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             ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك  مساهميإلى 

 

 تقرير حول البيانات المالية

يان المركز "( والتي تتكون من بالبنك)" ش.م.ع.م ُعمان العربيلبنك قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة 

،  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىوكل من بيانات  2015ديسمبر  31المالي كما في 

والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، وملخص للسياسات  المساهمينالتغيرات في حقوق 

 .73إلى  3ي مبينة في الصفحات كما ه أخرىتفسيرية  ومعلوماتالمحاسبية الهامة ، 

 

 عن البيانات المالية اإلدارةمجلس مسؤولية 

 الدولية معاييرعن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لل مسؤول اإلدارةمجلس إن 

 رىتوالرقابة الداخلية التي  ، وتعديالته،  1974ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام للتقارير المالية 

عرض البيانات المالية بصورة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت  اإلدارة أنها ضرورية لغرض

 .ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ

 

 مسؤولية مدقق الحسابات

الدولية  عاييرمحول هذه البيانات إستناداً إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لل أيإن مسؤوليتنا هي إبداء ر

ق أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقي المعاييرللتدقيق ، وتتطلب تلك 

 للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.

 

ي البيانات    إلفصاحات فللمبالغ وايتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيّنات تدقيق ثبوتية 

. تستند اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات ، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المالية

، لمخاطرا. وعند القيام بتقييم تلك عن خطأ أوالجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال 

والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل  للبنكيأخذ مدقق الحسابات في االعتبار إجراءات الرقابة الداخلية 

للبيانات المالية ، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء 

اسبية الئمة السياسات المح. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالبنكحول فعالية الرقابة الداخلية لدى  أير

يانات العرض اإلجمالي للب، وكذلك تقييم  اإلدارةالمتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل 

 .المالية

 

 ا حول التدقيق.نأينعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لر
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 )تابع( ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك  مساهميإلى 

 
 

 أيالر

لبنك  يـالمال المركزنا ، أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهريـة ، أيفي ر

النقدية للسنة المنتهية بذلك  ، وتدفقاته المالي وأدائه 2015ديسمبر  31كما في  ش.م.ع.م ُعمان العربي

 .الدولية للتقارير المالية معاييرالتاريخ وفقا لل

 

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

أن البيانات المالية تتفق من كافة النواحي الجوهرية مع متطلبات اإلفصاح الواردة في أيضاً في رأينا 

 .وتعديالته،  1974ات التجارية لعام الشرك قانون

 

 

 
 

 
 

 وشركاه ش.م.م سط(وديلويت آند توش )الشرق األ

 سلطنة عمان -مسقط 

 2016 مارس 10
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 بيان المركز المالي

 2015ديسمبر  31في 

 2014 2015 إيضاح 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني   

 باآلالف باآلالف  

    األصول

 114.397 192.124 7 وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني يةنقد

 200.000 - 8 شهادات إيداع

 95.758 83.226 9 مستحق من بنوك

 1.259.836 1.519.571 10 قروض وسلف إلى عمالء  

 74.891 118.357 11 إستثمارات أوراق مالية

 41.887 40.856 12 أصول أخرى 

 29.322 28.565 13 ممتلكات ومعدات
    

 1.816.091 1.982.699  إجمالي األصول

    اإللتزامات

 5.891 9.404 14 نوكبمستحق ل

 1.468.313 1.601.162 15 ودائع من عمالء

 74.792 71.751 16 إلتزامات أخرى

 50.000 70.000 17 سندات ثانوية 

 4.236 4.363 18 ضرائب
    

 1.603.232 1.756.680  إجمالي اإللتزامات
    

    حقوق المساهمين

 116.000 116.000 19 رأس المال

 30.467 33.368 20 إحتياطي قانوني

 23.659 26.560 21 إحتياطي عام

 30.000 40.000 22 إحتياطي دين ثانوي 

 (1.329) (3.260)  تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

 14.062 13.351  أرباح محتجزة
    

 212.859 226.019  حقوق المساهمين إجمالي
    

 1.816.091 1.982.699  اإللتزاماتوإجمالي حقوق المساهمين 
    

 915.014 859.862  )أ( 35 إلتزامات عرضية وإرتباطات

 

 :هووقعها نيابة عن 2016 مارس 10المالية بتاريخ  البيانات إصدار إعتمد مجلس اإلدارة

 

 

 حسينيالأمين 

 الرئيس التنفيذي  

 رشاد محمد الزبير  

 رئيس مجلس اإلدارة
 

 من هذه البيانات المالية اً المرفقة جزء يضاحاتتشكل اإل



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

4 

 األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 

 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 2014 2015 إيضاح 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

 باالالف باآلالف  
    

 57.910 64.455 24 إيرادات فوائد

 (14.067) (15.321) 25 مصروفات فوائد
 

 

    

 43.843 49.134  صافي إيرادات الفوائد

 19.475 21.276 26 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 2.844 2.462 27 إيرادات إستثمار

 5.654 6.882 28 إيرادات تشغيل أخرى
    

 71.816 79.754  اإليراداتإجمالي 

 (37.416) (43.523) 29 مصروفات تشغيل 

 (8.885) (13.327) )أ( 10 مخصص إنخفاض قيمة قروض

 6.871 7.977 )أ( 10 تحصيالت/محرر من مخصص إنخفاض قيمة قروض

 - (406) 11 إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

 - 2.400 30 األرباح من بيع أصول غير مصرفية
    

 32.386 32.875  األرباح قبل الضرائب

 (3.986) (3.864) 18 ضريبة الدخل مصروفات 
    

 28.400 29.011  السنةأرباح 

    :إيرادات شاملة أخرى

    بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر:

 صافي الحركة في الخسائرغير المحققة من اإلستثمارات

 (2.693) (1.931)  للبيعالمتاحة 
    

 25.707 27.080  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
    

    :الواحد العائد للسهم

 ر.ع 0.0245 ر.ع 0.0250 31 األساسي والمخفض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من هذه البيانات المالية ءاً المرفقة جز يضاحاتتشكل اإل
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 مساهمينبيان التغيرات في حقوق ال

 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 

 إيضاح

 

 

 س المالأر

 

إحتياطي 

 يـــقانون

 

 إحتياطي 

 امـــــــع

 

 إحتياطي 

 دين ثانوي 

 تغيرات 

متراكمة في 

 العادلة القيمة

 

 اح ــــأرب

 محتجزة

 

 

 إجمالي
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف  

         

 212.859 14.062 (1.329) 30.000 23.659 30.467 116.000  2015يناير  1في 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29.011 29.011 - - - - -  السنة ربح

 (1.931) - (1.931) - - - -  شاملة أخرى إيرادات
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 27.080 29.011 (1.931) - - - -  اإليرادات الشاملة إجمالي 

 - (2.901) - - - 2.901 - 20 محول إلى إحتياطي قانوني 

 - (2.901) - - 2.901 - - 21 محول إلى إحتياطي عام

 - (10.000) - 10.000 - - -  محول إلى إحتياطي دين ثانوي

 (13.920) (13.920) - - - - -  2014بعام  متعلقةتوزيعات مدفوعة 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 226.019 13.351 (3.260) 40.000 26.560 33.368 116.000  2015ديسمبر  31في 
         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية
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 مساهمينبيان التغيرات في حقوق ال

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 

 إيضاح

 

 

 س المالأر

 

إحتياطي 

 يـــقانون

 

 إحتياطي 

 امـــــــع

 

 إحتياطي 

 دين ثانوي 

 تغيرات 

متراكمة في 

 العادلة القيمة

 

 اح ــــأرب

 محتجزة

 

 

 إجمالي

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

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف  
         

 198.752 12.942 1.364 20.000 20.819 27.627 116.000  2014يناير  1في 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28.400 28.400 - - - - -  السنة ربح

 (2.693) - (2.693) - - - -  شاملة أخرى إيرادات
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 25.707 28.400 (2.693) - - - -  اإليرادات الشاملة إجمالي 

 - (2.840) - - - 2.840 - 20 محول إلى إحتياطي قانوني 

 - (2.840) - - 2.840 - - 21 محول إلى إحتياطي عام

 - (10.000) - 10.000 - - - 22 محول إلى إحتياطي دين ثانوي

 (11.600) (11.600) - - - - - 23 2013بعام  متعلقةتوزيعات مدفوعة 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 212.859 14.062 (1.329) 30.000 23.659 30.467 116.000  2014ديسمبر  31في 
         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من هذه البيانات المالية ءاً المرفقة جز يضاحاتتشكل اإل
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 بيان التدفقات النقدية

 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 2014 2015 إيضاح 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني   

 باآلالف باآلالف  

    أنشطة التشغيل

 32.386 32.875  األرباح قبل الضرائب

    تعديالت:

 2.536 3.411 13 إستهالك

 - 186  ضريبة مستردة عن سنوات سابقة

 8.885 13.327 )أ( 10  المحتفظ بهامخصص إنخفاض قيمة قروض والفوائد 

 (6.871) (7.977) )أ( 10 قيمة قروضتحصيالت/محرر من مخصص إنخفاض 

 - 406  مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

 (803) (1.198) 11 إيرادات من إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 (22) (2.440) 13 ممتلكات ومعدات استبعادمن أرباح 

 القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة في تغير 

 أو الخسائر  األرباحمن خالل 
 

27 133 (50) 
    

    

 38.754 38.723  صول وإلتزامات التشغيلأرباح التشغيل قبل تغيرات أ

    صول وإلتزامات التشغيلفي أتغيرات 

 (185.559) (265.085)  قروض وسلف 

 830 296  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 (9.902) 1.031  أصول أخرى

 319.160 132.845  ودائع من عمالء

 23.897 (3.036)  إلتزامات أخرى
    

    

 187.180 (95.226)  نشطة التشغيلأمن )لمستخدم في(/النقد 

 (3.443) (3.924)  ضرائب مدفوعة 
    

    

 183،737 (99.150)  نشطة التشغيلأ )المستخدم في(/الناتج منصافي النقد 
    

    نشطة اإلستثمارإ

 204 - 11 إستحقاق إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 (18.533) (46.453) 11 شراء إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 (36.708) (25.952) 11 إستثمارات متاحة للبيعشراء 

 27.417 26.173  إستثمارات متاحة للبيعمتحصالت من بيع 

 803 1.198  محتفظ بها حتى اإلستحقاق اتثمارإستالدخل من إستحقاق 

 (5.079) (2.669) 13 شراء ممتلكات ومعدات

 52 2.455  ممتلكات ومعدات اسبتعادمتحصالت من 
    

    

 (31.844) (45.248)  صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار
    

    نشطة التمويلأ

 - 20.000 22 دين ثانويمتحصالت من إصدار 

 (11.600) (13.920)  توزيعات أرباح مدفوعة
    

    

 (11.600) 6.080  أنشطة التمويلمن/)المستخدم في( صافي النقد 
    

    

 140.293 (138.318)  في النقد وما يماثل النقد )النقص(/الزيادةصافي 

 263.471 403.764  السنةالنقد وما يماثل النقد في بداية 
    

    

 403.764 265.446 32  السنةالنقد وما يماثل النقد في نهاية 
    

 

من هذه البيانات المالية ءاً تشكل اإليضاحات المرفقة جز
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 حول البيانات المالية إيضاحات

 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية - 1

كشركة مساهمة  1984أكتوبر  1في سلطنة ُعمان في ( "البنك")بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م  تأسس

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

الفروع بسلطنة ُعمان. يمارس البنك أعماله بترخيص من البنك المركزي العماني، وهو عضو في نظام 

في  منطقة التجاريةتأمين الودائع المصرفية لدى البنك المركزي العماني. عنوان البنك الُمسجل هو ال

حصل البنك على  ، سلطنة عمان.  ، مسقط112بريدي الرمز ال، روي، 2010صندوق بريد ، مطرح 

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

بول ودائع األموال وفقاً قاألنشطة الرئيسية لليُسر في  . تتمثل2013و يولي 14بدأت عملياتها منذ 

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

 . والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
 

 السياسات المحاسبية الرئيسيةملخص  - 2
 

 فقرة اإللتزام  2-1

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

 .وتعديالته،  1974ات التجارية لعام ومتطلبات قانون الشركومتطلبات 
 

لمؤسسات لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة تتبع النافذة اإلسالمية للبنك 

 في إعداد بياناتها المالية. المالية اإلسالمية
 

معايير التقارير لالمعلومات المالية في تلك البيانات مضّمنة في البيانات المالية للبنك بعد تعديلها وفقاً 

 .  المالية الدولية

 

 أساس اإلعداد 2-2

ألصول المالية اوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية معدالً بتضمين القياس بالقيمة العادلة المالية البيانات أعدت 

 وبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وكافة عقود األدوات المشتقة. كمتاحة للبيعالمصنفة 
 

تقديرات بعض ال المالية بما يتفق مع معايير التقارير المالية الدولية إستخدامالبيانات يتطلب إعداد 

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

تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أوالمجاالت التضامنية. 

 .3المالية باإليضاح رقم بيانات للالتي تكون فيها اإلفتراضات والتقديرات جوهرية 
 

 المركز المالي حسب ترتيب السيولة.  يقدم البنك بيان
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسيةملخص  - 2

 

 القياس الالحق  واإلعتراف األولي  –أدوات مالية  2-3

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

ارات تحقاق وإستثم، إستثمارات محتفظ بها حتى اإلس ، مستحقة من البنوك ، قروض وسلف الخسائر

 األولي. اإلدراجتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف اإلستثمارات عند متاحة للبيع. 
 

 لتزاماته المالية إلى ودائع ومستحق للبنوك.يصنف البنك إ

 

 تاريخ اإلعتراف 2-3-1

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

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

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

 المتعارف عليها في السوق.

 

 القياس األولي لألدوات المالية 2-3-2

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

ها وخصائصها. جميع األدوات المالية تقاس في البداية على أساس القيمة العادلة مضافا تم الحصول علي

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

 األرباح أو الخسائر.

 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   أصول 2-3-3

تتمثل األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة 

والتي تم اقتناؤها أساساً بغرض البيع على المدى القصير واألدوات المصنفة بهذا التصنيف من قبل 

اية. تدرج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بشكل مبدئي اإلدارة عند البد

تدرج  .بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىببالقيمة العادلة وتسجل تكاليف المعاملة 

سائر والخبيان األرباح بالقيمة العادلة في  التغيراتاألرباح أو الخسائر غير المحققة والناتجة عن 

في الفترة التي تنشأ بها.  وتصنف األدوات المالية المشتقة أيضاً كمحتفظ  واإليرادات الشاملة األخرى

 بها للمتاجرة إال إذا صنفت كأدوات تغطية. 

 

يجوز لإلدارة فقط تصنيف أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي وحينما 

 ، ويتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة: المعايير التاليةيتم استيفاء 

 

  التصنيف يلغي أو يقلل إلى حد كبير عدم الثبات في المعالجة التي خالفاً لذلك سينجم من قياس

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

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

 إدارتها وتقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة، وفقاً إلدارة مخاطر موثقة أو إستراتيجية إستثمار؛

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

 التي يكون مطلوباً من قبل العقد. ، التدفقات النقدية
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 إستثمارات مالية متاحة للبيع 2-3-4

المتاحة للبيع تشمل األسهم واألوراق المالية. تصنف على أنها استثمارات األسهم المتاحة االستثمارات 

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

لزمن ددة من اأو الخسائر. سندات الدين في هذه الفئة هي تلك التي ينوى اإلحتفاظ بها لفترة غير مح

 والتي يمكن بيعها في االستجابة الحتياجات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق.
 

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

 للبيع يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة.

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

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

المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق المساهمين في بيان الدخل ضمن اإليرادات التشغيلية 

 نها تعتبر أن يتم التخلص منها علىإكثر من إستثمار في ذات الضمان، فألخرى. حيث يمتلك البنك أا

أساس الوارد أوالً يتم التخلص منه أوالً. الفوائد المحققة أثناء تملك اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع 

األرباح المحققة أثناء تملك يتم إدراجها كإيرادات فوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي. توزيعات 

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

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

 ويتم حذفها من التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة. 'في 'خسائر انخفاض قيمة اإلستثمارات المالية
 

 إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق 2-3-5

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد 

.  في اإلحتفاظ بها حتى اإلستحقاقوتواريخ إستحقاق ثابتة يكون إلدارة البنك نية إيجابية وقدرة على 

حالة قيام البنك ببيع أكثر من كمية بسيطة من األصول المحتفظ بها حتى اإلستحقاق، ألصبح هذا 

ها حتى تدرج االستثمارات المحتفظ بيره إلى إستثمارات متاحة للبيع. التصنيف غير مالئماً وتعين تغي

م اليف المعاملة وتدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدااالستحقاق بشكل مبدئي بالقيمة العادلة زائد تك

 طريقة العائد الفعلي للفائدة.

 

 قروض وسلف إلى عمالء ومستحق من البنوك 2-3-6

لة دفعات ثابتة أو قابالقروض والسلف إلى عمالء والمستحق من بنوك هي أصول مالية غير مشتقة لها 

نية  بدون عندما يقدم البنك أمواالً مباشرة لمقترض وتنشأديد وهي غير مدرجة في سوق نشطة. للتح

تدرج القروض والسلف عندما يتم تقديم النقد للعمالء وتدرج بالتكلفة المطفأة للمتاجرة بالمديونية. 

