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٧
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

بیان المركز المالي
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٢٠١٦٢٠١٥احإیض
لایر ُعماني لایر ُعماني 

باآلالفباآلالف
األصول

٧٢٥٣٫١٠٦١٩٢٫١٢٤وأرصدة لدى البنك المركزي الُعمانيیةنقد
٨٣٠٫٠٨٠٨٣٫٢٢٦مستحق من بنوك

٩١٫٥٩٤٫٧٩٩١٫٥١٩٫٥٧١قروض وسلف إلى عمالء  
١٠١١٣٫٩٣٥١١٨٫٣٥٧إستثمارات أوراق مالیة

١١٤٥٫٤٠١٤٠٫٨٥٦خرىأصول أ
١٢٢٨٫٦٥١٢٨٫٥٦٥ممتلكات ومعدات

٢٫٠٦٥٫٩٧٢١٫٩٨٢٫٦٩٩إجمالي األصول
اإللتزامات
١٣١٢٫٠٥٦٩٫٤٠٤نوكبمستحق ل

١٤١٫٦٣٧٫١٥٢١٫٦٠١٫١٦٢ودائع من عمالء
١٥٥٩٫٥٠٣٧١٫٧٥١إلتزامات أخرى

١٧٧٠٫٠٠٠٧٠٫٠٠٠سندات ثانویة 
١٨٤٫١٦٢٤٫٣٦٣ضرائب

١٫٧٨٢٫٨٧٣١٫٧٥٦٫٦٨٠إجمالي اإللتزامات

حقوق المساھمین
١٩١٢٧٫٠٠٠١١٦٫٠٠٠رأس المال

٢٠٣٥٫٨٢١٣٣٫٣٦٨إحتیاطي قانوني
٢١٢٥٫٥٦٠٢٦٫٥٦٠إحتیاطي عام

٢٢٥٤٫٠٠٠٤٠٫٠٠٠إحتیاطي دین ثانوي 
-٢٣٢٫٤٠٠إحتیاطي خاص

)٣٫٢٦٠()٧٢(العادلةتغیرات متراكمة في القیمة
٨٫٣٩٠١٣٫٣٥١أرباح محتجزة

٢٥٣٫٠٩٩٢٢٦٫٠١٩المنسوبة إلى مساھمي البنكإجمالي حقوق المساھمین
-١٢٤٣٠٫٠٠٠األوراق الرأسمالیة المستدیمة الشریحة رقم 

٢٨٣٫٠٩٩٢٢٦٫٠١٩إجمالي حقوق المساھمین

٢٫٠٦٥٫٩٧٢١٫٩٨٢٫٦٩٩تاإللتزاماوإجمالي حقوق المساھمین 
				

٨٢١٫٦٣٩٨٥٩٫٨٦٢(أ)٣٧إلتزامات عرضیة وإرتباطات

:ھووقعھا نیابة عن٢٠١٧ینایر ٢٣المالیة بتاریخالبیاناتإصدارإعتمد مجلس اإلدارة

حسینيالأمین 
الرئیس التنفیذي  

رشاد محمد الزبیر
رئیس مجلس اإلدارة

.من ھذه البیانات المالیةاًجزء٤٤إلى ١من المرفقةیضاحاتتشكل اإل



٨
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 
الدخل الشاملبیان 

٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
٢٠١٦٢٠١٥إیضاح

لایر ُعماني لایر ُعماني
باالالفباآلالفالعملیات المستمرة

٢٦٧٧٫٦٦٣٦٤٫٤٥٥إیرادات فوائد
)١٥٫٣٢١()٢٦٫٧٧٧(٢٧مصروفات فوائد

٥٠٫٨٨٦٤٩٫١٣٤صافي إیرادات الفوائد
٢٨١٦٫٣٩٣٢٠٫٤١١صافي إیرادات الرسوم والعموالت 

٢٫٥١١(٢٦٥)٢٩إیرادات إستثمارصافي (خسائر) 
٣٠٥٫٩٨٤٥٫٦٤٩إیرادات تشغیل أخرى

٧٢٫٩٩٨٧٧٫٧٠٥إجمالي اإلیرادات
)٤١٫٩٦٢()٤٥٫٧٨٠(٣١مصروفات تشغیل 

)١٣٫٣٢٧()١٤٫٣٨٤((أ)٩ئر اإلئتمانخساإنخفاض قیمة 
٦٫٧٠٥٧٫٩٧٧(أ)٩خسائر اإلئتمانتحصیالت/محرر من مخصص 

)٤٠٦()٢٫٣٣٦(١٠إنخفاض قیمة إستثمارات متاحة للبیع
٢٢٫٤٠٠ممتلكاتاألرباح من بیع 

١٧٫٢٠٥٣٢٫٣٨٧من العملیات المستمرة األرباح قبل الضرائب
)٣٫٨٠٥()٢٫٥٦١(١٨دخل ضریبة المصروفات 

١٤٫٦٤٤٢٨٫٥٨٢من العملیات المستمرةالسنةأرباح 
العملیات المتوقفة

٣٢٩٫٨٨٢٤٢٩المتوقفةمن العملیاتللسنةالضرائببعداألرباح 
٢٤٫٥٢٦٢٩٫٠١١السنةأرباح 

التي سیتم إعادة شاملة أخرى(مصروفات)إیرادات
ح أو الخسارةتصنیفھا إلى الرب

(٢٫٣٣٧)٨٥٢من إستثمارات متاحة للبیعصافي خسارة خالل السنة
المعاد تحویلھ إلى الربح أو السخارة إلنخفاض قیمة 

٢٫٣٣٦٤٠٦إستثمارات متاحة للبیع
إیرادات (مصروفات) شاملة أخرى للسنة بعد خصم 

)١٫٩٣١(٣٫١٨٨الضرائب

٢٧٫٧١٤٢٧٫٠٨٠لشاملة للسنةإجمالي اإلیرادات ا

الواحد:العائد للسھم
٣٣٠٫٠٢٠٠٫٠٢٥(ر ع)فاألساسي والمخف

٠٫٠١٢٠٫٠٢٥(ر ع)العائد األساسي والمخفف من العملیات المستمرة

من ھذه البیانات المالیة.٤٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  جزءاً



٩
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

مساھمینبیان التغیرات في حقوق ال
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

رأس المالإیضاح
إحتیاطي 
قانونـــي

إحتیاطي 
عـــــــام

إحتیاطي 
دین ثانوي 

إحتیاطي 
خاص

تغیرات 
متراكمة في 

القیمة العادلة
أربــــاح 
محتجزة

األوراق المجموع
الرأسمالیة 
المستدیمة 

الشریحة رقم 
١

إجمالي

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيُعمانيلایر 
باآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

٢٢٦٫٠١٩-١٣٫٣٥١٢٢٦٫٠١٩)٣٫٢٦٠(-٢٠١٦١١٦٫٠٠٠٣٣٫٣٦٨٢٦٫٥٦٠٤٠٫٠٠٠ینایر ١في 
٢٤٫٥٢٦-٢٤٫٥٢٦٢٤٫٥٢٦------ربح السنة

بعد خصم إیرادات شاملة أخرى
٣٫١٨٨-٣٫١٨٨-٣٫١٨٨-----الضرائب

٢٧٫٧١٤-٣٫١٨٨٢٤٫٥٢٦٢٧٫٧١٤-----للسنةإجمالي اإلیرادات الشاملة 
١١٫٠٠٠-١١٫٠٠٠------١٩١١٫٠٠٠إصدار رأس المال

---(٢٫٤٠٠)-٢٫٤٠٠----٢٣محول إلى إحتیاطي خاص
---)٢٫٤٥٣(----٢٫٤٥٣-٢٠محول إلى إحتیاطي قانوني 

---١٫٠٠٠---(١٫٠٠٠)--٢١أرباح محتجزةمحول إلى 
---)١٤٫٠٠٠(--١٤٫٠٠٠---٢٢محول إلى إحتیاطي دین ثانوي

األوراق الرأسمالیةإصدار 
٣٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠--------١٢٤المستدیمة الشریحة رقم 

(٣٤)-(٣٤)(٣٤)------سندات رأسمالیة
)١١٫٦٠٠(-(١١٫٦٠٠))١١٫٦٠٠(------٢٥توزیعات مدفوعة 

٨٫٣٩٠٢٥٣٫٠٩٩٣٠٫٠٠٠٢٨٣٫٠٩٩)٧٢(٢٠١٦١٢٧٫٠٠٠٣٥٫٨٢١٢٥٫٥٦٠٥٤٫٠٠٠٢٫٤٠٠دیسمبر ٣١في 

من ھذه البیانات المالیة٤٤إلى ١من تشكل اإلیضاحات المرفقة  .جزءاً



١٠
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

مساھمینبیان التغیرات في حقوق ال
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

س المالأرإیضاح
إحتیاطي 

يـــقانون
إحتیاطي 

امـــــــع
إحتیاطي 

دین ثانوي 

تغیرات 
متراكمة في 

العادلةالقیمة
اح ــــأرب

إجماليمحتجزة
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

الفباآلباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف
١٤٫٠٦٢٢١٢٫٨٥٩)١٫٣٢٩(٢٠١٥١١٦٫٠٠٠٣٠٫٤٦٧٢٣٫٦٥٩٣٠٫٠٠٠ینایر ١في 

٢٩٫٠١١٢٩٫٠١١-----السنةربح
)١٫٩٣١(-)١٫٩٣١(----شاملة أخرىإیرادات

٢٩٫٠١١٢٧٫٠٨٠)١٫٩٣١(----للسنةاإلیرادات الشاملةإجمالي 
-)٢٫٩٠١(---٢٫٩٠١-٢٠محول إلى إحتیاطي قانوني 

-)٢٫٩٠١(--٢٫٩٠١--٢١محول إلى إحتیاطي عام
-)١٠٫٠٠٠(-١٠٫٠٠٠---٢٢محول إلى إحتیاطي دین ثانوي

)١٣٫٩٢٠()١٣٫٩٢٠(-----٢٥توزیعات مدفوعة 

١٣٫٣٥١٢٢٦٫٠١٩)٣٫٢٦٠(٢٠١٥١١٦٫٠٠٠٣٣٫٣٦٨٢٦٫٥٦٠٤٠٫٠٠٠دیسمبر٣١في 

.من ھذه البیانات المالیةءاًجز٤٤إلى ١من المرفقةیضاحاتتشكل اإل



١١
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

بیان التدفقات النقدیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٦٢٠١٥إیضاح
ي لایر ُعمانلایر ُعماني 

باآلالفباآلالف
أنشطة التشغیل

١٧٫٢٠٥٣٢٫٣٨٧األرباح قبل الضرائب من العملیات المستمرة
٣٢١٢٣٤٨٨األرباح قبل الضرائب من العملیات المتوقفة

١٧٫٣٢٨٣٢٫٨٧٥األرباح قبل الضرائب
تعدیالت:

١٢٣٫٨١٠٣٫٤١١إستھالك
١٨٦-ضریبة مستردة عن سنوات سابقة

١٤٫٣٨٤١٣٫٣٢٧(أ)٩خسائر اإلئتمانإنخفاض قیمة 
)٧٫٩٧٧()٦٫٧٠٥((أ)٩إنخفاض قیمة خسائر اإلئتمانتحصیالت/محرر من 

٢٫٣٣٦٤٠٦مخصص إنخفاض قیمة إستثمارات متاحة للبیع
)١٫١٩٨()١٫٤٠٨(١٠إیرادات من إستثمارات محتفظ بھا حتى اإلستحقاق

)٢٫٤٤٠()٢(١٢ومعداتممتلكات بیعأرباح من 
تغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة بالقیمة العادلة 

من خالل األرباح أو الخسائر 
١٣٣(٢١)١٠

٢٩٫٧٢٢٣٨٫٧٢٣رأس المال العاملأرباح التشغیل قبل تغیرات 
)٢٦٥٫٠٨٥()٨٢٫٩٠٧(وتمویل إلى عمالءقروض وسلف 

١٫٠٣١(٤٫٥٤٥)أصول أخرى
٣٥٫٩٩٠١٣٢٫٨٤٥ودائع من عمالء
)٣٫٠٣٦()١٢٫٧٩٦(إلتزامات أخرى

)٩٥٫٥٢٢()٣٤٫٥٣٦(العملیات لمستخدم فياالنقد 
)٣٫٩٢٤()٤٫١٠٨(ضرائب مدفوعة 

)٩٩٫٤٤٦()٣٨٫٦٤٤(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغیل

إنشطة اإلستثمار
-٣٢١٢٫٠٠٠ت من بیع مجموعة إدارة اإلستثمار متحصال

-١٠٣٣٦٫٧٩٠إستحقاق إستثمارات محتفظ بھا حتى اإلستحقاق
)٤٦٫٤٥٣()٣٣٥٫٨٥٨(١٠شراء إستثمارات محتفظ بھا حتى اإلستحقاق

)٢٥٫٩٥٢()٦٫٥١٧(١٠شراء إستثمارات متاحة للبیع
١٨٢٩٦الخسارةأصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

١٠٫٦٥٢٢٦٫١٧٣متحصالت من بیع إستثمارات متاحة للبیع
١٫٤٠٨١٫١٩٨محتفظ بھا حتى اإلستحقاقاتالدخل من إستحقاق إستثمار

)٢٫٦٦٩()٤٫٠٧٠(١٢شراء ممتلكات ومعدات
٥٢٫٤٥٥ممتلكات ومعداتبیعمتحصالت من 

)٤٤٫٩٥٢(١٤٫٤٢٨طة اإلستثمارأنش)المستخدم في(منصافي النقد

أنشطة التمویل
-١٩١١٫٠٠٠متحصالت من إصدار رأس المال 

٢٢٣٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠دین ثانويأوراق مالیة /متحصالت من إصدار
)١٣٫٩٢٠()١١٫٦٠٠(توزیعات أرباح مدفوعة

٢٩٫٤٠٠٦٫٠٨٠أنشطة التمویلصافي النقد من

)١٣٨٫٣١٨(٥٫١٨٤(النقص) في النقد وما یماثل النقدالزیادة صافي 
٢٦٥٫٤٤٦٤٠٣٫٧٦٤النقد وما یماثل النقد في بدایة السنة

٣٥٢٧٠٫٦٣٠٢٦٥٫٤٤٦النقد وما یماثل النقد في نھایة السنة 

.من ھذه البیانات المالیةءاًجز٤٤إلى ١من تشكل اإلیضاحات المرفقة



١٢
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الشكل القانوني واألنشطة الرئیسیة-١
كشركة مساھمة ١٩٨٤أكتوبر ١في سلطنة ُعمان في ) "البنك"(بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م تأسس

بكة من اریة من خالل شُعمانیة مقفلة.  یعمل البنك بشكل أساسي في أنشطة البنوك التجاریة واإلستثم
الفروع بسلطنة ُعمان. یمارس البنك أعمالھ بترخیص من البنك المركزي العماني، وھو عضو في نظام 
تأمین الودائع المصرفیة لدى البنك المركزي العماني. عنوان البنك الُمسجل ھو المنطقة التجاریة في 

حصل البنك على ، سلطنة عمان. ، مسقط١١٢بریدي الرمز ال، روي، ٢٠١٠صندوق برید ، مطرح 
تحت مسمى "الیُسر" ، وقدالخدمات المصرفیة اإلسالمیةترخیص من البنك المركزي العماني لنافذة 

قبول ودائع األموال وفقاًاألنشطة الرئیسیة للیُسر في . تتمثل٢٠١٣و یولی١٤بدأت عملیاتھا منذ 
لوأنشطة أخرى مسموح بھا للشریعة اإلسالمیة معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة وفقاً

. والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

السیاسات المحاسبیة الرئیسیةملخص -٢

فقرة اإللتزام١-٢
لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة  ، وتشریعات البنك المركزي العماني ، أعدت البیانات المالیة وفقاً

.وتعدیالتھ، ١٩٧٤ات التجاریة لعام بات قانون الشركومتطلومتطلبات 

لمتطلبات  مجموعة منفصلة من البیانات المالیة لنافذة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة وفقاً یعد البنك أیضاً
من اإلطار التنظیمي للمصارف اإلسالمیة الصادر عن البنك المركزي ٣من العنوان ٢-١القسم 

وعة منفصلة من البیانات المالیة لنافذة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة وفقاًالعماني. یتم إعداد مجم
لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، وقواعد 

تومبادئ الشریعة اإلسالمیة كما تم تحدیدھا من قبل الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة لنافذة الخدما
المصرفیة اإلسالمیة والمتطلبات المنطبقة األخرى المعمول بھا في البنك المركزي العماني. ثم یتم 
لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة متوافقة  تحویل البیانات المالیة لنافذة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة وفقاً

والمعامالت بین البنك ونافذة الخدمات ومدرجة في ھذه البیانات المالیة. لقد تم استبعاد جمیع األرصدة
المصرفیة اإلسالمیة.

أساس اإلعداد٢-٢
بتضمین القیاس بالقیمة العادلة المالیة البیانات أعدت  لمبدأ التكلفة التاریخیة معدالً ألصول المالیة اوفقاً

دوات افة عقود األوبالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وكمتاحة للبیعإستثمارات كالمصنفة 
المشتقة.

المالیة بما یتفق مع معاییر التقاریر المالیة الدولیة إستخدام بعض التقدیرات البیانات یتطلب إعداد 
لبنك سات المحاسبیة لالمحاسبیة الھامة. كما یتطلب من اإلدارة ممارسة تقدیرھا في عملیة تطبیق السیا

نطوي على درجة كبیرة من التقدیر أو التعقید أوالمجاالت تم اإلفصاح عن المجاالت التي تالتضامنیة. 
.٣المالیة باإلیضاح رقم بیانات للالتي تكون فیھا اإلفتراضات والتقدیرات جوھریة 

. لبنكابترتیب تنازلي للسیولة حیث أن ذلك أكثر مالئمة لعملیات المركز المالي یقدم البنك بیان
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القیاس الالحق  واإلعتراف األولي –أدوات مالیة ٣-٢
یصنف البنك أصولھ المالیة ضمن الفئات التالیة: أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 

ارات تحقاق وإستثم، إستثمارات محتفظ بھا حتى اإلسة من البنوك، مستحق، قروض وسلفالخسائر
اماتھ یصنف البنك إلتزاألولي.اإلدراجتقوم اإلدارة بتحدید تصنیف اإلستثمارات عند متاحة للبیع. 

ومستحق للبنوك.من العمالء ودیون ثانویةالمالیة إلى ودائع

تاریخ اإلعتراف١-٣-٢
اإلعتراف بجمیع بح ، أي التاریخ الذي یصالمالیة بتاریخ المتاجرةلتزاماتواالصولاألیتم مبدئیاً

صولالبنك طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة. وھذا یشمل "الطریقة العادیة للمتاجرة" : شراء أو بیع األ
خالل اإلطار الزمني بشكل عام عن طریق اللوائح أو الممارسات صولالمالیة التي تتطلب تسلیم األ

متعارف علیھا في السوق.ال

القیاس األولي لألدوات المالیة٢-٣-٢
تصنیف األدوات المالیة في االعتراف األولي یتوقف على الغرض ونیة اإلدارة لألدوات المالیة التي 
تم الحصول علیھا وخصائصھا. جمیع األدوات المالیة تقاس في البدایة على أساس القیمة العادلة مضافا 

المالیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل لتزاماتواالصولالمعامالت، ما عدا في حالة األإلیھا تكالیف
األرباح أو الخسائر.

مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  أصول٣-٣-٢
إلدارة االموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المصنفة في ھذه الفئة ھي تلك التي تم تعیینھا من قبل

عند اإلعتراف المبدئي. یجوز أن تعین اإلدارة فقط أداة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند 
االعتراف األولي عندما یتم استیفاء المعاییر التالیة، ویتم تحدید التصنیف على أساس كل أداة على حدة:

الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي وحینما یجوز لإلدارة فقط تصنیف أداة بالقیمة العادلة من خالل 
، ویتم تحدید التصنیف على أساس كل أداة على حدة:یتم استیفاء المعاییر التالیة

لذلك سینجم من قیاس · التصنیف یلغي أو یقلل إلى حد كبیر عدم الثبات في المعالجة التي خالفاً
سائر على أسس مختلفة؛أو اإلعتراف باألرباح أو الخلتزاماتأو االصولاأل

المالیة أو كلیھما التي یتم لتزاماتالمالیة، االصولھي جزء من مجموعة األلتزاماتواالصولاأل·
إلدارة مخاطر موثقة أو إستراتیجیة إستثمار؛ إدارتھا وتقییم أداؤھا على أساس القیمة العادلة، وفقاً

المشتقة المضمنة التي تعدل بشكل جوھري األدوات المالیة تحتوي على واحدة أو أكثر من األدوات·
من قبل العقد.التدفقات النقدیة ، التي یكون مطلوباً

یتم تسجیل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بیان المركز 
موجودات صافي الربح أو الخسارة الناتجة عن الالمالي بالقیمة العادلة. یتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة في 

والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تستحق الفوائد المحققة أو المتكبدة في إیرادات 
الفوائد أو مصروفات الفوائد، على التوالي، وذلك باستخدام سعر الفائدة الفعلي، في حین یتم تسجیل إیرادات 

األرباح في إیرادات التشغیل األخرى عندما یتقرر الحق في الدفع.توزیعات
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یة متاحة للبیعإستثمارات مال٤-٣-٢

االستثمارات المتاحة للبیع تشمل األسھم واألوراق المالیة. تصنف على أنھا استثمارات األسھم المتاحة 
للبیع ھي تلك التي ال تصنف على أنھا محتفظ بھا لغرض المتاجرة أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

ى اإلحتفاظ بھا لفترة غیر محددة من الزمن أو الخسائر. سندات الدین في ھذه الفئة ھي تلك التي ینو
والتي یمكن بیعھا في االستجابة الحتیاجات السیولة أو استجابة للتغیرات في ظروف السوق.

متاحة ، اإلستثمارات المالیة البعد القیاس األوليالبنك لم یصنف أي قروض أو مدینین كمتاحة للبیع.
بالقیمة العادل ة.للبیع یتم قیاسھا الحقاً

یتم إثبات المكاسب والخسائر غیر المحققة مباشرة في حقوق المساھمین (اإلیرادات الشاملة األخرى) 
في التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة. عندما یتم إستبعاد اإلستثمار، یتم إدراج األرباح أو الخسائر 

ة ل ضمن اإلیرادات التشغیلیالمتراكمة التي سبق االعتراف بھا ضمن حقوق المساھمین في بیان الدخ
نھا تعتبر أن یتم التخلص منھا علىإكثر من إستثمار في ذات الضمان، فاألخرى. حیث یمتلك البنك أ

. الفوائد المحققة أثناء تملك اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع  یتم التخلص منھ أوالً أساس الوارد أوالً
الفائدة الفعلي. توزیعات األرباح المحققة أثناء تملك یتم إدراجھا كإیرادات فوائد باستخدام سعر

اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع یتم إدراجھا في بیان الدخل كإیرادات التشغیل األخرى عندما یتم 
اإلعالن عن حق الدفع. الخسائر الناتجة عن انخفاض قیمة ھذه االستثمارات یتم إدراجھا في بیان الدخل 

ویتم حذفھا من التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة.'قیمة اإلستثمارات المالیةفي 'خسائر انخفاض

إستثمارات محتفظ بھا حتى اإلستحقاق٥-٣-٢
األصول المالیة المحتفظ بھا حتى اإلستحقاق ھي أصول مالیة غیر مشتقة لھا دفعات ثابتة أو قابلة 

ى عة النیة اإلیجابیة والقدرة على اإلحتفاظ بھا حتللتحدید وفترات إستحقاق ثابتة والتي تكون للمجمو
اإلستحقاق والتي ال تكون مصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو كمتاحة للبیع.

وتدرج ھذه األصول مبدئیا بالقیمة العادلة متضمنة تكالیف المعاملة المباشرة واإلضافیة وتقاس الحقاً
ام طریقة الفائدة الفعالة.بالتكلفة المھلكة بإستخد

تدرج فوائد االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق في بیان الدخل الشامل كـ"إیرادات فوائد".  في 
حال انخفاض القیمة، تدرج خسارة انخفاض القیمة كاستقطاع من القیمة الدفتریة لالستثمار وتدرج في 

االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق ھي بیان الدخل الشامل كـ"انخفاض قیمة االستثمارات".
سندات شركات.    

قروض وسلف إلى عمالء ومستحق من البنوك٦-٣-٢
القروض والمدیونیات ھي أصول مالیة غیر مشتقة لھا دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید ولیست مدرجة في 

سوق نشط. 
المقابل النقدي إلنشاء أو شراء القرض بما في تدرج القروض والمدیونیات مبدئیا بالقیمة العادلة، وھو 

بالقیمة المھلكة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعال. تدرج الفائدة  ذلك تكالیف المعاملة، وتقاس الحقاً
على القروض في بیان الدخل الشامل كـ"إیرادات فوائد".  في حال انخفاض القیمة، تدرج خسارة 

یمة الدفتریة للقرض وتدرج في بیان الدخل الشامل الموحد كـ"خسائر انخفاض القیمة كاستقطاع من الق
انخفاض قیمة االئتمان". 



١٥
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)السیاسات المحاسبیة الرئیسیةملخص-٢

بع)(تاالقیاس الالحقواإلعتراف األولي –أدوات مالیة ٣-٢

مبادئ قیاس القیمة العادلة٧-٣-٢
یتطلب عدد من السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة للبنك تحدید القیمة العادلة لكل من االصول واإللتزامات المالیة وغیر المالیة. 

لعدد من السیاسات والطرق المحاسبیة. وع ق، یتم ندما ینطبیتم تحدید القیم العادلة ألغراض القیاس و/أو ألغراض اإلفصاح وفقاً
اإلفصاح عن معلومات حول اإلفتراضات التي بني علیھا تحدید القیم العادلة في اإلیضاحات الخاصة بذلك األصل أو اإللتزام.  

