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صحار اإلسالمي
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

-
الشــيخ فهــد بن محمد بن هــالل الخليلي

عضــو الهيئة

الدكتــور  مدثر حســين صديقي
نائــب الرئيس

الدكتور  حســين حامد حســان
رئيــس الهيئــة والعضــو التنفيــذي

الشــيخ عزان بن ناصر بــن فرفور العامري
عضــو الهيئة

من اليمين إلى اليســار 



وتعتقد هيئة الرقابة الشرعية في اجتهادها:

الســنة  خــال  اإلســامي  صحــار  أبرمهــا  التــي  والمعامــات  والعمليــات  العقــود  أن   )1
ــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية علــى  المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢019م ال تخال

الهيئــة. اجتهــاد  حســب 

ــاح علــى حســابات االســتثمار يتفــق مــع األساســيات التــي تــم اعتمادهــا مــن  ــع األرب أن توزي  )٢
هيئــة الرقابــة الشــرعية.

أن عمليــة التدقيــق لــم تظهــر أي مكاســب ناجمــة عــن مصــادر أو وســائل ال تتفــق مــع   )٣
أربــاح. أيــة  الشــرعية  الرقابــة  تجّنــب هيئــة  لــم  لــذا  اإلســامية  الشــريعة  ومبــادئ  أحــكام 

قامــت الهيئــة بابتــكار وتطويــر وإعــداد واعتمــاد المنتجــات وهيــاكل التمويــل ومســتنداته   )4
فيمــا عــرض عليهــا مــن معامــات.

الدكتور حسين حامد حسان
رئيس الهيئة والعضو التنفيذي

الدكتور مدثر حسين صديقي
نائب الرئيس

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري
عضو الهيئة

الشيخ فهد بن محمد بن هالل الخليلي
عضو الهيئة

مسقط سلطنة عمان

تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة صحار اإلسالمي لعام ٢٠19 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمدهلل رب العالمين

والصالة والسالم على رسول اهلل األمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

إلى مساهمي صحار اإلسالمي، صحار الدولي  ش.م.ع.ع. )»البنك«(

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

وفقــً للســلطات المخولــة بموجــب النظــام األساســي للبنــك وشــروط تعييــن »هيئــة الرقابــة 
الشــرعية«، تقــدم هيئــة الرقابــة الشــرعية التقريــر الشــرعي الســنوي اآلتــي:

لقــد راقبــت هيئــة الرقابــة الشــرعية عمليــات البنــك خــال الفتــرة مــن 1 ينايــر ٢019 إلــى ٣1 
ديســمبر ٢019 وذلــك للتأكــد وإبــداء رأيهــا فيمــا إذا كان البنــك تقيد بأحكام ومبادئ الشــريعة 

اإلســامية التــي تــم شــرحها مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية.

كمــا قامــت هيئــة الرقابــة الشــرعية بالمراقبــة التــي اشــتملت علــى فحــص التوثيــق واإلجــراءات 
المتبعــة لتخطيــط وتنفيــذ المراقبــة إمــا مباشــرة أو بالتنســيق مــع وحــدة التدقيــق الشــرعي 
مــن أجــل الحصــول علــى جميــع المعلومــات والتفســيرات التــي تعتبرهــا ضروريــة لتزويدهــا 
بأدلــة تكفــي إلعطــاء تأكيــدات معقولــة بــأن البنــك لــم يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة 

اإلســامية كمــا هــو مفّســر مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية.

قامــت وحــدة التدقيــق الشــرعي بمراجعــة وتدقيــق المعامــات المنفــذة فــي البنــك ورفعــت 
تقريــرًا إلــى هيئــة الرقابــة الشــرعية، وأكــد التقريــر التــزام البنــك وتطبيقــه لقــرارات هيئــة 

الرقابــة الشــرعية للبنــك.

عقــدت الهيئــة عــدة اجتماعــات خــال الســنة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢019 للــرد علــى 
االستفســارات، والموافقــة علــى الفــرص االســتثمارية التــي قدمتهــا اإلدارة المعنيــة فــي صحــار 

اإلســامي.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة صحار اإلسالمي لعام ٢٠19 
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قائمة الفتاوى التي تم إصدارها في ٢٠19

تفاصيل الفتاوىمرجع الفتاوىالفترة

٢٠19/1/٣الربع األول

منتج تمويل رأس المال العامل بالوكالة 

بيان المسألة:

ُعرضت على هيئة الرقابة الشرعية وثائق منتج تمويل رأس المال العامل بالوكالة التي تتضمن:

1- اتفاقية الوكالة الرئيسية

٢- سياسة منتج الوكالة لتمويل رأس المال العامل

٣- وثيقة منتج الوكالة لتمويل رأس المال العامل 

القرار:

استعرض أعضاء هيئة الرقابة الشرعية هيكل المنتج، واآللية والوثائق، ورأوا أنه يتوافق مع مبادئ الشريعة.

٢٠19/1/٤الربع األول

اإليجارات المستلمة مقدمًا في عقود تمويل االستصناع

بيان المسألة:

ُعـــرض علـــى هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية استفســـار إن كان باإلمـــكان اعتبـــار اإليجـــار المســـتلم مســـبقً فـــي عقـــود 

االســـتصناع دخـــًا للبنـــك وأن يتـــم تثبيـــت الدخـــل فـــي قوائـــم الماليـــة للبنـــك.

القرار:

هنـــاك إجمـــاع بيـــن علمـــاء الشـــريعة علـــى أنـــه يمكـــن دفـــع اإليجـــار مقدمـــً قبـــل تســـليم األصـــل واســـتخدامه وبالمثـــل، 

إذا تـــم التوصـــل إلـــى اتفـــاق بيـــن المؤجـــر والمســـتأجر علـــى الســـداد المســـبق لإلجـــارة كليـــً أو جزئيـــً، أو بعـــد فتـــرة 

اإلجـــارة أو أثنـــاء فتـــرة اإلجـــارة، فهـــذا مســـموح.

أمـــا إذا لـــم يتـــم تســـليم األصـــل للمســـتأجر، فســـيتعين علـــى المؤجـــر إعـــادة أي إيجـــار مقـــدم مـــن قبـــل المســـتأجر، ألنـــه 

بموجـــب مبـــادئ اإلجـــارة، يتعيـــن علـــى المؤجـــر تســـليم العيـــن وإن يتـــم االســـتفادة مـــن قبـــل المســـتأجر.

»المسلمون على شروطهم إال شرطًا أحّل حرامًا أو حّرم حالاًل - األصل في المعامالت اإلباحة«

وفـــي بعـــض الحـــاالت يتـــم تنفيـــذ عقـــد اإلجـــارة ويتـــم ســـداد اإلجـــارة مقدمـــً، وفـــي وقـــت الحـــق يتـــم إنهـــاء العقـــد، ففـــي 

هـــذه الحالـــة فيتطلـــب مـــن المؤجـــر اســـترداد اإلجـــارات للفتـــرة التـــي لـــم يتـــم االنتفـــاع منهـــا مـــن قبـــل المســـتأجر.

وإذا فشـــل المؤجـــر فـــي تســـليم األصـــل فـــي الوقـــت المتفـــق عليـــه، فيجـــب عليـــه إعـــادة الدفعـــة المقدمـــة إلـــى العميـــل 

ألّن الدفعـــة المقدمـــة تخـــص المؤجـــر فقـــط بشـــرط تســـليم حـــق االنتفـــاع لأصـــل.

قائمة الفتاوى التي تم إصدارها في ٢٠19

تفاصيل الفتاوىمرجع الفتاوىالفترة

٢٠19/1/1الربع األول

توزيع األرباح لشهر ديسمبر ٢٠18 ويناير وفبراير ومارس ٢٠19

بيان المسألة:

تم إرسال توزيع األرباح لشهر ديسمبر ٢018 ويناير وفبراير ومارس ٢019 إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

القرار:

تمت مراجعة توزيع األرباح لشهر ديسمبر ٢018 ويناير وفبراير ومارس ٢019 والموافقة عليها من قبل أعضاء هيئة 
الرقابة الشرعية الذي أكد أنه يتماشى مع اإلرشادات المعتمدة.

٢٠19/1/٢الربع األول

تمويل المضاربة

بيان المسألة:

تم إرسال الوثائق الخاصة بمنتج المضاربة إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التي تضمنت:

1- اتفاقية المضاربة الرئيسية

٢- وثيقة سياسة منتج المضاربة

٣- وثيقة اإلجراءات

4- ورقة مراقبة األعمال

القرار:

تم اعتماد وثائق منتج المضاربة بناًء على التأكيد التالي:

سيكون تمويل المضاربة تسهيًا مستقًا وغير مرتبط بتسيهات أخرى.

اتفاقيـــة المضاربـــة التـــي يبرمهـــا صحـــار اإلســـامي مـــع العميـــل ســـيتم منحهـــا بموجـــب إرشـــادات هيئـــة المحاســـبة 
ــامية. ــة اإلسـ ــات الماليـ ــة للمؤسسـ والمراجعـ

ســـيتم منـــح العميـــل )المضـــارب( تســـهيًا محـــدودًا يمكـــن مـــن خالـــه ســـحب أي مبالـــغ عنـــد الطلـــب، وإعادتهـــا فـــي 
حالـــة عـــدم االحتيـــاج لهـــا.

ـــي المتحقـــق. وُيســـمح  ـــح اإلجمال ـــاًء علـــى الرب ـــد االســـتثمار مـــن العميـــل لأمـــوال المســـتثمرة بن سيحســـب البنـــك عوائ
ــال )البنـــك(. إال أنـــه يســـتوجب  ــة التـــي تـــم اســـتثمارها مـــن قبـــل رب المـ ــه مـــع أصـــل المضاربـ ــارب بخلـــط أصولـ للمضـ

معرفـــة أصـــل كل منهـــا بعـــد عمليـــة الخلـــط.

سيتم خصم تكلفة المبيعات من إجمالي الربح. سيتم توزيع الربح اإلجمالي للشركة على مستويين:

1 - مستوى المشاركة في رأس المال: بناًء على مقدار رأس المال المقدم من الطرفين.

٢ - مستوى المضاربة: بناًء على معدل الربح المتوقع.

استعرض أعضاء هيئة الرقابة الشرعية هيكل المنتج، واآللية والوثائق، ورأوا أنه يتوافق مع مبادئ الشريعة.

199التقرير السنوي لصحار الدولي 19٨٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



قائمة الفتاوى التي تم إصدارها في ٢٠19

تفاصيل الفتاوىمرجع الفتاوىالفترة

٢٠19/٢/7الربع الثاني

حساب الربح تحت منتج تمويل الوكالة

بيان المسألة:

هـــل يتـــم احتســـاب الربـــح فـــي التمويـــل بالوكالـــة علـــى أســـاس إجمالـــي أو صافـــي الربـــح؟ ومـــا هـــي التحديـــات التـــي 
تواجـــه المؤسســـات الماليـــة اإلســـامية فـــي حســـاب الربـــح علـــى أســـاس الصافـــي؟

ـــح علـــى أســـاس صافـــي  ـــات التـــي تواجـــه البنـــك فـــي تفعيـــل حســـب الرب ـــة الشـــرعية التحدي ُعرضـــت علـــى هيئـــة الرقاب
ـــة مـــن حيـــث: ـــل بالوكال ـــح فـــي منتـــج التموي الرب

1-  إن حســـاب الربـــح علـــى أســـاس صافـــي الربـــح يجعـــل العقـــد أحـــادي الجانـــب، حيـــث يمكـــن للوكيـــل )العميـــل( أن 
يحّقـــق أرباحـــً كبيـــرة، فـــي حيـــن يتحّمـــل البنـــك جميـــع مخاطـــر االئتمـــان.

ـــة مـــن األمـــور  ـــك فـــي جمل ـــح يعنـــي أن الوكيـــل يمكـــن أن يحســـم أي تكاليـــف، بمـــا فـــي ذل ٢-  حســـاب صافـــي الرب
كالتكاليـــف التـــي تعـــزى إلـــى التمويـــل، األصـــول الثابتـــة، كشـــوف الرواتـــب، اإلدارة، التســـويق، انخفـــاض قيمـــة 

ـــك. ممـــا يتـــرك للمـــوكل وهـــو العميـــل مشـــاركة هـــذه المخاطـــر. ـــى ذل ـــا إل ـــب وم األصـــول والضرائ

القرار:

رأي رئيس الهيئة كما يلي:

ــاب  ــح، ألن حسـ ــي الربـ ــى إجمالـ ــح وليـــس علـ ــي الربـ ــى صافـ ــاح علـ ــاب األربـ ــون حسـ ــب أن يكـ ــة، يجـ ــبة للمضاربـ  بالنسـ

ــامية.  ــريعة اإلسـ ــب الشـ ــورة حسـ ــال المحضـ ــى رب المـ ــب إلـ ــي تذهـ ــاح التـ ــع األربـ ــى جميـ ــؤدي إلـ ــد يـ ــح قـ ــي الربـ إجمالـ

بالنســـبة للوكالـــة، يحـــق للمـــوكل أن يحســـب ربحـــً إجماليـــً إذا وافـــق علـــى ذلـــك. 

رأي نائب رئيس الهيئة كما يلي:

القاعـــدة الشـــرعية األساســـية التـــي وضعهـــا البنـــك المركـــزي الـــذي يقضـــي بحســـاب الربـــح علـــى أســـاس صافـــي األربـــاح 

فـــي تمويـــل الوكالـــة، ومـــع ذلـــك، فـــإن إدارة البنـــك لديهـــا مشـــكات عمليـــة فـــي تنفيـــذ حســـاب األربـــاح علـــى أســـاس 

ـــة فـــي  ـــى البنـــك المركـــزي العمانـــي لقيـــاس مـــا إذا كان هنـــاك أي مرون صـــاٍف كالمذكـــورة أعـــاه التـــي ينبغـــي نقلهـــا إل

هـــذا الشـــأن.

بالنظـــر إلـــى الصعوبـــات التـــي تواجههـــا إدارة البنـــك فـــي حســـاب ربـــح الوكالـــة علـــى أســـاس صـــاٍف يجـــب أن يتفـــق 

الطرفـــان علـــى حســـاب إجمالـــي الربـــح طالمـــا أن النفقـــات عادلـــة ومعقولـــة ومحـــّددة ومتفـــق عليهـــا مســـبقً مـــن قبـــل 

الوكيـــل، وُيســـمح بخصـــم مصروفـــات التشـــغيل مـــن إجمالـــي األربـــاح.

اتفـــق أعضـــاء هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية أن ربـــح الوكالـــة يجـــب أن يحســـب علـــى أســـاس الصافـــي وليـــس علـــى أســـاس 

ــادرة  ــوى الصـ ــى أن الفتـ ــة إلـ ــم، باإلضافـ ــن، واهلل أعلـ ــكا الطرفيـ ــدالً لـ ــح أكثرعـ ــي الربـ ــاب صافـ ــح، ألن حسـ ــي الربـ إجمالـ

ـــة علـــى  ـــح الوكال ـــي أجمعـــت علـــى أن حســـاب رب ـــة الشـــرعية التابعـــة للبنـــك المركـــزي العمان ـــا للرقاب مـــن الهيئـــة العلي

أســـاس ربـــح صافـــي إلزامـــي التنفيـــذ.

ــه التحديـــد  ــة الشـــرعية صياغـــة عقـــود التمويـــل لـــدى البنـــك بأحـــكام لتشـــمل علـــى وجـ اقتـــرح نائـــب رئيـــس الهيئـ

ـــواع مصروفـــات التشـــغيل التـــي يجـــوز للوكيـــل اقتطاعهـــا مـــن أرباحـــه اإلجماليـــة ومشـــاركة أي تفاصيـــل عـــن  جميـــع أن

النفقـــات التـــي ســـتتحمل مـــع المـــوكل قبـــل صنعهـــا، وبهـــذه الطريقـــة يمكـــن حمايـــة مصلحـــة البنـــك والحفـــاظ علـــى 

تطبيـــق الفتـــوى. 

قائمة الفتاوى التي تم إصدارها في ٢٠19

تفاصيل الفتاوىمرجع الفتاوىالفترة

٢٠19/1/٥الربع األول

برنامج السحب على الجوائز

بيان المسألة:

طلب من أعضاء الهيئة االطاع على الوثائق الخاصة لبرنامج السحب على الجوائز التي تتضمن ما يلي:

1- شروط خاصة للبرنامج

٢- دليل سياسة البرنامج

القرار:

بعـــد أن اســـتعرض أعضـــاء الهيئـــة الهيـــكل واآلليـــة والوثائـــق لمنتـــج المضاربـــة وقـــد قـــرر مســـبقً علـــى أنـــه يتوافـــق مـــع 

مبـــادئ الشـــريعة اإلســـامية. وبشـــكل أكثـــر تحديـــدًا، ســـتكون الجائـــزة متاحـــة فقـــط للعمـــاء الذيـــن لديهـــم حســـابات 

ــال  ــن خـ ــمه مـ ــار اسـ ــم اختيـ ــة إذا تـ ــزة النقديـ ــى الجائـ ــول علـ ــاركة والحصـ ــل المشـ ــق للعميـ ــر. ويحـ ــة للتوفيـ المضاربـ

الســـحب. فـــرأي أعضـــاء الهيئـــة علـــى أن رب المـــال ال يمكنـــه أن ينـــص علـــى ضمـــان رأس المـــال. )فيكـــون رأس المـــال 

مضمونـــً فقـــط فـــي حالـــة احتيـــال المضـــارب أو اإلهمـــال أو ســـوء التصـــّرف أو خرقـــه للشـــروط التعاقديـــة(.

وســـوف تصـــرف الجوائـــز مـــن أمـــوال المســـاهمين ولـــن يتـــم صرفهـــا مـــن أمـــوال المودعيـــن. فـــإن نظـــام الســـحب علـــى 

الجوائـــز واســـتحقاق الربـــح فـــي المضاربـــة همـــا عقـــدان منفصـــان ومســـتقان أحدهمـــا هـــو فرصـــة )غيـــر مضمونـــة( 

تمنـــح العميـــل مكافـــأة نقديـــة نتيجـــة ظهوراســـمه فـــي الســـحب واآلخـــر قائـــم علـــى حصـــة العميـــل المتفـــق عليهـــا 

فـــي الربـــح الفعلـــي والمتولّـــد مـــن المضاربـــة بينـــه وبيـــن البنـــك.

٢٠19/٢/٦الربع الثاني

توزيع األرباح لشهر أبريل ومايو ويونيو ٢٠19

بيان المسألة:

تم إرسال توزيع األرباح لشهر أبريل ومايو ويونيو ٢019 إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

القرار:

ــة  ــة الرقابـ ــاء هيئـ ــا مـــن قبـــل أعضـ ــة عليهـ ــو ٢019 والموافقـ ــو ويونيـ ــاح لشـــهر أبريـــل ومايـ ــع األربـ ــة توزيـ تمـــت مراجعـ

ــدة. ــادات المعتمـ ــع اإلرشـ ــه يتماشـــى مـ ــى أنـ ــدوا علـ ــن أكـ ــرعية الذيـ الشـ
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قائمة الفتاوى التي تم إصدارها في ٢٠19

تفاصيل الفتاوىمرجع الفتاوىالفترة

٢٠19/٣/8الربع الثالث

توزيع األرباح لشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر ٢٠19

بيان المسألة:

تم إرسال توزيع األرباح لشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر ٢019 إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

القرار:

ــة  ــاء هيئـ ــا مـــن قبـــل أعضـ ــة عليهـ ــبتمبر ٢019 والموافقـ ــو، أغســـطس وسـ ــاح لشـــهر يوليـ ــع األربـ ــة توزيـ تمـــت مراجعـ

ــادات المعتمـــدة. ــع اإلرشـ ــه يتماشـــى مـ ــرعية الذيـــن أكـــدوا أنـ ــة الشـ الرقابـ

٢٠19/٣/9الربع الثالث

توزيع األرباح لشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر ٢٠19

إجراء دفع الهبات لكبار المودعين تحت منتج المضاربة والوكالة

بيان المسألة:

هل يمكن دفع هبة لبعض كبار المودعين بشكل مستمر تحت برامج التوفير بالمضاربة والوكالة؟

القرار:

يتـــم منـــح هبـــة بشـــكل مســـتمر مـــن قبـــل البنـــك مـــن ثروتـــه الخاصـــة وليـــس مـــن حصـــة المودعيـــن اآلخريـــن ويتمتـــع 

البنـــك بحقوقـــه فـــي توزيـــع ثروتـــه كمـــا يرغـــب.  

إذا كانـــت الهبـــة تعاقديـــً، فـــا يجـــوز ذلـــك ألن اســـتمرارية إعطـــاء الهبـــة تجعلهـــا عرفـــً والمعـــروف عرفـــً كالمشـــروط 

شـــرطً وبالتالـــي ال ينبغـــي إعطـــاء هبـــة علـــى أســـاس مســـتمر إلـــى الحـــد الـــذي ُيفهـــم فيـــه أن المعـــدل المتوقـــع يصبـــح 

هـــو معـــدل ربـــح مضمـــون يعطـــى للعميـــل مـــن البنـــك.

للبنـــك المركـــزي العمانـــي القـــول الفصـــل فـــي هـــذا األمـــر، وينبغـــي لـــإلدارة أن تنقـــل إلـــى البنـــك المركـــزي العمانـــي أن 

هـــذه الممارســـات ضروريـــة لجـــذب الودائـــع ذات الحجـــم الكبيـــر لفتـــرات طويلـــة وإال فـــإن هـــذه الودائـــع ســـتذهب إلـــى 

بنـــوك منافســـة.

٢٠19/٣/1٠الربع الثالث

استخدام عمالء صحار اإلسالمي آالت اإليداع النقدي لبنك صحار الدولي

بيان المسألة:

هل يجوز لعماء صحار اإلسامي استخدام أجهزة اإليداع النقدي لبنك صحار الدولي والعكس؟ 

القرار:

ُعِرض هذا االستفسار على هيئة الرقابة الشرعية والتالية هي آراؤهم حول الموضوع:

رأى رئيـــس الهيئـــة بأنـــه ال توجـــد إشـــكالية شـــرعية حـــول اســـتخدام عمـــاء صحـــار اإلســـامي ألجهـــزة اإليـــداع لصحـــار 

الدولـــي والعكـــس صحيـــح.

واتفق نائب رئيس الهيئة على رأي رئيس الهيئة.

ــار  ــار اإلســـامي اســـتخدام أجهـــزة اإليـــداع لـــدى صحـ ــّزان رأى بإمكانيـــة عمـــاء صحـ أمـــا عضـــو هيئـــة الرقابـــة الشـــيخ عـ

ــار اإلســـامي. ــزة اإليـــداع التابعـــة لصحـ ــار الدولـــي ألجهـ الدولـــي وتحّفـــظ برأيـــه حـــول اســـتخدام عمـــاء صحـ

وتـــم اعتمـــاد أصـــوات األغلبيـــة بجـــواز الطرفيـــن الســـتخدام أجهـــزة اإليـــداع النقـــدي شـــرط الحصـــول علـــى الموافقـــة مـــن 

قبـــل البنـــك المركـــزي.
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نواصل معًا
-رحلة الفوز

البيانات
المالية

-صحار اإلسالمي



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

بيان المركز المالي
كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

 ٢٠19
ريال عماني

باآلالف

 ٢018
ريال عماني

باآلالف
إيضاح

األصول

11.99٠8.7٣7ب 1نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
٥.٢8٤9.8٣0ب ٢مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

1٣.٣٦٦1٣.٣60ب ٣ )أ(مديونيات المرابحة  
71.٠9757.049ب ٣ )ب(إجارة منتهية بتمليك 

8٥.٢٥٣7٣.904ب ٣ )ج(استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
٤٢.٢٦9٣5.٣11ب ٣ )د(مشاركة متناقصة 

٢٣.٤٢٣٢0.944ب 4استثمارات أوراق مالية 
1.٠9٥1.1٢6ب 5ممتلكات ومعدات وتركيبات 

٣.٥٣٤٢.404ب 6أصول أخرى

٢٥7,٣11٢٢٢,665إجمالي األصول

  ══════   ══════ 
االلتزامات

17٤.٤٢٦1٣٣.٣76ب 7ودائع وكالة

17.٤8٥19.168ب 8ودائع عماء وحسابات أخرى

٢.٢٢٣1,655ب 9التزامات أخرى

19٤.1٣٤154,199إجمالي االلتزامات 

٢9.18740.984ب 10حقوق الماّلك لحملة حسابات االستثمار

حقوق الماّلك 

٣٠.٠٠٠٢5.000ب 11 )أ(رأس المال المخصص 

1٣٤1٣4ب 11 )ب(احتياطي قانوني

988988ب 11 )ج(احتياطي عام

-٦٠٢ب 11 )د(احتياطي انخفاض القيمة

٢.٢٦٦1,٣60أرباح محتجزة

٣٣.99٠٢7,48٢إجمالي حقوق الماّلك

٢٥7,٣11٢٢٢.665إجمالي االلتزامات وحقوق الماّلك لحملة حسابات االستثمار  وحقوق الماّلك   ════

٣٤,٥٤٢٣٢,٣01ب 1,1٢التزامات عرضية

٤,٠9٣1.045ب ٢,1٢ارتباطات

اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ٢7 يناير ٢0٢0 ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

 

اإليضاحات المرفقة من أ 1 إلى د 8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة 
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بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠19

 ٢٠19
ريال عماني

باآلالف

 ٢018
ريال عماني

باآلالف
إيضاح

3,1252,252ج 1إيرادات من أنشطة التمويل المشترك والمديونيات

)744()771(ج 3عائدات على حملة حسابات استثمار غير مقيدة 

2,3541,508الحصة من اإليرادات )كمضارب ورب المال(

7,6886,184ج 1إيرادات أنشطة التمويل الممولة ذاتيً 

1,5911,135ج٢إيرادات من أنشطة االستثمار الممولة ذاتيً

11,6338,827إيرادات من تمويل واستثمارات ومديونيات 

)4,170()5,779(ج 3العائد على المستحقات بموجب عقود الوكالة 

5,8544,657صافي إيرادات من أنشطة التمويل واالستثمار

236360ربح صرف عملة أجنبية - بالصافي

872263ج 4إيرادات أخرى

6,9625,280إجمالي اإليرادات

)1,891()2,256(تكاليف الموظفين

)1,441()2,237(ج 5مصروفات تشغيل أخرى

)293()297(ب 5االستهاك

)3,625()4,790(إجمالي المصروفات

2,1721,655ربح التشغيل قبل انخفاض القيمة وتخصيص ضريبة الدخل

)21()9(ب 4الخسائر االئتمانية المتوقعة الستثمارات أوراق مالية

)10(15ب 2الخسائر االئتمانية المتوقعة لمستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

)986()336(ب 3الخسائر االئتمانية المتوقعة لسلفيات التمويل ومديونيات أخرى

)6()68(ب 9الخسائر االئتمانية المتوقعة اللتزامات دفعات تمويل وضمانات مالية

1,774632ربح السنة قبل خصم الضريبة

)95()266(الضريبة المخصصة من المكتب الرئيسي

1,508537إجمالي الدخل الشامل للسنة بالصافي من ضريبة الدخل 
   ══════ 

اإليضاحات المرفقة من أ 1 إلى د 8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

بيان التغيرات في حقوق الماّلك
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠19

اإليضاحات المرفقة من أ 1 إلى د 8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

إيضاح

رأس 
المال 

المخصص
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام

احتياطي 
انخفاض 

القيمة
أرباح 

المجموعمحتجزة

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

1.٣٦٠٢7.٤8٢-٢٥.٠٠٠1٣٤988كما في 1 يناير ٢019

٥.٠٠٠----٥.٠٠٠ب 11 )أ(رأس المال المخصص خال السنة

-)٦٠٢(٦٠٢---تحويل إلى احتياطي انخفاض القيمة خال السنة

1,٥٠81,٥٠8----ربح السنة

٣٠,٠٠٠1٣٤988٦٠٢٢,٢٦٦٣٣,99٠كما في ٣1 ديسمبر ٢019

رأس 
المال 

المخصص
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام
احتياطي 

المجموعأرباح محتجزةانخفاض القيمة

إيضاح
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

897٢٣,019-٢1,001٣4988كما في 1 يناير ٢018

)74()74(----أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9

الرصيد االفتتاحي المعّدل بموجب معيار 
التقارير المالية الدولية رقم 9

٢1,001٣4988-8٢٣٢٢,945

4،000---4,000ب 11 )أ(رأس المال المخصص خال السنة

5٣75٣7----ربح السنة

1,٣60٢7,48٢-٢5,0001٣4988كما في ٣1 ديسمبر ٢018
══════ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

بيان التدفقات المالية 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠19

اإليضاحات المرفقة من أ 1 إلى د 8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 

 ٢٠19
ريال عماني

باآلالف

 ٢018
ريال عماني

باآلالف

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

1,77٤6٣٢الربح قبل خصم الضريبة

تسويات لـ :
٢97٢9٣االستهاك

٣981,0٢٣صافي خسارة انخفاض القيمة على أصول التمويل

7-خسارة من بيع أصول ثابتة

)9٣0()1,٢٣7(إيرادات من االستثمارات

1,٢٣٢1,0٢5ربح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

-)٢8(مستحق من بنوك وودائع وكالة

)996()٤٠(مديونيات المرابحة

)٢,788()1٣,919(إجارة منتهية بتمليك

)٣٣,075()11,٤1٢(استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

984)7,1٤٥(مشاركة متناقصة

٤٢,9781٢,٢1٢ودائع وكالة

)668()1,٦8٣(ودائع عماء وحسابات أخرى

)5٣7()1,٥77(أصول أخرى

٤99698التزامات أخرى

)11٢(-ضريبة دخل مدفوعة

)٢٣,٢57(8,9٠٥صافي النقد من/)المستخدم في( أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)٣80()٢٦٦(حيازة أصول ثابتة

50-بيع أصول ثابتة

1,٤٦9644إيرادات مستلمة من االستثمارات

8,000-بيع استثمارات

)1٢,899()٢,٦91(حيازة االستثمارات

)4,585()1,٤88(صافي النقد من/)المستخدم في( أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

6,517)11,797(التغيرات في حساب استثمار غير مقيد 

٥,٠٠٠4,000رأس المال المخصص خال السنة

10,517)٦,797(صافي النقد )المستخدم في(/من أنشطة التمويل

)17,٣٢5(٦٢٠صافي )النقص(/ الزيادة في النقد والنقد المعادل

٥,879٢٣,٢04النقد والنقد المعادل في بداية السنة

٦,٤995,879النقد والنقد المعادل في ٣1 ديسمبر
  ══════   ══════ 

ممثاًل في:

11,99٠8,7٣7نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
٥,٢8٥9,845مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

)1٢,70٣()1٠,77٦(ودائع وكالة من بنوك

٦,٤995,879
  ══════ 

التأسيس والشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  أ 1  

ــزي  ــك المركـ ــن البنـ ــادر عـ ــامية الصـ ــة اإلسـ ــً لترخيـــص الصيرفـ ــار ش.م.ع.ع.( وفقـ ــك صحـ ــابقً: بنـ ــي( )سـ ــز الرئيسـ ــي ش.م.ع.ع. )المركـ ــار الدولـ ــك صحـ ــارس بنـ يمـ
ــار  ــامية تحـــت اســـم »صحـ ــريعة اإلسـ ــادئ الشـ ــد ومبـ ــً لقواعـ ــرى وفقـ ــة األخـ ــرة الماليـ ــامية وأنشـــطة المتاجـ ــة اإلسـ ــال الصيرفـ ــخ ٣0 أبريـــل ٢01٣ أعمـ العمانـــي بتاريـ
ـــع للبنـــك ضمـــان التـــزام النافـــذة بقواعـــد الشـــريعة ومبادئهـــا فـــي معاماتهـــا وأنشـــطتها.  ـــة الشـــرعية التاب اإلســـامي« )النافـــذة(. وتقـــع علـــى عاتـــق مجلـــس الرقاب
وكمـــا هـــو مطلـــوب وفقـــً للبنديـــن ٣-5-1-٢ و ٣-5-1-٣ مـــن المـــادة 1- بعنـــوان »متطلبـــات الترخيـــص« لإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية )»اإلطـــار«( 
ــابه  ــامية واحتسـ ــة اإلسـ ــذة الصيرفـ ــاح –ب 14 )ا( لنافـ ــع اإليضـ ــي )راجـ ــال عمانـ ــون ريـ ــي ٢5 مليـ ــب الرئيسـ ــص المكتـ ــي، خصـ ــزي العمانـ ــك المركـ ــن البنـ ــادر عـ الصـ

كرأسمال مخصص. 