 بإستخدام طريقة العائد الفعلي للفائدة.
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 مبادئ قياس القيمة العادلة 2-3-7

يتم إدراج المشتريات والمبيعات العادية لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي يلتزم 

األصول. تدرج اإلستثمارات مبدئياَ بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة لكافة فيه البنك بشراء أو بيع 

تدرج األصول المالية لة من خالل األرباح أو الخسائر. األصول المالية التي تم تدرج بالقيمة العاد

معاملة في لقيمة العادلة وتسجل تكاليف الوالخسائر مبدئياَ باأالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

. ترتكز القيمة العادلة لألدوات المالية على آخر بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرى

بدون أي خصم لتكاليف المعاملة.  وفي حالة عدم توفر آخر  التقريرسعر طلب شراء مدرج بتاريخ 

ييم ق النقدي المخصوم وأساليب التق، تقدر القيمة العادلة لألداة إستناداً إلى التدف سعر طلب شراء مدرج

قع البنك يعادل المبلغ الذي يتو األخرى. تقدر القيمة العادلة لألدوات المشتقة التي ال تتم المتاجرة بها بما

آخذاً بالحسبان ظروف السوق الحالية والقدرة اإلئتمانية  التقريرستالمه أو دفعه إلنهاء العقد بتاريخ إ

 ة.الحالية لألطراف المقابل

 

 المالية واإللتزامات المالية صولإلغاء اإلعتراف باأل 2-3-8

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

 أصول مالية مشابهة( عندما:
 

  ينتهي الحق من إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو 

   إلستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحمَّل إلتزام دفع التدفقات النقديةيقوم البنك بتحويل حقوقه 

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

 و

  ( َّلم يقم البنك بتحويل 2( لقد قام البنك بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع الملكية، أو )1إما )

م يحتفظ جوهرياً بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصول ولكن قام بتحويل الرقابة والسيطرة كما ل

   ؛على األصول أو جزءاً من األصول

 :و إما

  قيام البنك بتحويل جميع مخاطر وعوائد األصل ، أو 

   يطرة على السلم يقم البنك بتحويل أو اإلحتفاظ بجميع مخاطر وعوائد األصل ، ولكنه قام بتحويل

 األصل.
 

يتم إلغاء اإللتزام المالي عندما يتم إستيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته. عندما يتم إستبدال 

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

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

 ، الفرق بشأن القيم الدفترية يتم إدراجها في األرباح أو الخسائر. الجديد
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 إنخفاض قيمة األصول المالية 2-3-9

بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو  تقريريقوم البنك بتاريخ كل 

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

، كان هناك دليل موضوعي نتيجة لحدث أو أكثر من حدث بعد التسجيل األولي  ، فقط إذا بالقيمة إذا

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

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

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

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

 المركزي الُعماني:
 

 صعوبة مالية جوهرية للمصدر أو الملتزم; 

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

 باب إقتصادية أو قانونية تتعلق بصعوبة مالية لدى المقترض، والتي منح البنك تنازالً للمقترضين ألس

 ;في غيابها ال ينظر المقرض بموضوع ذلك التنازل

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

 أو ;إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية 

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

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

المالية الفردية بالمجموعة متضمنة تغيرات عكسية في موقف السداد للمقترضين من البنك أو ظروف 

 دية وطنية أو محلية تؤكد على العجز عن التسديدات على أصول بالبنك.إقتصا
   

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

البنك إذا قرر يكون كل منها جوهرياً بحد ذاته. جوهرياً بحد ذاته، ومنفرداً أو مجتمعاَ ألصول مالية ال 

، سواًء جوهرياً أو ال، فإنه  عدم وجود دليل موضوعي على إنخفاض القيمة ألصل مالي مقيم فردياً 

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

بالقيمة  راج خسارة إنخفاضاألصول التي تم تقييم إنخفاض قيمتها فردياً ويتم إدراج أو يستمر إدمجتمعة. 

 ، ال تدرج ضمن التقييم الجماعي لإلنخفاض بالقيمة. لها

 

 األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة  (أ)

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

ة الخسارة على أنه الفرق بين القيممحتفظ بها حتى اإلستحقاق مدرجة بالتكلفة المهلكة، يقاس مبلغ 

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

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

بيان األرباح والخسائر واإليرادات ب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة بلألصل من خالل إستخدام حسا

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

 معدل الخصم لقياس أي خسارة إنخفاض بالقيمة هو معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.
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 )تابع( األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة (أ)
 

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

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

 محتمالً أم ال.
 

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

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

تتم تعديل خبرة الخسائر السابقة على أساس البيانات الحالية المشابهة لتلك الموجودة بالبنك. اإلئتمان 

وف الحالية التي لم تؤثر على الفترة التي إرتكزت عليها خبرة القابلة للمالحظة لتعكس آثار الظر

 الخسائر السابقة وإلزالة آثار الظروف بالفترة التاريخية التي ال توجد حالياً.
 

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

ا غير قابل إذا كان قرض مالخسارة وخبرة الخسارة الفعلية. قبل البنك لتقليل أية فروقات بين تقديرات 

روض ل تلك القتشطب مثإنخفاض قيمة القرض ذات العالقة. ، يتم شطبه مقابل مخصص  للتحصيل

إذا إنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة الضرورية وتحديد مبلغ الخسارة.  بعد إكمال كافة اإلجراءات

في فترة الحقة ويمكن أن يعزى اإلنخفاض بشكل موضوعي إلى حدث وقع بعد إدراج إنخفاض القيمة 

لغ يدرج مبالمخصص. قاً عن طريق تسوية حساب يتم عكس خسارة اإلنخفاض بالقيمة المدرجة ساب

 .بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىالعكس ب
 

 للبيع المتاحة)ب( اإلستثمارات المالية 

ك دليل موضوعي سواء يوجد هنا تقرير، يقيم البنك بتاريخ كل  المتاحة للبيعبالنسبة لإلستثمارات المالية 

 بأن إستثمار أو مجموعة إستثمارات يتم تخفيض قيمتها.
 

، يتضمن الدليل الموضوعي إنخفاض جوهري  كمتاحة للبيعفي حالة اإلستثمارات في األسهم المصنفة 

إن فأو ممدد في القيمة العادلة لإلستثمار أقل من تكلفته. في حال يوجد هناك دليل إلنخفاض القيمة، 

اقصاً أية ، ن الخسارة المتراكمة يتم قياسها على أنها الفرق بين تكلفة التملك والقيمة العادلة الحالية

بيان األرباح والخسائر واإليرادات خسائر إنخفاض قيمة لذلك اإلستثمار التي تم إدراجها سابقاً في 

يان األرباح والخسائر واإليرادات بوإدراجها في  ، يتم إستبعادها من حقوق المساهمين الشاملة األخرى

 بيانخسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات في األسهم ال يتم عكس قيدها من خالل  .الشاملة األخرى

اجها نخفاض القيمة يتم إدر، الزيادة في قيمها العادلة بعد إ األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرى

 في حقوق المساهمين. مباشرة
 

 صول، يقيم إنخفاض القيمة على أساس نفس معيار األ كمتاحة للبيعات الدين المصنفة في حالة أدو

المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. يستمر بتكوين مخصص للفوائد على أساس سعر الفائدة السائد األصلي 

 على القيمة الدفترية المنخفضة لألصل ويتم إدراجه كجزء من "إيرادات الفوائد واإليرادات المماثلة". 
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 )تابع( القياس الالحقواإلعتراف األولي  –أدوات مالية  2-3
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، زادت القيمة العادلة ألداة الدين ويمكن ربط الزيادة بشكل موضوعي بحادث  في حال في سنة الحقة

يتم ، ف بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىوقع بعد إدراج خسارة إنخفاض القيمة في 

 .بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىعكس قيد خسارة إنخفاض القيمة من خالل 
 

 معاد التفاوض عليها قروض )ج(

القروض التي تخضععععععع لتقييم إنخفاض قيمة مجتمعة أو يكون كل منها جوهرياً بحد ذاته والتي أُعيد 

التفاوض على شعععععروطها ال تعتبر بعد ذلك متجاوزة لموعد إسعععععتحقاقها ولكن تعامل كقروض جديدة.  

 عنه فقط إذا أُعيد التفاوض ، يعتبر األصععل متجاوزاً لموعد إسععتحقاقه ويفصععح وفي السععنوات الالحقة

 عليه.
 

 الصيرفة اإلسالمية 2-3-10
 

 المرابحة لآلمر بالشراء
ات بالتكلفة مضافاً إليها الربح المتفق عليه. تتكون مستحقبيع البضائع المرابحة لآلمر بالشراء تمثل 

 عميل.ليس ملزماً للالمرابحة من إتفاقيات تعامالت البيع المؤجل. إن الوعد في المرابحة لآلمر بالشراء 
 

 اإلجارة المنتهية بالتمليك 
اإلجارة المنتهية بالتمليك هي عقد تأجير تنتقل بموجبه الملكية القانونية لألصل المؤجر إلى المستأجر 

 في نهاية اإلجارة )مدة اإليجار( ، شريطة أن تتم تسوية جميع أقساط اإلجارة. 
 

 المشاركة
النافذة والعميل حيث يساهم كل طرف في رأس المال بنسب متساوية عقود المشاركة تمثل شراكة بين 

أو متفاوتة إلنشاء مشروع جديد أو المشاركة في مشروع قائم ، وحيث أن كل طرف يصبح صاحب 

  .رأس المال على أساس دائم أو متناقص ويكون له حصة في األرباح أو الخسائر
 

 المشاركة المتناقصة
شكل من أشكال الشراكة حيث يملك شخصين أو أكثر أصالً ملموساً بنسبة المشاركة المتناقصة هي 

متفق عليها ، ويتعهد أحد الشركاء بشراء حقوق ملكية الشريك اآلخر عن طريق مدفوعات دورية إلى 

 أن تنتقل ملكية تلك األصول الملموسة تماما إلى الشريك المشتري.
 

 المضاربة  
أحد األطراف بتقديم أموال )رب المال( ويقوم الطرف اآلخر هي عقد بين طرفين ، يقوم بموجبه 

)المضارب( بإستثمار هذه المبالغ في أصل ، مشروع ما أو نشاط معين ، ويتم توزيع األرباح الناتجة 

بينهم وفقاً لحصة األرباح المتفق عليها بينهم مسبقاً في العقد. يتحمل المضارب كافة الخسائر الناتجة 

إهماله أو مخالفة بنود وشروط المضاربة. فيما عدا ذلك ، يكون رب المال مسؤوالً  عن سوء إدارته ،

 عن الخسائر.
 

  يدفع رأسمال المضاربة إلى المضارب أو يوضع تحت تصرفه.



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

15 

  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسية ملخص - 2
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 الصيرفة اإلسالمية )تابع( 2-3-10

 

 الوكالة

هي عقد بين طرفين ، يقوم بموجبه أحد األطراف )األصيل: الموكل( بتعيين الطرف اآلخر )الوكيل( 

ز باإلضافة إلى أي أرباح تتجاوإلستثمار بعض األموال وفقاً لبنود وشروط الوكالة مقابل رسم ثابت 

األرباح المتوقعة كحافز للوكيل عن األداء الجيد. أي خسائر نتيجة لسوء السلوك أو اإلهمال أو مخالفة 

 وإال ، يتحملها األصيل. ;أي شرط من شروط الوكالة يتحملها الوكيل
 

 القرض الحسن 
المقترضة لفترة محددة من الزمن ، يتم في هو قرض غير ربحي يُمّكن المقترض من إستخدام المبالغ 

 نهايتها سداد نفس المبالغ المقترضة خالية من أي رسوم على األرباح.

 

 ما يماثل النقدالنقد و 2-4

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

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

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

 .حكومية قصيرة األجل

 

  األدوات المالية مقاصة 2-5

المالية وإظهار صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عند وجود حق  لتزاماتواال صولتقاص األ

 صولقانوني ملزم لتقاص المبالغ المدرجة وتوجد هناك نية لتسوية على أساس الصافي، أو تحقيق األ

ر بيان األرباح والخسائفي وقت واحد. ال يتم تقاص اإليرادات والمصروفات في  لتزاماتوتسوية اال

ما لم يطلب أو يسمح بأي معيار محاسبي أو تفسير، وعلى وجه التحديد  لشاملة األخرىواإليرادات ا

 كما هو مفصح عنه في السياسات المحاسبية للبنك.

 

 الممتلكات والمعدات 2-6

تسجل بنود الممتلكات والمعدات بشكل مبدئي بالتكلفة ويعاد إدراجها الحقاً بالتكلفة ناقصاً اإلستهالك 

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

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

 يلي:
 

 السنوات 
  

  25 مباني

  5 معدات وأثاث وتركيبات

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

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

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

بيان حميل يتم تعتبار عند تحديد أرباح التشغيل. والمعدات بالرجوع إلى قيمها الدفترية وتؤخذ في اإل

تم تصالحات والتجديدات عند تكبدها. بمصروفات اإل األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرى

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

 ئر واإليرادات الشاملة األخرىبيان األرباح والخسايتم إدراج أية نفقات أخرى في والمعدات. 

 كمصروفات عند تكبدها.

 

 غير المالية  صولإنخفاض قيمة األ  2-7

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

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

لنقد االقيمة االستردادية لألصل وتتمثل القيمة العادلة لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد 

ناقص تكلفة البيع والقيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى، وتحدد لألصل المفرد ما لم يكن األصل 

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

ة توليد النقد القيمة مجموعات أخرى من األصول. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحد

قيمة األصل وتخفض قيمته إلى القيمة االستردادية له. وعند تقييم إنخفاض االستردادية لألصل يتعين 

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

يمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند قبل الضريبة بما يعكس التقديرات السوقية للق

 تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. 
 

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

بها قد تالشت او انخفضت. وفى حالة وجود هذا المؤشر يقوم البنك بتقدير القيمة االستردادية لألصل. 

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

ائر القيمة. ويتم رد قيمة خسإنخفاض ة من لتحديد القيمة االستردادية لألصل منذ االعتراف بآخر خسار

بحيث ال يترتب على ذلك تجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته االستردادية أو القيمة قيمة الإنخفاض 

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

         بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبالرد فى لألصل في سنوات سابقة. ويتم االعتراف 

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

 نتيجة إعادة التقييم.

 

 ضمان لغرض البيع  2-8

اس القروض والسلفيات. تظهر العقارات على أسيقتني البنك في بعض األحيان عقارات كتسوية لبعض 

، أيهما  األصول  أو القيمة العادلة الحالية لتلك  لتحقق للقروض والسلفيات المتعلقةصافي القيمة القابلة ل

اإلعتراف  ، يتم ، والخسائر غير المحققة من إعادة التقييم أقل. األرباح أو الخسائر الناتجة من اإلستبعاد

 .رباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان األبها في 
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 إقتراضات  2-9

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

ين ، ويدرج أي فرق بالمطفأة ناقصاً تكاليف المعاملة المتكبدة.  تدرج اإلقتراضات الحقاً بالتكلفة 

ة واإليرادات الشامل بيان األرباح والخسائرالمتحصالت ناقصاً تكاليف المعاملة وقيمة اإلسترداد ب

 على مدار فترة اإلقتراضات بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية. األخرى
 

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

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

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

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

 تتعلق بها.
 

 مكافآت نهاية الخدمة للعاملين 2-10

راعاة متطلبات مع م التقريرفي تاريخ  بالبنكاية الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفين تستحق مكافآت نه

وتعديالته.  تدرج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل السفر عند  2003قانون العمل الُعماني لعام 

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

 لتزامات األخرى.يتم اإلفصاح عن تلك اإلستحقاقات ضمن اإل .التقريرحتى تاريخ 
 

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

 بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىب، كمصروف 1991التأمينات اإلجتماعية لعام 

 عند تكبدها.  
 

 مخصصات 2-11

عندما يكون لدى البنك إلتزام قانوني أو إستداللي نتيجة لحدث يدرج المخصص في بيان المركز المالي 

شكل يعتمد تقدير المبلغ ب سابق ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج لمنافع إقتصادية لسداد اإللتزام وتم

يتم تحديد المخصصات، إذا كان أثرها جوهرياً، بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة عليه. 

ل يعكس التقييمات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود، وحيثما كان ذلك مالئماً، المخاطر بإستخدام معد

 المرتبطة بهذا اإللتزام. 
 

 الضريبة 2-12

بضريبة حالية وضريبة مؤجلة.  تدرج ضريبة الدخل  السنةتتمثل ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر 

فيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود يتم إدراجها  ة األخرىبيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملفي 

 بشكل مباشر في حقوق المساهمين، عندها يتم إدراج ذلك القدر من الضريبة في حقوق المساهمين.
 

 نةالسالضريبة الحالية هي اإللتزام الضريبي المحتمل على أساس الدخل الخاضع للضريبة عن 

وأية تعديالت  التقريرباستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي يتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ 

 أخرى على اإللتزام الضريبي المستحق الدفع عن سنوات سابقة. 
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 )تابع( الرئيسيةالسياسات المحاسبية ملخص  - 2

 

 )تابع( الضريبة 2-12

يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة اإللتزام على جميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية 

لألصول واإللتزامات ألغراض التقارير المالية وبين المبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  يستند 

صول ة الدفترية لألالنمط المتوقع لتحقق أو سداد القيم احتساب مبلغ مخصص الضريبة المؤجلة على

 .لتقريراستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي ستطبق بشكل واسع في تاريخ إواإللتزامات ب
 

يدرج أصل ضريبي مؤجل فقط إلى الحد الذي تتوفر معه أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استغالل األصل 

أصول الضريبة المؤجلة بالقدر الذي ال يمكن معه تحقق المنفعة الضريبية في مقابلها.  يتم تخفيض 

 ذات الصلة.
 

 إيرادات ومصروفات الفوائد 2-13

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

ن طريقة إال إذا كان هناك شك في تحصيلها. الفعلية إالتي تقاس بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة الفائدة 

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

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

تلمة المقدرة أو المتحصالت خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو، حيثما كان ذلك الدفعات النقدية المس

الفائدة  وعند إحتساب معدلصل المالي أو اإللتزام المالي. مالئماً، فترة أقصر لصافي القيمة الدفترية لأل

ية ولكن ال يأخذ اة المالالفعلي، يقدر البنك التدفقات النقدية باألخذ باإلعتبار كافة الشروط التعاقدية لألد

ويتضمن اإلحتساب كافة الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين بار خسائر اإلئتمان المستقبلية. باإلعت

أطراف العقد والتي تكون جزءاً ال يتجزء من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وكافة العالوات 

 والخصومات األخرى.
 