إن القیمة العادلة ھو السعر الذي سوف یستلم لبیع أحد األصول أو المدفوعة لتحویل إلتزام في معاملة منظمة بین المشاركین في 
تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبیع األصل أو تحویل اإللتزام یقام إما:السوق في

في السوق الرئیسي ألصل أو التزام، أو•
في حالة عدم وجود السوق الرئیسیة، في السوق األكثر فائدة لألصل أو إلتزام.•

كثر فائدة في متناول البنك.یجب أن یكون السوق الرئیسیة أو السوق األ

یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات التي سیستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعیر األصل أو 
على أفضل مصلحة إقتصادیة. اإللتزام، على افتراض أن المشاركین في السوق سیتصرفون بناءاً

ودات غیر المالیة تأخذ في االعتبار قدرة المشاركین في السوق على تولید منافع اقتصادیة باستخدام إن قیاس القیمة العادلة للموج
األصول في أعلى وأفضل استخدام لھا أو عن طریق بیعھا إلى المشاركین اآلخرین في السوق من شأنھ استخدام األصول في أعلى 

وأفضل استخدام لھا.

اسبة حسب الظروف حیث تتوفر بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، واستخدام المدخالت ذات الصلة یستخدم البنك أسالیب التقییم المن
القابلة للمالحظة إلى أقصى حد والتقلیل من استخدام المدخالت غیر قابلة للمالحظة إلى أدنى حد.

تسلسل فصاح عنھا في البیانات المالیة ضمن الیتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو یتم اإل
على مدخالت أقل مستوى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل: الھرمي للقیمة العادلة، یتم وصفھا على النحو التالي، بناءاً

مدرجة (غیر معدلة) في أسعار السوق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ –١المستوى 
تقنیات التقییم حیث مدخالت أدنى مستوى ھام لقیاس القیمة العادلة یمكن مالحظتھا مباشرة أو غیر مباشرة؛-٢ستوى الم

تقنیات التقییم حیث مدخالت أدنى مستوى ھام لقیاس القیمة العادلة  ال یمكن مالحظتھا.-٣المستوى 

ات المالیة على أساس متكرر، یحدد البنك سواء التحویالت قد وقعت بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إدراجھا في البیان
على مدخالت أقل مستوى ھام لقیاس القیمة العادلة ككل)  بین المستویات في التسلسل الھرمي من خالل إعادة تقییم التصنیف (بناءاً

في نھایة كل فترة مشمولة بالتقریر.

كات في قیم الموجودات والمطلوبات التي یتعین إعادة قیاسھا أو إعادة تقییمھا وفقاًفي تاریخ كل تقریر، یقوم البنك بتحلیل الحر
للسیاسات المحاسبیة للبنك. لھذا التحلیل، یقوم البنك بالتحقق من المدخالت الرئیسیة المطبقة في آخر تقییم بموافقة المعلومات في 

حساب التقییم مع العقود والوثائق ذات الصلة األخرى.

، بمقارنة كل التغیرات في القیمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع مصادر خارجیة ذات الصلة لتحدید ما یقوم البنك أیضاً
إذا كان التغییر ھو معقول.

لغرض اإلفصاحات عن القیمة العادلة، قام البنك بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر 
أو المطلوبات ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو موضح أعاله.الموجودات 
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المالیة واإللتزامات المالیةصوللغاء اإلعتراف باألإ٨-٣-٢
األصول المالیة١

یتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي (أو حیث یكون منطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة 
أصول مالیة مشابھة) عندما:

ینتھي الحق من إستالم التدفقات النقدیة من األصل؛ أو·
ل إلتزام دفع التدفقات النقدیة یقوم البنك بتحویل ح· قوقھ إلستالم التدفقات النقدیة من األصل أو تحمَّ

المستلمة بالكامل دون أي تأخیر جوھري إلى طرف ثالث بمقتضى ترتیبات "تمریر من خالل"؛ 
و

·) َّ ) لم یقم البنك بتحویل ٢) لقد قام البنك بتحویل جوھري لكافة المخاطر ومنافع الملكیة، أو (١إما
بكافة المخاطر ومنافع ملكیة األصول ولكن قام بتحویل الرقابة والسیطرة  كما لم یحتفظ جوھریاً

من األصول ؛على األصول أو جزءاً
:و إما

قیام البنك بتحویل جمیع مخاطر وعوائد األصل ، أو·
یطرة على لسلم یقم البنك بتحویل أو اإلحتفاظ بجمیع مخاطر وعوائد األصل ، ولكنھ قام بتحویل ا·

األصل.
عندما یقوم البنك بتحویل حقوقھ إلستالم التدفقات النقدیة من األصل أو قد أبرمت ترتیبات تمریر من 
بكافة المخاطر ومنافع ملكیة األصل كما لم یقم بتحویل  خالل، ولم یقم بتحویل كما لم یحتفظ جوھریاً

راف بھ إلى حد مشاركة البنك المستمرة في الرقابة والسیطرة على األصل، فإن أصل جدید یتم اإلعت
األصل. في ھذه الحالة، فإن البنك یدرج أیضا اإللتزام المرتبط. یتم قیاس الموجودات المنقولة واإللتزام 
المرتبط، على أساس أن یعكس الحقوق وااللتزامات التي كان البنك قد احتفظ. عندما تتخذ المشاركة 

المحول، یتم قیاس المشاركة بالمبلغ األقل بین القیمة الدفتریة المستمرة للبنك شكل ضمان لألصل
األصلیة لألصل والحد األعلى لقیمة العوض الذي قد یطلب من البنك تسدیده.

اإللتزامات المالیة٢
یتم إلغاء اإللتزام المالي عندما یتم إستیفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتھي مدتھ. عندما یتم إستبدال 

، أو بشروط اإللتزام الحالي ویتم إلتزام مالي بإلتزام آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوھریاً
، إن ذلك اإلستبدال أو التعدیل یتم معاملتھ كإلغاء لإللتزام األصلي وإعتراف باإللتزام تعدیلھ جوھریاً

ر.، الفرق بشأن القیم الدفتریة یتم إدراجھا في األرباح أو الخسائالجدید



١٧
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
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(تابع)القیاس الالحقواإلعتراف األولي –أدوات مالیة ٣-٢

إنخفاض قیمة األصول المالیةتحدید وقیاس ٩-٣-٢
طفأةأ أصول مدرجة بالتكلفة الم

بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على إنخفاض قیمة أصل مالي أو تقریریقوم البنك بتاریخ كل 
مجموعة أصول مالیة.  تنخفض قیمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالیة ویتم تكبد خسارة اإلنخفاض 

التسجیل األولي ، كان ھناك دلیل موضوعي نتیجة لحدث أو أكثر من حدث بعد ، فقط إذابالقیمة إذا
لألصل ("حدث خسارة") ویوجد لحدث الخسارة ذاك (أو األحداث) أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة 
المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة والتي یمكن تقدیرھا بشكل یعتمد علیھ.  یتضمن 

یة بیانات یمكن مالحظتھا الدلیل الموضوعي على إنخفاض قیمة أصل مالي أو مجموعة أصول مال
والتي ترد إلى عنایة البنك حول أحداث الخسارة واألخذ باإلعتبار اإلرشادات الصادرة عن البنك 

المركزي الُعماني:

;صعوبة مالیة جوھریة للمصدر أو الملتزم·
;مخالفة العقد، مثل العجز عن أو التأخر في سداد الفوائد أو دفعات أصل المبلغ المستحقة·
للمقترضین ألسباب إقتصادیة أو قانونیة تتعلق بصعوبة مالیة لدى المقترض، والتي منح · البنك تنازالً

;في غیابھا ال ینظر المقرض بموضوع ذلك التنازل
;أن یصبح من المحتمل أن یدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة جوھریة·
أو;ت مالیةإختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبا·
بیانات قابلة للمالحظة تشیر إلى وجود إنخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المقدرة من مجموعة ·

أصول مالیة منذ التسجیل األولي لتلك األصول ولو لم یكن باإلمكان تشخیص اإلنخفاض باألصول 
وف رضین من البنك أو ظرالمالیة الفردیة بالمجموعة متضمنة تغیرات عكسیة في موقف السداد للمقت

إقتصادیة وطنیة أو محلیة تؤكد على العجز عن التسدیدات على أصول بالبنك.

بتقییم فیما إذا وجد دلیل موضوعي منفرد على إنخفاض قیمة أصول مالیة یكون كل منھا  یقوم البنك أوالَ
ألصول مالیة ال  أو مجتمعاَ بحد ذاتھ، ومنفرداً بحد ذاتھ. یكون كل منھا ججوھریاً إذا قرر البنك وھریاً

أو ال، فإنھ عدم وجود دلیل موضوعي على إنخفاض القیمة ألصل مالي مقیم فردیاً جوھریاً ، سواًء
متھا بتقییم إنخفاض قییّضمن األصل في مجموعة أصول مالیة لھا نفس خصائص مخاطر اإلئتمان ویقوم

ویتم إدراج أو یستمر إدراج خسارة إنخفاض بالقیاألصول التي تم تقییم إنخفاض قیمتھا فردیمجتمعة.  مة اً
، ال تدرج ضمن التقییم الجماعي لإلنخفاض بالقیمة.لھا

إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تكبد خسارة إنخفاض بالقیمة على قروض ومدیونیات أو إستثمارات 
یمة على أنھ الفرق بین القمحتفظ بھا حتى اإلستحقاق مدرجة بالتكلفة المھلكة، یقاس مبلغ الخسارة 

الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (بإستثناء خسائر اإلئتمان المستقبلیة 
یمة الدفتریة تخفض القدة الفعلي األصلي لألصل المالي. التي لم یتم تكبدھا) المخصومة حسب معدل الفائ
بیان األرباح والخسائر واإلیرادات یدرج مبلغ الخسارة بلألصل من خالل إستخدام حساب مخصص و

إذا كان للقرض أو اإلستثمار المحتفظ بھ حتى اإلستحقاق معدل فائدة متغیر، یكون . الشاملة األخرى
معدل الخصم لقیاس أي خسارة إنخفاض بالقیمة ھو معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.
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(تابع)األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة)أ(
الیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة ألصل مالي مضمون التدفقات النقدیة یعكس إحتساب القیمة الح

كان تنفیذ الرھن  التي قد تنتج عن تنفیذ الرھن بعد خصم تكالیف الحصول على الضمانة وبیعھا سواًء
أم ال. محتمالً

شكل إجمالي على ھا بتقدر التدفقات النقدیة المستقبلیة في مجموعة أصول مالیة یتم تقییم إنخفاض قیمت
أساس التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصول بالبنك وخبرة الخسائر السابقة لألصول ذات خصائص مخاطر 

المشابھة لتلك الموجودة بالبنك. اإلئتمان 

تتم مراجعة المنھجیة واإلفتراضات المستخدمة في تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة بشكل منتظم من 
الخسارة وخبرة الخسارة الفعلیة. لتقلیل أیة فروقات بین تقدیرات قبل البنك 

إنخفاض قیمة القرض ذات العالقة. ، یتم شطبھ مقابل مخصص إذا كان قرض ما غیر قابل للتحصیل
الضروریة وتحدید مبلغ الخسارة. تشطب مثل تلك القروض بعد إكمال كافة اإلجراءات

القیمة في فترة الحقة ویمكن أن یعزى اإلنخفاض بشكل موضوعي إذا إنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض ب
عن طإلى حدث وقع بعد إدراج إنخفاض القیمة یتم عكس خسارة اإلنخفاض بالقیمة المدرجة ساب ریق قاً

.الدخل الشاملبیان یدرج مبلغ العكس بتسویة حساب المخصص. 
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(تابع)إنخفاض قیمة األصول المالیة٩-٣-٢

قروض معاد التفاوض علیھا)ب(
من الحصول على الضما نات. یجوز أن یشمل ھذا یسعى البنك حیث أمكن بإعادة ھیكلة القروض بدالً

روط،  أن الش روط قرض جدیدة. حینما یتم إعادة التفاوض بش تمدید ترتیبات الدفع وإبرام إتفاقیة بش
تمرة بمراجعة  ورة مس تحق ومتأخر عن الدفع. تقوم اإلدارة بص وف لن یُعتبر القرض على أنھ مس س

أنھا للتأكد بأن كافة المعاییر قد تم  تقبلالقروض المعاد التفاوض بش تیفاؤھا وأن الدفعات المس یة إس
وع إلى التقییم الفردي أو الجماعي إلنخفاض القیمة، ویتم  تمر القروض بالخض یحتمل حدوثھا. تس

إحتسابھ بإستخدام سعر الفائدة السائد األصلي للقرض.

ما یماثل النقدالنقد و٤-٢
ثة لنقد بأرصدة تستحق خالل أقل من ثالوما یماثل ا، یتمثل النقدالتدفقات النقدیةبیانألغراض إعداد 
نقد وأرصدة غیر محجوزة لدى البنك المركزي الُعماني وسندات :الحیازة متضمنةأشھر من تاریخ 

خزانة وسندات مؤھلة أخرى وقروض وسلفیات لبنوك ومبالغ مستحقة من بنوك أخرى وأوراق مالیة 
تكلفة المطفأة في بیان المركز المالي.بالالنقد وما یماثل النقدیدرج .حكومیة قصیرة األجل

األدوات المالیةمقاصة٥-٢
یتم إجراء مقاصة بین األصول واإللتزامات المالیة فقط ویتم إدراج صافي القیمة في بیان المركز المالي 
عندما یكون ھناك حق نافذ بالقانون إلجراء المقاصة بین المبالغ المدرجة وینوي البنك إما التسدید على

أساس الصافي أو تحقیق األصل وسداد اإللتزام في نفس الوقت. یتم عرض اإلیرادات والمصروفات 
على أساس صافي القیمة فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة أو عندما تنشأ اإلیرادات 

والمصروفات عن مجموعة معامالت متماثلة.

الممتلكات والمعدات٦-٢
اإلستھالك تسجل بنود الممتلكات والم بالتكلفة ناقصاً عدات بشكل مبدئي بالتكلفة ویعاد إدراجھا الحقاً

یحتسب اإلستھالك لشطب تكلفة الممتلكات والمعدات ئر اإلنخفاض في القیمة إن وجدت. المتراكم وخسا
بخالف األرض بأقساط متساویة على مدى عمرھا اإلنتاجي المقدر من تاریخ بدء استخدام األصل كما 

یلي:

السنوات
٢٥مباني

٥معدات وأثاث وتركیبات
٥سیارات
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(تابع)الممتلكات والمعدات٦-٢

جلة بما لتقییم ما إذا كانت مستقریرتاجیة بتاریخ كل تتم مراجعة القیم المتبقیة لألصول واألعمار اإلن
فض في حالة زیادة القیمة الدفتریة عن تلك القیمة القابلة للتحصیل، تخیزید عن قیمتھا القابلة للتحصیل.

قیمة األصول إلى قیمتھا القابلة للتحصیل. یتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن بیع الممتلكات 
بیان حمیل یتم تعتبار عند تحدید أرباح التشغیل. ع إلى قیمھا الدفتریة وتؤخذ في اإلوالمعدات بالرجو

تم تصالحات والتجدیدات عند تكبدھا. بمصروفات اإلاألرباح والخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى
متلكات د الممنة في بنرسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة المض

بیان األرباح والخسائر واإلیرادات الشاملة األخرىیتم إدراج أیة نفقات أخرى في والمعدات. 
كمصروفات عند تكبدھا.

غیر المالیة صولإنخفاض قیمة األ٧-٢
یقوم البنك بتقدیر ما إذا كان ھناك مؤشر على إنخفاض قیمة أصل. وفى حالة وجود ، كل تقریرتاریخ ب

ذلك، أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار سنوى إلنخفاض قیمة األصل، یقوم البنك بتقدیر أى مؤشر على 
القیمة االستردادیة لألصل وتتمثل القیمة العادلة لألصل في القیمة العادلة لألصل أو وحدة تولید النقد 

صل یكن األناقص تكلفة البیع والقیمة االستخدامیة لألصل أیھما أعلى، وتحدد لألصل المفرد ما لم 
یتولد عنھ تدفقات نقدیة مستقلة ولكنھا تعتمد بشكل كبیر على التدفقات النقدیة المتولدة من أصول أو 
مجموعات أخرى من األصول. وعندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد القیمة 

د تقییم االستردادیة لھ. وعنقیمة األصل وتخفض قیمتھ إلى القیمة إنخفاض االستردادیة لألصل یتعین 
القیمة االستخدامیة ، یتم حساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة باستخدام سعر الخصم 
قبل الضریبة بما یعكس التقدیرات السوقیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند 

ام البیع یتم استخدام نموذج التقییم المناسب. تحدید القیمة العادلة ناقص تكالیف إتم

عتراف السابق االقیمة الإنخفاض مؤشر بأن خسائر ما إذا كان ھناك أي یتم تقییم ، كل تقریرتاریخ ب
بھا قد تالشت او انخفضت. وفى حالة وجود ھذا المؤشر یقوم البنك بتقدیر القیمة االستردادیة لألصل. 

مة السابق االعتراف بھا فقط فى حالة وجود تغییر فى التوقعات المستخدمة القیإنخفاض ویتم رد خسائر 
ائر القیمة. ویتم رد قیمة خسإنخفاض لتحدید القیمة االستردادیة لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة من 

بحیث ال یترتب على ذلك تجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ االستردادیة أو القیمة قیمة الإنخفاض 
لقیمة اإنخفاض فتریة التى كان یمكن تحدیدھا بعد خصم اإلھالك؛ لو لم یسبق االعتراف بخسائر الد

بیان األرباح والخسائر واإلیرادات الشاملة األخرىلألصل في سنوات سابقة. ویتم االعتراف بالرد فى 
ل الرد كزیادة فى قیمة األصلما لم یحمل األصل بالقیمة الناتجة من إعادة التقییم وفى ھذه الحالة یعام

نتیجة إعادة التقییم.

ضمان لغرض البیع٨-٢
یقتني البنك في بعض األحیان عقارات كتسویة لبعض القروض والسلفیات. تظھر العقارات على أساس 

ما ، أیھاألصولأو القیمة العادلة الحالیة لتلك لتحقق للقروض والسلفیات المتعلقةصافي القیمة القابلة ل
اإلعتراف ، یتم، والخسائر غیر المحققة من إعادة التقییمأقل. األرباح أو الخسائر الناتجة من اإلستبعاد

.بیان األرباح والخسائر واإلیرادات الشاملة األخرىبھا في 
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إقتراضات ٩-٢
تدرج اإلقتراضات بشكل مبدئي بالقیمة العادلة وھي حصیلة إصدارھا (القیمة العادلة للسعر المستلم) 

بالتكلفة  تكالیف المعاملة المتكبدة.  تدرج اإلقتراضات الحقاً ین ، ویدرج أي فرق بالمطفأة ناقصاً
تكالیف المعاملة وقیم بیان األرباح والخسائر واإلیرادات الشاملة ة اإلسترداد بالمتحصالت ناقصاً

على مدار فترة اإلقتراضات بإستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.األخرى

تدرج الرسوم المدفوعة عند منح تسھیالت القرض كتكالیف معاملة للقرض إلى المدى الذي یكون من 
یث ظ بالرسوم إلى ح، یحتفي ھذه الحالةفیھ قیمة بعض أو كافة التسھیالت. المحتمل أن تنخفض ف

إلى الحد الذي ال یكون ھناك دلیل على أنھ من المحتمل أنھ سیتم سحب جزء أو كل سحب التسھیل. 
ي على مدار فترة التسھیالت التوتطفأالتسھیالت، تتم رسملة الرسوم كدفعة مقدمة لخدمات السیولة 

تتعلق بھا.

سندات دائمة ١٠-٢
لموضوع شروط تعاقد یقوم البنك  بتصنیف األدوات الرأسمالیة كإلتزامات مالیة أو أدوات أسھم وفقاً

األداة. السندات الدائمة للبنك لیست قابلة لالسترداد من قبل مالكیھا وتحمل الحق في الحصول على 
على تقدیر مجلس اإلدارة. وفقا لذلك، یتم عرضھا على  نھا أالتوزیع التي ھي غیر تراكمیة وبناءاً

عنصر ضمن حقوق المساھمین.

مكافآت نھایة الخدمة للعاملین١١-٢
لشروط تعاقد الموظفین  راعاة متطلبات مع مالتقریرفي تاریخ بالبنكتستحق مكافآت نھایة الخدمة وفقاً

وتعدیالتھ.  تدرج مستحقات اإلجازة السنویة وبدل السفر عند ٢٠٠٣قانون العمل الُعماني لعام 
للموظفین ویكون إستحقاق لإللتزام المقدر الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفینإستحقاقھا

یتم اإلفصاح عن تلك اإلستحقاقات ضمن اإللتزامات األخرى..التقریرحتى تاریخ 

لقانون  تدرج المساھمات في خطة تقاعد ذات مساھمات محددة، بالنسبة للموظفین الُعمانیین وفقاً
بیان األرباح والخسائر واإلیرادات الشاملة األخرىب، كمصروف ١٩٩١اإلجتماعیة لعام التأمینات

عند تكبدھا.  

منافع اإلنھاء االختیاري للخدمة١٢-٢
إن منافع اإلنھاء االختیاري للخدمة یتم ادراجھا كمصروف عندما تلتزم المجموعة بشكل واضح و دون 

سمیة المفصلة إما النھاء الخدمة  قبل تاریخ التقاعد الطبیعي، احتمال واقعي لإلنسحاب من الخطة الر
أو تقدیم منافع النھاء الخدمة كنتیجة لعرض تشجیعي بالتقاعد االختیاري لتقلیل العمالة. إن منافع إنھاء 
الخدمة لتقلیل العمالة بشكل طوعي یتم إدراجھا كمصروفات إذا كان من المحتمل أن یتم قبول العرض 

المجموعة، كما یمكن تقدیر عدد الذین سیقبلوا بذلك بصفة موثوق فیھا.المقدم من

من عمالءودائع١٣-٢
إن الودائع من البنوك والعمالء وأوراق الدین واإللتزامات الثانویة مصادر تمویل البنك، ویتم قیاسھا 

بالقیمة العادلة باإلضافة إلى تكلفة المعاملة، ویتم قیاسھا الحقا با تخدام طریقة لتكلفة المھلكة بإسمبدئیاً
الفائدة الفعالة.
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الضریبة١٤-٢
یشتمل مصروف  ضریبة الدخل على الضرائب الحالیة والمؤجلة. یتم تكوین مخصص لمصروف

للتشریعات الضریبیة المعمول بھا في سلطنة ُعمان. ضریبة الدخل وفقاً

تتكون الضریبة الجاریة من اإللتزام الضریبي المتوقع محسوب على أساس اإلیراد الضریبي للعام 
باستخدام معدالت الضریبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاریخ التقریر وأیة تعدیالت على 

مستحقة عن سنوات سابقة.  الضریبة ال

تدرج ضریبة الدخل ببیان الدخل الشامل بإستثناء إلى الحد الذي تتعلق فیھ ببنود مدرجة مباشرة في 
حقوق المساھمین، ففي تلك الحالة تدرج في حقوق المساھمین.

لمؤقتة اتحتسب أصول/إلتزامات الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة المیزانیة العمومیة لجمیع الفروق 
بین القیم الدفتریة لألصول واإللتزامات ألغراض التقاریر المالیة والمبالغ المستخدمة ألغراض 
الضریبة.  یستند إحتساب مبلغ الضریبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق أو سداد القیمة الدفتریة 

في قھا على نحو واسعلألصول واإللتزامات باستخدام معدالت الضریبة المطبقة أو التي سیتم تطبی
تاریخ التقریر. 

تتم مراجعة القیمة الدفتریة ألصول/إللتزامات الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تقریر وتخفیضھ بالحد 
یسمح باستخدام جزء من أو كامل أصل الضریبة  الذي ال یعود من المحتمل معھ توفر ربح ضریبي كاٍف

المؤجلة.

العملیات المتوقفة١٥-٢
لمجموعة المستبعدة كعملیات متوقفة إذا كانت أحد مكونات الكیان الذي كان إما قد تم إستبعاده، تؤھل ا

أو قد تم تصنیفھ كمحتفظ بھ للبیع، و:
یمثل خط تجارى كبیر منفصل أو منطقة جغرافیة من العملیات؛•
ات من العملیھو جزء من خطة منسقة واحدة إلستبعاد خط تجارى كبیر منفصل أو منطقة جغرافیة •

أو؛
وذلك بھدف إعادة بیعھا.• ھو شركة تابعة تم تملكھا حصریاً

یتم استبعاد العملیات المتوقفة من نتائج العملیات المستمرة ویتم عرضھا كمبلغ واحد كربح أو خسارة 
ضاحیتم توفیر إفصاحات إضافیة في اإلیبعد الضریبة من العملیات المتوقفة في بیان الدخل الشامل.

. تشمل جمیع اإلیضاحات األخرى حول البیانات المالیة مبالغ للعملیات المستمرة، مالم یذكر غیر ٣٢
ذلك.
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إیرادات ومصروفات الفوائد١٦-٢
وات لكافة األدبیان األرباح والخسائر واإلیرادات الشاملة األخرىإیرادات ومصروفات الفوائد بتدرج

ن طریقة إال إذا كان ھناك شك في تحصیلھا. التي تقاس بالتكلفة المھلكة بإستخدام طریقة الفائدة الفعلیة إ
ات مالي ولتخصیص إیرادالفائدة الفعلیة ھي طریقة إلحتساب التكلفة المھلكة ألصل مالي أو إلتزام

بط طریقة الفوائد الفعلیة ھي المعدل الذي یخصم بالضت الفوائد خالل الفترة المعنیة. الفوائد أو مصروفا
الدفعات النقدیة المستلمة المقدرة أو المتحصالت خالل العمر المتوقع لألداة المالیة أو، حیثما كان ذلك 

الفائدة وعند إحتساب معدلصل المالي أو اإللتزام المالي. ة لألمالئماً، فترة أقصر لصافي القیمة الدفتری
الفعلي، یقدر البنك التدفقات النقدیة باألخذ باإلعتبار كافة الشروط التعاقدیة لألداة المالیة ولكن ال یأخذ 

بار خسائر اإلئتمان المستقبلیة. باإلعت
ال یتجزء ویتضمن اإلحتساب كافة الرسوم المدفوعة أو المستلمة بین أط راف العقد والتي تكون جزءاً

من معدل الفائدة الفعلي وتكالیف المعاملة وكافة العالوات والخصومات األخرى.

