2,314 244

 342,203 447,178 الرصيد في نهاية السنة 1,161,501 888,839

 

 في االعتبار اإلرشادات التنظيمية. آخذاً ، قام البنك بالتخلص من أحد االستثمارات في سندات الدين ذات التكلفة المطفأة، السنةخالل 

 

  

 القيمة الدفترية محفظة البنك  القيمة الدفترية محفظة البنك

 ر.عألف     % 2021 ألف دوالر أمريكي %

 279,175 %62 سندات التنمية الحكومية العمانية 725,129 62%

24% 277,922  24% 107,000 

  2020   

 261,411 %82 سندات التنمية الحكومية العمانية 678,991 82%

2020 2021  2021 2020 

 ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 9,351 15,649 مصنفة 40,647 24,289

 6,325 6,325 غير مصنفة 16,429 16,429

 290,222 386,175 سيادية 1,003,051 753,823

794,541 1,060,127  408,149 305,898 
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  الممتلكات والمعدات  8

 
 تسوية القيمة الدفترية:

اراضي 
ومباني  

مملوكة للبنك 
وتحسينات 

أمالك   على
 مستأجرة

السيارات 
واألثــاث 
 والمعدات

أعمال 
 رأسماليه

 قيد التنفيذ 

 الحق
 لالستخدام

 صولاأل
 

 جمالياإل

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
      

 بعد خصم اإلستهالك المتراكم 2021يناير  1الرصيد في 
         

45,852 
12,330 1,240 3,146 62,568 

 3,614 1,341 1,336 915 22 االستهالك
 (146) - (17) (7) (122) األضافات
 - - (1,450) 1,354 96 المستبعدات

 (6,144) (1,829) - (3,020) (1,295) المحول

 59,892 2,658 1,109 11,572 44,553 بعد خصم اإلستهالك المتراكم 2021ديسمبر  31الرصيد في 

      
 114,373 5,488 1,109 47,081 60,695 بالتكلفة

 (54,481) (2,830) - (35,509) (16,142) اإلستهالك المتراكم 

 59,892 2,658 1,109 11,572 44,553 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 155,564 6,903 2,881 30,057 115,722 ألف  دوالر أمريكي – 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 

 بالقيمة الدفترية:

 
 65,047 3,406 1,017 13,709 46,915 بعد خصم اإلستهالك المتراكم 2020يناير  1الرصيد في 
 4,031 1,704 1,142 1,169 16 األضافات
 (40) - - (40) - المستبعدات

 - - (919) 684 235 المحول
 3 - - - 3 فروقات تحويل العملة األجنبية 

 (6,473) (1,964) - (3,192) (1,317) االستهالك

 62,568 3,146 1,240 12,330 45,852 بعد خصم اإلستهالك المتراكم 2020ديسمبر  31الرصيد في 

      
 114,441 6.985 1,240 45,192 61,024 بالتكلفة

 (51,873) (3,839) - (32,862) (15,172) اإلستهالك المتراكم 

 62,568 3,146 1,240 12,330 45,852 2020ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

      

 162,514 8,171 3,221 32,026 119,096 ألف  دوالر أمريكي – 2020ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 

مليون دوالر  22.22 –لاير عماني مليون  8.56: 2020دوالر أمريكي )مليون  22.22 –لاير عماني مليون  8.56أرض مملوكة بتكلفة  تشملإن األراضي والمباني 

 أمريكي( لم يتم إستهالكها. 

 

تجديد بعد ذلك التاريخ. بالنسبة لبعض عقود اإليجار، يتم إعادة السنوات، مع خيار  10يستأجر البنك عددًا من الفروع والمكاتب. تمتد عقود اإليجار ما بين سنة واحدة إلى 

 بشكل دوري لتعكس إيجارات السوق. مدفوعات اإليجارالتفاوض على 

 

 يُدرجمعلومات بشروط تعاقدية من سنة إلى ثالث سنوات. هذه اإليجارات قصيرة األجل و/أو عقود إيجار لبنود منخفضة القيمة. لم يقوم البنك أيًضا بتأجير معدات تقنية ال

 لهذه اإليجارات.بالنسبة عقود اإليجار  والتزاماتحق االستخدام  أصولالبنك 
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 األخرى صولألا 9

 

 

2020 

 

2021 

  

2021 

 

2020 

 ر.عألف  ر.عألف   دوالر أمريكيألف  ألف دوالر أمريكي

     

 25,956 24,608 ذمم  فوائد مدينة  وذمم أخرى مستحقة القبض 63,917 67,419

 4,525 3,091 ( 34صافي القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح  8,029 11,753

 22,364 35,097 مستحق من العمالء مقابل أوراق القبول 91,161 58,088

137,260 163,107  62,796 52,845 

 

 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  10

 

 

2020 

 

2021 

  

2021 

 

2020 

ألف دوالر 

 أمريكي

 ر.عألف  ر.عألف   ألف دوالر أمريكي

     

 282,217 293,063 قروض 761,203 733,031

 6,506 4,666 أرصدة أخرى 12,119 16,899

749,930 773,322  297,729 288,723 

 

 و حسابات استثمار غير مقيدةودائع العمالء            11

 

 

2020 

 

2021 

  

2021 

 

2020 

ألف دوالر 

 أمريكي

 ر.عألف  ر.عألف   ألف دوالر أمريكي

     

 862,055 1,301,202 الحسابات الجارية 3,379,746 2,239,104

 636,437 640,518 حسابات التوفير 1,663,683 1,653,083

 1,028,687 976,012 الودائع ألجل 2,535,096 2,671,914

6,564,101 7,578,525  2,917,732 2,527,179 

 

 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو  12

 

. كما وتخضع للقانون اإلنجليزيوهي سندات مدرجة في البورصة األيرلندية  دوالر أمريكي مليون 1,500أنشأ البنك برنامج سندات يورو متوسطة األجل بقيمة 

 -مليون لاير عماني  192.5 - 2020ديسمبر  31دوالر أمريكي(. )مليون  0,500) لاير عمانيمليون  192.5في نهاية فترة التقرير ، لدى البنك إصدار بمبلغ 

 مليون دوالر أمريكي(. 500

  



 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2021ديسمبر  31في  كما

- 37 - 

 

 

 األخرى لتزاماتاال    13

 

2020 
 

2021 

  

2021 

 

2020 

 ر.عألف     ر.عألف      ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 50,765 60,502 فوائد مستحقة الدفع وأخرى 157,146 131,856

 2,139 1,751 التزامات االيجار 4,548 5,557

 2,435 1,924 حقوق الموظفين 4,997 6,324

 22,364 35,097 التزامات اوراق القبول  91,161 58,088

 2,850 2,616 مخصصات خسائر االئتمان لاللتزامات القروض والضمانات المالية 6,795 7,403

 3,879 2,075 (34القيمة العادلة السالبة للمشتقات ) إيضاح  5,390 10,075

   16 511 (14االلتزامات الضريبية المؤجلة )ايضاح  1,328 41

219,345 271,365  104,476 84,448 

     

   حقوق الموظفين كاالتي  

     

 2,108 1,606 مكافأة نهاية الخدمة  4,171 5,475

 327 318 أخرى التزامات 826 849

6,324 4,997  1,924 2,435 

     

 

 الحركة في التزامات اإليجار:

 

2020 
 

2021 

  

2021 

 

2020 

 ألف ر.ع    ألف ر.ع     أمريكيألف دوالر  ألف دوالر أمريكي

     

 2,793 2,139 الرصيد في بداية السنة 5,557 7,255

 1,190 2,446 إضافات خالل السنة 6,352 3,091

 113 82 رسوم تمويل على اإليجار 213 294

 (1,957) (2,916) دفعات إيجار (7,574) (5,083)

 2,139 1,751 الرصيد في نهاية السنة 4,548 5,557

 

 تحليل استحقاق التزامات اإليجار:

 

2020 
 

2021 

  

2021 

 

2020 

 ألف ر.ع    ألف ر.ع     ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 1,368 1,295 سنوات 5إلى  1من  3,364 3,554

 771 456 سنوات 5أكثر من  1,184 2,003

 2,139 1,751 الرصيد في نهاية السنة 4,548 5,557

 

 الحركة في مخصص خسائر االئتمان للقروض والسلف وأنشطة التمويل غير الممولة للعمالء:

 

2020 
 

2021 

  

2021 

 

2020 

 ر.عألف     ر.عألف      ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 6,026 2,850 الرصيد في بداية السنة 7,403 15,652

 (3,176) (234) المفرج خالل السنة (608) (8,249)

 2,850 2,616 الرصيد في نهاية السنة 6,795 7,403
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 الضرائب     14
 

2020 2021  2021 2020 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  ر.عألف     ر.عألف    

   مصروف الضريبية الحالية:  

 9,609 14,425 السنة الحالية     5,554 3,700

 (103) 97 تعديل الضريبة المؤجلة     37 (40)

3,660 5,591  14,522 9,506 

 

 البنك ملزم بمصروفات ضريبية للدخل حسب النسب التالية:

  من الدخل الموحد الخاضع للضريبة( %15: 2020من الدخل الخاضع للضريبة الموحد ) %15                        سلطنة عمان:

 من الدخل الخاضع للضريبة  %20 المتحدة:دولة اإلمارات العربية 

 من  الدخل الخاضع للضريبة %22.5                مصر:

 

 أدناه شرح للتسوية بين ضريبية الدخل حسب الربح المحاسبي ومصروف ضريبة الدخل للسنة: فيما يلي 
  

2020 2021  2021 2020 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  ر.عألف  ر.عألف 

 56,645 93,165 الربح المحاسبي 35,868 21,808

 8,496 13,975 الضريبة حسب النسبة المقررة في عمان 5,380 3,271

 2,566 65 مصروفات غير قابلة للخصم 25 988

 (3,912) (979) إيرادات معفاة من الضريبة (377) (1,506)

 2,459 1,364 أخرى 526 947

3,700 5,554  14,425 9,609 
 

  .2013ديسمبر  31حتى العام المنتهي في والموافقة عليها الضريبية للبنك في سلطنة ُعمان قد تم ربطها  لتزاماتاال

 

ديسمبر  31بنك حتى تعتقد اإلدارة أن الضرائب اإلضافية، إن وجدت، فيما يتعلق بالتقييمات الضريبية المفتوحة لن تكون ذات أهمية بالنسبة للوضع المالي لل

2021 

 

إن  ,يبية المعنيةن الربوط الضريبية لعمليات جمهورية مصر العربية الخاصة بالضرائب المختلفة المطبقة هي في مراحل مختلفة من اإلكمال لدى السلطات الضرإ

 .2020ديسمبر  31إلتزام البنك بشأن فرعه في أبو ظبي قد تم اإلتفاق عليه مع السلطات الضريبية حتى 

 

 االلتزام الضريبي

 

2020 2021  2021 2020 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  ر.عألف  ر.عألف 

     

 9,609 14,425 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 5,554 3,700

 15,518 19,804 سابقةالسنوات من خالل ال  7,624 5,974

 (275) (8) محتجزةالرباح من خالل األ (3) (106)

9,568 13,175  34,221 24,852 
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 )تابع( الضرائب     14

 

 المدرجةالضريبية المؤجلة  (لتزامات/ )اال صولاأل
 

 االلتزامات الضريبية المؤجلة إلى ما يلي: تُنسب
 

2020 2021  2021 2020 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  ألف ر.ع    ألف ر.ع   

      

 130 31 مخصصات تتعلق بفروقات مؤقتة قابلة للخصم   11 50

 (171) (1,359) إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر  (522) (66)

(16) (511)  (1,328) (41) 

 

 :المؤجلة الضريبية لتزاماتاالحركة 
 

2020 2021  2021 2020 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  ر.عألف  ر.عألف 

 (863) (41) بداية السنةالرصيد في  (16) (333)

 104 (94) العكس خالل السنة (36) 40

277 
(459) 

بالقيمة العادلة من خالل دخل  األسهم األثر الضريبي لحركة إستثمارات

 صافي التغير في القيمة العادلة – شامل آخر
(1,193) 

718 

(16) (511)  (1,328) (41) 

 

  رأس المال 15
 

سهم و القيمة األسمية للسهم  2,000,000,000بيسة ) مقابل  100سهم و القيمة األسمية للسهم الواحد  2,000,000,000هو خص به للبنك رأس المال المر

بالكامل ) مقابل  ةبيسة مدفوع 100سهم بقيمة أسمية للسهم الواحد  1,625,946,355أصدر البنك  2021ديسمبر  31( و في 2020بيسة لعام  100الواحد 

 .بيسة للسهم الواحد(  100بقيمة أسمية  2020ي عام سهم ف 1.625.946.355
 

 % أو أكثر من رأس مال البنك:  10المساهمين الذين يملكون فيما يلي 
 

 2021 2020 

عدد األسهم باأللف  

 سهم

النسبة المئوية 

 % للتملك

عدد األسهم باأللف 

 سهم

النسبة المئوية 

 % للتملك

 %34.90 567,453 %34.90 567,453 البنك التجاري القطري 

 %14.74 239,734 %14.74 239,734 ة سهيل بهوان )القابضة( ش م م إجمالي

 %11.24 182,789 %11.36 184,652 صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 
 

  ,المركز المالي قائمةأسهم البنك الموجودة في تاريخ  إجماليالنسبة المئوية للتملك محسوبة على أساس 
         

 عالوة إصدار  16

سهم من قبل البنك من خالل أمليون دوالر أمريكي( العالوة المحصلة من إصدار  89.52مليون لاير عماني ) 34.46تمثل عالوة إصدار األسهم البالغة 

 .في السنة السابقةطرح خاص 
 

 االحتياطي القانوني       17
 

دولة االمارات في  10يدرج االحتياطي القانوني الغير قابل للتوزيع وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان ووفقا للقانون االتحادي رقم 

رأس المال على األقل في من األرباح السنوية للبنك حتى يبلغ االحتياطي القانوني ما مقداره ثلث  %10يجب تحويل سنويا ما ال يقل عن  ,العربية المتحدة

وصل اإلحتياطي القانوني في سلطنة ُعمان ثلث رأس  2021ديسمبر  31في  ,دولة االمارات العربية المتحدةع في وسلطنة عمان ونصف رأس مال الفر

 .المال المصدر
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 أخرى إحتياطيات      18

 

القيمة العادلة من  
خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

احتياطي انخفاض 
 جمالياإل القيمة

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع  
    

 1,564 10,580 (9,016) 2021يناير  1في 
 4,228 - 4,228 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربصافي حركة قيود إستثمارات 

 (458) - (458) القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ب نتائجالالتأثير الضريبي لصافي 

 5,334 10,580 (5,246)  2021ديسمبر  31في 

 13,855 27,481 (13,626) )ألف دوالر أمريكي( 2021ديسمبر  31في 

 
 وفًقا المحسوب المحدد واألساس المحفظة على المخصص إجمالي يكون حيث ، العماني المركزي البنك لمتطلبات وفقًا القيمة انخفاض احتياطي يمثل (أ

 خصم بعد ، الفرق تحويل يتم ، 9 المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب المحسوب القيمة انخفاض مخصص من أعلى العماني المركزي البنك لمعايير
 .المحتجزة األرباح من كتخصيص القيمة انخفاض احتياطي إلى ، الضرائب تأثير

 
القيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر
احتياطي انخفاض 

 جمالياإل القيمة

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع  
    

 (764) 5,061 (5,825) 2021يناير  1في 
 (2,988) - (2,988) القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربصافي حركة قيود إستثمارات 

 277 - 277 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر النتائج بالتأثير الضريبي لصافي 

من خالل الدخل الشامل محقق بالقيمة العادلة  – إلى األرباح المحتجزةمحول 
 اآلخر

(480) - (480) 

 5,519 5,519 - محول من األرباح المحتجزة

 1,564 10,580 (9,016)  2021ديسمبر  31في 

 4,062 27,481 (23,419) )ألف دوالر أمريكي( 2021ديسمبر  31في 

 

القيمة وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني. عندما يكون إجمالي المخصص على المحفظة واألساس المحدد المحسوب وفقًا  ب(  يتم تكوين احتياطي انخفاض

، يتم تحويل الفرق ، بعد خصم تأثير  9لمعايير البنك المركزي العماني أعلى من مخصص انخفاض القيمة المحسوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

ئب ، إلى احتياطي انخفاض القيمة كتخصيص من األرباح المحتجزة.الضرا  
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  1من الشريحة سندات دائمة  19

 

 وفيما يلي تفاصيلها: 1الشريحة  من، أصدر البنك السندات الدائمة 2015في سنة 

 

 32مباشرة وغير مشروطة، وغير مضمونة تابعة للبنك ويتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  التزامات 1تُشكل سندات الشريحة 

. للبنك مطلق الحرية في استرداد قيمة هذه السندات في أي تاريخ من 1. ال يوجد موعد استحقاق ثابت أو نهائي لسندات الشريحة التصنيف" –"األدوات المالية 

 ريخ دفع الفائدة أو في تاريخ أول طلب شريطة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني.توا

 

 معدل الفائدة اإلسمية القيمة المصدرة شهر/سنة اإلصدار

 سنوات 5٪ مع إعادة تحديده بعد 8معدل فائدة ثابت  مليون لاير عماني(  115.5مليون دوالر أمريكي ) 300  2021أبريل 

 
 (.1114 وتشريعات البنك المركزي العماني )ب م 3لرأس مال البنك، وتتوافق مع بازل  1تشكل هذه األوراق جزء من الشريحة 

 

 ونتيجة لذلك تم سدادها بالكامل. 2021السندات التالية في مايو  استعادةمارس البنك خيار 

 

 معدل الفائدة اإلسمية القيمة المصدرة شهر/سنة اإلصدار

 5٪ مع إعادة تحديده بعد 6.625معدل فائدة ثابت  مليون لاير عماني(  115.5مليون دوالر أمريكي ) 300 2015نوفمبر 

 سنوات
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 توزيع األرباح المدفوعة والمقترحة  20

 

 15.6دوالر أمريكي للسهم بإجمالي  0.01)مليون لاير عماني  6.0لاير عماني لكل سهم بإجمالي  0.0037اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية قدرها 

، وهي خاضعة لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية العادية المقرر عقدها في مارس 2021ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 

2022. 

 

 الطارئة لتزاماتاال  21

 

ال  يجوز  لتزاماتإحتمالية طارئة. بالرغم من أن هذه اال التزاماتالء ، بإبرام إرتباطات مختلفة غير قابلة لإللغاء وقام البنك، من أجل تلبية اإلحتياجات المالية للعم

 إدراجها في قائمة المركز المالي، فإنها تتضمن على مخاطر إئتمانية وبالتالي فهي جزء من إجمالي مخاطر البنك. 

 

اإلئتمانية على االرتباطات الخاصة بتقديم التسهيالت االئتمانية واالعتمادات المستندية تحت الطلب وخطابات الضمان لتلبية تشتمل االرتباطات المتعلقة بالتسهيالت 

 احتياجات عمالء البنك.

 

رتباطات تواريخ صالحية محددة، أو تمثل االرتباطات بتقديم تسهيالت إئتمانية االرتباطات التعاقدية لتقديم قروض وتسهيالت تجدد تلقائياً. وعادة ما يكون لهذه اال

عاقدية ال تمثل بالضرورة تشتمل على شروط اللغائها، وتتطلب دفع رسـوم. ونظراً المكانية انتهاء صالحية هذه العقود دون القيام بسحب التسهيالت، فإن القيـم الت

 مالية مستقبلية. التزامات

 

ه وفقاً لشروط التزاماتوخطابات الضمان القائمة بالدفع نـيابة عن عمالئه في حالة عدم قيام العميل بالوفاء ب يلتزم البنك بموجب االعتمادات المستندية تحت الطلب

 العقد,

 

 الطارئةواإلرتباطات  لتزاماتاال  21-1

 

 العمالء بتاريخ قائمة المركز المالي كالتالي: التزاماتالبنك بالنيابة عن العمالء التي لها مقابل من  التزاماتبلغت 

 

2020 2021  2021 2020 

 ر.عألف  ر.عألف   ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

 281,967 282,872 ضمانات 734,732 732,382

 38,940 73,376 اعتماد مستنديةخطابات  190,587 101,143

833,525 925,319  356,248 320,907 

 

 الطارئة طبقا للقطاع االقتصادي: لتزاماتالجدول التالي تركيز اال يحلل 

 

2020 2021  2021 2020 

 ر.عألف  ر.عألف   ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

 155,374  118,370  إنشاءات 307,455 403,569 

 32,912  62,748  تجارة جملة و بالتجزئة 162,982 85,486 

 53,495  53,506  مؤسسات مالية  138,977 138,948 

 19,565  44,223  صناعة 114,865 50,818 

 12,763  31,237  خدمات 81,135 33,151

 18,727  20,447  نقل واتصاالت 53,109 48,642 

 18,659  13,552  أخرى 35,199 48,464 

 2,457  9,508  كهرباء، غاز و مياه 24,695 6,382 

 6,585  1,992  ومحاجر تعدين 5,174 17,104 

 85  423  زراعة 1,099 221 

 285  242  شخصية 629 740 

833,525 925,319  356,248 320,907 

 

مليون دوالر أمريكي( متعلقة  18 –مليون لاير عماني  6.95: 2020مليون دوالر أمريكي ) 37مليون لاير عماني  14.13الضمانات على مبلغ  تشتمل

 بقروض متعثرة.
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 االلتزامات الطارئة )تابع(  21

 

 اإلرتباطات   21-2

 

2020 2021  2021 2020 

 ر.عألف  ر.عألف   ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 176,623 119,265 إرتباطات غير مسحوبة 309,779 458,761

 1,802 1,169 المصروفات الرأسمالية 3,035 4,680

 

 الفروع 21-3

 

 هذه المبالغ ال يمكن سحبها بدون موافقة من البنوك المركزية للبلدان المعنية: ،قام البنك بإيداع رأس المال الالزم في البلدان التالية وذلك لدعم فروعه في الخارج  

 

2020 2021  2021 2020 

 ر.عألف     ر.عألف      ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 40,918 40,918 فرع االمارات 106,282 106,282

 19,250 19,250 فروع جمهورية مصر العربية  50,000 50,000

156,282 156,282  60,168 60,168 

 

 المطالبات القانونية 21-4

 

وضوابط رقابة حسب طبيعة القطاع المصرفي، والتقاضي سواء من قبل أو ضد البنك هو متوقع, من أجل إدارة هذا التقاضي بشكل صحيح، يوجد لدى البنك آلية 

بنك أو ضده، غير الدعاوي فعالة, ليس لدى البنك أي إجراءات قانونية رئيسية / جوهرية معلقة لدى المحاكم في سلطنة ُعمان أو خارجها سواء رفعت من قبل ال

نك والتي ال يتوقع أن يكون العادية المقدمة من قبل العمالء في سياق األعمال االعتيادية, ومع ذلك، يوجد هناك بعض المطالبات القانونية العالقة المرفوعة ضد الب

 .ة التي رفعها البنك ضد المقترضين ضمن سياق ممارسة النشاط العادي, وبالمثل، يوجد هناك بعض القضايا الجاريالقوائم المالية للبنكلها أي أثر جوهري على 

 

 اإلئتمانية صولاأل 21-5

 

 30تراوح عددهم من يعمل البنك كمدير صندوق ومستشار استثماري لصناديق االستثمار. بالنسبة لجميع الصناديق التي يديرها البنك، يمكن للمستثمرين )الذين ي

٪ بالسنة. نتيجة 5كل حالة أقل من ، وتكون الفائدة االقتصادية اإلجمالية للبنك في تبريرالبنك للصندوق دون  إللغاء إدارة( التصويت بأغلبية بسيطة 100إلى 

 لذلك، خلص البنك إلى أنه يعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت، وبالتالي لم يقم بتوحيد هذه األموال.

 

دية. فيما يلي المبالغ تتكون األنشطة االئتمانية للبنك من أنشطة إدارة االستثمار التي تتم بصفته أمين ومدير لعدد من صناديق االستثمار واالستثمارات الفر

 اإلجمالية لألموال المدارة غير المدرجة في قائمة المركز المالي للبنك:

 

2020 2021  2021 2020 

 ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 88,026 105,404 أموال تحت إدارة البنك 273,777 228,639
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 )تابع( الطارئة لتزاماتاال  21

 

 )تابع( اإلئتمانية صولاأل 21-5

 

 مع الكيانات المهيكلة غير الموحدة االرتباط

 

 .صناديق االستثمار واالستثمارات الفرديةأمين ومدير لعدد من  تهتتكون األنشطة االئتمانية للبنك من أنشطة إدارة االستثمار التي تتم بصف

 

 التي ال يقوم البنك بتوحيدها ولكنها تمتلك فيها مصلحة.يصف الجدول التالي أنواع الكيانات المهيكلة 

 

2020 2021  2021 2020 

 ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي
     

 9,475 11,888 أموال تحت إدارة البنك 30,878 24,610

 

القيمة  فيالحد األقصى للتعرض للخسارة يتمثل الدفترية للحصص التي يحتفظ بها البنك في المنشآت المهيكلة غير الموحدة.  للقيميوضح الجدول التالي تحليالً 

 الدفترية لألصول المحتفظ بها.

 

2020 2021  2021 2020 

 ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي
     

 661 602 لألموال المستثمرةالقيمة الدفترية  1,564 1,717

 

التي يرعاها البنك، ولكن ليس يعتبر البنك نفسه راعيًا لكيان منظم عندما يسهل إنشاء الكيان المهيكل. يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالكيانات المهيكلة 

 للبنك مصلحة فيها.