 إيرادات الرسوم والعمولة 2-14

تؤجل رسوم إرتباط ستحقاق عندما يتم تقديم الخدمة. درج الرسوم والعموالت عادة على أساس اإلت

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

 القرضتدرج رسوم القرض المشترك كإيراد عند إكتمال عملية منح الفائدة الفعلي على القرض. 

المشترك وال يحتفظ البنك بجزء من صفقة القرض لنفسه أو إحتفظ بجزء من القرض بذات معدل الفائدة 

تدرج رسوم إدارة المحفظة واإلستشارات األخرى ورسوم  علي للمقرضين المشاركين اآلخرين.الف

رسوم إدارة األصول  ، عادة على أساس الوقت المناسب.  تدرج الخدمة إستناداً إلى عقود الخدمة المطبقة

يطبق نفس مبدأ إدراج لمقدمة. المتعلقة بأموال اإلستثمار حسب المعدل على مدار فترة الخدمة ا

 اإليرادات على خدمات الحفظ التي يتم تقديمها بشكل مستمر على مدار فترة ممتدة من الوقت.
 

 إيرادات توزيعات األرباح  2-15

 ينشأ الحق في إستالم الدفعات.تدرج إيرادات توزيعات األرباح عندما 
 

 أصول األمانة 2-16

                        ، وتبعاً لذلك ال تتم معاملة األصول المحتفظ بها بصفة أمانة أو ضمان على أنها أصول للبنك

 ال تدرج في هذه البيانات المالية.
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 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسيةملخص  - 2

 

 األدوات المالية المشتقة 2-17

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

ق العادلة من أسعار السويتم الحصول على القيم يمها العادلة. المالية المشتقة ويعاد قياسها الحقاً بق

تدرج كافة األدوات المشتقة ذلك معامالت السوق حديثة العهد. ، بما في  المدرجة في األسواق النشطة

 كأصول عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكإلتزامات عندما تكون القيمة العادلة سالبة.

 

 عقود الضمانات المالية  2-18

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

عدم تمكن المدين من الدفع عند اإلستحقاق وفقاً لشروط المديونية. وتقدم تلك الضمانات لبنوك أو 

 مؤسسات مالية أو جهات أخرى نيابة عن العمالء.
 

المالية بالقيمة العادلة بتاريخ إصدار الضمانة.  وبعد  في البياناتيتم اإلدراج األولي للضمانات المالية 

، تقاس إلتزامات البنك بشأن هذه الضمانات وفقاً للقياس األولي ناقصاً اإلهالك  التسجيل األولي

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

دار عمر الضمانة أو أفضل تقدير للمصروفات المطلوبة لتسوية أية ضمانة أساس القسط الثابت على م

تحدد تلك التقديرات إستناداً إلى الخبرة بمعامالت مشابهة وتاريخ الخسائر . التقريرمالية تنشأ بتاريخ 

لخسائر ح وابيان األرباتحول أية زيادة باإللتزام المتعلق بالضمانات إلى السابقة يتبعهما تقدير اإلدارة. 

 .واإليرادات الشاملة األخرى

 

 توزيعات األرباح من األسهم العادية  2-19

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

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

 .التقريربعد تاريخ 

 

 عمالت أجنبية 2-20

 

 العملة التنفيذية وعملة العرض )أ(

قتصادية اإل المالية للبنك بالريال الُعماني وهو عملة البيئة بالبياناتالبنود المدرجة تقاس وتعرض 

 البنك ضمنها.الرئيسية التي يعمل 

 

 المعامالت واألرصدة )ب(

ية ببالعمالت األجنبية تدرج قيمتها بالريال الُعماني وتدرج وفقاً ألسعار صرف العمالت األجنالمعامالت 

األصول واإللتزامات النقدية المنفذة بالعمالت األجنبية، والمدرجة بالتكلفة  السائدة في تاريخ المعاملة.

فروق أسعار  .التقريرتاريخ  ، تدرج قيمتها بالريال الُعماني وفقاً ألسعار الصرف السائدة في التاريخية

 األصول .بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبالعملة الناشئة عن التحويل تعالج 

بالريال  ، تدرج قيمتها ، والمدرجة بالتكلفة المهلكة واإللتزمات غير النقدية المنفذة بالعمالت األجنبية

 ة السائدة في تاريخ المعاملة.الُعماني وفقاً ألسعار صرف العمالت األجنبي
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 )تابع( المعامالت واألرصدة )ب(

 بالقيمة العادلة لألوراق المالية النقدية المنفذة بعملة أجنبية مصنفة كمتاحة للبيع بين التغيراتيتم تحليل 

قيمة الدفترية لبالتكلفة المهلكة للورقة المالية والتغيرات األخرى با التغيراتفروق الصرف الناتجة عن 

الخسائر األرباح وتدرج فروق الصرف المتعلقة بالتغيرات بالتكلفة المهلكة بحساب للورقة المالية. 

حقوق المساهمين. تدرج فروق الصرف على األصول  ببياناألخرى بالقيمة الدفترية  التغيراتوتدرج 

واإللتزامات المالية غير النقدية مثل األسهم المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

وتدرج فروق الصرف على مة العادلة. ن ربح أو خسارة القيتدرج بحساب األرباح والخسائر كجزء م

 بيانباألصول المالية غير النقدية مثل األسهم المصنفة كمتاحة للبيع ضمن إحتياطي القيمة العادلة 

 حقوق المساهمين.

 

 مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة 2-21

ية جارإن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة محكومة كما هو مبين بعقد تأسيس البنك وقانون الشركات الت

 وتعليمات الهيئة العامة لسوق المال والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الُعماني.
 

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

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

 األتعابالقانوني واإلحتياطي اإلختياري وتوزيعات األرباح للمساهمين شريطة أال تتجاوز تلك 

 10.000لاير ُعماني.  ويجب أال يتجاوز بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة لكل عضو  200.000

 لاير ُعماني في السنة الواحدة.

 

 التقارير القطاعية 2-22

والخدمات  ، تستند التقارير القطاعية للبنك إلى قطاعات التشغيل التالية: الخدمات المصرفية لألفراد

الخدمات المصرفية االستثمارية، والوظائف الداعمة وغير المخصصة. ،  المصرفية للشركات

 .40المعلومات القطاعية يتم إظهارها في اإليضاح 

 

 التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية - 3

يتم فيما يلي بحث اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير األمور غير المؤكدة المستقبلية بتاريخ 

. تنتج عن هذه األمور غير المؤكدة مخاطر هامة قد ينشأ عنها تعديالت جوهرية للمبالغ الدفترية التقرير

 :ةالالحق ةالمالي السنةلألصول واإللتزامات خالل 

 

 ة البنكفرضية إستمراري  3-1

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

، فإن اإلدارة ليست على علم بأية  عالوةً على ذلك ار في األعمال للمستقبل المنظور.الموارد لإلستمر

د جوهرية التي قد تلقي شكوكاً كبيرة في قدرة  كالبنك على البقاء كمؤسسة مستمرة. لذل حاالت عدم تأكُّ

 يستمر إعداد البيانات المالية على أساس فرضية إستمرارية البنك.، 
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 خسائر إنخفاض القيمة على القروض والسلف 3-2

يقوم البنك بمراجعة محفظة قروضه على أساس ربع سنوي على األقل لتقييم اإلنخفاض بالقيمة.  

بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة ولغرض تحديد وجوب إدراج خسارة إنخفاض القيمة في 

هناك أية بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى وجود إنخفاض يجري البنك إجتهادات فيما إذا كانت  .األخرى

قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض قبل إمكانية تحديد اإلنخفاض 

في كل قرض بتلك المحفظة.  قد يتضمن هذا الدليل بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى أنه كان هناك 

ع للمقترضين في مجموعة أو ظروف إقتصادية وطنية أو محلية ترتبط مع تغيير عكسي في وضع الدف

عجز الدفع على األصول في المجموعة.  وتستخدم اإلدارة تقديرات ترتكز على خبرة الخسائر السابقة 

ألصول ذات صفات مخاطر إئتمان وهدف موضوعي إلنخفاض بالقيمة مشابه لتلك الصفات في 

النقدية المستقبلية وبما يتفق مع إرشادات البنك المركزي الُعماني بهذا  المحفظة عند جدولة تدفقاتها

الصدد.  تتم مراجعة المنهجية واإلفتراضات المستخدمة لتقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية 

 بشكل منتظم لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية.

 

 محتفظ بها حتى اإلستحقاقإستثمارات  3-3

حول تصنيف األصول المالية غير المشتقة،  39يطبق البنك توجيهات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

تحقاق. أنها محتفظ بها حتى اإلس ، على التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وفترات إستحقاق ثابتة

إلحتفاظ ا  م البنك نيته وقدرته على ، يقيّ  اإلجتهاد عند إجراء هذاهذا التصنيف إجتهاداً جوهرياً.  يتطلب

إلستحقاق اإذا لم يتمكن البنك من اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى ستثمارات حتى اإلستحقاق. بتلك اإل

يتطلب س - اإلستحقاق   بلغ غير جوهري قريب من ، بيع م على سبيل المثال -بإستثناء ظروف محددة 

كلفة بالتالي قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتسيتم كمتاحة للبيع.  تصنيف كامل الفئةاألمر 

 المطفأة.

  

 القيمة العادلة لألدوات المالية  3-4

المالية المسجلة في بيان المركز المالي ال يمكن أن تكون  لتزاماتواال صولحيث أن القيم العادلة لأل

عة من تقنيات التقييم التي تشمل ستخدام مجموعة متنوإب ةمصمم وهي،  مشتقة من األسواق النشطة

ستخدام النماذج الرياضية. مدخالت هذه النماذج مستمدة من بيانات السوق القابلة لإلطالع حيثما كان إ

حكم  ، يتطلب إصدار ، ولكن حيث أن البيانات التي يمكن مالحظتها في السوق غير متوفرة ذلك ممكنا

 لتحديد القيم العادلة.

 

  المتاحة للبيعإنخفاض قيمة اإلستثمارات   3-5

تقييم سواء يتم ل تقريركل في تاريخ  إستثمارات متاحة للبيعيقوم البنك بمراجعة سندات الدين المصنفة ك

 حكما مماثال على النحو المطبق في التقييم الفردي للقروض والسلف. ذلكيتطلب وتخفيض قيمتها. 
 

ان هناك عندما ك المتاحة للبيعستثمارات األسهم إيضا بتسجيل مصروفات إنخفاض قيمة يقوم البنك أ

انخفاض كبير أو لفترات طويلة في القيمة العادلة أقل من تكلفتها. تحديد ما هو 'كبير' أو 'فترة طويلة' 

ألسهم ا ، حركات أسعار ، من بين عوامل أخرى ، يقوم البنك بتقييم يقتضي حكما. في جعل هذا الحكم

 التاريخية والمدة ومدى القيمة العادلة لالستثمار هو أقل من تكلفته.
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 الضرائب   3-6

 ، عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات ستنادا إلى تقديرات معقولةإ،  بتكوين مخصصاتيقوم البنك 

األخيرة للربوط الضريبية. مقدار هذه المخصصات على أساس عوامل مثل الخبرة السابقة للربوط 

 الضريبية من قبل البنك ومسؤول مصلحة الضرائب. الضريبية وتفسيرات اللوائح
 

 التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلةتطبيق معايير  - 4
 

 المعايير والتفسيرات المطبقة والتي ال تؤثر على البيانات المالية    4.1

تم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية ، والتي أصبحت سارية المفعول بالنسبة للفترات 

هذه البيانات المالية. إن تطبيقها لم يكن له أي تأثير  ، في 2015يناير  1السنوية التي تبدا في أو بعد 

جوهري على المبالغ المقرر عنها للسنة الحالية أو لسنوات سابقة ، ولكنها قد تؤثر على إحتساب 

 التعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
 

عديالت على معيار والتي تتضمن ت 2012 – 2010التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية 

 8ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  3ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  2التقارير المالية الدولية رقم 

والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16والمعيار المحاسبي الدولي رقم  13ومعيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .38والمعيار المحاسبي الدولي رقم  24
  

والتي تتضمن تعديالت على معيار  2013 – 2011التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية 

 13ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  3ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  1التقارير المالية الدولية رقم 

 .40والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

لتوضيح المتطلبات المتعلقة بكيفية نسب  منافع الموظفين:  19تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 المساهمات المقدمة من الموظفين أو أطراف أخرى والمرتبطة بالخدمات إلى فترات الخدمة.

 

 المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد 4.2
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد:لم تطبق الشركة بعد 

يطبق للفترات   

السنوية                                                                                                                  

 التي تبـدأ في أو بعـد

 معايير جديدة والتعديالت ذات الصلة 
 

 2016يناير  1 الحسابات المؤجلة التنظيمية :14معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

 2016يناير  1 والمتعلق بمبادرة اإلفصاح  عرض البيانات المالية: 1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

والمتعلق بالمحاسبة عن حيازة  الترتيبات المشتركة: 11تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 مصالح في عمليات مشتركة
 2016يناير  1

 

والمعيار المحاسبي  الممتلكات واآلالت والمعدات: 16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .والمتعلق بتصنيف األساليب المقبولة لإلستهالك واإلطفاء قولةاألصول غير المن: 38الدولي رقم 
 2016يناير  1

 

والمعيار المحاسبي  الممتلكات واآلالت والمعدات: 16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 والمتعلق بالنباتات المثمرة. الزراعة: 41الدولي رقم 
 2016يناير  1

  

والمتعلق بحسابات  البيانات المالية المنفصلة: 27تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

اإلستثمار في شركات تابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة بحيث تتم المحاسبة عنها بشكل 

 إختياري بإستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة.

 2016يناير  1
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 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع( - 4

 

 )تابع( المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد 4.2
يطبق للفترات  

                                                                                  السنوية                                

 التي تبـدأ في أو بعـد

 معايير جديدة والتعديالت ذات الصلة
 

ومعيار التقارير المالية  البيانات المالية الموحدة: 10تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  اإلفصاح عن المصالح في شركات أخرى: 12الدولية رقم 

والمتعلق بتطبيق إستثناء التوحيد على شركات  اإلستثمار في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة

 اإلستثمار.

 2016يناير  1

 

والذي يغطي التعديالت على  2014 – 2012التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية 

والمعيار المحاسبي الدولي  7ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  5معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .34والمعيار المحاسبي الدولي رقم  19رقم 

 2016يناير  1

 

 2013و 2010و 2009: األدوات المالية )النسخ المعدلة في سنة 9قارير المالية الدولية رقم معيار الت

 (2014و

متطلبات جديدة لتصنيف وقياس  2009الصادر في نوفمبر  9يقدم معيار التقارير المالية الدولية رقم 

لكي يتضمن  2010توبر الحقاً في أك 9األصول المالية. تم تعديل معيار التقارير المالية الدولية رقم 

لكي يتضمن  2013متطلبات تصنيف وقياس اإللتزامات المالية وإلغاء اإلدراج ، وفي نوفمبر 

المتطلبات الجديدة لمحاسبة التحوط العامة. صدرت نسخة معدلة أخرى من معيار التقارير المالية الدولية 

صول المالية و)ب( التعديالت : )أ( متطلبات إنخفاض قيمة األلكي تتضمن 2014في يوليو  9رقم 

المحدودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل تقديم "القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

 األخرى" كفئة قياس لبعض أدوات الدين البسيطة.
 

والتي تتضمن متطلبات المحاسبة لألدوات  9تستبدل النسخة النهائية لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

األدوات المالية: اإلدراج والقياس. يتضمن المعيار  – 39المالية ، المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 المتطلبات في المجاالت التالية:
 

 :يتم تصنيف األصول المالية بالرجوع إلى نموذج العمل المحتجزة فيه  التصنيف والقياس

 9من معيار التقارير المالية الدولية رقم  2014وخصائص تدفقاتها المالية التعاقدية. تقدم نسخة 

فئة "القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى" لبعض أدوات الدين. يتم تصنيف 

ختالفات إهناك ، إال أن  39ريقة مماثلة تحت المعيار المحاسبي الدولي رقم اإللتزامات المالية بط

 .بالشركةئتمان الخاصة إلفي متطلبات تطبيق قياس مخاطر ا
 

 :نموذج "خسارة  9من معيار التقارير المالية الدولية رقم  2014تقدم نسخة  إنخفاض القيمة

ية. لذا لم يعد ضرورياً وقوع حدث إئتماني اإلئتمان المتوقعة" لقياس إنخفاض قيمة األصول المال

 قبل إدراج خسارة اإلئتمان.
 
 

 :تقدم نموذجاً جديداً لمحاسبة التحوط تم تصميمه ليكون أكثر إتساقاً مع كيفية قيام  محاسبة التحوط

 الشركات بأنشطة إدارة المخاطر عند التحوط من التعرض للمخاطر المالية وغير المالية.
 