إیرادات الرسوم والعمولة١٧-٢
تؤجل رسوم إرتباط ستحقاق عندما یتم تقدیم الخدمة. تدرج الرسوم والعموالت عادة على أساس اإل

عدل مإلضافة إلى التكالیف المباشرة ذات العالقة) وتدرج كتسویة لالقرض للقروض المتوقع سحبھا (با
تدرج رسوم القرض المشترك كإیراد عند إكتمال عملیة منح القرض الفائدة الفعلي على القرض. 

المشترك وال یحتفظ البنك بجزء من صفقة القرض لنفسھ أو إحتفظ بجزء من القرض بذات معدل الفائدة 
تدرج رسوم إدارة المحفظة واإلستشارات األخرى ورسوم ركین اآلخرین.علي للمقرضین المشاالف

إلى عقود الخدمة المطبقة ، عادة على أساس الوقت المناسب.  تدرج رسوم إدارة األصول الخدمة إستناداً
یطبق نفس مبدأ إدراج لمقدمة. المتعلقة بأموال اإلستثمار حسب المعدل على مدار فترة الخدمة ا

لى خدمات الحفظ التي یتم تقدیمھا بشكل مستمر على مدار فترة ممتدة من الوقت.اإلیرادات ع

أوراق قبول١٨-٢
یتم اإلفصاح عن أوراق القبول في بیان المركز المالي تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام 

بة ز المالي بالنسالمتعلق بھا في االلتزامات األخرى، ولذلك لیست ھناك ارتباطات خارج بیان المرك
ألوراق القبول.

أصول األمانة١٩-٢
لذلكال تتم معاملة األصول المحتفظ بھا بصفة أمانة أو ضمان على أنھا أصول للبنك ، وتبعاً

ال تدرج في ھذه البیانات المالیة.
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األدوات المالیة المشتقة٢٠-٢
تدرج األدوات المالیة المشتقة بشكل مبدئي بالقیمة العادلة بالتاریخ الذي یتم فیھ اإلرتباط بعقد األداة 

بقیمھا العادلة.  یعتمد أسلوب  ول إدراج الربح أو الخسارة الناتجین حالمالیة المشتقة ویعاد قیاسھا الحقاً
ما إذا كانت األدوات المشتقة مصنفة كأداة تغطیة، وإذا كانت كذلك، طبیعة البند المحوط.  یصنف البنك 

بعض األدوات على أنھا:

تغطیة القیمة العادلة لألصول أو اإللتزامات المدرجة أو إلتزام قاطع (تغطیة القیمة العادلة).-١
خاطر محددة مصاحبة لألصل أو اإللتزام المغطیین أو معامالت توقع محتملة (تغطیة تغطیة م-٢

التدفقات النقدیة).
تغطیة صافي اإلستثمار في العملیات األجنبیة (تغطیة صافي اإلستثمار).-٣

ومخاطر األجنبیةالتعرض لمخاطر أسعار الفائدة والعملة إلدارةیستخدم البنك أدوات المشتقات 
المتوقعة بدرجة كبیرة والتزامات الشركة. من المعامالتبما في ذلك التعرضات الناتجة عن اناإلئتم

دة. التي تستوفي معاییر محدللمعامالتأجل إدارة مخاطر معینة، یقوم البنك بتطبیق محاسبة التحوط 
أليدلة العابالتغیرات في القیمة اإلعترافبعض األدوات المشتقة غیر مؤھلة لمحاسبة التحوط. یتم 

".إیرادات تشغیلیة أخرى"باشرة في بیان الدخل الشامل ضمن المشتقة ماألدواتمن ھذه 

عقود الضمانات المالیة٢١-٢
الضمانات المالیة ھي عقود تتطلب من المّصدر دفع مبالغ تصرف للمستفید عن خسارة تم تكبدھا بسبب 

ل شروط المدیونیة. وتقدم تلك الضمانات لبنوك أو عدم تمكن المدین من الدفع عند اإلستحقاق وفقاً
مؤسسات مالیة أو جھات أخرى نیابة عن العمالء.

المالیة بالقیمة العادلة بتاریخ إصدار الضمانة.  وبعد في البیاناتیتم اإلدراج األولي للضمانات المالیة 
للقیاسالتسجیل األولي اإلھالك ، تقاس إلتزامات البنك بشأن ھذه الضمانات وفقاً األولي ناقصاً

دخل الرسوم المكتسبة علىبیان األرباح والخسائر واإلیرادات الشاملة األخرىبالمحتسب لكي یدرج 
أساس القسط الثابت على مدار عمر الضمانة أو أفضل تقدیر للمصروفات المطلوبة لتسویة أیة ضمانة 

سائر إلى الخبرة بمعامالت مشابھة وتاریخ الختحدد تلك التقدیرات إستناداً. التقریرمالیة تنشأ بتاریخ 
ح والخسائر بیان األرباتحول أیة زیادة باإللتزام المتعلق بالضمانات إلى السابقة یتبعھما تقدیر اإلدارة. 

.واإلیرادات الشاملة األخرى

توزیعات األرباح من األسھم العادیة٢٢-٢
مات وتخصم من حقوق المساھمین عند إعتمادھا من تدرج توزیعات األرباح من األسھم العادیة كإلتزا

نھا كحدث یتم اإلفصاح عالتقریرمساھمي الشركة. توزیعات األرباح للسنة التي یتم إعتمادھا بعد تاریخ 
.التقریربعد تاریخ 
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إتفاقیات البیع وإعادة الشراء٢٣-٢
تصنف األوراق المالیة المباعة شریطة إلتفاقیات إعادة شراء (عقود إعادة شراء) بالبیانات المالیة 
كأصول مرھونة عندما یكون للمحول الحق حسب العقد أو العرف لبیع أو إعادة رھـن الضمانة,  یدرج 

بل ضمن المبالغ المستحقة لبنوك أخرى والودائع من بنـوك وودائع أخرى أو ودائع إلتزام الطرف المقا
إلتفاقیات إعادة بیع (عقود إعادة  مستحقة لعمالء، كما ھو مالئم. تدرج األوراق المالیة المشتراة وفقـاً

لشراء ابیع) كقروض وسلف لبنوك أخرى أو عمالء، كما ھو مالئم. یعامل الفرق بین سعر البیع وإعادة 
باألوراق المالیة  كفوائد ویستحق خالل فترة اإلتفاقیات بإستخـدام طریقة الفائدة الفعلیة. یحتفظ أیضاً

المقرضة ألطراف مقابلة ضمن البیانات المالیة.

عمالت أجنبیة٢٤-٢

یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى الریال الُعماني وقیدھا وفقا ألسعار الصرف )١(
لسائدة بتاریخ المعاملة.ا

یتم تحویل األصول وااللتزامات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة إلى الریال الُعماني وفقا )  ٢(
ألسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. أرباح أو خسائر العمالت األجنبیة في البنود المالیة ھي 

عال ي بدایة الفترة والتي تتم تسویتھا بمعدل الفائدة الفالفرق بین التكالیف المھلكة بالریال الُعماني ف
والدفعات خالل الفترة والتكالیف المھلكة بالعمالت األجنبیة المحولة بسعر الصرف في نھایة الفترة.  
تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة الناتجة من تسویة ھذه المعامالت وتلك الناتجة من 

الصرف السائدة في نھایة العام لألصول وااللتزامات النقدیة بالعمالت تحویل العمالت بمعدالت 
األجنبیة في قائمة الدخل الشامل، باستثناء إذا ما تم تأجیلھا في دخل شامل آخر كأدوات تغطیة تدفقات 

نقدیة مؤھلة وأدوات تغطیة صافي االستثمار.

دلة ت األجنبیة والتي تم قیاسھا بالقیمة العایتم تحویل األصول وااللتزامات غیر النقدیة بالعمال)  ٣(
إلى الریال العماني بسعر الصرف في تاریخ تحدید القیمة العادلة.  تدرج الفروق الناشئة من تحویل 
األصول وااللتزامات غیر النقدیة مثل حقوق المساھمین المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

رة كجزء من ربح أو خسارة القیمة العادلة.  تدرج فروق تحویل األصول أو الخسائر في الربح أو الخسا
المالیة غیر النقدیة مثل األسھم المصنفة كمتاحة للبیع في دخل شامل آخر.

المخصصات٢٥-٢
یتم إدراج المخصص إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي جاري، كنتیجة لحدث ماضي، 

تمد علیھ ومن المحتمل أن یتطلب تدفق خارج للمنافع اإلقتصادیة لسداد یمكن تقدیره بشكل یع
اإللتزامات.  یتم تحدید المخصصات بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة بمعدل ما قبل الضریبة والذي 

یعكس تقییمات السوق الحالي للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المرتبطة باإللتزام.



٢٦
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

المالیةحول البیاناتإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)السیاسات المحاسبیة الرئیسیةملخص -٢

مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة٢٦-٢
إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة محكومة كما ھو مبین بعقد تأسیس البنك وقانون الشركات التجاریة 

یمات الصادرة عن البنك المركزي الُعماني.وتعلیمات الھیئة العامة لسوق المال والتعل

وستحدد الجمعیة العامة العادیة وتعتمد المكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة لمجلس اإلدارة 
من صافي الربح السنوي بعد إقتطاع اإلحتیاطي %٥ولجانھ الفرعیة بحیث ال تتجاوز تلك األتعاب 

ت األرباح للمساھمین شریطة أال تتجاوز تلك األتعاب القانوني واإلحتیاطي اإلختیاري وتوزیعا
١٠٫٠٠٠لایر ُعماني.  ویجب أال یتجاوز بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة لكل عضو ٢٠٠٫٠٠٠

لایر ُعماني في السنة الواحدة.

التقاریر القطاعیة٢٧-٢
لعمل) ت أو الخدمات (قطاع االقطاع ھو أحد مكونات البنك القابلة للتمییز والذي یعنى إما بتقدیم المنتجا

أو بتقدیم المنتجات والخدمات ضمن بیئة إقتصادیة محددة (القطاع الجغرافي) والذي تكون لھ مخاطر 
فقط في سلطنة ُعمان. النموذج  وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى. یعمل البنك حالیـاً

على ھیكل اإلدارة الرئیسي للتقریر عن معلومات القطاعات الخاص بالبنك ھـو قطاعات العمل بناًء
تستند التقاریر القطاعیة للبنك إلى قطاعات التشغیل التالیة: الخدمات المصرفیة والتقاریر الداخلیة.

، الخدمات المصرفیة االستثماریة، والوظائف الداعمة وغیر ، والخدمات المصرفیة للشركاتلألفراد
).٣٢(الرجوع إلى إیضاح ٢٠١٦فیة اإلستثماریة في سنة باع البنك وحدتھ المصرالمخصصة.

.٤٠المعلومات القطاعیة یتم إظھارھا في اإلیضاح 

التقدیرات واإلجتھادات المحاسبیة الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة-٣
علىیتطلب إعداد القوائم المالیة المجمعة من اإلدارة إجراء اجتھادات وتقدیرات وإفتراضات تؤثر 

تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المقرر عنھا لألصول واإللتزامات واإلیرادات والمصروفات.  
وترتكز التقدیرات واإلفتراضات المصاحبة على الخبرة السابقة وعوامل أخرى یعتقد أنھا معقولة في 

تي واإللتزامات الظل الظروف والتي تشكل نتائجھا أساس إلجراء أحكام حول القیم الدفتریة لألصول 
ال تكون واضحة من مصادر أخرى. ویندر أن تكون التقدیرات المحاسبیة الناتجة مساویة للنتائج الفعلیة 

.٤٣ذات العالقة.  تم اإلفصاح عن تقدیرات قیمة عادلة محددة في اإلیضاح رقم 

على التعدیالتتتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات التي تستند علیھا على أساس مستمر.  وتدرج
التقدیرات المحاسبیة بالفترة التي تتم فیھا مراجعة التقدیرات إذا كانت التعدیالت تؤثر فقط على الفترة 
أو خالل فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كان التعدیل یؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة.  

التقدیرات المحاسبیة الجوھریة للمجموعة ھي:



٢٧
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)التقدیرات واإلجتھادات المحاسبیة الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة-٣

خسائر إنخفاض القیمة على القروض والسلف١-٣
ربع في القیمة على األقل على أساسبمراجعة محافظ القروض التابعة لھا لتقییم االنخفاض البنكقوم ی

سنوي.  ولتحدید ما إذا كانت ھناك ضرورة لتسجیل خسارة االنخفاض في القیمة في قائمة الدخل الشامل 
المجمعة، تقوم المجموعة بعمل افتراضات حول ما إذا كانت ھناك أیة بیانات قابلة للمالحظة تدل على 

وقعة اض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوجود شرط االنخفاض في القیمة متبوع بانخف
من محفظة القروض قبل إمكانیة تحدید ھذا االنخفاض في ھذه المحفظة.  وقد یتضمن ھذا الدلیل بیانات 
قابلة للمالحظة تشیر إلى حدوث تغیر عكسي في وضع المدفوعات من مقترضین أو ظروف اقتصادیة 

السداد على األصول في المجموعة.  تستخدم اإلدارة تقدیرات تعتمد على محلیة ودولیة ترتبط بتعثر 
خبرة الخسارة السابقة لألصول ذات خصائص مخاطر ائتمانیة ودلیل موضوعي على االنخفاض في 
القیمة مماثل لتلك االنخفاضات في المحفظة عند تحدید التدفقات النقدیة المستقبلیة.  تتم مراجعة المنھجیة 

ات المستخدمة في تقدیر قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة ووقتھا بشكل منتظم لتقلیل واإلفتراض
أیة فروقات بین تقدیرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلیة.  بالنسبة للقروض والسلفیات الجوھریة بشكل 

على ار بفردي والتي انخفضت قیمتھا، تؤخذ الخسارة الضروریة لالنخفاض في القیمة باالعتب ناًء
تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة.  القروض والسلفیات الجوھریة بشكل فردي والتي لم تنخفض 
قیمتھا وكافة القروض والسلفیات غیر الجوھریة یتم تقییمھا على نحو جماعي مع أخذ الخبرة السابقة 

ضمن مجموعات من األصول والبیانات القابلة للمالحظة بعین االعتبار على أساس المحفظة وذلك 
ذات خصائص مخاطر مماثلة لتحدید ضرورة إجراء خسارة االنخفاض في القیمة على نحو جماعي.  

باالعتبار عوامل عدة من ضمنھا جودة البنكأخذ یولتحدید خسارة االنخفاض في القیمة بشكل جماعي، 
والضمانات المتوفرة والظروف االئتمان وتركیز المخاطر ومستوى المستحقات السابقة وأداء القطاع

االقتصادیة الكلیة.

إنخفاض قیمة إستثمارات متاحة للبیع٢-٣
بان استثمارات األسھم المتاحة للبیع قد انخفضت قیمتھا إذا كان ھناك انخفاض جوھري أو البنكحدد ی

نخفاض في طویل المدى في القیمة العادلة أقل من تكلفتھا أو یوجد دلیل موضوعي على حدوث اال
أو ام، ولتطبیق ھذه األحكطویل المدى یتطلب إجراء أحكام. القیمة.  ھذا التحدید المتعلق بما یعد جوھریاً

، ضمن عوامل أخرى، تقلب أسعار األسھم.  قد یعود وجود دلیل موضوعي على انخفاض البنكقیم ی
وأداء القطاع.القیمة إلى تردي السالمة المالیة للكیان المستثمر فیھ ومجال العمل 



٢٨
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)التقدیرات واإلجتھادات المحاسبیة الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة-٣
الضرائب ٣-٣

للضریبة وتوقیت الدخل الخاضعتوجد أوجھ عدم التیقن فیما یتعلق بتفسیر القوانین الضریبیة وكمیة
في المستقبل. بالنظر إلى مجموعة واسعة من العالقات التجاریة وطبیعة االتفاقات التعاقدیة القائمة، 
الخالفات التي تنشأ بین النتائج الفعلیة واالفتراضات، أو تغییرات في المستقبل لمثل ھذه االفتراضات، 

ین حساب ضریبة الدخل والتي سجلت بالفعل. تقوم الشركة بتكوقد یحتم إجراء التعدیالت في المستقبل ل
مخصصات، استنادا إلى تقدیرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات النھائیة للربوط 
الضریبیة للشركة. مقدار تلك المخصصات یستند على عوامل مختلفة، مثل الخبرة لربوط ضریبیة 

الضریبیة من قبل الكیان الخاضع للضریبة ومسؤولیة السلطات سابقة وتفسیرات مختلفة من األنظمة
الضریبیة.

تدرج األصول الضریبیة المؤجلة عن جمیع الخسائر الضریبیة غیر المستخدمة إلى حد أنھ من المحتمل 
أن الربح الخاضع للضریبة سیكون متوفر مقابل الخسائر التي یمكن االستفادة منھا. یتطلب من اإلدارة 

على التوقیت المحتمل إتخاذ  قرار ھام لتحدید مقدار األصول الضریبیة المؤجلة التي یمكن إثباتھا، بناءاً
إلى جنب مع استراتیجیات التخطیط الضریبي  ومستوى األرباح الخاضعة للضریبة في المستقبل جنباً

في المستقبل.

فرضیة إستمراریة البنك٤-٣
قدرة البنك على البقاء كمؤسسة مستمرة وھي مقتنعة بأن البنك لدیھ لقد قامت إدارة البنك بإجراء تقییم ل

على ذلكار في األعمال للمستقبل المنظور.الموارد لإلستمر ، فإن اإلدارة لیست على علم بأیة عالوةً
كبیرة في قدرة البنك على البقاء كمؤسسة مستمرة. لذلك د جوھریة التي قد تلقي شكوكاً حاالت عدم تأكُّ

مر إعداد البیانات المالیة على أساس فرضیة إستمراریة البنك.یست، 

تصنیف اإلستثمارات ٥-٣
تقرر اإلدارة عند الحیازة  متى یمكن تصنیف االستثمار كمحتفظ بھ للمتاجرة او بالقیمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل  او محتفظ بھ حتى االستحقاق.

االستثمارات المتاحة للبیع 
من معاییر المحاسبة الدولیة االدوات المالیة: إثبات ٣٩إلدارة االرشادات المبینة بالمعیار رقم تتبع ا

وقیاس  وتصنیف االصول واإللتزامات المالیة غیر المشتقة كإستثمارات متاحة للبیع. ویتطلب ھذا 
ت.التصنیف ان تصدر اإلدارة احكاما اعتمادا على رغبتھا في االحتفاظ بھذه االستثمارا

االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق
من معاییر المحاسبة الدولیة في تصنیف االصول المالیة ٣٩یتبع البنك اإلرشادات المبینة بالمعیار رقم 

غیر المشتقة ذات الدفعات المحددة او التي یمكن تحدیدھا واالستحقاق المحدد كإستثمارات محتفظ بھا 
طلب إصدار أحكام جوھریة. یجري البنك عند القیام بوضع ھذه االحكام لإلستحقاق. وھذا التصنیف یت

تقییما لمقدرتھا على االحتفاظ بھذه االستثمارات حتى االستحقاق. وإذا فشل البنك في اإلحتفاظ بھذه 
االستثمارات حتى االستحقاق خالفا لحاالت محددة، مثاال لذك بیع كمیات غیر ھامة قبل االستحقاق 

عندئذ یطلب منھا تصنیف كافة االستثمارات المتاحة للبیع. وعندئذ یتم قیاس االستثمارات -بوقت یسیر
بالقیمة العادلة.



٢٩
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

تبني معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة٤
لجدیدة والمعدلة المتعلقة بالبنكالمعاییر والتفسیرات ا١-٤

بإعتماد جمیع المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة المتعلقة بأنشطتھ والصادرة عن مجلس ٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة السنةخالل البنكقام 
.٢٠١٦ینایر ١یخ المحاسبیة التي تبدأ بتارالمعاییر المحاسبیة الدولیة ولجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة والواجب تطبیقھا على الفترات 

حسابات التأجیل التنظیمیة؛١٤معیار التقریر المالي الدولي •
الترتیبات المشتركة: محاسبة تملكات الحصص؛١١تعدیالت على معیار التقریر المالي الدولي •
ضیح الطرق المقبولة لإلستھالك واإلطفاء؛: تو٣٨و معیار المحاسبة الدولي ١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي •
الزراعة: النباتات الُمثِمرة؛٤١و معیار المحاسبة الدولي ١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي •
: طریقة حقوق الملكیة في البیانات المالیة المنفصلة؛٢٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي •
:٢٠١٤إلى ٢٠١٢التحسینات السنویة من •
معیار التقریر المالي الدولي موجودات غیر متداولة ُمحتفظ بھا للبیع وعملیات متوقفة؛-
األدوات المالیة: اإلفصاحات؛٧معیار التقریر المالي الدولي -
منافع الموظفین؛١٩معیار المحاسبة الدولي -
التقاریر المالیة المرحلیة.٣٤معیار المحاسبة الدولي -
مبادرة اإلفصاح؛١لى معیار المحاسبة الدولي تعدیالت ع•

رة الحالیة.ولم تؤثر على المبالغ التي تم بیانھا للفتللبنكلم یؤد تطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات إلى تغییرات في السیاسات المحاسبیة 

المعاییر الصادرة ولم تدخل حیز التنفیذ٢-٤
٣١دة التالیة قد تم إصدارھا من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ولكن لیست إلزامیة بعد للسنة المنتھیة في المعاییر والتعدیالت الجدی

:٢٠١٦دیسمبر 

األدوات المالیة٩معیار التقریر المالي الدولي 
األدوات المالیة الذي یحل محل ٩ولي ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة النسخة النھائیة من معیار التقریر المالي الد٢٠١٤في یولیو 

. یجمع معیار ٩األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وكافة اإلصدارات السابقة من معیار التقریر المالي الدولي ٣٩معیار المحاسبة الدولي 
نخفاض القیمة ومحاسبة التحوط. معیار كل الجوانب الثالثة لمحاسبة مشروع األدوات المالیة: التصنیف والقیاس، وا٩التقریر المالي الدولي 
، مع السماح للتطبیق المبكر. باستثناء محاسبة ٢٠١٨ینایر ١ساري المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ٩التقریر المالي الدولي 

ات عموما بأثر حوط، یتم تطبیق المتطلبالتحوط یتطلب التطبیق بأثر رجعي ولكن تقدیم معلومات المقارنة لیس إلزامیاً. بالنسبة لمحاسبة الت
مستقبلي، مع بعض االستثناءات المحدودة.

یخطط البنك تبني المعیار الجدید في تاریخ السریان المطلوب. یخطط البنك إجراء تقییم تفصیلي في المستقبل لتحدید تأثیر جمیع الجوانب 
.٩الثالثة لمعیار التقریر المالي الدولي 

إلى المعلومات المتاحة حالیا وقد األولي. یستند ھذا التقییم ٩تأثیر معیار التقریر المالي الدولي ا بإجراء تقییم رفیع المستوى للییقوم البنك حا
یكون عرضة للتغیرات الناشئة عن تحالیل تفصیلیة إضافیة أو معلومات إضافیة معقولة وداعمة یمكن إتاحتھا للبنك فى المستقبل. وبشكل 

باستثناء تأثیر تطبیق متطلبات انخفاض القیمة لمعیارالمساھمینقع البنك أي تأثیر جوھري على المیزانیة العمومیة وحقوق یتوالعام، 
. ویخطط البنك لتطبیق المعیار الجدید في تاریخ السریان المطلوب.٩التقریر المالي الدولي 



٣٠
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١ة في للسنة المنتھی

(تابع)تبني معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة٤

(تابع)المعاییر الصادرة ولم تدخل حیز التنفیذ٢-٤

(تابع)األدوات المالیة٩معیار التقریر المالي الدولي 

(أ) التصنیف والقیاس

. ٩ن مركزه المالي وحقوق المساھمین من تطبیق متطلبات تصنیف وقیاس معیار التقریر المالي الدولي ال یتوقع البنك تأثیر كبیر على بیا
لیا ایتوقع أن یستمر قیاس بالقیمة العادلة جمیع الموجودات المالیة المحتفظ بھا حالیا في القیمة العادلة. أسھم حقوق المساھمین المدرجة ح

الخسائر المسجلة في الدخل الشامل اآلخر سیتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بدًالكاستثمارات متاحة للبیع مع األرباح و
امل شمن ذلك، األمر الذي سیزید التقلب في الربح أو الخسارة المسجلة. سیتم إعادة تصنیف االحتیاطي المتاح للبیع الوارد حالیا في الدخل ال

فتتاح لألرباح غیر الموزعة. یتوقع قیاس أوراق الدین المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اآلخر المتراكم إلى الرصید اال
حیث یتوقع البنك لیس فقط تملك األصول من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة ولكن أیضا بیع ٩بمقتضى معیار التقریر المالي الدولي 

بیاً. قیمة كبیرة على أساس متكرر نس

إن القصد من أسھم الشركات غیر المدرجة أن یتم اإلحتفاظ بھا  في المستقبل المنظور. یتوقع البنك تطبیق خیار عرض التغییرات في القیمة
نك لن یقم لن یكون لھ تأثیر كبیر. في حال كان الب٩العادلة في الدخل الشامل اآلخر، وبالتالي، نرى بأن تطبیق معیار التقریر المالي الدولي 

خسائر لبتطبیق ھذا الخیار، سیتم اإلحتفاظ باألسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، التي من شأنھا أن تزید من تقلب األرباح أو ا
المسجلة.