لـــم تمـــارس النافـــذة نشـــاطها كهيئـــة مســـتقلة وتـــم إعـــداد البيانـــات الماليـــة المنفصلـــة للنافـــذة لالتـــزام بمتطلبـــات البنديـــن 1-5-1-٢   و 1-5-1-4 مـــن المـــادة ٢ 
بعنـــوان »التزامـــات وحوكمـــة عامـــة« لإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي. 

تقـــدم النافـــذة مجموعـــة كاملـــة مـــن خدمـــات ومنتجـــات الصيرفـــة اإلســـامية. وتتمثـــل األنشـــطة الرئيســـية للنافـــذة فـــي قبـــول ودائـــع العمـــاء المتوافقـــة مـــع 
الشـــريعة وتقديـــم تمويـــل متوافـــق مـــع الشـــريعة وتقديـــم خدمـــات االســـتثمار والصيرفـــة التجاريـــة واألنشـــطة االســـتثمارية األخـــرى المســـموح بهـــا وفقـــً لإلطـــار 

ــة اإلســـامية.  التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـ

أساس اإلعداد أ 2 

فقرة االلتزام أ ٢-1 

تـــم إعـــداد البيانـــات الماليـــة للنافـــذة وفقـــً لمعاييـــر المحاســـبة الماليـــة الصـــادرة عـــن منظمـــة المحاســـبة والتدقيـــق للمؤسســـات الماليـــة اإلســـامية )المنظمـــة( 
وقواعـــد الشـــريعة اإلســـامية ومبادئهـــا كمـــا يحددهـــا مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية التابـــع للنافـــذة واإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية الصـــادر عـــن 
البنـــك المركـــزي العمانـــي. وفقـــً لمتطلبـــات منظمـــة المحاســـبة والتدقيـــق للمؤسســـات الماليـــة اإلســـامية، بالنســـبة للمســـائل التـــي ال تغطيهـــا معاييـــر المحاســـبة 
الماليـــة، تســـتخدم النافـــذة المعاييـــر الصـــادرة مـــن قبـــل مجلـــس المعاييـــر المحاســـبية الدوليـــة )المجلـــس( والتفســـيرات الصـــادرة مـــن قبـــل اللجنـــة التطبيقيـــة 

ـــة مطبقـــة. ـــر محاســـبة مالي ـــا يتـــم إصـــدار معايي ـــة عندم ـــر المحاســـبة المالي ـــة وســـيتم اســـتبدالها الحقـــً بمعايي ـــة الدولي ـــر المالي ـــر التقاري لتفســـيرات معايي

لم يتم عرض فقرة المصادر واستخدامات الصندوق الخيري حيث إنها ليست ذات صلة.

أساس القياس أ ٢-٢ 

تـــم إعـــداد البيانـــات الماليـــة وفقـــً لمبـــدأ التكلفـــة التاريخيـــة فيمـــا عـــدا األدوات الماليـــة المشـــتقة واالســـتثمارات التـــي تـــم قياســـها بالقيمـــة العادلـــة. تـــم عـــرض هـــذه 
البيانـــات الماليـــة بالريـــال الُعمانـــي وهـــو العملـــة التنفيذيـــة للنافـــذة. تـــم تقريـــب جميـــع المعلومـــات الماليـــة المعروضـــة بالريـــال الُعمانـــي إلـــى أقـــرب ألـــف.

استخدام التقديرات واالجتهادات المحاسبية أ ٢-٣ 

عنـــد إعـــداد البيانـــات الماليـــة للبنـــك، يتعيـــن علـــى اإلدارة وضـــع بعـــض التقديـــرات واالفتراضـــات التـــي تؤثـــر علـــى المبالـــغ التـــي تـــم اإلفصـــاح عنهـــا لأصـــول وااللتزامـــات 
ــة  ــبية هامـ ــادات محاسـ ــري اإلدارة اجتهـ ــة إلـــى أن تجـ ــاك حاجـ ــه الخصـــوص، هنـ ــة. وعلـــى وجـ ــم العادلـ ــة والقيـ ــاض القيمـ ــن انخفـ ــة عـ ــات الناتجـ ــة والمخصصـ الماليـ
عنـــد تقديـــر قيمـــة وتوقيـــت التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية عنـــد تحديـــد مســـتوى المخصصـــات المطلوبـــة للتمويـــل منخفـــض القيمـــة والمديونيـــات وكذلـــك 
مخصصـــات انخفـــاض قيمـــة اســـتثمارات أوراق ماليـــة غيـــر مدرجـــة. يتـــم تقييـــم التقديـــرات واالجتهـــادات المحاســـبية بشـــكل مســـتمر وهـــي تســـتند إلـــى الخبـــرة 
التاريخيـــة وعوامـــل أخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك توقعـــات األحـــداث المســـتقبلية التـــي يعتقـــد أنهـــا معقولـــة فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف. قـــد تختلـــف النتائـــج الفعليـــة عـــن 

هـــذه التقديـــرات.

تتـــم مراجعـــة التقديـــرات واالفتراضـــات المتعلقـــة بهـــا بشـــكل منتظـــم. وســـيتم إدراج التعديـــات علـــى التقديـــرات المحاســـبية فـــي الفتـــرة التـــي يتـــم فيهـــا تعديـــل 
التقديـــرات إذا أثـــرت تلـــك التعديـــات فقـــط علـــى تلـــك الفتـــرة أو فـــي فتـــرة تعديـــل التقديـــرات وفتـــرات مســـتقبلية إذا أثـــرت تلـــك التعديـــات علـــى حـــل مـــن الفتـــرة 

الحاليـــة وفتـــرات مســـتقبلية. التقديـــرات التـــي اعتبـــر البنـــك بـــأن لهـــا مخاطـــر جوهريـــة فـــي إجـــراء تعديـــل فـــي الفتـــرات الاحقـــة مبينـــة فـــي اإليضاحـــات.  

مخصصات انخفاض القيمة مقابل عقود التمويل مع العمالء

تراجـــع النافـــذة عقـــود التمويـــل الخاصـــة بهـــا بتاريـــخ كل تقريـــر لتقييـــم مـــا إذا كان يجـــب تســـجيل مخصـــص انخفـــاض القيمـــة فـــي البيانـــات الماليـــة. وعلـــى وجـــه 
الخصـــوص، يســـتلزم إجـــراء اجتهـــادات محاســـبية مـــن قبـــل اإلدارة فـــي تقديـــر المبالـــغ والوقـــت للتدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية عنـــد تحديـــد مســـتوى المخصـــص 
ـــرات علـــى افتراضـــات حـــول العوامـــل المتضمنـــة درجـــات مختلفـــة مـــن االجتهـــادات والشـــكوك وقـــد تختلـــف النتائـــج الفعليـــة  المطلـــوب. تعتمـــد مثـــل هـــذه التقدي

ممـــا ســـينتج عنهـــا تغيـــرات مســـتقبلية فـــي المخصصـــات.

ـــك بتكويـــن مخصصـــات جماعيـــة النخفـــاض القيمـــة ضـــد المخاطـــر  ـــة، تقـــوم النافـــذة كذل ـــة فردي ـــى المخصصـــات المعينـــة مقابـــل عقـــود تمويـــل جوهري باإلضافـــة إل
التـــي علـــى الرغـــم مـــن أنـــه لـــم يتـــم تحديدهـــا بأنهـــا تتطلـــب مخصصـــً معينـــً، إال أن بهـــا مخاطـــر كبيـــرة لتعثـــر الســـداد عنـــد منحهـــا فـــي األصـــل. ويأخـــذ هـــذا فـــي 

ـــة والصناعـــة والتقـــادم التكنولوجـــي والضعـــف التنظيمـــي المحـــدد أو انخفـــاض فـــي التدفقـــات النقديـــة. االعتبارعوامـــل مثـــل تدهـــور فـــي مخاطـــر الدول

211 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي 210٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

أساس اإلعداد )تابع( أ 2 

استخدام التقديرات واالجتهادات المحاسبية )تابع( أ ٢-٣ 

تصنيف االستثمارات

ـــة أو بالتكلفـــة  ـــة مـــن خـــال حقـــوق الملكي ـــان الدخـــل أو بالقيمـــة العادل ـــة مـــن خـــال بي ـــا إذا كان يجـــب تصنيفـــه بالقيمـــة العادل ـــازة اســـتثمار م تقـــرر اإلدارة عنـــد حي
المطفـــأة.

السيولة

تديـــر النافـــذة الســـيولة الخاصـــة بهـــا مـــن خـــال اعتبـــار فتـــرات اســـتحقاق أصولهـــا والتزاماتهـــا الموضحـــة فـــي إفصاحـــات مخاطـــر الســـيولة فـــي اإليضـــاح د٢-٢. 
ويتطلـــب هـــذا القيـــام باجتهـــادات محاســـبية عنـــد تحديـــد فتـــرات اســـتحقاق األصـــول وااللتزامـــات بـــدون فتـــرات اســـتحقاق معينـــة.

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أ ٢-٤ 

لقـــد تـــم إعـــداد هـــذه البيانـــات الماليـــة باســـتخدام السياســـات المحاســـبية، التـــي تتماشـــى مـــع تلـــك المســـتخدمة فـــي إعـــداد البيانـــات الماليـــة الســـنوية للســـنة 
المنتهيـــة فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019.

معايير صدرت وسارية

أ ٢-٤-أ  معيار المحاسبة المالية رقم ٢8 المرابحة والمبيعات األخرى آجلة السداد

ـــة الســـداد فـــي عـــام  ـــة رقـــم ٢8 المرابحـــة والمبيعـــات األخـــرى مؤجل ـــار المحاســـبة المالي ـــة اإلســـامية معي أصـــدرت منظمـــة المحاســـبة والتدقيـــق للمؤسســـات المالي
٢017. ويحـــل معيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم ٢8 محـــل معيـــار المحاســـبة الماليـــة األســـبق رقـــم ٢ »المرابحـــة والمرابحـــة لآلمـــر بالشـــراء« ومعيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم 
ـــر المناســـبة المتعلقـــة باالعتـــراف والقيـــاس واإلفصاحـــات المتعلقـــة  ٢0 »بيـــع الســـداد اآلجـــل«. والغـــرض مـــن هـــذا المعيـــار هـــو وضـــع مبـــادئ المحاســـبة ورفـــع التقاري
بالمرابحـــة ومعامـــات البيـــع األخـــرى آجلـــة الســـداد لـــكل مـــن البائعيـــن والمشـــترين فيمـــا يتعلـــق بهـــذه المعامـــات. سيســـري هـــذا المعيـــار للفتـــرات الماليـــة التـــي 

ـــر ٢019. تبـــدأ فـــي أو بعـــد 1 يناي

طبقت النافذة هذا المعيار وليس له أي تأثير جوهري.

تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٦ عقود اإليجار أ ٢-٤-ب 

ـــر ٢016( اعتبـــارًا  ـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 16 عقـــود اإليجـــار )الصـــادر عـــن مجلـــس المعاييـــر المحاســـبية الدوليـــة فـــي يناي ـــى معيـــار التقاري لقـــد طبـــق البنـــك للمـــرة األول
مـــن 1 ينايـــر ٢019، وهـــو نفـــس تاريـــخ ســـريان المعيـــار. يقـــدم معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 16 متطلبـــات جديـــدة أو معدلـــة بالنســـبة لمحاســـبة اإليجـــار. يقـــدم 
المعيـــار تغييـــرات جوهريـــة علـــى محاســـبة اإليجـــار مـــن خـــال إلغـــاء التمييـــز بيـــن عقـــود اإليجـــار التشـــغيلي والتمويلـــي. يتطلـــب المعيـــار إدراج الحـــق فـــي اســـتخدام 
األصـــول والتزامـــات اإليجـــار فـــي تاريـــخ ســـريان جميـــع عقـــود اإليجـــار، باســـتثناءعقود اإليجـــار قصيـــرة األجـــل )أي عقـــود اإليجـــار بفتـــرة إيجـــار 1٢ شـــهرًا أو أقـــل( وإيجـــار 
أصـــول »منخفضـــة القيمـــة« )مثـــل أجهـــزة الحاســـب اآللـــي الشـــخصية(. علـــى النقيـــض مـــن محاســـبة المســـتأجر، لـــم تتغيـــر متطلبـــات محاســـبة المؤجـــر بشـــكل 

كبيـــر.

التأثير على محاسبة المستأجر:

لقـــد اختـــارت اإلدارة اســـتخدام»منهج التعديـــل التراكمـــي« الـــذي يتطلـــب احتســـاب التزامـــات اإليجـــار القائمـــة لعقـــود اإليجـــار التشـــغيلي الحاليـــة باســـتخدام معـــدل 
االقتـــراض المتزايـــد فـــي تاريـــخ االنتقـــال إلـــى تطبيـــق المعيـــار وترحيـــل التزامـــات اإليجـــار التمويلـــي القائمـــة وقيـــاس األصـــل بمبلـــغ يعـــادل االلتـــزام المعـــدل بالنســـبة 
ألي مبالـــغ متراكمـــة أو مدفوعـــة دون تأثيـــر علـــى الرصيـــد االفتتاحـــي لأربـــاح المحتجـــزة عنـــد االنتقـــال إلـــى تطبيـــق المعيـــار. عنـــد تطبيـــق معيـــار التقاريـــر الماليـــة 

ـــر ٢019، فقـــد قـــام البنـــك: الدوليـــة رقـــم 16 كمـــا فـــي 1 يناي

ـــإدراج الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــول والتزامـــات اإليجـــار فـــي بيـــان المركـــز المالـــي، وتـــم قياســـها مبدئيـــً بالقيمـــة الحاليـــة لمدفوعـــات اإليجـــار المســـتقبلية  •   ب  

التـــي تـــم قياســـها بمعـــدل االقتـــراض المتزايـــد لجميـــع عقـــود اإليجـــار التشـــغيلي الحاليـــة وفقـــً للفتـــرة التعاقديـــة المتبقيـــة.

ـــد علـــى التزامـــات اإليجـــار فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل. تـــم إدراج هذيـــن المصروفيـــن ضمـــن مصاريـــف  •   إدراج اســـتهاك الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــول والفوائ  

التشـــغيل األخـــرى فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل.

استبعد البنك جميع عقود اإليجار التشغيلي الحالية التي لن يتم تجديدها خال 1٢ شهرًا.   •  

ـــر  ـــه معيـــار التقاري ـــن يتـــم تجديدهـــا، فقـــد اختـــار البنـــك إدراج مصـــروف اإليجـــار بطريقـــة القســـط الثابـــت وفقـــً لمـــا يســـمح ب •   بالنســـبة لعقـــود اإليجـــار التـــي ل  

الماليـــة الدوليـــة رقـــم 16. يعـــرض هـــذا المصـــروف ضمـــن مصاريـــف التشـــغيل األخـــرى فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل.

إن تطبيق ما ورد أعاه لم ينتج عنه أي تغييرات في صافي الربح أو حقوق مساهمي البنك التي تم اإلفصاح عنها سابقً. 

لقـــد أدرج البنـــك فـــي البيانـــات الماليـــة مبلـــغ 1.1 مليـــون ريـــال عمانـــي تحـــت بنـــد الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــول والتزامـــات إيجـــار إضافيـــة كمـــا فـــي 1 ينايـــر ٢019. تـــم إدراج 
الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــول تحـــت بنـــد أصـــول أخـــرى وتـــم إدراج التزامـــات اإليجـــار كجـــزء مـــن التزامـــات أخـــرى فـــي بيـــان المركـــز المالـــي.

أساس اإلعداد )تابع( أ 2 

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة )تابع( أ ٢-٤ 

معايير صدرت ولكنها ليست سارية المفعول بعد

أ ٢-٤-ج  معيار المحاسبة المالية رقم ٣1 وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار(

أصـــدرت منظمـــة المحاســـبة والتدقيـــق للمؤسســـات الماليـــة اإلســـامية معيـــار المحاســـبة الماليـــة معيـــار المحاســـبة الماليـــة ٣1 وكالـــة االســـتثمار )الوكالـــة باالســـتثمار( 
ـــة باالســـتثمار( واألصـــول وااللتزامـــات  ـــة االســـتثمار )الوكال ـــر الماليـــة عـــن أدوات وكال فـــي عـــام ٢018. والغـــرض مـــن هـــذا المعيـــار هـــو إرســـاء مبـــادئ المحاســـبة والتقاري
ــماح  ــع السـ ــر ٢0٢0 مـ ــد 1 ينايـ ــي أو بعـ ــدأ فـ ــي تبـ ــة التـ ــرات الماليـ ــار للفتـ ــذا المعيـ ــري هـ ــل. سيسـ ــتثمر( والوكيـ ــوكل )المسـ ــن المـ ــور كل مـ ــن منظـ ــة مـ ذات الصلـ

بالتطبيـــق المبكـــر.

طبقت النافذة هذا المعيار وليس له أي تأثير جوهري.

أ ٢-٤-د  معيار المحاسبة المالية رقم ٣٥ احتياطيات المخاطر

أصـــدرت منظمـــة المحاســـبة والتدقيـــق للمؤسســـات الماليـــة اإلســـامية معيـــار المحاســـبة الماليـــة ٣5 »احتياطيـــات المخاطـــر« فـــي عـــام ٢018. وهـــذا المعيـــار باإلضافـــة 
إلـــى معيـــار المحاســـبة الماليـــة ٣0 »انخفـــاض القيمـــة وخســـائر االئتمـــان وااللتزامـــات الباهظـــة« يســـتبدالن معيـــار المحاســـبة الماليـــة األســـبق رقـــم 11 »المخصصـــات 

ـــات«. واالحتياطي

والغـــرض مـــن هـــذا المعيـــار هـــو إرســـاء مبـــادئ المحاســـبة والتقاريـــر الماليـــة عـــن احتياطيـــات المخاطـــر التـــي يتـــم وضعهـــا لتخفيـــف المخاطـــر المختلفـــة التـــي تواجـــه 
أصحـــاب المصالـــح، وهـــم بصـــورة رئيســـية المســـتثمرون الذيـــن يســـتلمون األربـــاح والخســـائر عـــن أدوات التمويـــل اإلســـامي. يســـري المعيـــار للفتـــرات الماليـــة التـــي 
تبـــدأ فـــي 1 ينايـــر ٢0٢1 مـــع الســـماح بالتطبيـــق المبكـــر فـــي حالـــة قيـــام البنـــك بالتطبيـــق المبكـــر لمعيـــار المحاســـبة الماليـــة ٣0 »انخفـــاض القيمـــة وخســـائر االئتمـــان 

وااللتزامـــات الشـــاقة«. 

ال تزال النافذة تعمل على تقييم تأثير هذا المعيار.

أ ٢-٤-هـ  معيار المحاسبة المالية رقم ٣٠ انخفاض القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات الشاقة

فـــي نوفمبـــر ٢017، أصـــدرت منظمـــة المحاســـبة والتدقيـــق للمؤسســـات الماليـــة اإلســـامية )المنظمـــة( معيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم: ٣0 – انخفـــاض القيمـــة وخســـائر 
ـــذي ســـيكون ســـاري المفعـــول  االئتمـــان وااللتزامـــات الشـــاقة، ويحـــل هـــذا المعيـــار محـــل معيـــار المحاســـبة الماليـــة الســـابق رقـــم : 11 »المخصصـــات واالحتياطيـــات« ال

للفتـــرات الماليـــة التـــي تبـــدأ فـــي 1 ينايـــر ٢0٢0، مـــع الســـماح بالتطبيـــق المبكـــر.

ــر الماليـــة الدوليـــة ــار التقاريـ  ومـــع ذلـــك، أصـــدر البنـــك المركـــزي العمانـــي خـــال ســـنة ٢017 تعميـــم »BM1149« بتاريـــخ 1٣ أبريـــل ٢017 الـــذي يحكـــم تطبيـــق معيـ
ــزي  ــك المركـ ــل البنـ ــن قبـ ــددة مـ ــات محـ ــة تعليمـ ــة أليـ ــامية الخاضعـ ــذ اإلسـ ــى البنوك/النوافـ ــً علـ ــق أيضـ ــذي ينطبـ ــوك، والـ ــع البنـ ــة« لجميـ ــم 9 »األدوات الماليـ رقـ

ــات. ــدار التعليمـ ــم إصـ ــا يتـ ــم 9، كلمـ ــة رقـ ــة الدوليـ ــر الماليـ ــار التقاريـ ــول معيـ ــامية حـ ــة اإلسـ ــآت المصرفيـ للمنشـ

طبقـــت النافـــذة معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 فـــي 1 ينايـــر ٢018 ولـــم تقـــم بتعديـــل معلومـــات المقارنـــة وذلـــك وفقـــً لمتطلبـــات معيـــار التقاريـــر الماليـــة 
الدوليـــة رقـــم 9 ذات الصلـــة. 

تقّيم النافذة حاليً تأثير هذا المعيار وال تتوقع أي تأثير جوهري.

معيار المحاسبة المالية رقم ٣٢ »اإلجارة« أ ٢-٤-و  

يحّســـن معيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم ٣٢ حـــول اإلجـــارة )الـــذي حـــل محـــل معيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم 8( المعالجـــات الحاليـــة وذلـــك تماشـــيً مـــع أفضـــل الممارســـات 
الدوليـــة. يضـــع هـــذا المعيـــار مبـــادئ لتصنيـــف وإدراج وقيـــاس وعـــرض واإلفصـــاح عـــن تعامـــات اإلجـــارة بمـــا فـــي ذلـــك األشـــكال المختلفـــة التـــي يتـــم الدخـــول فيهـــا 
ــه  ــارة، وعلـــى وجـ ــج المحاســـبي لتعامـــات اإلجـ ــرة فـــي المنهـ ــة كبيـ ــار نقلـ ــذا المعيـ ــتأجرًا. يقـــدم هـ ــرًا ومسـ ــا مؤجـ ــة إســـامية بصفتهـ ــات ماليـ بواســـطة مؤسسـ
الخصـــوص، مـــن جانـــب المــــستأجر علـــى العكـــس مـــن المنهـــج الســـابق الحتســـاب اإلجـــارة خـــارج بنـــود الميزانيـــة العموميـــة. يســـري هـــذا المعيـــار للفتـــرات الســـنوية 

ـــر ٢0٢1 مـــع الســـماح بالتطبيـــق المبكـــر. التـــي تبـــدأ فـــي أو بعـــد 1 يناي

تقّيم النافذة حاليً تأثير هذا المعيار وال تتوقع أي تأثير جوهري.

أ ٢-٤-ز   معيار المحاسبة المالية رقم ٣٣ »استثمارات في صكوك وأسهم وأدوات مماثلة«

يضـــع معيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم ٣٣ )الـــذي حـــل محـــل معيـــار المحاســـبة الماليـــة رقـــم ٢5( مبـــادئ مطـــورة لتصنيـــف وإدراج وقيـــاس وعـــرض واإلفصـــاح عـــن 
االســـتثمار فـــي الصكـــوك واألســـهم وأدوات اســـتثمارات مماثلـــة التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـات الماليـــة اإلســـامية بمـــا يتوافـــق مـــع مبـــادئ الشـــريعة اإلســـامية. يحـــدد 
هـــذا المعيـــار األنـــواع الرئيســـية ألدوات االســـتثمارات المتوافقـــة مـــع الشـــريعة اإلســـامية، كمـــا يحـــدد المعالجـــات المحاســـبية األوليـــة بمـــا يتناســـب مـــع خصائـــص 
 ونمـــوذج العمـــل للمؤسســـة التـــي يتـــم بموجبهـــا إجـــراء االســـتثمارات وإدارتهـــا واالحتفـــاظ بهـــا. يســـري هـــذا المعيـــار للفتـــرات الســـنوية التـــي تبـــدأ فـــي أو بعـــد

1 يناير ٢0٢0.

تقّيم النافذة حاليً تأثير هذا المعيار وال تتوقع أي تأثير جوهري.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة أ 3 
السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد البيانات المالية مبينة أدناه:

النقد والنقد المعادل أ ٣-1 

يتكـــون النقـــد والنقـــد المعـــادل مـــن نقـــد فـــي الصنـــدوق واألرصـــدة لـــدى البنـــك المركـــزي واإليداعـــات لـــدى البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة ذات فتـــرات اســـتحقاق 
تصـــل لثاثـــة أشـــهر ناقصـــً، مطروحـــً منهـــا االقتراضـــات لـــدى البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة التـــي تســـتحق خـــال ثاثـــة أشـــهر واألرصـــدة المقيـــدة.