 

 تم ترحيل متطلبات إلغاء إدراج األصول واإللتزامات المالية من المعيار المحاسبي  :إلغاء اإلدراج

 .39الدولي رقم 

 2018يناير  1

 

: اإلفصاحات حول التطبيق المبدئي األدوات المالية: 7تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .9لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

معيار عند تطبيق 

التقارير المالية 

للمرة  9الدولية رقم 

 األولى
 

اإلفصاحات المتعلقة بإفصاحات إضافية لمحاسبة األدوات المالية: : 7معيار التقارير المالية الدولية رقم 

التحوط )والتعديالت الالحقة( الناتجة من تقديم الفصل الخاص بمحاسبة التحوط في معيار التقارير 

 .9رقم  المالية الدولية

عند تطبيق معيار 

التقارير المالية 

للمرة  9الدولية رقم 

 األولى
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 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع( - 4

 

 )تابع( يبدأ سريانها بعدالمعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم  4.2
يطبق للفترات  

السنوية                                                                                                                  

 التي تبـدأ في أو بعـد

 معايير جديدة والتعديالت ذات الصلة
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء: 15معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

وأنشأ نموذجاً واحداً شامالً  لكي تستخدمه  15، صدر معيار التقارير المالية الدولية رقم  2014في مايو 

لمالية االشركات في المحاسبة عن اإليرادات الناشئة  من العقود مع العمالء. سوف يحل معيار التقارير 

: 18محل دليل اإلعتراف باإليرادات المضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم  15الدولية رقم 

والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح عقود المقاوالت : 11والمعيار المحاسبي الدولي رقم  اإليرادات

 ساري المفعول.
 

أنه ينبغي على الشركة اإلعتراف باإليرادات هو  15المبدأ األساسي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

لوصف نقل البضائع والخدمات إلى العمالء بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه عن 

خطوات لإلعتراف  5تلك البضائع أو الخدمات. على وجه التحديد ، يقدم المعيار منهجاً مكوناً من 

 باإليرادات:

 قد )العقود( مع العمالء.الخطوة األولى: تحديد الع 

 .الخطوة الثانية: تحديد إلتزامات األداء في العقد 

 .الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة 

    .الخطوة الرابعة: تخصيص سعر المعاملة إلى إلتزامات األداء في العقد 

 .الخطوة الخامسة: اإلعتراف باإليرادات عندما )أو كلما( تستوفي الشركة إلتزام األداء 

، تعترف الشركة عندما )أو كلما( يتم إستيفاء إلتزام األداء،  15تحت معيار التقارير المالية الدولية رقم 

أي: عند نقل "السيطرة" على البضائع أو الخدمات التي يقوم عليها إلتزام أداء معين إلى العميل. تمت 

للتعامل مع سيناريوهات محددة.  15رقم إضافة إرشادات أكثر تقييداً في معيار التقارير المالية الدولية 

 إفصاحات واسعة.     15باإلضافة إلى ذلك ، يتطلب معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 2018يناير  1

 

  2019يناير  1 عقود اإليجار 16معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

اإلعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها كيفية  16يحدد معيار التقارير المالية الدولية رقم 

واإلفصاح عنها. يقدم هذا المعيار نموذجاً للمحاسبة عن مستأجر واحد ، ويتطلب من المستأجرين 

شهراً أو أقل أو  12اإلعتراف باألصول واإللتزامات لكافة عقود اإليجار ، ما لم تكن مدة اإليجار 

ستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إذا كان األصل المستأجر ذو قيمة منخفضة. ي

في محاسبة المؤجر  16تشغيلية أو مالية ، مع إستمرار منهج معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .17دون تغيير كبير عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم 

 

 

  المالية الموحدة والمعيار المحاسبي : البيانات 10تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم

( والمتعلق بمعالجة 2011: اإلستثمارات في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة )28الدولي رقم 

 بيع األصول أو مساهمتها من المستثمر في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك.

تاريخ التطبيق 

مؤجل ألجل غير 

 مسمى
 

 

 لبنكلوالتفسيرات الجديدة والمعدلة في البيانات المالية المعايير ه سوف يتم تطبيق اإلدارة بأن تتوقع

أو عندما تكون قابلة للتطبيق ، وأن تطبيق تلك المعايير والتفسيرات  2016يناير  1للسنة التي تبدأ في 

،  15ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  9الجديدة والمعدلة ، عدا معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 ترة التطبيق األولي.في ف للبنكلن يكون له تأثيراً جوهرياً على البيانات المالية 
 

ومعيار التقارير المالية الدولية  9تتوقع اإلدارة بأنه سوف يتم تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 

. قد يكون لتطبيق معيار التقارير 2018يناير  1للسنة التي تبدأ في  للبنكفي البيانات المالية  15رقم 

تأثيراً جوهرياً على المبالغ المقرر عنها  15المالية الدولية رقم  ومعيار التقارير 9المالية الدولية رقم 

ع العمالء من العقود المبرمة مفيما يتعلق باإليرادات  للبنكواإلفصاحات التي تمت في البيانات المالية 

 ير تطبيقأث. مع ذلك ، فإنه ليس عمياً تقديم تقديرات معقولة حول تللبنكصول واإللتزامات المالية واأل

  مراجعة تفصيلية. البنكجري هذه المعايير إلى أن ي
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 إدارة المخاطر المالية - 5

إن أنشطة البنك تعرضه لمخاطر مالية مختلفة وتلك األنشطة تتضمن تقييم وتحليل وقبول وإدارة 

وحيث أن قبول المخاطر أساسي لألعمال المالية ومخاطر التشغيل هي   المخاطر أو مزيج المخاطر.

، فإن هدف البنك هو تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعوائد بينما يقوم  نتيجة حتمية ألي عمل

 بتخفيف اآلثار العكسية المحتملة على األداء المالي.
 

بهذا الخصوص إلدارة مخاطر اإلئتمان  يحدد مجلس اإلدارة حدود المخاطر ويضع السياسات المالئمة

ومخاطر السيولة وكذلك مخاطر السوق في كل من مجال المتاجرة واألعمال المصرفية للبنك.  تقوم 

 دائرة إدارة المخاطر بإدارة المخاطر وفقاً للسياسات الموثقة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
 

ئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر األسواق )مخاطر إن أنواع المخاطر الرئيسية بالبنك هي مخاطر اإل

 األسعار ومعدل الفائدة ومخاطر العملة( ومخاطر التشغيل.

 

 اإلئتمانمخاطر   5-1

هي مخاطر عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بإلتزامه، األمر الذي ينتج  اإلئتمانمخاطر 

التعرض لمخاطر اإلئتمان بشكل أساسي من أنشطة ينشأ تحمل الطرف اآلخر لخسائر مالية. عنه 

هناك أيضاً مخاطر إئتمان في صول أخرى ضمن محفظة أصول البنك. اإلقراض وأنشطة اإلستثمار وأ

 ، مثل إرتباطات القروض والضمانات المالية. األدوات المالية خارج بيان المركز المالي
 

ويحاول البنك التحكم بمخاطر اإلئتمان عن طريق مراقبة المخاطر وحد المعامالت مع أطراف مقابلة 

محددة والتقييم المستمر للقدرة اإلئتمانية لألطراف المقابلة. تنشأ التركيزات بمخاطر اإلئتمان عندما 

ية الصفات اإلقتصاد تدخل مجموعة من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية متشابهة أو يكون لها نفس

مما يؤثر على مقدرتها للوفاء باإللتزامات التعاقدية بشكل متشابه في حالة ظهور تغييرات إقتصادية أو 

سياسية أو ظروف أخرى.  تشير التركيزات بمخاطر اإلئتمان إلى الحساسية النسبية في أداء البنك تجاه 

رافي معين.  تم اإلفصاح عن تفاصيل التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال معين أو موقع جغ

التركيزات بمخاطر اإلئتمان إستناداً إلى األطراف المقابلة حسب نشاط العمل أو الموقع الجغرافي 

 .   38( وأفصح عن التركيز الجغرافي باإليضاح رقم ج) 10باإليضاح رقم 
 

المقسم إلى مجموعات ألعمال  يتم إدارة التحكم بمخاطر اإلئتمان مركزياً من قبل فريق إدارة المخاطر

تقوم دائرة المخاطر بشكل رئيسي بإدارة مخاطر اإلئتمان في فراد. الشركات والمؤسسات المالية واأل

ئتمان مخاطر اإلمحفظة الشركات والمؤسسات المالية بينما تقوم دائرة األعمال المصرفية لألفراد بإدارة 

مخاطر اإلئتمان بشكل مستقل وتقدم تقارير مباشرة إلى تراجع دائرة إدارة المخاطر بمحفظة األفراد. 

لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.  إن تقييم البنك إلحتمالية تعثر السداد من قبل 

األطراف المقابلة فردياً مرتبط بشكل أساسي بعدد األيام التي تعثر فيها المقترض كما هو محدد بتعميم 

م البنك ، يقيّ  باإلضافة على ذلك. 2004سبتمبر  25  المؤرخ ب.م 977لُعماني رقم البنك المركزي ا

 كفاية الضمانة واألداء المالي للمقترضين في خفض التصنيف أكثر.  
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 5

 

  )تابع( مخاطر االئتمان  5-1
 

 التالية: ف عمالئه ضمن فئات التصنيفييقوم البنك بتصن
 

 أيام اإلستحقاق التي فاتت   تصنيف البنك
    

 قروض تجاريةو قروض أفراد  

 يوماً  59 – 0  قروض منتظمة

 يوماً  89 – 60  قروض خاصة

 يوماً  179 – 90  قروض غير منتظمة

 يوماً  364 – 180  قروض مشكوك في تحصيلها

 يوماً فأكثر 365  خسارة
 

 سياسات تخفيف المخاطر 5-1-2

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

 وجماعياً لمجاالت العمل والدول.
 

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

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

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

 رة.التابعتان لمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية لمجلس اإلدا
 

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

تتم أيضاً إدارة التعرض لمخاطر اإلئتمان من خالل التحليل المنتظم . بيان المركز الماليداخل وخارج 

تلك  وبتغير حدود اإلقراضلقدرة المقترضين المحتملين للوفاء بالتزامات تسديد الفوائد ورأس المال 

 حيثما كان مالئماً.
 

 أدناه.يف األخرى مبينة بعض إجراءات المراقبة والتخف
 

 الضمانة (أ)

يطبق البنك نطاقاً من السياسات واإلجراءات لتخفيف مخاطر اإلئتمان، أكثرها تقليدية هو أخذ ضمانة 

ل مدى قبول فئات معينة من عن األموال المقدمة وهو إجراء شائع.  كما يطبق البنك إرشادات حو

 الضمانات أو تخفيف مخاطر اإلئتمان.  أنواع الضمانات الرئيسية للقروض والسلف هي:
 

 .رهن على أصول الشركة مثل الموقع والمخزون والحسابات مستحقة القبض 

 .حجز على الودائع الثابتة 

 .هوامش نقدية 

 .رهن على عقارات سكنية وتجارية 

  متداولة.رهن أوراق مالية 
 

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

العقار السكني.  بطاقات اإلعتماد وتسهيالت اإلعتماد المدورة المشابهة هي غير مضمونة.  وباإلضافة 

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

 المقابل فور مالحظة مؤشرات إنخفاض قيمة القروض والسلف الفردية.
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 5

 

 )تابع( مخاطر االئتمان 5-1
 

 )تابع( سياسات تخفيف المخاطر 5-1-2
 

 القدرات المالية للمقترضينتقييم  )ب(

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

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

دائرة  قبل السيولة.  ويتم إجراء المراجعات السنوية من قبل مديري العالقات وتتم مراجعتها أيضاً من

 إدارة المخاطر.
 

 اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان )ج(

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

واإلعتمادات المستندية اإلحتياطية تحمل نفس مخاطر اإلئتمان الخاصة بالقروض.  اإلعتمادات 

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

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

 المعنية التي تتعلق بها وتبعاً لذلك تحمل إئتمان أقل من القرض المباشر.
 

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

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

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

مل أقل من إجمالي اإلرتباطات غير المستخدمة حيث أن معظم اإلرتباطات لتقديم اإلئتمان الخسارة المحت

 مشروطة بمحافظة العميل على معايير إئتمان محددة. 
 

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

المدى.  تركيز اإلرتباطات المتعلقة بالمخاطر حسب قطاع مخاطر إئتمان أكبر من اإلرتباطات قصيرة 

 (.أ) 35موضحة باإليضاح  السنةنشاط العمل في نهاية 
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 5

 

 )تابع( مخاطر االئتمان 5-1
 

 )تابع( المخاطرسياسات تخفيف  5-1-2

 

 )تابع( اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان )ج(
 

 تحليل الضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات والقروض 

 الحكومية الميسرة الممنوحة هي كالتالي:  
 

القروض الفاعلة  

 )ليست مستحقة سابقا  

 أو منخفضة القيمة(

قروض 

 سابقا  مستحقة 

 ولم تُدفع

 

 قروض 

 غير فاعلة

 

إجمالي 

 القروض

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

 باالآلف باالآلف باالآلف باالآلف 
     

القروض والسلف بالضمانات 

 423.505 21.661 24.137 377.707 المتاحةاإلضافية 

 الكفاالت بالقروض والسلف 

 33.293 8.006 - 25.287 المتوفرة
  

 

- 

 

- 

 

 

 

     

 456.798 29.667 24.137 402.994 2015ديسمبر  31في الرصيد 
  

 

 

 

 

 

 

 

     

القروض والسلف بالضمانات 

 311.994 11.502 22.432 278.060 المتاحةاإلضافية 

 الكفاالت بالقروض والسلف 

 26.083 8.567 - 17.516 المتوفرة
  

 

- 

 

- 

 

 

 

     

 338.077 20.069 22.432 295.576 2014ديسمبر  31في 
  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 سياسة تحديد اإلنخفاض بالقيمة والمخصصات 5-1-3
 

 لتقريراتدرج مخصصات إنخفاض القيمة ألغراض التقارير المالية فقط بالنسبة للخسائر المتكبدة بتاريخ 

الموضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي  يتضمن الدليللى دليل موضوعي إلنخفاض القيمة. بناًء ع

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

 إلى أخذ اإلرشادات الصادرة عن البنك المركزي الُعماني باإلعتبار.
 

لك أساس منتظم أو قبل ذ تتطلب سياسة المخاطر الخاصة بالبنك مراجعة األصول المالية الفردية على

تحدد مخصصات إنخفاض القيمة على العقود المقيمة فردياً عن عندما تتطلب ظروف فردية ذلك. 

لى المبالغ ا ععلى أساس كل حالة على حدة وتم تطبيقه التقريرطريق تقييم الخسارة المتكبدة بتاريخ 

بيقها( ا )بما في ذلك إعادة تقييم قابلية تطيشمل التقييم في العادة الضمانة المحتفظ بهالجوهرية فردياً. 

 والمتحصالت المتوقعة لذلك الحساب الفردي.
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  حول البيانات المالية اتإيضاح

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 5

 

 )تابع( مخاطر االئتمان 5-1
 

 )تابع( والمخصصاتسياسة تحديد اإلنخفاض بالقيمة  5-1-3 
 

( محافظ األصول المتجانسة التي ال تكون 1يتم تكوين مخصصات إنخفاض القيمة المقيمة جماعياً لـ : )

فرة خية المتو( الخسارة التي تم تكبدها ولكن لم تحدد بعد بإستخدام الخبرة التاري2جوهرية فردياً. )

مخصص إنخفاض القيمة تم شرحها باإليضاح  التقديرات الحساسة المستخدمة لتحديدوالرأي ذو الخبرة. 

3-2. 

 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو تعزيزات اإلئتمان األخرى 5-1-4
 

 بيان المركز الماليداخل  أصول مالية

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

   الماليبنود في بيان المركز 

 200.000 - شهادات إيداع 

 95.758 83.226 إيداعات سوق النقد   –مستحق من بنوك 

   :قروض وسلف

 768.160 929.096 قروض شركات

 528.666 635.288 قروض شخصية

 41.887 40.856 أصول أخرى

   :إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 50.402 53.855 سندات تنمية حكومية

 - 43.000 أذونات خزينة
   

 1.785.321 1.684.873 
   

   بيان المركز الماليبنود خارج 

 96.862 141.250 ضمانات مالية

 642 58.448 غير مسحوبة إرتباطات قروض
   

 199.698 97.504 
   

 

ديسمبر  31ما يمكن أن يحدث بالنسبة للتعرض لمخاطر اإلئتمان للبنك في  ءيمثل الجدول أعاله أسو

بدون األخذ باإلعتبار الضمانات المحتفظ بها أو تعزيزات اإلئتمان  2014ديسمبر  31و 2015

إن اإلدارة على ثقة أن البنك لديه سياسات مناسبة لقياس ومراقبة مخاطر اإلئتمان.  وباإلضافة رى. األخ

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

 ذلك مطلوباً.

 



 ش.م.ع.م ُعمان العربيبنك 

30 

  حول البيانات المالية اتإيضاح

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 5

 

 )تابع( مخاطر االئتمان 5-1
 

 اإلئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو تعزيزات اإلئتمان األخرىالحد األقصى للتعرض لمخاطر  5-1-4

 )تابع(
 

 )تابع( بيان المركز الماليداخل  أصول مالية
 

 

( من إيداعات سوق المال بين البنوك هي لدى بنوك مصنفة بدرجة %77 – 2014) %63 )أ(

 خارجية.إستثمار وما فوق إستناداً إلى تصنيفات من قبل وكاالت تصنيف إئتمان 
 

( من إجمالي البنود داخل بيان المركز المالي %71 – 2014) %77القروض والسلف تمثل  )ب(

( من إجمالي القروض والسلف لم تتجاوز مواعيد %88 – 2014) %89المبينة أعاله. 

 إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها.
 