نقدیة تمثل وحدھا لى تدفقاتإن القروض وكذلك المدیونیات التجاریة یتم اإلحتفاظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، وتتوقع أن تؤدي إ
. ومع ٩دفعات من أصل الدین والفائدة. وبالتالي، یتوقع البنك بأن ھذه سیستمر قیاسھا بالتكلفة المطفأة بمقتضى معیار التقریر المالي الدولي 

ع تلك األدوات تفي ستنتاج سواء جمیذلك، سیقوم البنك بتحلیل خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لھذه األدوات في مزید من التفاصیل قبل اإل
.٩المعاییر لقیاس التكلفة المطفأة بمقتضى معیار التقریر المالي الدولي 

(ب) إنخفاض القیمة

من البنك تسجیل خسائر االئتمان المتوقعة على جمیع أوراق الدین المالیة والقروض والمدیونیات ٩یتطلب معیار التقریر المالي الدولي 
شھرا أو مدى الحیاة. یتوقع البنك تطبیق النھج المبسط وتسجیل الخسائر المتوقعة على أساس مدى الحیاة على ١٢إما على أساس التجاریة، 

جمیع المدیونیات التجاریة. یتوقع البنك تأثیر على حقوق المساھمین نظرا للطبیعة غیر المضمونة للقروض والمدیونیات، ولكنھا سوف تحتاج
أكثر تفصیال الذي یعتبر جمیع المعلومات المعقولة والداعمة، بما في ذلك عناصر تطلعیة لتحدید مدى التأثیر.إلى إجراء تحلیل



٣١
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)تبني معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة٤

(تابع)یر الصادرة ولم تدخل حیز التنفیذالمعای٢-٤

(تابع)األدوات المالیة٩معیار التقریر المالي الدولي 

(ج) محاسبة التحوط

في عالقات تحوط فعالة سوف ال تزال مؤھلة لمحاسبة التحوط بمقتضى یرى البنك بأن كافة عالقات التحوط الحالیة التي یتم تصنیفھا حالیاً
أة للتحوطات الفعالة، فإن ٩. بما أن معیار التقریر المالي الدولي ٩الي الدولي معیار التقریر الم بة المنش ال یغیر المبادئ العامة لكیفیة محاس

بة القیمة ٩البنك ال یتوقع تأثیر كبیر كنتیجة لتطبیق معیار التقریر المالي الدولي  یقوم البنك بتقییم التغییرات المحتملة المتعلقة بمحاس . س
یة للخیارات، والنقاط اآلجلة أو انتشار أساس العملة بمزید من التفصیل في المستقبل.الزمن

اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء١٥معیار التقریر المالي الدولي 
من خمس خطوات التي سیتم تطبیقھا على ا٢٠١٤في مایو ١٥صدر معیار التقریر المالي الدولي  جدیداً إلیرادات الناشئة ویؤسس نموذجاً

لمعیار التقریر المالي الدولي  أة ١٥عن العقود المبرمة مع العمالء. وفقاً یتم إدراج اإلیرادات بالمبلغ الذي یعكس العوض الذي تتوقعھ المنش
لدولي  مالي ا خدمات إلى العمالء. تُوفِّر مبادئ معیار التقریر ال ائع أو ال بل نقل البض لقیاس نھج١٥لیكون من حقھا في مقا ماً أكثر تنظی

واالعتراف باإلیرادات. معیار اإلیرادات الجدید ینطبق على جمیع المنشآت وسوف یحل محل جمیع المتطلبات الحالیة لالعتراف باإلیرادات 
نویة التي تبد ل بأثر رجعي للفترات الس ینایر ١أو بعد أ فيبموجب معیار التقریر المالي الدولي. یتطلب تطبیق المعیار إما بالكامل أو ُمعدَّ

بتقییم تأثیر معیار التقریر المالي الدولي ٢٠١٨ یاً ماح للتبني المبكر. یقوم البنك حال ویخطط لتبني المعیار الجدید في تاریخ ١٥مع الس
سبة الدولیة في مسودة ال صادرة عن مجلس معاییر المحا سریان المطلوب. إن البنك یأخذ في عین اإلعتبار التوضیحات ال لصادرة عرض اال

وسوف یقوم برصد أیة تطورات إضافیة.٢٠١٥في یولیو 

عقود اإلیجار١٦معیار التقریر المالي الدولي 
بة الدولیة معیار التقریر المالي الدولي  در مجلس معاییر المحاس تأجرین إدراج الموجودات ١٦أص عقود اإلیجار، الذي یتطلب من المس

بة الدولي والمطلوبات لمعظم عقود اإلیجار.  بة القائمة في معیار المحاس بة للمؤجرین، یوجد ھناك تغیر طفیف في المحاس عقود ١٧بالنس
ي أو فاإلیجار. سیقوم البنك بإجراء تقییم مفصل في المستقبل لتحدید المدى. سیكون المعیار الجدید ساري المفعول للفترات السنویة التي تبدأ 

مح بالتطبیق ال٢٠١٩ینایر ١بعد  رط أن معیار اإلیرادات الجدید، معیار التقریر المالي الدولي . یس اإلیرادات من العقود ١٥مبكر، بش
تبني المعیار الجدید في تاریخ البنكیخطط.١٦المبرمة مع العمالء، قد تم تطبیقھ، أو یتم تطبیقھ في ذات تاریخ معیار التقریر المالي الدولي 

السریان المطلوب.

سبة الدولیة األخرى التي تم إصدارھا ولكنھا لیست إلزامیة بعد ولم یتم تطبیقھا في وقت مبكر من إن معاییر وتفسیر ات مجلس معاییر المحا
قبل البنك، لیس من المتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة للبنك.

إدارة المخاطر المالیة-٥
وتلك األنشطة تتضمن تقییم وتحلیل وقبول وإدارة المخاطر أو مزیج المخاطر.  وحیث أن إن أنشطة البنك تعرضھ لمخاطر مالیة مختلفة 

، فإن ھدف البنك ھو تحقیق توازن مالئم بین المخاطر قبول المخاطر أساسي لألعمال المالیة ومخاطر التشغیل ھي نتیجة حتمیة ألي عمل
األداء المالي.والعوائد بینما یقوم بتخفیف اآلثار العكسیة المحتملة على 

یحدد مجلس اإلدارة حدود المخاطر ویضع السیاسات المالئمة بھذا الخصوص إلدارة مخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة وكذلك مخاطر السوق 
للسیاسات الموثقة المعتمد قبل ة منفي كل من مجال المتاجرة واألعمال المصرفیة للبنك.  تقوم دائرة إدارة المخاطر بإدارة المخاطر وفقاً

مجلس اإلدارة.

إن أنواع المخاطر الرئیسیة بالبنك ھي مخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر األسواق (مخاطر األسعار ومعدل الفائدة ومخاطر العملة) 
ومخاطر التشغیل.



٣٢
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)خاطر المالیةإدارة الم-٥

اإلئتمانمخاطر ١-٥
ھي مخاطر عدم تمكن أحد أطراف األداة المالیة من الوفاء بإلتزامھ، األمر الذي ینتج اإلئتمانمخاطر 

ینشأ التعرض لمخاطر اإلئتمان بشكل أساسي من أنشطة تحمل الطرف اآلخر لخسائر مالیة. عنھ 
مخاطر إئتمان في ن محفظة أصول البنك. صول أخرى ضماإلقراض وأنشطة اإلستثمار وأ ھناك أیضاً

، مثل إرتباطات القروض والضمانات المالیة.األدوات المالیة خارج بیان المركز المالي

ویحاول البنك التحكم بمخاطر اإلئتمان عن طریق مراقبة المخاطر وحد المعامالت مع أطراف مقابلة 
یة لألطراف المقابلة. تنشأ التركیزات بمخاطر اإلئتمان عندما محددة والتقییم المستمر للقدرة اإلئتمان

تدخل مجموعة من األطراف المقابلة في أنشطة تجاریة متشابھة أو یكون لھا نفس الصفات اإلقتصادیة 
مما یؤثر على مقدرتھا للوفاء باإللتزامات التعاقدیة بشكل متشابھ في حالة ظھور تغییرات إقتصادیة أو 

ف أخرى.  تشیر التركیزات بمخاطر اإلئتمان إلى الحساسیة النسبیة في أداء البنك تجاه سیاسیة أو ظرو
التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال معین أو موقع جغرافي معین.  تم اإلفصاح عن تفاصیل 
إلى األطراف المقابلة حسب نشاط العمل أو الموقع الجغرافي  التركیزات بمخاطر اإلئتمان إستناداً

.   ٣٨) وأفصح عن التركیز الجغرافي باإلیضاح رقم ج(١٠یضاح رقم باإل

من قبل فریق إدارة المخاطر المقسم إلى مجموعات ألعمال  یتم إدارة التحكم بمخاطر اإلئتمان مركزیاً
تقوم دائرة المخاطر بشكل رئیسي بإدارة مخاطر اإلئتمان في فراد. الشركات والمؤسسات المالیة واأل

ئتمان مخاطر اإلركات والمؤسسات المالیة بینما تقوم دائرة األعمال المصرفیة لألفراد بإدارة محفظة الش
تراجع دائرة إدارة المخاطر مخاطر اإلئتمان بشكل مستقل وتقدم تقاریر مباشرة إلى بمحفظة األفراد. 

بل تعثر السداد من قلجنة التدقیق وإدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.  إن تقییم البنك إلحتمالیة 
مرتبط بشكل أساسي بعدد األیام التي تعثر فیھا المقترض كما ھو محدد بتعمیم  األطراف المقابلة فردیاً

م البنك ، یقیّباإلضافة على ذلك. ٢٠٠٤سبتمبر ٢٥المؤرخب.م٩٧٧البنك المركزي الُعماني رقم 
ف أكثر.  كفایة الضمانة واألداء المالي للمقترضین في خفض التصنی

التالیة:ف عمالئھ ضمن فئات التصنیفییقوم البنك بتصن
أیام اإلستحقاق التي فاتتتصنیف البنك

قروض تجاریةوقروض أفراد
یوما٥٩ً–٠قروض منتظمة
یوما٨٩ً–٦٠قروض خاصة

یوما١٧٩ً–٩٠قروض غیر منتظمة
ماًیو٣٦٤–١٨٠قروض مشكوك في تحصیلھا

فأكثر٣٦٥خسارة یوماً



٣٣
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة (تابع)-٥

(تابع)مخاطر االئتمان١-٥

سیاسات تخفیف المخاطر٢-١-٥
اًوص، ألطراف مقابلة فردیصلخزات بمخاطراإلئتمان، على وجھ ایدیر البنك ویحد ویتحكم بالتركی
لمجاالت العمل والدول. وجماعیاً

یقوم البنك بھیكلة مستویات مخاطر اإلئتمان التي یتحملھا عن طریق وضع حدود على مبلغ اإلئتمان 
المقبول فیما یتعلق بمقترض واحد أو مجموعة مقترضین وبحدود نطاقات جغرافیة وأنشطة عمل.  وتتم 

من قبل لجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقیق وإدارة المخاطر مراقبة تلك المخاطر ومراجعتھا دوریاً
التابعتان لمجلس اإلدارة واللجنة التنفیذیة لمجلس اإلدارة.

ید مخاطر أي مقترض واحد بما في ذلك البنوك والوسطاء أكثر بحدود فرعیة تغطي المخاطر یویتم تق
إدارة التعرض لمخاطر اإلئتمان من خالل التحلیل المنتظم تتم أی. بیان المركز الماليداخل وخارج  ضاً

لقدرة المقترضین المحتملین للوفاء بالتزامات تسدید الفوائد ورأس المال وبتغیر حدود اإلقراض تلك 
حیثما كان مالئماً.

أدناه.یف األخرى مبینة بعض إجراءات المراقبة والتخف

الضمانة)أ(
من السیاسا ت واإلجراءات لتخفیف مخاطر اإلئتمان، أكثرھا تقلیدیة ھو أخذ ضمانة یطبق البنك نطاقاً

عن األموال المقدمة وھو إجراء شائع.  كما یطبق البنك إرشادات حول مدى قبول فئات معینة من 
الضمانات أو تخفیف مخاطر اإلئتمان.  أنواع الضمانات الرئیسیة للقروض والسلف ھي:

قع والمخزون والحسابات مستحقة القبض.رھن على أصول الشركة مثل المو·
حجز على الودائع الثابتة.·
ھوامش نقدیة.·
رھن على عقارات سكنیة وتجاریة.·
رھن أوراق مالیة متداولة.·

التمویل طویل األجل واإلقراض لشركات ھو مضمون عادة.  القروض اإلسكانیة مضمونة برھن على 
إلعتماد المدورة المشابھة ھي غیر مضمونة.  وباإلضافة العقار السكني.  بطاقات اإلعتماد وتسھیالت ا

، ومن أجل تقلیل خسارة اإلئتمان، یسعى البنك للحصول على ضمانة إضافیة من الطرف إلى ذلك
المقابل فور مالحظة مؤشرات إنخفاض قیمة القروض والسلف الفردیة.



٣٤
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة (تابع)-٥

(تابع)مخاطر االئتمان١-٥

(تابع)سیاسات تخفیف المخاطر٢-١-٥

تقییم القدرات المالیة للمقترضین(ب)
المالیة المدققة للمقترضین، الذین تكون أرصدتھم فوق الحد المبین، للمراجعة.  ویقیم البیاناتتخضع 

اء المالي للمقترضین بمراقبة معدالت األداء األساسیة متضمنة الكفاءة المالیة ومعدالت البنك األد
من قبل دائرة  السیولة.  ویتم إجراء المراجعات السنویة من قبل مدیري العالقات وتتم مراجعتھا أیضاً

إدارة المخاطر.
اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان(ج)

ت ھو التأكد من أن األموال متوفرة للعمیل كما ھو مطلوب.  الضمانات إن الھدف الرئیسي من ھذه األدوا
واإلعتمادات المستندیة اإلحتیاطیة تحمل نفس مخاطر اإلئتمان الخاصة بالقروض.  اإلعتمادات 

التي ھي تعھدات كتابیة من قبل البنك نیابة عن عمیل بتفویض طرف –المستندیة الموثقة والتجاریة 
لشروط معینة ثالث لسحب سحوبات  مضمونة بشحن البضائع-على البنك إلى حد مبلغ محدد وفقاً

لذلك تحمل إئتمان أقل من القرض المباشر. المعنیة التي تتعلق بھا وتبعاً
إرتباطات تقدیم اإلئتمان تمثل أجزاء غیر مستخدمة من الصالحیات لتقدیم اإلئتمان على شكل قروض 

فإن ،یما یتعلق بمخاطر اإلئتمان على اإلرتباطات لتقدیم اإلئتمانأو ضمانات أو خطابات إعتماد. وف
البنك یتعرض بشكل محتمل للخسارة بمبلغ یساوي إجمالي اإلرتباطات غیر المستخدمة.  إال أن مبلغ 
الخسارة المحتمل أقل من إجمالي اإلرتباطات غیر المستخدمة حیث أن معظم اإلرتباطات لتقدیم اإلئتمان 

افظة العمیل على معاییر إئتمان محددة. مشروطة بمح
ویراقب البنك فترة إستحقاق إرتباطات اإلئتمان ألن اإلرتباطات بمدى أطول لھا في العادة درجة 
مخاطر إئتمان أكبر من اإلرتباطات قصیرة المدى.  تركیز اإلرتباطات المتعلقة بالمخاطر حسب قطاع 

).أ(٣٧ح موضحة باإلیضاالسنةنشاط العمل في نھایة 



٣٥
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة (تابع)-٥

(تابع)مخاطر االئتمان١-٥

(تابع)سیاسات تخفیف المخاطر٢-١-٥

(تابع)اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان(ج)
یة األخرى المحتفظ بھا مقابل القروض والسلفیات والقروض تحلیل الضمانات والتعزیزات اإلئتمان

الحكومیة المیسرة الممنوحة ھي كالتالي:
القروض الفاعلة 

(لیست مستحقة سابقاً
أو منخفضة القیمة)

قروض 
مستحقة سابقاً

ولم تُدفع
قروض 

غیر فاعلة
إجمالي 

القروض
لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني

باالآلفباالآلفباالآلفباالآلف
القروض والسلف بالضمانات 

٤٢٧٫٨٧٠٩٧٫٦٧٤٢٥٫٤١٢٥٥٠٫٩٥٦المتاحةاإلضافیة 
الكفاالت بالقروض والسلف 

٨٫١٣٧٣٤٫٦٦٥-٢٦٫٥٢٨المتوفرة
--

٢٠١٦٤٥٤٫٣٩٨٩٧٫٦٧٤٣٣٫٥٤٩٥٨٥٫٦٢١دیسمبر ٣١في الرصید 
--

٢٠١٥٤٠٢٫٩٩٤٢٤٫١٣٧٢٩٫٨٨١٤٥٧٫٠١٢دیسمبر ٣١في الرصید 

سیاسة تحدید اإلنخفاض بالقیمة والمخصصات٣-١-٥
لتقریراتدرج مخصصات إنخفاض القیمة ألغراض التقاریر المالیة فقط بالنسبة للخسائر المتكبدة بتاریخ 

ع یتضمن الدلیل الموضوعي على إنخفاض قیمة أصل مالي إلنخفاض القیمة. لى دلیل موضوعيبناًء
أو مجموعة أصول مالیة بیانات قابلة للمراقبة تسترعي إھتمام البنك حول أحداث الخسارة باإلضافة 

إلى أخذ اإلرشادات الصادرة عن البنك المركزي الُعماني باإلعتبار.

ك لعة األصول المالیة الفردیة على أساس منتظم أو قبل ذتتطلب سیاسة المخاطر الخاصة بالبنك مراج
عن عندما تتطلب ظروف فردیة ذلك.  تحدد مخصصات إنخفاض القیمة على العقود المقیمة فردیاً

لى المبالغ ا ععلى أساس كل حالة على حدة وتم تطبیقھالتقریرطریق تقییم الخسارة المتكبدة بتاریخ 
یشمل التقییم في العادة الضمانة المحتفظ بھا (بما في ذلك إعادة تقییم قابلیة تطبیقھا) الجوھریة فردیاً. 

والمتحصالت المتوقعة لذلك الحساب الفردي.



٣٦
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةاتإیضاح
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة (تابع)-٥

ابع)(تمخاطر االئتمان١-٥

(تابع)سیاسة تحدید اإلنخفاض بالقیمة والمخصصات٣-١-٥
ـ : ( ل ) محافظ األصول المتجانسة التي ال تكون ١یتم تكوین مخصصات إنخفاض القیمة المقیمة جماعیاً

فرة خیة المتو) الخسارة التي تم تكبدھا ولكن لم تحدد بعد بإستخدام الخبرة التاری٢جوھریة فردیاً. (
التقدیرات الحساسة المستخدمة لتحدید مخصص إنخفاض القیمة تم شرحھا باإلیضاح الخبرة. والرأي ذو 

٢-٣.

الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان قبل الضمانات المحتفظ بھا أو تعزیزات اإلئتمان األخرى٤-١-٥

بیان المركز الماليداخل أصول مالیة
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفآلالفبا

بنود في بیان المركز المالي
٢٥٣٫١٠٦١٩٢٫١٢٤نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

٣٠٫٠٨٠٨٣٫٢٢٦إیداعات سوق النقد  –مستحق من بنوك 
:قروض وسلف

٩١٩٫٤٩٩٩٢٩٫٠٩٦قروض شركات
٧٢٥٫٣٦٣٦٣٥٫٢٨٨قروض شخصیة

٤٥٫٤٠١٤٠٫٨٥٦أصول أخرى
:مارات محتفظ بھا حتى اإلستحقاقإستث

٥٥٫٦٣٣٥٣٫٨٥٥سندات تنمیة حكومیة
٤٠٫٢٩٠٤٣٫٠٠٠أذونات خزینة

٢٫٠٦٩٫٣٧٢١٫٩٧٧٫٤٤٥

بیان المركز الماليبنود خارج 
١٤١٫٦٣٨١٤١٫٢٥٠ضمانات مالیة

٩٧٫٩٧٥٥٨٫٤٤٨غیر مسحوبةإرتباطات قروض

٢٣٩٫٦١٣١٩٩٫٦٩٨

دیسمبر ٣١ما یمكن أن یحدث بالنسبة للتعرض لمخاطر اإلئتمان للبنك في ءمثل الجدول أعاله أسوی
بدون األخذ باإلعتبار الضمانات المحتفظ بھا أو تعزیزات اإلئتمان ٢٠١٥دیسمبر ٣١و٢٠١٦

إلضافة وباإن اإلدارة على ثقة أن البنك لدیھ سیاسات مناسبة لقیاس ومراقبة مخاطر اإلئتمان. رى. األخ
إلى ذلك یتم تخفیف مخاطر اإلئتمان من خالل الضمانات على شكل رھونات وضمانات حیثما كان 

ذلك مطلوباً.



٣٧
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةاتإیضاح
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة (تابع)-٥

(تابع)مخاطر االئتمان١-٥

ى للتعرض لمخاطر اإلئتمان قبل الضمانات المحتفظ بھا أو تعزیزات اإلئتمان األخرىالحد األقص٤-١-٥
(تابع)

(تابع)بیان المركز الماليداخل أصول مالیة

) من إیداعات سوق المال بین البنوك ھي لدى بنوك مصنفة بدرجة %٦٣–٢٠١٥(%٦٠(أ)
إلى تصنیفات من قبل وكاالت تصنیف إئتمان خارجیة.إستثمار وما فوق إستناداً

) من إجمالي البنود داخل بیان المركز المالي %٧٧–٢٠١٥(%٧٧القروض والسلف تمثل (ب)
) من إجمالي القروض والسلف لم تتجاوز مواعید %٨٩–٢٠١٥(%٨٥المبینة أعاله. 

إستحقاقھا ولم تنخفض قیمتھا.
%٢٫٩إلى ٢٠١٥دیسمبر ٣١في %٢٫٨٧نسبة القروض التي إنخفضت قیمتھا منزدادتإ(ج)

من إجمالي %٠٫٨٥تشكل القروض الشخصیة التي إنخفضت قیمتھا . ٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
مع ٢٠١٦دیسمبر ٣١في القروض .٢٠١٥دیسمبر ٣١في%٠٫٦مقارنةً



٣٨
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةاتإیضاح
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

طر المالیة (تابع)إدارة المخا-٥

(تابع)مخاطر االئتمان١-٥

ومستحق من البنوك قروض وسلف٥-١-٥
ملخصة أدناه:والمستحق من البنوكالقروض والسلف)أ

٢٠١٦دیسمبر ٣١
قروض 
وسلف 

مستحق 
اإلجماليمن بنوك

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفباآلالفباآلالف

١٫٣٠٥٫٣١٣٣٠٫٠٨٠١٫٣٣٥٫٣٩٣تنخفض قیمتھاتتجاوز موعد إستحقاقھا ولملم 
٢١١٫٨٩١-٢١١٫٨٩١قروض خاصة

٧٩٫٧٢٠-٧٩٫٧٢٠تنخفض قیمتھاتجاوزت موعد إستحقاقھا ولكن لم
٤٧٫٩٣٨-٤٧٫٩٣٨إنخفضت قیمتھا

١٫٦٤٤٫٨٦٢٣٠٫٠٨٠١٫٦٧٤٫٩٤٢إجمالي القروض والسلف
روض وفوائدقخفاض قیمةناقصاً: مخصص إن

)٥٠٫٠٦٣(-)٥٠٫٠٦٣(تعاقدیة غیر مدرجة

١٫٥٩٤٫٧٩٩٣٠٫٠٨٠١٫٦٢٤٫٨٧٩صافي القروض والسلف

٢٠١٥دیسمبر ٣١
١٫٣٧١٫٤٤٤٨٣٫٢٢٦١٫٤٥٤٫٦٧٠تنخفض قیمتھالم تتجاوز موعد إستحقاقھا ولم

١٢٤٫٠١٢-١٢٤٫٠١٢قروض خاصة
٢٤٫٠٨٦-٢٤٫٠٨٦تنخفض قیمتھاتحقاقھا ولكن لمتجاوزت موعد إس

٤٤٫٨٤٢-٤٤٫٨٤٢إنخفضت قیمتھا

١٫٥٦٤٫٣٨٤٨٣٫٢٢٦١٫٦٤٧٫٦١٠إجمالي القروض والسلف
روض وفوائدقناقصاً: مخصص إنخفاض قیمة

)٤٤٫٨١٣(-)٤٤٫٨١٣(تعاقدیة غیر مدرجة

١٫٥١٩٫٥٧١٨٣٫٢٢٦١٫٦٠٢٫٧٩٧صافي القروض والسلف



٣٩
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة (تابع)-٥

(تابع)مخاطر االئتمان١-٥

(تابع)ومستحق من البنوك قروض وسلف٥-١-٥

بنك ھو كما یلي:تقسیم القروض والسلف لعمالء فیما یتعلق بتصنیف المخاطر الذي طبقھ ال(ب) 

قروض ألفراد ٢٠١٦دیسمبر ٣١
قروض 

اإلجماليلشركات 
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالفباآلالف
٧١٤٫٩٢٢٦٧٠٫١١١١٫٣٨٥٫٠٣٣قروض منتظمة
٣١٥٢١١٫٥٧٦٢١١٫٨٩١قروض خاصة

١٫٦٤٧١٫٢٦٣٢٫٩١٠قروض غیر منتظمة
٣٫٨٤٠٢٫٨٨٧٦٫٧٢٧في تحصیلھاقروض مشكوك

٤٫٨٦٧٣٣٫٤٣٤٣٨٫٣٠١خسارة

٧٢٥٫٥٩١٩١٩٫٢٧١١٫٦٤٤٫٨٦٢

٢٠١٥دیسمبر ٣١
٦٢٤٫٤٣٣٧٧١٫٠٩٧١٫٣٩٥٫٥٣٠قروض منتظمة
١٫٤٣٠١٢٢٫٥٨٢١٢٤٫٠١٢قروض خاصة

٢٫٥٤١١٫١١٧٣٫٦٥٨قروض غیر منتظمة
٢٫١٩٦٦٫٨٨١٩٫٠٧٧قروض مشكوك في تحصیلھا

٤٫٦٨٨٢٧٫٤١٩٣٢٫١٠٧خسارة

٦٣٥٫٢٨٨٩٢٩٫٠٩٦١٫٥٦٤٫٣٨٤

تحلیل عمر القروض والسلف المتجاوزة موعد إستحقاقھا ولكن لم تنخفض قیمتھا كما یلي:(ج)
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفباآلالف

٧٨.٦١٦٤٫٢٢٦یوما٣٠ًمتجاوزة لموعد إستحقاقھا حتى 
٥٦٧١٤٫٣٢٣یوما٦٠ً-٣٠متجاوزة لموعد إستحقاقھا من 
٥٣٧٥٫٥٣٧یوما٩٠ً-٦٠متجاوزة لموعد إستحقاقھا من 

٧٩٫٧٢٠٢٤٫٠٨٦

٤٩٫١٤٠٩٢٫٣٥٦القیمة العادلة للضمانات



٤٠
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ارة المخاطر المالیة (تابع)إد-٥

(تابع)مخاطر االئتمان١-٥

(تابع)ومستحق من البنوك قروض وسلف٥-١-٥

القروض والسلف التي إنخفضت قیمتھا فردیاً:(د)
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفباآلالف

٤٧٫٩٣٨٤٤٫٨٤٢قروض إنخفضت قیمتھا فردیاً

٢٥٫٢١٩٢١٫٨٧٥مة العادلة للضماناتالقی

قروض وسلف أعید التفاوض علیھا٦-١-٥
،الھیكلةتتضمن ھذه البنود ترتیبات تمدید الدفعات وتأجیل دفعات وتعدیل معدالت الفائدة.  وعقب إعادة 

یعاد تصنیف حساب القرض الذي تجاوز موعد إستحقاقھ كقرض عادي ویدار مع القروض المشابھة 
وترتكز ترتیبات إعادة الھیكلة على عید إستحقاقھا أو تنخفض قیمتھا. األخرى التي لم تتجاوز موا

، ستشیر إلى أن التسدید سیستمر على األرجح.، حسب تقدیر اإلدارةالمعاییر والمؤشرات التي
–٢٠١٥لایر ُعماني (ألف ٧٫١٢٢بلغ ٢٠١٦دیسمبر ٣١إجمالي القروض المعاد ھیكلتھا كما في 

لایر ُعماني).ألف ١٦٫٥٨٦
األوراق المالیة للدین٧-١-٥

إن إستثمارات البنك في األوراق المالیة للدین ھي بشكل رئیسي في سندات التنمیة الحكومیة أو شھادات 
في  الودائع المنفذة بالریال الُعماني والصادرة من قبل حكومة سلطنة ُعمان. ویستثمر البنك أیضاً

على تصنیف اإلئتمان الخارجي الفردي األوراق المال یة للدین الصادرة من قبل بنوك أخرى إستناداً
لھا.  وتنفذ تلك اإلستثمارات إلستخدام أموال السیولة الزائدة بحد أقصى من اإلیرادات.