 

2020 2021  2021 2020 

 ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 9,475 11,888 أموال تحت إدارة البنك 30,878 24,610

 96 118 عموالت وأتعاب 306 249

 

 إيرادات الفوائد 22

 

2020 2021  2021 2020 

 ألف دوالر أمريكي الف دوالر امريكي  ر.عألف  ر.عألف 

     

 377,954 380,876 الفائدة من العمالء 146,637 145,512

 4,831 1,478 الفائدة من البنوك 569 1,860

 41,088 47,745 الفائدة من اإلستثمارات 18,382 15,819

163,191 165,588  430,099 423,873 

 

)مقارنة  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  %4.98التي تحتسب لها فوائد، بخالف االستثمارات، حققت فوائد إجمالية بمعدل فائدة فعلي سنوي يبلغ  صولاأل

 .(2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  %5.20بنسبة 
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 مصروفات الفوائد 23
 

2020 2021  2021 2020 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  ألف ر.ع ألف ر.ع

     

 143,000 152,678 الفائدة للعمالء 58,781 55,055

 25,774 21,914 الفائدة للبنوك 8,437 9,923

 29,400 29,460 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو 11,342 11,319

76,297 78,560  204,052 198,174 
 

 31للسنة  المنتهية في  %2.62)مقارنة بنسبة  %2.43نسبة  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في بلغ المتوسط الفعلي اإلجمالي التكلفة السنوية لألموال بالنسبة 

  .(2020ديسمبر 
 

 إيرادات األتعاب والعموالت )صافي(  24

 

مليون دوالر  48.99مليون لاير عماني ) 18.86 قيمةالعموالت والرسوم المدفوعة  بعد خصمالدخل الشامل  قائمةدخل العموالت والرسوم الموضح في بلغ 

 مليون دوالر أمريكي((. 33.61مليون لاير عماني ) 12.94 :2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31أمريكي( للسنة المنتهية في 

 

 إيرادات التشغيل األخرى 25
 

2020 2021  2021 2020 

 ر.عألف  ر.عألف   ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 94 891 االستثمارات التجاريةربح  2314 244

16,992 
16,104 

صافي األرباح من عمليات صرف العملة 

 6,542 6,200 األجنبية

 1,612 1,249 توزيعات األرباح 3,244 4,187

 4,871 4,568 إيرادات متنوعة 11,865 12,653

34,076 33,527  12,908 13,119 

 

 تكاليف الموظفين 26

 

2020 2021  2021 2020 

 ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 29,705 27,878 رواتب الموظفين 72,410 77,156

 2,413 2,535 مساهمات في خطط التأمينات اإلجتماعية 6,584 6,268

 6,421 8,472 تكاليف موظفين أخرى 22,006 16,677

100,101 101,000  38,885 38,539 

 

 .(2020ديسمبر  31موظف في  1573)مقابل  2021ديسمبر  31موظف كما في  1470يعمل لدى البنك 

 

 مصروفات التشغيل األخرى 27
 

2020 2021  2021 2020 

 ر.عألف  ر.عألف   ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

     

 4,163 4,118 مصروفات التأسيس 10,696 10,814

 14,391 13,842 مصروفات التشغيل والمصروفات اإلدارية 35,953 37,379

 260 509 مكافآت مجلس اإلدارة 1,322 675

48,868 47,971  18,469 18,814 
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 تصنيف وقياس األدوات المالية 28
 

والمخصص النظامي وفقاً لمتطلبات البنك المركزي العماني كما  9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقاً   28-1

 :2021ديسمبر  31في 
 

 2021ديسمبر  31كما في المحتفظ به مخصص انخفاض القيمة 

 الفرق

وفق المعيار 

الدولي إلعداد 

 التقارير المالية

 9رقم 

وفق معايير 

البنك 

المركزي 

 الفرق البند العماني

وفق المعيار 

الدولي إلعداد 

 التقارير المالية

 9رقم 

وفق معايير 

البنك 

المركزي 

 العماني

ألف لاير 

 ألف لاير عماني عماني

ألف لاير 

  عماني

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

       

 - 71,592 ال ينطبق خسارة انخفاض القيمة المحملة إلى الربح والخسارة - 27,563 ال ينطبق

 452,911 401,086 (51,825) مخصصات الزمة 174,371 154,418 (19,953)

 - 5.29 5.29 إجمالي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة - 5.29 5.29

 - 4.82 4.82 صافي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة - 4.82 4.82
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 )تابع( تصنيف وقياس األدوات المالية 28

 

والمخصص النظامي وفقاً لمتطلبات البنك المركزي العماني كما  9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقاً   28-1

 )تابع( :2021ديسمبر  31في 

 

 ومتطلبات البنك المركزي العماني 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تسكين متطلبات 

 المبالغ بألف لاير عماني    

 وفقاً  صولاأل تصنيف

لمتطلبات لبنك 

 المركزي العماني

تصنيف 

وفقاً  صولاأل

الدولي للمعيار 

إلعداد التقارير 

 إجمالي القيمة 9المالية رقم 

المخصص وفقاً 

لمتطلبات البنك 

المركزي 

 العماني

المخصص 

ً للمعيار  وفقا

الدولي إلعداد 

التقارير المالية 

 9رقم 

الفرق بين 

 المخصصين

صافي القيمة 

الدولي وفقاً 

إلعداد التقارير 

 9المالية رقم 

فائدة احتياطية 

ً لمتطلبات  وفقا

البنك المركزي 

 العماني

(1) (2) (3) (4) (5) (6(=)4)-(5( + )8) (7(=)3 )- (5) (8) 

 قياسي

 - 2,473,082 25,033 9,043 34,076 2,482,125 1المرحلة 

 - 482,914 (5,302) 10,652 5,350 493,566 2المرحلة 

 - - - - - - 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

2,975,691 39,426 19,695 19,731 2,955,996 - 

 إشارة خاصة

  - -    1المرحلة 

 - 70,686 (21,167) 22,111 944 92,797 2المرحلة 

 - - - - - - 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

92,797 944 22,111 (21,167) 70,686 - 

 دون القياسي

 - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - 2المرحلة 

 69 12,540 (2,145) 6,955 4,741 19,495 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

19,495 4,741 6,955 (2,145) 12,540 69 

 مشكوك في تحصيلها

 - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - 2المرحلة 

 438 4,551 (182) 13,169 12,549 17,720 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

17,720 12,549 13,169 (182) 4,551 438 

 الخسارة

 - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - 2المرحلة 

 15,347 44,872 26,891 89,313 100,857 134,185 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

134,185 100,857 89,313 26,891 44,872 15,347 

بنود أخرى  غير 

 مشمولة بتعميم البنك 

المركزي العماني ب م 

والتعليمات ذات  977

 الصلة

 - 875,277 (1,294) 1,294 - 876,571 1المرحلة 

 - 212,068 (1,881) 1,881 - 213,949 2المرحلة 

 - - - - - - 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

1,090,520 - 3,175 (3,175) 1,087,345 - 

 اإلجمالي الكلي

 - 3,348,359 23,739 10,337 34,076 3,358,696 1المرحلة 

 - 765,668 (28,350) 34,644 6,294 800,312 2المرحلة 

 15,854 61,963 24,564 109,437 118,147 171,400 3المرحلة 

 15,854 4,175,990 19,953 154,418 158,517 4,330,408 اإلجمالي
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 )تابع( وقياس األدوات الماليةتصنيف  26

 

والمخصص النظامي وفقاً لمتطلبات البنك المركزي العماني كما  9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقاً   26-1

 : )تابع(2021ديسمبر  31في 

 

 ومتطلبات البنك المركزي العماني 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تسكين متطلبات 

 دوالر أمريكيالمبالغ بألف     

 وفقاً  صولاأل تصنيف

لمتطلبات لبنك 

 المركزي العماني

تصنيف 

وفقاً  صولاأل

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

 إجمالي القيمة  9المالية رقم 

المخصص وفقاً 

لمتطلبات البنك 

المركزي 

 العماني

المخصص 

 ً للمعيار وفقا

الدولي إلعداد 

التقارير المالية 

  9رقم 

الفرق بين 

 المخصصين

صافي القيمة 

للمعيار وفقاً 

الدولي إلعداد 

التقارير المالية 

  9 9رقم 

فائدة احتياطية 

ً لمتطلبات  وفقا

البنك المركزي 

 العماني

(1) (2) (3) (4) (5) 

(6(=)4)-(5 + )

(8) (7(=)3 )- (5) (8) 

 قياسي

 - 6,423,591 65,022 23,487 88,509 6,447,078 1المرحلة 

 - 1,254,322 (13,772) 27,668 13,896 1,281,990 2المرحلة 

 - - - - - - 3المرحلة 

 إجمالي فرعي
 

7,729,068 102,405 51,155 51,250 7,677,913 - 

 إشارة خاصة

 - - - - - - 1المرحلة 

 - 183,600 (54,979) 57,431 2,452 241,031 2المرحلة 

 - - - - - - 3المرحلة 

 إجمالي فرعي
 

241,031 2,452 57,431 (54,979) 183,600 - 

 دون القياسي

 - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - 2المرحلة 

 179 32,571 (5,572) 18,065 12,314 50,636 3المرحلة 

 إجمالي فرعي
 

50,636 12,314 18,065 (5,572) 32,571 179 

 مشكوك في تحصيلها

 - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - 2المرحلة 

 1,138 11,821 (472) 34,205 32,595 46,026 3المرحلة 

 إجمالي فرعي
 

46,026 32,595 34,205 (472) 11,821 1,138 

 الخسارة

 - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - 2المرحلة 

 39,862 116,549 69,845 231,983 261,966 348,532 3المرحلة 

 إجمالي فرعي
 

348,532 261,966 231,983 69,845 116,549 39,862 

بنود أخرى  غير 
 مشمولة بتعميم البنك 

المركزي العماني ب م 
977  

والتعليمات ذات 

 الصلة

 - 2,273,447 (3,361) 3,361 - 2,276,808 1المرحلة 

 - 550,826 (4,886) 4,886 - 555,712 2المرحلة 

 - - - - - - 3المرحلة 

 إجمالي فرعي
 

2,832,520 - 8,247 (8,247) 2,824,273 - 

 اإلجمالي الكلي

 - 8,697,038 61,661 26,848 88,509 8,723,886 1المرحلة 

 - 1,988,748 (73,637) 89,985 16,348 2,078,733 2المرحلة 

 41,179 160,941 63,801 284,253 306,875 445,194 3المرحلة 

 41,179 10,846,727 51,825 401,086 411,732 11,247,813 اإلجمالي
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 تصنيف وقياس األدوات المالية )تابع( 28

 

والمخصص النظامي وفقاً لمتطلبات البنك المركزي العماني كما  9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقاً   28-1

 2020ديسمبر  31في 

 

 2020ديسمبر  31مخصص انخفاض القيمة كما في 

 

 الفرق

وفق المعيار 

الدولي إلعداد 

 التقارير المالية

 9رقم 

وفق معايير 

البنك 

المركزي 

 الفرق البند العماني

وفق المعيار 

الدولي إلعداد 

 الماليةالتقارير 

 9رقم 

وفق معايير 

البنك 

المركزي 

 العماني

ألف لاير 

 ألف لاير عماني عماني

ألف لاير 

  عماني

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

       

 - 84,842 ال ينطبق خسارة انخفاض القيمة المحملة إلى الربح والخسارة - 32,664 ال ينطبق

 445,700 413,369 (32,331) مخصصات الزمة 171,595 159,147 (12,447)

  5.55 5.55 إجمالي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة - 5.55 5.55

  5.02 5.02 صافي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة - 5.02 5.02
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 تصنيف وقياس األدوات المالية )تابع( 28

 

والمخصص النظامي وفقاً لمتطلبات البنك المركزي العماني كما  9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقاً   28-1

 2020ديسمبر  31في 

 

 ومتطلبات البنك المركزي العماني 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تسكين متطلبات 

 المبالغ بألف لاير عماني     

 وفقاً  صولاأل تصنيف

لمتطلبات لبنك 

 المركزي العماني

تصنيف 

وفقاً  صولاأل

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

 إجمالي القيمة  9المالية رقم 

المخصص وفقاً 

لمتطلبات البنك 

المركزي 

 العماني

المخصص 

 ً للمعيار وفقا

الدولي إلعداد 

التقارير المالية 

  9رقم 

الفرق بين 

 المخصصين

صافي القيمة 

للمعيار وفقاً 

الدولي إلعداد 

التقارير المالية 

  9 9رقم 

فائدة احتياطية 

ً لمتطلبات  وفقا

البنك المركزي 

 العماني

(1) (2) (3) (4) (5) 

(6(=)4)-(5 + )

(8) 

(7(=)3 )- 

(5) (8) 

 قياسي

  2,241,542 19,497 11,840 31,337 2,253,382 1المرحلة 

  497,810 (5,094) 10,522 5,428 508,332 2المرحلة 

  - -    3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

2,761,714 36,765 22,362 14,403 2,739,352 - 

 إشارة خاصة

  - -    1المرحلة 

  91,960 (19,958) 21,104 1,146 113,064 2المرحلة 

  - -    3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

113,064 1,146 21,104 (19,958) 91,960 - 

 القياسيدون 

  - -    1المرحلة 

  - -    2المرحلة 

 51 3,422 (1,254) 2,863 1,558 6,285 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

6,285 1,558 2,863 (1,254) 3,422 51 

 مشكوك في تحصيلها

  - -    1المرحلة 

  - -    2المرحلة 

 858 11,488 (3,718) 16,837 12,261 28,325 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

28,325 12,261 16,837 (3,718) 11,488 858 

 الخسارة

  - -    1المرحلة 

  - -    2المرحلة 

 16,106 41,640 26,229 92,726 102,849 134,366 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

134,366 102,849 92,726 26,229 41,640 16,106 

بنود أخرى  غير 
 مشمولة بتعميم البنك 

المركزي العماني ب م 
977  

والتعليمات ذات 

 الصلة

  571,086 (1,315) 1,315 - 572,401 1المرحلة 

  125,123 (1,940) 1,940 - 127,063 2المرحلة 

  - -    3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

699,464 - 3,255 (3,255) 696,209 - 

 اإلجمالي الكلي

 - 2,812,628 18,182 13,155 31,337 2,825,783 1المرحلة 

 - 714,893 (26,992) 33,566 6,574 748,459 2المرحلة 

 17,015 56,550 21,257 112,426 116,668 168,976 3المرحلة 

 17,015 3,584,071 12,447 159,147 154,579 3,743,218 اإلجمالي
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 تصنيف وقياس األدوات المالية )تابع( 28

 

والمخصص النظامي وفقاً لمتطلبات البنك المركزي العماني كما  9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقاً   28-1

 2020ديسمبر  31في 

 

 2020ديسمبر  31مخصص انخفاض القيمة المحتفظ به كما في 

 

 ومتطلبات البنك المركزي العماني 9الية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المتسكين متطلبات 

 المبالغ بألف دوالر أمريكي    

 وفقاً  صولاأل تصنيف

لمتطلبات لبنك 

 المركزي العماني

تصنيف 

وفقاً  صولاأل

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

 إجمالي القيمة  9المالية رقم 

المخصص وفقاً 

لمتطلبات البنك 

المركزي 

 العماني

المخصص 

 ً للمعيار وفقا

الدولي إلعداد 

التقارير المالية 

  9رقم 

الفرق بين 

 المخصصين

صافي القيمة 

للمعيار وفقاً 

الدولي إلعداد 

التقارير المالية 

  9 9رقم 

فائدة 

احتياطية 

وفقاً 

لمتطلبات 

البنك 

المركزي 

 العماني

(1) (2) (3) (4) (5) 

(6(=)4)-(5 + )

(8) 

(7(=)3 )- 

(5) (8) 

 قياسي

 - 5,822,188 50,643 30,752 81,395 5,852,940 1المرحلة 

 - 1,293,013 (13,231) 27,330 14,099 1,320,343 2المرحلة 

 - - - - - - 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

7,173,283 95,494 58,082 37,412 7,115,201 - 

 إشارة خاصة

 - - - - - - 1المرحلة 

 - 238,857 (51,839) 54,816 2,977 293,673 2المرحلة 

 - - - - - - 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

293,673 2,977 54,816 (51,839) 238,857 - 

 دون القياسي

 - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - 2المرحلة 

 132 8,889 (3,257) 7,436 4,047 16,325 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

16,325 4,047 7,436 (3,257) 8,889 132 

 مشكوك في تحصيلها

 - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - 2المرحلة 

 2,229 29,839 (9,656) 43,732 31,847 73,571 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

73,571 31,847 43,732 (9,656) 29,839 2,229 

 الخسارة

 - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - 2المرحلة 

 41,834 108,155 68,126 240,848 267,140 349,003 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

349,003 267,140 240,848 68,126 108,155 41,834 

بنود أخرى  غير 
 مشمولة بتعميم البنك 

المركزي العماني ب م 
977  

والتعليمات ذات 

 الصلة

 - 1,483,340 (3,416) 3,416 - 1,486,756 1المرحلة 

 - 324,995 (5,039) 5,039 - 330,034 2المرحلة 

 - - - - - - 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

1,816,790 - 8,455 (8,455) 1,808,335 - 

 اإلجمالي الكلي

 - 7,305,528 47,227 34,168 81,395 7,339,696 1المرحلة 

 - 1,856,865 (70,109) 87,185 17,076 1,944,050 2المرحلة 

 44,195 146,883 55,213 292,016 303,034 438,899 3المرحلة 

 44,195 9,309,276 32,331 413,369 401,505 9,722,645 اإلجمالي
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 )تابع( تصنيف وقياس األدوات المالية 28

 

والمخصص النظامي وفقاً لمتطلبات البنك المركزي العماني كما  9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقاً   28-2

 2021ديسمبر  31في 

    

 المبالغ بألف لاير عماني  القروض المعاد هيكلتها

 وفقاً  صولاأل تصنيف

لمتطلبات لبنك 

 المركزي العماني

تصنيف 

وفقاً  صولاأل

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

  9المالية رقم 

 إجمالي القيمة

 الدفترية

المخصص وفقاً 

لمتطلبات البنك 

المركزي 

 العماني

المخصص 

 ً للمعيار وفقا

الدولي إلعداد 

التقارير المالية 

  9رقم 

الفرق بين 

 المخصصين

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً 

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

  9 9المالية رقم 

فائدة احتياطية 

ً لمتطلبات  وفقا

البنك المركزي 

 نيالعما

(1) (2) (3) (4) (5) 

(6(=)4)-(5 + )

(8) 

(7(=)3 )- 

(5) (8) 

مصنفة على أنها 

 منتظمة

 - - - - - - 1المرحلة 

 - 124,111 7,231 7,828 15,059 131,939 2المرحلة 

 - - - - - - 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

131,939 15,059 7,828 7,231 124,111 - 
        

غير مصنفة على أنها 

 عاملة

 - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - 2المرحلة 

 5,536 3,244 9,648 31,571 35,683 34,815 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

34,815 35,683 31,571 9,648 3,244 5,536 
        

 اإلجمالي الكلي

 - - - - - - 1المرحلة 

 - 124,111 7,231 7,828 15,059 131,939 2المرحلة 

 5,536 3,244 9,648 31,571 35,683 34,815 3المرحلة 

 5,536 127,355 16,879 39,399 50,742 166,754 اإلجمالي

 

 المبالغ بألف دوالر أمريكي القروض المعاد هيكلتها

 وفقاً  صولاأل تصنيف

لمتطلبات لبنك 

 المركزي العماني

تصنيف 

وفقاً  صولاأل

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

  9المالية رقم 

 إجمالي القيمة

 الدفترية

المخصص وفقاً 

لمتطلبات البنك 

المركزي 

 العماني

المخصص وفقاً 

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

  9المالية رقم 

الفرق بين 

 المخصصين

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً 

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

  9 9المالية رقم 

فائدة احتياطية 

 ً لمتطلبات وفقا

البنك المركزي 

 العماني

(1) (2) (3) (4) (5) (6(=)4)-(5( + )8) (7(=)3 )- (5) (8) 

مصنفة على أنها 

 عاملة

 - - - - - - 1المرحلة 

 - 322,367 18,782 20,332 39,114 342,699 2المرحلة 

 - - - - - - 3المرحلة 

 إجمالي فرعي
 

342,699 39,114 20,332 18,782 322,367 - 
        

مصنفة على أنها غير 

 عاملة

 - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - 2المرحلة 

 14,379 8,426 25,059 82,003 92,683 90,429 3المرحلة 

 إجمالي فرعي
 

90,429 92,683 82,003 25,059 8,426 14,379 
        

 اإلجمالي الكلي

 - - - - - - 1المرحلة 

 - 322,367 18,782 20,332 39,114 342,699 2المرحلة 

 14,379 8,426 25,059 82,003 92,683 90,429 3المرحلة 

 14,379 330,793 43,841 102,335 131,797 433,128 اإلجمالي
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 تصنيف وقياس األدوات المالية )تابع( 28
 

والمخصص النظامي وفقاً لمتطلبات البنك المركزي العماني كما  9التقارير المالية رقم للمعيار الدولي إلعداد مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقاً  26-2

 2020ديسمبر  31في 
    

 المبالغ بألف لاير عماني  القروض المعاد هيكلتها

 وفقاً  صولاأل تصنيف

لمتطلبات لبنك 

 المركزي العماني

تصنيف 

وفقاً  صولاأل

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

  9رقم  المالية

 إجمالي القيمة

 الدفترية

المخصص وفقاً 

لمتطلبات البنك 

المركزي 

 العماني

المخصص وفقاً 

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

  9المالية رقم 

الفرق بين 

 المخصصين

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً 

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

  9 9المالية رقم 

فائدة احتياطية 

ً لمتطلبا ت وفقا

البنك المركزي 

 العماني

(1) (2) (3) (4) (5) (6(=)4)-(5( + )8) (7(=)3 )- (5) (8) 

مصنفة على أنها 

 عاملة

 - - - - - - 1المرحلة 

 - 42,223 (3,576) 4,382 806 46,605 2المرحلة 

 - - - - - - 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

46,605 806 4,382 (3,576) 42,223 - 

أنها غير مصنفة على 

 عاملة

 - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - 2المرحلة 

 3,255 9,993 5,684 27,055 29,484 37,048 3المرحلة 

 إجمالي فرعي
 

37,048 29,484 27,055 5,684 9,993 3,255 

 اإلجمالي الكلي

 - - - - - - 1المرحلة 

 - 42,223 (3,576) 4,382 806 46,605 2المرحلة 

 3,255 9,993 5,684 27,055 29,484 37,048 3المرحلة 

 3,255 52,216 2,108 31,437 30,290 83,653 اإلجمالي

 

 المبالغ بألف دوالر أمريكي  القروض المعاد هيكلتها

 وفقاً  صولاأل تصنيف

لمتطلبات لبنك 

 المركزي العماني

تصنيف 

وفقاً  صولاأل

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

  9المالية رقم 

 إجمالي القيمة

 الدفترية

المخصص وفقاً 

لمتطلبات البنك 

المركزي 

 العماني

المخصص وفقاً 

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

  9المالية رقم 

الفرق بين 

 المخصصين

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً 

للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير 

  9 9المالية رقم 

فائدة احتياطية 

 ً لمتطلبات وفقا

البنك المركزي 

 العماني

(1) (2) (3) (4) (5) (6(=)4)-(5( + )8) (7(=)3 )- (5) (8) 

مصنفة على أنها 

 عاملة

 - - - - - - 1المرحلة 

 - 109,670 (9,288) 11,382 2,094 121,052 2المرحلة 

 - - - - - - 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

121,052 2,094 11,382 (9,288) 109,670 - 

        

مصنفة على أنها غير 

 عاملة

 - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - 2المرحلة 

 8,455 25,956 14,764 70,273 76,582 96,229 3المرحلة 

 فرعي إجمالي
 

96,229 76,582 70,273 14,764 25,956 8,455 

        

 اإلجمالي الكلي

 - - - - - - 1المرحلة 

 - 109,670 (9,288) 11,382 2,094 121,052 2المرحلة 

 8,455 25,956 14,764 70,273 76,582 96,229 3المرحلة 

 8,455 135,626 5,476 81,655 78,676 217,281 اإلجمالي
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 تصنيف وقياس األدوات المالية )تابع( 28 

 

 2021ديسمبر  31الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة كما في  28-3

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

     التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة     

 3,239,889 171,400 586,363 2,482,126 قروض وسلف للعمالء -

 447,651  5,775 441,876 أوراق مالية استثمارية  -

 475,513  213,949 261,564 قروض وضمانات مالية  التزامات -

 114,771   114,771 مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 3,300,336 806,087 171,400 4,277,823 

     2021يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في 

 155,892 112,426 31,626 11,840 قروض وسلف للعمالء -

 318 - - 318 أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 2,850 - 1,940 910 قروض وضمانات مالية  التزامات -

 87 - - 87 مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 13,155 33,566 112,426 159,147 

     صافي المحول فيما بين المستويات

 - 18,974 (18,609) (365) للعمالءقروض وسلف  -

 - - 120 (120) أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 - - - - قروض وضمانات مالية  التزامات -

 - - - - مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 (485) (18,489) 18,974 - 

     المحمل للفترة )المفرج عنه(/ صافي 

 33,539 16,225 19,746 (2,432) للعمالء قروض وسلف -

 155 - 53 102 أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 (234) - (232) (2) قروض وضمانات مالية  التزامات -

 (1) - - (1) مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 (2,333) 19,567 16,225 33,459 

     المشطوب للفترة

 (38,188) (38,188) - - وسلف للعمالء قروض -

 - - (38,188) (38,188) 

      2021ديسمبر  31الرصيد الختامي كما في 

 151,243 109,437 32,763 9,043 قروض وسلف للعمالء -

 473 - 173 300 أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 2,616 - 1,708 908 قروض وضمانات مالية  التزامات -

 86 - - 86 مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 10,337 34,644 109,437 154,418 
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 تصنيف وقياس األدوات المالية )تابع( 28

 

 )تابع( 2021ديسمبر  31الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة كما في  28-3

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي دوالر أمريكيألف  

     التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة     

 8,415,297 445,194 1,523,021 6,447,082 قروض وسلف للعمالء -

 1,162,730 - 15,000 1,147,730 أوراق مالية استثمارية  -

 1,235,097 - 555,712 679,385 قروض وضمانات مالية  التزامات -

 298,108 - - 298,108 مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 8,572,302 2,093,733 445,194 11,111,232 

     2021يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في 

 404,914 292,016 82,145 30,753 قروض وسلف للعمالء -

 826 - - 826 أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 7,403 - 5,039 2,364 قروض وضمانات مالية  التزامات -

 226 - - 226 مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 34,169 87,184 292,016 413,369 

     صافي المحول فيما بين المستويات

 - 49,283 (48,335) (948) قروض وسلف للعمالء -

 - - 312 (312) أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 - - - - قروض وضمانات مالية  التزامات -

 - - - - مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 (1,260) (48,023) 49,283 - 

     المحمل للفترة )المفرج عنه(/ صافي 

 87,114 42,143 51,288 (6,317) قروض وسلف للعمالء -

 403 - 138 265 أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 (608) - (603) (5) قروض وضمانات مالية  التزامات -

 (3) - - (3) مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 (6,060) 50,823 42,143 86,906 

     المشطوب للفترة

 (99,189) (99,189) - - للعمالءقروض وسلف  -

 - - (99,189) (99,189) 