إلى  2014ديسمبر  31في  %2.94 إنخفضت نسبة القروض التي إنخفضت قيمتها من )ج(

من  %0.6تشكل القروض الشخصية التي إنخفضت قيمتها . 2015ديسمبر  31في  2.87%

 .2014ديسمبر  31 في %0.9مقارنةً مع  2015ديسمبر  31في  إجمالي القروض
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  حول البيانات المالية اتإيضاح

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  - 5

 

 )تابع( مخاطر االئتمان 5-1
 

 ومستحق من البنوك  قروض وسلف  5-1-5
 

 ملخصة أدناه: والمستحق من البنوك القروض والسلف (أ
 

 

 2015ديسمبر  31

 قروض 

 وسلف 

 مستحق 

 من بنوك

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف باآلالف 
    

 1.454.670 83.226 1.371.444 تنخفض قيمتها إستحقاقها ولم لم تتجاوز موعد

 124.012 - 124.012 قروض خاصة

 24.086 - 24.086 تنخفض قيمتها تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم

 44.842 - 44.842 إنخفضت قيمتها
    

 1.647.610 83.226 1.564.384 إجمالي القروض والسلف

 روض وفوائدق ناقصاً: مخصص إنخفاض قيمة

 (44.813) - (44.813) تعاقدية غير مدرجة
    

 1.602.797 83.226 1.519.571 صافي القروض والسلف
    

 

    

 1.237.506 95.758 1.141.748 تنخفض قيمتها لم تتجاوز موعد إستحقاقها ولم

 94.461 - 94.461 قروض خاصة

 22.432 - 22.432 تنخفض قيمتها تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم

 38.185 - 38.185 إنخفضت قيمتها
    

 1.392.584 95.758 1.296.826 إجمالي القروض والسلف

 قروض وفوائد ناقصاً: مخصص إنخفاض قيمة

 (36.990) - (36.990) تعاقدية غير مدرجة
    

 1.355.594 95.758 1.259.836 صافي القروض والسلف
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 5

 

 )تابع( مخاطر االئتمان 5-1

 

 )تابع(ومستحق من البنوك  قروض وسلف 5-1-5
 

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

 

 2015ديسمبر  31

 

 قروض ألفراد 

قروض 

 لشركات 

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف باآلالف 
    

 1.395.530 771.097 624.433 قروض منتظمة

 124.012 122.582 1.430 قروض خاصة

 3.658 1.117 2.541 قروض غير منتظمة

 9.077 6.881 2.196 قروض مشكوك في تحصيلها

 32.107 27.419 4.688 خسارة
    

 635.288 929.096 1.564.384 
    

    2014ديسمبر  31

 1.164.179 655.200 508.979 قروض منتظمة

 94.462 86.130 8.332 قروض خاصة

 4.602 576 4.026 قروض غير منتظمة

 6.679 5.423 1.256 قروض مشكوك في تحصيلها

 26.904 20.831 6.073 خسارة
    

 528.666 768.160 1.296.826 
    

 

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

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 3.348 4.226 يوماً  30متجاوزة لموعد إستحقاقها حتى 

 9.941 14.323 يوماً  60-30متجاوزة لموعد إستحقاقها من 

 9.143 5.537 يوماً  90-60متجاوزة لموعد إستحقاقها من 
   

 24.086 22.432 
   

 27.831 105.314 القيمة العادلة للضمانات
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 المخاطر المالية )تابع(إدارة  - 5

 

 )تابع( مخاطر االئتمان 5-1

 

 )تابع(ومستحق من البنوك  قروض وسلف 5-1-5
 

 القروض والسلف التي إنخفضت قيمتها فردياً: )د(

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 38.185 44.842 قروض إنخفضت قيمتها فردياً 
  

 

 

 

   

 19.326 21.661 العادلة للضماناتالقيمة 
  

 

 

 

 

 قروض وسلف أعيد التفاوض عليها 5-1-6
 ،الهيكلة تتضمن هذه البنود ترتيبات تمديد الدفعات وتأجيل دفعات وتعديل معدالت الفائدة.  وعقب إعادة 

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

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

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

 –2014لاير ُعماني )ألف  16.586بلغ  2015ديسمبر  31إجمالي القروض المعاد هيكلتها كما في 

 لاير ُعماني(.ألف  9.167
 

 األوراق المالية للدين 5-1-7
إن إستثمارات البنك في األوراق المالية للدين هي بشكل رئيسي في سندات التنمية الحكومية أو شهادات 

بالريال الُعماني والصادرة من قبل حكومة سلطنة ُعمان. ويستثمر البنك أيضاً في الودائع المنفذة 

األوراق المالية للدين الصادرة من قبل بنوك أخرى إستناداً على تصنيف اإلئتمان الخارجي الفردي 

 لها.  وتنفذ تلك اإلستثمارات إلستخدام أموال السيولة الزائدة بحد أقصى من اإليرادات.
 

 الضمانات المعاد إمتالكها 5-1-8
تباع العقارات التي أعيد إمتالكها بأسرع ما يمكن عملياً ويتم إستخدام المتحصالت لتقليل رصيد الدين 

 . بلغت قيمة األصولبيان المركز الماليالقائم. تصنف األصول التي أعيد إمتالكها كأصول أخرى ب

مبلغ  2015ديسمبر  31حفتظ بها كتأمين كما في التي حصل البنك عليها باإلستيالء على الضمانات الم

 لاير ُعماني(. 310.000 – 2014لاير ُعماني ) ال شىء
 

 مخاطر السوق 2- 5
يتعرض البنك لمخاطر السوق وهي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألصول 

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

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

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

اإلدارة على ثقة أن البنك لديه سياسات إدارة مخاطر مالئمة رة المخاطر. الخزينة ودائرة إدا قبل قسم

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

 مؤشرات اإلقتصاد الكلي التي تؤثر على أعمال البنك. 
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 2015ديسمبر  31ة في للسنة المنتهي

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 5

 

 )تابع( مخاطر السوق 2- 5

 

 مخاطر األسعار 5-2-1
يحتفظ البنك بأوراق مالية مدرجة مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة لكي يستفيد من التحركات قصيرة األجل 

رأس المال.  يتحكم البنك بتلك المخاطر  بالسوق.  وتمثل كافة إستثمارات األوراق المالية مخاطر خسارة

بإختيار األوراق المالية بحذر وفقاً لسياسة إدارة اإلستثمار التي إعتمدها البنك.  يحدد الحد األقصى من 

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

 رئيس دائرة إدارة اإلستثمار وتتم مراجعتها من قبل لجنة اإلستثمار.على أساس يومي من قبل 
 

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

( نظراً سنوياً  % 0.13 – 2014) %0.15بمعدل  2015ديسمبر  31قد تتغير أرباح البنك في 

للسوق ومؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي،  – 30في المؤشر  %10للزيادة/النقص بمعدل 

               مع إبقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.  كان أداء إستثمارات البنك تاريخياً متوافقاً مع المؤشر

 للسوق. – 30

 

 مخاطر معدل الفائدة 5-2-2
تذبذب قيمة األداة المالية المدرجة بالقيمة العادلة نتيجة لتغييرات في  مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر

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

 قيم األصول واإللتزامات المرتكزة على الفائدة والتي تستحق أو يعاد تسعيرها خالل فترة معينة.  يقوم

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

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

حتملة العكسية الم لجنة األصول واإللتزامات بالبنك بمراقبة وإدارة مخاطر معدل الفائدة بهدف حد اآلثار

تعرض البنك لمخاطر معدل الفائدة.  ويتضمن  36على ربحية البنك.  ويلخص الجدول باإليضاح 

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

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

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

ي نقطة أساسية ف 100المعرضة للمخاطر على صافي إيرادات الفوائد الخاصة به من تغيير قدره 

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

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

 (. سنوياً  %2.26 – 2014) %0.60نسبة  2015ديسمبر  31المعرضة للمخاطر في 
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 5
 

 )تابع( مخاطر السوق 2- 5
 

 مخاطر العملة 5-2-3
تغيرات في معدالت صرف العملة األجنبية.  لتنشأ مخاطر العملة عندما تتغير قيمة أداة مالية نظراً ل

، يرتبط البنك في معامالت فورية وآجلة في سوق ما بين البنوك وفقاً  أجل إدارة مخاطر العملةومن 

 للسياسات الموثقة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
 

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

األخرى المنفذة بعمالت أجنبية.  عات بعملة أجنبية واألصول واإللتزاماتلدى بنوك بالخارج واإليدا

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

 في عقود آجلة على المعامالت التجارية الحالية مع العمالء.
 

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

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

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

 لمخاطر العملة األجنبيةالتعرض 

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 5.607 7.700 صافي األصول المنفذة بالدوالر األمريكي

 963 248 صافي األصول المنفذة بعمالت أجنبية أخرى
   

 7.948 6.570 
   

 

سلطنة ُعمان حسب معدل صرف عمالت أجنبية ثابت حيث إن الريال الُعماني مرتبط بالدوالر  تعمل 

 دوالر أمريكي للريال الُعماني الواحد. 2.6008األمريكي بمعدل 

 

 مخاطر السيولة 5-2-4
مخاطر السيولة هي مخاطر أن يواجه البنك صعوبة في تجميع األموال للوفاء باإلرتباطات المصاحبة 

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

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

 ومخاطر كونه غير قادر على تسييل أصل ما بسعر معقول وبإطار زمني مناسب.
 

ال امات األخرى ورأس المأنشطة التمويل بالبنك على نطاق من األدوات بما فيها الودائع واإللتزترتكز 

، تزيد مرونة التمويل ويخفض اإلعتماد على أي مصدر واحد للتمويل.  يحتفظ  ونتيجة لذلكالمخصص. 

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

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

 ببعض األصول السائلة كجزء من إستراتيجية إدارة مخاطر السيولة الخاصة به.
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  حول البيانات المالية إيضاحات

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 5
 

 )تابع( مخاطر السوق 2- 5
 

 )تابع( مخاطر السيولة 5-2-4
 

يدير البنك مخاطر السيولة إستناداً إلى فترات إستحقاق مقدرة بإستخدام إرشادات صادرة عن البنك 

التدفقات النقدية مستحقة القبض  36ويمثل الجدول في إيضاح رقم لمركزي الُعماني حول التقديرات. ا

من قبل البنك والمستحقة الدفع عليه ضمن أصول وإلتزامات مشتقة وغير مشتقة عن طريق تقدير 

 .التقريرفترات اإلستحقاق المتبقية بتاريخ 

 

 مخاطر التشغيل  5-3
 اخلية غيرمخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن اإلجراءات الد

 ، أو الموظفين واألنظمة أو عن أحداث خارجية. الكافية أو الفاشلة
 

الخسائر الناتجة عن أحداث خارجية مثل كارثة طبيعية من شأنها أن تحدث أضرارا باألصول المادية 

الخاصة بالبنك أو انقطاع الكهرباء أو االتصاالت التي تدخل اضطرابا على األعمال، يُمكن تعريفها 

نحو أسهل من الخسائر الناتجة عن مشاكل داخلية مثل غش الموظفين وعيوب المنتجات.   على

والمخاطر الناتجة عن مشاكل داخلية مرتبطة أكثر بالمنتجات المعينة للبنك وخطوط أعماله، وهي 

تخص عمليات البنك أكثر من المخاطر الناتجة عن األحداث الخارجية. وتشمل مخاطر التشغيل التي 

 ض لها البنك من أمن نظم المعلومات وتعطل االتصاالت الهاتفية وعمليات الغش وأخطاء التشغيل.يتعر
 

يتم مراقبة مخاطر التشغيل من خالل سلسلة إجراءات صارمة للرقابة الداخلية والتدقيق، وفصل واضح 

مراجعة ب بين السلطات ومصادر التقارير، كتيبات ومعايير تشغيل.  يقوم مدقق الحسابات الداخلي

 مستقلة لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالبنك وقدرته على تقليل أثر مخاطر التشغيل.

 

 تقدير القيمة العادلة  5-4
.  2015ديسمبر  31يرتكز تقدير القيم العادلة لألدوات المالية على المعلومات المتوفرة لإلدارة في 

فاً ، فإن هناك ضع القيمة العادلة لألدوات الماليةوبينما تستخدم اإلدارة أفضل إجتهاداتها في تقدير 

متأصالً في أي أسلوب تقدير.  وتنطوي التقديرات على إجتهادات وال يمكن تحديدها بدقة.  فيما يلي 

 األسس المتبعة للتوصل إلى القيم العادلة:

 

 أرصدة الحسابات الجارية المستحقة لبنوك ومنها 5-4-1
ألرصدة الحسابات الجارية المستحقة للبنوك ومنها على أنها تقدير معقول للقيمة إعتبرت القيمة الدفترية 

 العادلة نظراً لطبيعتها قصيرة األجل.

 

 قروض وسلف 5-4-2

القيمة العادلة للقروض غير المنتجة تقارب القيمة الدفترية المعدلة بمخصص إنخفاض قيمة قروض.  

ة العادلة على أنها ما يماثل قيمتها الدفترية حيث أن ، أخذت القيم وبالنسبة للقروض غير المنتجة

معدالت الفائدة السائدة المعروضة على قروض مشابهة ال تختلف بشكل جوهري عن معدالت القروض 

 الفعلية.
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 5

 

 )تابع(تقدير القيمة العادلة  5-4
 

  المتاحة للبيعإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر و 5-4-3
تستخدم أسعار السوق المدرجة، عند توفرها، كمقياس للقيمة العادلة.  إال أنه عندما ال تتوفر أسعار 

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

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

 البيانات المالية.
 

 ودائع العمالء 5-4-4
وودائع التوفير هي المبلغ مستحق الدفع عند الطلب  القيمة العادلة للودائع تحت الطلب والودائع ألجل

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

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

قدية المتعاقد عليها بإستخدام معدالت الفائدة بالسوق المعروضة حالياً على ودائع خصم التدفقات الن

 مشابهة.

 

 المشتقات 5-4-5

يبرم البنك عادة عقود عمالت أجنبية آجلة قصيرة األجل، نيابةً عن عمالئه لبيع وشراء عمالت أجنبية. 

تي مع المدخالت المتاحة في السوق ال، يستخدم نموذج التقييم  بالنسبة لعقود العمالت األجنبية اآلجلة

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

 المقابلة، صرف العمالت األجنبية الفوري واألسعار اآلجلة ومنحنيات أسعار الفائدة.
 

 األدوات المالية وفقا  للفئة 5-5

 المحاسبية لألوات المالية على البنود التالية:السياسات تم تطبيق 
 

 األصول وفقا  لبيان المركز المالي
 

 
 

 القيمة العادلة 

 من خالل األرباح 

 أو الخسائر

 محتفظ بها حتى

 إلستحقاقا

إستثمارات 

 متاحة للبيع

قروض 

 ومديونيات 

 

 

 اإلجمالي

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

      

      2015ديسمبر  31

 192.124 - - 192.124 - رصدة بنكية ونقدأ

 - - - - - شهادات ودائع 

 83.226 - - 83.226 - مستحق من البنوك

وأنشطة  قروض وسلف

 1.519.571 1.519.571 - - - مالية

 118.357 - 21.304 96.855 835 إستثمار أوراق مالية

 40.856 40.856 - - - أصول أخرى
      

 835 371.568 21.304 1.560.427 1.954.134 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 5

 

 )تابع(األدوات المالية وفقا  للفئة  5-5
 

 
 

 القيمة العادلة 

 من خالل األرباح 

 أو الخسائر

 محتفظ بها حتى

 إلستحقاقا

إستثمارات 

 متاحة للبيع

قروض 

 ومديونيات 

 

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
      

      2014ديسمبر  31

 114.397 - - 114.397 - رصدة بنكية ونقدأ

 200.000 - - 200.0.00 - شهادات ودائع 

 95.758 - - 95.758 - مستحق من البنوك

 1.259.836 1.259.836 - - - قروض وسلف

 74.891 - 23.225 50.402 1.264 إستثمار أوراق مالية

 41.888 41.791 - 97 - أصول أخرى
      

 1.264 460.654 23.225 1.301.627 1.786.770 
      

 

 المجموع إلتزامات أخرى اإللتزامات وفقا  لبيان المركز المالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

   2015ديسمبر  31

 9.404 9.404 مستحق لبنوك

 1.601.162 1.601.162 ودائع من العمالء

 71.751 71.751 إلتزامات أخرى

 70.000 70.000 سندات ثانوية

 4.363 4.363 ضرائب
   

 1.756.680 1.756.680 
   

 
   

   2014ديسمبر  31

 5.891 5.891 مستحق لبنوك

 1.468.313 1.468.313 ودائع من العمالء

 74.792 74.792 إلتزامات أخرى

 50.000 50.000 سندات ثانوية

 4.236 4.236 ضرائب
   

 1.603.232 1.603.232 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 إدارة رأس المال - 6
 

 إن أهداف البنك إلدارة رأس المال هي:
 

 اإللتزام بمتطلبات رأس المال التي يحددها المنظم وهو البنك المركزي الُعماني. -

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

 اإلحتفاظ بقاعدة قوية من رأس المال لدعم تطوير أعماله. -
 

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

في بيان المركز المالي  على مستوى كاٍف من رأس المال لمواجهة أية خسائر قد تنتج عن مخاطر

 ، للبنك وعلى وجه الخصوص مخاطر اإلئتمان.  إن إطار البنك المركزي الُعماني لكفاية رأس المال

 ، متجانس مع المعايير الدولية لبنك التسويات الدولي بشأن ذلك. والذي يستند إلى المخاطر
 

ن أن تحافظ على كفاية رأس المال يطلب البنك المركزي الُعماني من البنوك المسجلة في سلطنة ُعما

. المعدل المحتسب وفقاً إلرشادات كفاية 2على األقل بناءاً على إرشادات وثيقة بازل  %12بمعدل 

على  2رأس المال الصادرة عن البنك المركزي الُعماني وبنك التسويات الدولي حسب وثيقة بازل 

 النحو التالي:

  2015 2014 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف  
    

    رأس المال

 198.880 214,212  1مستوى 

 37.264 50.741  2مستوى 
    

 264,953  مجموع قاعدة رأس المال
 

236.144 
 

    

    األصول المرجحة بالمخاطر

 1.430.766 1.725.012  مخاطر اإلئتمان

 5.975 3.613  مخاطر السوق

 122.800 134.625  التشغيلمخاطر 
    

 1.559.541 1.863.250  مجموع األصول ذات المخاطر
    

 %15.14 %14.22  معدل كفاية رأس المال %
    

 

لرأس المال  2لرأس المال من رأس المال المدفوع واإلحتياطيات.  ويتألف المستوى  1يتألف المستوى 