الضمانات المعاد إمتالكھا٨-١-٥
ویتم إستخدا الدین م المتحصالت لتقلیل رصیدتباع العقارات التي أعید إمتالكھا بأسرع ما یمكن عملیاً

دة لم یقم البنك بإعا. بیان المركز الماليالقائم. تصنف األصول التي أعید إمتالكھا كأصول أخرى ب
.٢٠١٥و٢٠١٦إمتالك أیة ضمانات خالل 

مخاطر السوق٢-٥
لیة لألصول بیتعرض البنك لمخاطر السوق وھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستق

تنشأ مخاطر السوق من األوضاع رات في أسعار السوق. المالیة المدرجة بالقیمة العادلة بسبب التغی
المفتوحة في منتجات معدل الفائدة والعملة واألسھم والتي تتعرض جمیعھا لتغییرات في معدالت الفائدة 

تتم مراقبة مخاطر السوق من وتمدیدات اإلئتمان وأسعار األسھم ومعدالت صرف العملة األجنبیة.
اإلدارة على ثقة أن البنك لدیھ سیاسات إدارة مخاطر مالئمة الخزینة ودائرة إدارة المخاطر. قبل قسم

باإلعتبار  للتأكد من تخفیف مخاطر معدل الفائدة ومخاطر السیولة ومخاطر صرف العملة األجنبیة أخذاً
البنك. مؤشرات اإلقتصاد الكلي التي تؤثر على أعمال



٤١
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة (تابع)-٥

(تابع)مخاطر السوق٢-٥

مخاطر األسعار١-٢-٥
یحتفظ البنك بأوراق مالیة مدرجة مصنفة كمحتفظ بھا للمتاجرة لكي یستفید من التحركات قصیرة األجل 

سوق.  وتمثل كافة إستثمارات األوراق المالیة مخاطر خسارة رأس المال.  یتحكم البنك بتلك المخاطر بال
لسیاسة إدارة اإلستثمار التي إعتمدھا البنك.  یحدد الحد األقصى من  بإختیار األوراق المالیة بحذر وفقاً

یة.  تتم إدارة أوضاع السوق للبنكالمخاطر الناتجة عن األدوات المالیة بالقیمة الدفتریة لألدوات المال
على أساس یومي من قبل رئیس دائرة إدارة اإلستثمار وتتم مراجعتھا من قبل لجنة اإلستثمار.

تتضمن إستثمارات البنك أوراق مالیة تتم المتاجرة بھا في سوق مسقط لألوراق المالیة (السوق).  
ً%٠٫١٥–٢٠١٥(%٠٫٠٩بمعدل ٢٠١٦دیسمبر ٣١قد تتغیر أرباح البنك في  ) نظراًسنویا

للسوق ومؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخلیجي، –٣٠في المؤشر %١٠للزیادة/النقص بمعدل 
مع المؤشر متوافقاً مع إبقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة.  كان أداء إستثمارات البنك تاریخیاً

للسوق.–٣٠

طر معدل الفائدةمخا٢-٢-٥
مخاطر معدل الفائدة ھي مخاطر تذبذب قیمة األداة المالیة المدرجة بالقیمة العادلة نتیجة لتغییرات في 
معدالت الفائدة بالسوق.  یتعرض البنك لمخاطر معدل الفائدة نتیجة لعدم تطابق أو، وجود فجوات، بین 

م ستحق أو یعاد تسعیرھا خالل فترة معینة.  یقوقیم األصول واإللتزامات المرتكزة على الفائدة والتي ت
البنك بإدارة ھذه المخاطر عن طریق مطابقة/إعادة تسعیر األصول واإللتزامات.  البنك غیر معرض 
بشكل مفرط لمخاطر معدالت الفائدة حیث أن أصولھ وإلتزاماتھ یعاد تسعیرھا بشكل متكرر.  وتقوم 

بة وإدارة مخاطر معدل الفائدة بھدف حد اآلثار العكسیة المحتملة لجنة األصول واإللتزامات بالبنك بمراق
تعرض البنك لمخاطر معدل الفائدة.  ویتضمن ٣٧على ربحیة البنك.  ویلخص الجدول باإلیضاح 

.سبقأالمالیة للبنك بالقیمة الدفتریة مصنفة بتاریخ إعادة التسعیر أو اإلستحقاق أیھما البیانات

الفائدة في مجال األعمال المصرفیة، یحدد البنك حدود على فجوات حساسیة وإلدارة مخاطر معدل 
بشكل دوري أثر المكاسب  معدالت الفائدة المفتوحة بفترات إستحقاق حتى سنة واحدة ویحتسب أیضاً

نقطة أساسیة في ١٠٠المعرضة للمخاطر على صافي إیرادات الفوائد الخاصة بھ من تغییر قدره 
ى فجوات معدالت الفائدة المفتوحة بإستحقاق حتى سنة واحدة.  یتم تحدید أثر المكاسب معدالت الفائدة عل

المعرضة للمخاطر كنسبة معینة من صافي إیرادات الفوائد للبنك عن السنة السابقة. بلغت المكاسب 
ً%٠٫٦٠–٢٠١٥(%٠٫٨٣نسبة ٢٠١٦دیسمبر ٣١المعرضة للمخاطر في  ). سنویا



٤٢
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

ول البیانات المالیةحإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة (تابع)-٥

(تابع)مخاطر السوق٢-٥

مخاطر العملة٣-٢-٥
ل تغیرات في معدالت صرف العملة األجنبیة.  لتنشأ مخاطر العملة عندما تتغیر قیمة أداة مالیة نظراً

، یرتبط البنك في معامالت فوریة وآجلة في سوق ما بین البنوك وفقاًملةومن أجل إدارة مخاطر الع
للسیاسات الموثقة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

تتمثل مخاطر البنك بالعملة األجنبیة بالعقود اآلجلة والنقدیة بالصندوق من العمالت األجنبیة واألرصدة 
األخرى المنفذة بعمالت أجنبیة. ألصول واإللتزاماتلدى بنوك بالخارج واإلیداعات بعملة أجنبیة وا

تقوم اإلدارة بإدارة المخاطر بمراقبة صافي الوضع المفتوح ضمن الحدود التي حددتھا اإلدارة والدخول 
في عقود آجلة على المعامالت التجاریة الحالیة مع العمالء.

امیة والخلفیة عند اإللتزام بصافي ، یوجد فصل مالئم بین أعمال المكاتب األموباإلضافة إلى ذلك
الوضع المفتوح وتتم مراقبتھ بشكل منفصل على أساس مستمر من قبل اإلدارة ولجنة األصول 

:أدناهبین مللتعرض لمخاطر العملة األجنبیة السنةواإللتزامات. صافي الوضع المفتوح للبنك في نھایة 

التعرض لمخاطر العملة األجنبیة
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعمانيُعمانيلایر
باآلالفباآلالف

٢٫٢٤٩٧٫٧٠٠صافي األصول المنفذة بالدوالر األمریكي
٥٥٤٢٤٨صافي األصول المنفذة بعمالت أجنبیة أخرى

٢٫٨٠٣٧٫٩٤٨

تعمل سلطنة ُعمان حسب معدل صرف عمالت أجنبیة ثابت حیث إن الریال الُعماني مرتبط بالدوالر 
دوالر أمریكي للریال الُعماني الواحد.٢٫٦٠٠٨ریكي بمعدل األم

مخاطر السیولة٤-٢-٥
مخاطر السیولة ھي مخاطر أن یواجھ البنك صعوبة في تجمیع األموال للوفاء باإلرتباطات المصاحبة 

تھ ملألدوات المالیة. وقد تنشأ مخاطر السیولة من عدم القدرة على بیع األصل بسرعة بقیمة قریبة من قی
العادلة. وتتضمن مخاطر كون البنك غیر قادر على تمویل أصول بفترات إستحقاق مالئمة ومعدالت 

ومخاطر كونھ غیر قادر على تسییل أصل ما بسعر معقول وبإطار زمني مناسب.
ال امات األخرى ورأس المترتكز أنشطة التمویل بالبنك على نطاق من األدوات بما فیھا الودائع واإللتز

، تزید مرونة التمویل ویخفض اإلعتماد على أي مصدر واحد للتمویل.  یحتفظ ونتیجة لذلكخصص. الم
البنك بسیولة عن طریق المراقبة المستمرة والتحدید والمراقبة للتغییرات في إحتیاجات التمویل المطلوبة 

لبنك ى ذلك یحتفظ اوباإلضافة إلة في إطار اإلستراتیجیة العامة. لمقابلة أھداف إستراتیجیة موضوع
ببعض األصول السائلة كجزء من إستراتیجیة إدارة مخاطر السیولة الخاصة بھ.



٤٣
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

حول البیانات المالیةإیضاحات
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة (تابع)-٥

(تابع)مخاطر السوق٢-٥

(تابع)مخاطر السیولة٤-٢-٥

إلى فترات إستحقاق مقدرة بإستخدام إرشادات صادرة عن البنك یدیر ال بنك مخاطر السیولة إستناداً
التدفقات النقدیة مستحقة القبض ٣٦ویمثل الجدول في إیضاح رقم لمركزي الُعماني حول التقدیرات. ا

رمن قبل البنك والمستحقة الدفع علیھ ضمن أصول وإلتزامات مشتقة وغیر مشتقة عن طریق تقدی
.التقریرفترات اإلستحقاق المتبقیة بتاریخ 

مخاطر التشغیل٣-٥
مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسائر المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن اإلجراءات الداخلیة غیر 

، أو الموظفین واألنظمة أو عن أحداث خارجیة.الكافیة أو الفاشلة

ة طبیعیة من شأنھا أن تحدث أضرارا باألصول المادیة الخسائر الناتجة عن أحداث خارجیة مثل كارث
الخاصة بالبنك أو انقطاع الكھرباء أو االتصاالت التي تدخل اضطرابا على األعمال، یُمكن تعریفھا 
على نحو أسھل من الخسائر الناتجة عن مشاكل داخلیة مثل غش الموظفین وعیوب المنتجات.  

تبطة أكثر بالمنتجات المعینة للبنك وخطوط أعمالھ، وھي والمخاطر الناتجة عن مشاكل داخلیة مر
تخص عملیات البنك أكثر من المخاطر الناتجة عن األحداث الخارجیة. وتشمل مخاطر التشغیل التي 
یتعرض لھا البنك من أمن نظم المعلومات وتعطل االتصاالت الھاتفیة وعملیات الغش وأخطاء التشغیل.

من خالل سلسلة إجراءات صارمة للرقابة الداخلیة والتدقیق، وفصل واضح یتم مراقبة مخاطر التشغیل 
بین السلطات ومصادر التقاریر، كتیبات ومعاییر تشغیل.  یقوم مدقق الحسابات الداخلي بمراجعة 

مستقلة لفعالیة نظام الرقابة الداخلیة بالبنك وقدرتھ على تقلیل أثر مخاطر التشغیل.

ة تقدیر القیمة العادل٤-٥
.  ٢٠١٦دیسمبر ٣١یرتكز تقدیر القیم العادلة لألدوات المالیة على المعلومات المتوفرة لإلدارة في 

فاً، فإن ھناك ضعوبینما تستخدم اإلدارة أفضل إجتھاداتھا في تقدیر القیمة العادلة لألدوات المالیة
في أي أسلوب تقدیر.  وتنطوي التقدیرات على إجتھادات وال یمك ي ن تحدیدھا بدقة.  فیما یلمتأصالً

األسس المتبعة للتوصل إلى القیم العادلة:

أرصدة الحسابات الجاریة المستحقة لبنوك ومنھا١-٤-٥
إعتبرت القیمة الدفتریة ألرصدة الحسابات الجاریة المستحقة للبنوك ومنھا على أنھا تقدیر معقول للقیمة 

لطبیعتھا قصیرة األجل. العادلة نظراً

قروض وسلف٢-٤-٥
القیمة العادلة للقروض غیر المنتجة تقارب القیمة الدفتریة المعدلة بمخصص إنخفاض قیمة قروض.  

، أخذت القیمة العادلة على أنھا ما یماثل قیمتھا الدفتریة حیث أن وبالنسبة للقروض غیر المنتجة
ري عن معدالت القروض معدالت الفائدة السائدة المعروضة على قروض مشابھة ال تختلف بشكل جوھ

الفعلیة.



٤٤
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة (تابع)-٥

(تابع)تقدیر القیمة العادلة ٤-٥

المتاحة للبیعإستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر و٣-٤-٥
لسوق المدرجة، عند توفرھا، كمقیاس للقیمة العادلة.  إال أنھ عندما ال تتوفر أسعار تستخدم أسعار ا

و أفإن القیمة العادلة المعروضة ھي تقدیرات مشتقة بإستخدام صافي القیمة الحالیة السوق المدرجة، 
ھریة على وبالقیمة العادلة الناتجة عن تلك االحتسابات لیست جالتغیراتإن أسالیب التقییم األخرى. 

.١٠التفاصیل مبینة في اإلیضاح البیانات المالیة.

ودائع العمالء٤-٤-٥
القیمة العادلة للودائع تحت الطلب والودائع ألجل وودائع التوفیر ھي المبلغ مستحق الدفع عند الطلب 

لودائع بمعدالت قدرة لبتاریخ التقریر والذي یعادل القیمة الدفتریة لتلك اإللتزامات.  تحدد القیم العادلة الم
ثابتة التي تختلف معدالت الفائدة لھا بشكل جوھري عن معدالت الفائدة السائدة بالسوق عن طریق 
على ودائع  خصم التدفقات النقدیة المتعاقد علیھا بإستخدام معدالت الفائدة بالسوق المعروضة حالیاً

مشابھة.

المشتقات٥-٤-٥
عن عمالئھ لبیع وشراء عمالت أجنبیة. یبرم البنك عادة عقود عمالت أجن بیة آجلة قصیرة األجل، نیابةً

، یستخدم نموذج التقییم مع المدخالت المتاحة في السوق التي بالنسبة لعقود العمالت األجنبیة اآلجلة
یمكن مالحظتھا بسھولة. ویتضمن نموذج المدخالت المختلفة بما في ذلك جودة االئتمان من األطراف 

، صرف العمالت األجنبیة الفوري واألسعار اآلجلة ومنحنیات أسعار الفائدة.المقابلة

للفئة٥-٥ األدوات المالیة وفقاً
السیاسات المحاسبیة لألوات المالیة على البنود التالیة:تم تطبیق 

لبیان المركز المالي األصول وفقاً
القیمة العادلة 

من خالل األرباح 
أو الخسائر

حتىمحتفظ بھا
إلستحقاقا

إستثمارات 
متاحة للبیع

قروض 
اإلجماليومدیونیات 

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

٢٠١٦دیسمبر ٣١
٢٥٣٫١٠٦٢٥٣٫١٠٦---رصدة بنكیة ونقدأ

٣٠٫٠٨٠٣٠٫٠٨٠---شھادات ودائع 
١٫٥٩٤٫٧٩٩١٫٥٩٤٫٧٩٩---مستحق من البنوك

١١٣٫٩٣٥-٦٢٨٩٥٫٩٢٣١٧٫٣٨٤إستثمار أوراق مالیة
٤٥٫٤٠١٤٥٫٤٠١---أصول أخرى

٦٢٨٩٥٫٩٢٣١٧٫٣٨٤١٫٩٢٣٫٣٨٦٢٫٠٣٧٫٣٢١



٤٥
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة (تابع)-٥

للفئة ٥-٥ (تابع)األدوات المالیة وفقاً
القیمة العادلة 

من خالل األرباح 
أو الخسائر

محتفظ بھا حتى
إلستحقاقا

إستثمارات 
متاحة للبیع

قروض 
اإلجماليومدیونیات 

ُعمانيلایرلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

٢٠١٥دیسمبر ٣١
١٩٢٫١٢٤١٩٢٫١٢٤---رصدة بنكیة ونقدأ

٨٣٫٢٢٦٨٣٫٢٢٦---شھادات ودائع 
١٫٥١٩٫٥٧١١٫٥١٩٫٥٧١---مستحق من البنوك

١١٨٫٣٥٧-٨٣٥٩٦٫٨٥٥٢٠٫٦٦٧إستثمار أوراق مالیة
٤٠٫٨٥٦٤٠٫٨٥٦---أصول أخرى

٨٣٥٩٦٫٨٥٥٢٠٫٦٦٧١٫٨٣٥٫٧٧٧١٫٩٥٤٫١٣٤

لبیان المركز المالي المجموعإلتزامات أخرىاإللتزامات وفقاً
لایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالف
٢٠١٦دیسمبر ٣١

١٢٫٠٥٦١٢٫٠٥٦مستحق لبنوك
١٫٦٣٧٫١٥٢١٫٦٣٧٫١٥٢ودائع من العمالء

٥٩٫٥٠٣٥٩٫٥٠٣إلتزامات أخرى
٧٠٫٠٠٠٧٠٫٠٠٠سندات ثانویة

١٫٧٧٨٫٧١١١٫٧٧٨٫٧١١

٢٠١٥دیسمبر ٣١
٩٫٤٠٤٩٫٤٠٤مستحق لبنوك

١٫٦٠١٫١٦٢١٫٦٠١٫١٦٢ودائع من العمالء
٧١٫٧٥١٧١٫٧٥١إلتزامات أخرى

٧٠٫٠٠٠٧٠٫٠٠٠سندات ثانویة

١٫٧٥٢٫٣١٧١٫٧٥٢٫٣١٧



٤٦
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة رأس المال-٦

إن أھداف البنك إلدارة رأس المال ھي:

اإللتزام بمتطلبات رأس المال التي یحددھا المنظم وھو البنك المركزي الُعماني.-
لى اساس اإلستمراریة بینما یقدم عائدات كافیة للمساھمین.حمایة قدرة البنك على المتابعة ع-
اإلحتفاظ بقاعدة قویة من رأس المال لدعم تطویر أعمالھ.-

إن الھدف الرئیسي لمتطلبات كفایة رأس المال الصادرة عن البنك المركزي الُعماني ھو المحافظة على مستوى كاٍف
اطر في بیان المركز المالي للبنك وعلى وجھ الخصوص مخاطر من رأس المال لمواجھة أیة خسائر قد تنتج عن مخ

یة ، متجانس مع المعاییر الدول، والذي یستند إلى المخاطراإلئتمان.  إن إطار البنك المركزي الُعماني لكفایة رأس المال
لبنك التسویات الدولي بشأن ذلك.

٪١٢مان أن تحافظ على كفایة رأس المال بحد أدنى یتطلب البنك المركزي العماني من البنوك المسجلة في سلطنة ع
فصاعدا. وستكون الفترة اإلنتقالیة للتسویة التنظیمیة ٢٠١٠اعتبارا من دیسمبر ٢بناء على توجیھات اتفاقیة بازل 

دیسمبر ٣١إلى ٢٠١٣دیسمبر ٣١في سلطنة عمان من ٣للتسویات التنظیمیة لرأس المال بموجب اتفاقیة بازل 
یتطلب البنك المركزي العماني من البنوك في سلطنة عمان اإلحتفاظ بمخزون احتیاطي لرأس المال بنسبة . و٢٠١٧

. یجب الحفاظ على حد أدنى ٢٠١٦دیسمبر ٣١إلى ٢٠١٤ینایر ١من ٪١٢الحد األدنى لرأس المال البالغ ٪٠٫٦٢٥
.٢٠١٨دیسمبر ٣١و ٢٠١٧ینایر ١سنویا بین ٪٠٫٦٢٥اضافي بنسبة 

٢٠١٦٢٠١٥
لایر ُعماني لایر ُعماني

باآلالفباآلالف

رأس المال
١٢٥٢٫٩٣٥٢١٤،٢١٢مستوى 
-٢٣٠٫٠٠٠مستوى 
١٢٨٢٫٩٣٥٢١٤٫٢١٢مستوى 
٢٣٨٫٦٨٧٥٠٫٧٤١مستوى 

٣٢١٫٦٢٢٢٦٤،٩٥٣مجموع قاعدة رأس المال

األصول المرجحة بالمخاطر
١٫٨٥٢٫٥٤٦١٫٧٢٥٫٠١٣اإلئتمانمخاطر

٢٫٩٧٥٣٫٦١٣مخاطر السوق
١٤١٫٥٠٠١٣٤٫٨٦٣مخاطر التشغیل

١٫٩٩٧٫٠٢١١٫٨٦٣٫٤٨٩مجموع األصول ذات المخاطر

%١٤٫٢٢%١٦٫١١معدل كفایة رأس المال %

لرأس المال من سندات ٢یتألف المستوى لرأس المال من رأس المال المدفوع واإلحتیاطیات.  و١یتألف المستوى 
ثانویة والمخصصات الجماعیة المكونة إلنخفاض قیمة قروض على الجزء المنتج من القروض والسلف مقابل خسائر 

متكبدة ولكن غیر محددة.