المعامالت بالعملة األجنبية أ ٣-٢ 

يتـــم تحويـــل المعامـــات بالعملـــة األجنبيـــة إلـــى العملـــة التنفيذيـــة بأســـعار الصـــرف الفوريـــة الســـائدة فـــي تاريـــخ المعاملـــة. يتـــم تحويـــل األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة 
المنفـــذة بالعمـــات األجنبيـــة بتاريـــخ التقريـــر إلـــى العملـــة التنفيذيـــة وفقـــً ألســـعار الصـــرف الفوريـــة الســـائدة فـــي تاريـــخ المعاملـــة. وتتمثـــل أربـــاح أو خســـائر العمـــات 
األجنبيـــة علـــى البنـــود النقديـــة فـــي الفـــرق بيـــن التكلفـــة المطفـــأة بالعملـــة التنفيذيـــة فـــي بدايـــة الفتـــرة التـــي تتـــم تســـويتها بالربـــح الفعلـــي والمدفوعـــات خـــال 
الفتـــرة والتكلفـــة المطفـــأة بالعمـــات األجنبيـــة المحولـــة بســـعر الصـــرف الفـــوري فـــي نهايـــة الفتـــرة. وبالنســـبة لأصـــول وااللتزامـــات غيـــر النقديـــة التـــي يتـــم قياســـها 

بالقيمـــة العادلـــة فيتـــم تحويلهـــا بســـعر الصـــرف الســـائد بتاريـــخ المعاملـــة.

أصول التمويل أ ٣-٣ 

تتمثـــل أصـــول التمويـــل فـــي تمويـــل متوافـــق مـــع الشـــريعة تقدمـــه النافـــذة بدفعـــات ثابتـــة أو قابلـــة للتحديـــد. وتتضمـــن التمويـــل المقـــدم مـــن خـــال المرابحـــة 
والمضاربـــة والمشـــاركة والمســـاومة واإلجـــارة واالســـتصناع والطـــرق األخـــرى للتمويـــل اإلســـامي. تـــدرج أصـــول التمويـــل بالتكلفـــة المطفـــأة مطروحـــً منهـــا مخصـــص 

الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة )إن وجـــدت(. 

المرابحة 

ــح  ــا للمرابـ ــة( وبيعهـ ــوع المرابحـ ــل موضـ ــلعة )تمثـ ــراء سـ ــق شـ ــن طريـ ــة عـ ــة المرابحـ ــذة معاملـ ــب النافـ ــة. ترتـ ــروط مؤجلـ ــات بشـ ــي مبيعـ ــة هـ ــات المرابحـ مديونيـ
ـــح زائـــد عـــن التكلفـــة. ويتـــم ســـداد ســـعر المبيعـــات )التكلفـــة مضافـــً إليهـــا هامـــش الربـــح( علـــى أقســـاط مـــن قبـــل المرابـــح خـــال فتـــرة  )المســـتفيد( بهامـــش رب
متفـــق عليهـــا. تـــدرج مديونيـــات المرابحـــة بالصافـــي مـــن األربـــاح المؤجلـــة ومخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة )إن وجـــد(. يعـــد أي وعـــد يقـــوم بـــه المرابـــح 

المحتمـــل التزامـــً.

المضاربة 

تدرج المضاربة بالقيمة العادلة للمقابل الممنوح مطروحً منها أي مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة.

ـــة  ـــذي تقدمـــه النافـــذة فـــي البداي ـــة ال ـــرأس المـــال. ويقـــاس رأســـمال المضارب ـــة نوعـــً مـــن الشـــراكة بيـــن العمـــل ورأس المـــال حيـــث تســـاهم النافـــذة ب تعـــد المضارب
عينيـــً )إذا كان غيـــر نقـــدي( بالقيمـــة العادلـــة لأصـــول. إذا نتـــج عـــن تقييـــم األصـــول فـــرق بيـــن القيمـــة العادلـــة والقيمـــة الدفتريـــة، يـــدرج الفـــرق كأربـــاح أو خســـائر 

للنافـــذة.

فـــي حـــال إذا لحقـــت خســـارة أو ضـــرر برأســـمال المضاربـــة قبـــل بـــدء العمـــل دون أي ســـوء تصـــرف أو إهمـــال مـــن قبـــل المضـــارب، يتـــم خصـــم هـــذه الخســـائر مـــن 
رأســـمال المضاربـــة وتعامـــل كخســـارة للنافـــذة. وفـــي حالـــة اإلنهـــاء أو التصفيـــة، يـــدرج المبلـــغ غيـــر المدفـــوع مـــن قبـــل المضـــارب كمديونيـــة مســـتحقة مـــن المضـــارب.

المشاركة

ــة فـــي  ــاء مشـــروع جديـــد أو حصـ ــاٍو أو بنســـبة مختلفـــة إلنشـ ــراكًة بيـــن النافـــذة والعميـــل حيـــث يســـاهم كل طـــرف برأســـمال مسـ ــاركة شـ تمثـــل عقـــود المشـ
مشـــروع حالـــي وحيـــث يصبـــح كل طـــرف مالـــكً لـــرأس المـــال علـــى أســـاس نهائـــي أو متناقـــص ولـــه حصـــة مـــن األربـــاح أو الخســـائر. تـــدرج هـــذه بالقيمـــة العادلـــة 
ـــة المعامـــات المبنيـــة علـــى المشـــاركة المتناقصـــة،  ـــغ مشـــطوبة أو مخصـــص للخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة، إن وجـــد. فـــي حال ـــل المدفـــوع، ناقصـــً أي مبال للمقاب
ــا  ــع أو اآلالت( مـــع عمائهـ ــا لأصـــل الثابـــت )مثـــل المنـــزل أو األرض أو المصنـ ــة متفـــق عليهـ ــراكة الملـــك لتمويـــل حصـ ــة علـــى شـ ــاركة مبنيـ ترتبـــط النافـــذة بمشـ

وترتبـــط باتفاقيـــة دفـــع أربـــاح الســـتغال مشـــاركة النافـــذة مـــن قبـــل العميـــل.

اإلجارة المنتهية بالتمليك 

ــى  ــر إلـ ــل المؤجـ ــي لأصـ ــة القانونـ ــند الملكيـ ــل سـ ــار ينقـ ــي إيجـ ــك هـ ــة بالتمليـ ــارة المنتهيـ ــرة. اإلجـ ــة المباشـ ــف األوليـ ــًة التكاليـ ــة متضمنـ ــً بالتكلفـ ــدرج مبدئيـ تـ
ــارة. ــاط اإلجـ ــة أقسـ ــوية كافـ ــم تسـ ــريطة أن تتـ ــار( شـ ــرة اإليجـ ــارة )فتـ ــة اإلجـ ــتأجر فـــي نهايـ المسـ

يحمل االستهاك على أصول اإلجارة المنتهية بالتمليك بمعدالت محتسبة لشطب تكلفة كل أصل على مدار فترة اإليجار. 

تمثـــل مديونيـــات إيـــرادات اإلجـــارة اإليجـــارات المعلقـــة فـــي نهايـــة العـــام مطروحـــً منهـــا مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة. وتصنـــف مديونيـــات إيـــرادات اإلجـــارة 
ضمـــن أصـــل آخـــر. 

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 3 

أصول التمويل )تابع( أ ٣-٣ 

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

االســـتصناع الـــذي تتبعـــه إجـــارة منتهيـــة بالتمليـــك هـــو منتـــج لتمويـــل اإلنشـــاءات يتـــم فيـــه تطويـــر العقـــارات بموجـــب عقـــد »اســـتصناع» بيـــن العميـــل والبنـــك. 
يقـــوم البنـــك بتطويـــر العقـــار وبعـــد االنتهـــاء مـــن األعمـــال اإلنشـــائية يتـــم تأجيـــر العقـــار للعميـــل بموجـــب عقـــد إجـــارة منتهيـــة بالتمليـــك. ويدفـــع العميـــل اإليجـــارات 

مســـبقً أثنـــاء أعمـــال اإلنشـــاء.

السلم

فـــي عقـــد الســـلم يدفـــع المشـــتري مقدمـــً لكميـــة ونـــوع محدديـــن مـــن ســـلعة، ويتـــم تســـليمها فـــي تاريـــخ محـــدد بســـعر فـــوري متفـــق عليـــه. ينطبـــق الســـلم 
علـــى وجـــه الخصـــوص علـــى المشـــتريات الزراعيـــة الموســـمية ويمكـــن اســـتخدامه كوســـيلة لتمويـــل اإلنتـــاج. يدفـــع الســـعر بتاريـــخ العقـــد ولكـــن التســـليم ســـيتم 
فـــي المســـتقبل الـــذي ســـيمكن المتعهـــد مـــن بيـــع المخرجـــات للنافـــذة بســـعر محـــدد مســـبقً. وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، يجـــب تحديـــد كافـــة مواصفـــات ونوعيـــات 
ـــخ ووقـــت التســـليم ولكـــن  ـــك، يجـــب االتفـــاق علـــى تاري ـــى ذل ـــزاع. باإلضافـــة إل وكميـــات الســـلعة فـــي وقـــت التســـليم لتجنـــب أي غمـــوض قـــد يتســـبب فـــي حـــدوث ن
يمكـــن تغييـــره بموافقـــة مشـــتركة مـــن الطرفيـــن. تـــدرج عقـــود الســـلم فـــي التاريـــخ الـــذي تنشـــأ بـــه وتـــدرج بالتكلفـــة، مطروحـــً منهـــا مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة 

المتوقعـــة، إن وجـــدت. 

المشاركة المتناقصة

فـــي تمويـــل المشـــاركة المتناقصـــة، يدخـــل البنـــك فـــي المشـــاركة علـــى أســـاس شـــركة الملـــك لتمويـــل حصـــة متفـــق عليهـــا مـــن األصـــل الثابـــت )منـــزل أو أرض أو 
ـــاح الفتـــرة لاســـتفادة مـــن حصـــة مشـــاركة البنـــك مـــن قبـــل العميـــل. ـــه ويدخـــل فـــي اتفـــاق دفـــع أرب مصنـــع أو مكائـــن( مـــع عمائ

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي أ ٣-٤  

تاريخ اإلدراج أ ٣-٤-أ 

يتـــم إدراج األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة باســـتثناء أرصـــدة التمويـــات إلـــى العمـــاء واألرصـــدة المســـتحقة إلـــى العمـــاء مبدئيـــً فـــي تاريـــخ المتاجـــرة، أي تاريـــخ أن يصبـــح 
البنـــك طرفـــً فـــي األحـــكام التعاقديـــة لـــأداة. وهـــذا يتضمـــن المتاجـــرة بالطريقـــة االعتياديـــة؛ أي مشـــتريات أو مبيعـــات األصـــول الماليـــة التـــي تتطلـــب تســـليم 
األصـــول خـــال إطـــار زمنـــي يتـــم تحديـــده عمومـــً وفقـــً للنظـــم أو العـــرف الســـائد فـــي األســـواق. يتـــم تســـجيل القـــروض والســـلفيات إلـــى العمـــاء عنـــد تحويـــل 

األمـــوال إلـــى حســـابات العمـــاء. ويســـجل البنـــك األرصـــدة المســـتحقة إلـــى العمـــاء عنـــد تحويـــل األمـــوال إلـــى البنـــك.

القياس المبدئي لألدوات المالية أ ٣-٤-ب 

يعتمـــد تصنيـــف األدوات الماليـــة عنـــد اإلدراج المبدئـــي علـــى شـــروطها التعاقديـــة ونمـــوذج األعمـــال المســـتخدم فـــي إدارة األدوات. وتقـــاس األدوات الماليـــة مبدئيـــً 
ـــاح أو الخســـائر، يتـــم إضافـــة إو اقتطـــاع  ـــة مـــن خـــال األرب ـــة األصـــول الماليـــة وااللتزامـــات الماليـــة المســـجلة بالقيمـــة العادل ـــة باســـتثناء فـــي حال وفقـــً لقيمتهـــا العادل
ــة لـــأدوات الماليـــة عنـــد اإلدراج  ــا تختلـــف القيمـــة العادلـ ــً لســـعر المعاملـــة. وعندمـ تكاليـــف المعاملـــة مـــن هـــذا المبلـــغ. يتـــم قيـــاس المديونيـــات التجاريـــة وفقـ

ـــاه. ـــاح أو الخســـائر علـــى مـــدار اليـــوم الواحـــد كمـــا هـــو مبيـــن أدن ـــة، يقـــوم البنـــك بالمحاســـبة عـــن األرب ـــي عـــن ســـعر المعامل المبدئ

الربح أو الخسارة على مدار يوم واحد  أ ٣-٤-ج 

عندمـــا يختلـــف ســـعر المعاملـــة لـــأداة عـــن القيمـــة العادلـــة عنـــد اســـتحداث تلـــك األداة، وكان احتســـاب القيمـــة العادلـــة يســـتند إلـــى أســـلوب تقييـــم يعتمـــد فقـــط 
علـــى المدخـــات الملحوظـــة فـــي معامـــات الســـوق، يقـــوم البنـــك بـــإدراج الفـــرق بيـــن ســـعر المعاملـــة والقيمـــة العادلـــة فـــي صافـــي إيـــرادات المتاجـــرة. فـــي تلـــك 
الحـــاالت التـــي تســـتند فيهـــا القيمـــة العادلـــة إلـــى النمـــاذج التـــي لهـــا بعـــض المدخـــات غيـــر الملحوظـــة، يكـــون الفـــرق بيـــن ســـعر المعاملـــة والقيمـــة العادلـــة مؤجـــًا 

ـــاح أو الخســـائر عندمـــا تصبـــح المدخـــات ملحوظـــة أو عندمـــا يتـــم عـــدم االعتـــراف بتلـــك األداة. ويـــدرج فقـــط فـــي األرب

قياس فئات األصول وااللتزامات المالية  أ ٣-٤-د 

يصّنف البنك كافة أصوله المالية استنادًا إلى نموذج األعمال المستخدم في إدارة األصول والشروط التعاقدية لأصل والمقاسة بأي من الخيارات التالية:

•   التكلفة المطفأة؛  

القيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى؛ أو   •  

القيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر.    •  

ـــة  ـــاح او الخســـائر. ويجـــوز للبنـــك تصنيـــف األدوات الماليـــة بالقيمـــة العادل ـــة مـــن خـــال األرب ـــف البنـــك  ويقيـــس المشـــتقات ومحفظـــة المتاجـــرة بالقيمـــة العادل يصّن
ـــن فـــي القيـــاس أو اإلدراج. ـــك مـــن شـــأنه أن يســـتبعد أو يحـــد بصـــورة ملحوظـــة مـــن أي تباي ـــاح أو الخســـائر إذا كان ذل مـــن خـــال األرب
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

قياس فئات األصول وااللتزامات المالية )تابع( أ ٣-٤-د 

)1(  المستحق من البنوك والقروض والسلفيات إلى العماء واالستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة

يتضمـــن المســـتحق مـــن البنـــوك والقـــروض والســـلفيات إلـــى العمـــاء، أصـــول ماليـــة غيـــر مشـــتقة ذات مدفوعـــات ثابتـــة أو قابلـــة للتحديـــد غيـــر مدرجـــة فـــي ســـوق 
نشـــط بخـــاف مـــا يلـــي:

األصول التي يعتزم البنك بيعها على الفور أو في القريب العاجل.   •

األصول التي قام البنك بتصنيفها عند اإلدراج المبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر أو متاحة للبيع.   •

•   األصـــول التـــي قـــد ال يســـترد البنـــك بصـــورة جوهريـــة كافـــة اســـتثماره المبدئـــي فـــي تلـــك األصـــول بخـــاف أن يرجـــع ذلـــك إلـــى التدهـــور االئتمانـــي وهـــي األصـــول 

التـــي يتـــم تصنيفهـــا كمتاحـــة للبيـــع.

ـــة أن تســـتوفى  ـــة األخـــرى فقـــط وفقـــً للتكلفـــة المطفـــأة فـــي حال ـــى العمـــاء واالســـتثمارات المالي يقيـــس البنـــك المســـتحق مـــن البنـــوك والقـــروض والســـلفيات إل
ـــة: الشـــروط التالي

أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و   •

•   أن تؤدي الشروط التعاقدية لأصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ والربح فقط ألصل المبلغ القائم

فيما يلي تفاصيل هذه الشروط:

تقييم نموذج األعمال.    •

يحـــدد البنـــك نمـــوذج أعمالـــه عنـــد المســـتوى الـــذي يعكـــس علـــى النحـــو األفضـــل كيفيـــة إدارتـــه لمجموعـــات األصـــول الماليـــة لتحقيـــق األغـــراض مـــن األعمـــال. ال يتـــم 
تقييـــم نمـــوذج أعمـــال البنـــك علـــى أســـاس كل أداة علـــى حـــدة ولكـــن علـــى مســـتوى أعلـــى مـــن المحافـــظ المجمعـــة ويســـتند إلـــى عوامـــل ملحوظـــة مثـــل:

كيفية تقييم أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ورفع التقارير عنها إلى موظفي اإلدارة العليا للمنشأة.   -

-   المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وباألخص كيفية إدارة تلك المخاطر؛ باإلضافة إلى

-   كيفيـــة مكافـــأة مديـــري األعمـــال )علـــى ســـبيل المثـــال أن تســـتند المكافـــأة إلـــى القيمـــة العادلـــة لأصـــول المـــدارة أو التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة التـــي تـــم 
ــا(.  تحصيلهـ

-   كما أن معدل التكرار وقيمة وتوقيت المبيعات المتوقع تعتبر من العوامل الهامة في تقييم البنك.

يســـتند تقييـــم نمـــوذج األعمـــال إلـــى الســـيناريوهات المتوقعـــة بصـــورة معقولـــة دون وضـــع نمـــوذج »الســـيناريو األســـوأ« أو »ســـيناريو حـــاالت الضغـــط« فـــي االعتبـــار. 
فـــي حالـــة تســـجيل التدفقـــات النقديـــة بعـــد اإلدراج المبدئـــي بطريقـــة تختلـــف عـــن التوقعـــات األصليـــة للبنـــك، لـــن يغيـــر البنـــك مـــن تصنيـــف األصـــول الماليـــة 

المتبقيـــة المحتفـــظ بهـــا ضمـــن نمـــوذج األعمـــال، ولكنـــه ســـيدرج هـــذه المعلومـــات عنـــد تقييـــم األصـــول الماليـــة المســـتحدثة أو المشـــتراة مؤخـــرًا.

اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط.   •

ـــة لأصـــول الماليـــة لتحديـــد مـــا إذا كانـــت تســـتوفي اختبـــار تحقـــق مدفوعـــات أصـــل  كخطـــوة ثانيـــة فـــي إجـــراء التصنيـــف، يقـــوم البنـــك بتقييـــم الشـــروط التعاقدي
المبلـــغ والفائـــدة فقـــط. ألغـــراض هـــذا االختبـــار، ُيعـــرف »أصـــل المبلـــغ« بالقيمـــة العادلـــة لأصـــل المالـــي عنـــد اإلدراج المبدئـــي وقـــد يتغيـــر علـــى مـــدى عمـــر األصـــل 

ـــغ أو إطفـــاء القســـط/الخصم(.  ـــة أن يمثـــل مدفوعـــات ألصـــل المبل ـــال، فـــي حال ـــي )علـــى ســـبيل المث المال

إن العناصـــر األكثـــر أهميـــة للفائـــدة فـــي أي ترتيـــب إقـــراض أساســـي تتمثـــل بصـــورة نموذجيـــة فـــي مراعـــاة القيمـــة الزمنيـــة لأمـــوال ومخاطـــر االئتمـــان. والختبـــار 
تحقـــق مدفوعـــات أصـــل المبلـــغ والفائـــدة فقـــط، يقـــوم البنـــك بتطبيـــق أحـــكام، ويراعـــي العوامـــل ذات الصلـــة مثـــل العملـــة المـــدرج بهـــا األصـــل المالـــي وفتـــرة 

تحقـــق معـــدل الفائـــدة عـــن هـــذا األصـــل.

علـــى النقيـــض، فـــإن الشـــروط التعاقديـــة التـــي تســـمح بالتعـــرض ألكثـــر مـــن االنكشـــاف للمخاطـــر أو التقلـــب فـــي التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة غيـــر المرتبطـــة 
بترتيـــب إقـــراض أساســـي ال تتيـــح تدفقـــات نقديـــة تعاقديـــة تتمثـــل فـــي مدفوعـــات أصـــل المبلـــغ والفائـــدة عـــن المبلـــغ القائـــم فقـــط. وفـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت، 

ينبغـــي أن يتـــم قيـــاس األصـــل المالـــي بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو الخســـائر. 

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

قياس فئات األصول وااللتزامات المالية )تابع( أ ٣-٤-د  

المشتقات المسجلة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر  )٢(

األداة المشتقة هي أداة مالية أو عقد آخر تجتمع فيه الخصائص التالية:

•   تغيـــر القيمـــة  اســـتجابة للتغيـــر فـــي ســـعر الفائـــدة المحـــدد أو ســـعر األداة الماليـــة أو ســـعر الســـلعة أو ســـعر صـــرف العملـــة األجنبيـــة أو مؤشـــر األســـعار 

االســـتداللي أو المعـــدالت أو التصنيـــف االئتمانـــي أو المؤشـــر االئتمانـــي أو أي متغيـــر آخـــر، شـــريطة أال ترتبـــط بطـــرف العقـــد فـــي حالـــة المتغيـــرات غيـــر الماليـــة )أي 
أساســـية(.

ـــع أن تبـــدي  ـــواع األخـــرى مـــن العقـــود التـــي مـــن المتوق ـــره لأن ـــذي يتوجـــب توف ـــي أقـــل ال ـــي أو تتطلـــب صافـــي اســـتثمار مبدئ •   أال تتطلـــب صافـــي اســـتثمار مبدئ

اســـتجابة مماثلـــة للتغيـــرات فـــي عوامـــل الســـوق.

أن تتم التسوية في تاريخ مستقبلي.   •

يدخـــل البنـــك فـــي معامـــات مشـــتقة مـــع أطـــراف مقابلـــة مختلفـــة. وتتضمـــن هـــذه المعامـــات مبـــادالت أســـعار الفائـــدة والعقـــود المســـتقبلية ومبـــادالت العمـــات 
ـــة ويتـــم إدراجهـــا كأصـــول  ـــة. يتـــم تســـجيل المشـــتقات وفقـــً للقيمـــة العادل ـــدة والعمـــات األجنبي ـــارات ألســـعار الفائ ـــة والخي ـــة اآلجل ـــادل العمـــات األجنبي وعقـــود تب
عندمـــا تكـــون قيمتهـــا العادلـــة موجبـــة بينمـــا يتـــم تســـجيلها كالتزامـــات عندمـــا تكـــون قيمتهـــا العادلـــة ســـالبة. تـــم اإلفصـــاح عـــن القيمـــة االســـمية والقيمـــة 
العادلـــة للمشـــتقات بصـــورة منفصلـــة ضمـــن اإليضاحـــات. ويتـــم إدراج التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة للمشـــتقات ضمـــن صافـــي إيـــرادات المتاجـــرة مـــا لـــم يتـــم 

تطبيـــق محاســـبة التحـــوط. وقـــد تـــم إدراج إفصاحـــات محاســـبة التحـــوط ضمـــن اإليضاحـــات.

)٣(  المشتقات المتضمنة

األداة المشـــتقة هـــي جـــزء مـــن أداة مختلطـــة تتضمـــن أيضـــً عقـــدًا رئيســـيً ألداة غيـــر مشـــتقة بموجبـــه تتبايـــن بعـــض التدفقـــات النقديـــة لـــأداة المركبـــة بطريقـــة 
مماثلـــة ألداة مشـــتقة منفصلـــة. وتتســـبب األداة المشـــتقة المتضمنـــة فـــي تعديـــل بعـــض أو جميـــع التدفقـــات النقديـــة التـــي يقتضيهـــا العقـــد بخـــاف ذلـــك وفقـــً 
لســـعر فائـــدة محـــدد أو ســـعر أداة ماليـــة أو ســـعر ســـلع أو ســـعر صـــرف العمـــات األجنبيـــة أو مؤشـــر اســـتداللي لأســـعار أو التصنيـــف االئتمانـــي أو المؤشـــر االئتمانـــي 

أو أي متغيـــر آخـــر شـــريطة أال تتعلـــق بطـــرف العقـــد فـــي حالـــة المتغيـــرات غيـــر الماليـــة. 

بالتزامـــن مـــع إصـــدار معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9، يســـتمر البنـــك فـــي المحاســـبة بهـــذه الطريقـــة عـــن المشـــتقات المتضمنـــة فـــي االلتزامـــات الماليـــة 
والعقـــود الرئيســـية غيـــر الماليـــة. ومـــع ذلـــك، يتـــم تصنيـــف األصـــول الماليـــة اســـتنادًا إلـــى نمـــوذج األعمـــال وتقييـــم اختبـــار تحقـــق مدفوعـــات أصـــل المبلـــغ والفائـــدة 

فقـــط كمـــا هـــو مبيـــن فـــي اإليضاحـــات. 

األصول أو االلتزامات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة  )4(

ـــاح قصيـــرة  يقـــوم البنـــك بتصنيـــف األصـــول أو االلتزامـــات الماليـــة كمحتفـــظ بهـــا لغـــرض المتاجـــرة إذا تـــم شـــراؤها أو إصدارهـــا بصـــورة رئيســـية لغـــرض تحقيـــق أرب
األجـــل مـــن خـــال أنشـــطة المتاجـــرة أو عندمـــا تشـــكل جـــزءًا مـــن محفظـــة أدوات ماليـــة مـــدارة، فـــي حالـــة توافـــر دليـــل علـــى وجـــود نمـــط حديـــث لتحقـــق األربـــاح 
قصيـــرة األجـــل. ويتـــم تســـجيل وقيـــاس األصـــول المحتفـــظ بهـــا لغـــرض المتاجـــرة فـــي قائمـــة المركـــز المالـــي وفقـــً للقيمـــة العادلـــة. ويتـــم إدراج التغيـــرات فـــي 
القيمـــة العادلـــة ضمـــن صافـــي إيـــرادات المتاجـــرة. وُتســـجل إيـــرادات الفوائـــد وتوزيعـــات األربـــاح ضمـــن صافـــي إيـــرادات المتاجـــرة طبقـــً لشـــروط العقـــد أو عندمـــا 

يثبـــت الحـــق فـــي اســـتام الدفعـــات.

ـــن الماليـــة واألســـهم والمراكـــز الدائنـــة وقـــروض العمـــاء، التـــي تمـــت حيازتهـــا بصـــورة رئيســـية لغـــرض البيـــع أو إعـــادة الشـــراء  يتضمـــن هـــذا التصنيـــف أوراق الدي
ـــب.  علـــى المـــدى القري

)5(  أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى

يطبـــق البنـــك الفئـــة الجديـــدة الـــواردة ضمـــن معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 ألدوات الديـــن المقاســـة وفقـــً للقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات الشـــاملة 
األخـــرى عنـــد اســـتيفاء كا الشـــرطين التالييـــن:

أن يتم االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال يتحقق هدفه من خال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية؛   •

أن تستوفي الشروط التعاقدية لأصل المالي اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط.   •

تتضمـــن هـــذه األدوات بصـــورة كبيـــرة األصـــول التـــي ســـبق تصنيفهـــا كاســـتثمارات ماليـــة متاحـــة للبيـــع طبقـــً للمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٣9. يتـــم الحقـــً 
ـــاح والخســـائر الناتجـــة مـــن التغيـــرات فـــي  ـــة مـــع إدراج األرب ـــرادات الشـــاملة األخـــرى وفقـــً للقيمـــة العادل ـــة مـــن خـــال اإلي ـــن المدرجـــة بالقيمـــة العادل قيـــاس أدوات الدي
القيمـــة العادلـــة ضمـــن اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى. يتـــم تســـجيل إيـــرادات الفوائـــد وأربـــاح وخســـائر تحويـــل العمـــات األجنبيـــة ضمـــن األربـــاح أو الخســـائر بالطريقـــة 
نفســـها التـــي يتـــم بهـــا قيـــاس األصـــول الماليـــة وفقـــً للتكلفـــة المطفـــأة كمـــا هـــو مبيـــن فـــي اإليضاحـــات. تبيـــن اإليضاحـــات طريقـــة احتســـاب الخســـائر االئتمانيـــة 
المتوقعـــة ألدوات الديـــن المدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى. وفـــي حالـــة أن يحتفـــظ البنـــك بأكثـــر مـــن اســـتثمار واحـــد فـــي الســـهم 
ـــاح أو الخســـائر المتراكمـــة المســـجلة ســـابقً ضمـــن  ـــراف، يعـــاد تصنيـــف األرب ـــة عـــدم االعت ـــوارد أوالً الصـــادر أوالً. وفـــي حال ـــى أســـاس ال ـــه عل ـــم التصـــرف في نفســـه، يت

ـــاح او الخســـائر. ـــى األرب ـــرادات الشـــاملة األخـــرى إل ـــرادات الشـــاملة األخـــرى مـــن اإلي اإلي

21٧التقرير السنوي لصحار الدولي 21٦٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

قياس فئات األصول وااللتزامات المالية )تابع( أ ٣-٤-د 

)6(   أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى

ـــة  ـــً تصنيـــف بعـــض االســـتثمارات فـــي األســـهم علـــى نحـــو غيـــر قابـــل لإللغـــاء كأدوات حقـــوق ملكيـــة وفقـــً للقيمـــة العادل عنـــد اإلدراج المبدئـــي، يختـــار البنـــك أحيان
ــة: العـــرض وال يتـــم  ــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٣٢ األدوات الماليـ ــً للمعيـ ــا تســـتوفي تعريـــف حقـــوق الملكيـــة طبقـ ــاملة األخـــرى عندمـ ــرادات الشـ مـــن خـــال اإليـ

االحتفـــاظ بهـــا لغـــرض المتاجـــرة. يتـــم تحديـــد مثـــل هـــذا التصنيـــف علـــى أســـاس كل أداة علـــى حـــدة. 