المكونة إلنخفاض قيمة قروض على الجزء المنتج من من سندات ثانوية والمخصصات الجماعية 

 القروض والسلف مقابل خسائر متكبدة ولكن غير محددة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني                                  - 7

 2015 2014 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف 
   

 25.572 38.219 نقدية بالصندوق

   أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

 59.450 153.405 حساب المقاصة  -

 28.875 - إيداعات -

 500 500 وديعة رأس المال -
   

 192.124 114.397 
   

 

ال يمكن سحب وديعة رأس المال بدون موافقة البنك المركزي الُعماني.  تحقق وديعة رأس المال فائدة 

 .( سنوياً %1.5 – 2014) %1بمعدل 

 

 شهادات إيداع - 8
وتحمل يوماَ(  28:  2014)يوماً  28شهادات اإليداع صادرة من قبل البنك المركزي الُعماني لفترة 

. تم 2015وإستحقت في سنة يناير  2014سنوياً خالل سنة   %0.13إلى  %0.012فائدة بمعدل 

 .2015التوقف عن إصدار شهادات إيداع منذ سبتمبر 

 

 مستحق من بنوك  - 9

 2015 2014 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف 
    

   عملة أجنبية:

 68.979 24.400 إيداعات سوق النقد

 26.779 58.826 حسابات جارية
   

 83.226 95.758 
   

 

حسب  A1إلى  Aa3بين  مصنفةبنكين من إيداعات البنك كانت لدى  %63،  2015ديسمبر  31في 

إلى  Aa3 بين بنوك مصنفة ثمانيةمن إيداعات البنك كانت لدى  %76.7– 2014) وكالة موديز

Ba3.) 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

 قروض وسلف   - 10

 2015 2014 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف 
    

   قروض شركات

 597.360 739.293 قروض ألجل

 141.439 137.336 سحب على المكشوف

 22.793 31.842 كمبياالت مخصومة

 6.567 20.625 التمويل اإلسالمي 
   

 929.096 768.159 
   

   قروض شخصية

 372.777 416.716 قروض إستهالكية

 100.822 159.010 قروض إسكانية

 35.383 24.756 سحب على المكشوف

 5.072 4.716 بطاقات إعتماد

 14.613 30.090 التمويل اإلسالمي 
   

 635.288 528.667 
   

 1.296.826 1.564.384 إجمالي القروض والسلف

والفوائد التعاقدية غير  إنخفاض قيمة قروض مخصصناقصاً: 

 (36.990) (44.813) )أ( أدناه( إيضاح المدرجة )أنظر
   

 1.259.836 1.519.571 صافي القروض والسلف
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع(قروض وسلف   - 10

 

 مخصص إنخفاض قيمة قروض  (أ)
 

 قروض:مخصص اإلنخفاض في قيمة في حركة الفيما يلي 
 

 

 اإلجمالي

 ةتعاقدي فوائد

 غير مدرجة

 مخصص إنخفاض

 قيمة قروض

 

2015 

  لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني

  باآلالف باآلالف باآلالف
    

 يناير 1في  30.651 6.339 36.990

 السنةخالل  محمل 12.883 2.575 15.458

 للتمويل االسالمي مخصص عام 444 - 444

 السنةمبالغ مشطوبة خالل  (93) (9) (102)

 السنةمبالغ محررة/مستردة خالل  (6.453) (1.524) (7.977)
    

    

  ديسمبر 31في  37.432 7.381 44.813
    

    

    

2014 

 يناير 1في  27.318 6.997 34.315

 السنةخالل  محمل 8.577 2.408 10.985

 مخصص عام للتمويل االسالمي 308 - 308

 مبالغ مشطوبة خالل السنة (855) (892) (1.747)

 مبالغ محررة/مستردة خالل السنة (4.697) (2.174) (6.871)
    

    

  ديسمبر 31في  30.651 6.339 36.990
    

    

 

لاير ألف  17.419 – 2014لاير ُعماني )ألف  21.051، تم تكوين مبلغ 2015ديسمبر  31في 

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

 يتم تحديدها على الجزء المنتظم من القروض والسلف.تكبدها و
 

أو التي  عليها التعاقديةتعليق الفوائد بلغت أرصدة القروض والسلف التي تم ،  2015ديسمبر  31في 

 لاير ُعماني(.ألف  38.185– 2014ديسمبر  31لاير ُعماني )ألف  44.842 يستحق
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 قروض وسلف )تابع(  - 10
 

 التمويل اإلسالمي (ب)
 

 التالية: تتضمن القروض والسلف أعاله عقود التمويل اإلسالمي
 

 المجموع شركات  أفراد  2015

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني  

 باآلالف باآلالف باآلالف 
    

 36.845 13.427 23.418 مشاركة

 8.937 6.265 2.672 مرابحة

 4.933 933 4.000 إجارة منتهية بالتمليك
    

 50.715 20.625 30.090 ديسمبر 31في 
    

2014    

 16.873 5.697 11.176 مشاركة

 1.871 554 1.317 مرابحة

 2.436 316 2.120 إجارة منتهية بالتمليك
    

 21.180 6.567 14.613 ديسمبر 31في 
    

 

 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  2015

 باآلالف باآلالف 
   

 568 769 خالل عام واحد

 1.291 1.953 عام إلى خمسة أعوام

 3.074 4.222 خمسة أعوامأكثر من 
  

 

 

 

   

 6.944 4.933 
   

 - (2.011) الربح المؤجل
  

 

 

 

   

 4.933 4.933 صافي اإلستثمار في التمويل اإليجاري
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 قروض وسلف )تابع(  - 10

 )تابع( التمويل اإلسالمي )ب(
 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  2014

 باآلالف باآلالف 
   

 181 294 خالل عام واحد

 624 978 عام إلى خمسة أعوام

 1.631 2.269 أكثر من خمسة أعوام
  

 

 

 

   

 3.541 2.436 
   

 - (1.105) الربح المؤجل
  

 

 

 

   

 2.436 2.436 صافي اإلستثمار في التمويل اإليجاري
  

 

 

 

 

 تركيز القروض والسلف)ج(  

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

 كما يلي:اإلقتصادي هو 

 2015 2014 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف 
   

 528.667 635.289 قروض شخصية

 105.518 111.138 تصنيع

 133.163 128.063 نقل

 191.693 244.915 إنشاءات

 39.783 67.928 خدمات

 43.567 59.196 تجارة جملة وتجزئة

 19.484 70.700 تعدين ومحاجر

 33.353 58.462 تجارة واردات

 31.246 63.326 مؤسسات مالية

 65.896 47.434 كهرباء ومياه وغاز

 6.383 7.067 زراعة وخدمات مصاحبة

 3.383 1.958 حكومية

 94.690 68.908 أخرى
   

   

 1.564.384 1.296.826 
 

 2014لاير ُعماني )ألف  653.416، تبلغ القروض ذات معدالت الفائدة المتغيرة  من المذكور أعاله

لاير ألف  860.253لاير ُعماني( والقروض التي تحمل معدالت فائدة ثابتة مبلغ ألف  584.097 –

لاير ألف  50.715وعقود التمويل اإلسالمي بمبلغ   ُعماني(لايرألف  691.549 – 2014ُعماني )

 (.لاير عمانيألف  21.180:  2014عماني )
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 إيضاحات حول البيانات المالية  

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إستثمارات أوراق مالية - 11
القيمة  

 الدفترية

 

 التكلفة

القيمة 

 الدفترية

 

 التكلفة

 2015 2015 2014 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
     

     متاحة للبيع

 23.652 22.365 23.432 19.829 مدرجة -

 901 860 901 838 غير مدرجة  -
     

 20.667 
 

24.333 23.225 24.553 

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر 

    

 407 617 378 438 مدرجة -

 1.293 317 528 322 غير مدرجة  -
     

 760 
 

906 934 1.700 

     محتفظ بها للمتاجرة

 392 330 119 75 مدرجة -
     

     محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 50.402 50.402 53.855 53.855 سندات تنمية حكومة سلطنة ُعمان

 - - 43.000 43.000 سندات خزينة
     

     

 96.855 96.855 50.402 50.402 
     

 77.047 74.891 122.213 118.357 إجمالي إستثمارات األوراق المالية
 

ندوق إستثماراً في صتتضمن األصول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

لاير ُعماني( وهو غير  196.438 – 2014لاير ُعماني ) 203.307 التسوية المالية المضمون بقيمة

قابل لإلسترداد حتى التاريخ الذي يوقف فيه البنك أنشطة الوساطة أو تتم تصفية الصندوق أيهما يقع 

 أوالً.
 

 لبيان إستحقاق إستثمارات األوراق المالية. 36الرجاء الرجوع إلى إيضاح 
 

  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لإلستثمارات المالية عن 

 طريق أسلوب التقييم:
 

 الخصوم المطابقة؛ : األسعار )غير المعدلة( المدرجة في األسواق النشطة لألصول أو 1المستوى 
 

: تقنيات أخرى لجميع المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي يمكن  2المستوى 

 مالحظتها، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛
 

               : التقنيات التي تستخدم المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي  3المستوى 

 ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( إستثمارات أوراق مالية - 11

  

 )تابع( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

 التحويالت بين المستويات
، كما لم يكن 2والمستوى  1، لم يكن هناك تحويالت بين قياسات القيمة العادلة المستوى 2015ديسمبر  31التقرير المنتهية في  سنةخالل 

 .3هناك تحويالت إلى ومن قياسات القيمة العادلة المستوى 
 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

يناير  1في 

2015 

 

 

 

 

 

 إضافات

 

 

 

 

 إستبعادات 

 )بيع وإسترداد(

تغيرات في القيمة 

العادلة مسجلة في 

بيان األرباح 

والخسائر 

واإليرادات 

  الشاملة األخرى

 

 

 

تغيرات في القيمة 

العادلة مسجلة في 

 حقوق المساهمين 

 

 

 

 

ديسمبر  31في 

2015  

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

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
       

       متاحة للبيع

 19.829 (1.909) (406) (26.173) 25.952 22.365 1مستوى  –مدرجة 

 838 (22) - - - 860  3مستوى  –غير مدرجة 
       

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

      

 437 - (157) (68) 45 617 1مستوى  –مدرجة 

 323 - 6 - - 317 3مستوى  –غير مدرجة 
       

       محتفظ بها للمتاجرة 

 75 - 18 (417) 144 330 1مستوى  –مدرجة 
       

 96.855 - - - 46.453 50.402 محتفظ بها حتى اإلستحقاق إستثمارات 
       

       

 118.357 (1.931) (539) (26.658) 72.594 74.891 2015ديسمبر  31في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( إستثمارات أوراق مالية - 11
 

 )تابع( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

يناير  1في 

2014 

 

 

 

 

 

 إضافات

 

 

 

 

 إستبعادات 

 )بيع وإسترداد(

تغيرات في القيمة 

العادلة مسجلة في 

بيان األرباح 

والخسائر 

واإليرادات الشاملة 

  األخرى

 

 

 

تغيرات في القيمة 

العادلة مسجلة في 

 حقوق المساهمين 

 

 

 

 

ديسمبر  31في 

2014  

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

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
       

       متاحة للبيع

 22.365 (2.677) - (30.110) 36.203 18.949 1مستوى  –مدرجة 

 860 (16) - - 505 371  3مستوى  –غير مدرجة 
       

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

      

 617 - 4 (110) 7 716 1مستوى  –مدرجة 

 317 - 31 - - 286 3مستوى  –غير مدرجة 
       

       محتفظ بها للمتاجرة 

 330 - 15 (885) 158 1.042 1مستوى  –مدرجة 
       

 50.402 -  - (204) 18.533 32.073 محتفظ بها حتى اإلستحقاق إستثمارات 
       

       

 53.437 55.406 (31.309) 50 (2.693) 74.891 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( إستثمارات أوراق مالية - 11

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تابع( 
 

 لغبمبسندات صادرة من حكومة سلطنة ُعمان ، اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق  تتضمن

بالريال العماني وتحمل منفذة لاير عماني(. السندات ألف  50.402 -2014) لاير عماني 53.218

كما تتضمن ( سنوياً. %5.5و  %2.75 -2014) %5.5و  %2.75تتراوح بين  بمعدالتفائدة 

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق أذونات خزينة وسندات صكوك صادرة من حكومة سلطنة 

لاير عماني على ألف  636.000: ال شيء( و مبلغ  2014لاير عماني )ألف  43.000عمان بمبلغ 

إلى  %0.64الترتيب. أذونات الخزينة منفذة بالريال العماني وتحمل معدالت عائد يترواح بين 

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق ، بناء على بيان إستحقاق : ال شيء(.   2014)   0.72%

 كالتالي:، هو  التقريراإلستحقاق المتبقي من تاريخ 

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

   أذونات خزينة

 - 36.000 أشهر 3حتى 

 - 7.000 أشهر 9و  3بين 

   سندات حكومية

 48.402 50.419 سنوات 5إلى  1

 2.000 2.800 سنوات 5أكثر من 

   سندات صكوك

 - 636 سنوات 5سنة إلى بين 
   

   

 96.855 50.402 
   

 

 أخرى أصول - 12

   

 28.559 21.133 مديونيات العمالء مقابل القبوالت

 3.999 5.072 فوائد مستحقة القبض

 1.372 4.503 مستحقة القبضرسوم 

 1.391 2.159 مدفوعات مقدماً 

 - - شيكات مقاصة

 1.788 2.126 مستحق القبض من عمالء اإلستثمار

 220 148 (33)إيضاح  القيمة العادلة الموجبة لألدوات المشتقة

 4.558 5.715 أخرى
   

   

 40.856 41.887 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 ممتلكات ومعدات  - 13
  

 أرض 

 ومباني

 

 معدات 

 حاسب آلي

 

معدات وأثاث 

 وتركيبات

 

 

 سيارات

 أعمال

 رأسمالية

 قيد التنفيذ

 

 

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

       

 46.473 988 569 8.751 14.747 21.418 2014يناير  1في 

 5.079 971 133 510 743 2.722 إضافات

 - (713) - 373 340 - تحويالت 

 (153) - (137) (7) (9) - إستبعادات
       

       

 51.399 1.246 565 9.627 15.821 24.140 2015يناير  1في 

 2.669 875 173 724 897 - إضافات

 - (1.693) - 279 1.414 - تحويالت 

 (2.675) - (106) - - (2.569) إستبعادات
       

       

 51.393 428 632 10.630 18.132 21.571 2015ديسمبر  31في 
       

       إستهالك

 19.663 - 458 5.774 10.491 2.940 2014يناير  1في 

 2.536 - 28 875 1.021 612 لسنةلمحمل 

 (122) - (109) (4) (9) - إستبعاداتمتعلق ب
 

 

      

       

 22.077 - 377 6.645 11.503 3.552 2015يناير  1في 

 3.411 - 94 1.238 1.489 590 لسنةلمحمل 

 (2.660) - (91) - - (2.569) إستبعاداتمتعلق ب
 

 

      

       

 22.828 - 380 7.883 12.992 1.573 2015ديسمبر  31في 
       

       القيمة الدفترية

 28.565 428 252 2.747 5.140 19.998 2015ديسمبر  31في 
       

       

 29.322 1.246 188 2.982 4.318 20.588 2014ديسمبر  31في 
2       
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  مستحق لبنوك - 14

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 5.891 5.809 حسابات جارية

 - 3.595 قبوالت سوق المال
   

 9.404 5.891 
   

   

   
  ودائع من عمالء - 15

   

 666.490 693.265 ودائع ألجل

 586.856 668.923 حسابات تحت الطلب

 214.967 238.974 حسابات توفير
   

   

 1.601.162 1.468.313 
   

 

 فيما يلي تركيز ودائع العمالء حسب القطاع الحكومي والقطاع الخاص:
 

 2015 2014 

 ُعماني لاير لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 1.057.617 1.180.459 قطاع خاص

 410.696 420.703 قطاع حكومي
   

   

 1.601.162 1.468.313 
   

   

 

 ودائع عمالء الخدمات المصرفية اإلسالمية
 

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

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 10.407 41.416 قبوالت الوكالة

 913 6.042 قرض -حسابات جارية 

 1.170 1.927 حسابات المضاربة
   

   

 49.385 12.490 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إلتزامات أخرى - 16

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 28.559 21.133 إلتزامات مقابل قبوالت 

 23.329 19.403 مستحق الدفع لعمالء اإلستثمار

 7.537 13.881 مصروفات مستحقة ودائنيات أخرى

 6.896 9.567 فوائد مستحقة الدفع

 4.249 3.821 كفاالت وشيكات مصدقة

 2.279 2.297 أ( 16)إيضاح مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 1.741 1.508 فوائد وعموالت مستلمة مقدماً 

 202 141 (34القيمة العادلة السالبة لألدوات المشتقة )إيضاح 
   

   

 71.751 74.792 
   

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  . أ.16

   

 2.283 2.279 يناير  1في 

 376 380 للسنةمحمل 

 (380) (362) السنةمدفوعات لموظفين خالل 
   

   

 2.279 2.297 ديسمبر  31في 
   

 

 سندات ثانوية - 17

كفاية رأس المال والوفاء بمتطلبات التمويل ، قام البنك بزيادة رأس المال عن طريق  تعزيزمن أجل 

 سندات ثانوية وقروض. 
 

 سندات ثانوية (أ

سندات غير قابلة للتحويل غير مضمونة ثانوية كتتاب خاص إمن خالل  2012أصدر البنك في أبريل 

لاير عماني( لمدة خمس سنوات  1وحدة قيمة كل منها  50.000.000مليون لاير عماني ) 50 بمبلغ

. لووشهر واحد. السندات مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية وهي قابلة للتحويل من خالل التدا

تدفع نصف سنوياً مع دفع  سنوياً( %5.5: 2014سنوياً ) %5.5قدره  تحمل السندات سعر فائدة ثابت

 أصل المبلغ عند االستحقاق.
 