٤٧
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المركزي الُعماني                                 نقدیة وأرصدة لدى البنك -٧
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعماني لایر ُعماني 
باآلالفباآلالف

٣٧٫٧٨٢٣٨٫٢١٩نقدیة بالصندوق
أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

١٦٦٫٦٩٩١٥٣٫٤٠٥حساب المقاصة -
-٤٨٫١٢٥إیداعات-
٥٠٠٥٠٠ودیعة رأس المال-

٢٥٣٫١٠٦١٩٢٫١٢٤

ال یمكن سحب ودیعة رأس المال بدون موافقة البنك المركزي الُعماني.  تحقق ودیعة رأس المال فائدة 
ً%١–٢٠١٥(%١بمعدل  .) سنویا

مستحق من بنوك-٨
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعماني لایر ُعماني 
باآلالفباآلالف

عملة أجنبیة:
١٦٫٦٥٩٢٤٫٤٠٠لنقدإیداعات سوق ا
١٣٫٤٢١٥٨٫٨٢٦حسابات جاریة

٣٠٫٠٨٠٨٣٫٢٢٦

بنك اإلسكان العماني ش م ع م المملوك من إیداعات البنك كانت لدى %٦٠، ٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
).Ba٣إلى Aa٣بین مصنفةثمانیة بنوكمن إیداعات البنك كانت لدى %٦٣–٢٠١٥(من الحكومة



٤٨
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

قروض وسلف -٩
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعماني لایر ُعماني 
باآلالفباآلالف

قروض شركات
٦٥٤٫٩٢٠٧٣٩٫٢٩٣قروض ألجل

١٤٣٫٧٥٣١٣٧٫٣٣٦سحب على المكشوف
٨٧٫٢٧٨٣١٫٨٤٢كمبیاالت مخصومة
٣٣٫٣٢٠٢٠٫٦٢٥التمویل اإلسالمي 

٩١٩٫٢٧١٩٢٩٫٠٩٦

قروض شخصیة
٤٥١٫٤٢٤٤١٦٫٧١٦قروض إستھالكیة

٢٣٥٫١٧١١٥٩٫٠١٠قروض إسكانیة
١٫٨٠٧٢٤٫٧٥٦سحب على المكشوف

٤٫٦٥٧٤٫٧١٦بطاقات إعتماد
٣٢٫٧١٤٣٠٫٠٩٠التمویل اإلسالمي 

٧٢٥٫٥٩١٦٣٥٫٢٨٨

١٫٦٤٤٫٨٦٢١٫٥٦٤٫٣٨٤ي القروض والسلفإجمال
والفوائد التعاقدیة غیر إنخفاض قیمة قروضناقصاً: مخصص
)٤٤٫٨١٣()٥٠٫٠٦٣((أ) أدناه)إیضاحالمدرجة (أنظر

١٫٥٩٤٫٧٩٩١٫٥١٩٫٥٧١صافي القروض والسلف



٤٩
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦سمبر دی٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)قروض وسلف -٩

خسائر اإلئتمان إنخفاض قیمة )أ(

قروض:مخصص اإلنخفاض في قیمة في حركة الفیما یلي 

اإلجمالي
ةتعاقدیفوائد

غیر مدرجة
مخصص إنخفاض

قیمة قروض ٢٠١٦
لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني

باآلالف باآلالف باآلالف
٤٤٫٨١٣ ٧٫٣٨١ ٣٧٫٤٣٢ ینایر١في 
١٧٫٣٢٧ ٢٫٩٤٣ ١٤٫٣٨٤ السنةخالل مكون

)٥٫٣٧٢( )٢٫٩٥٦( )٢٫٤١٦( السنةمبالغ مشطوبة خالل 
)٦٫٧٠٥( )١٫٠٩٣( )٥٫٦١٢( السنةمبالغ محررة/مستردة خالل 

٥٠٫٠٦٣ ٦٫٢٧٥ ٤٣٫٧٨٨ دیسمبر٣١في 

٢٠١٥
٣٦٫٩٩٠ ٦٫٣٣٩ ٣٠٫٦٥١ ینایر١في 
١٥٫٤٥٨ ٢٫٥٧٥ ١٣٫٣٢٧ السنةخالل محمل

)١٠٢( )٩( )٩٣( السنةمبالغ مشطوبة خالل 
)٧٫٩٧٧( )١٫٥٢٤( )٦٫٤٥٣( السنةمبالغ محررة/مستردة خالل 

٤٤٫٨١٣ ٧٫٣٨١ ٣٧٫٤٣٢ دیسمبر٣١في 

لایر ألف ٢١٫٠٥١–٢٠١٥لایر ُعماني (ألف ٢٢٫٩٦٥، تم تكوین مبلغ ٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
قابل الخسائر التي تم ، على أساس المحفظة م، من إجمالي مخصصات إنخفاض قیمة قروضُعماني)

یتم تحدیدھا على الجزء المنتظم من القروض والسلف.تكبدھا و

أو التي علیھاتعلیق الفوائد التعاقدیةبلغت أرصدة القروض والسلف التي تم ، ٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
لایر ُعماني).ألف ٤٤٫٨٤٢–٢٠١٥دیسمبر ٣١لایر ُعماني (ألف ٤٧٫٩٣٨تحقیس



٥٠
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

قروض وسلف (تابع)-٩

التمویل اإلسالمي)ب(
تتضمن القروض والسلف أعاله عقود التمویل اإلسالمي التالیة:

المجموعت شركاأفراد ٢٠١٦
لایر عمانيلایر عمانيلایر عماني 

باآلالفباآلالفباآلالف
٢٤٫٧٥٨١٥٫١٦٠٣٩٫٩١٨مشاركة
٤٫٢٢٧١٢٫٤٢٨١٦٫٦٥٥مرابحة

٣٫٧٢٩٥٫٧٣٢٩٫٤٦١إجارة منتھیة بالتملیك

٣٢٫٧١٤٣٣٫٣٢٠٦٦٫٠٣٤دیسمبر٣١في 

٢٠١٥
٢٣٫٤١٨١٣٫٤٢٧٣٦٫٨٤٥مشاركة
٢٫٦٧٢٦٫٢٦٥٨٫٩٣٧مرابحة

٤٫٠٠٠٩٣٣٤٫٩٣٣إجارة منتھیة بالتملیك

٣٠٫٠٩٠٢٠٫٦٢٥٥٠٫٧١٥دیسمبر٣١في 



٥١
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

قروض وسلف (تابع)-٩

تركیز القروض والسلف(ج) 

والسلف لعمالء في سلطنة ُعمان. تركیز إجمالي القروض والسلف حسب القطاع تم منح كافة القروض 
كما یلي:اإلقتصادي ھو 

٢٠١٦٢٠١٥
لایر ُعماني لایر ُعماني 

باآلالفباآلالف
٧٢٥٫٥٩١٦٣٥٫٢٨٩قروض شخصیة

٢٩٩٫٤٨٥٢٤٤٫٩١٥إنشاءات
١١٢٫٠٤٧١١١٫١٣٨تصنیع

١١٠٫٦٢١٧٠٫٧٠٠تعدین ومحاجر
٧٧٫٨٦٠٦٧٫٩٢٨خدمات

٥٤٫٧٤٤٥٨٫٤٦٢تجارة واردات
٥٢٫٥٢٨١٢٨٫٠٦٣نقل

٤٩٫١١٢٤٧٫٤٣٤كھرباء ومیاه وغاز
٤٦٫٠٨٩٥٩٫١٩٦تجارة جملة وتجزئة

٣٥٫١٧٣٦٣٫٣٢٦مؤسسات مالیة
٤٫٩٩٨٧٫٠٦٧زراعة وخدمات مصاحبة

-٦٦٣تجارة التصدیر
١٫٩٥٨-حكومیة
٧٥٫٩٥١٦٨٫٩٠٨أخرى

١٫٦٤٤٫٨٦٢١٫٥٦٤٫٣٨٤

٢٠١٥لایر ُعماني (ألف ٦٧٣٫٩٣٣، تبلغ القروض ذات معدالت الفائدة المتغیرة من المذكور أعاله
لایر ألف ٩٠٤٫٨٩٥لایر ُعماني) والقروض التي تحمل معدالت فائدة ثابتة مبلغ ألف ٦٨٣٫٥٠٦–

لایر ألف ٦٦٫٠٣٤ل اإلسالمي بمبلغ وعقود التمویُعماني)لایرألف ٨٣٠٫١٦٣–٢٠١٥ُعماني (
).لایر عمانيألف ٥٠٫٧١٥:  ٢٠١٥عماني (



٥٢
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إستثمارات أوراق مالیة-١٠
القیمة 

التكلفةالدفتریة
القیمة 

التكلفةالدفتریة
٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٥

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانييلایر ُعمان
باآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

متاحة للبیع
١٦٫٥٣٦١٨٫٩١٥١٨٫٥٩٦٢٢٫٦٨٢مدرجة-
٨٤٨٨٧٧٢٫٠٧١١٫٦٥١غیر مدرجة -

١٧٫٣٨٤١٩٫٧٩٢٢٠٫٦٦٧٢٤٫٣٣٣
مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر 
٤٤٠٣٧٨٤٣٨٣٧٨مدرجة-
١٣١٣٢٥٣٢٢٥٢٨غیر مدرجة -

٥٧١٧٠٣٧٦٠٩٠٦
محتفظ بھا للمتاجرة

٧٥٩٥٧٥١١٩مدرجة-
محتفظ بھا حتى اإلستحقاق

٥٥٫٦٣٣٥٥٫٦٣٣٥٣٫٨٥٥٥٣٫٨٥٥وصكوكسندات تنمیة حكومة سلطنة ُعمان
٤٠٫٢٩٠٤٠٫٢٩٠٤٣٫٠٠٠٤٣٫٠٠٠سندات خزینة

٩٥٫٩٢٣٩٥٫٩٢٣٩٦٫٨٥٥٩٦٫٨٥٥

١١٣٫٩٣٥١١٦٫٥١٣١١٨٫٣٥٧١٢٢٫٢١٣إجمالي إستثمارات األوراق المالیة

إلستثماریةافي صندوق ضمان التسویة المالیة كجزء من بیع وحدة الخدمات المصرفیة اإلستثمارتم بیع 
ھو صفر في الصندوقالقائم اإلستثمارفإن، ٢٠١٦دیسمبر٣١فيكما .٣٢بالبنك) راجع إیضاح 

استحقاق األوراق بیانحول ٣٨(. راجع إیضاح لایر عماني)٢٠٣٫٣٠٧: ٢٠١٥ني (لایر عما
المالیة االستثماریة.



٥٣
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)یةإستثمارات أوراق مال-١٠

:ةالمالیة اإلستثماریاألوراق فيالحركةللبنك التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة مع اإلستثماریةالمالیةاألوراق التاليالجدولیعرض 

٢٠١٦
ینایر ١في 

إضافات٢٠١٦
إستبعادات 

(بیع وإسترداد)

تغیرات في القیمة 
العادلة مسجلة في 

ح بیان األربا
والخسائر 

واإلیرادات 
الشاملة األخرى

تغیرات في القیمة 
العادلة مسجلة في 
حقوق المساھمین 

دیسمبر ٣١في 
٢٠١٦

لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني
باآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

متاحة للبیع
٣٫١٩٢١٦٫٥٣٦)٢٫٣٣٦()٩٫٣٦٥(١١٨٫٥٩٦٦٫٤٤٩مستوى –مدرجة 

٨٤٨)٤(-(١٫٢٨٧)٣٢٫٠٧١٦٨مستوى –غیر مدرجة 

مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

٤٤٠-٢--١٤٣٨مستوى –مدرجة 
١٣١-١٩(٢١٠)-٣٣٢٢مستوى –غیر مدرجة 

محتفظ بھا للمتاجرة 
٥٧--(١٨)-١٧٥مستوى –مدرجة 

٩٥٫٩٢٣--(٣٣٦٫٧٩٠)٩٦٫٨٥٥٣٣٥٫٨٥٨محتفظ بھا حتى اإلستحقاق إستثمارات 

٣٫١٨٨١١٣٫٩٣٥)٢٫٣١٥()٣٤٧٫٦٧٠(٢٠١٦١١٨٫٣٥٧٣٤٢٫٣٧٥دیسمبر ٣١في 



٥٤
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

ل البیانات المالیة إیضاحات حو
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)إستثمارات أوراق مالیة-١٠

٢٠١٥
ینایر ١في 

إضافات٢٠١٥
إستبعادات 

(بیع وإسترداد)

تغیرات في القیمة 
العادلة مسجلة في 

بیان األرباح 
والخسائر 

واإلیرادات 
الشاملة األخرى

تغیرات في القیمة 
العادلة مسجلة في 
حقوق المساھمین 

دیسمبر ٣١في 
٢٠١٥

لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني
باآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

متاحة للبیع
١٨٫٥٩٦)١٫٩٠٩()٤٠٦()٢٦٫١٧٣(١٢١٫١٣٢٢٥٫٩٥٢مستوى –مدرجة 

٢٫٠٧١)٢٢(---٣٢٫٠٩٣مستوى –غیر مدرجة 

مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

٤٣٨-)١٥٧()٦٨(١٦١٧٤٥مستوى –مدرجة 
٣٢٢-٥--٣٣١٧مستوى –غیر مدرجة 

محتفظ بھا للمتاجرة 
٧٥-١٨)٤١٧(١٣٣٠١٤٤ستوى م–مدرجة 

٩٦٫٨٥٥---٥٠٫٤٠٢٤٦٫٤٥٣محتفظ بھا حتى اإلستحقاق إستثمارات 

١١٨٫٣٥٧)١٫٩٣١()٥٤٠()٢٦٫٦٥٧(٢٠١٥٧٤٫٨٩١٧٢٫٥٩٤دیسمبر ٣١في 



٥٥
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦بر دیسم٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)إستثمارات أوراق مالیة -١٠

أنھ باإلدارةترىبالتكلفة. )ألف لایر عماني٢٠١٥:١،٠٧٧(ألف لایر عماني٨٧٣للبیع بمبلغ المتاحةاإلستثماراتیتم تسجیل 
.المدرجةغیر اإلستثماراتیمكن قیاس القیمة العادلة بشكل موثوق بھ لھذه ال

اساتیمن ق٢والمستوى ١المستوى نیبالتیھناك تحوکنی، لم ٢٠١٦سمبرید٣١في ةیالمنتھریشمولة بالتقرخالل الفترة الم
.العادلةمةیالقاساتیمن ق٣أو من المستوى یإلالتیإجراء تحوتمیالعادلة، ولم مةیالق

لایر عمانيألف٥٥٫٦٣٣بمبلغُعمان سندات صادرة من حكومة سلطنة ، اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى اإلستحقاق تتضمن
%٥٫٥و %٢٫٧٥تتراوح بین بمعدالتبالریال العماني وتحمل فائدة منفذة لایر عماني). السندات ألف ٥٣٫٨٥٥-٢٠١٥(
كما تتضمن اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى اإلستحقاق أذونات خزینة وسندات صكوك ) سنویاً. %٥٫٥و %٢٫٧٥-٢٠١٥(

لایر ألف ٦٣٦) و مبلغ ألف لایر عماني٤٣٫٠٠٠: ٢٠١٥لایر عماني (ألف ٤٠٫٢٩٠سلطنة عمان بمبلغ صادرة من حكومة 
نعلى الترتیب. أذونات الخزینة منفذة بالریال العماني وتحمل معدالت عائد یترواح بیألف لایر عماني) ٦٣٦: ٢٠١٥(عماني 
اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى اإلستحقاق بیان إستحقاق ).  %٠٫٧٢إلى %٠٫٦٤یترواح بین : ٢٠١٥(%٠٫٨٦إلى %٠٫٦٤

كالتالي:، ھو التقریراإلستحقاق المتبقي من تاریخ ، بناء على 
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفباآلالف

أذونات خزینة
٤٠٫٢٩٠٣٦٫٠٠٠أشھر٣حتى 
٧٫٠٠٠-أشھر٩و ٣بین 

سندات حكومیة
٤٩٫٦٨٤٥٠٫٤١٩سنوات٥لى إ١

٥٫٣١٣٢٫٨٠٠سنوات٥أكثر من 
سندات صكوك

٦٣٦٦٣٦سنوات٥بین سنة إلى 

٩٥٫٩٢٣٩٦٫٨٥٥

أخرىأصول-١١

٢٤٫١٣٣٢١٫١٣٣مدیونیات العمالء مقابل القبوالت
٦٫٦٣٤٤٫٥٠٣رسوم مستحقة القبض
٦٫١٥٥٥٫٠٧٢فوائد مستحقة القبض

٢٫١١٨٢٫١٥٩مدفوعات مقدماً
٢٫١٢٦-)١(مستحق القبض من عمالء اإلستثمار

١٦٦١٤٨)٣٦القیمة العادلة الموجبة لألدوات المشتقة (إیضاح 
٦٫١٩٥٥٫٧١٥أخرى

٤٥٫٤٠١٤٠٫٨٥٦

)   المستحق القبض من عمالء اإلستثمار١(
لذلك تم سداد األرصدة المستحقة من عمالء اإلستثمار .٣٢(إیضاح رة اإلستثمار باع البنك خالل السنة أعمال مجموعة إدا ) ونتیجةً



٥٦
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ممتلكات ومعدات -١٢

أرض 
ومباني

معدات 
حاسب آلي

معدات وأثاث 
سیاراتوتركیبات

أعمال
رأسمالیة

اإلجماليد التنفیذقی
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف٢٠١٦
التكلفة

٢٠١٦٢١٫٥٧١١٨٫١٢٩١٠٫٦٢٠٦٣٢٤٤٠٥١٫٣٩٢ینایر ١في 
١٫٧٨٤١٫٢٨٤٨٤٩١٨٤٫٠٧٠-إضافات

-)١٧(--١٧-تحویالت 
)٧٧٥(-)٦٠((٤٩٨)(٢١٧)-إستبعادات

٢٠١٦٢١٫٥٧١١٩٫٧١٣١١٫٤٠٦٦٥٦١٫٣٤١٥٤٫٦٨٧دیسمبر ٣١في 
اإلستھالك

٢٢٫٨٢٨-٢٠١٦١٫٥٧٣١٢٫٩٨٨٧٫٨٨٧٣٨٠ینایر ١في 
٣٫٨١٠-٥٩٠٢٫٠٠٣١٫١٣٣٨٤لسنةلمحمل 
)٦٠٢(-)٦٠((٤٤٠)(١٠٢)-إستبعاداتمتعلق ب

٢٦٫٠٣٦-٢٠١٦٢٫١٦٣١٤٫٨٨٩٨٫٥٨٠٤٠٤دیسمبر ٣١في 
القیمة الدفتریةصافي 

٢٠١٦١٩٫٤٠٨٤٫٨٢٤٢٫٨٢٦٢٥٢١٫٣٤١٢٨٫٦٥١دیسمبر ٣١في 

٢٠١٥
التكلفة

٢٠١٥٢٤٫١٤٠١٥٫٨١٨٩٫٦١٧٥٦٥١٫٢٥٨٥١٫٣٩٨ینایر ١في 
٨٩٧٧٢٤١٧٣٨٧٥٢٫٦٦٩-إضافات

-)١٫٦٩٣(-١٫٤١٤٢٧٩-تحویالت 
)٢٫٦٧٥(-)١٠٦(--)٢٫٥٦٩(إستبعادات

٢٠١٥٢١٫٥٧١١٨٫١٢٩١٠٫٦٢٠٦٣٢٤٤٠٥١٫٣٩٢دیسمبر ٣١في 
اإلستھالك

٢٢٫٠٧٦-٢٠١٥٣٫٥٥٢١١٫٤٩٩٦٫٦٤٨٣٧٧ینایر ١في 
٣٫٤١١-٥٩٠١٫٤٨٩١٫٢٣٨٩٤لسنةلمحمل 
)٢٫٦٦٠(-)٩١(--)٢٫٥٦٩(اداتإستبعمتعلق ب

٢٢٫٨٢٧-٢٠١٥١٫٥٧٣١٢٫٩٨٨٧٫٨٨٦٣٨٠دیسمبر ٣١في 
صافي القیمة الدفتریة 

٢٠١٥١٩٫٩٩٨٥٫١٤١٢٫٧٣٤٢٥٢٤٤٠٢٨٫٥٦٥دیسمبر ٣١في 



٥٧
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

حق لبنوكمست-١٣
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفباآلالف

٦٫٢٨١٥٫٨٠٩حسابات جاریة
٥٫٧٧٥٣٫٥٩٥قبوالت سوق المال

١٢٫٠٥٦٩٫٤٠٤

ودائع من عمالء-١٤

٧٦٣٫٧٩٤٦٩٣٫٢٦٥ودائع ألجل
٦٣٢٫٢٨٣٦٦٨٫٩٢٣حسابات تحت الطلب

٢٤١٫٠٧٥٢٣٨٫٩٧٤حسابات توفیر

١٫٦٣٧٫١٥٢١٫٦٠١٫١٦٢

فیما یلي تركیز ودائع العمالء حسب القطاع الحكومي والقطاع الخاص:

٢٠١٦٢٠١٥
لایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالف
١٫٢٤٨٫٣٨٩١٫١٨٠٫٤٥٩قطاع خاص

٣٨٨٫٧٦٣٤٢٠٫٧٠٣قطاع حكومي

١٫٦٣٧٫١٥٢١٫٦٠١٫١٦٢

ودائع عمالء الخدمات المصرفیة اإلسالمیة
:التالیةودائع عمالء الخدمات المصرفیة اإلسالمیةالمذكورة أعاله ، ودائع العمالء تتضمن

٢٠١٦٢٠١٥
لایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالف
٥٨٫١٦٢٤١٫٤١٦قبوالت الوكالة

٦٫٨١٤٦٫٠٤٢قرض-حسابات جاریة 
٢٫٤٨٦١٫٩٢٧حسابات المضاربة

٦٧٫٤٦٢٤٩٫٣٨٥



٥٨
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إلتزامات أخرى-١٥
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفباآلالف

٢٤٫١٣٣٢١٫١٣٣إلتزامات مقابل قبوالت 
١٩٫٤٠٣-)١(مستحق الدفع لعمالء اإلستثمار

٨٫٠٩٦١٣٫٨٨١مصروفات مستحقة ودائنیات أخرى
١٨٫٣٩٠٩٫٥٦٧فوائد مستحقة الدفع

٥٫٢٤٧٣٫٨٢١كفاالت وشیكات مصدقة
١٫٤٢٩٢٫٢٩٧)١٦(إیضاح مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

-٧٥٦مزایا التقاعد المبكر 
١٫٣٠٩١٫٥٠٨مقدماًفوائد وعموالت مستلمة 

١٤٣١٤١)٣٦القیمة العادلة السالبة لألدوات المشتقة (إیضاح 
٥٩٫٥٠٣٧١٫٧٥١

) مستحق الدفع لعمالء اإلستثمار ١(
لذلك تم سداد األرصدة المستحقة من عمالء اإلستثمار .٣٢باع البنك خالل السنة أعمال مجموعة إدارة اإلستثمار (إیضاح  ) ونتیجةً

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ١٦

٢٫٢٩٧٢٫٢٧٩ینایر ١في 
٣٥١٣٨٠للسنةمحمل 

)٣٦٢()١٫٢١٩(السنةمدفوعات لموظفین خالل 

١٫٤٢٩٢٫٢٩٧دیسمبر ٣١في 

سندات ثانویة-١٧
المال عن طریق سندات ثانویة وقروض. من أجل تعزیز كفایة رأس المال والوفاء بمتطلبات التمویل ، قام البنك بزیادة رأس 

٢٠١٦٢٠١٥
لایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالف

٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠)١سندات ثانویة (
٢٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠)٢قروض ثانویة (

٧٠٫٠٠٠٧٠٫٠٠٠

سندات ثانویة)١(
ملیون لایر عماني ٥٠بمبلغغیر مضمونة ثانویة سندات غیر قابلة للتحویلكتتاب خاص إمن خالل ٢٠١٢أصدر البنك في أبریل 

لایر عماني) لمدة خمس سنوات وشھر واحد. السندات مدرجة في سوق مسقط لألوراق ١وحدة قیمة كل منھا ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(
(%٥٫٥قدره ول. تحمل السندات سعر فائدة ثابتالمالیة وھي قابلة للتحویل من خالل التدا ً تدفع سنویاً)%٥٫٥: ٢٠١٥سنویا

مع دفع أصل المبلغ عند االستحقاق. نصف سنویاً

قروض ثانویة)٢(
األساس ٣ملیون لایر عماني ، وھو ما یتماشى مع متطلبات بازل ٢٠على قروض ثانویة بمبلغ ٢٠١٥في نوفمبر حصل البنك 

مع دفع سنویاً%٥٫٥لرأس المال ، لمدة خمس سنوات وستة أشھر. تحمل القروض معدل فائدة ثابت قدره ٢ وتدفع نصف سنویاً
أصل المبلغ عند اإلستحقاق.



٥٩
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ضرائب-١٨
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفباآلالف

الدخل الشاملبیان 
٣٫٩٠٨٤٫٠٩١ةالحالیالسنة

)١٨٦(٢٥٦بقةالسنوات السا
)٤١()٢٥٦(ضرائب مؤجلة

٣٫٩٠٨٣٫٨٦٤
مبین في بیان الدخل الشامل كالتالي:

٢٫٥٦١٣٫٨٠٥ضریبة على ربح السنة من العملیات المستمرة
١٫٣٤٧٥٩)٣٢ضریبة على ربح السنة من العملیات المتوقفة (إیضاح 

٣٫٩٠٨٣٫٨٦٤

بیان المركز المالي
٤٫١٤٠٤٫٠٨٥ةالحالیالسنة

٢٢٢٧٨إلتزام ضریبي مؤجل

٤٫١٦٢٤٫٣٦٣

مؤجلإلتزام ضریبي
٢٧٨٣١٩ینایر  ١في 

)٤١()٢٥٦(الحركة للسنة 

٢٢٢٧٨دیسمبر ٣١في 

لقوانین الضریبة بسلطنة ُعمان.  معدل الضر ى البنك یبة المطبق علالبنك خاضع لضریبة الدخل وفقاً
للتعدیالت المتوقعة على قانون %١٥یتوقع زیادة معدل الضریبة على الشركات إلى .%١٢ھو  وفقاً

ي ، تمت تسویة الربح المحاسبمن أجل تحدید مصروف الضریبة للعامضریبة الدخل في سلطنة ُعمان.
ق بكل من اإلیرادات علللعام ألغراض الضریبة. تتضمن التسویات ألغراض الضریبة بنود تت

%١٣٫٦٦بنسبة، یقدر متوسط المعدل الضریبي الفعليبعد إدخال تلك التسویاتوالمصروفات.
٢٠١٥(%١٢). تم إدراج اإللتزام الضریبي المؤجل بواقع المعدل الفعلي وقدره %١٢٫٢٢–٢٠١٥(
–١٢%.(



٦٠
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦بر دیسم٣١للسنة المنتھیة في 

ضرائب (تابع)-١٨

التسویة بین الربح قبل الضریبة ومصروف الضریبة مبینة فیما یلي:

٢٠١٦٢٠١٥
لایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالف
٢٨٫٤٣٤٣٢٫٨٧٥الربح قبل الضریبة 

بعد الخصم القانوني%١٢الضریبة حسـب المعدل المطبق 
٣٫٤٠٨٣٫٩٤١)%١٢–٢٠١٥لایر ُعماني (٣٠٫٠٠٠البالغ 

)٤١()٢٥٦(األثر الضریبي للفروق المؤقتة 
األثر الضریبي للدخل غیر الخاضع للضریبة والمصروفات غیر

١٫٠١٢٥القابلة للخصم عند تحدید الربح الخاضع للضریبة

)٤١()٢٥٦(یضاف: إلتزام ضریبي مؤجل مكّون خالل السنة

٣٫٩٠٨٣٫٨٦٤وف الضریبة للسنة مصر

موقف الربوط الضریبیة
من قبل السلطات ٢٠١٥إلى ٢٠١١.  لم یتم اإلنتھاء من الربوط عن األعوام من ٢٠١٠عامتم اإلنتھاء من الربوط الضریبیة حتى

مع المخصلتزامات مستقبلیة حال اإلنتھاء من الربوط الضالضریبیة. ترى اإلدارة أن البنك لن یتكبد إ ص القائم ریبیة المعلقة مقارنةً
الذي تم تكوینھ.