ـــرادات تشـــغيل أخـــرى  ـــاح أو الخســـائر كإي ـــاح فـــي األرب ـــاح. يتـــم تســـجيل توزيعـــات األرب ـــى األرب ـــاح والخســـائر مـــن أدوات حقـــوق الملكيـــة إل ـــدًا إعـــادة إدراج األرب ال يتـــم أب
ـــة  ـــا يثبـــت الحـــق فـــي اســـتام الدفعـــات باســـتثناء أن يســـتفيد البنـــك مـــن هـــذه المتحصـــات كاســـترداد لجـــزء مـــن تكلفـــة األداة حيـــث يتـــم فـــي هـــذه الحال عندم
ـــرادات الشـــاملة األخـــرى لتقييـــم  ـــة مـــن خـــال اإلي ـــرادات الشـــاملة األخـــرى. وال تخضـــع أدوات حقـــوق الملكيـــة المدرجـــة بالقيمـــة العادل ـــاح ضمـــن اإلي تســـجيل هـــذه األرب

االنخفـــاض فـــي القيمـــة. 

األصول وااللتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر   )7(

ـــي أو  ـــد اإلدراج المبدئ ـــك المصنفـــة مـــن قبـــل اإلدارة عن ـــر المحتفـــظ بهـــا لغـــرض المتاجـــرة وتل ـــك غي ـــة فـــي تل ـــة ضمـــن هـــذه الفئ تتمثـــل األصـــول وااللتزامـــات المالي
التـــي ينبغـــي قياســـها إلزاميـــً وفقـــً للقيمـــة العادلـــة طبقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9. تقـــوم اإلدارة فقـــط بتصنيـــف األداة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال 

ـــاح أو الخســـائر عنـــد اإلدراج المبدئـــي عندمـــا يتحقـــق أحـــد المعاييـــر التاليـــة. ويتحـــدد هـــذا التصنيـــف علـــى أســـاس كل أداة علـــى حـــدة:  األرب

•   يجـــب أن يســـتبعد التصنيـــف أو يحـــد بشـــكل كبيـــر مـــن المعالجـــة غيـــر المتســـقة التـــي يمكـــن أن تنتـــج فـــي الحـــاالت األخـــرى مـــن قيـــاس األصـــول أو االلتزامـــات 

أو إدراج األربـــاح أو الخســـائر وفقـــً ألســـاس مختلـــف; 

ـــة وفـــق اســـتراتيجية اســـتثمار أو إدارة مخاطـــر  •   تمثـــل االلتزامـــات جـــزءًا مـــن مجموعـــة التزامـــات ماليـــة وتتـــم إدارتهـــا وتقييـــم أدائهـــا علـــى أســـاس القيمـــة العادل

موثقـــة; أو

ـــك  ـــة التـــي يقتضيهـــا العقـــد بخـــاف ذل ـــم تعـــدل بصـــورة ملحوظـــة مـــن التدفقـــات النقدي ـــا ل ـــة م ـــر مـــن المشـــتقات المتضمن •   تتضمـــن االلتزامـــات واحـــدة أو أكث

ــتقة  ــل األداة )األدوات( المشـ ــماح بفصـ ــدم السـ ــة عـ ــة واحتماليـ ــاة أداة مماثلـ ــم مراعـ ــى يتـ ــه متـ ــل أو دونـ ــن التحليـ ــل مـ ــدر قليـ ــوء قـ ــي ضـ ــح فـ ــا يتضـ أو عندمـ
المتضمنـــة.

يتـــم تســـجيل األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة وفقـــً للقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو الخســـائر فـــي بيـــان المركـــز المالـــي وفقـــً للقيمـــة العادلـــة. ويتـــم تســـجيل 
التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة فـــي األربـــاح أو الخســـائر باســـتثناء الحـــركات فـــي القيمـــة العادلـــة لالتزامـــات المصنفـــة وفقـــً للقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو 
الخســـائر نتيجـــة التغيـــرات فـــي مخاطـــر االئتمـــان الخاصـــة بالبنـــك. يتـــم تســـجيل مثـــل هـــذه التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة ضمـــن االحتياطـــي االئتمانـــي الخـــاص مـــن 
خـــال اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى وال يعـــاد إدراجـــه إلـــى األربـــاح أو الخســـائر. تســـتحق الفائـــدة المكتســـبة أو المتكبـــدة مـــن األدوات المصنفـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن 
خـــال األربـــاح أو الخســـائر ضمـــن إيـــرادات الفائـــدة أو مصروفـــات الفائـــدة علـــى التوالـــي بواســـطة معـــدل الفائـــدة الفعلـــي آخـــذًا فـــي االعتبـــار أي خصم/عـــاوة وتكاليـــف 
المعاملـــة المؤهلـــة التـــي تعتبـــر جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن األداة. وينبغـــي إلزاميـــً قيـــاس الفوائـــد المكتســـبة علـــى األصـــول وفقـــً للقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو 
الخســـائر بواســـطة معـــدل فائـــدة تعاقـــدي. يتـــم تســـجيل إيـــرادات توزيعـــات األربـــاح مـــن أدوات حقـــوق الملكيـــة المقاســـة وفقـــً للقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال األربـــاح أو 

ـــرادات تشـــغيل أخـــرى عندمـــا يثبـــت الحـــق فـــي الســـداد. ـــاح أو الخســـائر كإي الخســـائر فـــي األرب

)8(   الضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة

يصدر البنك ضمانات مالية وخطابات اعتماد والتزامات قروض. 

ــإلدراج  ــً لـ ــتلمة. إلحاقـ ــاط المسـ ــي األقسـ ــل فـ ــي تتمثـ ــة التـ ــة العادلـ ــً للقيمـ ــات( وفقـ ــن المخصصـ ــة )ضمـ ــات الماليـ ــي البيانـ ــً فـ ــة مبدئيـ ــات الماليـ ــجل الضمانـ تسـ
المبدئـــي، يتـــم قيـــاس التـــزام البنـــك بموجـــب كل ضمـــان بالقيمـــة األعلـــى مـــن بيـــن المبلـــغ المســـجل مبدئيـــً مطروحـــً منـــه اإلطفـــاء المتراكـــم المســـجل فـــي بيـــان 
الدخـــل ومخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة - بموجـــب معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 – كمـــا هـــو مبيـــن فـــي اإليضاحـــات. يتـــم إدراج القســـط المســـتلم 

ـــرادات األتعـــاب والعمـــوالت علـــى أســـاس القســـط الثابـــت علـــى مـــدى عمـــر الضمـــان. فـــي بيـــان الدخـــل ضمـــن صافـــي إي

إن التزامات القروض غير المسحوبة وخطابات االعتماد هي التزامات يجب على البنك خال مدتها تقديم قرض بشروط محددة مسبقً الى العميل. 

ـــر المســـحوبة التـــي يتـــم بموجبهـــا االتفـــاق علـــى منـــح  ـــات االعتمـــاد والتزامـــات القـــروض غي ـــة وخطاب ـــات المالي ـــة اإلســـمية للضمان ال يتـــم تســـجيل القيمـــة التعاقدي
ـــي.  ـــان المركـــز المال القـــرض علـــى أســـاس شـــروط الســـوق ضمـــن بي

يتـــم اإلفصـــاح عـــن القيمـــة اإلســـمية لهـــذه األدوات والخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة المقابلـــة لهـــا فـــي اإليضاحـــات. ويقـــوم البنـــك أحيانـــً بإصـــدار التزامـــات قـــروض 
وفقـــً لتراجعـــات أســـعار الفائـــدة الســـوقية. وتقـــاس هـــذه االلتزامـــات الحقـــً وفقـــً للقيمـــة األقـــل مـــن بيـــن مبلـــغ مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة والمبلـــغ 

المســـجل مبدئيـــً مطروحـــً منهـــا المبلـــغ المتراكـــم لإليـــرادات المدرجـــة، متـــى كان ذلـــك مائمـــً.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

إلغاء اإلدراج أ ٣-٤-هـ 

)1(   األصول المالية

يتم إلغاء إدراج األصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك( عندما:

•   تنتهي الحقوق في استام التدفقات النقدية من األصل; أو 

•   عندمـــا يقـــوم البنـــك بتحويـــل حقوقـــه فـــي اســـتام التدفقـــات النقديـــة مـــن األصـــل أو يتحمـــل التزامـــً بدفـــع التدفقـــات النقديـــة المســـتلمة بالكامـــل دون تأخيـــر 

مـــادي إلـــى طـــرف آخـــر بموجـــب ترتيـــب »القبـــض والدفـــع»; وإمـــا 

-   أن يقوم البنك بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لأصل أو   

ال يقوم البنك بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لأصل ولكنه فقد السيطرة على األصل.    -  

عندمـــا يقـــوم البنـــك بتحويـــل حقوقـــه فـــي اســـتام التدفقـــات النقديـــة أو الدخـــول فـــي ترتيـــب »القبـــض والدفـــع»، ولـــم يقـــم بتحويـــل أو االحتفـــاظ بكافـــة المخاطـــر 
ـــة، يقـــوم  ـــراف باألصـــل بمقـــدار اســـتمرار البنـــك فـــي المشـــاركة فـــي األصـــل. فـــي هـــذه الحال ـــم يفقـــد الســـيطرة علـــى األصـــل، يتـــم االعت ـــا الهامـــة لأصـــل أو ل والمزاي
البنـــك أيضـــاً بتســـجيل االلتـــزام ذي الصلـــة. ويتـــم قيـــاس األصـــل المحـــول وااللتـــزام المرتبـــط بـــه علـــى أســـاس يعكـــس الحقـــوق وااللتزامـــات التـــي يحتفـــظ بهـــا 
البنـــك. يتـــم قيـــاس المشـــاركة المســـتمرة التـــي تأخـــذ شـــكل ضمـــان علـــى األصـــل المحـــول بالقيمـــة الدفتريـــة األصليـــة لذلـــك األصـــل أو الحـــد األقصـــى للمقابـــل 

المســـتلم الـــذي قـــد ينبغـــي علـــى البنـــك ســـداده أيهمـــا أقـــل.

)٢(   االلتزامات المالية

يتـــم إلغـــاء إدراج التـــزام مالـــي عندمـــا يتـــم اإلعفـــاء مـــن االلتـــزام المرتبـــط بااللتـــزام أو إلغائـــه أو انتهـــاء صاحيـــة اســـتحقاقه. عنـــد اســـتبدال التـــزام مالـــي حالـــي بآخـــر 
مـــن نفـــس المقـــرض بشـــروط مختلفـــة بشـــكل كبيـــر، أو بتعديـــل شـــروط االلتـــزام المالـــي الحالـــي بشـــكل جوهـــري، يتـــم معاملـــة هـــذا التبديـــل أو التعديـــل كإلغـــاء 

إدراج االلتـــزام األصلـــي وإدراج التـــزام جديـــد، ويـــدرج الفـــرق بيـــن القيمـــة الدفتريـــة لالتـــزام المالـــي األصلـــي والمقابـــل المدفـــوع ضمـــن األربـــاح أو الخســـائر.

مقاصة األصول وااللتزامات المالية أ ٣-٤-و 

يتـــم إجـــراء مقاصـــة فقـــط بيـــن األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة ويـــدرج صافـــي المبلـــغ فـــي بيـــان المركـــز المالـــي عندمـــا يكـــون للبنـــك حـــق ملـــزم قانونـــً بمقاصـــة المبالـــغ 
المدرجـــة وينـــوي البنـــك تســـوية هـــذه المبالـــغ علـــى أســـاس الصافـــي أو تحقيـــق األصـــول وااللتزامـــات فـــي آن واحـــد. يتـــم عـــرض اإليـــرادات والمصروفـــات علـــى أســـاس 

الصافـــي فقـــط طبقـــً لمـــا تســـمح بـــه المعاييـــر المحاســـبية أو يتـــم عرضهـــا لأربـــاح والخســـائر الناتجـــة مـــن مجموعـــة مـــن المعامـــات المماثلـــة.

انخفاض قيمة األصول المالية   أ ٣-٤-ز 

نظرة عامة على مبادئ الخسائر االئتمانية المتوقعة   )1(

ـــة مـــن خـــال  يســـجل البنـــك مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة بالنســـبة لجميـــع القـــروض وأصـــول الديـــن الماليـــة األخـــرى غيـــر المحتفـــظ بهـــا بالقيمـــة العادل
األربـــاح أو الخســـائر، وكذلـــك التزامـــات القـــروض وعقـــود الضمانـــات الماليـــة، ويشـــار إليهـــا جميعـــً فـــي هـــذا القســـم بــــ »األدوات الماليـــة«. ال تتعـــرض أدوات حقـــوق 

الملكيـــة لانخفـــاض فـــي القيمـــة طبقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9.

يســـتند مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة إلـــى الخســـائر االئتمانيـــة التـــي مـــن المتوقـــع أن تنشـــأ علـــى مـــدى عمـــر األصـــل )الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى 
ـــة المتوقعـــة  ـــى الخســـائر االئتماني ـــة، يســـتند المخصـــص إل ـــذ االســـتحداث وفـــي هـــذه الحال ـــاد ملحـــوظ فـــي مخاطـــر االئتمـــان من ـــم يطـــرأ ازدي ـــا ل مـــدى عمـــر األداة( م
علـــى مـــدى اثنـــي عشـــر شـــهرًا )الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى اثنـــي عشـــر شـــهرًا(. سياســـات البنـــك لتحديـــد مـــا إذا كان هنـــاك ازديـــاد ملحـــوظ فـــي 

مخاطـــر االئتمـــان.

الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى االثنـــي عشـــر شـــهرًا هـــي جـــزء مـــن الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى عمـــر األداة الـــذي يمثـــل تلـــك الخســـائر 
الناتجـــة مـــن أحـــداث التعثـــر لـــأداة الماليـــة والتـــي مـــن المحتمـــل أن تطـــرأ خـــال فتـــرة اثنـــي عشـــر شـــهرًا بعـــد تاريـــخ التقريـــر. تحتســـب كل مـــن الخســـائر االئتمانيـــة 
المتوقعـــة علـــى مـــدى عمـــر األداة والخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى االثنـــي عشـــر شـــهرًا إمـــا علـــى أســـاس فـــردي أو مجمـــع حســـب طبيعـــة المحفظـــة ذات 

ـــاألدوات الماليـــة. ـــة المتعلقـــة ب الصل
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ ٣-٤-ز  

)1(    نظرة عامة على مبادئ الخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع(

قـــام البنـــك بإعـــداد سياســـة تقـــوم علـــى إجـــراء تقييـــم فـــي نهايـــة كل فتـــرة تقريـــر لمـــا إذا كان هنـــاك ازديـــاد ملحـــوظ فـــي مخاطـــر االئتمـــان لـــأداة الماليـــة منـــذ اإلدراج 
المبدئـــي عـــن طريـــق مراعـــاة التغيـــر فـــي مخاطـــر التعثـــر التـــي تقـــع علـــى مـــدى العمـــر المتبقـــي مـــن األداة الماليـــة.

اســـتنادًا إلـــى اإلجـــراء أعـــاه، يقـــوم البنـــك بتجميـــع قروضـــه ضمـــن المرحلـــة 1 والمرحلـــة ٢ والمرحلـــة ٣ واألصـــول الماليـــة المشـــتراة أو المســـتحدثة التـــي انخفضـــت 
ـــاه: ـــن أدن ـــة كمـــا هـــو مبي قيمتهـــا االئتماني

•   المرحلـــة 1: عنـــد قيـــام البنـــك ألول مـــرة بتســـجيل القـــروض، يســـجل البنـــك مخصصـــً اســـتنادًا إلـــى الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى اثنـــي عشـــر   

شـــهرًا. كمـــا تتضمـــن القـــروض ضمـــن المرحلـــة 1 التســـهيات التـــي تحســـنت مخاطـــر االئتمـــان لهـــا ويعـــاد تصنيـــف القـــرض مـــن المرحلـــة ٢.

ــة  ــائر االئتمانيـ ــً للخسـ ــك مخصصـ ــجل البنـ ــتحداث، يسـ ــذ االسـ ــرض منـ ــان للقـ ــر االئتمـ ــي مخاطـ ــً فـ ــادًا ملحوظـ ــاك ازديـ ــح أن هنـ ــا يتضـ ــة ٢: عندمـ •   المرحلـ  

ـــد تصنيـــف  ـــة ٢ التســـهيات التـــي تحســـنت مخاطـــر االئتمـــان بالنســـبة لهـــا وأعي ـــى مـــدى عمـــر األداة. كمـــا تتضمـــن القـــروض ضمـــن المرحل المتوقعـــة عل
القـــرض مـــن المرحلـــة ٣.

•   المرحلة ٣: تتضمن القروض التي تعرضت النخفاض القيمة االئتمانية. ويسجل البنك مخصصً للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة.  

بالنســـبة لأصـــول الماليـــة التـــي ال يتوقـــع البنـــك بصـــورة معقولـــة لهـــا أن يتـــم اســـترداد إمـــا المبلـــغ القائـــم بالكامـــل أو جـــزء منـــه، يتـــم تخفيـــض مجمـــل القيمـــة 
الدفتريـــة لأصـــل المالـــي. وهـــذا يعتبـــر عـــدم إدراج )جزئـــي( لأصـــل المالـــي.

)٢(    احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

يحتســـب البنـــك الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة اســـتنادًا إلـــى أربعـــة ســـيناريوهات مرجحـــة باالحتمـــاالت لقيـــاس العجـــز النقـــدي المتوقـــع، مخصومـــً بنســـبة تقريبيـــة 
إلـــى معـــدل الربـــح الفعلـــي. والعجـــز النقـــدي هـــو الفـــرق بيـــن التدفقـــات النقديـــة المســـتحقة إلـــى المنشـــأة طبقـــً للعقـــد والتدفقـــات النقديـــة التـــي تتوقـــع المنشـــأة 

اســـتامها.

فيما يلي آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة كما هي موضحة أدناه وعناصرها األساسية:

هــي تقديــر للتعثــر المحتمــل علــى مــدى نطــاق زمنــي معيــن. وقــد يحــدث التعثــر فقــط فــي وقــت معيــن علــى مــدى الفتــرة التــي •      التعثر المحتمل
يتــم تقييمهــا إذا لــم يســبق عــدم االعتــراف بالتســهيل وال يــزال مندرجــً ضمــن المحفظــة. 

هــو تقديــر التعــرض للتعثــر فــي تاريــخ مســتقبلي آخــذًا فــي االعتبــار التغيــرات المتوقعــة فــي التعــرض للتعثــر بعــد تاريــخ •      التعرض للتعثر
التقريــر بمــا فــي ذلــك مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة ســواء أكانــت مجدولــة بموجــب عقــد أو خافــه واالنخفــاض المتوقــع فــي 

ــدة المســتحقة مــن المدفوعــات غيــر المســددة. التســهيات الملزمــة والفائ

هــي تقديــر الخســارة الناتجــة فــي حالــة وقــوع التعثــر فــي وقــت محــدد. وهــي تســتند إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة •      الخسارة الناتجة عن التعثر
التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع البنــك اســتامها ومــن بينهــا تحقيــق أي ضمــان. وعــادة مــا يتــم التعبيــر عنهــا كنســبة 

مــن التعــرض للتعثــر.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ ٣-٤-ز  

)٢(    احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع(

عنـــد تقديـــر الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة، يراعـــي البنـــك أربعـــة ســـيناريوهات )ســـيناريو أساســـي، ســـيناريو تصاعـــدي، ســـيناريو أقـــل حـــدة، ســـيناريو أكثـــر 
حـــدة(. ويرتبـــط كل ســـيناريو بقيـــم مختلفـــة للتعثـــر المحتمـــل والتعـــرض للتعثـــر والخســـارة الناتجـــة عـــن التعثـــر. ومتـــى يكـــون األمـــر مائمـــً، يتضمـــن تقييـــم 
ـــغ  ـــر فـــي ســـداد القـــروض وقيمـــة الضمـــان أو المبل ـــب التعث ـــة تصوي ـــك احتمالي ـــرة بمـــا فـــي ذل ـــع باســـترداد القـــروض المتعث الســـيناريوهات المتعـــددة ســـبل التوق

الـــذي قـــد يتـــم اســـتامه لقـــاء بيـــع األصـــل.

باســـتثناء بطاقـــات االئتمـــان والتســـهيات المتجـــددة األخـــرى، تكـــون المـــدة القصـــوى التـــي تتحـــدد عنهـــا خســـائر االئتمـــان هـــي المـــدة التعاقديـــة لـــأداة الماليـــة مـــا 
لـــم يكـــن لـــدى البنـــك الحـــق القانونـــي فـــي اســـتدعائها فـــي تاريـــخ أســـبق.

ـــل  ـــل التـــي تتـــم المحاســـبة عنهـــا كتعدي ـــاح التعدي ـــة عـــن خســـائر أو أرب يتـــم المحاســـبة واإلفصـــاح عـــن خســـائر انخفـــاض القيمـــة واإلفصـــاح عنهـــا بصـــورة منفصل
ـــي. ـــة لأصـــل المال لمجمـــل القيمـــة الدفتري

فيما يلي ملخص لآلليات المرتبطة بطريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة:

تحتســب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى فتــرة 1٢ شــهرًا بالجــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المرحلة 1: 
علــى مــدى عمــر األداة الــذي يمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج مــن أحــداث التعثــر ألداة ماليــة 
والمحتملــة خــال فتــرة 1٢ شــهرًا بعــد تاريــخ التقريــر. يحتســب البنــك مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
علــى مــدى فتــرة 1٢ شــهرًا اســتنادًا إلــى التوقــع بحــدوث التعثــر خــال فتــرة 1٢ شــهرًا الحقــة لتاريــخ التقريــر. 
ويتــم تطبيــق التعثــر المحتمــل المتوقعةعلــى مــدى فتــرة 1٢ شــهرًا علــى القيمــة المتوقعة للتعــرض للتعثر 
ثــم ضــرب قيمتهــا فــي الخســارة المتوقعــة عــن التعثــر وخصمهــا بنســبة تقريبيــة لســعر الفائــدة الفعلــي 

األصلــي. يتــم إجــراء هــذا االحتســاب لــكل ســيناريو مــن الســيناريوهات األربعــة كمــا هــو موضــح أعــاه.

عندمــا يتضــح وقــوع ازديــاد ملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان ألحــد القــروض منــذ اســتحداثه، يقــوم البنــك المرحلة ٢:
ــات تلــك الموضحــة  ــل اآللي ــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة. وتماث بتســجيل مخصــص للخســائر االئتماني
أعــاه بمــا فــي ذلــك اســتخدام الســيناريوهات المتعــددة ولكــن يتــم تقديــر قيمــة التعثــر المحتمــل والخســارة 
الناتجــة عــن التعثــر علــى مــدى عمــر األداة. ويتــم خصــم العجــز النقــدي المتوقــع بنســبة تقريبيــة لســعر 

ــدة الفعلــي األصلــي. الفائ

بالنســبة للقــروض التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة، يســجل البنــك الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المرحلة ٣:
علــى مــدى عمــر األداة لهــذه القــروض. وهــذه الطريقــة مماثلــة لتلــك المتبعــة مــع األصــول ضمــن المرحلــة ٢ 

مــع تحديــد نســبة 100% كقيمــة للتعثــر المحتمــل. 

األصول المالية المشتراة أو المستحدثة
 منخفضة القيمة االئتمانية

هــذه األصــول هــي أصــول ماليــة منخفضــة القيمــة االئتمانيــة عنــد اإلدراج المبدئــي. ويقــوم البنــك فقــط 
اإلدراج  منــذ  األداة  عمــر  مــدى  علــى  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  فــي  المتراكمــة  التغيــرات  بتســجيل 
المبدئــي، اســتنادًا إلــى ترجيــح االحتمــاالت للســيناريوهات األربعــة مــع خصمهــا بمعــدل الفائــدة الفعلــي 

ائتمانيــً. المعــدل 

عنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة بالنســبة اللتزامــات القــروض غيــر المســحوبة، التزامات القروض وخطابات االعتماد
يقــوم البنــك بتقديــر الجــزء المتوقــع مــن التــزام القــرض الــذي ســيتم ســحبه علــى مــدى عمــره المتوقــع. بعــد 
ذلــك تعتمــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى القيمــة الحاليــة للعجــز المتوقــع فــي التدفقــات النقديــة فــي 
ــى ترجيــح االحتمــاالت بالســيناريوهات األربعــة. ويتــم خصــم العجــز النقــدي  ــة ســحب القــرض اســتنادًا إل حال

المتوقــع بنســبة تقريبيــة إلــى معــدل الفائــدة الفعلــي المتوقــع للقــرض.

غيــر بطاقات االئتمان والتسهيات المتجددة وااللتزامــات  القــروض  مــن  كًا  تتضمــن  التــي  المتجــددة  والتســهيات  االئتمــان  لبطاقــات  بالنســبة 
المســحوبة، يتــم احتســاب وعــرض الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــع القــرض. وبالنســبة اللتزامــات القــروض 

وخطابــات االعتمــاد، يتــم تســجيل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ضمــن المخصصــات.

ــه اإلطفــاء المتراكــم عقود الضمانات المالية ــً مطروحــً من ــغ المســجل مبدئي ــكل ضمــان بالمبل ــزام البنــك طبقــً ل يتــم قيــاس الت
ــان الدخــل أو مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، أيهمــا أعلــى. ولهــذا الغــرض، يقــوم  المــدرج فــي بي
البنــك بتقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة اســتنادًا إلــى القيمــة الحاليــة للمدفوعــات المتوقعــة لتعويــض 
حامــل الضمــان عــن خســائر االئتمــان التــي تكبدهــا. ويتــم خصــم العجــز النقــدي بمعــدل الفائــدة المعــدل 
بالمخاطــر المتعلــق بالتعــرض للمخاطــر. يتــم االحتســاب بواســطة ترجيــع االحتمــاالت للســيناريوهات األربعــة. 

ويتــم تســجيل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المرتبطــة بعقــود الضمانــات الماليــة ضمــن المخصصــات.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ ٣-٤-ز  

)٣(    أدوات الدين المقاسة وفقً للقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى

ال تتســـبب الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة ألدوات الديـــن المقاســـة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى فـــي تخفيـــض القيمـــة الدفتريـــة لهـــذه 
األصـــول الماليـــة فـــي بيـــان المركـــز المالـــي التـــي تظـــل مقاســـة وفقـــً للقيمـــة العادلـــة. بـــدالً مـــن ذلـــك، يتـــم تســـجيل مبلـــغ مكافـــئ للمخصـــص الـــذي قـــد ينشـــأ فـــي 
حالـــة قيـــاس األصـــول وفقـــً للتكلفـــة المطفـــأة ضمـــن اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى كمبلـــغ انخفـــاض قيمـــة متراكـــم مـــع إجـــراء تحميـــل مقابـــل علـــى األربـــاح أو الخســـائر. 