      2021ديسمبر  31الرصيد الختامي كما في 

 392,839 284,253 85,098 23,488 قروض وسلف للعمالء -

 1,229 - 450 779 أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 6,795 - 4,436 2,359 قروض وضمانات مالية  التزامات -

 223 - - 223 مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 26,849 89,984 284,253 401,086 
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 تصنيف وقياس األدوات المالية )تابع( 28

 

 2020ديسمبر  31الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة كما في  28-3

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني عمانيألف لاير  

     التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة     

 3,043,754 168,976 621,396 2,253,382 قروض وسلف للعمالء -

 318,852   318,852 أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 497,529  127,063 370,466 قروض وضمانات مالية  التزامات -

 94,803   94,803 مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 3,037,503 748,459 168,976 3,954,938 

     2021يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في 

 118,289 88,449 17,445 12,395 قروض وسلف للعمالء -

 507   507 أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 6,026  4,912 1,114 قروض وضمانات مالية  التزامات -

 471   471 مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 14,487 22,357 88,449 125,293 

     صافي المحول فيما بين المستويات

 - 16,222 (15,514) (708) قروض وسلف للعمالء -

 -    استثمارية )الديون(أوراق مالية  -

 -  - - قروض وضمانات مالية  التزامات -

 -    مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 (708) (15,514) 16,222 - 

     صافي المحمل للفترة 

 43,075 13,227 29,695 153 قروض وسلف للعمالء -

 (189) - - (189) أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 (3,176) - (2,972) (204) قروض وضمانات مالية  التزامات -

 (384) - - (384) مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 (624) 26,723 13,227 39,326 

     المشطوب للفترة

 (5,472) (5,472) - - قروض وسلف للعمالء -

 - - (5,472) (5,472) 

      2021ديسمبر  31الرصيد الختامي كما في 

 155,892 112,426 31,626 11,840 قروض وسلف للعمالء -

 318 - - 318 أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 2,850 - 1,940 910 قروض وضمانات مالية  التزامات -

 87 - - 87 مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 13,155 33,566 112,426 159,147 
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 تصنيف وقياس األدوات المالية )تابع( 28

 

 )تابع( 2020ديسمبر  31الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة كما في  28-3

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

     التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة     

 7,905,854 438,899 1,614,016 5,852,939 قروض وسلف للعمالء -

 828,187 - - 828,187 أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 1,292,283 - 330,034 962,249 قروض وضمانات مالية  التزامات -

 246,242 - - 246,242 مالية أخرى أصولوالبنوك المركزية ومستحق من بنوك  -

 7,889,617 1,944,050 438,899 10,272,566 

     2021يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في 

 307,244 229,737 45,312 32,195 قروض وسلف للعمالء -

 1,317 - - 1,317 أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 15,652 - 12,758 2,894 قروض وضمانات مالية  التزامات -

 1,223 - - 1,223 مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 37,629 58,070 229,737 325,436 

     صافي المحول فيما بين المستويات

 - 42,135 (40,296) (1,839) قروض وسلف للعمالء -

 - - - - )الديون(أوراق مالية استثمارية  -

 - - - - قروض وضمانات مالية  التزامات -

 - - - - مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 (1,839) (40,296) 42,135 - 

     صافي المحمل للفترة 

 111,883 34,356 77,130 397 قروض وسلف للعمالء -

 (491) - - (491) أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 (8,249) - (7,719) (530) قروض وضمانات مالية  التزامات -

 (997) - - (997) مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 (1,621) 69,411 34,356 102,146 

     المشطوب للفترة

 (14,213) (14,213) - - قروض وسلف للعمالء -

 - - (14,213) (14,213) 

      2021ديسمبر  31الرصيد الختامي كما في 

 404,914 292,015 82,146 30,753 قروض وسلف للعمالء -

 826 - - 826 أوراق مالية استثمارية )الديون( -

 7,403 - 5,039 2,364 قروض وضمانات مالية  التزامات -

 226 - - 226 مالية أخرى أصولمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -

 34,169 87,185 292,015 413,369 
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 تصنيف وقياس األدوات المالية )تابع( 28

 

 2021ديسمبر  31القروض كمات في  الحركة في 28-4

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

     لنموذج خسائر االئتمان المتوقعةالتعرض للمخاطر الخاضع      

 3,043,754 168,976 621,396 2,253,382 2020يناير  1كما في  –الرصيد االفتتاحي 

 - 34,832 (25,021) (9,811) صافي التحويل بين المستويات

 549,805 36,752 124,199 388,854 قروض وسلفيات جديدة

 (315,482) (30,972) (134,211) (150,299) سداد قروض وسلفيات

 (38,188) (38,188) - - المشطوب للفترة

 3,239,889 171,400 586,363 2,482,126 2021ديسمبر  31كما في  –الرصيد الختامي 

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

     التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة     

 7,905,854 438,899 1,614,016 5,852,939 2020يناير  1كما في  –الرصيد االفتتاحي 

 - 90,472 (64,990) (25,482) صافي التحويل بين المستويات

 1,428,067 95,460 322,595 1,010,012 قروض وسلفيات جديدة

 (819,434) (80,447) (348,600) (390,387) وسلفياتسداد قروض 

 (99,190) (99,190) - - المشطوب للفترة

 8,415,297 445,194 1,523,021 6,447,082 2021ديسمبر  31كما في  –الرصيد الختامي 

 

 2020ديسمبر  31القروض كمات في  الحركة في

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني عماني ألف لاير 

     التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة     

 2,919,846 143,609 489,190 2,287,047 2019يناير  1كما في  –الرصيد االفتتاحي 

 - 21,550 115,170 (136,720) صافي التحويل بين المستويات

 500,563 20,466 89,767 390,330 وسلفيات جديدةقروض 

 (371,183) (11,178) (72,731) (287,274) سداد قروض وسلفيات

 المشطوب للفترة
 

 (5,472) (5,472) 

 3,043,754 168,975 621,396 2,253,383 2020ديسمبر  31كما في  –الرصيد الختامي 

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

     التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة     

 7,584,015 373,010 1,270,623 5,940,382 2019يناير  1كما في  –الرصيد االفتتاحي 

 - 55,974 299,143 (355,117) صافي التحويل بين المستويات

 1,300,164 53,159 233,162 1,013,843 قروض وسلفيات جديدة

 (964,112) (29,034) (188,912) (746,166) سداد قروض وسلفيات

 (14,213) (14,213) - - المشطوب للفترة

 7,905,854 438,896 1,614,016 5,852,942 2020ديسمبر  31كما في  –الرصيد الختامي 
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 وقياس األدوات المالية )تابع(تصنيف  28
 

 2021ديسمبر  31الحركة في خسائر االئتمان المتعلقة باالنخفاض في القيمة للفترة المنتهية في  28-5

     

2020 2021  2021 2020 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  ألف ر.ع    ألف ر.ع   

   )انخفاض القيمة( / عكس مخصصات خسائر االئتمان:  

 997 3 مستحق من البنوك 1 384

 (103,223) (75,826) قروض وسلف للعمالء (29,193) (39,741)

 491 (403) استثمارات (155) 189

 8,249 608 ضمانات مالية 234 3,176

 (93,486) (75,618)  إجمالي (29,113) (35,992)

 6,265 4,026 عمليات استرداد وإفراج من مخصص خسائر االئتمان 1,550 2,412

 5,847 9,293 عمليات استرداد وإفراج من القروض والسلف المشطوبة 3,578 2,251

 12,112 13,319 إجمالي 5,128 4,663

 (81,374) (62,299) صافي خسائر انخفاض القيمة (23,985) (31,329)

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 29
 

 مصلحة كبيرة.  الشركات التي لهم فيهاوواإلدارة العليا أو المساهمين أعضاء مجلس اإلدارة و/يقوم البنك بإجراء معامالت في ظل ظروف تجارية إعتيادية مع بعض 

ضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ٪ من رأس المال المدفوع ، ويشمل اآلخرون أع10يتكون المساهمون الرئيسيون من جميع المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 

. يدخل البنك في معامالت مع أطراف ذات عالقة فقط بشروط تجارية بحتة ووفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة. والشركات الزميلة للمساهمين الرئيسيين والمديرين

 تتم الموافقة على شروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة البنك ومجلس إدارته.
 

 ن إجمالي مبالغ األرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة هي كالتالي:إ
 

 2021 
----------------------------------------- 

2020 
----------------------------------------- 

  جمالياإل أخرى مساهم رئيسي  جمالياإل أخرى  مساهم رئيسي 
 ألف ر ع ر ع ألف ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  
       

 121,307 121,307 - 147,445 147,445 - القروض والسلف

 80,492 55,375 25,117 167,467 61,386 106,081 ودائع العمالء

 218 - 218 603 - 603 المستحق من البنوك

 201 - 201 260 - 260 المستحق للبنوك

 14,137 13,047 1,063 17,548 16,930 618 خطابات مستندية، ضمانات وأوراق قبول 

 154,000 - 154,000 - - - تسهيالت إئتمانية متجددة حسب الطلب 

 2,272 - 2,272 3,051 598 2,453 اإلستثمار
 

 األرباح أو الخسائر للسنة  المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:قائمة تضمن ت
 

 2021 
---------------------------------------- 

2020 
---------------------------------------- 

  جمالياإل أخرى مساهم رئيسي  جمالياإل أخرى  مساهم رئيسي 
 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  
       

 6,832 6,813 19 6,809 6,807 2 إيرادات الفوائد

 146 141 5 386 380 6 إيرادات العمولة 

 5,097 1,549 3,548 2,917 1,341 1,576 مصروفات الفوائد 

 527 527 - 850 850 - مصروفات أخرى 
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 ( تابع)المعامالت مع األطراف ذات العالقة  29

 

 2021 
----------------------------------------- 

2020 
----------------------------------------- 

  جمالياإل أخرى مساهم رئيسي  جمالياإل أخرى  مساهم رئيسي 
ألف دوالر  

 أمريكي 
ألف دوالر 

 أمريكي
ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 
 أمريكي 

ألف دوالر 
 أمريكي

ألف دوالر 
 أمريكي

       

 315,083 315,083 - 382,974 382,974 - القروض والسلف

 209,070 143,831 65,239 434,979 159,444 275,535 ودائع العمالء

 566 - 566 1,566 - 1,566 المستحق من البنوك

 522 - 522 675 - 675 المستحق للبنوك

 36,719 33,958 2,761 45,579 43,974 1,605 خطابات مستندية، ضمانات وأوراق قبول 

 400,000 - 400,000 - - - تسهيالت إئتمانية متجددة حسب الطلب 

 5,901 - 5,901 7,924 1,553 6,371 اإلستثمارات

 

 :تتضمن قائمة األرباح أو الخسائر للسنة  المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة

 

 2021 2020 

  جمالياإل أخرى رئيسيمساهم   جمالياإل أخرى  مساهم رئيسي 

ألف دوالر  

 أمريكي 

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي 

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

       

 17,745 17,696 49 17,686 17,681 5  إيرادات الفوائد

 379 366 13 1,003 987 16 إيرادات العمولة 

 13,239 4,023 9,216 7,577 3,483 4,094 مصروفات الفوائد 

 1,369 1,369 - 2,208 2,208 - مصروفات أخرى 

 

 تفاصيل مزايا اإلدارة العليا هي كالتالي:

 

2020 

 ألف دوالر أمريكي
2021 

 ألف دوالر أمريكي

 2021 

 ر.عألف    

2020 

 ر.عألف    

   رواتب ومزايا قصيرة االجل أخرى   

 2,847 2,305 ثابتة-     5,987 7,395

 1,310 1,873 غير ثابتة -    4,865 3,403

10,798 10,852  4,178 4,157 
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 للسهم الواحد األساسي والمخففالعائد   30

 

 

 .، حيث لم يصدر البنك أي ادوات مالية قد تؤثر على العائد عند ممارستهئد االساسي للسهم  الواحد المخففم يتم عرض العال

 

 كفاية رأس المال      31

 

كما تتم مراقبة كفاية رأسمال البنك بإستخدام، ضمن مقاييس أخرى،   ,لتغطية المخاطر المتأصلة في األعمال يحتفظ البنك بقاعدة رأس مال تُدار بشكل نشط

  .القوانين والنسب التي أصدرتها لجنة بازل حول اإلشراف على المصارف والتي قام بتبنيها البنك المركزي العماني في إشرافه على البنك

 

  .بالكامل بكافة المتطلبات الخارجية  المفروضة  على البنك  و المتعلقة برأس المالإلتزم البنك خالل السنة الماضية 

 

 إدارة رأس المال

 

ئتمان قوية ونسبة إن الغرض الرئيسي إلدارة رأس مال البنك هو التأكد بأن البنك يتقيد بمتطلبات رأس المال الخارجية المفروضة وإن البنك يحتفظ بدرجات إ

 .أجل دعم أعماله ورفع قيمة المساهمين إلى الحد األقصىرأس مال جيدة من 

 

من أجل الحفاظ أو تعديل  ,يقوم البنك بإدارة هيكلية رأسماله وإجراء التعديالت عليها، على ضوء التغييرات في الظروف اإلقتصادية وخصائص مخاطر أنشطته

ح المدفوعة إلى المساهمين أو إصدار، عائد رأس مال إلى المساهمين أو إصدار أوراق مالية هيكلية رأس المال، يجوز للبنك أن يقوم بتعديل قيمة توزيعات األربا

 .تم تعديل سياسة إدارة رأس المال خالل السنة لتشمل التغييرات التنظيمية ,رأسمالية

 

مدرجة والغير مدرجة في قائمة المركز المالي المرجحة ال صولالذي يقارن رأس المال باأل صولإن المعيار الدولي لتقييم كفاية رأس المال هو معدل مخاطر األ

 .لفئات عريضة من المخاطر

  

  

2020 2021  

 ر.عألف  ر.عألف 

   

 )ألف لاير عماني(صافي ربح بعد الضريبة  30,277 18,148

 1من الشريحة ناقص : الفائدة على السندات المستدامة  (8,462) (9,096)

 الربح العائد للمساهمين  21,815 9,052

 )ألف لاير عماني(المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة  1,625,946 1,625,946

 العائد األساسي للسهم الواحد )ر.ع( 0.013 0.006

2020 2021  

 دوالر أمريكيألف  ألف دوالر أمريكي

   

 )ألف دوالر أمريكي( صافي ربح بعد الضريبة 78,643 47,139

 1من الشريحة مستدامة الناقص : الفائدة على السندات  (21,979) (13,626)

 الربح العائد للمساهمين  56,664 23,513

 دوالر أمريكي(المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف  1,625,946 1,625,946

 العائد األساسي للسهم الواحد ) بالدوالر األمريكي( 0.03 0.01
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 )تابع( كفاية رأس المال      31

 

 )تابع( إدارة رأس المال

 

 وفقاً إلرشادات كفاية رأس المال الصادرة من بنك التسويات الدولية كما يلي: صوللقد تم إحتساب معدل مخاطر األ             

 

 إدارة المخاطر          32

 

التي أنشطة البنك بتقوم عملية إدارة المخاطر في البنك بتقييم، ومراقبة وإدارة المخاطر المرتبطة  ,اإلدارة الفعالة للمخاطر هي ذات أهمية قصوى بالنسبة للبنك

يعمل البنك  ,المخاطر الرئيسية للبنك هي مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر اإلستراتيجية ,محددة مخاطريقوم بها تمشياً مع سقوف 

س التنفيذي يرأس وظيفة إدارة المخاطر من قبل الرئي ,ضوابط الرقابة المستقلة والتدقيق الداخليوظائف ودفاع أي األعمال، المبادئ التوجيهية لثالثة خطوط على 

 .إلدارة وظائف مخاطر محددة المخاطر للمخاطر مع فريق من مهنيي

 

 مخاطر االئتمان      32-1

 

يقوم البنك بإدارة  ,ه التعاقديةالتزاماتتتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة المالية للبنك في حالة فشل العميل أو طرف مماثل في أداة مالية في الوفاء ب

ً مع إرشادات البنك جماليوالرقابة على مخاطر اإلئتمان بوضع سقوف داخلية على مبالغ المخاطر التي سيقبلها لألفراد واإل ات والقطاعات الصناعية تمشيا

ض الشركات واألفراد في الفئة المتعثرة على يقوم البنك بإحتساب الخسائر المتوقعة من مخاطر اإلئتمان على أساس مخاطر التصنيف لقرو ,المركزي العماني

 .أساس إرشادات البنك المركزي العماني

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان

 االدارة مجلس تدار مخاطر االئتمان ضمن المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي العماني، وإطار المخاطر المنصوص عليه في ميثاق المخاطر المعتمد من

السياسات واإلجراءات تتم مراجعتها دوريا من قبل لجنة اإلدارة والمخاطر التابعة للمجلس للتأكد من توافقها  ,مان المعتمدة من المجلسوسياسات وإجراءات اإلئت

السلطات  تفويض ,مخاطر اإلئتمان يتم الموافقة عليها من السلطات المفوضة على أساس تفويض من لجنة المخاطر التابعة للمجلس ,مع أفضل الممارسات الحالية

، وكفاالت ، يقوم على أساس حجم مخاطر اإللتزام الفردي، وجودة االئتمان )التقييم الداخلي والخارجي(، وكذلك مستوى تخفيف مخاطر االئتمان )ضمانات 

الرقابة  ,ت برنامج اإلقراض المعتمدةبالنسبة لمخاطر تجارة التجزئة، يوجد هناك تفويض السلطة للتعامل مع استثناءا ,وغيرها( لحاالت المخاطر المقترحة

يشمل إطار إدارة المخاطر أيضا السياسات فيما يتعلق  ,والرصد وإدارة المخاطر االئتمانية تتم بالتنسيق مع وحدات األعمال حسب اإلجراءات الموضوعة

وتكاليف  همن محفظت الضغطاختبار بكما يقوم البنك ر. تقييم المخاطتعديالت المعايير و تصنيفوالمشكلة، وقوائم اإلنذار المبكر، ومشاهدة القوائم، بباالعتراف 

 .دوث خفض أو تقصير من جانب عمالئهاالئتمان المحتملة في حالة ح

 

  

2020 2021  2021 2020 

 ر.عألف     ر.عألف      ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي 

     

   قاعدة راس المال  

 402,817 419,995 أموال المساهمين  – 1شريحة  1,090,896 1,046,278

 115,500 115,500  1اضافة راس المال من الشريحة  300,000 300,000

88,153 68,629 
الدين الثدانوي و اإليدداع الخداص والمخصصدات المجمعدة – 2شريجة 

 لخسائر اإلنخفاض في القيمة
26,422 33,939 

 552,256 561,917 إجمالي قاعدة رأس المال 1,459,525 1,434,431

   مرجح التعرض لمخاطر األصول  

 3,072,484 3,232,312 مخاطر األئتمان 8,395,616 7,980,478

 233,953 230,414 مخاطر التشغيل 598,478 607,670

 52,171 95,617 مخاطر السوق 248,356 135,509

 3,358,608 3,558,343 إجمالي مرجح التعرض لمخاطر األصول 9,242,450 8,723,657

 %12.0 %11.8 نسبة رأس المال / نسبة المستوى االول 11.8% 12.0%

 %15.4 %15.0 1نسبة المستوى  15.0% 15.4%

 %16.4 %15.8 (2معدل مخاطر األصول )معايير بازل  15.8% 16.4%
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 اإلئتمان للشركات

يقوم  ,بجميع الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الماليةقسم مخاطر االئتمان للشركات مسؤول عن التقييم المستقل والرقابة للمخاطر المتعلقة 

التجديدات ومراجعة التسهيالت  ,القسم بمراجعة وتقييم مخاطر االئتمان للتعرضات المقترحة قبل اإللتزام بالتسهيالت للعمالء من خالل وحدات األعمال المعنية

تقييمه فيما يتعلق بسقوف التركيزات المقررة لمختلف القطاعات االقتصادية، والبلدان ، ودرجات المخاطر ،  كل عرض إئتماني هو أيضا يتم ,تخضع لنفس العملية

لقد قدم البنك سياسة تسعير على أساس المخاطر، كما أن كل عرض إئتمان يتم تقييمه على أساس المعايير  ,وغيرها ، واالنحراف، إن وجد، يتم تسليط الضوء عليه

كما قام البنك خالل السنة بمالءمة النموذج موديز محلل المخاطر مع متطلبات البنك وقام بالتغير إلى هذا النموذج  ,ائد المعدلة المطلوبة للمخاطرالداخلية للعو

يقدم قسم االئتمان للشركات المشورة لتوجيه وحدات األعمال لتعزيز أفضل الممارسات في مختلف أنحاء البنك في إدارة  .لمخاطر تصنيف الشركات المقترضة

 .مخاطر االئتمان

 

ساهمة العامة ات المباإلضافة إلى مراجعات مخاطر االئتمان السنوية الرسمية لتسهيالت كل شركة، يتم أيضاً مراجعات متكررة لحسابات قائمة المراقبة، والشرك

ة المؤسسة المالية إجماليكذلك، قام البنك بإدخال اختبارات التحمل الجديدة والمراجعة الربع سنوية لتغيرات التصنيف السلبية وتوقعات مخاطر  ,والمخاطر الكبيرة

ً مع أفضل الممارسات وإرشادات اللوائح التنظيمية اإلنذار المبكر، والتي أظهرت حسابات لعات أعماله كما قام البنك بمراجعة أسبوعية في جميع قطا .تمشيا

 جية عند الضرورة.تم وصف اإلجراءات العال، واإلجهادمات عال

 

 ,مخاطر التابعة لمجلس اإلدارةيتم إجراء مراجعة مفصلة شاملة لمحفظة التسهيالت االئتمانية للشركات كل ثالثة أشهر ويتم تقديم التقرير إلى اإلدارة العليا ولجنة ال

 تتمثل مجاالت مراجعة المخاطر في اآلتي:

 

  تخفيض المخاطر/نقلها بشكل سلبي 

  ملمح المتوسط المرجح لدرجة  االئتمان 

 تركيز/أداء المحفظة 

 وضع المخاطر المتعلقة بالديون المتأخرة 

 المخاطر المضمونة باألسهم المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية 

  التأجيرمخاطر قطاع العقارات وقطاع 

 المخاطر المشتركة 

 العالقات الجديدة 

 تعرضات مخاطر كبار األعضاء والمقرضين غير المقيمين 

 تعرضات مخاطر البلدان / المؤسسات المالية, 

   إقراض بدون ضمان ومخاطر اإلقراض على أساس إسم المقترض 

 

 فيما يلي:المتحدة بما يتماشى مع بيئة العمل المتغيرة المفصلة  قام البنك بتطبيق إجراءات رقابة حذرة لعملياته في دولة اإلمارات العربية

 

 لمواطندون تركيز األعمال المعدلة على ممر األعمال العماني واإلماراتي مع التركيز على األعمال التجارية التي يرعاها المواطندون العمدانيون أو ا

 .اإلماراتيون ذوي السمعة الطيبة

  عمليات اعرف عميلك وتقوية اإلجتهاد الالزمتعزيز 

  المتغيرة. األعمالبما يتماشى مع احتياجات  المعدلة المعياريةإجراءات التشغيل 

 

 إئتمان تجارة التجزئة
 

المنتج أساس برامج  يدير قسم إئتمان تجارة التجزئة مخاطر االئتمان في محفظة التجزئة, التسهيالت االئتمانية يتم تقديمها بشكل رئيسي لعمالء التجزئة على

تنادا إلى تحليل مستمر ألداء الموافق عليها من قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس, معايير اإلقراض لهذه البرامج يتم مراجعتها وتعديلها دورياً، إذا لزم األمر، اس

ا بشكل فردي من قبل قسم مخاطر االئتمان اإلستهالكي المنتج وجودة محفظة اإلئتمان والمخاطر المتوقعة, التسهيالت االئتمانية خارج برامج المنتج يتم تقييمه

 .وتعتمدها السلطات المفوضة
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 )تابع( إئتمان تجارة التجزئة
 

المخاطر التابعة، ويرفع التقرير ربع السنوي  عن الشهر السابق إلى لجنة تتم مراجعة لمحفظة إئتمان تجارة التجزئة على أساس شهري، وتقدم إلى لجنة إدارة 

 تشمل النقاط الهامة التي تغطيها المراجعة ما يلي: ,المخاطر التابعة للمجلس

 مراجعة المحفظة 

  (,لتاخير  عبر معايير االئتمان المختلفة، الخ)الذي يتضمن تحليل االنحراف حسب المنتج، وتحليل النتائج ، وا تعثر االداءموجز اإلدارة لإلنحراف وإتجاهات 

 المشاريع المتعهد القيام بها / والتي تم الوفاء بها خالل الشهر. 