 قروض ثانوية (ب

مليون لاير عماني ، وهو ما يتماشى  20على قروض ثانوية بمبلغ 2015في نوفمبر حصل البنك 

لرأس المال ، لمدة خمس سنوات وستة أشهر. تحمل القروض  2 األساس 3مع متطلبات بازل 

 سنوياً وتدفع نصف سنوياً مع دفع أصل المبلغ عند اإلستحقاق. %5.5معدل فائدة ثابت قدره 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 ضرائب - 18

 2015 2014 

 ُعمانيلاير  لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

   األرباح أو الخسائربيان 

 3.940 4.091 ةالحالي السنة

 - (186) السنوات السابقة

 46 (41) ضرائب مؤجلة
   

   

 3.864 3.986 
   

   بيان المركز المالي

 3.917 4.085 ةالحالي السنة

 319 278 إلتزام ضريبي مؤجل
   

   

 4.363 4.236 
   

   مؤجل إلتزام ضريبي

 273 319 يناير   1في 

 46 (41) الحركة للسنة 
   

   

 319 278 ديسمبر  31في 
   

 

البنك خاضع لضريبة الدخل وفقاً لقوانين الضريبة بسلطنة ُعمان.  معدل الضريبة المطبق على البنك 

المحاسبي للعام ألغراض ، تمت تسوية الربح  . من أجل تحديد مصروف الضريبة للعام%12هو 

عد ب ق بكل من اإليرادات والمصروفات.الضريبة. تتضمن التسويات ألغراض الضريبة بنود تتعل

 (. %11.93 – 2014) %12.22 بنسبة ، يقدر متوسط المعدل الضريبي الفعلي إدخال تلك التسويات
 

 (.%12 – 2014) %12تم إدراج اإللتزام الضريبي المؤجل بواقع المعدل الفعلي وقدره 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( ضرائب - 18
 

 التسوية بين الربح قبل الضريبة ومصروف الضريبة مبينة فيما يلي:
 

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 

 32.386 32.875 الربح قبل الضريبة 
   

   

 بعد الخصم القانوني %12الضريبة حسـب المعدل المطبق 

 3.883 3.941 (%12 – 2014لاير ُعماني ) 30.000البالغ 

 46 (41) لفروق المؤقتة لاألثر الضريبي 

 األثر الضريبي للدخل غير الخاضع للضريبة والمصروفات غير

 11 5 القابلة للخصم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة 
   

 46 (41) يضاف: إلتزام ضريبي مؤجل مكّون خالل السنة
   

 3.986 3.864  مصروف الضريبة للسنة
   

 

 موقف الربوط الضريبية
 2011.  لم يتم اإلنتهاء من الربوط عن األعوام من 2010 عام تم اإلنتهاء من الربوط الضريبية حتى

نتهاء لتزامات مستقبلية حال اإلإمن قبل السلطات الضريبية. ترى اإلدارة أن البنك لن يتكبد  2014إلى 

 من الربوط الضريبية المعلقة مقارنةً مع المخصص القائم الذي تم تكوينه.
 

 رأس المال  - 19
 منرأس المال المصدر  ويتكونلاير عماني  200.000.000 هورأس المال المصرح به 

 لاير عماني.  0.100سهم مدفوعة بالكامل قيمة كل منها  1.160.000.000
 

 :تاريخ التقرير كالتاليالبنك في  كان مساهمو
 

  

 بلد التأسيس

نسبة 

 الحيازة

 

2015 

 

2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني %  

 باآلالف باآلالف   
     

 59.149 59.149 50.99 سلطنة ُعمان .ع.عش.مالشركة الُعمانية العالمية للتنمية واإلستثمار 

 56.840 56.840 49.00 األردن البنك العربي ش.م.ع

 11 11    0.01 سلطنة ُعمان الشركة الُعمانية لخدمات اإلستثمار  ش.م.ع.م
   

 

  

  100.00 116.000 116.000 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إحتياطي قانوني - 20

من أرباحه  %10، على البنك تحويل نسبة 1974من قانون الشركات التجارية لعام  106طبقاً للمادة 

إلى حساب إحتياطي قانوني إلى أن يبلغ الرصيد المتراكم لإلحتياطي  السنةبعد خصم الضرائب عن 

 هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.ساوي ثلث رأسمال البنك المدفوع. على األقل ما ي

 

 إحتياطي عام - 21

إلى "إحتياطي عام" من أجل مواجهة أية  السنةلقد وضع البنك سياسة لتجنيب جزءاً من صافي أرباح 

 حاالت طارئة غير متوقعة.

 

 إحتياطي دين ثانوي - 22

من السندات الثانوية من الربح بعد الضريبة  ٪20يل تم تكوين احتياطي دين ثانوي عن طريق تحو

للسنة. يتطلب البنك المركزي العماني بأن يتم تكوين احتياطي جانباً سنوياً للدين الثانوي الذي من 

(. إن االحتياطي قابل للتحويل إلى األرباح 17المقرر أن يستحق خالل خمس سنوات )راجع إيضاح 

 الثانوية.المحتجزة عند إستحقاق السندات 

 

 توزيعات أرباح نقدية مقترحة ومدفوعة  - 23

مليون 11.60 لاير عماني للسهم مجموعها 0،010قترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بواقع إ

لاير عماني للسهم مجموعها  0.012بواقع  - 2014) 2015ديسمبر  31لاير ُعماني للسنة المنتهية في 

وسيتم تقديم مشروع قرار للموافقة على توزيعات األرباح من قبل مليون لاير ُعماني(. 13.92

 المساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية.

 

 إيرادات فوائد - 24
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 56.723 62.766 قروض وسلف

 169 253 إيداعات لدى بنوك وأسواق نقد أخرى

 215 238 ودائع شهادة

 803 1.198 سندات تنمية حكومة سلطنة ُعمان
   

   

 64.455 57.910 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 مصروفات فوائد - 25

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  - 26
 

 

 

 

 

 

 إيرادات اإلستثمار - 27
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيرادات تشغيل أخرى - 28

  

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 9.489 10.414 ألجلودائع 

 2.758 2.839 سندات ثانوية 

 766 1.001 حسابات تحت الطلب

 632 772 إقتراضات بنكية

 422 295 حسابات توفير
   

   

 15.321 14.067 

   

 21.629 23.934 إيرادات الرسوم والعموالت

 (2.154) (2.658) والعموالتمصروفات الرسوم 
   

   

 21.276 19.475 

 
  

 من خالل األرباحمن األصول المالية بالقيمة العادلة 
   الخسائر أو 

 50 (133) تغيرات القيمة العادلة

 1.751 1.767 أرباح بيع إستثمارات

 1.043 828 إيرادات توزيعات أرباح
   

   

 2.462 2.844 

 
  

 4.564 5.239 إيرادات صرف عملة أجنبية

 869 1.359 من نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية إيرادات 

 221 284 إيرادات أخرى
   

   

 6.882 5.654 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 مصروفات تشغيل  -29

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الربح من بيع أصول غير مصرفية -30

، قام البنك ببيع مبنى مقر عمله القديم في روي ، نظراً إلنتقال عمليات المكتب           2015خالل يوليو 

الرئيسي إلى مبنى جديد في الغبرة. سوف يستمر فرع روي في العمل من خالل المبنى القديم بموجب 

  إتفاقية إيجار تشغيلي. 

  

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 22.669 25.721 تكاليف العاملين )أنظر أدناه(

 10.890 12.488 مصروفات تشغيل أخرى

 2.536 3.411 إستهالك

 1.190 1.770 مصروفات تشغيل نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية

 131 133 أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 
   

   

 43.523 37.416 

   

   تفاصيل تكاليف العاملين كالتالي:

 15.395 17.213 رواتب

 3.319 3.660 بدالت

 1.320 1.769 تكاليف التأمينات اإلجتماعية

 376 380 مكافآت نهاية الخدمة

 2.259 2.699 تكاليف أخرى
   

   

 25.721 22.669 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31ية في للسنة المنته

 

  العائد للسهم الواحد - 31

ما المنسوب إلى المساهمين العاديين ك السنةاألساسية على أساس ربح  العائد للسهم الواحديتم احتساب 

 يلي:

 2015 2014 
   

 28.400 29.011 )لاير ُعماني باآلالف( السنةربح 
   

 116.000.000 1.160.000.000 سنةخالل الالمتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 
   

 0.024 0.025 األساسية )لاير ُعماني( العائد للسهم الواحد
 

رض لم يتم عالعائد األساسي للسهم هو ربح الفترة مقسم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة. 

عند  نصيب السهم في األرباحالربح المخفض للسهم لعدم إصدار البنك ألدوات قد يكون لها تأثير على 

 .تحويلها

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  - 32
 

 خدمات إدارة مع مساهم إتفاقية

األردن ، وهو مساهم.  بلغت أتعاب اإلدارة خالل  –إدارة مع البنك العربي ش.م.ع  إتفاقيةأبرم البنك 

 84.000 -2014عماني )لاير  87.000 تفاقيةاإلبمقتضى  2015ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 لاير عماني(.
 

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

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

 كما يلي:

 

2015 

مساهمون 

  رئيسيون

 

 آخرون

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف باآلالف 
    

 66.449 51.449 15.000 قروض وسلف

 8.183 7.454 729 ودائع عمالء

 557 557 - إستثمار

 122 122 - مستحق الى عمالء االستثمار

 57 57 - مستحق من عمالء االستثمار

 21.764 - 21.764 مستحق من بنوك

 5.865 - 5.865 مستحق لبنوك

 57.750 - 57.750 تسهيالت إئتمانية سارية المفعول

 207.535 1.860 205.675 خطابات إعتماد وضمانات وقبوالت
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( أطراف ذات عالقةمعامالت مع   - 32
 

  )تابع( معامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
 

 

2014 

مساهمون 

  رئيسيون

 

 آخرون

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف باآلالف 
    

 49.868 30.368 19.500 قروض وسلف

 8.900 6.713 2.187 ودائع عمالء

 663 61 602 االستثمارمستحق الى عمالء 

  2.259 1.990 269 مستحق من عمالء االستثمار

 1.449 430 1.019 إستثمارات 

 10.673 - 10.673 مستحق من بنوك

 2.203 - 2.203 مستحق لبنوك

 48.125 - 48.125 تسهيالت إئتمانية سارية المفعول

 204.249 4.031 200.218 خطابات إعتماد وضمانات وقبوالت

 

 حركة القروض والسلف المقدمة إلى أطراف ذات عالقة:
 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف 
   

 35.817 49.868 2015يناير  1في 

 70.435 107.945 السنةمصروف خالل 

 (56.384) (91.364) السنةالمسدد خالل 
   

   

 49.868 66.449 2015ديسمبر  31في 

 

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

 .لم يتم تحديد أو إدراج( -2014ولم يتم إدراج أي مخصص إلنخفاض القيمة )
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تابع( أطراف ذات عالقةمعامالت مع   - 32
 

المبالغ التالية المتعلقة بمعامالت مع  بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرىيتضمن 

 أطراف ذات عالقة:
 

 

 2015ديسمبر  31

مساهمون 

  رئيسيون

 

 آخرون

 

 اإلجمالي
 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني
 

 باالالف باالالف باالالف
    

 1.793 986 807 إيرادات فوائد وعمولة

 464 1 463 مصروفات فوائد
 

  2014ديسمبر  31

    

 7.408 7.248 160 إيرادات فوائد وعمولة

 453 34 419 مصروفات فوائد
 

 تعويضات لإلدارة العليا

مكافآت الموظفين اآلخرين وموظفي اإلدارة كانت . 29مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مبينة باإليضاح 

 الرئيسيين خالل السنة كالتالي: 

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باالالف باالالف 
   

 950 1.079 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 

 81 101 مكافآت نهاية الخدمة
   

   

 1.180 1.031 

 

 نقد وما يماثل النقدال - 33

   

 114.397 192.124 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

 200.000 - شهادات إيداع

 95.758 83.226 مستحق من بنوك 

 (5.891) (9.404) ناقصاً: مستحق لبنوك

 ودائع مقيدة مدرجة ضمن األرصدة لدى البنك المركزي

 (500) (500) العماني 
   

   

 265.446 403.764 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 األدوات المالية المشتقة  - 34
كانت هناك عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية نيابة عن عمالء جميعها تستحق خالل  التقرير ،بتاريخ 

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

هذه القيم العادلة يمكن تلخيص بأسعار أسواق األوراق المالية النشطة ألصول أو إلتزامات مطابقة. 

 والمبالغ المتعاقد عليها اإلعتبارية كما يلي:
 

القيمة االعتبارية وفقا      

 لشروط االستحقاق

    

      

إلى  3من 

 شهر 12

  3خالل 

  اشهر

القيمة 

 االعتبارية

 القيمة 

 السالبة  العادلة

 القيمة 

 العادلة الموجبة 

 

  لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني

  باالالف باالالف باالالف باالالف باالالف
      

 2015ديسمبر  31     

 عقود شراء 148 - 12.377 8.326 4.051

 عقود بيع - (141) (12.370) (8.321) (4.049)
      

      

2 5 7 (141) 148  
      

 
      

 2014ديسمبر  31     

 عقود شراء 220 - 23.501 19.800 3.701

 عقود بيع - (202) (23.483) (19.786) (3.697)
      

      

4 14 18 (202) 220  
      

 

 إلتزامات عرضية وإرتباطات - 35
 

 إعتمادات مستندية وضمانات  )أ(
إن البنك طرف في أدوات مالية مصنفة خارج بيان المركز المالي تعرضه في سياق أعماله اإلعتيادية 

لمخاطر اإلئتمان لمقابلة إحتياجات التمويل لعمالئه.  وتتضمن تلك األدوات المالية إعتمادات مستندية 

 لتقديم اإلئتمان وكفاالت.قائمة وكفاالت مالية ألطراف ثالثة وإرتباطات 
 

إن تعرض البنك لمخاطر اإلئتمان في حالة عدم إلتزام الطرف اآلخر بتلك األدوات المالية يتمثل بقيمة 

إال أنه وبصورة عامة تكون مخاطر اإلئتمان على تلك المعامالت قد أو المبلغ اإلفتراضي لألداة. الع

، يمكن إلغاء بعض اإلرتباطات لتمديد  باإلضافة إلى ذلكيمة العقد أو المبلغ اإلفتراضي. أقل من ق

 اإلئتمان في أي وقت حسب رأي البنك.
 

إن المخاطر الموجودة هي في األساس نفس مخاطر اإلئتمان الموجودة في منح تسهيالت القروض 

ن م وبالتالي فإن تلك المعامالت تخضع لنفس نظام اإلئتمان وإدارة محافظ القروض ومتطلبات الضمان

 العمالء الذي يتقدمون بطلب القروض والسلف.
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تابع( إلتزامات عرضية وإرتباطات - 35
 

 )تابع( إعتمادات مستندية وضمانات )أ(
 

 ديسمبر كما يلي: 31كما في قيمة العقد القائمة أو المبالغ اإلعتبارية لتلك األدوات كانت 
 

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف 
   

 396.893 233.862 إعتمادات مستندية

 421.259 484.750 ضمانات

 96.862 141.250 ضمانات مالية
   

   

 859.862 915.014 

 

               لاير ُعماني ألف  530.135بلغت اإلعتمادات المستندية والضمانات المغطاة بكفالة بنوك أخرى 

 لاير ُعماني(.ألف  644.109.000 – 2014)
 

 165.000 -2014لاير عماني )ألف  159.000مبلغ وقدره  اإلعتمادات المستندية والضماناتتشمل 

 لاير عماني( عائد لقروض غير ملتزمة. ألف 
 

 تركيز اإلعتمادات المستندية والضمانات والكفاالت حسب القطاع اإلقتصادي كما يلي: 
 

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف 
   

 331.549 183.361 تجارة تصدير

 270.152 278.561 إنشاءات

 74.500 73.018 حكومة

 20.660 20.326 نقل

 64.982 50.100 تجارة إستيراد

 131.834 235.108 منافع

 10.745 3.589 خدمات

 5.173 12.841 تجارة جملة وتجزئة

 5.419 2.958 تصنيع
   

   

 859.862 915.014 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( عرضية وإرتباطاتإلتزامات  - 35
 

 إرتباطات رأسمالية )ب(
 363.000بلغت اإلرتباطات الرأسمالية القائمة فيما يتعلق بشراء ممتلكات ومعدات  التقرير ،بتاريخ 

 لاير ُعماني(. ألف  672.000 – 2014لاير ُعماني )ألف 
 

 إرتباطات قروض غير مسحوبة  )ج(
 – 2014لاير ُعماني ) 58.448بلغت إرتباطات القروض غير المسعععععحوبة القائمة  التقرير ،بتاريخ 

كل إلتزام قرض غير مسععحوب يتم تضععمينه في نطاق الوقت الذي يحتوي  لاير ُعماني(.  642.000

 على أقرب موعد يمكن سحبه.
 