ـــاح أو الخســـائر عنـــد إلغـــاء إدراج األصـــول. ـــى األرب ـــرادات الشـــاملة األخـــرى إل ويعـــاد إدراج الخســـائر المتراكمـــة المســـجلة ضمـــن اإلي

)4(    األصول المالية المشتراة أو المستحدثة منخفضة القيمة االئتمانية

بالنســـبة لأصـــول الماليـــة المشـــتراة أو المســـتحدثة منخفضـــة القيمـــة االئتمانيـــة، يقـــوم البنـــك فقـــط بتســـجيل التغيـــرات المتراكمـــة فـــي الخســـائر االئتمانيـــة 
المتوقعـــة علـــى مـــدى عمـــر األداة منـــذ اإلدراج المبدئـــي ضمـــن مخصـــص الخســـائر.

)5(    بطاقات االئتمان والتسهيات المتجددة األخرى

تتضمـــن المنتجـــات المقدمـــة مـــن البنـــك مجموعـــة مـــن تســـهيات الحســـابات المكشـــوفة وبطاقـــات االئتمـــان لأفـــراد والشـــركات التـــي يتمتـــع البنـــك فيهـــا بالحـــق 
فـــي إلغـــاء و/أو تخفيـــض التســـهيات بموجـــب إخطـــار ســـابق بيـــوم واحـــد. ال يجعـــل البنـــك تعرضـــه للخســـائر االئتمانيـــة مقتصـــرًا علـــى فتـــرة اإلخطـــار التعاقـــدي، 
وإنمـــا يحتســـب بـــدالً مـــن ذلـــك الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدار الفتـــرة التـــي تعكـــس توقعـــات البنـــك بشـــأن أداء العميـــل والتعثـــر المحتمـــل مـــن جانبـــه 

وإجـــراءات التخفيـــف مـــن المخاطـــر المســـتقبلية المتبعـــة مـــن قبـــل البنـــك التـــي يمكـــن أن تتضمـــن تخفيـــض قيمـــة التســـهيات أو إلغائهـــا. 

ويماثـــل التقييـــم المســـتمر الـــذي يتـــم إجـــراؤه لوقـــوع أي ازديـــاد ملحـــوظ فـــي مخاطـــر االئتمـــان بالنســـبة للتســـهيات المتجـــددة ذلـــك المتبـــع مـــع منتجـــات اإلقـــراض 
ـــرات فـــي  ـــة مثـــل التغي ـــى العوامـــل النوعي ـــر عل ـــز األكب ـــي للعميـــل مـــع إلقـــاء التركي ـــي الداخل ـــى التحـــوالت فـــي التصنيـــف االئتمان ـــم إل األخـــرى. يســـتند هـــذا التقيي

االســـتخدام.

يســـتند معـــدل الفائـــدة المســـتخدم فـــي خصـــم الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لبطاقـــات االئتمـــان إلـــى متوســـط معـــدل الفائـــدة الفعلـــي المتوقـــع تحميلـــه علـــى 
مـــدار الفتـــرة المتوقعـــة لانكشـــاف للمخاطـــر علـــى التســـهيات. ويراعـــي هـــذا التقديـــر أنـــه يتـــم ســـداد العديـــد مـــن التســـهيات بالكامـــل شـــهريً وبالتالـــي ال يتـــم 

تحميلهـــا أيـــة فائـــدة.

)6(     االستعانة بالمعلومات المستقبلية

لقد استند البنك في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى مجموعة واسعة من المعلومات المستقبلية مثل المدخات االقتصادية ومن بينها:

إجمالي الناتج المحلي   •  

االدخار واالستثمار   •  

التضخم   •  

إحصاءات التجارة   •  

التركيبة السكانية   •  

اإليرادات والمصروفات   •  

الدين العام   •  

العقارات   •  

المؤشرات المركبة   •  

أسعار النفط واإلنتاج   •  

قـــد ال تســـجل المدخـــات والنمـــاذج المســـتخدمة فـــي احتســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة دومـــً كافـــة خصائـــص الســـوق فـــي تاريـــخ البيانـــات الماليـــة. ولكـــي 
ـــة بشـــكل  ـــً بتعديـــات نوعيـــة أو اســـتبداالت تعـــد كتعديـــات مؤقتـــة عندمـــا تكـــون مثـــل هـــذه الفـــروق جوهري تنعكـــس تلـــك الخصائـــص، يســـتعين البنـــك أحيان

ملحـــوظ. 

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ ٣-٤-ز  

)7(    تقييم الضمانات

للتخفيـــف مـــن مخاطـــر االئتمـــان علـــى األصـــول الماليـــة، يســـعى البنـــك للحصـــول علـــى الضمانـــات، متـــى أمكـــن. ويأخـــذ الضمـــان العديـــد مـــن األشـــكال منهـــا النقـــد 
ـــزات االئتمانيـــة مثـــل ترتيبـــات التقـــاص. ال يتـــم  ـــات والعقـــارات والمديونيـــات والمخـــزون واألصـــول غيـــر الماليـــة األخـــرى والتعزي ـــات االعتماد/الضمان والضمانـــات وخطاب
ـــة للضمـــان علـــى احتســـاب الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة.  ـــر القيمـــة العادل تســـجيل الضمـــان فـــي بيـــان المركـــز المالـــي للبنـــك مـــا لـــم تعـــاد حيازتـــه. ومـــع ذلـــك، تؤث
ـــة ويعـــاد تقييمـــه بصـــورة منتظمـــة حســـب نـــوع األصـــل علـــى ســـبيل المثـــال، يتـــم بصـــورة يوميـــة تقييـــم  يتـــم عـــادة تقييـــم الضمـــان كحـــد أدنـــى فـــي تاريـــخ البداي

النقـــد أو الضمانـــات المرتبطـــة بمتطلبـــات هامـــش الربـــح.

ـــر  ـــة التـــي ال تتوف ـــا بالنســـبة لأصـــول المالي ـــة المحتفـــظ بهـــا كضمـــان. أم ـــى الحـــد الممكـــن فـــي تقييـــم األصـــول المالي ـــات الســـوق النشـــط إل يســـتخدم البنـــك بيان
ـــي مثـــل العقـــارات مـــن قبـــل مقيميـــن آخريـــن معتمديـــن. لهـــا قيـــم ســـوقية يســـهل تحديدهـــا، يتـــم تقييمهـــا بواســـطة نمـــاذج. ويتـــم تقييـــم الضمـــان غيـــر المال

)8(    الشطب

يتـــم شـــطب األصـــول الماليـــة إمـــا جزئيـــً أو كليـــً فقـــط عندمـــا يتوقـــف البنـــك عـــن الســـعي وراء االســـترداد. وفـــي حالـــة إذا زاد المبلـــغ المشـــطوب عـــن مخصـــص 
الخســـائر المتراكمـــة، تتـــم معاملـــة الفـــرق فـــي البدايـــة كإضافـــة إلـــى المخصـــص التـــي يتـــم تطبيقهـــا مقابـــل مجمـــل القيمـــة الدفتريـــة. وتؤخـــذ أي اســـتردادات الحقـــة 

إلـــى مصروفـــات خســـائر االئتمـــان.

)9(    القروض المقدم لها تنازالت السداد والقروض المعدلة

يقـــدم البنـــك أحيانـــً تنـــازالت أو يقـــوم بالتعديـــات بشـــأن الشـــروط األصليـــة للقـــروض بغـــرض االســـتجابة للصعوبـــات الماليـــة التـــي تواجـــه المقتـــرض بـــدالً مـــن اقتنـــاء 
الضمـــان أو التحصيـــل اإللزامـــي للضمـــان. يعتبـــر البنـــك القـــرض ضمـــن القـــروض المقـــدم لهـــا تنـــازالت الســـداد عنـــد تقديـــم مثـــل هـــذه التنـــازالت أو التعديـــات 
كنتيجـــة للصعوبـــات الماليـــة الحاليـــة أو المتوقعـــة التـــي لـــم يكـــن البنـــك ليوافـــق علـــى القيـــام بهـــا إذا كانـــت األوضـــاع الماليـــة للمقتـــرض جيـــدة. تتضمـــن المؤشـــرات 
علـــى الصعوبـــات الماليـــة حـــاالت اإلخـــال باالتفاقيـــات أو المخـــاوف الجوهريـــة التـــي قـــد تثيرهـــا إدارة مخاطـــر االئتمـــان. ومـــن ســـبل تقديـــم التنـــازالت للعمـــاء مـــد أجـــل 
ترتيبـــات الســـداد واالتفـــاق علـــى شـــروط جديـــدة للقـــروض. وبمجـــرد إعـــادة التفـــاوض علـــى الشـــروط، يقـــاس أي انخفـــاض فـــي القيمـــة بواســـطة معـــدل الفائـــدة 
الفعلـــي األصلـــي المحتســـب قبـــل تعديـــل الشـــروط. تقـــوم سياســـة البنـــك علـــى مراقبـــة القـــروض المقـــدم لهـــا تنـــازالت فـــي الســـداد بغـــرض المســـاعدة فـــي التأكـــد 

مـــن ســـداد المدفوعـــات المســـتقبلية.

يتـــم تحديـــد قـــرارات عـــدم االعتـــراف والتصنيـــف بيـــن المرحلـــة ٢ والمرحلـــة ٣ علـــى أســـاس كل حالـــة علـــى حـــدة. فـــي حالـــة أن تشـــير هـــذه اإلجـــراءات إلـــى تكبـــد 
خســـائر مرتبطـــة بالقـــرض، يتـــم اإلفصـــاح عنـــه وإدارتـــه ضمـــن األصـــول المقـــدم لهـــا تنـــازالت الســـداد منخفضـــة القيمـــة ضمـــن المرحلـــة ٣ حتـــى يتـــم إلغـــاؤه أو 
شـــطبه. واعتبـــارًا مـــن 1 ينايـــر ٢018، يقـــوم البنـــك أيضـــً بإعـــادة تقييـــم القـــرض فـــي حالـــة أي ازديـــاد ملحـــوظ فـــي مخاطـــر االئتمـــان متعلـــق بـــه وذلـــك عنـــد إعـــادة 
التفـــاوض علـــى القـــرض أو تعديلـــه ولكـــن ليـــس عـــدم االعتـــراف بـــه. كمـــا ينظـــر البنـــك أيضـــً فيمـــا إذا كان يجـــب تصنيـــف األصـــول ضمـــن المرحلـــة ٣. وبمجـــرد أن يتـــم 
ـــه تنـــازالت فـــي الســـداد، يظـــل األصـــل ضمـــن هـــذه الفئـــة لمـــدة اختبـــار مدتهـــا 1٢ شـــهرًا كحـــد أدنـــى. ولكـــي يعـــاد تصنيـــف األصـــل  تصنيـــف األصـــل كأصـــل مقـــدم ل

مـــن فئـــة القـــروض المقـــدم لهـــا تنـــازالت، ينبغـــي علـــى العميـــل اســـتيفاء كافـــة المعاييـــر التاليـــة:

االنتظام في سداد كافة التسهيات الخاصة بالعميل.   •

السداد المنتظم لما يزيد عن مبلغ غير جوهري من قيمة أصل المبلغ أو الفائدة على مدار نصف مدة االختبار كحد أدنى.   •

أال ينسب للعميل أي عقد تتجاوز فترة التأخر في سداد المدفوعات بموجبه عن ٣0 يومً.   •
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ ٣-٤-ز  

)9(    القروض المقدم لها تنازالت السداد والقروض المعدلة )تابع(

يقـــوم البنـــك فـــي تاريـــخ كل تقريـــر بإجـــراء تقييـــم لتحديـــد مـــا إذا كان هنـــاك أي دليـــل موضوعـــي علـــى أن أصـــًا ماليـــً أو مجموعـــة أصـــول ماليـــة انخفضـــت قيمتهـــا. 
ـــاك دليـــل موضوعـــي علـــى انخفـــاض القيمـــة نتيجـــة وقـــوع حـــدث أو أحـــداث بعـــد اإلدراج  ـــة فقـــط إذا كان هن تنخفـــض قيمـــة األصـــل أو مجموعـــة مـــن األصـــول المالي
ــي أو  ــل المالـ ــدرة لأصـ ــتقبلية المقـ ــة المسـ ــات النقديـ ــى التدفقـ ــر علـ ــارة تأثيـ ــداث( الخسـ ــدث )أو أحـ ــون لحـ ــدة( وأن يكـ ــارة« متكبـ ــدث خسـ ــل )»حـ ــي لأصـ المبدئـ
مجموعـــة األصـــول الماليـــة والـــذي يمكـــن تقديـــره بصـــورة موثـــوق منهـــا. يتضمـــن الدليـــل الموضوعـــي علـــى انخفـــاض قيمـــة األصـــل المالـــي أو مجموعـــة األصـــول 

البيانـــات الملحوظـــة التـــي تصـــل إلـــى علـــم البنـــك حـــول أحـــداث الخســـارة التاليـــة وكذلـــك مراعـــاة التوجيهـــات الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي:

مواجهة جهة اإلصدار أو الجهة الملتزمة لصعوبة مالية جوهرية.   •

مخالفة العقد بالتعثر أو اإلخال في سداد الفائدة أو مدفوعات أصل المبلغ.   •

ـــة الماليـــة التـــي تواجـــه المقتـــرض – والتـــي لـــم يكـــن البنـــك  ـــة أو قانونيـــة مرتبطـــة بالصعوب •   قيـــام البنـــك بتقديـــم تنـــازالت للمقتـــرض – نظـــرًا ألســـباب اقتصادي

ليقدمهـــا بخـــاف ذلـــك.

احتمالية إشهار إفاس المقترض أو مواجهة ترتيبات تنظيم مالي أخرى.   •

تاشي سوق نشط لذلك األصل المالي نظرًا لصعوبات مالية.   •

ـــي  ـــذ اإلدراج المبدئ ـــة من ـــة المســـتقبلية المقـــدرة مـــن مجموعـــة أصـــول مالي ـــى انخفـــاض يمكـــن قياســـه فـــي التدفقـــات النقدي ـــات ملحوظـــة تشـــير إل ـــر بيان •   توف

بتلـــك األصـــول وال يمكـــن بعـــد تحديـــد االنخفـــاض لأصـــول الماليـــة الفرديـــة فـــي المجموعـــة بمـــا فـــي ذلـــك التغيـــرات العكســـية فـــي حالـــة الســـداد للمقترضيـــن 
بالمجموعـــة أو وقـــوع ظـــروف اقتصاديـــة قوميـــة أو محليـــة ترتبـــط بحـــاالت التعثـــر عـــن األصـــول المدرجـــة ضمـــن المجموعـــة.

األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة    )10(

يقـــوم البنـــك أوالً بإجـــراء تقييـــم لمـــا إذا كان هنـــاك دليـــل موضوعـــي علـــى انخفـــاض القيمـــة لأصـــول الماليـــة التـــي يعتبـــر كل منهـــا جوهريـــا بصـــورة فرديـــة أو 
بصـــورة مجمعـــة لأصـــول الماليـــة غيـــر الجوهريـــة بصـــورة فرديـــة. إذا حـــدد البنـــك عـــدم وجـــود دليـــل موضوعـــي علـــى انخفـــاض قيمـــة أصـــل مالـــي تـــم تقييمـــه علـــى 
ـــة  ـــة مماثل ـــز بخصائـــص مخاطـــر ائتماني ـــة التـــي تتمي ـــي ضمـــن مجموعـــة مـــن األصـــول المالي ـــدرج األصـــل المال ـــإن البنـــك ي ـــا أم ال، ف ـــردي، ســـواء كان جوهري أســـاس ف
ويقـــوم بتقييمهـــا بشـــكل مجمـــع لتحديـــد انخفـــاض القيمـــة. بالنســـبة لأصـــول التـــي يتـــم تقييمهـــا علـــى أســـاس فـــردي لتحديـــد انخفـــاض قيمتهـــا ووجـــد أن 

ـــد انخفـــاض القيمـــة. ـــم المجمـــع لتحدي ـــدرج ضمـــن التقيي ـــت تحقـــق خســـائر انخفـــاض القيمـــة فإنهـــا ال ت ـــا زال ـــاك خســـارة انخفـــاض فـــي القيمـــة أو م هن

إذا كان هنـــاك دليـــل موضوعـــي علـــى تكبـــد خســـارة انخفـــاض القيمـــة للقـــروض أو المديونيـــات أو االســـتثمارات المحتفـــظ بهـــا حتـــى االســـتحقاق المدرجـــة بالتكلفـــة 
المطفـــأة، فـــإن قيمـــة الخســـارة يتـــم قياســـها بالفـــرق بيـــن القيمـــة الدفتريـــة لأصـــل والقيمـــة الحاليـــة للتدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية المقـــدرة )باســـتثناء 
الخســـائر االئتمانيـــة المســـتقبلية المتوقعـــة التـــي لـــم يتـــم تكبدهـــا بعـــد( مخصومـــة بمعـــدل الفائـــدة الفعلـــي األصلـــي لأصـــل المالـــي. يتـــم تخفيـــض القيمـــة 
الدفتريـــة لأصـــل مـــن خـــال اســـتخدام حســـاب مخصـــص ويتـــم تســـجيل مبلـــغ الخســـارة فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل. إذا كان القـــرض أو االســـتثمار المحتفـــظ بـــه 
 حتـــى االســـتحقاق يحمـــل معـــدل فائـــدة متغيـــر، يكـــون معـــدل الخصـــم لقيـــاس أي خســـارة مـــن انخفـــاض القيمـــة هـــو معـــدل الفائـــدة الفعلـــي الحالـــي المحـــدد

بموجب العقد.

ــد تنتـــج مـــن غلـــق  ــة التـــي قـ ــات النقديـ ــان التدفقـ ــع للضمـ ــتقبلية المقـــدرة لأصـــل المالـــي الخاضـ ــة المسـ ــات النقديـ ــة للتدفقـ ــة الحاليـ ــاب القيمـ يعكـــس احتسـ
ــًا أم ال.  ــان محتمـ ــق الضمـ ــواء أكان غلـ ــه سـ ــان وبيعـ ــى الضمـ ــول علـ ــً تكاليـــف الحصـ ــان ناقصـ الضمـ

يتـــم تقديـــر التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية لمجموعـــة مـــن األصـــول الماليـــة بصـــورة مجمعـــة لغـــرض تحديـــد أي انخفـــاض فـــي القيمـــة علـــى أســـاس التدفقـــات 
النقديـــة التعاقديـــة لأصـــول فـــي المجموعـــة والخبـــرة التاريخيـــة بالخســـائر لأصـــول ذات خصائـــص مخاطـــر ائتمـــان مماثلـــة لتلـــك المندرجـــة بالمجموعـــة. 

يقـــوم البنـــك بصـــورة منتظمـــة بمراجعـــة المنهجيـــة واالفتراضـــات المســـتخدمة فـــي تقديـــر التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية للحـــد مـــن أي اختافـــات بيـــن تقديـــرات 
الخســـائر والخبـــرة الفعليـــة بالخســـائر. 

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

أ ٣-٤-ز  انخفاض قيمة األصول المالية )تابع(

)10(    األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة )تابع(

عندمـــا ال يمكـــن القـــرض تحصيـــل القـــرض، يتـــم شـــطب القـــرض مقابـــل المخصـــص المرتبـــط بـــه والمتعلـــق باالنخفـــاض فـــي قيمـــة القـــرض. ويتـــم شـــطب هـــذه 
القـــروض بعـــد إتمـــام كل اإلجـــراءات الضروريـــة وتحديـــد مبلـــغ الخســـارة. 

فـــي حالـــة إذا انخفـــض مبلـــغ خســـارة انخفـــاض القيمـــة فـــي فتـــرة الحقـــة ويمكـــن ربـــط هـــذا االنخفـــاض بصـــورة موضوعيـــة بحـــدث يقـــع بعـــد تســـجيل انخفـــاض 
ـــرد فـــي قائمـــة الدخـــل الشـــامل. راجـــع  القيمـــة، يتـــم رد خســـارة انخفـــاض القيمـــة المســـجلة ســـابقً عـــن طريـــق تعديـــل حســـاب المخصـــص. ويتـــم تســـجيل مبلـــغ ال

أيضـــً إيضـــاح ب ٣ لاطـــاع علـــى التفاصيـــل المتعلقـــة بالقـــروض والســـلفيات والتمويـــل. 

)11(    األصول المصنفة كمتاحة للبيع

ـــة.  ـــي أو مجموعـــة مـــن األصـــول المالي ـــاك دليـــل موضوعـــي علـــى وجـــود انخفـــاض فـــي قيمـــة أصـــل مال ـــا إذا كان هن ـــر، يقـــوم البنـــك بتقييـــم م ـــة كل تقري فـــي نهاي
فـــي حالـــة أوراق الديـــن الماليـــة، يســـتعين البنـــك بالمعاييـــر المشـــار إليهـــا بالبنـــد )10( أعـــاه. وفـــي حالـــة االســـتثمارات فـــي األســـهم المصنفـــة كمتاحـــة للبيـــع، فـــإن أي 
انخفـــاض جوهـــري أو مطـــول فـــي القيمـــة العادلـــة لأســـهم بحيـــث تصبـــح أقـــل مـــن تكلفـــة األســـهم يعتبـــر دليـــًا علـــى االنخفـــاض فـــي القيمـــة.  فـــي حالـــة وجـــود أي 
دليـــل علـــى حـــدوث انخفـــاض فـــي قيمـــة األصـــول الماليـــة المتاحـــة للبيـــع فـــإن إجمالـــي الخســـارة المتراكمـــة – المقاســـة بالفـــرق بيـــن تكلفـــة االقتنـــاء والقيمـــة العادلـــة 
ـــة مخصومـــً منهـــا أي خســـائر انخفـــاض فـــي القيمـــة لذلـــك األصـــل المالـــي التـــي ســـبق االعتـــراف بهـــا فـــي األربـــاح أو الخســـائر– يســـتبعد مـــن حقـــوق الملكيـــة  الحاليـ
ويتـــم إدراجـــه ضمـــن األربـــاح أو الخســـائر. إن خســـائر االنخفـــاض فـــي القيمـــة المعتـــرف بهـــا فـــي األربـــاح أو الخســـائر ألدوات حقـــوق الملكيـــة المســـجلة ضمـــن األربـــاح أو 

الخســـائر ال يتـــم ردهـــا مـــن خـــال بيـــان األربـــاح أو الخســـائر.

قياس التكلفة المطفأة أ ٣-٤-ح 

التكلفـــة المطفـــأة لأصـــل أو االلتـــزام المالـــي هـــي المبلـــغ الـــذي يتـــم وفقـــً لـــه قيـــاس األصـــل أو االلتـــزام المالـــي عنـــد اإلدراج المبدئـــي مطروحـــً منـــه مدفوعـــات أصـــل 
ـــغ االســـتحقاق ناقصـــً أي تخفيـــض  ـــه ومبل ـــرف ب ـــي المعت ـــغ المبدئ ـــرق بيـــن المبل ـــدة الفعلـــي ألي ف ـــدًا أو ناقصـــً اإلطفـــاء المتراكـــم بواســـطة معـــدل الفائ ـــغ زائ المبل

النخفـــاض القيمـــة.

قياس القيمة العادلة أ ٣-٤-ط 

تقتضـــي العديـــد مـــن السياســـات المحاســـبية واإلفصاحـــات الخاصـــة بالبنـــك تحديـــد القيمـــة العادلـــة لـــكل مـــن األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة وغيـــر الماليـــة. تـــم تحديـــد 
القيمـــة العادلـــة ألغـــراض القيـــاس و/أو اإلفصـــاح اســـتنادًا إلـــى عـــدة سياســـات وطـــرق محاســـبية. ويتـــم اإلفصـــاح متـــى كان ممكنـــً عـــن المعلومـــات حـــول االفتراضـــات 
التـــي تـــم وضعهـــا عنـــد تحديـــد القيمـــة العادلـــة ضمـــن اإليضاحـــات المرتبطـــة بذلـــك األصـــل أو االلتـــزام. والقيمـــة العادلـــة هـــي الســـعر المســـتلم لقـــاء بيـــع األصـــل أو 
المدفـــوع لتســـوية االلتـــزام فـــي معاملـــة منظمـــة بيـــن المشـــاركين فـــي الســـوق فـــي تاريـــخ القيـــاس. يســـتند قيـــاس القيمـــة العادلـــة إلـــى افتـــراض تنفيـــذ معاملـــة 

بيـــع األصـــل أو تســـوية االلتـــزام فـــي: 

السوق الرئيسي لأصل أو االلتزام، أو    •

في السوق األكثر ماءمة لبيع األصل أو تسوية االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي.    •

يجـــب أن يتمكـــن البنـــك مـــن الوصـــول إلـــى الســـوق الرئيســـي أو الســـوق األكثـــر ماءمـــة. يتـــم قيـــاس القيمـــة العادلـــة لأصـــل أو االلتـــزام باســـتخدام االفتراضـــات التـــي 
مـــن المحتمـــل أن يســـتخدمها المشـــاركون فـــي الســـوق عنـــد تســـعير األصـــل أو االلتـــزام، بافتـــراض أن المشـــاركين فـــي الســـوق ســـيعملون لتحقيـــق مصالحهـــم 

االقتصاديـــة المثلـــى. 

ـــة لأصـــل غيـــر المالـــي قـــدرة المشـــارك فـــي الســـوق علـــى تحقيـــق منافـــع اقتصاديـــة مـــن خـــال االســـتخدام األمثـــل، أو مـــن خـــال بيعـــه  يراعـــي قيـــاس القيمـــة العادل
ـــه. إلـــى مشـــارك آخـــر فـــي الســـوق مـــن المحتمـــل أن يســـتخدم األصـــل بأعلـــى وأفضـــل مســـتوى ل
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤   

قياس القيمة العادلة )تابع( أ ٣-٤-ط 

يســـتخدم البنـــك أســـاليب تقييـــم مائمـــة للظـــروف وبقـــدر مـــا يتوافـــر مـــن بيانـــات ومعلومـــات كافيـــة لقيـــاس القيمـــة العادلـــة، مـــع تحقيـــق أقصـــى اســـتخدام 
ــة. ــر الملحوظـ ــات غيـ ــتخدام المدخـ ــن اسـ ــد مـ ــة والحـ ــة ذات الصلـ ــات الملحوظـ للمدخـ

ـــة، والمبيـــن  ـــات الماليـــة ضمـــن الجـــدول الهرمـــي للقيمـــة العادل ـــة أو اإلفصـــاح عنهـــا فـــي البيان تصنـــف كافـــة األصـــول وااللتزامـــات التـــي يتـــم قيـــاس قيمتهـــا العادل
ـــة ككل: ـــذي يمثـــل أهميـــة لقيـــاس القيمـــة العادل ـــى أقـــل مســـتوى مـــن المدخـــات ال الحقـــً، اســـتنادًا إل

المستوى 1: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لأصول أو االلتزامات المماثلة؛   •

ـــة ملحوظـــً بشـــكل مباشـــر أو  ـــً علـــى قيـــاس القيمـــة العادل ـــرًا جوهري ـــذي يمثـــل تأثي •   المســـتوى ٢: أســـاليب تقييـــم يكـــون بهـــا أقـــل مســـتوى مـــن المدخـــات ال

غيـــر مباشـــر؛

المستوى ٣: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخات الذي يمثل تأثيرًا جوهريً على قياس القيمة العادلة غير ملحوظ.   •

بالنســـبة لأصـــول وااللتزامـــات المدرجـــة فـــي البيانـــات الماليـــة علـــى أســـاس متكـــرر، يحـــدد البنـــك مـــا إذا كانـــت التحويـــات قـــد حدثـــت بيـــن مســـتويات الجـــدول 
ـــر. ـــة فتـــرة كل تقري ـــة ككل( فـــي نهاي ـــة لقيـــاس القيمـــة العادل ـــى أقـــل مســـتوى مـــن المدخـــات الجوهري ـــق إعـــادة تقييـــم التصنيـــف )اســـتنادًا إل الهرمـــي عـــن طري

يعمـــل البنـــك فـــي تاريـــخ كل تقريـــر علـــى تحليـــل الحـــركات فـــي قيمـــة األصـــول وااللتزامـــات التـــي يتعيـــن إعـــادة قياســـها أو إعـــادة تقييمهـــا طبقـــً للسياســـات 
ـــة المعلومـــات المســـتخدمة  المحاســـبية للبنـــك. وألغـــراض هـــذا التحليـــل، يتحقـــق البنـــك مـــن المدخـــات الرئيســـية المطبقـــة فـــي أحـــدث تقييـــم عـــن طريـــق مقارن

فـــي احتســـاب التقييـــم بالعقـــود والمســـتندات األخـــرى ذات الصلـــة.