 

لقد قام البنك بإعادة صياغة استراتيجيته بشأن  ,أدخلت تحسينات عدة للنظام وتم إدخال عمليات جديدة في جميع األنشطة الهامة لتحسين جودة محفظة التجزئة

حصيالت من خالل اعتماد معايير إقراض أكثر صرامة والرصد المستمر للمحفظة وهو بصدد تنفيذ نظام نشأة القرض، ونموذج تقييم االئتمان وحلول الت اإلقراض

 .لتعزيز إطار عمل مخاطر االئتمان اإلستهالكي

 

 آلية مراجعة القروض
 

للتقييم المستمر لجودة محفظة القروض؛ والتوازن بين المخاطر والمكافأة، وإحداث تحسينات نوعية في لقد أنشأ البنك قسم مستقل آللية مراجعة القروض مع تشريع 

فظة، يقوم القسم بتقييم فعالية إدارة القروض، ونزاهة عملية التصنيف اإلئتمانية، وتقييم مخصصات خسائر القروض العامة والخاصة، وجودة المح ,إدارة االئتمان

ممارسات  يتم إتباعما سبق يقوم فريق آلية مراجعة القروض بمراجعة فعالية البنك من ضوابط الرقابة الداخلية واإلجراءات المعتمدة لضمان أن باإلضافة إلى  ,الخ

لتوجيهات اإلدارة  التحقيقات والتقييمات وفقاإجراء مستقلة، وتخصصة م تقوم آلية مراجعة القروض أيضا بإجراء مراجعات ,قوية وسليمة من قبل جميع المساهمين

 ،إلدارة المخاطرإلى الرئيس التنفيذي  هامةالنتائج بال ويتم رفع تقرير ,مجاالت االهتمام المتعلقة بعملية الموافقة االئتمانية و / أو عمليات التحليل داخل البنك حول

 .لمجلس إذا استدعى األمرالتابعة ل لجنة المخاطر إلىلجنة إدارة المخاطر ويحتمل و

 

 سياسات تخفيف المخاطر
 

يقوم البنك بتحديد مستويات مخاطر  ,ات والقطاعات الصناعية والبلدانجمالييدير البنك  ويراقب ويحد من تركيزات مخاطر اإلئتمان بشكل معين لألفراد واإل

يتم التحكم  ,ترضين، والقطاعات الجغرافية واإلقتصاديةة من المقإجمالياإلئتمان وذلك بوضع سقوف على مستويات المخاطر المقبولة المتعلقة بمقترض واحد، أو 

 .بتلك المخاطر ومراجعتها دورياً من قبل لجنة إدارة اإلئتمان، ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة

 

 إجمالي الحد األقصى للمخاطر

 

  

إجمالي الحد 

األقصى 

 للمخاطر

إجمالي الحد 

 األقصى للمخاطر

إجمالي الحد  

األقصى 

 للمخاطر

إجمالي الحد 

األقصى 

 للمخاطر

2020 2021  2021 2020 

 ر.عألف  ر.عألف   دوالر أمريكي ألف ألف دوالر أمريكي

     

 153,536 266,995 أرصدة لدى البنوك المركزية 693,493 398,794

 94,803 114,771 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال 298,108 246,242

 3,043,754 3,239,889 صافي القروض والسلفيات إلى العمالء 8,415,297 7,905,853

 305,536 407,673 اإلستثمارات المالية المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة 1,058,891 793,600

 48,320 59,705 األصول األخرى 155,078 125,507

 4,525 3,091 المشتقات 8,029 11,753

 3,650,474 4,092,124 إجمالي المخاطر لبنود داخل قائمة المركز المالي 10,628,896 9,481,749

 281,967 282,871 خطابات الضمان 734,730 732,382

 38,940 73,376 خطابات اإلعتماد 190,587 101,143

 176,622 119,265 التزامات غير مسحوبة 309,779 458,758

 497,529 475,512 خارج  قائمة المركز الماليإجمالي المخاطر لبنود  1,235,096 1,292,283



 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2021ديسمبر  31في  كما

- 65 - 

 

 

 )تابع( إدارة المخاطر          32
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 (عتاب( سياسات تخفيف المخاطر

 

غير آخذين في الحسبان الضمانات  2020ديسمبر  31و  2021ديسمبر  31يمثل الجدول أعاله السيناريو األسوأ لمخاطر اإلئتمان الذي يتعرض له البنك في 

باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيف  ,إن اإلدارة على ثقة بأن البنك لديه السياسة المالئمة للقياس والتحكم بمخاطر اإلئتمان ,المحتفظ بها أو التعزيزات اإلئتمانية األخرى

  .مخاطر اإلئتمان من خالل الضمانات بشكل رهونات وكفاالت حيث يتطلب ذلك

 

 خفض قيمتها:نلم يتم تالتي تحليل أعمار قروض البنك المتأخرة عن الدفع ويما يلي ف

 

قروض متأخرة عن  

إلى  1الدفع من 

 يوم 30

قروض متأخرة 

عن الدفع من 

 يوم 60إلى  31

قروض متأخرة 

 61عن الدفع من 

 يوم 89إلى 

  جمالياإل

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  

     صافي القروض والسلفيات إلى العمالء في 

 81,447 8,160 6,142 67,145 2021ديسمبر  31

 211,551 21,195 15,953   174,403 بالدوالر االمريكي 2021ديسمبر  31

 69,292 4,943 6,914 57,435 2020ديسمبر  31

 179,979 12,839 17,958 149,182 بالدوالر االمريكي 2020ديسمبر  31

 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

 

يقوم البنك بوضع عدة سياسات وممارسات من أجل تخفيف مخاطر االئتمان. تتمثل الممارسة التقليدية في الحصول على ضمان مقابل األموال 

تخفيف مخاطر االئتمان, أنواع الضمانات المقدمة، وهي ممارسة شائعة. يقوم البنك بتطبيق اإلرشادات حول قبول أنواع محددة من الضمانات أو 

 الرئيسية للقروض والسلفيات هي كالتالي:

 

  األعمال مثل العقارات والمخزون والمدينين؛ أصولالرهونات على 

 حجز الودائع الثابتة؛ 

 هوامش نقدية؛ 

 الرهونات على الممتلكات السكنية والتجارية؛ 

 .رهن األسهم واألوراق المالية المتداولة 

 

 يتم ضمان القروض السكنية برهن العقار السكني. 

 

الحصول عليها  تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لالتفاقية المعنية، كما تراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم

 .خالل مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر انخفاض القيمة

 

ي بيع الممتلكات المحتفظ بها بشكل منتظم، يتم استخدام حصيلة البيع لتخفيض أو سداد المطالبة غير المدفوعة. عامةً، ال يقتني تتمثل سياسة البنك ف

  .البنك الممتلكات المحتفظ بها الستخدامها ألغراض األعمال
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 (عتاب( والتعزيزات االئتمانية األخرىالضمانات 

 

 فيما يلي تحليل الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات الممنوحة:

 
 جمالياإل 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 

     

 1,945,969 58,879 78,868 1,808,222 الضمانات المتاحة

 41,176 2,676 - 38,500 قروض حكومية ميسرة

 1,987,145 61,555 78,868 1,846,722 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 5,161,416 159,883 204,852 4,796,681 ألف دوالر أمريكي  – 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 2,024,180 57,091 63,469 1,903,620 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 5,257,610 148,288 164,855 4,944,467 ألف دوالر أمريكي  – 2020ديسمبر  31الرصيد في 

  

 .إجمالي القروض و السلف غير المضمونة  هي أقل في قيمها من القيمة اإلجمالية للضمانات المحتفظ بها كما هو موضح أعاله

 
المالية، تمثل المبالغ في  صولالمالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ما لم يتم تحديده بشكل محدد، بالنسبة لأل صوليوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لأل

 .2021ديسمبر  31كما في  الجدول إجمالي المبالغ الدفترية

 

 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 

     الخدمات المصرفية للشركات -للعمالء القروض والسلف 

 1,279,490 - 289,476 990,014 (5إلى  1)درجات من  القروض العاملة

 305,345 - 138,507 166,838 (6)درجات  القروض العاملة

 106,466 - 106,466 - (7)درجات  القروض العاملة

 139,517 139,517 - - (10إلى  8)درجات من  غير العاملةالقروض 

 1,830,818 139,517 534,449 1,156,852 الخدمات المصرفية للشركات -إجمالي القروض والسلف للعمالء 

     

     الخدمات المصرفية لألفراد -القروض والسلف للعمالء 

 1,377,190 - 51,913 1,325,277 (7إلى  1)درجات من  القروض العاملة

 31,881 31,881 - - (10إلى  8)درجات من  غير العاملةالقروض 

 1,409,071 31,881 51,913 1,325,277 الخدمات المصرفية لألفراد -إجمالي القروض والسلف للعمالء 

 3,239,889 171,398 586,362 2,482,129 القروض والسلف للعمالء إجمالي

 145,483 105,908 28,552 11,023 مخصص خسارة القيمة الدفترية

     البنود الطارئة المتعلقة باالئتمان

 266,320 - 52,259 214,061 (5-1القروض العاملة )درجات من 

 40,510 - 18,555 21,955 (6القروض العاملة )درجات 

 35,323 - 35,323 - (7القروض العاملة )درجات 

 14,094 14,094 - - (10إلى  8القروض المتعثرة )درجات من 

 356,247 14,094 106,137 236,016 نالطارئة المتعلقة باالئتما إجمالي البنود

 11,524 7,360 2,774 1,390 مخصص خسارة القيمة الدفترية

 

  



 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2021ديسمبر  31في  كما

- 67 - 

 

 

 )تابع( إدارة المخاطر          32

 

 (عتاب( االئتمانمخاطر       32-1

 

 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 عألف ر  ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 

     مستحق من البنوك و ايداعات  اسواق المال

 97,587 - - 97,587 (Baa3إلى  Aa1) عاملةبنوك 

 14,687 - - 14,687 (Ba2إلى  B1) عاملةبنوك 

 2,497 - - 2,497 )غير مصنفة( عاملةبنوك 

 114,771 - - 114,771 إجمالي القروض والسلف للعمالء

 86 - - 86 مخصص خسارة القيمة الدفترية

 447,651 - 5,775 441,876 أوراق مالية إستثمارية

 473 - 173 300 مخصص خسارة القيمة الدفترية

 

 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

     الخدمات المصرفية للشركات -القروض والسلف للعمالء 

 3,323,350 - 751,886 2,571,464 (5إلى  1)درجات من  القروض العاملة

 793,104 - 359,758 433,346 (6)درجات  القروض العاملة

 276,535 - 276,535 - (7)درجات  القروض العاملة

 362,382 362,382 - - (10إلى  8)درجات من  غير العاملةالقروض 

 4,755,371 362,382 1,388,179 3,004,810 الخدمات المصرفية للشركات -للعمالء إجمالي القروض والسلف 

     الخدمات المصرفية لألفراد -القروض والسلف للعمالء 

 3,577,117 - 134,839 3,442,278 (7إلى  1)درجات من  القروض العاملة

 82,808 82,808 - - (10إلى  8)درجات من  غير العاملةالقروض 

 3,659,925 82,808 134,839 3,442,278 الخدمات المصرفية لألفراد -إجمالي القروض والسلف للعمالء 

 8,415,296 445,190 1,523,018 6,447,088 القروض والسلف للعمالء إجمالي

 377,878 275,086 74,161 28,631 مخصص خسارة القيمة الدفترية

 

     باالئتمانالبنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة 
 691,740 - 135,738 556,002 (5إلى  1)درجات من  القروض العاملة
 105,221 - 48,195 57,026 (6)درجات  القروض العاملة
 91,748 - 91,748 - (7)درجات  القروض العاملة

 36,608 36,608 - - القروض والسلف للعمالء إجمالي

 925,317 36,608 275,681 613,028 مخصص خسارة القيمة الدفترية

 3,610 7,205 19,117 29,932 

 

     مستحق من البنوك و ايداعات  اسواق المال

 253,472 - - 253,472 (Baa3إلى  Aa1) عاملةبنوك 

 38,148 - - 38,148 (Ba2إلى  B1) عاملةبنوك 

 6,486 - - 6,486 )غير مصنفة( عاملةبنوك 

 298,106 - - 298,106 إجمالي القروض والسلف للعمالء

 223 - - 223 مخصص خسارة القيمة الدفترية

 1,162,730 - 15,000 1,147,730 أوراق مالية إستثمارية

 1,229 - 450 779 مخصص خسارة القيمة الدفترية
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المالية، تمثل المبالغ في  صولالمالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ما لم يتم تحديده بشكل محدد، بالنسبة لأل صولحول جودة االئتمان لأليوضح الجدول التالي معلومات 

 .2020ديسمبر  31كما في  الجدول إجمالي المبالغ الدفترية

 

 

 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 

     الخدمات المصرفية للشركات -القروض والسلف للعمالء 

 1,147,703 - 403,430 744,273 (5إلى  1القروض العاملة )درجات من 

 257,549 - 70,058 187,491 (6القروض العاملة )درجات 

 110,668 - 110,668 - (7القروض العاملة )درجات 

 130,954 130,954 - - (10إلى  8القروض غير العاملة )درجات من 

 1,646,874 130,954 584,156 931,764 الخدمات المصرفية للشركات -إجمالي القروض والسلف للعمالء 

     مخصص خسارة القيمة الدفترية

     

     الخدمات المصرفية لألفراد -القروض والسلف للعمالء 

 1,358,858 - 39,571 1,319,287 (7إلى  1القروض العاملة )درجات من 

 38,022 38,022 - - (10إلى  8القروض غير العاملة )درجات من 

 1,396,880 38,022 39,571 1,319,287 الخدمات المصرفية لألفراد -إجمالي القروض والسلف للعمالء 

 3,043,754 168,976 623,727 2,251,051 القروض والسلف للعمالء إجمالي

 155,892 112,427 31,625 11,840 مخصص خسارة القيمة الدفترية

 

     البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

 172,720  -  58,636 114,084 (5إلى  1)درجات من  القروض العاملة

 65,624  -  33,192 32,432 (6)درجات  القروض العاملة

 27,258  -  27,258 - (7)درجات  القروض العاملة

 265,602  - 119,086 146,516 القروض والسلف للعمالء إجمالي

 2,850  -  1,940 910 مخصص خسارة القيمة الدفترية

 

     مستحق من البنوك و ايداعات  اسواق المال

 65,732  -   -  65,732 (Baa3إلى  Aa1) عاملةبنوك 

 17,083  -   -  17,083 (Ba2إلى  B1) عاملةبنوك 

 11,988  -   -  11,988 )غير مصنفة( عاملةبنوك 

 94,803  - - 94,803 إجمالي القروض والسلف للعمالء

  87  -  - 87 مخصص خسارة القيمة الدفترية

 342,521 - - 342,521 أوراق مالية إستثمارية

 318 - - 318 مخصص خسارة القيمة الدفترية
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 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

     الخدمات المصرفية للشركات -القروض والسلف للعمالء 

 2,981,047 - 1,047,870 1,933,177 (5إلى  1)درجات من  القروض العاملة

 668,959 - 181,969 486,990 (6)درجات  القروض العاملة

 287,449 - 287,449 - (7)درجات  القروض العاملة

 340,140 340,140 - - (10إلى  8)درجات من  غير العاملةالقروض 

 4,277,595 340,140 1,517,288 2,420,167 الخدمات المصرفية للشركات -إجمالي القروض والسلف للعمالء 

     

     الخدمات المصرفية لألفراد -القروض والسلف للعمالء 

 3,529,501 - 102,782 3,426,719 (7إلى  1)درجات من  القروض العاملة

 98,758 98,758 - - (10إلى  8)درجات من  غير العاملةالقروض 

 3,628,259 98,758 102,782 3,426,719 الخدمات المصرفية لألفراد -إجمالي القروض والسلف للعمالء 

 7,905,854 438,898 1,620,070 5,846,886 القروض والسلف للعمالء إجمالي

 404,914 292,018 82,143 30,753 مخصص خسارة القيمة الدفترية

 

     البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان
 448,623  -  152,301 296,322 (5إلى  1)درجات من  القروض العاملة
 170,452  -  86,213 84,239 (6)درجات  القروض العاملة
 70,800  -  70,800 - (7)درجات  القروض العاملة

 689,875 - 309,314 380,561 القروض والسلف للعمالء إجمالي

 7,403  -  5,039 2,364 مخصص خسارة القيمة الدفترية

     

 

     ايداعات  اسواق المالمستحق من البنوك و 

 170,737  -   -  170,737 (Baa3إلى  Aa1) عاملةبنوك 

 44,370  -   -  44,370 (Ba2إلى  B1) عاملةبنوك 

 31,136  -   -  31,136 )غير مصنفة( عاملةبنوك 

 246,243  - - 246,243 القروض والسلف للعمالء إجمالي

 226  -  - 226 مخصص خسارة القيمة الدفترية

 889,665 - - 889,665 أوراق مالية إستثمارية

 826 - - 826 مخصص خسارة القيمة الدفترية
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 تقييم إنخفاض القيمة 

 

 والمعالجة التعثر في السدادتعريف 

 

في جميع الحاالت عندما يصبح  سائر اإلئتمان المتوقعةخ )إنخفاض قيمة اإلئتمان( إلحتساب 3السداد، وبالتالي، المرحلة يرى البنك أن أداة مالية تخلفت عن 

 تعاوفدلما سدادم ما ال يتدعنوري فراء جذ إيتخو متخلفة عن السدادوك لبنواينة زلخدة اصك أرلبنر ايعتبمدفوعاته التعاقدية.  عن سداديوًما  90المقترض متأخرا 

 .يةردلفت االتفاقياافي ن مبيهو کما ل ألعماق اغالل إبة قبولطلماخلية دالا

 

دفع. ال إحتمالة متنوعة من الحاالت التي قد تشير إلى عدم إجمالي عين اإلعنبار البنك أيًضا في يأخذ، عن السدادكجزء من التقييم النوعي لما إذا كان العميل متخلفًا 

 3، ومن ثم يتم تقييمه على أنه المرحلة إلى معاملة العميل على أنه متعثر، يدرس البنك بعناية ما إذا كان ينبغي أن يؤدي هذا الحدث عندما تحدث مثل هذه األحداث

 مناسبة. مثل هذه األحداث تشمل: 2أو ما إذا كانت المرحلة  خسائر اإلئتمان المتوقعة إلحتساب 

 

 التعثرشبه أو  التعثرالتقييم الداخلي للمقترض يشير إلى  –

 المقترض طلب التمويل في حاالت الطوارئ من البنك –

 مستحقة متأخرة للدائنين العموميين أو الموظفين التزاماتالمقترض الذي لديه  –

 المقترض المتوفى –

 حيث من المتوقع استرداد القرض من بيع الضمانات المتضمنةانخفاض جوهري في قيمة الضمانات  –

 ترض أو فقدان أحد كبار العمالءالمق مبيعاتانخفاض جوهري في  –

 ال يتنازل عنه البنك إلتفاقخرق  –

  .إعالن اإلفالس تقوم بتقديم طلبة المدين( إجماليداخل  ةقانوني منشأةالمدين )أو أي  –

 .تعليق ديون أو حقوق المساهمين المدرجة في البورصة بسبب الشائعات أو الحقائق المتعلقة بالصعوبات المالية  –

 

عندما ال يكون أي من معايير التخلف موجودًا لمدة ستة أشهر  3إن سياسة البنك في اعتبار أداة مالية "قد تم معالجتها"، وبالتالي إعادة تصنيفها خارج المرحلة 

، في وقت العالج، وما إذا كان هذا يشير عند عالجه يعتمد على درجة االئتمان المحدثة 1أو المرحلة  2إن قرار تصنيف أصل ما في المرحلة  متتالية على األقل. 

 .إلى وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان مقارنة باإلدراج المبدئي

 

 إدماج معلومات استشرافية 

 

وقياسه لخسائر االئتمان  المبدئييقوم البنك بإدماج معلومات استشرافية في تقييمه لما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة قد زادت بصورة جوهرية منذ اإلدراج 

ة متنوعة من المعلومات الفعلية والمتوقعة الخارجية، يقوم البنك بتكوين رأي أساسي لالتجاه المستقبلي للمتغيرات إجماليالمتوقعة. ومع األخذ بعين االعتبار 

 .ة معقولة من السيناريوهات المحتملةإجمالياالقتصادية ذات الصلة باإلضافة إلى وضع 

 

لسداد في نقطة إلى طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك ومدى توفر المعلومات اإلحصائية التاريخية الموثوق بها، يستنتج البنك احتمالية التعثر في ا بالنظر

 دورية عن احتمالية التعثر تنشرها موديز لكل فئة تصنيف. بياناتزمنية محددة باستخدام 
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 افتراضات اقتصادية متغيرة

 

لتوزيع العشوائي للحصول تتمثل الطريقة المطبقة لتحديد سيناريوهات االقتصاد الكلي واحتماالتها في نهج هجين يجمع بين التنبؤات / النماذج الحتمية مع تحليل ا

 .االقتصادية البديلة واحتماالتهاعلى الظروف 

 
 :ة من الخطوات التاليةإجمالييمكن تلخيص االفتراضات الرئيسية والخيارات المنهجية في 

 

، فإن فطنة األعمال باإلضافة إلى تحليل تحسين اإلحصائي لالختيار المتغيرعلى الرغم من حقيقة أن سعر النفط لم يتم اختياره كمتغير توضيحي خالل ال  .1

ولي )يتأثر معامل االرتباطات تشير إلى أنها قوة دافعة رئيسية في تحديد الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل الفائدة الحقيقي على النحو المحدد في البنك الد

 .مان(ي في عُ انكماش الناتج المحلي اإلجمالي بشدة بأسعار النفط حيث أن صناعة النفط مسؤولة عن جزء كبير من حجم الناتج المحلي اإلجمال

 

 .برنت النفطبرميل لدوالر  54تم إنشاء السيناريو األساسي على افتراض استقرار سعر النفط عند مستوى   .2

 

 :تم بناء السيناريوهات البديلة بناًء على االنحرافات عن المسار األساسي لسعر النفط مع األخذ بعين االعتبار  .3

 

 ٪ االنحراف المعياري للتغيرات السعرية النسبية السنوية( ، 28أسعار النفط )التقلبات التاريخية للتغيرات في  ا. 

٪ من السيناريوهات البديلة 33،33االنحراف المعياري من السيناريو األساسي كتمثيل تقريبي الحتمال  0.87زائد / ناقص  حجم االنفصال يساوي ب. 

 )السلبية والمواتية( ،

وقياس استندت ديناميكيات الوقت للمتغير على افتراض التوزيع الطبيعي للتغيرات السنوية في أسعار النفط مع بعض خصائص عكس المتوسط  ج. 

 .السيناريو )سلبي / مواتية( خصائص/ +( بما يتماشى مع  -الزمن المعين )زمن االنحراف المعياري مرات الجذر التربيعي للوقت( مع عالمات )

 

ناسب( لتغيرات أسعار كان من المتوقع أن يكون الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل الفائدة الحقيقي يستند إلى اعتماديات التبادل وعالقاتهما )مع تأخر الوقت الم  .4

 .3النفط مع افتراض منتصف أسعار نفط برنت في إطار سيناريو محدد كما تم الحصول عليه من خالل العملية الموضحة في 

 

ناريو معين ويفترض تم التنبؤ بالناتج المحلي اإلجمالي للفرد من خالل االنحدار إلى التغيرات في الناتج المحلي اإلجمالي المقابلة على النحو المقدر لسي . 5

 خفض وتيرة النمو السكاني ال يعتمد على السيناريو المعني.

 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 سيناريو خسائر اإلئتمان  المحركين الرئيسيين

والترجيح المتوقعة  

 المخصص

2022 2023 2024 2021 2022 2023 

 %7.6 %7.6 %7.6 ٪7.1 ٪7.1 ٪7.1 السيناريو األساسي سعر الفائدة الحقيقي 

 %6.9 %6.4 %5.8 ٪5.4 ٪4.7 ٪3.2 سيناريو الصعود 

 %7.4 %8.1 %8.9 ٪10.6 ٪11.5 ٪13.0 سيناريو الهبوط 

        

 %4.3 %4.3 %4.3 ٪3.5 ٪3.5 ٪11.0 السيناريو األساسي الناتج المحلي اإلجمالي

 %4.2 %4.3 %5.1 ٪3.9 ٪4.5 ٪11.0 سيناريو الصعود 

 %3.7 %3.6 %2.9 ٪3.1 ٪2.3 ٪11.0 سيناريو الهبوط 

        

 %0.1 %0.7 %0.2 ٪0.4- ٪0.4- ٪6.9 السيناريو األساسي الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد

 %0.2 %0.4 %1.1 ٪0.1- ٪0.5 ٪6.9 سيناريو الصعود 

 %0.2- %0.4- %1.0- ٪0.9- ٪1.3- ٪6.9 سيناريو الهبوط 
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 الخزينة والتجارة والعالقات بين البنوك

 

الت، ودور الخزينة والتجارة والعالقات بين البنوك واألطراف المقابلة تشمل مؤسسات الخدمات المالية، والمصارف، وتجار السماسرة، وتجار صرف العم إن

الخارجية األخرى، على  بياناتالمالية والمقاصة. بالنسبة لهذه العالقات، يقوم قسم مخاطر االئتمان في البنك بتحليل المعلومات المتاحة للجمهور مثل المعلومات ال

 .سبيل المثال، تصنيف وكالة التقييم الجيد، ويعين التصنيف الداخلي

 

 إقراض الشركات واألعمال التجارية الصغيرة

 

مخاطر االئتمان  بالنسبة للقروض المصرفية للشركات واالستثمارات، يتم تقييم المقترضين من قبل موظفي مخاطر االئتمان المتخصصين في البنك. يستند تقييم

 مثل: والمستقبليةحالية التاريخية والمعلومات العلى نموذج تقييم النقاط االئتمانية الذي يأخذ في االعتبار مختلف 

 

تشمل هذه المعلومات المالية النتائج المحققة والمتوقعة ونسب المالءة ونسب والموازنات التي أعدها العميل. مات المالية التاريخية مع التوقعات المعلو –

، يتم قياسها وبالتالياإلتفاقيات المبرمة مع العمالء، السيولة وأي نسب أخرى ذات صلة لقياس األداء المالي للعميل. يتم التقاط بعض هذه المؤشرات في 

 .بمزيد من االهتمام

نيف، وتقارير العمالء من األطراف الخارجية. وهذا يشمل درجات التصنيف الخارجية الصادرة عن وكاالت التص حولأي معلومات متاحة للجمهور  –

 .فية والمقاالتالصح بياناتأو ال و أسعار مقايضة تقصير اإلئتمانأوسندات متداولة عالنيةً ، المحللين المستقلين

، نمو إجمالي الناتج المحلي المتعلق بقطاعات صناعية وجغرافية محددة حيث يعمل ت اقتصادية جغرافية أو جيوسياسية، على سبيل المثالأي معلوما –

 .العميل

 .أي معلومات داعمة أخرى موضوعية عن جودة وقدرات إدارة العميل ذات الصلة بأداء الشركة –

. يتم تصنيف بعض القروض التجارية الصغيرة األقل تعقيدًا ضمن العميليختلف مدى تعقيد وتقنيات التصنيف بناًء على تعرض البنك وتعقيد وحجم  –

 نماذج البنك الخاصة بمنتجات التجزئة.