 :التالية( أعاله متوقع بلورتها خالل الفترات جاإللتزامات الموضحة في )ب( و )
 

  

 حتى عام واحد

من عام إلى 

 خمسة أعوام

 أكثر من 

 ة أعوامخمس

 

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

2015     
     

 363 - -  363 إلتزامات رأسمالية

 58.448 - 58.448 - إلتزامات قروض غير مسحوبة 
     

2014     
     

 861 - - 861 إلتزامات رأسمالية

 642 - 642 - إلتزامات قروض غير مسحوبة 

 

 المطالبات القانونية  )د( 
التقاضي أمر شائع في القطاع المصرفي نظراً لطبيعة أعماله. يوجد لدى البنك بروتوكول ثابت للتعامل 

، وتم تقدير قيمة األضرار  المهنيةمع مثل هذه المطالبات القانونية. بمجرد الحصول على المشورة 

، يقوم البنك بإجراء التعديالت إلحتساب مطالبات األضرار التي يجوز أن تكون لها  بصورة معقولة

، يوجد لدى البنك بعض مطالبات قانونية لم يتم  تأثير معاكس على مركزه المالي. كما في نهاية السنة

 جوهري على البيانات المالية للبنك.حلها والتي ال يتوقع أن يكون لها أي تأثير 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إستحقاق األصول واإللتزامات - 36

وضع البنك سياسات إلدارة مخاطر السيولة الناشئة عن عدم تطابق اإلستحقاق النهائي لألصول 

يوضح الجدول التالي التدفقات . 4-2-5كما تم شرحه باإليضاح رقم  المركز الماليبيان واإللتزامات في 

النقدية مستحقة القبض للبنك ومستحقة الدفع عليه ضمن األصول واإللتزامات المشتقة وغير المشتقة 

 .التقريرحسب فترات اإلستحقاق المتبقية المقدرة بتاريخ 
      

 

 

2015 

 تحت الطلب 

خالل ثالثة  أو

 أشهر

 

 ثالثة أشهر 

 شهرا   12إلى 

 

سنة إلى خمس 

 سنوات

 

أكثر من خمس 

 سنوات

 

 

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

      

      أصول

 نقدية وأرصدة لدى البنك

 192.124 15.159 17.058 22.916 136.991 المركزي الُعماني 

 - - - - - شهادات إيداع

 83.226 - - - 83.226 مستحق من بنوك

 1.519.571 642.695 402.083 179.139 295.654 قروض وسلف 

 118.357 22.800 30.050 8.510 56.997 إستثمارات أوراق مالية

 40.856 21 380 7.784 32.671 أصول أخرى

 28.565 28.565 - - - ممتلكات ومعدات
      

      

 1.982.699 709.240 449.571 218.349 605.539 إجمالي األصول
      

      إلتزامات

 9.404 - - - 9.404 مستحق لبنوك

 1.601.162 309.059 359.919 483.106 449.078 ودائع من عمالء

 71.751 215 5.739 9.620 56.177 إلتزامات أخرى

 70.000 20.000 50.000 - - ثانويةسندات 

 4.363 - - 278 4.085 ضرائب
      

      

 1.756.680 329.274 415.658 493.004 518.744 إجمالي اإللتزامات
      

      

 226.019 379.966 33.913 (274.655) 86.795 صافي األصول 
      

      

عقود صرف عمالت أجنبية آجلة 

      (32بمبالغ فرضية )إيضاح 

 12.377 - - 4.051 8.326 عقود شراء

 (12.370) - - (4.049) (8.321) عقود بيع
      

 5 2 - - 7 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( واإللتزاماتإستحقاق األصول  - 36
 

      

 

 

2014 

 تحت الطلب 

خالل ثالثة  أو

 أشهر

 

 ثالثة أشهر 

 شهراً  12إلى 

 

سنة إلى خمس 

 سنوات

 

أكثر من خمس 

 سنوات

 

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
      

      أصول

 نقدية وأرصدة لدى البنك

 114.397 11.076 14.115 16.994 72.212 المركزي الُعماني 

 200.000 - - - 200.000 شهادات إيداع

 95.758 - - - 95.758 مستحق من بنوك

 1.259.836 538.873 318.882 148.369 253.712 قروض وسلف 

 74.891 22.000 28.908 - 23.983 إستثمارات أوراق مالية

 41.887 7 533 5.563 35.784 أصول أخرى

 29.322 29.322 - - - ممتلكات ومعدات
      

      

 1.816.091 601.278 362.438 170.926 681.449 إجمالي األصول
      

      إلتزامات

 5.891 - - - 5.891 مستحق لبنوك

 1.468.313 266.844 488.998 290.732 421.739 ودائع من عمالء

 74.792 119 7.332 2.674 64.667 إلتزامات أخرى

 50.000 - 50.000 - - سندات ثانوية

 4.236 - - 319 3.917 ضرائب
      

      

 1.603.232 266.963 546.330 293.725 496.214 إجمالي اإللتزامات
      

      

 212.859 334.315 (183.892) (122.799) 185.235 صافي األصول 
      

      

عقود صرف عمالت أجنبية آجلة 

      (33بمبالغ فرضية )إيضاح 

 23.501 - - 3.701 19.800 عقود شراء

 (23.482) - - (3.697) (19.785) عقود بيع
      

 15 4 - - 19 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( إستحقاق األصول واإللتزامات - 36
 

عقود ل النسبةبللبنك.  لإللتزامات العرضية واإلرتباطاتالتعاقدية  اإلستحقاقاتيبين الجدول التالي أدناه 

تم التي يمكن أن يفترة  ألبكر الحد األقصى لمقدار الضمان يتم تخصيصهفإن ،  الصادرة ضمانال

 .خاللها الضمانإستدعاء 
 

 

 

2015 

 تحت الطلب 

 خالل ثالثة أو

 أشهر

 

أشهر  ثالثة

 شهرا   12إلى 

 

 سنة إلى 

 خمس سنوات

 

أكثر من 

 خمس سنوات

 

 

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

      

 625.999 - 123.571 253.868 248.560 خطابات الضمان 

 233.863 - 5.483 25.374 203.006 خطابات اإلعتماد 
  

 

    

      

 إجمالي اإللتزامات

 589.862 - 129.054 279.242 451.566 واإلرتباطات  
      

2014      

      

 518.121 1.237 182.762 160.585 173.537 خطابات الضمان 

 396.893 - - 741 396.152 خطابات اإلعتماد 
  

 

    

      

 إجمالي اإللتزامات

 915.014 1.237 182.762 161.326 569.689 واإلرتباطات  
      

 

 زامات.قبل انقضاء االلت سيتم سحبها اإلرتباطاتأو  العرضيةيتوقع البنك أن ليس كل من االلتزامات 
 

 اإليضاحي ف ة للبنكض غير المسحوبووالتزامات القرتفاصيل االلتزامات الرأسمالية  عن اإلفصاحتم 

35. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 بيان إعادة تسعير األصول واإللتزامات  - 37
 

  إعادة التسعير أو اإلستحقاق أيهما أسبق. تواريخيرتكز بيان إعادة التسعير على 
 

   يتم إدراج أصول وإلتزامات البنك بالقيمة الدفترية.
 

 

2015 

متوسط معدل 

 الفعليالفائدة 

 خالل 

 ثالثة أشهر

أربعة أشهر 

 شهرا   12إلى 

 سنة إلى

 خمس سنوات

 أكثر من 

 خمس سنوات

غير محمل 

 بفوائد

 

 اإلجمالي

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

        

        أصول

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 

 192.124 191.624 500 - - - 001. الُعماني

 83.226 58.826 - - - 24.400 31.0 مستحق من بنوك

 1.519.571 8.815 44.360 914.566 220.211 331.619 4.63 قروض وسلف 

 21.502 21.502 - - - -   إستثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة

 96.855 - 22.800 29.545 8.510 36.000 1.31 محتفظ بها حتى اإلستحقاق –إستثمارات 

 40.856 35.784 - - - 5.072  أصول أخرى

 28.565 28.565 - - - -  ومعداتممتلكات 
 

 
      

        

 1.982.699 345.116 67.660 944.111 228.721 397.091  إجمالي األصول
 

 
      

        إلتزامات

 9.404 9.404 - - - -  مستحق لبنوك

 1.601.162 706.185 12.425 210.657 278.597 393.298 79.0 ودائع من عمالء

 71.751 62.184 - - - 9.567 - أخرىإلتزامات 

 70.000 - 20.000 50.000 - - 5.50 سندات ثانوية

 4.363 4.363 - - - -  ضرائب
 

 
      

        

 1.756.680 782.136 32.425 260.657 278.597 402.865  إجمالي اإللتزامات
 

 
      

        

 226.019 (437.020) 35.235 683.454 (49.876) (5.774)  الفرق اإلجمالي لحساسية سعر الفائدة
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع(بيان إعادة تسعير األصول واإللتزامات  - 37
 

 

2014 

متوسط معدل 

 الفائدة الفعلي

 خالل 

 ثالثة أشهر

أربعة أشهر 

 شهراً  12إلى 

 سنة إلى

 خمس سنوات

 أكثر من 

 خمس سنوات

غير محمل 

 بفوائد

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني % 

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف  
        

        أصول

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 

 114.397 113.897 500 - - - 1.50 الُعماني

 200.000 - - - - 200.000 0.13 شهادات إيداع

 95.758 26.779 - - - 68.979 34.0 مستحق من بنوك

 1.259.836 7.122 32.670 707.169 246.317 266.558 4.81 قروض وسلف 

 24.489 24.489 - - - - - إستثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة 

 50.402 - 22.000 28.402 - - 54.2 بها حتى اإلستحقاق محتفظ –إستثمارات 

 41.887 37.888 - - - 3.999  أصول أخرى

 29.322 29.322 - - - -  ممتلكات ومعدات
        

        

 1.816.091 239.497 55.170 735.571 246.317 539.536  إجمالي األصول
        

        إلتزامات

 5.891 5.891 - - - -  مستحق لبنوك

 1.468.313 614.829 - 204.257 262.889 386.338 83.0 ودائع من عمالء

 74.792 67.896 - - - 6.896  إلتزامات أخرى

 50.000 - - 50.000 - - 5.50 سندات ثانوية

 4.236 4.236 - - - -  ضرائب
        

        

 1.603.232 692.852 - 254.257 262.889 393.234  إجمالي اإللتزامات
 

 
      

        

 212.589 (355.453) 55.170 481.314 (16.572) 146.302  الفرق اإلجمالي لحساسية سعر الفائدة
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات - 38
 
 

2015  

 

 

 سلطنة ُعمان

 

 دول مجلس 

 التعاون الخليجي 

 

 

 أوروبا

 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 

 

 أخرى

 

 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
       

       أصول

 192.124 - - - - 192.124 وأرصدة لدى البنك المركزي الُعمانينقدية 

 83.226 828 16.791 13.733 29.878 21.996 مستحق من بنوك

 1.519.571 - - - - 1.519.571 قروض وسلف 

 118.357 1.310 - - 6.654 110.393 إستثمارات أوراق مالية 

 40.856 - - - - 40.856 أصول أخرى

 28.565 - - - - 28.565 ممتلكات ومعدات
       

       

 1.982.699 2.138 16.791 13.733 36.532 1.913.505 إجمالي األصول
       

       إلتزامات

 9.404 445 - 424 7.823 712 مستحق لبنوك

 1.601.162 - - - - 1.601.162 ودائع من عمالء

 71.751 - - - - 71.751 إلتزامات أخرى

 70.000 - - - - 70.000 ثانويةسندات 

 4.363 - - - - 4.363 ضرائب
       

       

 1.756.680 445 - 424 7.823 1.747.988 إجمالي اإللتزامات
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات - 38

 
 

2014  

 

 

 سلطنة ُعمان

 

 دول مجلس 

 التعاون الخليجي 

 

 

 أوروبا

 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 

 

 أخرى

 

 

 اإلجمالي

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

 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
       

       أصول

 114.397 - - - - 114.397 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

 200.000 - - - - 200.000 شهادات إيداع

 95.758 987 8.028 8.007 35.150 43.586 مستحق من بنوك

 1.259.836 - - - - 1.259.836 قروض وسلف 

 74.891 673 - 394 6.143 67.681 إستثمارات أوراق مالية 

 41.887 - - - - 41.887 أخرىأصول 

 29.322 - - - - 29.322 ممتلكات ومعدات
       

       

 1.816.091 1.660 8.028 8.401 41.293 1.756.709 إجمالي األصول
       

       إلتزامات

 5.891 286 262 1.216 4.065 62 مستحق لبنوك

 1.468.313 - - - - 1.468.313 ودائع من عمالء

 74.792 - - - - 74.792 إلتزامات أخرى

 50.000 - - - - 50.000 سندات ثانوية

 4.236 - - - - 4.236 ضرائب
       

       

 1.603.232 286 262 1.216 4.065 1.597.403 إجمالي اإللتزامات
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 التركيز حسب العمالء - 39
  

 مستحق 

 بنوك من

 إجمالي 

 القروض

 والسلف

 

 إستثمارات 

 في أوراق مالية

 

 ودائع 

 من عمالء

 

إلتزامات 

 لبنوك ةمستحق

 

 إلتزامات 

 عرضية
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
       

2015       

 200 - 445.575 - 635.288 - أفراد

 683.066 9.404 734.884 21.503 927.138 83.226 شركات

 176.596 - 420.703 96.854 1.958 - جهات حكومية
       

       

 83.226 1.564.384 118.357 1.601.162 9.404 859.862 
       

       
2014       

 35 - 395.717 - 528.666 - أفراد

 577.901 5.891 661.900 24.489 764.777 95.758 شركات

 337.078 - 410.696 50.402 3.383 - جهات حكومية
       

       

 95.758 1.296.826 74.891 1.468.313 5.891 915.014 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 معلومات القطاع - 40

سلطنة عمان. بيد أن البنك قد حقق وهو ،  البنك بشكل أساسي في موقع جغرافي واحد فقطيعمل 

إيرادات الفوائد وتكبد مصاريف الفوائد على حساب إيداعات وإقتراضات في سوق المال مع مصارف 

 . 2015ديسمبر  31خارج سلطنة عمان كما في 

المعلومات المتعلقة بالمستحقة من البنوك والمستحقة للبنوك هي على أساس المواقع الجغرافية للسنتين 

 .38في اإليضاح  مبينة 2014و  2015ديسمبر  31تهيتين في المن
 

يتم و .قطاعات تشغيلية على أساس المنتجات والخدمات خمسألغراض إدارية ، يتم تنظيم البنك إلى 

 لتالي:على النحو ا تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية تحت مسمى "اليُسر". القطاعات التشغيلية هي
 

، والسحب على المكشوف ، وبطاقات االئتمان  القروض الشخصية الفردية التجزئة المصرفية

 ومرافق نقل األموال.

لمصرفية االخدمات 

 للشركات

القروض المصرفية للشركات وغيرها من التسهيالت االئتمانية للعمالء من 

 الشركات والمؤسسات.

الخدمات المصرفية 

 االستثمارية

على المنتجات والخدمات االستثمارية  الخدمات إلدارة األصول التي تنطوي

للمستثمرين من المؤسسات والوسطاء وغيرها من الخدمات المصرفية 

االستثمارية بما في ذلك تمويل الشركات وعمليات االندماج وتقديم المشورة 

 للتملكات، وتقديم المشورة المتخصصة المالية والتجارية.

 دعم ووظائف 

 غير مخصصة

 

 من المهام المركزية.الخزانة وغيرها 

الخدمات المصرفية 

 اإلسالمية

تتضمن المنتجات والخدمات المتماشية مع الشريعة اإلسالمية ، اإلجارة ، 

 المشاركة المتناقصة.المضاربة ، المرابحة و

 

تقوم االدارة بحساب نتائج التشغيل للقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقة 

بتخصيص الموارد وتقييم االداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية التي في 

بعض النواحي تقاس بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية في البيانات المالية. التكاليف التي 

 اعات التشغيل.تتكبدها المهام المركزية يتم إدارتها على أساس مجموعة وال تخصص لقط
 

، ممتلكات  مستحق من بنوكال،  يداعاإلشهادات ،  رصدة لدى البنك المركزي العمانياألنقدية وال

وجد إيرادات من التعامالت مع عميل خارجي تال  ومعدات وأصول أخرى هي أصول غير مخصصة.

 .2014أو  2015أو أكثر من اجمالى إيرادات البنك في سنة  ٪10 تهواحد أو الطرف المقابل بلغت نسب
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( معلومات القطاع - 40
   المصرفية التقليدية 

 

 

2015 

 

التجزئة 

 المصرفية

الخدمات 

المصرفية 

 للشركات

الخدمات 

المصرفية 

 اإلستثمارية 

دعم ووظائف 

غير 

 اليسر مخصصة

 

 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

 باآلالف باالالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 
       

 64.455 - 1.749 - 32.136 30.570 إيرادات فوائد 

 (15.321) - (3.611) - (10.466) (1.244) فوائدمصروفات 

 30.620 1.359 2.545 4.318 9.929 12.469 إيرادات تشغيل أخرى
       

       

 79.754 1.359 683 4.318 31.599 41.795 إجمالي إيرادات التشغيل 
       

       

 1.982.699 62.311 408.582 41.944 883.637 586.225 أصول
       

       

 1.756.680 51.878 111.082 41.944 1.103.377 448.399 إلتزامات
       

       

 44.813 799 - - 25.041 18.973 مخصص إنخفاض القيمة
       

       

 

2014 
      

       

 57.910 - 1.187 - 27.188 29.535 إيرادات فوائد 

 (14.067) - (3.390) - (9.063) (1.614) مصروفات فوائد

 27.973 869 1.470 5.256 7.455 12.923 إيرادات تشغيل أخرى
       

       

 71.816 869 (733) 5.256 25.580 40.844 إجمالي إيرادات التشغيل 
       

       

 1.816.091 23.154 503.004 50.922 741.089 497.922 أصول
       

       

 1.603.232 13.169 85.105 49.134 1.072.596 383.228 إلتزامات
       

       

 36.990 355 - - 20.503 16.132 مخصص إنخفاض القيمة
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 )تابع( 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 األنشطة اإلئتمانية - 41
أنشطة إدارة إستثمارات كوكيل عن الغير ومدير إلستثمار أموال تتكون أنشطة البنك اإلئتمانية من 

وإستثمارات أفراد. وقد بلغ مجموع أموال اإلستثمار المدارة غير المدرجة في بيان المركز المالي 

 للبنك كما يلي:

 2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني  

 باآلالف باآلالف 
   

 402.329 288.283 األموال المدارة
   

 

 الموافقة على البيانات المالية  - 42

 مارس10 ريح بإصدارها فيل مجلس اإلدارة والتصذه البيانات المالية من قبى هتمت الموافقة عل

2016. 

 

 