كما يقوم البنك بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل والتزام بالمصادر الخارجية ذات الصلة بغرض تحديد مدى معقولية التغيرات.

لغـــرض إفصاحـــات القيمـــة العادلـــة، قـــام البنـــك بتحديـــد فئـــات لأصـــول وااللتزامـــات اســـتنادًا إلـــى طبيعـــة وســـمات األصـــل أو االلتـــزام والمخاطـــر المرتبطـــة بـــه 
ومســـتوى الجـــدول الهرمـــي للقيمـــة العادلـــة كمـــا هـــو موضـــح أعـــاه.

النقد والنقد المعادل  أ ٣-٤-ي 

يتكـــون النقـــد والنقـــد المعـــادل مـــن النقديـــة فـــي الصنـــدوق واألرصـــدة غيـــر المقيـــدة المحتفـــظ بهـــا لـــدى بنـــوك مركزيـــة واألصـــول الماليـــة عاليـــة الســـيولة ذات 
اســـتحقاقات أصليـــة تصـــل لمـــدة ثاثـــة أشـــهر التـــي تتعـــرض لمخاطـــر غيـــر جوهريـــة مـــن حيـــث التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة، ويســـتخدم البنـــك النقـــد ومـــا يماثـــل 

ـــي. ـــه قصيـــرة األجـــل. يتـــم إدراج النقـــد ومـــا يماثـــل النقـــد بالتكلفـــة المطفـــأة فـــي بيـــان المركـــز المال النقـــد فـــي إدارة التزامات

أوراق القبول أ ٣-٤-ك 

يتـــم اإلفصـــاح عـــن أوراق القبـــول فـــي بيـــان المركـــز المالـــي ضمـــن األصـــول األخـــرى مـــع اإلفصـــاح عـــن التـــزام مقابـــل ضمـــن االلتزامـــات األخـــرى. وبالتالـــي، ليـــس هنـــاك 
التـــزام إزاء أوراق القبـــول خـــارج الميزانيـــة العموميـــة.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األدوات المالية – اإلدراج المبدئي )تابع( أ ٣-٤ 

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر أ ٣-٤-ل 

تتضمـــن المشـــتقات المحتفـــظ بهـــا ألغـــراض إدارة المخاطـــر كافـــة األصـــول وااللتزامـــات المشـــتقة التـــي ال يتـــم تصنيفهـــا كأصـــول للمتاجـــرة أو التزامـــات للمتاجـــرة. 
ـــة علـــى تصنيفهـــا ضمـــن الفئـــات  ـــرات فـــي قيمتهـــا العادل ـــة التغي ـــي. وتعتمـــد معامل ـــان المركـــز المال ـــة فـــي بي يتـــم قيـــاس هـــذه المشـــتقات وفقـــً للقيمـــة العادل

التاليـــة:

)1(   تحوط القيمة العادلة

عنـــد تصنيـــف األداة المشـــتقة كتحـــوط للتغيـــر فـــي القيمـــة العادلـــة ألصـــل أو التـــزام معتـــرف بـــه أو التـــزام ثابـــت، يتـــم تســـجيل التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة لـــأداة 
المشـــتقة مباشـــرًة فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل باإلضافـــة إلـــى التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة للبنـــد المتحـــوط لـــه المتعلـــق بالمخاطـــر المتحـــوط لهـــا. 

ـــة أو  ـــم تعـــد تســـتوفي معاييـــر محاســـبة التحـــوط للقيمـــة العادل ـــة أنهـــا ل ـــة انتهـــاء ســـريان األداة المشـــتقة أو بيعهـــا أو إنهائهـــا أو ممارســـتها أو فـــي حال فـــي حال
إلغـــاء التصنيـــف، يتـــم إيقـــاف محاســـبة التحـــوط. إن أي تعديـــل يتـــم إجـــراؤه علـــى البنـــد المتحـــوط لـــه حتـــى تلـــك المرحلـــة بواســـطة طريقـــة الفائـــدة الفعليـــة، يتـــم 

ـــاح أو الخســـائر كجـــزء مـــن معـــدل الفائـــدة الفعلـــي المعـــاد احتســـابه للبنـــد علـــى مـــدى عمـــره المتبقـــي. إطفـــاؤه ضمـــن األرب

تحوط التدفقات النقدية   )٢(

فـــي حالـــة تصنيـــف األداة المشـــتقة كأداة تحـــوط غرضهـــا التحـــوط مـــن التبايـــن فـــي التدفقـــات النقديـــة المنســـوبة لمخاطـــرة معينـــة مرتبطـــة بأصـــل أو التـــزام 
مســـجل أو معاملـــة متوقعـــة محتملـــة بدرجـــة كبيـــرة الـــذي قـــد يؤثـــر علـــى األربـــاح أو الخســـائر، يتـــم تســـجيل الجـــزء الفعـــال مـــن التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة لـــأداة 
ـــاح أو الخســـائر  ـــى األرب ـــرادات الشـــاملة األخـــرى إل ـــرادات الشـــاملة األخـــرى ضمـــن احتياطـــي التحـــوط. ويعـــاد تصنيـــف المبلـــغ المســـجل ضمـــن اإلي المشـــتقة ضمـــن اإلي
كتعديـــل إعـــادة تصنيـــف فـــي نفـــس الفتـــرة التـــي توثـــر فيهـــا التدفقـــات النقديـــة المتحـــوط لهـــا علـــى األربـــاح أو الخســـائر وضمـــن نفـــس البنـــد بقائمـــة الدخـــل 

ـــاح أو الخســـائر. ـــأداة المشـــتقة مباشـــرًة ضمـــن األرب ـــة ل الشـــامل. ويتـــم تســـجيل أي جـــزء غيـــر فعـــال مـــن التغيـــرات فـــي القيمـــة العادل

ـــم تعـــد تســـتوفي معاييـــر محاســـبة التحـــوط للتدفقـــات  ـــة أنهـــا ل ـــة انتهـــاء ســـريان أداة التحـــوط المشـــتقة أو بيعهـــا أو إنهائهـــا أو ممارســـتها أو فـــي حال فـــي حال
النقديـــة أو إلغـــاء تصنيـــف التحـــوط، يتـــم إيقـــاف محاســـبة التحـــوط علـــى الفـــور. فـــي إطـــار وقـــف تحـــوط المعاملـــة المتوقعـــة، يعـــاد تصنيـــف المبلـــغ المتراكـــم 
ـــى بيـــان الدخـــل الشـــامل كتعديـــل إعـــادة تصنيـــف  ـــرادات الشـــاملة األخـــرى مـــن الفتـــرة التـــي كان التحـــوط فيهـــا فعـــاالً مـــن حقـــوق الملكيـــة إل المســـجل ضمـــن اإلي
عنـــد وقـــوع المعاملـــة المتوقعـــة وتأثيرهـــا علـــى األربـــاح أو الخســـائر. وإذا لـــم يعـــد مـــن المتوقـــع حـــدوث المعاملـــة المتوقعـــة، يعـــاد تصنيـــف الرصيـــد ضمـــن اإليـــرادات 

ـــل إعـــادة تصنيـــف. ـــاح أو الخســـائر كتعدي ـــى األرب الشـــاملة األخـــرى علـــى الفـــور إل

)٣(   المشتقات األخرى لغير المتاجرة

فـــي حالـــة عـــدم االحتفـــاظ بـــاألداة المشـــتقة لغـــرض المتاجـــرة وعـــدم تصنيفهـــا كعاقـــة تحـــوط مؤهلـــة، يتـــم تســـجيل كافـــة التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة مباشـــرًة 
ضمـــن بيـــان الدخـــل الشـــامل. 

الممتلكات والمعدات والتركيبات أ ٣-٥ 

ــة  ــن التكلفـ ــة. تتضمـ ــي القيمـ ــاض فـ ــائر االنخفـ ــم وخسـ ــتهاك المتراكـ ــً االسـ ــة ناقصـ ــة التاريخيـ ــات بالتكلفـ ــدات والتركيبـ ــكات والمعـ ــود الممتلـ ــاس بنـ ــم قيـ يتـ
ـــت علـــى مـــدى العمـــر اإلنتاجـــي المقـــدر  ـــاء األصـــل. يتـــم احتســـاب االســـتهاك بطريقـــة القســـط الثاب ـــى اقتن التاريخيـــة المصروفـــات التـــي تنســـب بصفـــة مباشـــرة إل

للممتلـــكات والمعـــدات والتركيبـــات، باســـتثناء األرض بالملكيـــة الحـــرة. واألعمـــار اإلنتاجيـــة المقـــدرة للفتـــرة الحاليـــة علـــى النحـــو التالـــي:

عدد السنوات األصل   

5 السيارات  

7-6 األثاث والتركيبات 

7-6 معدات المكتب 

10 برمجيات حاسب آلي 

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهاك لأصول وتعدل، متى ما كان ذلك مائمً، في كل تاريخ تقرير. 

تخفض القيمة الدفترية لأصل مباشرة إلى قيمته القابلة لاسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لأصل أكبر من القيمة القابلة لاسترداد المقدرة.

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصات مع القيمة الدفترية ويتم إدراجها ضمن »إيرادات تشغيل أخرى« في بيان الدخل.

تـــدرج التكاليـــف الاحقـــة ضمـــن القيمـــة الدفتريـــة لأصـــل أو تـــدرج كأصـــل منفصـــل، كمـــا هـــو مناســـب، فقـــط عندمـــا يكـــون مـــن المحتمـــل أن تتدفـــق المنافـــع 
االقتصاديـــة المســـتقبلية المصاحبـــة للبنـــد إلـــى النافـــذة ويمكـــن تقديـــر تكلفـــة البنـــد بشـــكل يعتمـــد عليـــه. تســـتبعد القيمـــة الدفتريـــة للجـــزء المســـتبدل. وتـــم 

ـــد فيهـــا. ـــة التـــي تتكب ـــرة المالي ـــان الدخـــل خـــال الفت ـــى بي ـــة األخـــرى عل ـــة اإلصاحـــات وأعمـــال الصيان تحميـــل كاف
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 3 

الضريبة أ ٣-٦  

ـــم إقـــرار منفصـــل حـــول أنشـــطة أعمـــال الصيرفـــة االســـامية.  ـــم اإلقـــرار الضريبـــي للبنـــك علـــى مســـتوى المركـــز الرئيســـي وال يتعيـــن علـــى النافـــذة تقدي ـــم تقدي ت
خـــال الســـنة بـــدأ المركـــز الرئيســـي القيـــام بتخصيـــص ضريبـــة بمعـــدل ثابـــت بنســـبة 15٪ مـــن ربـــح »النافـــذة«. يتـــم االعتـــراف باألصـــول وااللتزامـــات الضريبيـــة المؤجلـــة 

فقـــط علـــى مســـتوى المركـــز الرئيســـي.

منافع الموظفين أ ٣-7 

مكافآت نهاية الخدمة 

تتم مساهمات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وفقً ألحكام قانون التأمينات االجتماعية لعام 1991.

ـــه ويعتمـــد علـــى معـــدالت  ـــة الخدمـــة للموظفيـــن غيـــر العمانييـــن وفقـــً ألحـــكام قانـــون العمـــل الُعمانـــي لعـــام ٢00٣ وتعديات تـــم تكويـــن مخصـــص لمكافـــآت نهاي
المكافـــآت الحاليـــة والســـنوات المتراكمـــة للخدمـــة بتاريـــخ بيـــان المركـــز المالـــي. تـــدرج مســـتحقات اإلجـــازة الســـنوية وبـــدل تذاكـــر الســـفر عنـــد اســـتحقاقها 
للموظفيـــن حتـــى تاريـــخ التقريـــر. تـــدرج هـــذه المســـتحقات فـــي االلتزامـــات المتداولـــة، فـــي حيـــن يتـــم اإلفصـــاح عـــن تلـــك التـــي تتعلـــق بمكافـــآت نهايـــة الخدمـــة 

كالتـــزام غيـــر متـــداول.

تـــدرج المســـاهمات لخطـــة التقاعـــد ذات المســـاهمات المحـــددة والتأميـــن ضـــد إصابـــات العمـــل للموظفيـــن الُعمانييـــن وفقـــً لقانـــون التأمينـــات االجتماعيـــة بســـلطنة 
ُعمـــان لعـــام 1991 ويتـــم إدراجهـــا كمصـــروف فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل عنـــد تكبدهـــا.

المنافع قصيرة األجل

يتم قياس االلتزامات عن المنافع قصيرة األجل بدون خصم ويتم تحميلها على المصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة.

يتـــم إدراج مخصـــص للمبلـــغ المتوقـــع دفعـــه عندمـــا يوجـــد علـــى النافـــذة التـــزام حالـــي أو اســـتداللي لدفـــع هـــذا المبلـــغ نتيجـــة لخدمـــات ســـابقة مقدمـــة مـــن جانـــب 
الموظـــف ومـــن الممكـــن قيـــاس االلتـــزام بصـــورة موثـــوق بهـــا.

ودائع العمالء والحسابات األخرى أ ٣-8 

تـــدرج األرصـــدة فـــي الودائـــع الجاريـــة والحســـابات األخـــرى عنـــد اســـتامها مـــن قبـــل النافـــذة. تقـــاس المعامـــات عنـــد اســـتام المبلـــغ مـــن قبـــل النافـــذة فـــي وقـــت 
التعاقـــد. فـــي نهايـــة فتـــرة التقريـــر، تقـــاس هـــذه الحســـابات بالتكلفـــة المطفـــأة.

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة أ ٣-9 

تفـــرض النافـــذة رســـوم إدارة )رســـوم المضـــارب( علـــى حملـــة حســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــدة. مـــن إجمالـــي الدخـــل مـــن اســـتثمارات األمـــوال، يتـــم تخصيـــص الدخـــل 
المنســـوب لحملـــة حســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــدة لهـــم بعـــد تجنيـــب مخصصـــات واحتياطيـــات )احتياطـــي معادلـــة األربـــاح واحتياطـــي مخاطـــر االســـتثمار( إن 
ـــح المســـموح بهـــا وفقـــً  ـــد تخصيـــص الدخـــل مـــن قبـــل إدارة النافـــذة ضمـــن حـــدود مشـــاركة الرب وجدت/وخصـــم حصـــة النافـــذة مـــن الدخـــل كمضـــارب. يتـــم تحدي

لشـــروط وأحـــكام حســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــدة.

المستحقات إلى/من البنوك وودائع الوكالة      أ ٣-1٠  

تتكـــون المســـتحقات إلى/مـــن البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة والعمـــاء مـــن دائنيـــات ومديونيـــات الوكالـــة. تـــدرج دائنيـــات ومديونيـــات الوكالـــة مبدئيـــً بالتكلفـــة 
لكونهـــا القيمـــة العادلـــة للمقابـــل المتبـــادل. وتـــدرج الحقـــً بالتكلفـــة المهلكـــة، ناقصـــً المبالـــغ المســـددة.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ 3 

إدراج اإليرادات أ ٣-11 

المرابحة

تدرج األرباح من المرابحة على أساس االستحقاق. تشمل أرباح المضاربة المعامات للفترة من تاريخ التوزيع إلى تاريخ انتهاء المرابحة. 

المضاربة

تـــدرج إيـــرادات تمويـــل المضاربـــة عندمـــا ينشـــأ الحـــق فـــي اســـتام الدفعـــات أو عنـــد التوزيـــع مـــن قبـــل المضـــارب. وتحمـــل الخســـائر مـــن ناحيـــة أخـــرى علـــى قائمـــة 
ـــد اإلعـــان عنهـــا مـــن قبـــل المضـــارب.   الدخـــل عن

المشاركة

ـــى  ـــدرج حصـــة النافـــذة مـــن الخســـارة إل ـــة الخســـارة فـــي المشـــاركة، ت ـــع. فـــي حال ـــد التوزي ـــا ينشـــأ الحـــق فـــي اســـتام الدفعـــات أو عن ـــرادات المشـــاركة عندم ـــدرج إي ت
ـــه خصـــم الخســـارة مـــن حصتهـــا فـــي رأســـمال المشـــاركة. ـــذي يتـــم ب الحـــد ال

المشاركة المتناقصة

إن األرباح من تمويات المشاركة المتناقصة يتم إدراجها على أساس االستحقاق.

أرباح الصكوك

تـــدرج األربـــاح علـــى الصكـــوك علـــى أســـاس االســـتحقاق. عندمـــا يتـــم شـــراء صكـــوك بأقســـاط أو بالخصـــم وتصنـــف بالتكلفـــة المهلكـــة، تهلـــك هـــذه األقســـاط/
الخصومـــات علـــى فتـــرة االســـتحقاق المتبقيـــة باســـتخدام طريقـــة معـــدل الربـــح الفعلـــي.

اإلجارة

تســـجل إيـــرادات اإلجـــارة علـــى مـــدار فتـــرة اإلجـــارة علـــى أســـاس االســـتحقاق وتـــدرج بالصافـــي مـــن االســـتهاك واالنخفـــاض فـــي القيمـــة. تســـتثنى اإليـــرادات المتعلقـــة 
بحســـابات إجـــارة منتهيـــة بتمليـــك غيـــر منتظمـــة وأقســـاط إجـــارة تتخطـــى 90 يومـــً مـــن قائمـــة الدخـــل.

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

يتم تسجيل اإليرادات من االستصناع الذي تتبعه إجارة منتهية بالتمليك عند استام اإليجارات.

إيرادات الرسوم والعموالت

يتـــم إدراج إيـــرادات الرســـوم والعمـــوالت - التـــي تشـــكل جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن معـــدل الربـــح الحقيقـــي لأصـــل المالـــي المـــدرج بالتكلفـــة المهلكـــة -ضمـــن قيـــاس 
معـــدل الربـــح الفعلـــي لأصـــل المالـــي. تـــدرج إيـــرادات الرســـوم والعمـــوالت األخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك رســـوم خدمـــة الحســـابات وعمـــوالت المبيعـــات وأتعـــاب اإلدارة ورســـوم 

ـــة. الترتيبـــات والقـــروض المشـــتركة عنـــد أداء الخدمـــات ذات الصل

حصة النافذة من إيرادات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )رب المال والمضارب(

تخصـــص اإليـــرادات بالتناســـب بيـــن حقـــوق الملكيـــة لحملـــة حســـابات االســـتثمار والمســـاهمين علـــى أســـاس اســـتثماراتهم ذات الصلـــة قبـــل تخصيـــص رســـوم 
المضارب. تستحق حصة النافذة كمضارب إلدارة حقوق حملة حسابات االستثمار بناًء على شروط وأحكام اتفاقيات المضاربة ذات الصلة. 

السلم

تحدد إيرادات السلم باستخدام طريقة نسبة اإلكمال.

إيرادات توزيعات نقدية

يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استام توزيعات األرباح.

الربح من المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية

ــاًء علـــى أصـــل المبلـــغ  يـــدرج الربـــح مـــن المبالـــغ المســـتحقة مـــن البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة علـــى أســـاس توزيـــع نســـبي زمنـــي علـــى مـــدار فتـــرة العقـــد بنـ
ــاء. ــع العمـ ــا مـ ــاح المتفـــق عليهـ ــم واألربـ األساســـي القائـ

إدراج المصروفات أ ٣-1٢ 

ــات  ــتركة بعـــد خصـــم المصروفـ ــتثمار المشـ ــابات االسـ ــاًء علـــى الدخـــل الناتـــج مـــن حسـ ــتثمار بنـ ــابات االسـ ــة حسـ ــة لحملـ تحتســـب العوائـــد علـــى حقـــوق الملكيـ
المتعلقـــة بفريـــق االســـتثمار، أي »مصروفـــات المضـــارب«. تتضمـــن مصروفـــات المضـــارب كافـــة المصروفـــات المتكبـــدة مـــن قبـــل النافـــذة وتســـتثنى تكاليـــف 

العاملين والمصروفات اإلدارية األخرى. يخصم »ربح المضارب« للنافذة من حصة المستثمر من اإليرادات قبل توزيعها. 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ 3 

األرباح أو المصروفات التي ال تسمح بها الشريعة أ ٣-1٣ 

تـــدرج النافـــذة هـــذه المبالـــغ فـــي حســـاب منفصـــل فـــي الدائنيـــات األخـــرى وال يتـــم تضمينهـــا فـــي إيـــرادات النافـــذة. تـــوزع هـــذه المبالـــغ علـــى الجمعيـــات الخيريـــة 
وفقـــً لقـــرارات مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية.

التزامات عرضية أ ٣-1٤ 

تتضمـــن االلتزامـــات العرضيـــة ضمانـــات وخطابـــات ائتمـــان والتزامـــات النافـــذة فيمـــا يتعلـــق بوعـــد مـــن جانـــب واحـــد لشـــراء/بيع عمـــات وأخـــرى. ال تـــدرج االلتزامـــات 
العرضيـــة فـــي بيـــان المركـــز المالـــي ولكـــن يتـــم اإلفصـــاح عنهـــا فـــي اإليضاحـــات حـــول البيانـــات الماليـــة إال إذا كانـــت مســـتبعدة.

مجلس الرقابة الشرعية        أ ٣-1٥   

تخضع أنشطة أعمال النافذة إلشراف مجلس الرقابة الشرعية الذي يتكون من أعضاء عينتهم الجمعية العمومية للمساهمين. 

المقاصة        أ ٣-1٦ 

تتـــم مقاصـــة األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة وعـــرض صافـــي المبلـــغ فـــي بيـــان المركـــز المالـــي، عندمـــا، وفقـــط عندمـــا يكـــون لـــدى البنـــك حـــق قانونـــي فـــي مقاصـــة 
ـــزام فـــي نفـــس الوقـــت. يجـــب أال تعتمـــد الحقـــوق القانونيـــة علـــى  ـــً إمـــا فـــي الســـداد علـــى أســـاس الصافـــي أو تحقيـــق األصـــل وســـداد االلت ـــغ وأن يكـــون راغب المبال
أحـــداث مســـتقبلية ويجـــب أن تكـــون قابلـــة للتنفيـــذ فـــي المســـار االعتيـــادي للعمـــل وفـــي حـــال العجـــز أو التأخـــر فـــي الســـداد أو اإلفـــاس للنافـــذة والطـــرف المقابـــل.

الزكاة        أ ٣-17 

وفقـــً للنظـــام األساســـي، تســـتحق الـــزكاة علـــى حملـــة األســـهم مـــن األفـــراد للنافـــذة وتعتبـــر الـــزكاة علـــى االســـتثمارات غيـــر المقيـــدة والحســـابات األخـــرى مســـؤولية 
حملـــة حســـابات االســـتثمار.

المخصصات أ ٣-18 

ــل  ــن المحتمـ ــه ومـ ــد عليـ ــكل يعتمـ ــره بشـ ــن تقديـ ــاٍض، يمكـ ــدث مـ ــة لحـ ــاٍر، كنتيجـ ــتداللي جـ ــي أو اسـ ــزام قانونـ ــذة التـ ــدى النافـ ــص إذا كان لـ ــم إدراج المخصـ يتـ
أن يتطلـــب تدفقـــً خارجـــً للمنافـــع االقتصاديـــة لســـداد االلتزامـــات. تعـــادل المخصصـــات القيمـــة المهلكـــة لالتزامـــات المســـتقبلية التـــي يتـــم تحديدهـــا بخصـــم 
التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية بمعـــدل مـــا قبـــل الضريبـــة الـــذي يعكـــس تقييمـــات الســـوق الحاليـــة للقيمـــة الزمنيـــة للنقـــود والمخاطـــر المرتبطـــة بااللتـــزام.

التمويل المشترك والذاتي   أ ٣-19 

تـــم اإلفصـــاح عـــن األصـــول التـــي تـــم تمويلهـــا بشـــكل مشـــترك مـــن قبـــل النافـــذة وحقـــوق حملـــة حســـابات االســـتثمار »كتمويـــل مشـــترك« فـــي البيانـــات الماليـــة وتـــم 
تصنيـــف األصـــول التـــي تـــم تمويلهـــا فرديـــً مـــن قبـــل النافـــذة ضمـــن »تمويـــل ذاتـــي«.

احتياطي معادلة األرباح  أ ٣-٢٠  

ــارب(  ــتثمار )مضـ ــر اسـ ــذة كمديـ ــة النافـ ــل تخصيـــص حصـ ــة قبـ ــرادات المضاربـ ــن إيـ ــه مـ ــم تخصيصـ ــذي يتـ ــغ الـ ــك المبلـ ــي ذلـ ــاح فـ ــة األربـ ــي معادلـ ــل احتياطـ يتمثـ
ــّاك. ــة المـ ــوق ملكيـ ــادة حقـ ــدة وزيـ ــر المقيـ ــتثمار غيـ ــابات االسـ ــة حسـ ــتثمار لحملـ ــى االسـ ــد علـ ــن العائـ ــن مـ ــتوى معيـ ــى مسـ ــة علـ للمحافظـ

احتياطي مخاطر االستثمار أ ٣-٢1 

احتياطـــي مخاطـــر االســـتثمار هـــو المبلـــغ المقتطـــع مـــن حصـــة ربـــح حملـــة حســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــدة بعـــد تخصيـــص حصـــة المضـــارب، مـــن أجـــل تخفيـــف آثـــار 
مخاطـــر خســـائر االســـتثمار المســـتقبلية. والشـــروط واألحـــكام التـــي يتـــم بموجبهـــا االقتطـــاع الحتياطـــي مخاطـــر االســـتثمار واســـتخدامه خاضعـــة لموافقـــة هيئـــة 

الرقابـــة الشـــرعية.

احتياطي انخفاض القيمة أ ٣-٢٢  

أصدر البنك المركزي العماني توجيهات حول إنشاء احتياطي انخفاض القيمة وهي مبينة أدناه:
فـــي حالـــة ازديـــاد مخصـــص خســـائر انخفـــاض قيمـــة القـــروض الحالـــي المحتســـب طبقـــً لمتطلبـــات المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٣9 وتوجيهـــات البنـــك   -
المركـــزي العمانـــي عـــن مخصـــص انخفـــاض القيمـــة المحتســـب طبقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9، يتـــم تحويـــل الفـــرق المتعلـــق بالزيـــادة )بالصافـــي 

مـــن الضريبـــة( إلـــى احتياطـــي خســـائر انخفـــاض قيمـــة القـــروض مـــن األربـــاح المحتجـــزة كمـــا فـــي 1 ينايـــر ٢018.

-   فـــي حالـــة ازديـــاد مخصـــص خســـائر انخفـــاض قيمـــة القـــروض المحتســـب طبقـــً لمتطلبـــات البنـــك المركـــزي العمانـــي فـــي الســـنوات الاحقـــة عـــن مخصـــص 

ـــى احتياطـــي  ـــة( إل ـــل الفـــرق )بالصافـــي مـــن الضريب ـــة رقـــم 9، ينبغـــي تحوي ـــة الدولي ـــر المالي ـــار التقاري ـــً لمعي خســـائر انخفـــاض قيمـــة القـــروض المحتســـب طبق
خســـائر انخفـــاض قيمـــة القـــروض المذكـــور آنفـــً مـــن األربـــاح المحتجـــزة.

قررت النافذة بموجب القرارات المنصوص عليها بالسياسة المحاسبية مراجعة هذا المركز بصورة ربع سنوية.

ـــإلدراج ضمـــن رأس المـــال النظامـــي. وال يكـــون االحتياطـــي متاحـــً ألي اســـتغال  ـــة أو ل ـــاح النقدي ـــع األرب لـــن يكـــون احتياطـــي انخفـــاض القيمـــة ذو الصلـــة متاحـــً لتوزي
الحـــق دون الحصـــول علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي.