رأس المال -١٩
سھم مدفوعة ١٫٢٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠منرأس المال المصدر ویتكونلایر عماني ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ھورأس المال المصرح بھ 

.لایر عماني)٠٫١٠٠منھا سھم مدفوعة بالكامل قیمة كل ١٫١٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٥(لایر عماني٠٫١٠٠بالكامل قیمة كل منھا 
ملیون لایر عماني من خالل إصدار أسھم حق األفضلیة إلى ١١زیادة رأس مال البنك المدفوع بمقدار ٢٠١٦تم خالل شھر مایو 

ملیون لایر عماني كرأس مال للخدمات ١٤لایر عماني للسھم الواحد. تم تخصیص مبلغ وقدره ٠٫١٠٠المساھمین الحالیین بقیمة 
ملیون لایر عماني).١٣: ٢٠١٥ة اإلسالمیة للبنك (المصرفی

كان مساھمو البنك في تاریخ التقریر كالتالي:

بلد التأسیس
نسبة الحیازة

٢٠١٦٢٠١٥
لایر ُعمانيلایر ُعماني%

باآلالفباآلالف

٥٠٫٩٩٦٤٫٧٥٨٥٩٫١٤٩سلطنة ُعمانالشركة الُعمانیة العالمیة للتنمیة واإلستثمار ش.م.ع.ع
٤٩٫٠٠٦٢٫٢٣٠٥٦٫٨٤٠األردنالبنك العربي ش.م.ع

ش م ع مالشركة العمانیة لإلستثمارات العقاریة والخدمات 
٠٫٠١١٢١١سلطنة ُعمان)الشركة الُعمانیة لخدمات اإلستثمار  ش.م.ع.م(سابقاً

١٢٧٫٠٠٠١١٦٫٠٠٠



٦١
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

مالیة إیضاحات حول البیانات ال
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إحتیاطي قانوني-٢٠
للمادة  من أرباحھ بعد خصم الضرائب عن %١٠، على البنك تحویل نسبة ١٩٧٤من قانون الشركات التجاریة لعام ١٠٦طبقاً

ھذا ساوي ثلث رأسمال البنك المدفوع.یإلى حساب إحتیاطي قانوني إلى أن یبلغ الرصید المتراكم لإلحتیاطي على األقل ماالسنة
اإلحتیاطي غیر قابل للتوزیع.

إحتیاطي عام-٢١
من صافي أرباح  إلى "إحتیاطي عام" من أجل مواجھة أیة حاالت طارئة غیر متوقعة.السنةلقد وضع البنك سیاسة لتجنیب جزءاً

یاطي العام إلى األرباح المحتجزة من أجل تكوین مخصص ملیون لایر عماني من اإلحت١تحویل مبلغ وقدره ٢٠١٦تم في مارس 
خاص كما ھو مطلوب من قبل البنك المركزي العماني.

إحتیاطي دین ثانوي-٢٢
من السندات الثانویة من الربح بعد الضریبة للسنة. یتطلب البنك المركزي ٪٢٠تم تكوین احتیاطي دین ثانوي عن طریق تحویل 

للدین الثانويالعماني بأن یتم تكوین  سنویاً یضاح ستحق خالل خمس سنوات (راجع إوالقروض التي من المقرر أن تاحتیاطي جانباً
.والقروض). إن االحتیاطي قابل للتحویل إلى األرباح المحتجزة عند إستحقاق السندات الثانویة١٧

خاصإحتیاطي -٢٣
في روي حیث انتقلت عملیات المكتب الرئیسي إلى المقر الجدید في الغبرة. ببیع مبانیھ الرئیسیة القدیمة ٢٠١٥خالل سنةقام البنك 

یتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني على أي توزیع.الذيتم تخصیص الربح من بیع المباني كاحتیاطي خاص

١األوراق الرأسمالیة المستدیمة الشریحة رقم -٢٤
٣٠،٠٠٠،٠٠٠(ملیون لایر عماني٣٠بقیمة ١راق رأسمالیة مستدیمة الشریحة رقم أو، أصدر البنك ٢٠١٦دیسمبر ٢٩في 

المالیة وھي لألوراقمدرجة في سوق مسقط األوراق المالیة. إن )الخاصاإلیداعخاللمن وحدةلایر عماني لكل ١وحدة بقیمة 
اًسنویا تستحق الدفع نصف سنوی٪٧٫٧٥بنسبة ابتثكوبونفائدةسعراألوراق المالیةالتداول. تحمل خاللقابلة للتحویل من 

وراق المالیةاألتشكل على تقدیر البنك. اً. إن الفائدة غیر تراكمیة وتستحق الدفع بناءالمساھمینمتأخرة وتعامل كخصم من حقوق 
ي.البنك المركزي العمانلوائح و٣-من رأس مال البنك وتتوافق مع أنظمة بازل األولىجزءا من الشریحة 

التزامات مباشرة وغیر مشروطة، وثانویة وغیر مضمونة مساندة للبنك ویتم تصنیفھا ضمن حقوق ١تشكل أوراق الشریحة رقم 
لمعیار المحاسبة الدولي المساھمین تاریخ استحقاق ثابت أو ١التصنیف. لیس ألوراق الشریحة رقم -: األدوات المالیة ٣٢وفقاً

("تاریخ اإلستدعاء األول") أو في أي تاریخ الحق ٢٠٢١ینایر٢٩ل البنك بناءأ على تقدیره بتاریخ نھائي. یمكن أن تسترد من قب
للموافقة المسبقة من الھیئة التنظیمیة. لسداد الفائدة خاضعاً

توزیعات أرباح مقترحة ومدفوعة -٢٥
ملیون لایر ُعماني للسنة المنتھیة ٧٫٦٢مجموعھالایر عماني للسھم ٠٫٠٦٠بواقع مجانیةقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح إ

ملیون لایر ُعماني). ١١٫٦٠لایر عماني للسھم مجموعھا ٠٫١٠٠بواقع توزیعات أرباح نقدیة –٢٠١٥(٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
یة.وسیتم تقدیم مشروع قرار للموافقة على توزیعات األرباح من قبل المساھمین في الجمعیة العامة العادیة السنو

ملیون لایر عماني حیث وافق ١١٫٦٠لایر عماني للسھم الواحد مجموعھا ٠٫١٠٠تم خالل السنة دفع توزیعات أرباح نقدیة بواقع 
.٢٠١٦مارس ٢٤علیھا المساھمون في إجتماع الجمعیة العامة السنوي المنعقد في 

إیرادات فوائد-٢٦
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالففباآلال

٧٥٫٥٢٤٦٢٫٧٦٦قروض وسلف
١٫٤٠٨١٫١٩٨وصكوكسندات تنمیة حكومة سلطنة ُعمان

٤٢٧٢٣٨وأذونات خزینةشھادة ودائع
٣٠٤٢٥٣إیداعات لدى بنوك وأسواق نقد أخرى

٧٧٫٦٦٣٦٤٫٤٥٥



٦٢
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

مصروفات فوائد-٢٧

صافي إیرادات الرسوم والعموالت -٢٨

إیرادات اإلستثمارصافي -٢٩

إیرادات تشغیل أخرى-٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
لایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالف
١٨٫٣٨٧١٠٫٤١٤ودائع ألجل

٣٫٨٦١٢٫٨٣٩سندات ثانویة 
١٫٣٧٣١٫٠٠١حسابات تحت الطلب

٢٫٨٥٤٧٧٢إقتراضات بنكیة
٣٠٢٢٩٥حسابات توفیر

٢٦٫٧٧٧١٥٫٣٢١

١٧٫٩٦٦٢٣٫٠٦٩إیرادات الرسوم والعموالت
)٢٫٦٥٨()١٫٥٧٣(مصروفات الرسوم والعموالت

١٦٫٣٩٣٢٠٫٤١١

)١٣٣(٢١تغیرات القیمة العادلة
١٫٧٦٧(٩٤٠)أرباح بیع إستثمارات(خسارة) 

٦٥٤٨٧٧إیرادات توزیعات أرباح

(٢٦٥)٢٫٥١١

٥٫٣٣٥٥٫٢٧٥إیرادات صرف عملة أجنبیة
٦٤٩٣٧٤إیرادات أخرى

٥٫٩٨٤٥٫٦٤٩



٦٣
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

صروفات تشغیل م-٣١

الربح من بیع العملیات المتوقفة-٣٢

طة ٢٠١٦مارس ٣٠بتاریخ  تثمار العماني لبیع األنش ندوق االس را البنك العربي وص ویس ركة األم، س ، وقع البنك مذكرة تفاھم مع الش
ة بالبنك التابع ( تثمار الخاص تثماریة، والتي ھي تحت مجموعة إدارة االس رفیة االس IMG). قرر مجلس إدارة البنك التابع أن IMGالمص

یة للبنك وبیعھا من شأنھا أن تسمح للبنك التركیز على أعمالھ األساسیة. یتضمن البیع جمیع النظم القائمة، والموارد اس ھي اعمال غیر اس
جمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة . تمت الموافقة على البیع من قبل مساھمي البنك في الIMGالبشریة والتراخیص وموجودات ومطلوبات 

.٢٠١٦دیسمبر ١٥بتاریخ 

سیس الشركة الجدیدة،  ، وسویسرا البنك العربي وصندوق االستثمار العماني. تم OMINVESTكابیتال ش م ع م، من قبل Ubharتم تأ
راء وبیع األعمال بین البنك و مبر ٣١في IMGبیع اعمال كابیتال. وقد تم االنتھاء من Ubharالتوقیع على اتفاقیة ش مقابل ٢٠١٦دیس

افي الربح من البیع بمقدار ١٢عوض قدره  جیلھا. كما في ١١٫١ملیون لایر عماني وص مبر ٣١ملیون لایر عماني تم تس ، تم ٢٠١٦دیس
نیف  ول التالیة إلى IMGتص لیات المتوقفة وقدرھا كابیتال ش م ع م، وااللتزامات المتعلقة بالعمUbharكعملیات متوقفة وتم بیع األص

ألف لایر عماني تم سدادھا من قبل البنك.٥١٤

٢٠١٦٢٠١٥
لایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالف

٢٨٫٦٧١٢٥٫٩٩٣تكالیف العاملین (أنظر أدناه)
١٣٫٢٢٧١٢٫٤٧٣مصروفات تشغیل أخرى

٣٫٧٥٢٣٫٣٦٣من العملیات المستمرة إستھالك
١٣٠١٣٣مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

٤٥٫٧٨٠٤١٫٩٦٢

تفاصیل تكالیف العاملین كالتالي:
١٩٫٣٩٢١٧٫٠٦٤رواتب
٤٫١٠٣٤٫٠٨١بدالت

١٫٩٧١١٫٧٦٩تكالیف التأمینات اإلجتماعیة
٢٩٩٣٨٠المتعلقة بالعملیات المستمرة مكافآت نھایة الخدمة
-٧٥٦مزایا التقاعد المبكر 

٢٫١٥٠٢٫٦٩٩تكالیف أخرى

٢٨٫٦٧١٢٥٫٩٩٣



٦٤
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الربح من بیع العملیات المتوقفة (تابع)-٣٢

ألف لایر عماني؛ و١٧٠الممتلكات والمعدات المباعة بلغت .١
ألف لایر عماني.٢١٠بلغ FSGFاإلستثمار في .٢

للسنة یتم عرضھا فیما یلي:IMGإن نتائج 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف ر عألف ر ع

١٫٨٢٢٢٫٠٤٩صافي إیرادات وساطة وإستثمارات أخرى
مصروفات

)١٫٠٦٠()١٫٢٤١(رواتب وتكالیف متعلقة
)٤٥٣()٤٠٠(مصروفات عامة وإداریة

)٤٨()٥٨(إستھالك معدات
)١٫٥٦١()١٫٦٩٩(مالي المصروفاتإج

١٢٣٤٨٨الربح قبل الضرائب للسنة من العملیات المتوقفة
-١١٫١٠٦أرباح بیع

)٥٩()١٫٣٤٧(مصروف ضریبة الدخل (متضمنة ضریبة على أرباح بیع)
٩٫٨٨٢٤٢٩أرباح بعد الضرائب للسنة من العملیات المتوقفة

لقانون ضریبة الدخل في سلطنة ُعمان یتم تسجیلھا في ھو جزء من البنك ولیس كیانIMGإن  خاضع للضریبة. إن الضرائب وفقاً
السجالت المحاسبیة للبنك.

إن صافي التدفقات النقدیة المتكبدة من العملیات المتوقفة ھي كالتالي:

٢٠١٦٢٠١٥
ألف ر عألف ر ع

)٥٫١٠٣()٥٧٢(التشغیل
-٣٨٠اإلستثمار

)٥٫١٠٣()١٩٢(

عائد السھم من ربح السنة من العملیات المتوقفة
-٠٫٠٠٨العائد األساسي والمخفف (ر ع)

العائد للسھم الواحد-٣٣
المنسوب إلى المساھمین العادیین كما یلي:السنةاألساسیة على أساس ربح العائد للسھم الواحدیتم احتساب 

٢٠١٦٢٠١٥

٢٤٫٥٢٦٢٩٫٠١١ي باآلالف)ربح السنة (لایر ُعمان
-(٣٤)(لایر ُعماني باآلالف)١أوراق رأسمالیة مستدیمة الشریحة رقم ناقصاً: مصروفات إصدار 

مصروفات إصدار أوراق رأسمالیة ربح الفترة المنسوب إلى مساھمي البنك بعد 
١٢٤٫٤٩٢٢٩٫٠١١مستدیمة الشریحة رقم

١٢٣٫٠٩٢٫٨٩٦١٫١٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠سنةالمصدرة خالل الالمتوسط المرجح لعدد األسھم 

٠٫٠٢٠٠٫٠٢٥(لایر ُعماني)للسھم الواحداألساسي العائد 

العائد األساسي للسھم ھو ربح الفترة مقسم على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة. لم یتم عرض الربح المخفض للسھم لعدم 
.ر على نصیب السھم في األرباح عند تحویلھاإصدار البنك ألدوات قد یكون لھا تأثی



٦٥
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

معامالت مع أطراف ذات عالقة-٣٤
خدمات إدارة مع مساھمإتفاقیة

اب اإلدارة خالل األردن ، وھو مساھم.  بلغت أتع–إدارة مع البنك العربي ش.م.ع إتفاقیةأبرم البنك 
٨٧٫٠٣٣-٢٠١٥لایر عماني (٧٣٫٥٧٨تفاقیةاإلبمقتضى ٢٠١٦دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

لایر عماني).
بیع مجموعة إدارة اإلستثمار

وھي مملوكة من كابیتال ش م ع م،Ubharباع البنك خالل السنة أنشطة إستثماراتھ المصرفیة إلى 
OMINVESTاح التفاصیل مبینة في اإلیضوصندوق االستثمار العماني.، وسویسرا البنك العربي

٣٢ .
معامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى 

یجري البنك معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارتھ ومساھمیھ و/أو ، في سیاق األعمال اإلعتیادیة 
لعالقة بلغ إجمالي قیمة األرصدة مع األطراف ذات ایستطیعوا ممارسة نفوذ مؤثر بھا. شركات 
كما یلي:

٢٠١٦
مساھمون 

اإلجماليآخرونرئیسیون
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالفباآلالف

٤٫٠٠٠٥٤٫٠٦٠٥٨٫٠٦٠قروض وسلف
١٫٣٥٢١٢٫٢٧٣١٣٫٦٢٥ودائع عمالء

٤٤٠٤٤٠-إستثمار
١٤٫٧٣٩-١٤٫٧٣٩مستحق من بنوك

٣٫٦١٥-٣٫٦١٥لبنوكمستحق 
٤٨٫١٢٥-٤٨٫١٢٥تسھیالت إئتمانیة ساریة المفعول

١٩٢٫٧٢٩٤٫١٢٩١٩٦٫٨٥٨خطابات إعتماد وضمانات وقبوالت



٦٦
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)معامالت مع أطراف ذات عالقة-٣٤

(تابع)عالقة أخرىمعامالت مع أطراف ذات

٢٠١٥
مساھمون 

اإلجماليآخرونرئیسیون
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالفباآلالف

١٥٫٠٠٠٥١٫٤٤٩٦٦٫٤٤٩قروض وسلف
٧٢٩٧٫٤٥٤٨٫١٨٣ودائع عمالء

٥٥٧٥٥٧-إستثمار
١٢٢١٢٢-مستحق الى عمالء االستثمار

٥٧٥٧-ن عمالء االستثمارمستحق م
٢١٫٧٦٤-٢١٫٧٦٤مستحق من بنوك

٥٫٨٦٥-٥٫٨٦٥مستحق لبنوك
٥٧٫٧٥٠-٥٧٫٧٥٠تسھیالت إئتمانیة ساریة المفعول

٢٠٥٫٦٧٥١٫٨٦٠٢٠٧٫٥٣٥خطابات إعتماد وضمانات وقبوالت

حركة القروض والسلف المقدمة إلى أطراف ذات عالقة:
٢٠١٦٢٠١٥
لایر ُعمانيانيلایر ُعم
باآلالفباآلالف

٦٦٫٤٤٩٤٩٫٨٦٨ینایر ١في 
٢٥٠٫١٩١١٠٧٫٩٤٥السنةمصروف خالل 

)٩١٫٣٦٤()٢٥٨٫٥٨٠(السنةالمسدد خالل 

٥٨٫٠٦٠٦٦٫٤٤٩دیسمبر ٣١في 

ھا قیمتلم یتم تحدید أي من القروض والسلف الممنوحة لألطراف ذات العالقة على أنھا تم إنخفاض
.لم یتم تحدید أو إدراج)-٢٠١٥ولم یتم إدراج أي مخصص إلنخفاض القیمة (



٦٧
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)معامالت مع أطراف ذات عالقة-٣٤
بالغ التالیة المتعلقة بمعامالت مع المبیان األرباح والخسائر واإلیرادات الشاملة األخرىیتضمن 

أطراف ذات عالقة:

٢٠١٦دیسمبر ٣١
مساھمون 

اإلجماليآخرونرئیسیون
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

باالالفباالالفباالالف
٧٦٠١٫٦١٠٢٫٣٧٠إیرادات فوائد وعمولة

٥٧٨٧٥٨٥مصروفات فوائد
٢٠١٥دیسمبر ٣١

٨٠٧٩٨٦١٫٧٩٣إیرادات فوائد وعمولة
٤٦٣١٤٦٤مصروفات فوائد

تعویضات لإلدارة العلیا
مكافآت الموظفین اآلخرین وموظفي اإلدارة كانت . ٢٩مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مبینة باإلیضاح 

الرئیسیین خالل السنة كالتالي: 
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعمانيلایر ُعماني
الالفباباالالف

١٫٠٨٦١٫٠٧٩رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل 
٣٣١٠١مكافآت نھایة الخدمة

١٫١١٩١٫١٨٠

نقد وما یماثل النقدال-٣٥

٢٥٣٫١٠٦١٩٢٫١٢٤)٧(إیضاح نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني
٣٠٫٠٨٠٨٣٫٢٢٦)٨(إیضاح مستحق من بنوك 

)٩٫٤٠٤()١٢٫٠٥٦()١٣(إیضاح لبنوكناقصاً: مستحق
ودائع مقیدة مدرجة ضمن األرصدة لدى البنك المركزي

)٥٠٠()٥٠٠(العماني

٢٧٠٫٦٣٠٢٦٥٫٤٤٦



٦٨
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

األدوات المالیة المشتقة-٣٦
ت ھناك عقود آجلة لصرف عمالت أجنبیة نیابة عن عمالء جمیعھا تستحق خالل كانالتقریر ،بتاریخ 

ھذه األدوات المالیة تم إدراج .عام واحد تم اإلرتباط بھا نیابة عن عمالء لبیع وشراء عمالت أجنبیة
ھذه القیم العادلة یمكن تلخیص بأسعار أسواق األوراق المالیة النشطة ألصول أو إلتزامات مطابقة. 

مبالغ المتعاقد علیھا اإلعتباریة كما یلي:وال

إلى ٣من 
شھر١٢

٣خالل 
اشھر

القیمة 
االعتباریة

القیمة 
السالبة العادلة

القیمة 
العادلة الموجبة 

لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني
باالالف باالالف باالالف باالالف باالالف

)١٥(إیضاح  )١١(إیضاح 

٢٠١٦دیسمبر ٣١
٦٫٠٠٦ ٧٫١٩٣ ١٣٫١٩٩ - ١٦٦ عقود شراء

)٦٫٠٠٠( )٧٫١٧٦( )١٣٫١٧٦( )١٤٣( - عقود بیع

٧ ١٧ ٢٣ )١٤٣( ١٦٦

٢٠١٥دیسمبر ٣١
٤٫٠٥١ ٨٫٣٢٦ ١٢٫٣٧٧ - ١٤٨ عقود شراء

)٤٫٠٤٩( )٨٫٣٢١( )١٢٫٣٧٠( )١٤١( - عقود بیع

٢ ٥ ٧ )١٤١( ١٤٨

. ٢األدوات المالیة المشتقة یتم تقییمھا بالقیمة العادلة حسب المستوى

إلتزامات عرضیة وإرتباطات-٣٧

إعتمادات مستندیة وضمانات (أ)
في سیاق أعمالھ اإلعتیادیةإن البنك طرف في أدوات مالیة مصنفة خارج بیان المركز المالي تعرضھ 

لمخاطر اإلئتمان لمقابلة إحتیاجات التمویل لعمالئھ.  وتتضمن تلك األدوات المالیة إعتمادات مستندیة 
قائمة وكفاالت مالیة ألطراف ثالثة وإرتباطات لتقدیم اإلئتمان وكفاالت.

یمة األدوات المالیة یتمثل بقإن تعرض البنك لمخاطر اإلئتمان في حالة عدم إلتزام الطرف اآلخر بتلك 
إال أنھ وبصورة عامة تكون مخاطر اإلئتمان على تلك المعامالت قد أو المبلغ اإلفتراضي لألداة. الع

، یمكن إلغاء بعض اإلرتباطات لتمدید باإلضافة إلى ذلكیمة العقد أو المبلغ اإلفتراضي. أقل من ق
اإلئتمان في أي وقت حسب رأي البنك.

الموجودة ھي في األساس نفس مخاطر اإلئتمان الموجودة في منح تسھیالت القروض إن المخاطر
وبالتالي فإن تلك المعامالت تخضع لنفس نظام اإلئتمان وإدارة محافظ القروض ومتطلبات الضمان من 

العمالء الذي یتقدمون بطلب القروض والسلف.



٦٩
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١ي للسنة المنتھیة ف

(تابع)إلتزامات عرضیة وإرتباطات-٣٧

(تابع)إعتمادات مستندیة وضمانات(أ)

دیسمبر كما یلي:٣١قیمة العقد القائمة أو المبالغ اإلعتباریة لتلك األدوات كما في كانت 
٢٠١٦٢٠١٥

لایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفباآلالف

١٩٧٫٩٣١٢٣٣٫٨٦٢مستندیةإعتمادات 
٤٨٢٫٠٧٠٤٨٤٫٧٥٠ضمانات

١٤١٫٦٣٨١٤١٫٢٥٠ضمانات مالیة

٨٢١٫٦٣٩٨٥٩٫٨٦٢

لایر ُعماني ألف ٥١٠٫٥٦٠بلغت اإلعتمادات المستندیة والضمانات المغطاة بكفالة بنوك أخرى 
لایر ُعماني).ألف ٥٣٠٫١٣٥–٢٠١٥(

لایر ألف ١٥٩-٢٠١٥لایر عماني (ألف ٤٦٨مبلغ وقدره المستندیة والضماناتاإلعتماداتتشمل 
عماني) عائد لقروض غیر ملتزمة. 

تركیز اإلعتمادات المستندیة والضمانات والكفاالت حسب القطاع اإلقتصادي كما یلي: 

٢٠١٦٢٠١٥
لایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالف
٢٨٧٫٠٨٥٢٧٨٫٥٦١إنشاءات

٢٣٥٫٧٦١٢٣٥٫١٠٨منافع
١٥٢٫٩٨٣١٨٣٫٣٦١تجارة تصدیر

٧٠٫٠١٤٧٣٫٠١٨حكومة
٤٠٫٣١٩٥٠٫١٠٠تجارة إستیراد

١٧٫٨٠١٢٠٫٣٢٦نقل
١٠٫٦٧٠١٢٫٨٤١تجارة جملة وتجزئة

٤٫٤٦٢٣٫٥٨٩خدمات
٢٫٥٤٤٢٫٩٥٨تصنیع

٨٢١٫٦٣٩٨٥٩٫٨٦٢



٧٠
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

المالیة إیضاحات حول البیانات 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)إلتزامات عرضیة وإرتباطات-٣٧

إرتباطات رأسمالیة(ب)
راء ممتلكات ومعدات التقریر ،بتاریخ  مالیة القائمة فیما یتعلق بش ١٫٩٧٥بلغت اإلرتباطات الرأس

لایر ُعماني). ألف ٣٦٣–٢٠١٥لایر ُعماني (ألف 

اطات قروض غیر مسحوبة إرتب(ج)
حوبة القائمة التقریر ،بتاریخ  –٢٠١٥لایر ُعماني (٩٧٫٩٧٥بلغت إرتباطات القروض غیر المس

مینھ في نطاق الوقت الذي یحتوي لایر ُعماني). ٥٨٫٤٤٨ حوب یتم تض كل إلتزام قرض غیر مس
على أقرب موعد یمكن سحبھ.

:التالیةوقع بلورتھا خالل الفترات ) أعاله متجاإللتزامات الموضحة في (ب) و (

حتى عام واحد
من عام إلى 
خمسة أعوام

أكثر من 
اإلجمالية أعوامخمس

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

٢٠١٦
١٫٩٤٥--١٫٩٤٥إلتزامات رأسمالیة

٩٧٫٩٧٥-٩٧٫٩٧٥-مسحوبة إلتزامات قروض غیر

٢٠١٥
٣٦٣--٣٦٣إلتزامات رأسمالیة

٥٨٫٤٤٨-٥٨٫٤٤٨-إلتزامات قروض غیر مسحوبة 

المطالبات القانونیة (د) 
لطبیعة أعمالھ. یوجد لدى البنك بروتوكول ثابت للتعامل  التقاضي أمر شائع في القطاع المصرفي نظراً

، وتم تقدیر قیمة األضرار ه المطالبات القانونیة. بمجرد الحصول على المشورة المھنیةمع مثل ھذ
، یقوم البنك بإجراء التعدیالت إلحتساب مطالبات األضرار التي یجوز أن تكون لھا بصورة معقولة

م یتم ل، یوجد لدى البنك بعض مطالبات قانونیة تأثیر معاكس على مركزه المالي. كما في نھایة السنة
حلھا والتي ال یتوقع أن یكون لھا أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة للبنك.