 

 اإلقراض اإلستهالكي ورهونات التجزئة

 

ائتمان وسحب على المكشوف. يتم تصنيف هذه المنتجات مع رهون التجزئة وبعض عمليات يشمل اإلقراض االستهالكي قروض شخصية غير مضمونة وبطاقات 

حقاقها. المدخالت الرئيسية اإلقراض الصغيرة لألعمال األقل تعقيدًا من خالل أداة بطاقة األداء اآللي التي تعتمد في المقام األول على األيام التي فات موعد إست

 األخرى في النماذج هي:

 

المرتبات في مستويات الدخل /  ، التغيراتومعدالت البطالة، زونمو الناتج المحلي اإلجمالي، هالكي: استخدام السقوف والتقلباتاإلقراض االست منتجات –

 .على سجالت الحسابات الجارية والمديونية الشخصية وإعادة تسعير الفائدة المتوقعة الشخصية بناءاً 

 

اداً إلى سجالت الحسابات ، والتغيرات في مستويات الدخل / المرتبات الشخصية استن، ومعدالت البطالةاإلجماليزئة: نمو الناتج المحلي رهون التج –

 .، وإعادة تسعير الفائدة المتوقعةالشخصية ، والمديونيةالجارية

 

 تحليل الحساسية

 

 :التاليعلى النحو  خسائر اإلئتمان المتوقعة تتمثل أهم االفتراضات التي تؤثر على مخصص

 

 ؛ وتأثيره على احتمال تقصير الشركات، نظراً لسعر الفائدة 

 الناتج المحلي اإلجمالي، بالنظر إلى التأثير الكبير على أداء الشركات وتقييمات الضمانات؛ 

 .معدل البطالة، نظراً لتأثيره على قدرة المقترضين المضمونين وغير المضمونين على سداد أقساطهم التعاقدية 
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  التعثرالتعرض للمخاطر عند 

 

القيمة الدفترية اإلجمالية لألدوات المالية الخاضعة لحسابات انخفاض القيمة، مما يعالج قدرة العميل على زيادة التعرض  التعثريمثل التعرض  للمخاطر عند 

 .للمخاطر مع االقتراب من التخلف عن الدفع والسداد المبكر المحتمل أيًضا

 

 12 خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة شهًرا لحساب 12المحتملة في غضون  لتخلفأحداث ا، يقوم البنك بتقييم 1لقرض المرحلة  التعثرالتعرض للمخاطر عند  لحساب

، عندئٍذ يتم عالجه ثم التعثر مرة أخرىشهًرا من تاريخ الميزانية العمومية ومن المتوقع أيًضا  12في  ا كان قرض المرحلة األولى متوقع التخلف، إذشهر ومع ذلك

عند  للمخاطر ، فإن التعرض  المالية المشتراة أصالً بإئتمان منخفض القيمة صولواأل 3و  2عتبار. بالنسبة للمرحلة المرتبطة بعين اال أحداث التخلفأخذ جميع 

 .يعتبر لألحداث على مدى عمر األدوات التعثر

 

، المقابلة لسيناريوهات متعددة. يتم بعد ذلك ض المحتملة في نقاط زمنية مختلفةة من نتائج التعرإجماليعن طريق نمذجة  التعثرالتعرض للمخاطر عند يحدد البنك 

 على نتائج نماذج البنك. كل سيناريو اقتصادي بناءاً ل 9 بمقتضى معيار التقرير المالي الدولي التعثرإحتمالية تعيين 

 

 التعثرالخسارة الناشئة من 

 

شهًرا من قبل مديري الحسابات وتتم مراجعتها  12على األقل كل  التعثرالخسائر الناشئة من  بالنسبة لألدوات المالية المصرفية للشركات واالستثمار، يتم تقييم قيم

ينتج عنه معدل معين  التعثروالموافقة عليها من قبل قسم مخاطر االئتمان المتخصصة للبنك. يعتمد تقييم مخاطر االئتمان على إطار تقييم موحد للخسارة الناشئة من 

المتوقع مقارنة بالمبلغ المتوقع  التعثرالتعرض للمخاطرعند  في الحسبانالتعثربالخسارة الناشئة من . تأخذ هذه المعدالت الخاصة عثرالتللخسارة الناشئة من 

 .استرداده أو تحقيقه من أي ضمانات محتفظ بها

 

اسية ذات الصلة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية. تعتمد على الخصائص األس محافظ أصغر متجانسة، بناءاً  يقوم البنك بتقسيم منتجات اإلقراض بالتجزئة إلى

، نطاق أوسع من أنواع صائص المعامالت )على سبيل المثال، نوع المنتجة أوسع من خإجماليالخسارة المجمعة تاريخيا وتتضمن  بياناتالمطبقة على  بياناتال

 الضمانات( باإلضافة إلى خصائص المقترض.

ل لک 9بمقتضى معيار التقرير المالي الدولي  التعثرالخسارة الناشئة من دل معد يدتحل جن ألمستقبلية ماية دالقتصات ااوهيرلسينارة واألخيت البيانادام استخم ايت

خالت الرئيسية تغييرات في قيم الضمانات تتضمن أمثلة المد .، يستند التوقع على سيناريوهات متعددةعلومات التطلعيةمالعند تقييم  .لماليةدوات األن اعة مومجم

 .حالة الدفع أو عوامل أخرى تدل على خسائر في البنكوأسعار السلع  وبما في ذلك أسعار العقارات الخاصة بالرهون العقارية 

 

، 9الدولي  لمعيار التقرير الماليوفقًا  .فمختلس ساأعلی  9 بموجب معيار التقرير المالي الدولي التعثروالخسارة الناشئة من يمية ظلتند اعوالقر ايدبتقك لبنوم ايق

والقطاعات المشتراة أصالً بإئتمان منخفض القيمة بموجب معيار التقرير ، 3، والمرحلة 2، والمرحلة 1للمرحلة  التعثرالخسارة الناشئة من  يتم تقدير معدالت

 .، من خالل اختبار المستردات األخيرةإن أمكن ،التعثربالخسارة الناشئة من ت هذه المعدالت الخاصة يتم تقدير مدخال .صوللكل فئة من فئات األ 9 المالي الدولي

 .يتم تكرار هذه لكل سيناريو اقتصادي حسب االقتضاء
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 في مخاطر اإلئتمانالزيادة الهامة 

 

الخاضعة لخسائر اإلئتمان المتوقعة من أجل تحديد ما إذا كانت أداة أو محفظة من األدوات تخضع إلى خسائر اإلئتمان  صوليراقب البنك باستمرار جميع األ

ا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف شهر أو خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، يقوم البنك بتقييم ما إذ 12المتوقعة لمدة 

 .المبدئي

 

صبح يل / المنشأة إلى قائمة المراقبة، أو حساب ي، مثل نقل العمصولة في مخاطر االئتمان ألحد األيطبق البنك أيًضا طريقة نوعية ثانوية لتحفيز زيادة ملحوظ

عن التغير في . بغض النظر التعثربنة رمقان الئتماطر افي مخارة کبيدة يازي ه فيما يليورة کذلمداث األحأن ايضا ك ألبنر ايعتبد قت ، لحاالض افي بع. متعثر

 .المبدئيل كبير منذ االعتراف ، يعتبر أن مخاطر االئتمان قد زادت بشكمن موعد سدادهايوًما  30، إذا تجاوزت المدفوعات التعاقدية أكثر من الدرجات االئتمانية

 

 .يوًما من نهاية الفترة المحاسبية 120المالية المدققة خالل  بياناتعدم كفاية أو عدم موثوقية المعلومات المالية أو غيرها مثل عدم توفر ال (أ

 .يوًما من الحد الذي تم إعداده بسبب النزاعات مع العمالء 35التأخير في تنفيذ الوثائق خالل  (ب

 .المقترض للتقاضي من قبل أطراف ثالثة قد يكون لها تأثير كبير على مركزه المالييخضع  (ج

 .تغييرات متكررة في كبار موظفي اإلدارة العليا دون خلفاء أو إدارة مهنية مقبولة (د

 .٪ من صافي القيمة الملموسة50ة بدون معامالت متضمنة تتجاوز جماليتحويل األموال بين اإل (ه

 .ي تاريخ بدء العمليات التجارية بأكثر من عام واحد ما عدا في المشروعات الحكومية أو التأخير يرجع إلى الموافقات الحكوميةالتأجيل / التأخير ف (و

 ا في ذلك تمديدتعديالت على المصطلحات تؤدي إلى تنازالت تمنح للمقترض )بعد فحص التدفقات النقدية للمقترض / المركز المالي / القدرة على السداد( بم (ز

ً مع إرشادات إعادة الهيكلةالوقف االختياري وتأجيل السداد والتنازل عن اإلتفاقيات وما إلى ذلك. يجب أن يكون هذا ا الصادرة عن البنك  لمطلب متوافقا

 .المركزي العماني من وقت آلخر

أحد األحداث  /األعمالباستثناء حالة التغيير في نموذج  مقارنة بالسنة السابقة ضريبة الدخلأو في األرباح قبل  المبيعات٪ أو أكثر في 25هبوط بنسبة  (ح

 .الجوهرية

 .باستثناء الحاالت التي تتمتع بدعم ائتماني خارجي مقبول 1تغطية خدمة الدين إلى أقل من  نسبةانخفاض في  (ط

 . R 6و  R 5من الشقوق تم تخفيضها إلى  2و  R4 إلى R1 درجات للتصنيف من 3تقييم الرتبة من خالل  تخفيض (ي

 .مرة 1.5٪ مقارنة بالسنة السابقة إلى جانب الزيادة في الرافعة المالية بمقدار 20التآكل في القيمة الصافية بأكثر من  (ك
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 إدارة المخاطر )تابع(   32

 

 تابع((مخاطر االئتمان       32-1

 

 تقييم االنخفاض في القيمة )تابع(

 

 النماذج:إدارة مخاطر 

 

 9توقعة بموجب المعيار رقم استخدم البنك نماذج في العديد من أنشطته المالية والتجارية بداية من االكتتاب في تسهيل ائتماني حتى إعداد التقارير عن الخسارة الم

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )اإلطار(. اإلطار هو السياسة المطبقة في  9كمة بموجب المعيار رقم إلدارة مخاطر النماذج، قام البنك بتطبيق إطار الحو

ر على الموردين( والتي تؤث مختلف أقسام البنك وينطبق على جميع نماذج البنك. ووفقًا لإلطار، فإن جميع نماذج تحديد المخاطر المعدة داخلياً أو خارجياً )القائمة

 لصحة بشكل مستقل.بشكل مباشر على إعداد التقارير المالية عن الخسارة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة تتطلب التحقق من ا

 

أدوار  يتضمنفعالة ال لإلدارة هيكل يضع كماطار منهجية منظمة إلدارة التطوير والتحقق والموافقة والتطبيق واالستخدام المستمر للنماذج. هذا اإل يضع

. تتم مراجعة اإلطار على أساس منتظم لضمان استيفائه للمعايير التنظيمية النماذجومسؤوليات وسياسات وضوابط رقابة محددة بوضوح إلدارة مخاطر 

 بعة للمجلس.في اإلطار من قبل مجلس اإلدارة أو لجنة المخاطر التا جوهريوالممارسات الدولية. يجب اعتماد أي تغيير 

 

تقدير / تقييم المخاطر. باإلضافة إلى التحقق ل الجديدة نماذجالاستخدام  باعتمادتوصية ويترتب على هذه العملية  بالتحقق من فعالية النماذج بشكل مستقلالبنك  يقوم

بمثابة خط دفاع ثاني فعال للبنك  العمل ستكون استقاللية فريق إنسنوية.  مراجعةالنموذج الجديد، فإنه يقيّم أيًضا أداء النماذج الحالية من خالل عملية  فعاليةمن 

 فيما يتعلق باستخدام النماذج.

 

 مخاطر السيولة   32-2

 

من أجل الحد من هذه المخاطر،  واالستثنائية.الظروف العادية  في ظلالدفع عند استحقاقها  بالتزامات على الوفاءالبنك عدم قدرة مخاطر  فيمخاطر السيولة تتمثل 

 ومراقبةآخذة السيولة في عين االعتبار،  صولباإلضافة إلى القاعدة األساسية لإليداع، وإدارة األ التمويل مصادر باستمرار عن فرص لتنويعاإلدارة  تبحث

 للحصول علىدرجة عالية يمكن إستخدامها ات ذات توفر ضمانمدى قعة وتقييم للتدفقات النقدية المتو ذلك يتضمن .يومي بشكلالتدفقات النقدية المستقبلية والسيولة 

  .الحاجةتمويل إضافي عند 

 

في األهداف اإلستراتيجية  لتحقيقبصورة مستمرة  التمويل المطلوب فيتغيرات ال ومراقبةتقييم وتحديد  الكافية من خالل السيولةعلى االحتفاظ بالبنك  يحرص

 .السائلة كجزء من إستراتيجيته إلدارة مخاطر السيولة صولباإلضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك ببعض األ بنك.العامة للإلستراتيجية ا ضوء

 

ومراجعتها  اعتمادهاالتي يتم وطوارئ في حاالت ال الالزمة السيولةالمتعلقة بسياسات العلى إرشادات البنك المركزي العماني و يدير البنك مخاطر السيولة بناءً 

، وخطوط لتزاماتواال صولتقارير مثل استحقاقات األالعديد من المخاطر السيولة دورياً من خالل تحليل  تتم مراقبة .دوريا من قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس

السوق وأحداث  بناء على ظروفالسيولة ب يتعلقفيما كذلك يجري البنك أيضا بصورة دورية اختبارات الضغط  .إلنذار المبكر ونسب األسهماالسيولة، ومؤشرات 

البنك وسيناريوهات اختبار الضغط دورياً من قبل اإلدارة وكذلك يتم مناقشتها في  لدىوضع السيولة  ةيتم مراجع .مع توصيات لجنة بازل بما يتماشىلبنك با تتعلق

 .اإلدارة قبل لجنة المخاطر التابعة لمجلس

 

 نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر. يلسيولة وهبشأن ا 3إرشادات بشأن تطبيق إطار بازل  أصدر البنك المركزي العماني
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 إدارة المخاطر )تابع(        32

 

 (تابعمخاطر السيولة )   32-2

 

السديولة وتقليدل مخداطر التمويدل علدى مددى سدنة واحددة. ويسدري  نسبة صافي التمويل المستقر هدي نسدبة هيكليدة طويلدة األجدل تهددف إلدى معالجدة عددم التطدابق فدي

 ٪ وفقاً للتوجيهات التنظيمية.100، بنسبة حد أدنى قدرها 2020اعتبارا من يناير  امفعوله

 

 :2021ديسمبر  31كما في  لتزاماتواال صوللأل ات المتبقيةفيما يلي االستحقاق

 

 

 تحت الطلب

 أشهر 3حتى 

 12إلى  3

 شهر

الفرعي اإلجمالي 

من سنة إلى  شهر 12أقل من 

 سنوات 5

 

 5أكثر من 

 سنوات 

اإلجمالي الفرعي 

 12أكثر من 

 شهر

 

 اإلجمالي

 ألف ر.ع    ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع    ألف ر.ع ألف ر.ع    ألف ر.ع    

 307,870 51,441 28,957 22,484 256,429 50,095 206,334 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى بأسواق 

 )صافي(  المال
89,948 8,181 98,129 16,556 - 16,556 114,685 

 وأنشطة التمويل  القروض والسلفيات

  للعمالء )صافي(
499,629 221,926 721,555 805,820 1,561,271 2,367,091 3,088,646 

 447,178 280,835 169,888 110,947 166,343 12,553 153,790 ماليةاستثمارات 

 59,892 59,892 59,892 - - - - ومعدات ممتلكات

 62,796 123 - 123 62,673 8,990 53,683 األخرى  صولاأل

 4,081,067 2,775,938 1,820,008 955,930 1,305,129 301,745 1,003,384 األصول  إجمالي 

 297,729 154,000 - 154,000 143,729 11,553 132,176 بأسواق المالالمستحق للبنوك وإيداعات أخرى 

 2,917,732 1,213,004 557,630 655,374 1,704,728 974,150 730,578 غير مشروطة وحسابات استثمارودائع العمالء 

 192,500 192,500 - 192,500 - - - سندات متوسطة األجل باليورو

 104,476 1,761 472 1,289 102,715 2,220 100,495 األخرى  لتزاماتاال

 13,175 - - - 13,175 - 13,175 الضرائب

 439,955 439,955 439,955 - - - - حقوق المساهمين

 115,500 115,500 115,500 - - - - 1 من الشريحةالسندات الدائمة 

 االلتزامات وحقوق المساهمين  إجمالي
976,424 987,923 1,964,347 

1,003,1

63 
1,113,557 2,116,720 4,081,067 
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 إدارة المخاطر )تابع(        32

 

 (تابعمخاطر السيولة )   32-2

 
        

 

تحت الطلب حتى 

 شهر 12إلى  3 أشهر  3

الفرعي  جمالياإل

 شهر 12أقل من 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات 

الفرعي  جمالياإل

 شهر 12أكثر من 

 

 جمالياإل

 دوالر أمريكيألف  دوالر أمريكيألف  دوالر أمريكيألف  دوالر أمريكيألف  دوالر أمريكيألف  دوالر أمريكيألف  دوالر أمريكيألف  

        

 799,662 133,613 75,213 58,400 666,049 130,117 535,932 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى 

 بأسواق 

 297,883 43,003 - 43,003 254,880 21,249 233,631 )صافي(  المال

 وأنشطة التمويل  القروض والسلفيات

 8,022,458 6,148,288 4,055,249 2,093,039 1,874,170 576,431 1,297,739  للعمالء )صافي(

 1,161,501 729,442 441,268 288,174 432,059 32,605 399,454 ماليةاستثمارات 

 155,564 155,564 155,564 - - - - ومعدات ممتلكات

 163,107 319 - 319 162,788 23,351 139,437 األخرى  صولاأل

 األصول  إجمالي 
2,606,193 783,753 3,389,946 2,482,935 4,727,294 7,210,229 10,600,175 

وإيداعات أخرى المستحق للبنوك 

 بأسواق المال
343,314 30,008 373,322 400,000 - 400,000 773,322 

غير  وحسابات استثمارودائع العمالء 

 مشروطة
1,897,605 2,530,260 4,427,865 1,702,270 1,448,390 3,150,660 7,578,525 

 500,000 500,000 - 500,000 - - - سندات متوسطة األجل باليورو

 271,366 4,575 1,227 3,348 266,791 5,766 261,025 األخرى  لتزاماتاال

 34,221 - - - 34,221 - 34,221 الضرائب

 1,142,741 1,142,741 1,142,741 - - - - حقوق المساهمين

 300,000 300,000 300,000 - - - - 1 من الشريحةالسندات الدائمة 

 10,600,175 5,497,976 2,892,358 2,605,618 5,102,199 2,566,034 2,536,165 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين 
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 إدارة المخاطر )تابع(        32

 

 (تابعمخاطر السيولة )   32-2

 

 :2020ديسمبر  31كما في  لتزاماتواال صولألا اتاستحقاق عن موجز

 

 

 تحت الطلب

 3خالل 

 أشهر

 12إلى  3

 شهر

 

اإلجمالي 

الفرعي أقل 

 شهر 12من 

من سنة إلى 

 سنوات 5

 

 

 سنوات  5أكثر من 

 

اإلجمالي 

الفرعي أكثر 

 شهر 12من 

 

 

 

 اإلجمالي

 ألف ر.ع    ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع    ألف ر.ع ألف ر.ع    ألف ر.ع 

        
 192,457 37,566 16,157 21,409 154,891 30,207 124,684 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى 

 )صافي(  بأسواق المال
76,621 14,245 90,866 3,850 - 3,850 94,716 

 وأنشطة التمويل  القروض والسلفيات

  للعمالء )صافي(

 

439,119 

 

237,931 

 

677,050 

 

767,790 

 

1,443,022 

 

2,210,812 

 

2,887,862 

 342,203 252,631 158,084 94,547 89,572 2,998 86,574 ماليةاستثمارات 

 62,568 62,568 62,568 - - - - ومعدات ممتلكات

 52,845 448 - 448 52,397 10,659 41,738 األخرى  صولاأل

 3,632,651 2,567,875 1,679,831 888,044 1,064,776 296,040 768,736 األصول  إجمالي 

        

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى 

 بأسواق المال

 

118,638 

 

16,085 

 

134,723 

 

154,000 

 

- 

 

154,000 

 

288,723 

غير  وحسابات استثمارودائع العمالء 

 مشروطة

 

588,819 

 

861,846 

 

1,450,665 

 

624,505 

 

452,009 

 

1,076,514 
2,527,179 

 192,500 192,500 - 192,500 - - - سندات متوسطة األجل باليورو

 84,448 1,497 170 1,327 82,951 981 81,970 األخرى  لتزاماتاال

 9,568 - - - 9,568 - 9,568 الضرائب

 414,733 414,733 414,733 - - - - حقوق المساهمين

 115,500 115,500 115,500 - - - - 1 من الشريحةالسندات الدائمة 

 3,632,651 1,954,744 982,412 972,332 1,677,907 878,912 798,995 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين  
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 :2020ديسمبر  31كما في  لتزاماتواال صولموجز االستحقاق لأل

 

        

 

تحت الطلب حتى 

 أشهر  3

 12إلى  3

 شهر

اإلجمالي 

الفرعي أقل 

 شهر 12من 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 

 5أكثر من 

 سنوات 

اإلجمالي 

الفرعي أكثر من 

 شهر 12

 

 

 اإلجمالي

 ألف د,أم ألف د,أم ألف د,أم ألف د,أم ألف د,أم ألف د,أم ألف د,أم 

        

 499,888 97,574 41,966 55,608 402,314 78,460 323,854 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى 

 246,016 10,000 - 10,000 236,016 37,000 199,016 )صافي(  بأسواق المال

 وأنشطة التمويل  القروض والسلفيات

 7,500,940 5,742,368 3,748,108 1,994,260 1,758,572 618,003 1,140,569  للعمالء )صافي(

 1888,839 656,185 410,608 245,577 232,654 7,787 224,867 ماليةاستثمارات 

 162,514 162,514 162,514 - - - - ومعدات ممتلكات

 137,260 1,164 - 1,164 136,096 27,686 108,410 األخرى  صولاأل

 9,435,457 6,669,805 4,363,196 2,306,609 2,765,652 768,936 1,996,716 األصول  إجمالي 

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى بأسواق 

 المال

 

308,151 

 

41,779 

 

349,930 

 

400,000 

 

- 

 

400,000 

 

749,930 

غير  وحسابات استثمارودائع العمالء 

 مشروطة

 

1,529,400 

 

2,238,561 

 

3,767,961 

 

1,622,091 

 

1,174,049 

 

2,796,140 

 

6,564,101 

 500.000 500.000 - 500.000 - - - متوسطة األجل باليوروسندات 

 219,345 3,889 442 3.447 215,456 2,548 212,908 األخرى  لتزاماتاال

 24,852 - - - 24,852 - 24,852 الضرائب

 1,077,229 1,077,229 1,077,229 - - - - حقوق المساهمين

 300,000 300,000 300,000 - - - - 1 من الشريحةالسندات الدائمة 

 9,435,457 5,077,258 2,551,720 2,525,538 4,358,199 2,282,888 2,075,311 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين 
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 (تابعمخاطر السيولة )   32-2

 

 نسبة تغطية السيولة

 

ً  30نقص السيولة لمدة تصل إلى  في حالةنسبة تغطية السيولة هي نسبة قصيرة األجل تهدف إلى زيادة القدرة على الصمود  . يتم احتساب نسبة تغطية السيولة يوما

ً لمتطلبات البنك المركزي العماني بموجب التعميم  نسبة تغطية السيولة(.  عن فصاحاإلنسبة تغطية السيولة ومعايير ب المتعلق طاراإل: 3)بازل  BM1127وفقا

 1٪ في 100٪ كل سنة بعد ذلك حتى تصل إلى الحد األدنى المطلوب وقدره 10٪ وتزيد بنسبة 60بنسبة ال تقل عن  2015يناير  1طبق هذا القانون اعتبارا من يُ 

 .2020يناير 

 

 إجمالي القيمة 

 غير المرجحة

 إجمالي القيمة 

 المرجحة
 

 إجمالي القيمة 

 المرجحةغير 

 إجمالي القيمة 

 المرجحة

 )متوسط( )متوسط(  )متوسط( )متوسط(

2021 2021  2021 2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  لاير عمانيألف  لاير عمانيألف  

     

   السائلة عالية الجودة صولاأل  

 686,632   السائلة عالية الجودة   صولاأل إجمالي 1,783,460 -

    التدفقات النقدية الخارجة  

 44,193 770,990 ودائع التجزئة وودائع من عمالء من الشركات الصغيرة منها: 114,784 2,002,571

 26,332 592,393 ودائع مستقرة 68,394 1,538,683

 17,860 178,597 الودائع األقل استقرارا 46,390 463,888

3,626,491 1,443,260 

 المضمون للشركات منها:التمويل غير 

 ودائع تشغيلية )جميع األطراف المقابلة( و

 ودائع في شبكات البنوك التعاونية

1,396,199 555,655 

71,797 7,179 
 :منهامتطلبات إضافية، 

 تسهيالت ائتمانية وسيولة
27,642 2,764 

 54,341 408,115 التمويل الطارئة األخرى التزامات 141,145 1,060,039

 656,953 2,602,946 الخارجة إجمالي التدفقات النقدية 1,706,368 6,760,898

    التدفقات النقدية الداخلة  

 158,427 274,224 كامل بشكل ات عاملةمن تعرضالداخلة التدفقات  411,499 712,270

 46,306 18,196 أخرىداخلة تدفقات نقدية  120,275 47,262

 204,733 292,420  الداخلة التدفقات النقديةإجمالي  531,774 759,532

       

 686,632    -                      السائلة عالية الجودة   صولاأل إجمالي 1,783,460 -

 453,495    -                      صافي التدفقات النقدية الخارجة إجمالي 1,177,909 -

 151.41    -                      نسبة تغطية السيولة )٪( 151.41 -
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 إدارة المخاطر )تابع(        32

 

 مخاطر السوق    32-3

تنشأ مخاطر  .بها البنك بسبب التغييرات في أسعار السوق التي يحتفظالمالية  صولالقيمة العادلة لأل تقلب مخاطر التي تتمثل في يتعرض البنك لمخاطر السوق

 .وهوامش االئتمان، إلخ وحقوق الملكيةالعمالت ور الفائدة اسعأو صرف العمالت األجنبيةتغيرات في القيمة العادلة للمراكز المفتوحة المحتفظ بها في الالسوق من 

 مراجعتها دوريا من قبل لجنة المخاطر التابعة لمجلسو اعتمادهاتدار مخاطر السوق على أساس إرشادات البنك المركزي العماني وسياسة مخاطر السوق، التي يتم 

مراجعتها من قبل اإلدارة ولجنة تتم الحركات السلبية في قيمة األسهم والعمالت األجنبية، إلخ و التي تتضمناختبارات الضغط  ءيتم أيضا بشكل دوري إجرا اإلدارة.