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة أ 4  
إن إعـــداد البيانـــات الماليـــة يتطلـــب مـــن اإلدارة وضـــع اجتهـــادات وتقديـــرات وافتراضـــات تؤثـــر علـــى تطبيـــق السياســـات المحاســـبية والمبالـــغ المســـجلة لأصـــول 
وااللتزامـــات واإليـــرادات والمصروفـــات. تســـتند التقديـــرات واالجتهـــادات ذات الصلـــة إلـــى الخبـــرة التاريخيـــة والعوامـــل المتعـــددة األخـــرى التـــي تـــرى اإلدارة أنهـــا معقولـــة 
فـــي ظـــل الظـــروف القائمـــة وكذلـــك النتائـــج التـــي تعـــد أساســـً لوضـــع االجتهـــادات حـــول القيمـــة الدفتريـــة لأصـــول وااللتزامـــات التـــي تعتبـــر غيـــر متاحـــة بســـهولة 

ـــة للنتائـــج الفعليـــة ذات الصلـــة.  مـــن مصـــادر أخـــرى. ومـــن حيـــث التعريـــف، نـــادرًا مـــا تكـــون التقديـــرات المحاســـبية الناتجـــة معادل

تتـــم مراجعـــة التقديـــرات واالجتهـــادات ذات الصلـــة بصـــورة مســـتمرة. ويتـــم تســـجيل التعديـــات علـــى التقديـــرات المحاســـبية فـــي الفتـــرة التـــي يتـــم فيهـــا تعديـــل 
التقديـــر إذا كان التعديـــل مـــن شـــأنه أن يؤثـــر فقـــط علـــى تلـــك الفتـــرة أو خـــال فتـــرة التعديـــل والفتـــرات المســـتقبلية إذا كان التعديـــل مـــن شـــأنه أن يؤثـــر علـــى كل 

مـــن الفتـــرة الحاليـــة والفتـــرات المســـتقبلية. فيمـــا يلـــي التقديـــرات المحاســـبية الهامـــة للبنـــك:

خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات أ ٤-1 

إن قيـــاس خســـائر االنخفـــاض فـــي القيمـــة طبقـــً لـــكل مـــن معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 9 والمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٣9 فيمـــا يتعلـــق بكافـــة فئـــات 
األصـــول الماليـــة يتطلـــب إصـــدار االجتهـــادات، وباألخـــص فيمـــا يتعلـــق بتقديـــر مبلـــغ وتوقيـــت التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية وقيـــم الضمـــان عنـــد تحديـــد خســـائر 
االنخفـــاض فـــي القيمـــة وتقييـــم االزديـــاد الملحـــوظ فـــي مخاطـــر االئتمـــان. يتـــم الوصـــول إلـــى هـــذه التقديـــرات مـــن خـــال عـــدة عوامـــل التـــي قـــد تـــؤدي التغيـــرات 
فيهـــا إلـــى مســـتويات مختلفـــة مـــن المخصصـــات. إن حســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة لـــدى البنـــك يتمثـــل فـــي مخرجـــات النمـــاذج المعقـــدة إلـــى جانـــب عـــدد 
مـــن االفتراضـــات األساســـية بشـــأن اختيـــار المدخـــات المتغيـــرة والعاقـــات فيمـــا بينهـــا. تتضمـــن عناصـــر نمـــاذج خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة التـــي تعتبـــر اجتهـــادات 

ـــرات محاســـبية مـــا يلـــي: وتقدي

نموذج تصنيف االئتمان الداخلي للبنك، الذي يسند احتمالية التعثر إلى التصنيفات الفردية.   •

ـــي يجـــب أن يتـــم قيـــاس مخصصـــات األصـــول الماليـــة علـــى أســـاس  ـــاد ملحـــوظ فـــي مخاطـــر االئتمـــان وبالتال ـــة وجـــود ازدي ـــدى البنـــك فـــي حال •   معاييـــر التقييـــم ل

الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى عمـــر األداة والتقييـــم النوعـــي. 

•   تصنيف األصول المالية عندما يتم تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس مجّمع. 

•   تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك المعادالت المحاسبية المتنوعة واختيار المدخات. 

•   تحديـــد االرتباطـــات بيـــن الســـيناريوهات االقتصاديـــة الكبـــرى والمدخـــات االقتصاديـــة مثـــل مســـتوى البطالـــة وقيـــم الضمانـــات وتأثيـــر ذلـــك علـــى احتماليـــة 

ــر. ــد التعثـ ــائر عنـ ــر والخسـ ــد التعثـ ــاف عنـ ــة االنكشـ ــر وقيمـ التعثـ

اختيار السيناريوهات االقتصادية الكبرى المستقبلية واحتماالتها الترجيحية إلدراج المدخات االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.    •

تقدير القيمة العادلة لألسهم غير المسعرة أ ٤-٢  

فـــي حالـــة تقديـــر القيمـــة العادلـــة لأصـــول األساســـية مثـــل صناديـــق األســـهم الخاصـــة، تســـتخدم اإلدارة صافـــي قيمـــة األصـــول. وتـــرى اإلدارة أن صافـــي قيمـــة األصـــول 
لهـــذه االســـتثمارات يعـــد مؤشـــرًا للقيمـــة العادلـــة لهـــذه االســـتثمارات حيـــث إنـــه يتـــم تقديـــر القيمـــة العادلـــة لغالبيـــة األصـــول ذات الصلـــة ويراعـــي صافـــي قيمـــة 

ـــة.    األصـــول المســـجل لتلـــك االســـتثمارات التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى القيمـــة العادل

إيرادات الرسوم والعموالت أ ٤-٣  

يجنـــي البنـــك إيـــرادات الرســـوم والعمـــات مـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدمـــات التـــي يقدمهـــا إلـــى عمائـــه. إيـــرادات الرســـوم، التـــي ال تشـــكل جـــزءًا هامـــً مـــن معـــدل 
الفائـــدة الفعلـــي ألداة ماليـــة، يتـــم احتســـابها وفقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 15 »اإليـــرادات مـــن العقـــود المبرمـــة مـــع العمـــاء«. بموجـــب معيـــار التقاريـــر 
الماليـــة الدوليـــة رقـــم 15، يقيـــس البنـــك إيـــرادات الرســـوم بنـــاء علـــى المقابـــل المحـــدد فـــي العقـــد المبـــرم مـــع العميـــل، ويســـتبعد المبالـــغ المحصلـــة نيابـــة عـــن 

أطـــراف أخـــرى. يـــدرج البنـــك اإليـــرادات عندمـــا يحـــول الســـيطرة علـــى المنتـــج أو الخدمـــة إلـــى العميـــل.

ـــي، يتـــم إدراجهـــا عنـــد قيـــاس معـــدل  ـــدة الفعلـــي علـــى األصـــل أو االلتـــزام المال ـــرادات ومصاريـــف الرســـوم والعمـــوالت التـــي تشـــكل جـــزءًا هامـــً مـــن معـــدل الفائ إي
ـــح الفعلـــي. الرب

ــتثمار  ــوم إدارة االسـ ــارات ورسـ ــوم االستشـ ــً ورسـ ــة مقدمـ ــات المدفوعـ ــوم الخدمـ ــل ورسـ ــاب أو تمويـ ــك احتسـ ــي ذلـ ــا فـ ــرى – بمـ ــوالت األخـ ــوم والعمـ ــرادات الرسـ إيـ
وعمـــوالت البيـــع – تـــدرج عنـــد تنفيـــذ الخدمـــات ذات الصلـــة. رســـوم التزامـــات التمويـــل والســـلف التـــي يتوقـــع ســـحبها ورســـوم االئتمـــان األخـــرى ذات الصلـــة، يتـــم 
تأجيلهـــا )إلـــى جانـــب أي تكاليـــف متزايـــدة( وتـــدرج كتعديـــل علـــى معـــدل اإليـــرادات الفعلـــي علـــى التمويـــل والســـلف. عندمـــا ال يكـــون محتمـــًا ســـحب تمويـــل، يتـــم 

إدراج رســـوم التزامـــات التمويـــل والســـلف علـــى مـــدى فتـــرة االلتـــزام علـــى أســـاس القســـط الثابـــت.

2٣1التقرير السنوي لصحار الدولي 2٣0٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي ب 1 
  ٣1 ديسمبر ٢٠19 

ريال عماني
باآلالف

  ٣1 ديسمبر ٢019 
ريال عماني

باآلالف

األرصدة لدى البنك المركزي العماني:

٤.7٦٠٢.155- حساب جاري

٥.٣٠٦5.٣06- احتياطي نقدي

1,9٢٤1.٢76النقدية

11,99٠8,7٣7

  ══════   ══════ 
االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الُعماني ال يمكن سحبه دون موافقة البنك المركزي.

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية  ب 2 

  ٣1 ديسمبر ٢٠19  
ريال عماني

باآلالف

 ٣1 ديسمبر ٢019  
ريال عماني

باآلالف

بالعملة المحلية )أ(
٥,٠٠٠5,000إيداعات وكالة لدى بنوك

بالعملة األجنبية في الخارج )ب(
٣,884–إيداعات وكالة لدى بنوك

٢8٥961حسابات تحت الطلب

٥,٢8٥9.845اإلجمالي )أ +ب(

)15()1(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٥,٢8٤9,8٣0

  ══════   ══════ 

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية )تابع( ب 2 
 فيما يلي تحليل التغيرات في مجمل القيمة الدفترية ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة ذي الصلة للمستحقات من البنوك والمؤسسات المالية:

إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 1

ريال عماني 
باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني 

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني 

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني 

باآلالف

9,845--9,845كما في 1 يناير ٢019

)4.561(--)4.561(صافي التغير في األصول

5,285--5,285في ٣1 ديسمبر ٢٠19

خسائر االئتمان المتوقعة
المرحلة 1

ريال عماني 
باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني 

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني 

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني 

باآلالف

15--15كما في 1 يناير ٢019

)14(--)14(صافي المحمل للسنة

1--1في ٣1 ديسمبر ٢٠19

ليـــس هنـــاك تغييـــرات جوهريـــة فـــي مجمـــل أرصـــدة المســـتحقات مـــن البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة التـــي قـــد تســـاهم فـــي تغييـــرات جوهريـــة فـــي الخســـائر 
االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدار العـــام.

إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 1

ريال عماني
 باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

7,982--7,982كما في 1 يناير ٢018

9,568--9,568صافي األصول المستحدثة أو المشتراة

)7,705(--)7,705( أصول مستبعدة أو مدفوعة

9,845--4,845في ٣1 ديسمبر ٢018

خسائر االئتمان المتوقعة
المرحلة 1

ريال عماني
 باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

----كما في 1 يناير ٢018

5--5أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9

5--5مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المعدل كما في 1 يناير ٢018

10--10 صافي المحمل للسنة

15--15في ٣1 ديسمبر ٢018

ليـــس هنـــاك تغييـــرات جوهريـــة فـــي مجمـــل أرصـــدة المســـتحقات مـــن البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة التـــي قـــد تســـاهم فـــي تغييـــرات جوهريـــة فـــي الخســـائر 
االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدار العـــام.

2٣٣التقرير السنوي لصحار الدولي 2٣2٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى ب 3 

  ٣1 ديسمبر ٢٠19  

تمويل ذاتي
ريال عماني

باآلالف

تمويل مشترك
ريال عماني 

باآلالف  

المجموع
ريال عماني

باآلالف

القيمة الدفترية

1٣.٦٠7-1٣.٦٠7مديونيات مرابحة

1٥.٦17٥٦.77٣7٢.٣9٠إجارة منتهية بتملك

٦٦.٠٦٦19.٤7٤8٥.٥٤٠استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك

٤٢.٢111.٤٣٠٤٣.٦٤1 مشاركة متناقصة

1٣7.٥٠177.٦77٢1٥.178

)٣.1٠8()1.1٠٢()٢.٠٠٦(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)8٥()٦٢()٢٣(الربح التعاقدي غير المدرج

1٣٥.٤7٢7٦.٥1٣٢11.98٥

  ══════   ══════   ══════ 

  ٣1 ديسمبر ٢018  

تمويل ذاتي
ريال عماني

باآلالف

تمويل مشترك
ريال عماني 

باآلالف  

المجموع
ريال عماني

باآلالف

القيمة الدفترية

1٣.557-1٣.557مديونيات مرابحة

19.158٣9.1٢558.٢8٣إجارة منتهية بتملك

61.0851٣.04174.1٢6استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك

٣4.5451.957٣6.50٢مشاركة متناقصة

1٢8.٣4554.1٢٣18٢.468

)٢.775()1.06٣()1.71٢(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)69()60()9(الربح التعاقدي غير المدرج

1٢6.6٢45٣.000179.6٢4
  ══════   ══════   ══════ 

BM 1149 :أدناه نبين إيضاحات إضافية على القروض المتعثرة حسب تعميم البنك المركزي العماني رقم

 ٣1 ديسمبر ٢٠19  
حسب البنك 

المركزي
ريال عماني 

باآلالف

حسب المعيار 
التقرير الدولي  9 

ريال عماني 
باآلالف

الفرق
ريال عماني 

باآلالف

1٫000398602خسارة انخفاض القيمة المحملة إلى حساب األرباح والخسائر

3,5723,245327مخصصات مطلوبة حسب البنك المركزي/محتفظ بها حسب معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 
0,790,560,23نسبة إجمالي القروض المتعثرة*

*يتم احتساب نسبة صافي القروض المتعثرة القروض والسلف المتعثرة الممولة. 

تصنيف البنك المركزي العماني
تصنيف )ريال عماني باآلالف(

معيار 
التقارير 
المالية 

الدولية 9

إجمالي 
القيمة 

الدفترية

المخصص 
طبقًا 

لمتطلبات 
البنك 

المركزي 
العماني

المخصصات 
طبقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 

الدولية 9

الفرق بين 
المخصص 

طبقًا 
لمتطلبات 

البنك 
المركزي 
العماني 

ومعيار 
التقارير 
المالية 

الدولية 9

صافي 
القيمة 

الدفترية

الحصة في 
احتياطي 
المخصص 

طبقًا 
لمتطلبات 

البنك 
المركزي 
العماني

1٢٣45)5(-)4(=)6()5(-)٣(=)7(8

-189.807٢.1٢84891.6٣9189.٣18المرحلة 1

-4.88٢)٢8(4.96٢5٢80المرحلة ٢قياسي

-78)٢6(1040٢6المرحلة ٣

-19٤.87٣٢.18٠٥9٥1٥8٥19٤.٢78مجموع فرعي

-15.6٣٢)1.164(16,9661701.٣٣4المرحلة 1

-1.607)11(1.6٣517٢9المرحلة ٢خاص

-5)1(1-6المرحلة ٣

-17.٢٤٤)1.17٦(18.٦٠71871.٣٦٣مجموع فرعي

------المرحلة 1

------المرحلة ٢دون المستوى

5181٣411٣٢14058المرحلة ٣

٥181٣٤11٣٢1٤٠٥8مجموع فرعي

------المرحلة 1

------المرحلة ٢مشكوك في تحصيله

16041٢7141٣٣5المرحلة ٣

1٦٠٤1٢71٤1٣٣٥مجموع فرعي

------المرحلة 1

------المرحلة ٢الخسارة

7٢)75()65(1.0٢01.0٣01.095المرحلة ٣

7٢)7٥()٦٥(1.٠٢٠1.٠٣٠1.٠9٥اإلجمالياإلجمالي

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع( ب 3 

يوضح الجدول التالي مقارنة المخصص المحتسب طبقً لمعيار التقارير المالية الدولية 9 والمخصص طبقً لمتطلبات البنك المركزي العماني
٣1 ديسمبر ٢٠19:

-206.7732.2981.823475204.950المرحلة 1
-6.489)39(6.59769108المرحلة 2 إجمالي القروض والسلف والتمويل

54785)57(1.8081.2051.262المرحلة 3
215.1783.5723.193379211.98685مجموع فرعي

-67.255)136(136-67.391المرحلة 1
------المرحلة 2*على المستحق من البنوك واستثمار األوراق
-5)1(1-6المرحلة 3المالية والتزامات القروض والضمانات المالية

-67.260)137(137-67,397المجموع

-274,1642,2981,959337272,205المرحلة 1
-6,489)39(6,59769108المرحلة 2المجموع

55285)58(1,8141,2051,263المرحلة 3
282,5753,5723,330242279,24685إجمالي

2٣٥التقرير السنوي لصحار الدولي 2٣٤٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع( ب 3 
يوضح الجدول التالي مقارنة المخصص المحتسب طبقً لمعيار التقارير المالية الدولية 9 والمخصص طبقً لمتطلبات البنك المركزي العماني

٣1 ديسمبر ٢018:

تصنيف البنك المركزي العماني
)ريال عماني باآلالف(

تصنيف معيار 
التقارير المالية 

الدولية 9
إجمالي 

القيمة الدفترية

المخصص 
طبقً 

لمتطلبات 
البنك المركزي 

العماني

المخصصات 
طبقً لمعيار 

التقارير المالية 
الدولية 9

الفرق بين 
المخصص 

طبقً 
لمتطلبات 

البنك المركزي 
العماني ومعيار 

التقارير المالية 
الدولية 9

صافي 
القيمة الدفترية

الحصة في 
احتياطي 

المخصص 
طبقً 

لمتطلبات 
البنك المركزي 

العماني

1٢٣45)5(-)4(=)6()5(-)٣(=)7(8

-159.4٣61.7٢84601.٢68158.976المرحلة 1

-٢0.048)1.015(٢1.٢79٢161.٢٣1المرحلة ٢قياسي

641)44(109145المرحلة ٣

180.8٢41.9451.7٣6٢09179.0881مجموع فرعي

------المرحلة 1

-15٢)7(161٢9المرحلة ٢خاص

-8)٣(٣-11المرحلة ٣

-160)10(17٢٢1٢مجموع فرعي

------المرحلة 1

------المرحلة ٢دون المستوى

44711418964٢97المرحلة ٣

44711418964٢97مجموع فرعي

------المرحلة 1

------المرحلة ٢مشكوك في تحصيله

61)49()56٣(98747٣1.0٣6المرحلة ٣

61)49()56٣(98747٣1.0٣6مجموع فرعي

------المرحلة 1

------المرحلة ٢الخسارة

-)4()4(٣8٣84٢المرحلة ٣

-)4()4(٣8٣84٢مجموع فرعي

 إجمالي القروض والسلف والتمويل

-159.4361.7284601.268158.976المرحلة 1
-20.200)1.022(21.4402181.240المرحلة 2
44869)518(1.5926261.144المرحلة 3

179.62469)272(182.4682.5722.844مجموع فرعي

-64.107)73(73-64.180المرحلة 1
------المرحلة 2*على المستحق من البنوك واستثمار األوراق
-----المرحلة 3المالية والتزامات القروض والضمانات المالية

-64.107)73(73-64.180المجموع

-223.6161.7285331.195223.083المرحلة 1
-20.200)1.022(21.4402181.240المرحلة 2المجموع

44869)518(1.5926261.144المرحلة 3
243.73169)345(246.6482.5722.917إجمالي

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع( ب 3 
فيما يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المقابل لسلفيات التمويل والمديونيات األخرى:

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1٥9.٤٣٦٢1.٤٤٠1.٥9٢18٢.٤٦8كما في 1 يناير ٢019

٤٥.٤91--٤٥.٤91أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)1٢.781()78()819()11.88٤(أصول مستبعدة أو مدفوعة - صافي

-)٣9٢()17.9٤1(18.٣٣٣تحويات إلى المرحلة 1

--٤.1٠1)٤.1٠1(تحويات إلى المرحلة ٢ 

-٦8٦)18٤()٥٠٢(تحويات إلى المرحلة ٣

٢٠٦.77٣٦.٥971.8٠8٢1٥.178في ٣1 ديسمبر ٢٠19
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

إجمالي القيمة الدفترية
اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1٣7.٣557.9181.4٢4146.667كما في 1 يناير ٢018

57.٢48--57.٢48أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)٢1.457(168)1.66٢()19.96٣(أصول مستبعدة أو مدفوعة

--)٢.698(٢.698تحويات إلى المرحلة 1

--17.88٢)17.88٢(تحويات إلى المرحلة ٢

159.456٢1.4401.59٢18٢.468في ٣1 ديسمبر ٢018
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

الخسائر االئتمانية المتوقعة
اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٤٦٠1.٢٤٠1.٠7٥٢.77٥مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 1 يناير ٢019
٦81178٦أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

٢٤7)٥1(1٢817٠أصول مستبعدة أو مدفوعة - صافي
--)1.٣٣7(1.٣٣7تحويات إلى المرحلة 1

--٦٢)٦٢(تحويات إلى المرحلة ٢
-1٤٦)٣8()1٠8(تحويات إلى المرحلة ٣

1.8٢٣1٠81.177٣.1٠8في ٣1 ديسمبر ٢٠19
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

الخسائر االئتمانية المتوقعة
اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1.751---كما في 1 يناير ٢018 
٣8---أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9  

٣041٢71.٣581.789مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المعدل كما في 1 يناير ٢018
--)٢(٢تحويات إلى المرحلة 1

--10)10(تحويات إلى المرحلة ٢
986)٢8٣(1641.105صافي المحمل للسنة

4601.٢401.075٢.775في ٣1 ديسمبر ٢018
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

2٣٧التقرير السنوي لصحار الدولي 2٣٦٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع( ب 3 

مديونيات مرابحة ب ٣-أ  
 ٣1 ديسمبر ٢٠19

تمويل ذاتي
ريال عماني باآلالف

تمويل مشترك
ريال عماني باآلالف

المجموع
ريال عماني باآلالف

1٥.٦٣٠-1٥.٦٣٠القيمة الدفترية
)٢.٠٢٣(-)٢.٠٢٣(ربح مؤجل

1٣.٦٠7-1٣.٦٠7صافي القيمة الدفترية
)٢٢٦(-)٢٢٦(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)1٥(-)1٥(الربح التعاقدي غير المدرج

1٣.٣٦٦-1٣.٣٦٦
  ══════   ══════   ══════ 

كانت مديونيات المرابحة المندرجة ضمن المرحلة ٣ كما في ٣1 ديسمبر ٢019 بمبلغ ٢9٢ ألف ريال عماني )٢018: 154 ألف ريال عماني(.

 ٣1 ديسمبر ٢018
تمويل ذاتي

ريال عماني باآلالف
تمويل مشترك

ريال عماني باآلالف
المجموع

ريال عماني باآلالف

15.481 -15.481 القيمة الدفترية
)1.9٢4(-)1.9٢4(ربح مؤجل

1٣.557 -1٣.557 صافي القيمة الدفترية
)195(- )195(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)٢(-)٢(الربح التعاقدي غير المدرج

1٣.٣60-1٣.٣60
  ══════   ══════   ══════ 

ربح مؤجل غير مطفأ
 ٣1 ديسمبر ٢018 ٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1.9٢٤1.705ربح مؤجل في بداية السنة
1.٣٥81.070الربح المؤجل خال  السنه على المبيعات

)C-1( عائدات مبيعات المرابحه خال السنه)851()1.٢٥9(

٢.٠٢٣1.9٢4الربح المؤجل في نهايه السنه

  ══════   ══════ 

ب ٣-ب  إجارة منتهية بتمليك
 ٣1 ديسمبر ٢٠19

تمويل ذاتي
ريال عماني باآلالف

تمويل مشترك
ريال عماني باآلالف

المجموع
ريال عماني باآلالف

٢٤.7٥٥٦٦.٦٥٢91.٤٠7التكلفة
)19.٠17()9.879()9.1٣8(االستهاك المتراكم

1٥.٦17٥٦.77٣7٢.٣9٠صافي القيمة الدفترية
)1.٢٢٥()1.٠٦٦()1٥9(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)٦8()٦٢()٦(الربح التعاقدي غير المدرج

1٥.٤٥٢٥٥.٦٤٥71.٠97
  ══════   ══════   ══════ 

كانت مديونيات اإلجارة المنتهية بالتمليك المندرجة ضمن المرحلة ٣ بمبلغ 1.4٢٣ ألف ريال عماني )٢018: 999  ألف ريال عماني(.

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع( ب 3 

ب ٣-ب       إجارة منتهية بتمليك )تابع(

 ٣1 ديسمبر ٢018
تمويل ذاتي

ريال عماني باآلالف
تمويل مشترك

ريال عماني باآلالف
المجموع

ريال عماني باآلالف

٢6.07550.4٣476.509التكلفة
)18.٢٢6()11.٣09()6.917(االستهاك المتراكم

19.158٣9.1٢558.٢8٣صافي القيمة الدفترية
)1.17٣()1.0٢1()15٢(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)61()60()1(الربح التعاقدي غير المدرج

19.005٣8.04457.049
  ══════   ══════   ══════ 

ب ٣-ج         استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك
 ٣1 ديسمبر ٢٠19

تمويل ذاتي
ريال عماني باآلالف

تمويل مشترك
ريال عماني باآلالف

المجموع
ريال عماني باآلالف

٦٦.٠٦٦19.٤7٤8٥.٥٤٠القيمة الدفترية
)٢8٥()٢٤()٢٦1(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)٢(-)٢(الربح التعاقدي غير المدرج

٦٥.8٠٣19.٤٥٠8٥.٢٥٣
  ══════   ══════   ══════ 

كان االستصناع الذي تتبعه إجارة منتهية بتمليك المندرج ضمن المرحلة ٣ بمبلغ 94 ألف ريال عماني كما في ٣1 ديسمبر ٢019 )٢018: 4٣ ألف ريال عماني(.

 ٣1 ديسمبر ٢018
تمويل ذاتي

ريال عماني باآلالف
تمويل مشترك

ريال عماني باآلالف
المجموع

ريال عماني باآلالف

61.0851٣.04174.1٢6القيمة الدفترية
)٢٢٢()٢5()197(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

---الربح التعاقدي غير المدرج

60.8881٣.0167٣.904
  ══════   ══════   ══════ 

2٣9التقرير السنوي لصحار الدولي 2٣٨٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع( ب 3 

ب ٣-د        المشاركة المتناقصة

 ٣1 ديسمبر ٢٠19

تمويل ذاتي
ريال عماني باآلالف

تمويل مشترك
ريال عماني باآلالف

المجموع
ريال عماني باآلالف

٤٢.٢111.٤٣٠٤٣.٦٤1القيمة الدفترية
)1.٣7٢()1٢()1.٣٦٠(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

---الربح التعاقدي غير المدرج

٤٠.8٥11.٤18٤٢.٢٦9
  ══════   ══════   ══════ 

 ٣1 ديسمبر ٢018
تمويل ذاتي

ريال عماني باآلالف
تمويل مشترك

ريال عماني باآلالف
المجموع

ريال عماني باآلالف

٣4.5451.957٣6.50٢القيمة الدفترية
)1.185()17()1.168(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)6(-)6(الربح التعاقدي غير المدرج

٣٣.٣711.940٣5.٣11
  ══════   ══════   ══════ 

استثمارات أوراق مالية ب 4 
 ٣1 ديسمبر ٢018 ٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

8.1٠٥8.099محتفظ بها بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر
1٥.٣7٢1٢.890محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

٢٣.٤77٢0.989
)45()٥٤(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

٢٣.٤٢٣٢0.944
  ══════   ══════ 

مدة شهادات الصكوك هي 5 أعوام وهي تحمل معدل ربح يتراوح من ٣.5% - 8.5% سنويً.

يتم تصنيف كافة استثمارات األوراق المالية ضمن المرحلة 1 كما في 1 يناير ٢019 و ٣1 ديسمبر ٢019. 