٧١
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إستحقاق األصول واإللتزامات-٣٨
اإلستحقاق النھائي لألصول وضع البنك سیاسات إلدارة مخاطر السیولة الناشئة عن عدم تطابق 

یوضح الجدول التالي التدفقات . ٤-٢-٥كما تم شرحھ باإلیضاح رقم بیان المركز الماليواإللتزامات في 
النقدیة مستحقة القبض للبنك ومستحقة الدفع علیھ ضمن األصول واإللتزامات المشتقة وغیر المشتقة 

.قریرالتحسب فترات اإلستحقاق المتبقیة المقدرة بتاریخ 

٢٠١٦

تحت الطلب 
خالل ثالثة أو

أشھر
ثالثة أشھر 

شھرا١٢ًإلى 
سنة إلى خمس 

سنوات
أكثر من خمس 

اإلجماليسنوات
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف
أصول

رصدة لدى البنكنقدیة وأ
٢١٤٫٢٧٩١٧٫٥٦٤١١٫٥٨٥٩٫٦٧٨٢٥٣٫١٠٦المركزي الُعماني
٣٠٫٠٨٠---٣٠٫٠٨٠مستحق من بنوك
٢٣٤٫٧٩٦١٢٩٫٩٦٧٤٢١٫٠١١٨٠٩٫٠٢٥١٫٥٩٤٫٧٩٩قروض وسلف 

٥٧٫٧٩٧٢٠٫٦٤١٣٠٫٢١٠٥٫٢٨٧١١٣٫٩٣٥إستثمارات أوراق مالیة
٣٦٫٧٥٠٨٫٣٦١٢٦٥٢٥٤٥٫٤٠١أصول أخرى

٢٨٫٦٥١٢٨٫٦٥١---متلكات ومعداتم

٥٧٣٫٧٠٢١٧٦٫٥٣٣٤٦٣٫٠٧١٨٥٢٫٦٦٦٢٫٠٦٥٫٩٧٢إجمالي األصول
إلتزامات

١٢٫٠٥٦---١٢٫٠٥٦مستحق لبنوك
٤١٤٫٢٧٨٥٦١٫١٧٨٣٦٥٫٥٤١٢٩٦٫١٥٥١٫٦٣٧٫١٥٢ودائع من عمالء
٤٢٫٨٨٨٩٫٧٤٥٥٫٤٧٦١٫٣٩٤٥٩٫٥٠٣إلتزامات أخرى

٥٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠-وأوراق رأسمالیة سندات ثانویة
٤٫١٦٢--٣٫٩٢٧٢٣٥ضرائب

٤٧٣٫١٤٩٦٢١٫١٥٨٣٩١٫٠١٧٣٢٧٫٥٤٩١٫٨١٢٫٨٧٣إجمالي اإللتزامات

٧٢٫٠٥٤٥٢٥٫١١٧٢٥٣٫٠٩٩)٤٤٤٫٦٢٥(١٠٠٫٥٥٣صافي األصول 

جنبیة آجلة عقود صرف عمالت أ
)٣٦بمبالغ فرضیة (إیضاح 

١٣٫١٩٩--٧٫١٩٣٦٫٠٠٦عقود شراء
)١٣٫١٧٦(--)٦٫٠٠٠()٧٫١٧٦(عقود بیع

٢٣--١٧٦



٧٢
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ابع)(تإستحقاق األصول واإللتزامات-٣٨

٢٠١٥

تحت الطلب 
خالل ثالثة أو

أشھر
ثالثة أشھر 

شھرا١٢ًإلى 
سنة إلى خمس 

سنوات
أكثر من خمس 

اإلجماليسنوات
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

أصول
رصدة لدى البنكنقدیة وأ

١٣٦٫٩٩١٢٢٫٩١٦١٧٫٠٥٨١٥٫١٥٩١٩٢٫١٢٤المركزي الُعماني
٨٣٫٢٢٦---٨٣٫٢٢٦مستحق من بنوك
٢٩٥٫٦٥٤١٧٩٫١٣٩٤٠٢٫٠٨٣٦٤٢٫٦٩٥١٫٥١٩٫٥٧١قروض وسلف 

٥٦٫٩٩٧٨٫٥١٠٣٠٫٠٥٠٢٢٫٨٠٠١١٨٫٣٥٧إستثمارات أوراق مالیة
٣٢٫٦٧١٧٫٧٨٤٣٨٠٢١٤٠٫٨٥٦أصول أخرى

٢٨٫٥٦٥٢٨٫٥٦٥---ممتلكات ومعدات

٦٠٥٫٥٣٩٢١٨٫٣٤٩٤٤٩٫٥٧١٧٠٩٫٢٤٠١٫٩٨٢٫٦٩٩إجمالي األصول
إلتزامات

٩٫٤٠٤---٩٫٤٠٤مستحق لبنوك
٤٤٩٫٠٧٨٤٨٣٫١٠٦٣٥٩٫٩١٩٣٠٩٫٠٥٩١٫٦٠١٫١٦٢ودائع من عمالء
٥٦٫١٧٧٩٫٦٢٠٥٫٧٣٩٢١٥٧١٫٧٥١إلتزامات أخرى

٥٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٧٠٫٠٠٠--سندات ثانویة
٤٫٣٦٣--٤٫٠٨٥٢٧٨ضرائب

٥١٨٫٧٤٤٤٩٣٫٠٠٤٤١٥٫٦٥٨٣٢٩٫٢٧٤١٫٧٥٦٫٦٨٠إجمالي اإللتزامات

٣٣٫٩١٣٣٧٩٫٩٦٦٢٢٦٫٠١٩)٢٧٤٫٦٥٥(٨٦٫٧٩٥صافي األصول 

ود صرف عمالت أجنبیة آجلة عق
)٣٦بمبالغ فرضیة (إیضاح 

١٢٫٣٧٧--٨٫٣٢٦٤٫٠٥١عقود شراء
)١٢٫٣٧٠(--)٤٫٠٤٩()٨٫٣٢١(عقود بیع

٧--٥٢



٧٣
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)صول واإللتزاماتإستحقاق األ-٣٨
عقود لالنسبةبللبنك. لإللتزامات العرضیة واإلرتباطاتالتعاقدیة اإلستحقاقاتیبین الجدول التالي أدناه 

تم التي یمكن أن یفترة ألبكرالحد األقصى لمقدار الضمان یتم تخصیصھفإن ، الصادرةضمانال
.خاللھاالضمانإستدعاء 

٢٠١٦

تحت الطلب 
ل ثالثةخالأو

أشھر
أشھر ثالثة
شھرا١٢ًإلى 

سنة إلى 
خمس سنوات

أكثر من 
اإلجماليخمس سنوات

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

٢٣١٫٧٩٢٢١٣٫٧٧٠١٧٨٫١٣١١٥٦٢٣٫٧٠٨خطابات الضمان 
١٩٧٫٩٣١-١٨٣٫١٠٠١٤٫٦٥٣١٧٨ات اإلعتماد خطاب

إجمالي اإللتزامات
٤١٤٫٨٩٢٢٢٨٫٤٢٣١٧٨٫٣٠٩١٥٨٢١٫٦٣٩واإلرتباطات 

٢٠١٥

٦٢٥٫٩٩٩-٢٤٨٫٥٦٠٢٥٣٫٨٦٨١٢٣٫٥٧١خطابات الضمان 
٢٣٣٫٨٦٣-٢٠٣٫٠٠٦٢٥٫٣٧٤٥٫٤٨٣خطابات اإلعتماد 

إجمالي اإللتزامات
٥٨٩٫٨٦٢-٤٥١٫٥٦٦٢٧٩٫٢٤٢١٢٩٫٠٥٤واإلرتباطات 

زامات.قبل انقضاء االلتسیتم سحبھااإلرتباطاتأو العرضیةیتوقع البنك أن لیس كل من االلتزامات 

اإلیضاحي فة للبنكض غیر المسحوبوتفاصیل االلتزامات الرأسمالیة والتزامات القرعناإلفصاحتم 
٣٧.



٧٤
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

بیان إعادة تسعیر األصول واإللتزامات -٣٩

إعادة التسعیر أو اإلستحقاق أیھما أسبق.تواریخیرتكز بیان إعادة التسعیر على 

الدفتریة.یتم إدراج أصول وإلتزامات البنك بالقیمة 

٢٠١٦
متوسط معدل 

الفعليالفائدة 
خالل 

ثالثة أشھر
أربعة أشھر 

شھرا١٢ًإلى 
سنة إلى

خمس سنوات
أكثر من 

خمس سنوات
غیر محمل 

اإلجماليبفوائد
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني%

باآلالفباآلالفالفباآلباآلالفباآلالفباآلالف
أصول

نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي 
٥٠٠٢٥٢٫٦٠٦٢٥٣٫١٠٦---٫٠٠١الُعماني

١٣٫٤٢١٣٠٫٠٨٠---٠٫٣٦١٦٫٦٥٩مستحق من بنوك
١٫٥٩٤٫٧٩٩-٤٫٦٦٣٣٩٫٧٠٢٣٥٨٫٤٧٨٨٥٤٫١٢٢٤٢٫٤٩٧قروض وسلف 

١٨٫٠١٢١٨٫٠١٢----دلةإستثمارات أوراق مالیة بالقیمة العا
٩٥٫٩٢٣-١٫٦٧٤٠٫٢٩٠٢٠٫١٣٥٣٠٫٢١٠٥٫٢٨٨محتفظ بھا حتى اإلستحقاق–إستثمارات 

٣٩٫٢٤٦٤٥٫٤٠١---٦٫١٥٥أصول أخرى
٢٨٫٦٥١٢٨٫٦٥١----ممتلكات ومعدات

٤٠٢٫٨٠٦٣٧٨٫٦١٣٨٨٤٫٣٣٢٤٨٫٢٨٥٣٥١٫٩٣٦٢٫٠٦٥٫٩٧٢إجمالي األصول

إلتزامات
١٢٫٠٥٦١٢٫٠٥٦----مستحق لبنوك

٦٩٨٫٥٨٦١٫٦٣٧٫١٥٢-١٫٢٣٣٧٧٫٥٧٠٤٠١٫٨٨٧١٥٩٫١٠٩ودائع من عمالء
٥٤٫٢٥٦٥٩٫٥٠٣---٥٫٢٤٧-إلتزامات أخرى

١٠٠٫٠٠٠-٥٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠-٥٫٥٠وأوراق مالیة مستدیمةسندات ثانویة
٤٫١٦٢٤.١٦٢----ضرائب

٣٨٢٫٨١٧٤٥١٫٨٨٧١٧٩٫١٠٩٣٠٫٠٠٠٧٦٩٫٠٦٠١٫٨١٢٫٨٧٣إجمالي اإللتزامات

٢٥٣٫٠٩٩)٤١٧٫١٢٤(٧٠٥٫٢٢٣١٨٫٢٨٥)٧٣٫٢٧٤(١٩٫٩٨٩الفرق اإلجمالي لحساسیة سعر الفائدة



٧٥
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)بیان إعادة تسعیر األصول واإللتزامات -٣٩

٢٠١٥
متوسط معدل 
الفائدة الفعلي

خالل 
ثالثة أشھر

أربعة أشھر 
شھرا١٢ًإلى 

سنة إلى
خمس سنوات

أكثر من 
خمس سنوات

غیر محمل 
اإلجماليبفوائد

لایر ُعمانيلایر ُعمانييلایر ُعمانلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني%
باآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

أصول
نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي 

٥٠٠١٩١٫٦٢٤١٩٢٫١٢٤---١٫٠٠الُعماني
٥٨٫٨٢٦٨٣٫٢٢٦---٣١٫٠٢٤٫٤٠٠مستحق من بنوك
٤٫٦٣٣٣١٫٦١٩٢٢٠٫٢١١٩١٤٫٥٦٦٤٤٫٣٦٠٨٫٨١٥١٫٥١٩٫٥٧١قروض وسلف 

٢١٫٥٠٢٢١٫٥٠٢----إستثمارات أوراق مالیة بالقیمة العادلة
٩٦٫٨٥٥-١٫٣١٣٦٫٠٠٠٨٫٥١٠٢٩٫٥٤٥٢٢٫٨٠٠محتفظ بھا حتى اإلستحقاق–إستثمارات 

٣٥٫٧٨٤٤٠٫٨٥٦---٥٫٠٧٢أصول أخرى
٢٨٫٥٦٥٢٨٫٥٦٥----ممتلكات ومعدات

٣٩٧٫٠٩١٢٢٨٫٧٢١٩٤٤٫١١١٦٧٫٦٦٠٣٤٥٫١١٦١٫٩٨٢٫٦٩٩إجمالي األصول

إلتزامات
٩٫٤٠٤٩٫٤٠٤----مستحق لبنوك

٧٩٫٠٣٩٣٫٢٩٨٢٧٨٫٥٩٧٢١٠٫٦٥٧١٢٫٤٢٥٧٠٦٫١٨٥١٫٦٠١٫١٦٢ودائع من عمالء
٦٢٫١٨٤٧١٫٧٥١---٩٫٥٦٧-إلتزامات أخرى

٧٠٫٠٠٠-٥٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠--٥٫٥٠ةسندات ثانوی
٤٫٣٦٣٤٫٣٦٣----ضرائب

٤٠٢٫٨٦٥٢٧٨٫٥٩٧٢٦٠٫٦٥٧٣٢٫٤٢٥٧٨٢٫١٣٦١٫٧٥٦٫٦٨٠إجمالي اإللتزامات

٢٢٦٫٠١٩)٤٣٧٫٠٢٠(٦٨٣٫٤٥٤٣٥٫٢٣٥)٤٩٫٨٧٦()٥٫٧٧٤(الفرق اإلجمالي لحساسیة سعر الفائدة



٧٦
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

التوزیع الجغرافي لألصول واإللتزامات-٤٠

سلطنة ُعمان٢٠١٦
دول مجلس 

أوروباالتعاون الخلیجي 
الوالیات المتحدة 

اإلجماليأخرىاألمریكیة
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني

باآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف
أصول

٢٥٣٫١٠٦----٢٥٣٫١٠٦نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني
١٠٫٣١٤١٠٫٥٠٨٨٫١٢٦٣٨٨٧٤٤٣٠٫٠٨٠مستحق من بنوك
١٫٥٩٤٫٧٩٩----١٫٥٩٤٫٧٩٩قروض وسلف 

١٫٣١١١١٣٫٩٣٥--١٠٨٫٧٢٣٣٫٩٠١إستثمارات أوراق مالیة 
٤٥٫٤٠١----٤٥٫٤٠١أصول أخرى

٢٨٫٦٥١----٢٨٫٦٥١ممتلكات ومعدات

٢٫٠٤٠٫٩٩٤١٤٫٤٠٩٨٫١٢٦٣٨٨٢٫٠٥٥٢٫٠٦٥٫٩٧٢إجمالي األصول

إلتزامات
٢٫٣٣٤١٢٫٠٥٦-٤٫٣٤٥٤٫٦١٣٧٦٤مستحق لبنوك

١٫٦٣٧٫١٥٢----١٫٦٣٧٫١٥٢ودائع من عمالء
٥٩٫٥٠٣----٥٩٫٥٠٣إلتزامات أخرى

٧٠٫٠٠٠----٧٠٫٠٠٠سندات ثانویة
٤٫١٦٢----٤٫١٦٢ضرائب

٢٫٣٣٤١٫٧٨٢٫٨٧٣-١٫٧٧٥٫١٦٢٤٫٦١٣٧٦٤إجمالي اإللتزامات



٧٧
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)التوزیع الجغرافي لألصول واإللتزامات-٤٠

سلطنة ُعمان٢٠١٥
دول مجلس 

أوروباالتعاون الخلیجي 
الوالیات المتحدة 

اإلجماليأخرىاألمریكیة
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيانيلایر ُعملایر ُعماني

باآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف
أصول

١٩٢٫١٢٤----١٩٢٫١٢٤نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني
٢١٫٩٩٦٢٩٫٨٧٨١٣٫٧٣٣١٦٫٧٩١٨٢٨٨٣٫٢٢٦مستحق من بنوك
١٫٥١٩٫٥٧١----١٩٫٥٧١١٫٥قروض وسلف 

١٫٣١٠١١٨٫٣٥٧--١١٠٫٣٩٣٦٫٦٥٤إستثمارات أوراق مالیة 
٤٠٫٨٥٦----٤٠٫٨٥٦أصول أخرى

٢٨٫٥٦٥----٢٨٫٥٦٥ممتلكات ومعدات

١٫٩١٣٫٥٠٥٣٦٫٥٣٢١٣٫٧٣٣١٦٫٧٩١٢٫١٣٨١٫٩٨٢٫٦٩٩إجمالي األصول

إلتزامات
٤٤٥٩٫٤٠٤-٧١٢٧٫٨٢٣٤٢٤ستحق لبنوكم

١٫٦٠١٫١٦٢----١٫٦٠١٫١٦٢ودائع من عمالء
٧١٫٧٥١----٧١٫٧٥١إلتزامات أخرى

٧٠٫٠٠٠----٧٠٫٠٠٠سندات ثانویة
٤٫٣٦٣----٤٫٣٦٣ضرائب

٤٤٥١٫٧٥٦٫٦٨٠-١٫٧٤٧٫٩٨٨٧٫٨٢٣٤٢٤إجمالي اإللتزامات



٧٨
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

التركیز حسب العمالء-٤١

مستحق 
بنوكمن

إجمالي 
القروض
والسلف

إستثمارات 
في أوراق مالیة

ودائع 
من عمالء

إلتزامات 
لبنوكةمستحق

إلتزامات 
عرضیة

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانينيلایر ُعمالایر ُعماني
باآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

٢٠١٦
٢٠٠-٤٥٩٫٨١٣-٧٢٥٫٥٩١-أفراد

٣٠٫٠٨٠٩١٩٫٢٧١١٨٫٠١٢٧٨٨٫٥٧٦١٢٫٠٥٦٦٧٢٫٥٣٦شركات
١٤٨٫٩٠٣-٩٥٫٩٢٣٣٨٨٫٧٦٣--جھات حكومیة

٣٠٫٠٨٠١٫٦٤٤٫٨٦٢١١٣٫٩٣٥١٫٦٣٧٫١٥٢١٢٫٠٥٦٨٢١٫٦٣٩

٢٠١٥
٢٠٠-٤٤٥٫٥٧٥-٦٣٥٫٢٨٨-أفراد

٨٣٫٢٢٦٩٢٧٫١٣٨٢١٫٥٠٣٧٣٤٫٨٨٤٩٫٤٠٤٦٨٣٫٠٦٦شركات
١٧٦٫٥٩٦-١٫٩٥٨٩٦٫٨٥٤٤٢٠٫٧٠٣-جھات حكومیة

٨٣٫٢٢٦١٫٥٦٤٫٣٨٤١١٨٫٣٥٧١٫٦٠١٫١٦٢٩٫٤٠٤٨٥٩٫٨٦٢



٧٩
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

معلومات القطاع-٤٢
سلطنة عمان. بید أن البنك قد حقق وھو ، البنك بشكل أساسي في موقع جغرافي واحد فقطیعمل 

ساب إیداعات وإقتراضات في سوق المال مع مصارف إیرادات الفوائد وتكبد مصاریف الفوائد على ح
. ٢٠١٦دیسمبر ٣١خارج سلطنة عمان كما في 

المعلومات المتعلقة بالمستحقة من البنوك والمستحقة للبنوك ھي على أساس المواقع الجغرافیة للسنتین 
.٤٠في اإلیضاح مبینة٢٠١٥و ٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیتین في 

یتم و.قطاعات تشغیلیة على أساس المنتجات والخدماتأربعةتنظیم البنك إلى ألغراض إداریة ، یتم 
لتالي:على النحو اتقدیم الخدمات المصرفیة اإلسالمیة تحت مسمى "الیُسر". القطاعات التشغیلیة ھي

، والسحب على المكشوف ، وبطاقات االئتمان القروض الشخصیة الفردیةالتجزئة المصرفیة
وال.ومرافق نقل األم

لمصرفیة االخدمات 
للشركات

القروض المصرفیة للشركات وغیرھا من التسھیالت االئتمانیة للعمالء من 
الشركات والمؤسسات.

دعم ووظائف 
الخزانة وغیرھا من المھام المركزیة.غیر مخصصة

الخدمات المصرفیة 
اإلسالمیة

یة مع الشریعة اإلسالمیة ، اإلجارة ، تتضمن المنتجات والخدمات المتماش
المشاركة المتناقصة.المضاربة ، المرابحة و

تقوم االدارة بحساب نتائج التشغیل للقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقة 
لیة التي في یبتخصیص الموارد وتقییم االداء. یتم تقییم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغ

بعض النواحي تقاس بطریقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغیلیة في البیانات المالیة. التكالیف التي 
تتكبدھا المھام المركزیة یتم إدارتھا على أساس مجموعة وال تخصص لقطاعات التشغیل.

، ممتلكات ق من بنوكمستحال، یداعاإلشھادات ، رصدة لدى البنك المركزي العمانياألنقدیة وال
وجد إیرادات من التعامالت مع عمیل خارجي تال ومعدات وأصول أخرى ھي أصول غیر مخصصة.

.٢٠١٥أو ٢٠١٦أو أكثر من اجمالى إیرادات البنك في سنة ٪١٠تھواحد أو الطرف المقابل بلغت نسب



٨٠
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦مبر دیس٣١للسنة المنتھیة في 

(تابع)معلومات القطاع-٤٢
العملیات المستمرةالعملیات 

المتوقفة

٢٠١٦

التجزئة 
المصرفیة

الخدمات 
المصرفیة 

للشركات

دعم 
ووظائف 

غیر 
مخصصة

الخدمات المجموعالیسر
المصرفیة 

اإلستثماري
ة

اإلجمالي

مانيلایر ُعلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني
باآلالفباالالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

٧٧٫٦٦٣-٧٧٫٦٦٣-٣٥٫٠٥٨٤٠٫٤٦٧٢٫١٣٨إیرادات فوائد 
)٢٦٫٧٧٧((٦١)(٢٦٫٧١٦)-(٦٫٦٥٧))١٧٫٩٨٠()٢٫٠٧٩(مصروفات فوائد

٩٫٠٥١٩٫٢٥٣١٫٦٥٩٢٫٠٨٩٢٢٫٠٥٢١٫٨٨٣٢٣٫٩٣٥إیرادات تشغیل أخرى

٢٫٠٨٩٧٢٫٩٩٨١٫٨٢٢٧٤٫٨٢٠(٢٫٨٥٩)٤٢٫٠٢٩٣١٫٧٣٩إجمالي إیرادات التشغیل 

٦٧٩٫٦٠٥٨٥٠٫١٦٤٤٦٦٫٨٨٨٦٥٫٠٣٠٢٫٠٦١٫٦٨٧٢٢٫٧٩١٢٫٠٨٤٫٤٧٨أصول

٤٥٠٫٥٨٥١٫١١٨٫٨٠٧١٧١٫٤٣٥٦٧٫٧٦٠١٫٨٠٨٫٥٨٧٢٢٫٧٩١١٫٨٣١٫٣٧٨إلتزامات

٥٠٫٠٦٣-١٫٠٠٤٥٠٫٠٦٣-١٦٫٣١١٣٢٫٧٤٨مخصص إنخفاض القیمة

العملیات العملیات المستمرة
المتوقفة

التجزئة ٢٠١٥
المصرفیة

الخدمات 
المصرفیة 
للشركات

الخدمات 
المصرفیة 
ةاإلستثماری

الخدمات المجموعالیسر
المصرفیة 
اإلجماليةاإلستثماری

لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعمانيُعمانيلایرلایر ُعماني
باآلالفباالالفباآلالفباآلالفباآلالفباآلالف

٦٤٫٤٥٥-٦٤٫٤٥٥-٣٠٫٥٧٠٣٢٫١٣٦١٫٧٤٩إیرادات فوائد 
)١٥٫٣٢١(-(١٥٫٣٢١)-)٣٫٦١١()١٠٫٤٦٦()١٫٢٤٤(مصروفات فوائد

١٢٫٤٦٩٩٫٩٢٩٢٫٥٤٥١٫٣٥٩٢٦٫٣٠٢٤٫٣١٨٣٠٫٦٢٠ىإیرادات تشغیل أخر

٤١٫٧٩٥٣١٫٥٩٩٦٨٣١٫٣٥٩٧٥٫٤٣٦٤٫٣١٨٧٩٫٧٥٤إجمالي إیرادات التشغیل 

٥٨٦٫٢٢٥٨٨٣٫٦٣٧٤٠٨٫٥٨١٦٢٫٣١٢١٫٩٤٠٫٧٥٥٤١٫٩٤٤١٫٩٨٢٫٦٩٩أصول

٤٤٨٫٣٩٩١٫١٠٣٫٣٧٧١١١٫٠٨٣٥١٫٨٧٧١٫٧١٤٫٧٣٦٤١٫٩٤٤١٫٧٥٦٫٦٨٠إلتزامات

٤٤٫٨١٣-٧٩٩٤٤٫٨١٣-١٨٫٩٧٣٢٥٫٠٤١مخصص إنخفاض القیمة



٨١
ش.م.ع.مُعمان العربيبنك 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

األنشطة اإلئتمانیة-٤٣
كون أنشطة البنك اإلئتمانیة من أنشطة إدارة إستثمارات كوكیل عن الغیر ومدیر إلستثمار أموال تت

مبینة غي لتفاصیل ا. نة أعمال مجموعة إدارة إستثمارتھالبنك خالل السباع وإستثمارات أفراد. 
. ٣٢اإلیضاح 

٢٠١٦٢٠١٥
لایر ُعمانيلایر ُعماني 

باآلالفباآلالف
٢٨٨٫٢٨٣-موال المدارةاأل

المقارنةأرقام-٤٤
.الواردة ألغراض المقارنة قد تم إعادة تصنیفھا٢٠١٥یوجد ھناك أرقام مقابلة لسنة ال 