 .اإلدارة المخاطر التابعة لمجلس

 

يتم تقييم مخاطر  .ومخاطر السلع ةاألجنبي العمالت لعمالئه لتغطية مخاطرهم الحقيقية، المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرفيقدم البنك منتجات التغطية 

يم الموجبة العمالت اآلجلة والخيارات، إلخ( على أساس القعقود الفائدة وعقود السلع و أسعارلمثل هذه المعامالت )مقايضة  المتعلقة بالطرف المقابلاالئتمان 

مخاطر االئتمان  لرصدمخاطر تتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة للالبنك أوزان  استخدم .المستقبل في المحتملة التعرضالملحوظة في السوق للعقود وحاالت 

 .خارج قائمة المركز المالي بحاالت التعرضالمتعلقة 

 

 مخاطر أسعار األسهم 

 اليومية المرتبطة تقاريرالمخاطر السوق من خالل  مراقبةيتم  ."القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىملكية األسهم في فئة " يتم االحتفاظ بمراكز

وفقا لسياسة االستثمار المحفظة  تتم مراقبة وإدارةكذلك  لزم األمر.، إن ويتم اتخاذ إجراءات عاجلة السوق التي يتم توزيعها على اإلدارة واإلجراءات المطلوبةب

 .من قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس المعتمدة

 

    الفائدة  أسعارمخاطر 

مخاطر الخسارة من التقلب في التدفقات النقدية المستقبلية أو  في األدوات المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة مخاطر السوق الرئيسية التي تتعرض لها محفظةتتمثل 

 .السوقلدى  السائدة القيم العادلة لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة

 

البنك لمخاطر أسعار  . يتعرضالمالية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات األرباح على الفائدة أسعارتنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن تؤثر التغيرات في 

 .لتزاماتواال صولإعادة تسعير أسعار الفائدة لأل لعدم التوافق الناتج عنالفائدة نتيجة 

 

أسعار  تجاه عائداتالاالستحقاق )لقياس حساسية  ات فيفجوال: تحليل هي ستخدم طرق وافتراضات في إعداد تحليل الحساسية: طرق تحليل حساسية أسعار الفائدةتُ 

"مبادئ إدارة واإلشراف على  بشأن  (BIS)بنك التسويات الدولي مع توجيهات تتماشى هذه الطرقأسعار الفائدة(:  تجاه الفائدة(، والمدة )لقياس حساسية رأسمال

    .2004مخاطر أسعار الفائدة" الصادرة في يوليو 

 

تحوالت  القياسية تشمل الصدمات .المالية للبنك تجاه صدمات أسعار الفائدة القياسية لتزاماتواال لصوحساسية األ مراقبةمخاطر أسعار الفائدة عن طريق تتم إدارة 

 ةيتم مقارن .أثر هذه الصدمات في سياق تأثيرها على األرباح والقيمة االقتصاديةيتم تحليل  .في منحنيات العائد نقطة أساس 200نقطة أساس و  100 بمقدار موازية

التحليل بصورة منتظمة من قبل اإلدارة ولجنة هذا يتم مراجعة  .وفقا إلرشادات البنك المركزي العماني ولجان بازل تم وضعهاالداخلية التي  الحدود بناًء علىاألثر 

 .اإلدارة المخاطر التابعة لمجلس

 

 مبين فيما يلي: على األرباح نقطة أساس في أسعار الفائدة 200 التحول الموازي بمقدارأثر 

   

 بمقدار الزيادة 2021كما في ديسمبر 

 أساس نقطة  200

النقص بمقدار 

 أساس نقطة  200

 (11,737) 11,737 ألف لاير عماني  -على العائداتتأثير ال

 (30,486) 30,486 ألف دوالر أمريكي - على العائداتتأثير ال

 

ً  ذلك، يتم عالوة على اإلجتماعات الشهرية للجنة  خالل هعرضويتم تحليل السيناريوهات للحاالت الطارئة على أساس أحداث محددة أو اضطرابات السوق  أيضا

  .من أجل تقدير تأثيره على السيولة والعائدات لتزاماتواال صولإدارة األ

 

ً يتم إجراء تحليل الحساسية أعاله شهري .ساسية أسعار الفائدةباستخدام الطرق / االفتراضات أعاله إلجراء تحليل ح بصورة متسقةيقوم البنك   هويتم مراقبة نتائج ا

 .لتزاماتواال صوللجنة إدارة األ اجتماعات خالل فعالالنتائج بشكل  مناقشة، كذلك يتم الداخلية الحدود استناداً إلى
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 إدارة المخاطر )تابع(        32

 

 (تابعالسوق )مخاطر     32-3

 

 مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

 

  أسعار الفائدة المعروضة بين البنوكتعديل 

 

واستبدالها بأسعار مرجعية بديلة، أنشأ البنك مشروًعا إلدارة أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك بعد قرار الهيئات التنظيمية العالمية بالتخلص التدريجي من 

عمالء، والشؤون لل العمل المواجهةالبنك بما في ذلك فرق  أقساماالنتقال ألي من عقوده التي يمكن أن تتأثر. يقود المشروع ممثلين كبار من وظائف في جميع 

 والتكنولوجيا.القانونية والمالية والعمليات وإدارة المخاطر 

 

يديرها المشروع ويراقبها عن كثب. تشمل هذه المخاطر على سبيل المثال والتي المجموعة لمخاطر مختلفة أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك يعّرض إصالح إن 

 ال الحصر ما يلي:

 

 تعديل أسعار الفائدة تعديالت المطلوبة على العقود الحالية الالزمة لالمخاطر الناشئة عن المناقشات مع العمالء واألطراف المقابلة في السوق بسبب ال إدارة

 المعروضة بين البنوك

  مما أدى إلى حدوث خسائر مالية تعديل أسعار الفائدة المعروضة بين البنوكالمخاطر المالية للمجموعة وعمالئها من تعطل األسواق بسبب 

 معدالت خالية من المخاطروأصبحت  أسعار الفائدة المعروضة بين البنوكإذا انخفضت السيولة في  مخاطر التسعير من النقص المحتمل في معلومات السوق 

 غير سائلة وغير قابلة للرصد

 أسعار الفائدة ت مخاطر التشغيل الناشئة عن التغييرات في أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات للمجموعة، وكذلك مخاطر تعطل المدفوعات إذا توقف

 عن التوفرالمعروضة بين البنوك 

 معدالت الالدخل حيث تتحول األدوات المالية إلى تقارير  قائمةمثلة في مالمخاطر المحاسبية في حالة فشل عالقات التحوط للمجموعة ومن التقلبات غير ال

 .خالية من المخاطرال

 

أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك من خالل االحتفاظ بقاعدة بيانات للعقود قيد التحويل إلى سعر مرجعي بديل. يراقب البنك التقدم المحرز في عملية االنتقال من 

في  بين البنوك ةالمعروض أسعار الفائدة( )المدير المفوض ICE) نتركونتيننتال إكستشينجأعلنت هيئة السلوك المالي، بصفتها الجهة التنظيمية إل، 2021في مارس 

إما سيتم  في لندن لعمالت الجنيه اإلسترليني واليورو وإعدادات الدوالر األمريكي لمدة أسبوع وشهرين بين البنوك ةالمعروض لندن( أن إعدادات أسعار الفائدة

بعد  لتوقف عن تقديمها أو ال تعد أسعار ممثلة. إن إعداد الدوالر األمريكي المتبقية إمام سيتم ا2021ديسمبر  31بعد   التوقف عن تقديمها أو ال تعد أسعار ممثلة

 . 2023يونيو  30
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 إدارة المخاطر )تابع(        32

 

 (تابعمخاطر السوق )    32-3

 

 مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

  

 .تغيرات جوهرية في عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة في البنك خالل السنة تكن هناكال 

 

 :2021ديسمبر  31الفائدة لدى البنك استناداً إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في  فيما يلي وضع حساسية

 

متوسط  

 سعر

الفائدة 

 الفعلي

عند الطلب خالل 

 شهور 3

 )ألف ر.ع(

 

 شهر 3-12

 )ألف ر.ع(

من سنة واحد 

 سنوات 5إلى 

 )ألف ر.ع(

 5أكثر من 

 سنوات

 )ألف ر.ع(

 غير حساسة

 تجاه سعر الفائدة

 ر.ع()ألف 

 

 اإلجمالي

 )ألف ر.ع(

        

 307,870 307,870 - - - - ال ينطبق النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق 

 المال )صافي(
0.49% 5,482 6,256 9,626 - 93,321 114,685 

 3,088,646 - 494,165 668,511 723,847 1,202,123 %5.24  التمويل )صافي( وأصول القروض والسلفيات

 447,178 134,393 183,334 111,898 2,553 15,000 %4.45 مالية استثمارات 

 59,892 59,892 - - - - ال ينطبق الممتلكات والمعدات

 62,796 62,796 - - - - ال ينطبق األصول األخرى 

 4,081,067 658,272 677,499 790,035 732,656 1,222,605  إجمالي األصول

        

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق 

 297,729 4,666 - - 11,553 281,510  المال

 وحسابات استثمار غير مشروطة ودائع العمالء

1.84% 156,652 

1,826,75

2 342,556 63 591,709 2,917,732 

 192,500 - - 192,500 - - %2.29 سندات متوسطة األجل باليورو

 104,476 98,837 - 1,925 2,862 852 %5.89 االلتزامات األخرى 

 13,175 13,175 - - - - ال ينطبق الضرائب

 115,500 - - - 115,500 - ال ينطبق 1من الشريحة السندات الدائمة 

 439,955 439,955 - - - - %7.33 حقوق المساهمين

 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

 439,014 ينطبق ال

1,956,66

7 536,981 63 1,148,342 4,081,067 

 الفائدة أسعارحساسية  فجوةإجمالي 

 783,591 

(

1,224,01

1) 253,054 677,436 (490,070) - 

  - 490,070 (187,366) (440,420) 783,591  الفائدة أسعارلحساسية  ةالتراكمي الفجوة
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 إدارة المخاطر )تابع(        32

 

 (تابعمخاطر السوق )    32-3

 

 مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

 

 :2020ديسمبر  31فيما يلي وضع حساسية الفائدة لدى البنك استناداً إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في 

 

متوسط  

 سعر

الفائدة 

 الفعلي

عند الطلب خالل 

 شهور 3

دوالر ألف 

 أمريكي

 

 شهر 3-12

دوالر ألف 

 أمريكي

من سنة واحد 

 سنوات 5إلى 

دوالر ألف 

 أمريكي

 5أكثر من 

 سنوات

دوالر ألف 

 أمريكي

 غير حساسة

 تجاه سعر الفائدة

 دوالر أمريكيألف 

 

 اإلجمالي   

 دوالر أمريكيألف 

        

 799,662 799,662 - - - - ال ينطبق النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المستحق 

 297,883 242,392 - 25,003 16,249 14,239 %0.49 المال )صافي(

  التمويل )صافي( وأصول القروض والسلفيات

5.24% 3,122,398 1,880,122 1,736,392 

1,283,54

5 - 8,022,457 

 1,161,501 349,073 476,192 290,644 6,631 38,961 %4.45 مالية استثمارات 

 155,564 155,564 - - - - ال ينطبق الممتلكات والمعدات

 163,107 163,107 - - - - ال ينطبق األصول األخرى 

 إجمالي األصول

 3,175,598 1,903,002 2,052,039 

1,759,73

7 1,709,798 10,600,174 

        

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق 

 773,322 12,119 - - 30,008 731,195 %1.84 المال

 7,578,525 1,536,906 164 889,756 4,744,810 406,889 %2.29 وحسابات استثمار غير مشروطة ودائع العمالء

 500,000 - - 500,000 - - %5.89 سندات متوسطة األجل باليورو

 271,365 256,719 - 5,000 7,434 2,212 ال ينطبق االلتزامات األخرى 

 34,221 34,221 - - - - ال ينطبق الضرائب

 300,000 - - - 300,000 - %7.33 1من الشريحة السندات الدائمة 

 1,142,741 1,142,741 - - - - ال ينطبق حقوق المساهمين

 10,600,174 2,982,706 164 1,394,756 5,082,252 1,140,296  إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

  الفائدة أسعارحساسية  فجوةإجمالي 

2,035,302 

(3,179,250

) 657,283 

1,759,57

3 (1,272,908) - 

  الفائدة أسعارلحساسية  ةالتراكمي الفجوة

2,035,302 

(1,143,948

) (486,665) 

1,272,90

8 -  
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 (تابعمخاطر السوق )    32-3

 

 مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

 

 :2020ديسمبر  31يلي وضع حساسية الفائدة لدى البنك استناداً إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في فيما 

 

متوسط  

 سعر

الفائدة 

 الفعلي

عند الطلب خالل 

 شهور 3

 )ألف ر.ع(

 

 شهر 3-12

 )ألف ر.ع(

من سنة واحد 

 سنوات 5إلى 

 )ألف ر.ع(

 5أكثر من 

 سنوات

 )ألف ر.ع(

 غير حساسة

 الفائدةتجاه سعر 

 )ألف ر.ع(

 

 اإلجمالي

 )ألف ر.ع(

        

 192,457 192,457 - - - - - النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق 

 94.716 20.294 - 3.850 12.705 57,867 ٪1 .32 المال )صافي(

وموجودات التمويل  القروض والسلفيات

 2,887,862 - 582,361 623,468 642,749 1,039,284 ٪5 .42  اإلسالمي )صافي(

 342,203 42,822 151,746 92,143 8,975 46,517 ٪5 .26 مالية استثمارات 

 62,568 62,568 - - - - ال تنطبق الممتلكات والمعدات

 52,845 52,845 - - - - ال تنطبق األصول األخرى 

 3,632,651 370,986 734,107 719,461 664,429 1,143,668  إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق 

 ٪2 .33 المال

 

157,138 

 

16.085 

 

11.550 

 

- 

 

103.950 

 

288.723 

 2,527,179 450.888 66 303.225 1,580,316 192.684 ٪2 .26 وحسابات استثمار غير مشروطة ودائع العمالء

 192,500 - - 192.500 - - ٪5 .85 سندات متوسطة األجل باليورو

 84,448 84.448 - - - - ال تنطبق االلتزامات األخرى 

 9.568 9.568 - - - - ال تنطبق الضرائب

 115,500 - - - 115,500 - ٪7 .88 1من الشريحة السندات الدائمة 

 414.733 414.733 - - - - ال تنطبق حقوق المساهمين

 3,632,651 1,063,587 66 507,275 1,711,901 349,822  إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

 - (692,601) 734,041 212,186 (1,047,472) 793,846  الفائدة أسعارحساسية  فجوةإجمالي 

 - - 692,601 (41,440) (253,626) 793,846  الفائدة أسعارلحساسية  ةالتراكمي الفجوة
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 (تابعمخاطر السوق )    32-3

 

 مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

 

 :2020ديسمبر  31فيما يلي وضع حساسية الفائدة لدى البنك استناداً إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في 

 

متوسط  

 سعر

الفائدة 

 الفعلي

عند الطلب خالل 

 شهور 3

ألف دوالر 

 أمريكي

 

 شهر 3-12

ألف دوالر 

 أمريكي

من سنة واحد 

 سنوات 5إلى 

ألف دوالر 

 أمريكي

 5أكثر من 

 سنوات

ألف دوالر 

 أمريكي

 غير حساسة

 تجاه سعر الفائدة

ألف دوالر 

 أمريكي

 

 اإلجمالي

 ألف دوالر أمريكي

        

 499,888 499.888 - - - - - النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق 

 246.016 52.712 - 10.000 33.000 150,304 ٪1 .32 المال )صافي(

وموجودات التمويل  القروض والسلفيات

 7.500.940 - 1,512,626 1.619.397 1,669,478 2,699,439 ٪5 .42  اإلسالمي )صافي(

 888,839 111.227 394,145 239.332 23,312 120,823 ٪5 .26 مالية استثمارات 

 162,514 162.514 - - - - ال تنطبق الممتلكات والمعدات

 137,260 137.260 - - - - ال تنطبق األصول األخرى 

 9,435,457 963,601 1,906,771 1,868,729 1,725,790 2,970,566  إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق 

 ٪2 .33 المال

 

408,151 

 

41.779 

 

30.000 

 

- 

 

270,000 

 

749,930 

 6,564,101 1,171,138 171 787,597 4.104.717 500,478 ٪2 .26 وحسابات استثمار غير مشروطة ودائع العمالء

 500,000 - - 500,000 - - ٪5 .85 سندات متوسطة األجل باليورو

 219,345 219,345 - - - - ال تنطبق االلتزامات األخرى 

 24,852 24,852 - - - - ال تنطبق الضرائب

 300.000 - - - 300.000 - ٪7 .88 1من الشريحة السندات الدائمة 

 1,077,229 1,077,229 - - - - ال تنطبق حقوق المساهمين

 9,435,457 2,762,564 171 1,317,597 4,446,496 908,629  المساهمينإجمالي االلتزامات وحقوق 

 - (1,798,963) 1,906,600 551,132 (2,720,706) 2,061,937  الفائدة أسعارحساسية  فجوةإجمالي 

 - - 1,798,963 (107,637) (658,769) 2,061,937  الفائدة أسعارلحساسية  ةالتراكمي الفجوة
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 (تابعمخاطر السوق )    32-3

 

 تمخاطر العمال 

 

تتم  .حسب العملة للمراكز المفتوحة اً حدود البنك يضع ة.األجنبيالعمالت تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغييرات في أسعار صرف 

  .ستخدم إستراتيجيات التحوط لضمان المحافظة على األوضاع ضمن الحدود الموضوعةبشكل يومي حيث تُ  تلك المراكزمراقبة 

 

 . العمالء تمثل مراكز متبقية محدودة بصورة عامة ناتجة عن تغطية سوقية للمعامالت معفي دفاتر البنك  ةاألجنبي العمالت صرف مراكز إن

 

ً لجميع العمالت  صرفالقيمة المعرضة للمخاطر لمعامالت سب تتح ٪ وفترة احتفاظ قدرها 99 قدرهمستوى ثقة ب ذات السعر غير الثابتالعمالت األجنبية شهريا

في اختبارات الضغط  على اإليرادات في أسعار الصرف لجميع المراكز المفتوحة %15 بنسبة الحركة العكسية تأثيريتم تحليل باإلضافة إلى ذلك،  .أيام 10

 .الشهرية

 

 بعمالت أجنبية:  المقومةبنك المخاطر الصافية الهامة التالية كان لل

 

 مخاطر التشغيل       30-4

 

الضوابط الرقابية في  تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة الناجمة عن تعطل النظام أو الخطأ البشري أو الغش واالحتيال أو األحداث الخارجية. عندما تفشل

دي إلى خسارة مالية. ال يتوقع البنك القضاء أداء وظيفتها، يمكن لمخاطر التشغيل أن تسبب ضرراً لسمعة البنك أو أن يكون لها تداعيات قانونية أو تنظيمية أو أن تؤ

الضوابط الرقابية على جميع مخاطر التشغيل، ولكن قد يستطيع البنك إدارة هذه المخاطر من خالل آليات الرقابة ورصد المخاطر المحتملة والتصدي لها. تشمل 

 أصدركذلك  ، بما في ذلك استعمال التدقيق الداخلي.يات تدريب وتقييم العاملينوعملوالتفويض والتسوية،  الدخولالفصل الفعّال بين المهام، وإجراءات منح حق 

أي تجاوز للحدود  عنمجلس اإلدارة ليتم إبالغ لجنة المخاطر التابعة بحيث بتوقعات الخسارة التشغيلية لرصد الخسائر التشغيلية تحت فئات مختلفة  بيانالبنك 

 .لإلبالغ عن الخسارة التشغيلية بياناتنك قاعدة الب يمتلكوباإلضافة إلى ذلك،  الموضوعة.

 

مثل الجدران النارية وأنظمة منع  المعلومات أمن التقنيات للحفاظ علىأحدث  بتطبيققام البنك  .إدارة المخاطر التشغيلية فيأمن المعلومات عنصرا أساسيا يعتبر 

 .هالضمان أمن لنقاط ضعف النظمتجري عمليات تقييم دورية  ات وغيرها.فيروسال برامج مكافحةاالختراق، و

 

ريبات اإلخالء، مبادرات إدارة استمرارية األعمال، اتخذ البنك اإلجراءات الالزمة لضمان اتخاذ تدابير فعالة في حالة وجود أزمة، على سبيل المثال، تد ضمن

هذه  أثناء استمراريتهاللتأكد من  الهامةاختبار العمليات المصرفية  التأكد منالبنك القدرة على  . لدىثواختبار النظم والتطبيقات الهامة من موقع التعافي من الكوار

 .المواقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 ألف ر.ع

2021 

 ألف ر.ع
 

2021 

 دوالر أمريكيألف 

2020 

دوالر ألف  ألف 

 أمريكي

     

 154.974 114,725 دوالر أمريكي 44,169 59.665

 106.200 109,200 درهم إماراتي 42,042 40.887

 3.852 41,101 أخرى 15,824 1.483
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 مخاطر التشغيل )تابع(       32-4

 

 مخاطر االحتيال 32-4-1

 

سوف يسعى إلى اتخاذ إجراءات تأديبية و / أو قانونية ضد أولئك الذين  ومن هذا المنطلقاعتمد البنك الوطني العماني سياسة "عدم التسامح" تجاه االحتيال والفساد، 

 .لبنكا التي يتعرض لها بإدارة مخاطر االحتيال( FRMتقوم وحدة إدارة مخاطر االحتيال ) .يرتكبون، ويشاركون في، أو يساعدون في أنشطة احتيالية أو غير الئقة

مخاطر االحتيال على أساس ل اتالى جانب ذلك، تجري الوحدة تقييم .تراقب الوحدة المعامالت التي تنشأ من البطاقات، ونقاط البيع والقنوات الرقمية األخرى

 .ة جديدة، إذا لزم األمريوتقترح ضوابط رقاب الحاليةة يضوابط الرقابال فعالية استباقي، والتحقق من

 

ً  تكون  .الخسائر التشغيلية بياناتوصيانة قاعدة  المختلفة البنك التي تتعرض لها أقسامعن إدارة الحوادث  الوحدة مسؤولة أيضا

 

 المخاطر االستراتيجية 32-5

 

على مستوى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. يشمل ذلك يراقب البنك المخاطر اإلستراتيجية من خالل إجراء تقييم ربع السنوي منتظم وإعداد التقارير 

لمخاطر القانونية والمخاطر مراجعات الموارد البشرية واالقتصادية )على المستويين الكلي والجزئي(، واللوائح التنظيمية/االمتثال، وتكنولوجيا وأمن المعلومات، وا

شروع الناشئة عن المبادرات التي يتخذها البنك. عالوة على ذلك، عزز البنك عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المتعلقة بالسمعة، ومراقبة المخاطر االستراتيجية للم

، استعان البنك بمستشار معروف دوليًا لمراجعة عملية التقييم 2017(، وذلك لمواءمة استراتيجية العمل وعمليات إدارة رأس المال. خالل عام ICAAPالمال )

رسات الدولية لية لكفاية رأس المال والتوصية بالتحسينات التي من شأنها رفع مستوى عملية وتوثيق التقييم الداخلي لكفاية رأس المال إلى أفضل المماالداخلي الحا

 تكمال توصياتها بشكل تدريجي.بمجرد تنفيذها. تم اقتراح هذه المبادرة ورعايتها على أعلى مستوى من قبل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، على أن يتم اس

 

 19-فيروس كوفيد  32-6

 

 19-تفشي فيروس كوفيد 

 

، شهدت البيئة 2020وباء عالمي. ومنذ النصف األخير من الربع األول من عام  19، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمًيا أن فيروس كوفيد 2020مارس  11في 

راً للتفشي غير المسبوق لجائحة فيروس كورونا إلى جانب الكساد الكبير في األسعار العالمية لخام النفط. أدى االقتصادية واألعمال في البنك تغيرات سريعة نظ

ية على مستوى تشديد ظروف السوق، وعمليات اإلغالق، والقيود المفروضة على التجارة وحركة األفراد إلى اضطرابات كبيرة في األعمال واألنشطة االقتصاد

 عات والقطاعات.العالم وفي الصنا

 

 التدابير الحكومية

 

البنك في سلطنة عمان و المركزي البنككل من اتخذ وقد الحكومات والسلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم عدة تدابير الحتواء تأثير انتشار الفيروس.  اتخذت

هذه التدابير تأجيل أقساط القروض  شملت. ديناية استقرار اقتصاد البللحماالحترازية اإلمارات العربية المتحدة مجموعة من اإلجراءات المركزي في دولة 

تأجيل الفوائد/األرباح والتنازل عنها للمواطنين العمانيين المتأثرين باإلضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة(، و المؤسسات للمقترضين المتضررين )خاصة

بعض صالحية العمل لتم تمديد هذا وقد لرسوم، وتخفيف رأس المال وزيادة نسبة اإلقراض وما إلى ذلك. التنازل عن بعض اكذلك العاملين في القطاع الخاص، و

 .2022مارس  31هذه اإلجراءات حتى من 
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 )تابع(  19-كوفيد    32-6
 

 على البنك 19تفشي فيروس كوفيد تأثير 

 

غير ( وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة دون تكلفة أو مجهود SICRتقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ) يستند

مثل المتبعة  تدابير التخفيفإن . اتالحكومالتي تتخذها وتدابير الدعم الهامة  19تفشي كوفيد تم النظر في كل من تأثيرات  ي. عند تقييم ظروف التنبؤ، مبررين

لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة في  هامحكم  اتخاذ، وقد تم طوال العمر اإلنتاجيتلقائيًا إلى قياس القروض على أساس الخسائر لن تؤدي السداد، فترات إجازات 

 التوجيهاتيتوافق هذا أيًضا على نطاق واسع مع كما اإلدارة أو التعديالت.  تدابيرر في تم النظيمثل هذه المعلومات في النماذج،  بيان يتعذرهذا الوقت. عندما 

 الصادرة عن جهات تنظيمية أخرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 :. نلخصها فيما يلي9لتقارير المالية رقم عداد ابالمعيار الدولي إل تتعلقأخرى  توجيهاتأصدر البنك المركزي العماني 

 

 30إلى احتساب  مفردهابقد ال تؤدي ، اإلجراءات المتعلقة بتأجيل سداد القرض من قبل المقترض إن ( "يوًما "تجاوز تاريخ االستحقاقDPD أو أكثر من )

، يجب أن وعلى كل حال. التعثرلتحديد  ،يوًما 90 لمدة تجاوز موعد االستحقاقل الدعم المساند الدعم المستخدَم لتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان أو

نخفاض في قيمة أو إزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان تستمر البنوك في تقييم احتمالية قيام المدين بدفع المبلغ المستحق بعد فترة التأجيل، وفي حالة حدوث 

ً مؤقت ذلكللم يكن وإذا االئتمان   .المخاطر.إدراج يجب عندها ، ا

 

  التدفق النقدي، وبالتالي فإن تأجيل سداد القرض قد ال يكون العامل  في مشاكلوجود قبل المقترضين إلى السيولة قصيرة األجل أو قد يشير تأجيل السداد من

 لم تكن البنوك قد شهدت أدلة أخرى داعمة لتدهور جودة االئتمان. إذاالحاسم الوحيد للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان أو انخفاض القيمة حتى و

 

 يمكن اعتباره مختلفًا عن ، التأخير في تقديم الحسابات المالية المدققة أو أي خرق آخر مثل: ؛19كوفيد  فيروسله صلة خاصة ب إخالل بميثاق، فإن أي لككذو

ً يؤدي هذا النوع من أن بالضرورة ليس المقترضين.  تعثراالنتهاكات العادية المتعلقة بعوامل الخطر المحددة للمقترض والتي تؤدي إلى  إلى الخرق تلقائيا

 .2نقل الحسابات إلى المرحلة  ينتج عنهزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان مما 

 

 ادية. عند يجب على البنوك وضع تقديرات تستند إلى أفضل المعلومات الداعمة المتاحة حول األحداث الماضية والظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتص

 السياسة المتخذة لتحقيق استقرار في االقتصاد. إجراءاتإلى جانب أسعار النفط و 19فيروس كوفيد تفشي التنبؤ، يجب مراعاة تأثيرات  تقييم ظروف

 

 نخفاض في القيمة.لالقام البنك بتكوين مخصصات مناسبة ، المذكورة أعاله التوجيهاتمع مراعاة 

 

  المعلومات أن تخضع لمستويات عالية جدًا من عدم اليقين، حيث وف تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة سومع ذلك، فإن أي تغييرات يتم إجراؤها على

قد ال تكون متاحة حالًيا إلثبات هذه التغييرات. على هذا النحو، ال يمكن إعادة معايرة توقعات االقتصاد الكلي المطبقة في  والداعمةالمعقولة  االستشرافية

قد تتأثر الناتجة عن التعثرالفردية والجماعية  أن الخسارة وتدابير الدعم. إلى جانبالسابقة ألوانها  19كوفيد ان المتوقعة مقدًما مع تأثيرات نماذج خسائر االئتم

 وتدابيرذج الالحقة من المتوقع أن تستخدم البنوك تعديالت النمافإنه لهذا السبب، و. والكفاالتعلى أسعار السوق للضمانات  19كوفيد تأثير نظراً ل كذلك

لكل من هذه السيناريوهات أثناء حساب خسائر  ت المرجحةحتماالالاإلدارة من خالل تطبيق سيناريوهات االقتصاد الكلي المتعددة مع التطبيق الدقيق ل

 إجراء احترازي.االئتمان المتوقعة على أساس المحفظة ك

 

  والذين استفادوا من  19بتفشي كوفيد  إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية للمقترضين المتأثرينللسماح بتوجيهات أصدر البنك المركزي العماني مؤخًرا

 .المذكورةهؤالء المقترضين لتقييم ودعم إعادة الهيكلة مع ناقش البنك ت. ي2022مارس  31بحلول  تطبيقهاتأجيالت يتم 

 

مسؤولة بشكل أساسي عن اإلشراف على كفاية البنك فيما يتعلق بالخسائر هي ال 9لتقارير المالية رقم عداد المعيار الدولي إلمتطلبات االلجنة التوجيهية لتكون 

مستمرة للمحفظة بما في ذلك مراجعة جميع التعرضات الفردية المراجعة المن خالل  19فيروس كوفيد  عن كثب تأثيراللجنة راقب وتاالئتمانية المتوقعة. 

 ت المتأثرة بشكل مباشر.الهامة في الصناعات والقطاعا

 

للبنك إلى حد كبير من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، وبالتالي من المتوقع أن يظل هذا القطاع بمعزل عن خفض الوظائف  خدمات األفرادتتألف محفظة 

لألفراد المصرفية  الخدماتة من إجمالي محفظة موظفي القطاع الخاص، والذي يشكل نسبة صغيرمن  األفرادإقراض حول وتخفيض الرواتب. من المتوقع 

إلى ضغوط ائتمانية محتملة. يلتزم البنك بمساعدة ذلك ، وبالتالي يمكن أن يؤدي نتيجة لتفشي الوباءأن يشهد بعض التأثير على المدى القصير إلى المتوسط  ،بالبنوك

ستمرارية الخطط جيدة التنفيذ الواصل البنك دعم عمالئه وشركائه من خالل وقد لعماني. وفقًا لتوجيهات البنك المركزي ا العصيبةعمالئه خالل هذه الفترة 

. 19الصحة والسالمة التي أعلنتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد  تدابير إتخاذاألعمال، باإلضافة إلى 

 على أرض الواقع.التي تحدث اته االحترازية واإلدارية استجابة للتغيرات يراجع البنك باستمرار إجراءو
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 9إيضاح حول إعادة معايرة نموذج المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  32-7

 

والتوصيات من قبل وكالة مستقلة، قرر البنك إعادة معايرة نماذج المعيار الدولي إلعداد  9وفقًا للتحقق من صحة نموذج المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

التي أخذت في االعتبار تشكيل المحفظة األحدث والخبرة االفتراضية لمحافظ أعمال الجملة والشركات. أخذت عملية إعادة المعايرة في  9التقارير المالية رقم 

الكلي األحدث والتي نتج عنها تقييم ُمحدّث لمخصصات انخفاض القيمة. يستخدم البنك النموذج المعاد معايرته بعد إجراء المزيد  االعتبار أيًضا توقعات االقتصاد

 من المراجعة من قبل الوكالة المستقلة التي نفذت التحقق من صحة النماذج.

 

 تقديرات اإلدارة:

 

الصحية واالقتصادية الحالية، ترى إدارة البنك أن البيانات االستشرافية حول االقتصاد الكلي وهياكل نظرا الستمرار تطورات األحداث فيما يتعلق باألزمة 

، لم تعكس حتى اآلن تأثير االضطراب االقتصادي الناتج عن تفشي فيروس 2021المنشورة من قبل االقتصاديين ووكاالت التصنيف خالل سنة  احتمالية التعثر

 .ما عنصر التدخل المالي من قبل حكومات الدول ذات الصلة بشكل كاملكورونا بشكل معقول، ال سي

 

احترازي حيثما اقتضت  بناًء عليه، واستناداً إلى التوجيهات التنظيمية وتوجيهات مجلس معايير المحاسبة الدولية، قام البنك بتطبيق تقديرات اإلدارة، كإجراء

 ى نحو يشمل:الضرورة، عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة عل

 العميل، وقطاع العمل، والقطاع المحدد المحفوف بمخاطر االئتمان وسقوف المخاطر؛ 

 تأثير التصنيفات الخارجية الصادرة مؤخراً والتغيير الناتج في هياكل احتمالية التعثر؛ 

 تأثير تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المتاحة بحسب آخر إفادة استشرافية، و 

 من آثار تدابير الدعم الحكومي إلى أقصى قدر ممكن. التخفيف 

 

 :عند تحديد البنود أعاله، قامت اإلدارة بوضع االفتراضات التالية

  دوالر/ برميل( 65.7: 2020ديسمبر  31دوالر/ برميل ) 52سعر النفط المستخدم من قبل البنك حوالي 

 

( وفقاً للمعيار 2والمستوى 1االئتمان من األصول المالية التي لم تتعرض النخفاض القيمة )المستوى يوضح الجدول التالي مقارنة بين مخصصات البنك لخسائر 

، استناداً إلى العوامل المرجحة للثالثة سيناريوهات مع مخصصات خسائر االئتمان 2021ديسمبر  31من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في  9رقم 

 ٪.100وقوع كل سيناريو بنسبة الناتجة عن تصورات 

 

 2020ديسمبر  31في  2021 ديسمبر 31في   
 التأثير على  التأثير على   

خسائر االئتمان   

 المتوقعة 

خسائر االئتمان 

 المتوقعة 

خسائر االئتمان 

 المتوقعة 

خسائر االئتمان 

 المتوقعة 

 عمانيألف لاير  ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني  

      حساسية تقديرات انخفاض القيمة

خسائر االئتمان المتوقعة للقروض التي لم 

من  9تنخفض قيمتها وفقاً للمعيار رقم 

  46.722  44,983  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

      

      المحاكاة

 5.776 40.947 3,121 41,861  مرجح %100 –الحالة التصاعدية 

 368 46.355 379 45,362  مرجح %100 –الحالة األساسية 

 (6.143) 52.865 (3,793) 48,776  مرجح %100 –السيناريو السلبي 

 

 محاسبة خسارة التعديل:

 

بتمديد فترة االستحقاق فيما يخص العمالء من األفراد، يخطط البنك إلضافة الفائدة البسيطة المستحقة خالل فترة التأجيل إلى إجمالي المبلغ المستحق وقام إما 

 ثير جوهري على القيمة الدفترية. األصلية للقرض أو بزيادة األقساط. نظًرا ألن قروض األفراد ذات آجال أقصر من حيث المدة، لم يمكن لخسارة التعديل تأ

 

وض. في حاالت نادرة فيما يتعلق بقروض الشركات، قام البنك بتأجيل سداد أصل القرض فقط. كانت الغالبية العظمى من العمالء تسدد الفوائد المستحقة على القر

 لدفترية.  حيثما كان التأجيل لكامل األقساط، لم يكن لخسارة التعديل تأثير جوهري على القيمة ا
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 إدارة المخاطر )تابع(        32

 

 تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل السداد حسب المرحلة 

 

القروض والسلفيات وذمم التمويل اإلسالمي المدينة المستحقة يتضمن الجدول التالي تحليالً للقيمة المؤجلة من أصل المبلغ المستحق والفائدة / الربح المترتب على 

 من العمالء الذين حصلوا على تلك المزايا وخسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة: 

 

 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2021ديسمبر  31

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

 490,234 3,265 276,559 210,410 وسلفيات وذمم تمويل إسالمي مدينة وقبوالتقروض 

 23,632 - 3,532 20,100 حاالت التعرض خارج قائمة المركز المالي

 513,866 3,265 280,091 230,510 إجمالي التعرض المرتبط بالعمالء المستفيدين من تأجيل السداد  

 15,424 1,147  2,344 إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة للتعرض المرتبط بالعمالء المستفيدين من تأجيل السداد  

     منها:

 193,511 68 59,711 133,732 القيمة المؤجلة

 15,424 1,147 11,933 2,344 مخصصات انخفاض القيمة )خسائر االئتمان المتوقعة(

 208,935 1,215 71,644 136,076 القيمة الدفترية

 

 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2020ديسمبر  31

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

 1,432,000 2,301 363,660 1,066,038 قروض وسلفيات وذمم تمويل إسالمي مدينة وقبوالت

 36,717 - 9,794 26,923 الماليحاالت التعرض خارج قائمة المركز 

 1,468,717 2,301 373,454 1,092,962 إجمالي التعرض المرتبط بالعمالء المستفيدين من تأجيل السداد  

 18,836 1,071 10,751 7,068 إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة للتعرض المرتبط بالعمالء المستفيدين من تأجيل السداد  

     منها:

 215,684 67 71,167 144,449 المؤجلةالقيمة 

 18,836 1,071 10,751 7,068 مخصصات انخفاض القيمة )خسائر االئتمان المتوقعة(

 234,520 1,138 81,918 151,517 القيمة الدفترية

 

 التأثير على كفاية رأس المال: 

 

 1المرشح االحترازي" ضمن ترتيبات التعديل المرحلي لخسائر االئتمان المتوقعة للمرحلة عالوة على ذلك، طبق البنك أيضاً في حساباته لمعدل كفاية رأس المال "

 نقطة أساس.  51. إن تأثير المرشح المذكور أعاله على رأس المال التنظيمي للبنك هو 2والمرحلة 

 

على المدى القصير، إال أنها قد تحد من التأثير السلبي طويل  بشكل كامل 19-على الرغم أن اإلجراءات الموضحة أعاله غير شاملة وقد ال تتصدى لتأثير كوفيد

تمر البنك في متابعة واالستجابة لجميع متطلبات السيولة والتمويل. إن وضع البنك من حيث السيولة األحد لتلك الجائحة. وفي سبيل مواجهة هذه األزمة، يس

 ث يمكنه امتصاص تأثير االضطراب الحالي. والتمويل ورأس المال كما في تاريخ التقرير اليزال قوياً بحي
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 التركيزات   33

 

من  مجموعاتأفراد أو ب المتعلقةلتفادي التركيز غير المرغوب فيه للمخاطر  اإلقراض ةتنويع أنشط التي يتعرض لها من خالل مخاطر االئتمان ةدارإليسعى البنك 

ً كان ذلك  حيثماضمانات  البنك علىيحصل كما  .ة معينةيتجارأنشطة أو  مناطقالعمالء في   .مناسبا

 

 :2021ديسمبر  31كما في  ةالجغرافيحسب المناطق  الطارئة ألصول وااللتزامات والبنودافيما يلي توزيع 

 

 

 

 سلطنة 

 عمان

دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة

جمهورية 

 مصر العربية

 

 أخرى

 

 اإلجمالي

 ر.عألف  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

 307,870 - 1,600 57,269 249,001 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق 

 )صافي(  المال
9,571 3,596 3,063 98,455 114,685 

 3,088,646 2,367 - 60,350 3,025,929  وموجودات التمويل اإلسالمي )صافي( القروض والسلفيات

 447,178 10,353 - 11,231 425,594 االستثمارات المالية

 59,892 - - 1,439 58,453 والمعدات  الممتلكات

 62,796 - 196 5,896 56,704 األخرى  صولاأل

 4,081,067 111,175 4,859 139,781 3,825,252 إجمالي األصول

 297,729 137,051 17,518 143,160 - المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

 2,917,732 - 511 120,215 2,797,006 وحسابات استثمار غير مشروطة ودائع العمالء

 192,500 - - - 192,500 سندات متوسطة األجل باليورو

 104,476 - 380 2,940 101,156 األخرى  لتزاماتاال

 13,175 - 167 200 12,808 الضرائب

 439,955 - 2,505 (15,854) 453,304 حقوق المساهمين

 115,500 - - - 115,500 1من الشريحة سندات دائمة 

 4,081,067 137,051 21,081 250,661 3,672,274 االلتزامات وحقوق المساهمين 

 356,248 36,456 - 16,611 303,181 االلتزامات الطارئة  
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 سلطنة 

 عمان

اإلمارات دولة 

 العربية المتحدة

جمهورية 

 مصر العربية

 

 أخرى

 

 اإلجمالي

دوالر  ألف 

 أمريكي

دوالر  ألف

 أمريكي

دوالر  ألف

 أمريكي

دوالر  ألف

 أمريكي
 دوالر أمريكي ألف

 799,662 - 4,156 148,751 646,755 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق 

 )صافي(  المال
24,860 9,340 7,956 255,727 297,883 

 8,022,457 6,149 - 156,753 7,859,555  وموجودات التمويل اإلسالمي )صافي( القروض والسلفيات

 1,161,501 26,891 - 29,171 1,105,439 االستثمارات المالية

 155,564 - - 3,738 151,826 والمعدات  الممتلكات

 163,107 - 509 15,314 147,284 األخرى  صولاأل

 10,600,174 288,767 12,621 363,067 9,935,719 إجمالي األصول

 773,322 355,977 45,501 371,844 - المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

 7,578,525 - 1,327 312,247 7,264,951 وحسابات استثمار غير مشروطة ودائع العمالء

 500,000 - - - 500,000 سندات متوسطة األجل باليورو

 271,365 - 988 7,636 262,741 األخرى  لتزاماتاال

 34,221 - 434 519 33,268 الضرائب

 1,162,741 - 6,506 (41,179) 1,177,414 حقوق المساهمين

 300,000 - - - 300,000 1من الشريحة سندات دائمة 

 10,600,147 355,977 54,756 651,067 9,538,374 االلتزامات وحقوق المساهمين 

 925,319 94,690 - 43,146 787,483 االلتزامات الطارئة  
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 (تابع) التركيزات 33

 

 :2020ديسمبر  31كما في  ةالجغرافيحسب المناطق  خارج الميزانية العمومية ألصول وااللتزامات والبنودافيما يلي توزيع 

 

 

 

 سلطنة 

 عمان

دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة

جمهورية 

 مصر العربية

 

 أخرى

 

 اإلجمالي

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

 192,457 - 453 10,257 181,747 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق 

 )صافي(  المال

 

19,475 

 

8,827 

 

743 

 

65,671 

 

94,716 

 2,887,862 2,977 - 45,664 2,839,221  وموجودات التمويل اإلسالمي )صافي( القروض والسلفيات

 342,203 10,491 - 12,866 318,846 االستثمارات المالية

 62,568 - 122 1,286 61,160 والمعدات  الممتلكات

 52,845 - 196 2,491 50,158 األخرى  صولاأل

 3,632,651 79,139 1,514 81,391 3,470,607 إجمالي األصول

 288,723 168,746 12,320 101,907 5,750 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

 2,527,179 - 530 55,246 2,471,403 وحسابات استثمار غير مشروطة ودائع العمالء

 192,500 - - - 192,500 سندات متوسطة األجل باليورو

 84,448 - 190 (3,830) 88,088 األخرى  لتزاماتاال

 9,568 - 167 19 9,382 الضرائب

 414,733 - 1,707 (16,306) 429,332 حقوق المساهمين

 115,500 - - - 115,500 1من الشريحة سندات دائمة 

 3,632,651 168,746 14,914 137,036 3,311,955 االلتزامات وحقوق المساهمين 

 320,907 36.456 - 18,375 266,076 االلتزامات الطارئة  
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 (تابع) التركيزات 33

 

 :2020ديسمبر  31كما في  ةالجغرافيحسب المناطق  خارج الميزانية العمومية ألصول وااللتزامات والبنودافيما يلي توزيع 

 

 

 

 سلطنة 

 عمان

دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة

 جمهورية 

 مصر العربية

 

 أخرى

 

 اإلجمالي

دوالر  ألف 

 أمريكي

دوالر  ألف

 أمريكي

دوالر  ألف

 أمريكي

دوالر  ألف

 أمريكي

دوالر  ألف

 أمريكي

 499,888 - 1,177 26,642 472,069 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق 

 )صافي(  المال

 

50,585 

 

22,927 

 

1,930 

 

170,574 

 

246,016 

 7,500,940 7,732 - 118,608 7,374,600  وموجودات التمويل اإلسالمي )صافي( القروض والسلفيات

 888,839 27,249 - 33,418 828,172 االستثمارات المالية

 162,514 - 317 3,340 158,857 والمعدات  الممتلكات

 137,260 - 509 6,470 130,281 األخرى  صولاأل

 9,435,457 205,555 3,933 211,405 9,014,564 إجمالي األصول

 749,930 438,301 32,000 264,694 14,935 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

 6,564,101 - 1,377 143,496 6,419,228 وحسابات استثمار غير مشروطة العمالءودائع 

 500,000 - - - 500,000 سندات متوسطة األجل باليورو

 219,345 - 494 9,948 228,799 األخرى  لتزاماتاال

 24,852 - 434 49 24,369 الضرائب

 1,077,229 - 4,434 (42,353) 1,115,148 حقوق المساهمين

 300,000 - - - 300,000 1من الشريحة سندات دائمة 

 9,435,457 438,301 38,739 355,938 8,602,479 االلتزامات وحقوق المساهمين 

 833,525 94,690 - 47,728 691,107 االلتزامات الطارئة  
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 معلومات حول القطاعات 34

 

 وحدات العمل على النحو التالي: بناًء علىأقسام  ةالبنك الى أربع ينقسمإدارية، ألغراض 

 

وتشمل منتجات  لتلبية االحتياجات المصرفية اليوميةلألفراد منتجات وتسهيالت متنوعة إلى األفراد والعمالء أصحاب الثروات قسم الخدمات المصرفية  يقدم ‒

في صورة أصول مثل القروض الشخصية وقروض السكن وبطاقات االئتمان والقروض ألجل ومنتجات في صورة التزامات مثل حسابات التوفير 

 والحسابات الجارية والودائع ألجل. 

 

 والتمويل التجاريلتي تشمل القروض وقبول الودائع متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من الشركات ا مجموعةقسم الخدمات المصرفية للشركات  يقدم ‒

، كما تشمل أيضاً الخدمات المصرفية االستثمارية التي تقدم منتجات استثمارية مثل إدارة األصول والخدمات العمالت األجنبيصرف ووخدمات قسم الخزينة 

 االستشارية للشركات وخدمات الوساطة إلى العمالء من األفراد والمؤسسات.  

 

 تشتمل العمليات الدولية على العمليات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر.    ‒

 

 منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. عدة يقدم قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية  ‒

 

 يكون مركز التمويل مسؤوالً عن تحقيق التوازن وإدارة السيولة داخل البنك. يقوم هذا المركز بدور مستودع األموال حيث يتم توزيع أسعار –مركز التمويل  ‒

ً بإدارة استثمارات البنك في األورا ق المالية وإدارة تحويل األموال على وحدات األعمال المختلفة ألغراض إدارة األداء. يقوم هذا القسم أيضا

 األصول/االلتزامات وأدوات النقد. 

 

التكاليف  . تتم إدارةجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداءألقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من هذه ال يةنتائج التشغيلال بمراقبةتقوم اإلدارة 

 .يةقطاعات التشغيللل يتم تخصيصها وال بشكل جماعييتم إدارتها الدعم  اقسامالتي تتكبدها 

 

 -:نشاط العمل حسب اتالقطاع فيما يلي المعلومات حول

 
 السنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31
الخدمات  

المصرفية 
 لألفراد 

الخدمات 
المصرفية 

 للشركات

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية

الخدمات 
المصرفية 
 اإلسالمية

 
 مركز التمويل

 
 

 اإلجمالي
 ألف لاير   

 عماني
ألف لاير  ألف لاير عماني

 عماني
ألف لاير 

 عماني
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني

        
صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من 

 91,582 (18,853) 4,554 2,155 58,683 45,043  التمويل اإلسالمي واألنشطة االستثمارية 
 31,769 - 383 1,511 17,089 12,786  إيرادات أخرى

 123,351 (18,853) 4,937 3,666 75,772 57,829  اإليرادات التشغيلية 
 (63,498) (8) (3,649) (4,238) (18,086) (37,517)  المصروفات التشغيلية 

 59,853 (18,861) 1,288 (572) 57,686 20,312  األرباح/)الخسائر( التشغيلية 

 (23,985) 100 (618) 174 (23,541) (100)  القروض)خسائر(/عكس انخفاض قيمة 
 35,868 (18,761) 670 (398) 34,145 20,212  صافي الربح/)الخسارة( قبل الضريبة 

 (5,591) 2,851 - (181) (5,189) (3,072)  الضريبة

 30,277 (15,910) 670 (579) 28,956 17,140  صافي الربح/)الخسارة( بعد الضريبة 

 4,081,067 495,131 197,872 169,106 1,882,285 1,336,673  األصولإجمالي 

 4,081,067 1,031,508  169,106 1,729,241 953,340  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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 السنة المنتهية في 
 2021ديسمبر  31

 الخدمات 
 المصرفية

  لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

 للشركات

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية

الخدمات 
المصرفية 
 اإلسالمية

 
 مركز التمويل

 
 
 جمالياإل

  دوالر ألف   
 أمريكي

  دوالر ألف 
 أمريكي

  دوالر ألف 
 أمريكي

  دوالر ألف 
 أمريكي

  دوالر ألف 
 أمريكي

  دوالر ألف 
 أمريكي

        
اإليرادات من صافي صافي إيرادات الفوائد و

 التمويل اإلسالمي واألنشطة االستثمارية 
 

116,995 152,423  5,597  11,829  (48,968) 237,876  
  82,517 -  995  3,925  44,387 33,210  إيرادات أخرى

  320,393 (48,968)  12,823  9,522  196,810 150,205   التشغيلية اإليرادات
 (164,929) (20) (9,478) (11,008) (46,977) (97,447)   يةمصروفات التشغيلال

  155,464 (48,988)  3,345 (1,486)  149,834 52,758   يةالتشغيلاألرباح/)الخسائر( 

 (62,299)  260 (1,605)  452 (61,145) (260)  انخفاض قيمة القروض)خسائر(/عكس 
  93,165 (48,728)  1,740 (1,034)  88,688 52,499  قبل الضريبة  )الخسارة(/صافي الربح

 (14,522)  7,405 - (470) (13,478) (7,979)  الضريبة

  78,643 (41,323)  1,740 (1,504)  75,210 44,519  بعد الضريبة )الخسارة( /صافي الربح

  10,600,174  1,286,055  513,953  439,236  4,889,052 3,471,878  إجمالي األصول

  10,600,174  2,679,242  513,953  439,236  4,491,535 2,476,208  الملكيةإجمالي االلتزامات وحقوق 

 

 2021 مصنفةايرادات 

 

اإلفصاح عن اإليرادات المصنفة من العقود مع العمالء للمنتجات/ خطوط الخدمة الرئيسية. يقدم الجدول أدناه  15 رقم يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 تصنيفعنها. يتم يتم إعداد التقارير الصافي( وإيرادات التشغيل األخرى في اإليرادات ضمن قطاعات المجموعة التي بتفصيالً إليرادات العموالت والرسوم )

 قد بشكل إضافي بناًء على المنتجات والخدمات:إيرادات الع

 

2021 
الخدمات 

 المصرفية لألفراد 

الخدمات المصرفية 

 للشركات

الخدمات 

 المصرفية الدولية

الخدمات المصرفية 

 اإلسالمية

 

 اإلجمالي

 ألف لاير عماني عماني ألف لاير ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

 15,761 163 1,019 4,688 9,891 المعامالت

 3,161 48 188 2,884 40 إيرادات التجارة

 3,790 63 108 1,375 2,243 خدمات الحساب

 5,472 109 195 4,556 611 االكتتاب والمشاركة

 3,585 - - 3,585 - الخدمات المصرفية اإلستثمارية

 31,769 383 1,511 17,089 12,786 اإلجمالي

 

2021 
الخدمات 

 المصرفية لألفراد 

الخدمات المصرفية 

 للشركات

الخدمات 

 المصرفية الدولية

الخدمات المصرفية 

 اإلسالمية

 

 اإلجمالي

 
  دوالر ألف 

 أمريكي

  دوالر ألف 

 أمريكي

  دوالر ألف 

 أمريكي

  دوالر ألف 

 أمريكي

  دوالر ألف 
 أمريكي

  40,938  422  2,648  12,177  25,690 المعامالت

  8,210  125  488  7,492  105 إيرادات التجارة

  9,843  164  280  3,572  5,827 خدمات الحساب

  14,213  283  507  11,834  0,588 االكتتاب والمشاركة

  9,313  -  -  9,313  - الخدمات المصرفية اإلستثمارية

  82,516  995  3,924  44,387  33,210 اإلجمالي
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 عملياته طبقاً للمواقع الجغرافية التالية:بشأن  اتالقطاع عن تتضمن معلومات يقوم البنك بإعداد تقارير إدارية،ألغراض 

 

1) 

2 ) 

3) 

 سلطنة عمان            

 دولة اإلمارات العربية المتحدة       

 جمهورية مصر العربية   

 

  .المعامالت بين القطاعات أعاله وفقاً ألسعار السوق التقديريةيتم تنفيذ 

 

 -:الموقع الجغرافي حسب اتالقطاع فيما يلي المعلومات حول

 
 سلطنة  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 عمان 
 دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة 
 جمهورية مصر 

 العربية 
 

 اإلجمالي 
 ر.ع ألف ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     

 91,582 6 2,149 89,427 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي واألنشطة االستثمارية
 31,769 733 778 30,258 األخرى يةيرادات التشغيلاإل

     
 123,351 739 2,927 119,685 اإليرادات التشغيلية

 (63,498) 59 (2,598) (60,959)  يةمصروفات التشغيلال

 59,853 798 329 58,726 األرباح التشغيلية
 (29,576) - (7) (29,569) والضريبة( صافي)إجمالي خسائر انخفاض القيمة 

 30,277 798 322 29,157 ربح القطاع للسنة 

     
     معلومات أخرى
 4,081,067 22,303 146,803 3,911,961 أصول القطاع 

 2,273 - 12 2,261 مصروفات القطاع الرأسمالية 

     

 

 -:الموقع الجغرافي حسب اتالقطاع فيما يلي المعلومات حول

 
 سلطنة  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 عمان 
 دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة 
 جمهورية مصر 

 العربية 
 

 اإلجمالي 
دوالر  ألف 

 أمريكي
دوالر  ألف

 أمريكي
دوالر  ألف

 أمريكي
دوالر  ألف

 أمريكي
     

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي واألنشطة 
 االستثمارية

232,275  5,582  16  237,873  

  82,519  1,904  2,021  78,594 األخرى يةيرادات التشغيلاإل

     
  320,392  1,920  7,603  310,869 اإليرادات التشغيلية

 (164,930)  153 (6,748) (158,335)  يةمصروفات التشغيلال

  155,462  2,073  855  152,534 األرباح التشغيلية
 (76,819)    -                 (17) (76,802) والضريبة( صافي)إجمالي خسائر انخفاض القيمة 

  78,643  2,073  838  75,732 ربح القطاع للسنة 

     
     معلومات أخرى
10,160,93 أصول القطاع 

8  
381,306  57,930  10,600,174  

  5,911    -                  32  5,879 مصروفات القطاع الرأسمالية 
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 -:نشاط العمل حسب اتالقطاع فيما يلي المعلومات حول

 

 الخدمات  2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 المصرفية

  لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

 للشركات

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية

الخدمات 
المصرفية 
 اإلسالمية

 
 مركز التمويل

 
 
 جمالياإل

 ألف لاير   
 عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

 ألف لاير عماني

        
اإليرادات من التمويل صافي إيرادات الفوائد وصافي 

 اإلسالمي واألنشطة االستثمارية 
 

 
46,924 

49,783 
 

2.034 
 

4.010 
 
(11.847) 

 
90.904 

 26,059 - 399 793 14,145 10,722  إيرادات أخرى
 116,963 (11,847) 4,409 2,827 63,928 57,646   التشغيلية اإليرادات

 (63,826) (52) (3,544) (5,079) (17,189) (37,962)   يةمصروفات التشغيلال

 53,137 (11,899) 865 (2,252) 46,739 19,684   يةالتشغيلاألرباح/)الخسائر( 

 (31,329) 93 (1,622) (396) (24,430) (4,974)  انخفاض قيمة القروض)خسائر(/عكس 

 21,808 (11,806) (757) (2,648) 22,309 14,710  قبل الضريبة  )الخسارة(/صافي الربح
 (3,660) 1,217 - (1,061) (2,300) (1,516)  الضريبة

 18,148 (10,589) (757) (3,709) 20,009 13,194  بعد الضريبة )الخسارة( /صافي الربح

 3,632,651 332,692 194.596 105,684 1,680,878 1,318,801  إجمالي األصول

 3,632,651 1,001,176 194.596 105,684 1,344,835 986,360  الملكيةإجمالي االلتزامات وحقوق 

 
 الخدمات  2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 المصرفية
  لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

 للشركات

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية

الخدمات 
المصرفية 
 اإلسالمية

 
 مركز التمويل

 
 
 جمالياإل

  دوالر ألف   
 أمريكي

  دوالر ألف 
 أمريكي

  دوالر ألف 
 أمريكي

  دوالر ألف 
 أمريكي

  دوالر ألف 
 أمريكي

  دوالر ألف 
 أمريكي

اإليرادات من التمويل صافي صافي إيرادات الفوائد و
 اإلسالمي واألنشطة االستثمارية 

 
 

121,880 
129,306 

 
5.283 

 
10.416 

(30,770) 236,115 

 67,686 - 1,036 2,060 36,740 27,850  إيرادات أخرى
 303,801 (30,770) 11,452 7,343 166,046 149,730   التشغيلية اإليرادات

 (165,782) (135) (9,205) (13,192) (44,647) (98,603)   يةمصروفات التشغيلال

 138,019 (30,905) 2,247 (5.849) 121,399 51.127   يةالتشغيلاألرباح/)الخسائر( 

 (81,374) 242 (4,213) (1,029) (63,455) (12,919)  القروضانخفاض قيمة )خسائر(/عكس 
 56,645 (30,663) (1,966) (6,878) 57,944 38,208  قبل الضريبة  )الخسارة(/صافي الربح

 (9,506) 3,161 - (2,756) (5,973) (3,938)  الضريبة

 47,139 (27,502) (1,966) (9,634) 51,971 34,270  بعد الضريبة )الخسارة( /صافي الربح

 9,435,457 864,135 505,444 274,504 4,365,917 3,425,457  إجمالي األصول

 9,435,457 2,600,457 505,444 274,504 3,493,078 2,561,974  الملكيةإجمالي االلتزامات وحقوق 
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 2020 مصنفةايرادات 

 

اإلفصاح عن اإليرادات المصنفة من العقود مع العمالء للمنتجات/ خطوط الخدمة الرئيسية. يقدم الجدول أدناه  15 رقم إلعداد التقارير الماليةيتطلب المعيار الدولي 

 تصنيفعنها. يتم يتم إعداد التقارير الصافي( وإيرادات التشغيل األخرى في اإليرادات ضمن قطاعات المجموعة التي بتفصيالً إليرادات العموالت والرسوم )

 إيرادات العقد بشكل إضافي بناًء على المنتجات والخدمات:

2021 
الخدمات 

 المصرفية لألفراد 

الخدمات المصرفية 

 للشركات

الخدمات 

 المصرفية الدولية

الخدمات المصرفية 

 اإلسالمية

 

 اإلجمالي

 لاير عمانيألف  عماني ألف لاير ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

 13,475 257 243 5,054 7,920 المعامالت

 3,230 11 190 2,993 35 إيرادات التجارة

 3,755 53 121 1,193 2,388 خدمات الحساب

 2,810 77 239 2,120 375 االكتتاب والمشاركة

 2,788 - - 2,785 3 الخدمات المصرفية اإلستثمارية

 26,059 399 793 14,145 10,722 اإلجمالي

 

2021 
الخدمات 

 المصرفية لألفراد 

الخدمات المصرفية 

 للشركات

الخدمات 

 المصرفية الدولية

الخدمات المصرفية 

 اإلسالمية

 

 اإلجمالي

 
  دوالر ألف 

 أمريكي

  دوالر ألف 

 أمريكي

  دوالر ألف 

 أمريكي

  دوالر ألف 

 أمريكي

  دوالر ألف 
 أمريكي

 35,000 668 632 13,127 20,572 المعامالت

 8,391 30 495 7,774 92 إيرادات التجارة

 9,753 138 313 3,099 6,203 خدمات الحساب

 7,300 200 620 5,506 974 االكتتاب والمشاركة

 7,242 - - 7,234 8 الخدمات المصرفية اإلستثمارية

 67,685 1,036 2,059 36,740 27,850 اإلجمالي

 

 -:الموقع الجغرافي حسب اتالقطاع فيما يلي المعلومات حول

 
 سلطنة  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 عمان 
 دولة اإلمارات 
 العربية المتحدة 

 جمهورية مصر 
 العربية 

 
 اإلجمالي 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     

 90.904 107 1.926 88.871 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي واألنشطة االستثمارية
 26.059 7 786 25.266 األخرى يةيرادات التشغيلاإل

 116.963 114 2.712 114.137 اإليرادات التشغيلية
 (63.826) (375) (3.059) (60.392) المصروفات التشغيلية 

 53.137 (261) (347) 53.745 األرباح التشغيلية
 (34.989) (245) (1.101) (33.643) إجمالي خسائر انخفاض القيمة )صافي( والضريبة

 18.148 (506) (1.448) 20.102 ربح القطاع للسنة 

     
     معلومات أخرى
 3.632.651 21.314 84.370 3.526.967 أصول القطاع 

 2.327 - 60 2.267 مصروفات القطاع الرأسمالية 
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 )تابع( -القطاعات حسب الموقع الجغرافي:فيما يلي المعلومات حول 

 
دوالر ألف  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 أمريكي
دوالر ألف 

 أمريكي
دوالر ألف 

 أمريكي
دوالر ألف 

 أمريكي
     

 236.115 278 5.003 230,834 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي واألنشطة االستثمارية
 67.686 18 2.042 65.626 األخرى يةالتشغيل يراداتاإل

 303.801 296 7.045 296.460 اإليرادات التشغيلية
 (165.782) (974) (7.945) (156.863) المصروفات التشغيلية 

 138.019 (678) (900) 139.597 األرباح التشغيلية
 (90.880) (636) (2.860) (87.384) إجمالي خسائر انخفاض القيمة )صافي( والضريبة

 47.139 (1.314) (3.760) 52.213 ربح القطاع للسنة 

     
     معلومات أخرى
 9.435.457 55.361 219.143 9.160.953 أصول القطاع 

 6.044 - 155 5.889 مصروفات القطاع الرأسمالية 

     

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  35

 

ً  2020ديسمبر  31و  2021ديسمبر  31إلى طريقة التقييم الموضحة أدناه، تعتبر اإلدارة أن القيم العادلة لكافة األدوات المالية كما في  استناداً   ال تختلف اختالفا

 .جوهرياً عن قيمها الدفترية

 

 تقدير القيم العادلة

 

 :لتزاماتواال صولتقديـر القيـم العادلـة لأليلخص اإليضاح التالي الطـرق الرئيسية واالفتراضات المستخدمـة فـي 

 

 . القروض والسلفيات1

 

سداد القروض في تواريخ السداد  من المفترض أن يتم .والفوائد المبلغ إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة ألصل اً القيمة العادلة استناد احتسابتم ي

على أساس الخبرة في  المدفوعاتيتم تقدير  السداد،سداد محددة أو تلك التي تخضع لمخاطر  تواريخبالنسبة للقروض التي ليس لها  .متى انطبق ذلك ،التعاقدية

يتم تقدير  المتوقعة. الفائدة تفي معدال اتفروق بناًء على أيمستويات مماثلة للمستويات الحالية، بعد تعديلها في الفترات السابقة عندما كانت معدالت الفائدة 

قروض  فئاتيتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ألي  .مخاطر االئتمان وأي مؤشر على االنخفاض في القيمة بعين االعتبار وضعمع الالتدفقات النقدية المستقبلية 

تعكس القيم العادلة  .مماثلة يةائتمان سماتلجدد ذوي لقروض مماثلة لمقترضين االمعروضة  المعدالت الحاليةاستخدام متجانسة على أساس المحفظة ويتم خصمها ب

 .التغيرات في معدالت الفائدة في حالة القروض ذات معدالت الفائدة الثابتةوالقروض  منحمنذ تاريخ  ياالئتمان الوضعالتغيرات في  للقروض المقدرة

 

  االستثمارات .2

 

يتم ، مدرج سوقي في حالة عدم وجود سعر .لتكاليف المعاملة اقتطاعأي  دونالسوق في تاريخ قائمة المركز المالي في األسعار المدرجة  إلىتستند القيمة العادلة 

 .طرق تقييم أخرىوالتدفقات النقدية المخصومة  استناداً إلىتقدير القيمة العادلة 

 

سائد بالسوق بالنسبة المعدل المعدل الخصم هو يكون ة على أفضل تقديرات اإلدارة وتستند التدفقات النقدية المستقبلي ،التدفقات النقدية المخصومة طرقعند استخدام 

 .المركز المالي قائمةألداة مماثلة في تاريخ 

 

 من البنوكإلى وأرصدة الحسابات الجارية المستحقة  .3

 

 .تقدير مناسب للقيمة العادلة نظراً لطبيعتها قصيرة األجل هيمن البنوك و إلىتم اعتبار أن القيمة الدفترية ألرصدة الحسابات الجارية المستحقة 
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  الودائع البنكية وودائع العمالء .4

 

يتم اعتبار أن القيمة العادلة هي المبلغ مستحق السداد عند الطلب في تاريخ قائمة المركز  ،بالنسبة للودائع تحت الطلب والودائع التي ليس لها فترات استحقاق محددة

التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت الفائدة  إلىشهادات اإليداع،  بما في ذلكالقيمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات االستحقاق الثابتة،  ترتكز .المالي

 .قيمة العالقات طويلة األجل مع المودعين عند تقدير القيم العادلة الوضع بعين االعتبارال يتم  .المماثلة المتبقيةللودائع ذات فترات االستحقاق المعروضة حالياً 

 

  أدوات مالية أخرى .5

 

تقديم ائتمان واالعتمادات المستندية تحت ب االلتزاماتلقيمة العادلة لألدوات المالية خارج قائمة المركز المالي والمتعلقة باالئتمان، والتي تتضمن ا تعديلال يتم 

التي تنطوي المركز المالي لالتفاقيات الضمانات ألن اإليرادات المستقبلية المرتبطة بها تعكس األتعاب والعموالت التعاقدية المحملة بالفعل في تاريخ قائمة والطلب 

 .استحقاق مماثلين وضع ائتماني وفترة على

 

 لتزاماتواال صوللعمالت األجنبية في األا صرف تم إدراج تعديالت القيم السوقية لعقودي .إلى أسعار السوق يتم تقييم عقود صرف العمالت األجنبية استناداً 

 .األخرى

 

األسهم  . يتم تقييمالسماسرة المقدمة من سعاراألأو عروض  المدرجةالقيم العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة على أسعار السوق ترتكز 

 الحالية.لشراء مدراء الصناديق والمعلومات المالية للجهات المستثمر فيها و أسعار ا المقدمة منالمعلومات  استناداً إلىاألخرى غير المدرجة 

  

 .وضع القياساتيعكس أهمية المعطيات المستخدمة في  التالي الذي الهرمي القيم العادلة باستخدام التسلسل بقياس البنك يقوم

 

 نماذج التقييم

 

  .مشابهة( في أسواق نشطة ألدوات غير المعدلة) المدرجة السوقأسعار  تتمثل في مدخالت: 1المستوى 

 

)مثل  ةغير مباشر ةمباشرة )مثل أسعار األسهم( أو بطريقبطريقة يمكن مالحظتها إما التي و 1المستوى في  الواردةألسعار المدرجة ا بخالف مدخالت: 2المستوى 

 المدرجةسعار ، أو األمشابهةفي أسواق نشطة ألدوات  المدرجةتشمل هذه الفئة األدوات التي تم تقييمها باستخدام: أسعار السوق  .مشتقة من األسعار( مدخالت

 بياناتمن  ةأو غير مباشر ةمباشر ةالهامة سواء بطريق المدخالتألدوات مماثلة أو مشابهة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى يتم فيها مالحظة كافة 

  .السوق

 

للمدخالت يمكن مالحظتها ويكون  بياناتلى إال تستند  مدخالتتشمل هذه الفئة كافة األدوات التي تشمل أساليب تقييمها  .مالحظتها يمكن ال مدخالت: 3المستوى 

الت ألدوات مشابهة تتطلب تعدي المدرجةاألسعار  استناداً إلىتشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها  .التي ال يمكن مالحظتها تأثير جوهري على تقييم األدوات

 .بين األدوات اتافتراضات حتى تعكس الفروقأو مالحظتها  ال يمكنجوهرية 
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 )تابع( نماذج التقييم

 

 لقيمة العادلة: ل في التسلسل الهرمي مستوىاليوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية بخالف األدوات المشتقة المسجلة بقيمتها العادلة حسب 

 
 1المستوى  2المستوى  اإلجمالي  اإلجمالي 2المستوى  1المستوى 
ألف لاير 

 عماني
ألف لاير 

 عماني
ألف لاير 

 عماني
دوالر  ألف 2021ديسمبر  31

 أمريكي
دوالر  ألف

 أمريكي
دوالر  ألف

 أمريكي
الربح استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل    

 أو الخسارة
   

       
  2,527 -  2,527 أسهم مدرجة  2,527 -  2,527
  6,724  6,724 - أسهم غير مدرجة -  6,724  6,724

  9,251  6,724  2,527 اإلجمالي  2,527  6,724  9,251

       
دخل الاستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل    

 خراآلشامل ال
   

 93,293 - 293,93 أسهم مدرجة 35,918 - 35,918
 10,489 - 10,489 دين مدرج 4,038 - 4,038

 58 58 - أسهم غير مدرجة - 22 22

 103,840 58 103,782 جمالياإل 39,956 22 39,978

 106,309 6,782 106,309 المالية صولاأل إجمالي 40,929 2,611 43,540

 
 اإلجمالي 2المستوى  1 المستوى  1المستوى  2المستوى  اإلجمالي

ألف دوالر 
 أمريكي

ألف دوالر 
 أمريكي

ألف دوالر 
 أمريكي

ألف لاير  2021ديسمبر  31
 عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح    
 أو الخسارة

   

       
 2.266 - 2,266 أسهم مدرجة 872 - 872

 6.968 6.968 - أسهم غير مدرجة - 2.683 2.683

 9.234 6.968 2,266 جمالياإل 872 2.683 3.555

       
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل    

 الشامل اآلخر
   

 85,048 - 85,048 أسهم مدرجة 32,744 - 32,744
 10,175 - 10,175 دين مدرج 3,917 - 3,917
 842 842 - مدرجةأسهم غير  - 324 324

 96,065 842 95,223 جمالياإل 36,661 324 36,985

 105,299 7,810 97,489 المالية صولاأل إجمالي 37,533 3,007 40,540
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  35

 

 )تابع(  نماذج التقييم

 

المالية  لتزاماتاال ذهالقيم العادلة له ال تختلفالثانوية.  لتزاماتاألموال المفترضة واال فيوطويلة األجل  األجل المالية الرئيسية للبنك متوسطة لتزاماتاال تتمثل

تقارب الهوامش المطبقة الناتجة و األداةعلى شروط وأحكام بناًء شهر أو ستة أثالثة  كل لتزاماته االذإعادة تسعير ه حيث يتمعن قيمها الدفترية  ةجوهريبصورة 

 مماثلة.الستحقاق فترات االقروض ذات الالحالية التي ستطبق على  الفروقات

. لم تكن هناك (34ومنحنيات العائد )أنظر إيضاح  المدرجةتقييم الطرف المقابل واألسعار اآلجلة  استناداً إلى 2المستوى ضمن يتم تقييم األدوات المالية المشتقة 

 .  2020و  2021ديسمبر  31ياس القيمة العادلة خالل السنوات المنتهية في تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي لق

 

  األدوات المشتقة 36

 

ً  االعتياديةأعماله  في سياقالبنك  يبرم األداة المالية تتمثل  مع العمالء لغرض التحوط وتتضمن هذه المعامالت أدوات مالية مشتقة. معامالتال منمتنوعة أنواعا

يستخدم البنك  .أو المؤشر المرجعي السعر أو أو أكثر من األدوات المالية أداةاألسعار في  التغيرات فيعلى  فيه عقد مالي بين طرفين تعتمد المدفوعات فيالمشتقة 

 األدوات المالية المشتقة التالية:

 

  المنتجات المشتقةأنواع 

 

العقود اآلجلة  يتم إعداد محدد. محدد في تاريخ مستقبلي بسعر محددة مالية اةأو أد ةسلعأو  ةإما لشراء أو بيع عمل يتم بموجبها تعاقديةاتفاقيات العقود اآلجلة هي إن 

 .خارج البورصةللتعامل بها 

 

 مقايضة العجز عن سداد)في حالة وتعاقدية تتم بين طرفين لتبادل حركة أسعار الفائدة أو العمالت األجنبية ومؤشرات األسهم،  اتفاقياتهي  ةمقايضالعقود إن 

 .محددة اسميةمعينة على أساس مبالغ  ائتمانيةأحداث ب التي تتعلقالدفعات  سداد( االئتمان

 

إما العمالت األجنبية أو األدوات المالية بسعر ثابت  أو محدد من السلع قدرلشراء أو بيع  ،وليس االلتزام ،اتفاقيات تعاقدية تعطي الحق فيعقود الخيارات تتمثل 

 .فترة زمنية محددة في أي وقت خاللأو  محددبتاريخ مستقبلي 

 

 التحوطمحتفظ بها أو مصدرة ألغراض  أدوات مشتقة

  

يتحقق هذا من  .وأسعار الفائدة تألغراض التحوط لتقليل تعرضه لمخاطر العمال األدوات المشتقةيستخدم البنك  ،لتزاماتواال صولعملية إدارة األ ضمن سياق

 .بشكل عامقائمة المركز المالي  حاالت التعرض الواردة في مناالستراتيجي  التحوطدوات مالية محددة ومعامالت معينة باإلضافة إلى أل التحوطخالل 

 

باإلضافة إلى ذلك، يستخدم  .محددةال العمالتمخاطر  منالعمالت للتحوط  ةمقايضعقود خيارات والوعقود  األجنبية تصرف العمالل اآلجلةعقود اليستخدم البنك 

 .الناشئة من بعض القروض والودائع ذات أسعار الفائدة الثابتة من مخاطر التدفق النقديأسعار الفائدة للتحوط  ةالبنك عقود مقايض

 

 جزء من لتحوط منلأسعار الفائدة  ةعقود مقايض وإبرامالمالية  لتزاماتواال صولإعادة تسعير األ من خالل مراقبةيتم التحوط االستراتيجي لمخاطر أسعار الفائدة 

 .مخاطر أسعار الفائدة

 

تم  .لسندات متوسطة األجل بعملة اليورولفائدة المن مخاطر أسعار  بأنه تحوط للقيمة العادلة بغرض التحوط مصنفسعار الفائدة وهو عقد أل مقايضةأبرم البنك عقد 

لتحوط( وهي تغيرات ناتجة عن المخاطر التي تم التحوط منها ل البند الخاضعلسندات متوسطة األجل بعملة اليورو )لالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة تسجيل 

 . خالل السنة الحالية، تم إنهاء التحوط. قائمة المركز الماليفي  م عرضهاتكجزء من القيمة الدفترية لتلك السندات وبالتالي 
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 )تابع(  األدوات المشتقة 36

  

 االسميةالقيم  باإلضافة إلى ،التي تساوي القيم السوقيةو، المبرمة مع أو بالنيابة عن العمالء يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة

األساس الذي يتم بموجبه  تمثلأو المؤشر و أو السعر المرجعي باألداة المشتقةقيمة األصل المتعلق  في االسميةالقيمة  تتمثل .وفقاً لفترة االستحقاق التي تم تحليلها

 األدوات المشتقة. ت في قيمة قياس التغيرا

 
 2021ديسمبر  31    االستحقاق لفترةوفقاً  االسميةالقيم 

من سنة واحدة 

 سنوات  5إلى 

 12إلى  3من 

 شهر

   3خالل 

 شهر أ

 القيمة 

 االسمية

القيمة العادلة 

 السالبة 

القيمة العادلة 

 الموجبة 

 

  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع

  (9)إيضاح  (13)إيضاح     

       

 أسعار الفائدة عقود مقايضة 2,049 (2,049) 462,212 7,829 22,550 431,833

 أجنبية  تشراء عماللعقود آجلة  08 (16) 254,848 54,015 200,833 -

 أجنبية  تبيع عماللعقود آجلة  1,034 (10) 254,848 54,001 199,840 1,007

 جمالياإل 3,091 (2,075) 971,908 115,845 423,223 432,840

 دوالر أمريكيألف  - جمالياإل 8,029 (5,390) 2,524,436 300,896 1,099,281 1,124,260

 
 2020ديسمبر  31    االستحقاق لفترةوفقاً  االسميةالقيم 

من سنة واحدة إلى 

 سنوات  5

 12إلى  3من 

 شهر

   3خالل 

 شهر أ

 القيمة 

 االسمية

 القيمة العادلة 

 السالبة 

القيمة العادلة 

 الموجبة 

 

  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع

  (9)إيضاح  (13)إيضاح     

       

 أسعار الفائدة عقود مقايضة 3.871 (3.871) 178.163 13.082 39.389 125.692

 أجنبية  تعمالشراء لعقود آجلة  85 - 89.882 50.874 36.390 2.618

 أجنبية  تبيع عماللعقود آجلة  569 (8) 89.882 50.604 36.043 3.235

 اإلجمالي 4.525 (3.879) 357.927 114.560 111.822 131.545

 دوالر أمريكيألف  - اإلجمالي 11.753 (10.075) 929.680 297.558 290.447 341.675

 

 

 أرقام المقارنة   37

 

 للسنة الحالية.  المتبع لتتوافق مع العرض 2020األرقام المقابلة لسنة تم إعادة تصنيف بعض 

 

مالءمة إذا تم عرضه سبق عرض استثمار البنك في أذون الخزانة وشهادات اإليداع كنقد وأرصدة لدى البنوك المركزية. ومع ذلك، تعتبر اإلدارة أنه سيكون أكثر 

مليون لاير عماني  23.67من خالل إعادة تصنيف  2020ديسمبر  31. تم إعادة بيان مقارنة السنة السابقة كما في مع االستثمارات المالية في الميزانية العمومية

 من النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية إلى االستثمارات المالية.

 