استثمارات أوراق مالية )تابع( ب 4 
فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

المرحلة 1
ريال عماني 

باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني 

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني 

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني 

باآلالف

٤٥--٤٥الرصيد في بداية السنة
9--9صافي المحمل للفترة

٥٤--٥٤في ٣1 ديسمبر ٢٠19
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

المرحلة 1
ريال عماني باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني باآلالف

----الرصيد في بداية الفترة
٢4--٢4أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المعدل

٢4--٢4كما في 1 يناير ٢018

٢1--٢1صافي المحمل للفترة

45--45في ٣1 ديسمبر ٢018
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

ب 5       ممتلكات وآالت ومعدات
برمجيات

حاسب آلي
ريال عماني 

باآلالف

أثاث وتركيبات
ريال عماني 

باآلالف

معدات مكتبية 
ريال عماني 

باآلالف

سيارات
ريال عماني 

باآلالف

أعمال رأسمالية  
قيد اإلنجاز

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

التكلفة: 
1.117٦8٦٥٣٦1٢٤1٠1٢.٥٦٤في 1 يناير ٢019

٢٦٥)1٠1(1٣٤1٦7٤91٦إضافات
٣٣--٤٢9-استبعادات/تحويات

٢.8٦٢-1.٢٥18٥7٦1٤1٤٠كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19
══════  ══════  ══════   ══════   ══════   ══════ 

االستهالك المتراكم:
)1.٤٣8(-)98()٣٦1()٣9٦()٥8٣(في 1 يناير ٢019

)٢97(-)9()7٣()9٤()1٢1(المحمل للعام
)٣٢(--)٢8()٤(-استبعادات/تحويات

)1.7٦7(-)1٠7()٤٦٢()٤9٤()7٠٤(كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19
  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 

1.٠9٥-٥٤7٣٦٣1٥٢٣٣صافي القيمة الدفترية في٣1 ديسمبر ٢٠19
  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 

برمجيات
حاسب آلي

ريال عماني باآلالف
أثاث وتركيبات

ريال عماني باآلالف
معدات مكتبية 

ريال عماني باآلالف
سيارات

ريال عماني باآلالف

أعمال رأسمالية  
قيد اإلنجاز

ريال عماني باآلالف
المجموع

ريال عماني باآلالف

التكلفة: 
454996٢٢.٣15 600 1.100 في 1 يناير ٢018

171589٢1٢101٣80إضافات
)1٣1()6٢(1٣)10()7٢(-استبعادات/تحويات

1.1176865٣61٢4101٢.564كما في ٣1 ديسمبر ٢018
  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 

االستهاك المتراكم:
)1.٢18(-)8٢( )٢97( )٣71( )468(في 1 يناير ٢018

)٢9٣(-)1٣()74()91()115(المحمل للعام
7٣-)٣(6610-استبعادات/تحويات

)1.4٣8(-)98()٣61()٣96()58٣(كما في ٣1 ديسمبر ٢018
  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 

5٣4٢90175٢61011.1٢6صافي القيمة الدفترية في ٣1 ديسمبر ٢018 
  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 

2٤1التقرير السنوي لصحار الدولي 2٤0٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

أصول أخرى ب 6 

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1.٤117٣9أرباح/إيجارات مستحقة القبض
٣71-القابل لاسترداد من المركز الرئيسي

187-دفعه مقدمه مقابل تمويل
-8٤9الحق في استخدام األصول

1.٢7٤1.107أخرى

٣.٥٣٤٢.404
  ══════   ══════ 

ب 7  ودائع وكالة
٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

بالعملة المحلية:
٥.٠٠٠5.000- بنوك

1٤8.٢9996.5٢5- شركات وأفراد
بالعملة األجنبية:

1٠.٥887.70٣- بنوك
1٠.٥٣9٢4.148- شركات وأفراد

17٤.٤٢٦1٣٣.٣76
  ══════   ══════ 

تشتمل ودائع الوكالة على تسهيات متنوعة ذات معدل ربح ثابت يتراوح من 1.٢٪ إلى 4.75٪ يتراوح استحقاق 
دائنيات الوكالة بين أسبوع واحد و 85 شهرًا.

حسابات العمالء وحسابات أخرى ب 8 
٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

الحسابات حسب الطبيعة:
1٢.٣٥911.٢57- جارية

٥.1٢٦7.911- هامش

17.٤8٥19.168
  ══════   ══════ 

التزامات أخرى ب 9 
٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٥٥8٢أرباح/أتعاب مستحقة الدفع
٤٣8٢57مستحقات الموظفين

18٦106مستحق الدفع لشركة تكافل 
8٢1٣مخصص خسائر االئتمان المتوقعة اللتزامات سلفيات تمويل وضمانات مالية

1.٣٠٠1.197مستحقات أخرى ومخصصات ودائنيات
1٦٢-

أداة مستحقة للدفع
٢.٢٢٣1.655

  ══════   ══════ 

التزامات أخرى )تابع( ب 9 

فيما يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة المقابل لها على التزامات سلفيات التمويل والضمانات المالية:

إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

٣٣.٣٤٦--٣٣.٣٤٦كما في 1 يناير ٢019
٢٢.٤1٤--٢٢.٤1٤أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)17.1٢٥(--)17.1٢٥(أصول مستبعدة أو مدفوعة
----تحويات إلى المرحلة 1

----تحويات إلى المرحلة ٢
-٦-)٦(تحويات إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

٦٣8.٦٣٥-٣8.٦٢9في ٣1 ديسمبر ٢٠19

  ══════   ══════   ══════   ══════ 

إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

٣٢.570--٣٢.570كما في 1 يناير ٢018
٢.1٣1--٢.1٣1أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)1.٣55(--)1.٣55(أصول مستبعدة أو مدفوعة
----تحويات إلى المرحلة 1

----تحويات إلى المرحلة ٢
----تحويات إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

٣٣.٣46--٣٣.٣46في ٣1 ديسمبر ٢018

  ══════   ══════   ══════   ══════ 

مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

1٣--1٣كما في 1 يناير ٢019
7--7أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

٦٢--٦٢أصول مستبعدة أو مدفوعة
----تحويات إلى المرحلة 1

----تحويات إلى المرحلة ٢
-1-)1(تحويات إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

18٢-81في ٣1 ديسمبر ٢٠19

  ══════   ══════   ══════   ══════ 

مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة
المرحلة 1

ريال عماني
باآلالف

المرحلة ٢
ريال عماني

باآلالف

المرحلة ٣
ريال عماني

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

----كما في بداية السنة 
7--7أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية 9 

7--7مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المعاد إدراجه كما في 1 يناير ٢018
6--6صافي المحمل للفترة

1٣--1٣في ٣1 ديسمبر ٢018
  ══════   ══════   ══════   ══════ 

2٤٣التقرير السنوي لصحار الدولي 2٤2٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار ب 1٠ 

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

٢9.18٢40.7٣6حسابات ادخار

٥٢48حسابات ألجل

٢9.18740.984

  ══════   ══════ 

إن حسابات حملة حسابات االستثمارات غير المقيدة هي أموال يستثمرها العماء وفق مبدأ المضاربة لتشكيل قاعدة من األموال. تتم إضافة أموال حملة 
الحسابات االستثمارية إلى أموال البنك بغرض االستثمار دون منح األولوية ألي طرف في أغراض االستثمار وتوزيع األرباح.

اإليداعات ألجل هي إيداعات يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفقً لشروط معينة.

إن حصة المضارب في أرباح استثمارات حقوق ملكية حملة حسابات االستثمار تصل إلى 70% كحد أقصى )٢018: 70%( وفق شروط اتفاقيات حملة حسابات 
االستثمار.

خال السنة، لم تقم النافذة بتحميل أي مصروفات إدارية على القاعدة.

 نطاق المنتج
معدل المشاركة 

 متوسط
 المعدل المكتسب

0.68%17ادخار – ريال عماني

0.٢٢%7ادخار – درهم إماراتي

0.٣0%7ادخار – دوالر أمريكي

0.00%10لمدة 6 أشهر

0.74%18لمدة 1٢ شهرًا

حقوق الماّلك  ب 11 

رأس المال الُمعين )أ ( 

 كمـــا هـــو مطلـــوب وفقـــً للبنديـــن ٣-5-1-٢ و ٣-5-1-٣ مـــن المـــادة 1- بعنـــوان »متطلبـــات الترخيـــص« لإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية، خصـــص المركـــز الرئيســـي

ـــام المركـــز الرئيســـي الحقـــً بتخصيـــص رأســـمال إضافـــي  ـــة والتـــي جمعهـــا المركـــز الرئيســـي مـــن خـــال حقـــوق إصـــدار األســـهم. كمـــا ق ـــى النافـــذة فـــي البداي ـــي إل ـــال عمان 10 مليـــون ري

ـــال عمانـــي( إلـــى النافـــذة. نتيجـــة لذلـــك، بلـــغ رأس المـــال الُمعيـــن للنافـــذة ٢5  ـــال عمانـــي )٢018: 4 مليـــون ري إلـــى النافـــذة وقـــام خـــال ســـنة ٢019 بتخصيـــص رأســـمال بقيمـــة 5 مليـــون ري

ـــي(. ـــال عمان ـــي كمـــا فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019 )٢018: ٢5 مليـــون ري ـــال عمان مليـــون ري

االحتياطي القانوني  )ب( 

ـــكل ســـهم كرســـوم إصـــدار. إذا  ـــغ إضافـــي فـــي حـــدود ٢% مـــن القيمـــة االســـمية للســـهم ل ـــي لعـــام 1974، يجـــوز تخصيـــص »مبل ـــة الُعمان ـــون الشـــركات التجاري وفقـــً للمـــادة 78 مـــن قان

تـــم إصـــدار األســـهم بقيمـــة أعلـــى مـــن القيمـــة االســـمية، يجـــب إضافـــة مبلـــغ الزيـــادة، بعـــد اقتطـــاع مصروفـــات اإلصـــدار، إمـــا لاحتياطـــي القانونـــي أو االحتياطـــي الخـــاص الـــذي ســـيتم 

ـــى  ـــة »النافـــذة« إل ـــه خـــال فتـــرة بداي ـــذي قـــام البنـــك بتحصيل ـــغ مـــن متحصـــات اإلصـــدار ال ـــادة المبل ـــل صافـــي زي ـــي قامـــت النافـــذة بتحوي ـــون«، وبالتال إنشـــاؤه وفقـــً للمـــادة 106 مـــن القان

االحتياطـــي القانونـــي. 

االحتياطي العام  )ج( 

يمثل هذا االحتياطي األرباح المحتجزة المخصصة من قبل المكتب الرئيسي. 

حقوق الماّلك )تابع( ب 11 

احتياطي انخفاض القيمة )د( 

يتطلـــب تعميـــم البنـــك المركـــزي العمانـــي رقـــم »BM1149« مـــن النافـــذة إنشـــاء احتياطـــي للفـــرق بيـــن المخصصـــات طبقـــً لتعليمـــات البنـــك المركـــزي 
العمانـــي والمخصصـــات المحتســـبة طبقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة 9 فـــي حالـــة إذا كانـــت المخصصـــات طبقـــً لمتطلبـــات البنـــك المركـــزي العمانـــي 
أعلـــى مـــن المخصصـــات طبقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة 9. وتعتبـــر المخصصـــات طبقـــً لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة 9 أعلـــى مـــن المخصصـــات 

 المحتسبة طبقً لتوجيهات البنك المركزي العماني كما في ٣1 ديسمبر ٢019. وبالتالي لم يتم إنشاء احتياطي النخفاض القيمة. 

التزامات وارتباطات عرضية ب 1٢ 

التزامات عرضية ب 1-1٢ 

تـــؤدي خطابـــات االعتمـــاد المســـتندي والضمانـــات القائمـــة المســـتقلة إلـــى ارتبـــاط البنـــك بالدفـــع بالنيابـــة عـــن عمـــاء فـــي حالـــة عجـــز العميـــل عـــن األداء بموجـــب 
بنـــود العقـــد.

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٢9.07٣ ٥.٤78ضمانات

٢9.٠٦٤٣.٢٢8خطابات اعتمادات 

٣٤.٥٤٢٣٢.٣01

ارتباطات ب 1٢-٢  

تتضمـــن االرتباطـــات المتعلقـــة باالئتمـــان االرتباطـــات بمنـــح االئتمـــان وخطابـــات االعتمـــاد المســـتقلة والضمانـــات التـــي تـــم تصميمهـــا للوفـــاء بمتطلبـــات عمـــاء 
البنـــك. بالنســـبة لارتباطـــات بمنـــح االئتمـــان فهـــي تمثـــل االرتباطـــات التعاقديـــة لتقديـــم التمويـــل والســـلفيات. فـــي العـــادة تكـــون لارتباطـــات تواريـــخ انتهـــاء ثابتـــة 
أو شـــروط إنهـــاء أخـــرى وهـــي تتطلـــب دفـــع رســـوم عنهـــا. حيـــث إن تلـــك االرتباطـــات قـــد تنتهـــي بـــدون الســـحب منهـــا لـــذا ليـــس بالضـــرورة أن يمثـــل إجمالـــي مبالـــغ 

العقـــد التزامـــات التدفـــق النقـــدي المســـتقبلية.

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٤.٠9٣1.045ارتباطات متعلقة باالئتمان
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

أطراف ذات عالقة ب 13 
فـــي ســـياق األعمـــال االعتياديـــة، تقـــوم النافـــذة بإجـــراء معامـــات مـــع بعـــض أعضـــاء مجلـــس إدارتهـــا ومســـاهميها وإدارتهـــا العليـــا والمركـــز الرئيســـي ومجلـــس 
الرقابـــة الشـــرعية ومراجـــع التوافـــق مـــع الشـــريعة والشـــركات التـــي يكـــون لهـــم فيهـــا مصالـــح هامـــة. تتـــم هـــذه المعامـــات علـــى أســـاس التعامـــات المتكافئـــة 

ويتـــم اعتمادهـــا مـــن قبـــل إدارة النافـــذة ومجلـــس اإلدارة. 

فيما يلي إجمالي مبالغ األرصدة واإليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العاقة:

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

-1٠تمويل وسلفيات )الرصيد في نهاية السنة(
--تمويل وسلفيات مصروفة خال السنة
)٣٢(-تمويل وسلفيات مسددة خال السنة

-٢81الودائع )الرصيد في نهاية السنة(
-٥8ودائع مستلمة خال السنة
-)٣٦( ودائع مدفوعة خال السنة

-- أرباح على تمويات وسلفيات )خال السنة(
-)7( مصروفات أرباح )خال السنة(

مكافآت اإلدارة العليا
118٢10رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

أتعاب حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة
٤747أتعاب حضور جلسات ومكافأت ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية

معامالت مع المركز الرئيسي
٣٢٥5أرباح مدفوعة على اقتراضات وكالة

1٦٢16٢أتعاب على خط التزام

األدوات المالية المشتقة  ب 14 
ــي  ــد مالـ ــي عقـ ــتقة هـ ــة المشـ ــتقة. األداة الماليـ ــة مشـ ــن أدوات ماليـ ــي تتضمـ ــات التـ ــواع المعامـ ــن أنـ ــد مـ ــذة بالعديـ ــط النافـ ــادي، ترتبـ ــاط االعتيـ ــار النشـ ــي إطـ فـ
ــذه األدوات  ــدرج هـ ــر. تـ ــتداللي أو المؤشـ ــدل االسـ ــة أو المعـ ــن األدوات الماليـ ــر مـ ــد أو أكثـ ــعر واحـ ــي سـ ــركات فـ ــى التحـ ــات علـ ــه المدفوعـ ــد فيـ ــن تعتمـ ــن طرفيـ بيـ
المشـــتقة بالقيمـــة العادلـــة. القيمـــة العادلـــة لـــأداة المشـــتقة هـــي مـــا يســـاوي الربـــح أو الخســـارة غيـــر المدرجيـــن مـــن المقارنـــة مـــع الســـوق بالنســـبة لـــأداة المشـــتقة 
باســـتخدام األســـعار الســـائدة بالســـوق أو أســـاليب التســـعير الداخليـــة. تـــدرج األربـــاح أو الخســـائر غيـــر المحققـــة فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل. تـــم وصـــف األدوات الماليـــة 

المشـــتقة المســـتخدمة مـــن جانـــب النافـــذة أدنـــاه:

أنواع منتجات األدوات المالية المشتقة ب 1-1٤ 

عقـــود العملـــة اآلجلـــة )الوعـــد( هـــي اتفاقيـــات تعاقديـــة بيـــن األطـــراف لشـــراء عملـــة واحـــدة مقابـــل بيـــع عملـــة أخـــرى بســـعر محـــدد يتـــم ســـداده بتاريـــخ القيمـــة 
اآلجلة/المســـتقبلية. إن معـــدل صـــرف العملـــة المســـتخدم فـــي المعاملـــة يطلـــق عليـــه اســـم معـــدل الصـــرف اآلجـــل.

ـــة وإدارة الســـيولة بكفـــاءة مـــن خـــال إتاحـــة فرصـــة للنافـــذة إليداع/اســـتثمار الســـيولة  ـــرام هـــذه العقـــود للتحـــوط مـــن مخاطـــر تقلـــب معـــدالت صـــرف العمل يتـــم إب
ـــدى بنـــوك أجنبيـــة أو ســـحب األمـــوال مـــن بنـــوك أجنبيـــة فـــي حـــال حـــدوث نقـــص فـــي الســـيولة. الفائضـــة ل

كجـــزء مـــن إدارة األصـــول والمطلوبـــات لـــدى النافـــذة، تســـتعين النافـــذة بالمشـــتقات ألغـــراض التحـــوط للحـــد مـــن التعـــرض لمخاطـــر العملـــة ومخاطـــر معـــدالت الربـــح. 
ويتحقـــق هـــذا عـــن طريـــق التحـــوط ألدوات ماليـــة محـــددة والمعامـــات المتوقعـــة وكذلـــك تطبيـــق تحـــوط اســـتراتيجي تجـــاه كافـــة االنكشـــافات المتعلقـــة ببيـــان 

المركـــز المالـــي.

األدوات المالية المشتقة )تابع( ب 14 

أنواع منتجات األدوات المالية المشتقة )تابع(  ب 1-1٤ 

كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19

القيمة االسمية حسب المدة حتى االستحقاق

1 - ٥ سنوات٣ إلى 1٢ شهرًاخالل ٣ أشهرالقيمة االسمية
ريال عماني

باآلالف
ريال عماني

 باآلالف
ريال عماني

باآلالف
ريال عماني

باآلالف

1٠٣.18٣7٣.98٥19.٣9٥9.8٠٣عقود شراء عمات أجنبية آجلة

  ══════   ══════   ══════   ══════ 
1٠٣.18٣7٣.98٥19.٣9٥9.8٠٣عقود بيع عمات أجنبية آجلة

  ══════   ══════   ══════   ══════ 

كما في ٣1 ديسمبر ٢018

القيمة االسمية حسب المدة حتى االستحقاق
1 - 5 سنوات٣ إلى 1٢ شهرًاخال ٣ أشهرالقيمة االسمية

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
 باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

-14٢.86٣90.5٢85٢.٣٣5عقود شراء عمات أجنبية آجلة

  ══════   ══════   ══════   ══════ 
-14٢.86٣90.5٢85٢.٣٣5عقود بيع عمات أجنبية آجلة

  ══════   ══════   ══════   ══════ 

يعتبر المركز الرئيسي الطرف المقابل الرئيسي في العقود اآلجلة.

إيرادات من أنشطة التمويل ج 1 
               

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

1.٢٥9851المرابحة
٣.9٤٦٣.4٣٣اإلجارة المنتهية بالتمليك

٤.٤9٥٣.146استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
1.11٣1.006المشاركة المتناقصة

1٠.81٣8.4٣6

  ══════   ══════ 
٢.٢5٢              ٣.1٢٥إيرادات من أصول التمويل المشترك

6.184              7.٦88إيرادات من أصول التمويل الذاتي 

1٠.81٣              8.4٣6

  ══════   ══════ 

ج 2  إيرادات من أنشطة االستثمار

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٣٥٤٢05اإليرادات من اإليداعات بين البنوك مع البنوك اإلسامية
1.٢٣79٣0الدخل من االستثمار في أدوات الدين 

1.٥911.1٣5

  ══════   ══════ 

2٤٧التقرير السنوي لصحار الدولي 2٤٦٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

أرباح مدفوعة ج 3  
٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالف
٣1 ديسمبر ٢018

ريال عماني باآلالف

771744من وديعة مضاربة

من وديعة وكالة:
٥.٢7٤٣.868-  عماء
٥٠٥٣0٢- بنوك

٥.7794.170

٦.٥٥٠4.914

  ══════   ══════ 

إيرادات أخرى ج 4 
٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

ريال عماني باآلالف

8٠٥555صافي رسوم وعموالت

-7خسارة من بيع أصول ثابتة

)٢85(٦٠خسارة استثمارات أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة - محققة

)7(-أخرى

87٢٢6٣

  ══════   ══════ 

مصروفات تشغيل أخرى ج 5 
٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018

ريال عماني باآلالف

1.8٣٣1.114تكاليف تشغيل وإدارة

٣٥7٢77تكاليف التأسيس

٤750مكافأة وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية

٢.٢٣71.441

  ══════   ══════ 

د  إدارة المخاطر المالية
 

د 1          مخاطر االئتمان

د 1-1           مخاطر االئتمان في منتجات التمويل

تنشـــأ مخاطـــر االئتمـــان مـــن تمويـــل المديونيـــات وعقـــود اإليجـــار )علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، المرابحـــة والمشـــاركة المتناقصـــة واالســـتصناع واإلجـــارة( وتمويـــل رأس المـــال العامـــل 

)علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر الســـلم(. تعمـــل النافـــذة كممـــول ومـــزود ورب المـــال والمســـاهم بـــرأس المـــال فـــي اتفاقيـــة المشـــاركة. تعـــرض النافـــذة نفســـها لمخاطـــر فشـــل األطـــراف 

المقابلـــة فـــي الوفـــاء بالتزاماتهـــم حســـب شـــروط اســـتام الدفعـــة المؤجلـــة وعمـــل أو تســـليم لأصـــل

تديـــر النافـــذة مخاطـــر االئتمـــان وتراقبهـــا بوضـــع حـــدود علـــى مقـــدار المخاطـــر التـــي ترغـــب بقبولهـــا بالنســـبة للمبالـــغ واألطـــراف المقابلـــة وأنـــواع المنتجـــات والمنطقـــة الجغرافيـــة 

وقطـــاع الصناعـــة. وقامـــت بإنشـــاء عمليـــة مراجعـــة جـــودة االئتمـــان لتوفيـــر تحديـــد مبكـــر للتغيـــرات المحتملـــة فـــي الجـــودة االئتمانيـــة لأطـــراف المقابلـــة بمـــا فيهـــا مراجعـــات الضمانـــات 

المنتظمـــة. وتنشـــأ حـــدود األطـــراف المقابلـــة باســـتخدام نظـــام تصنيـــف مخاطـــر االئتمـــان التـــي تخصـــص لـــكل طـــرف مقابـــل تصنيـــف مخاطـــر. تخضـــع تصنيفـــات المخاطـــر للمراجعـــة 

ـــرة مراجعـــة وتحليـــل االئتمـــان. وســـيتم اعتمـــاد أي تغييـــرات فـــي سياســـة مخاطـــر االئتمـــان مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة. المنتظمـــة مـــن قبـــل دائ

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

مخاطر االئتمان في منتجات التمويل )تابع( د 1-1  

إن حـــدود المخاطـــر مبنيـــة علـــى المخاطـــر اإلجماليـــة لأطـــراف المقابلـــة وأيـــة كيانـــات ذات صلـــة. وتتـــم مراجعـــة عقود/تســـهيات الشـــركات علـــى أســـاس ســـنوي 
ـــرة مراجعـــة وتحليـــل االئتمـــان. مـــن قبـــل دائ

لتغطيـــة المخاطـــر غيـــر المتوقعـــة، التـــي تتســـبب فـــي نضـــوب التدفقـــات النقديـــة، يتـــم اتخـــاذ االســـتثمارات الملموســـة اإلضافيـــة كضمـــان مثـــل العقـــارات أو حصـــص 
حقـــوق الملكيـــة. تطبـــق النافـــذة توجيهـــات بخصـــوص قبـــول فئـــات معينـــة مـــن ســـبل تخفيـــف مخاطـــر االئتمـــان بالضمانـــات. فيمـــا يلـــي األنـــواع األساســـية مـــن 

الضمانات للتمويات والسلفيات هي: 

الرهونات على األصول وفقً التفاقيات المرابحة.   •

ملكية/سند ملكية األصول وفقً لتمويل اإلجارة واالستصناع.   •

ملكية/سند ملكية األصول وفقً لترتيب االستصناع.   •

إدارة مخاطر االئتمان       د 1-٢  

تتـــم متابعـــة كافـــة تمويـــات وســـلفيات النافـــذة بانتظـــام للتأكـــد مـــن االلتـــزام بشـــروط الســـداد المحـــددة. يتـــم تصنيـــف هـــذه التمويـــات والســـلفيات إلـــى إحـــدى 
فئـــات تصنيفـــات المخاطـــر الخمـــس وهـــي: معياريـــة وخاصـــة وغيـــر معياريـــة ومشـــكوك فـــي تحصيلهـــا وخســـارة كمـــا حددتهـــا نظـــم وتوجيهـــات البنـــك المركـــزي 

ـــرة المختصـــة بالنشـــاط.  الُعمانـــي. وتقـــع مســـؤولية تحديـــد الحســـابات غيـــر المنتظمـــة وتصنيفهـــا علـــى عاتـــق الدائ

فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير:

٣1 ديسمبر ٢٠19

)ريال عماني باآلالف(
 مديونيات

المرابحة
إجارة منتهية 

بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

إيداعات 
الوكالة 

 واألرصدة
لدى البنوك

أوراق الدين 
المجموعالمالية

1٢.987٦7.٤7٣8٣.٦٣٠٤٢.٦8٣٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٣٥.٤8٠المرحلة 1

٦.٥97--٣٢8٣.٤9٥1.81٦9٥8المرحلة ٢

1.8٠8---٢9٢1.٤٢٢9٤المرحلة ٣

1٣.٦٠77٢.٣9٠8٥.٥٤٠٤٣.٦٤1٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٤٣.88٥اإلجمالي 

  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 

٣1 ديسمبر ٢018

)ريال عماني باآلالف(
 مديونيات
 المرابحة

إجارة منتهية 
بالتمليك

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
مشاركة 
متناقصة

 إيداعات
 الوكالة

  واألرصدة
لدى البنوك

أوراق الدين 
المجموعالمالية

1٢.96654.٣٢87٣.٢8518.8589.845٢0.989190.٢71المرحلة 1
٢1.440--4٣7٢.95679817.٢49المرحلة ٢
1.59٢--1549994٣٣96المرحلة ٣

1٣.55758.٢8٣74.1٢6٣6.50٣9.845٢0.989٢1٣.٣0٣اإلجمالي 
  ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════   ══════ 

2٤9التقرير السنوي لصحار الدولي 2٤٨٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(          د 

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

إدارة مخاطر االئتمان )تابع( د 1-٢ 

إن الحـــد األقصـــى لمخاطـــر االئتمـــان قبـــل الضمـــان المحتفـــظ بهـــا أو تحســـينات االئتمـــان األخـــرى لكافـــة األصـــول بالميزانيـــة العموميـــة يرتكـــز علـــى صافـــي القيمـــة 
ـــي. ـــة كمـــا أدرجـــت ببيـــان المركـــز المال الدفتري

إن الحـــد األقصـــى مـــن مخاطـــر االئتمـــان المتعلـــق بالبنـــود خـــارج الميزانيـــة العموميـــة حســـب إرشـــادات بـــازل ٢ مبيـــن باإليضـــاح د6. وتمثـــل المبالـــغ المبينـــة باإليضـــاح 
رقـــم د 6 ســـيناريو أســـوأ االحتمـــاالت للتعـــرض لمخاطـــر االئتمـــان كمـــا فـــي ٣1 ديســـمبر ٢019 دون األخـــذ باالعتبـــار أيـــة ضمـــان محتفـــظ بـــه أو أي تحســـينات ائتمـــان 

أخـــرى مرفقـــة.

تحليل تصنيف االئتمان د 1-٣ 

 يبيـــن الجـــدول التالـــي تحليـــًا ألوراق الديـــن الماليـــة وســـندات الخزانـــة وإجمالـــي اإليداعـــات والســـندات األخـــرى المؤهلـــة حســـب تقييـــم وكالـــة التصنيـــف فـــي
 ٣1 ديسمبر ٢018 استنادًا إلى تصنيفات وكالة موديز أو ما يعادلها:

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني  باآلالفريال عماني باآلالف

A3 إلى A1٢8٤4.845

Baa3 إلى Baa1٥.٠٠٠       5.000

-Ba إلى +Ba8.1٠٥8.099

1٥.٣181٢.845سيادي

٢8.7٠7٣0.789

  ══════   ══════ 

تجري النافذة تقييمً مستقًا استنادًا إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون طرف مقابل ما غير مصنف.

فيما يلي فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك باإلضافة إلى معامل احتمالية التعثر المتعلق بها:

 
نطاق معامل احتمالية التعثر  )٪(بيان فئة التصنيف الداخليفئات التصنيف الداخلي

0.10٪ إلى ٢.00٪فئة االستثمار1 – 6

٣.70٪دون فئة االستثمار7

6.60٪  إلى ٢0.00٪غير منتظم8 - 10

إدارة المخاطر المالية )تابع(          د 

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

تحليل تصنيف االئتمان )تابع( د 1-٣ 

يوضح الجدول التالي الجودة االئتمانية حسب فئة األصل المالي استنادًا إلى تصنيفات االئتمان الداخلي:

٣1 ديسمبر ٢٠19

)ريال عماني باآلالف(
 مديونيات

مرابحة

إجارة 
منتهية 

بالتمليك 

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

إيداعات 
الوكالة 

واألرصدة 
لدى البنوك

 أوراق
الدين 

المجموعالمالية

المرحلة 1 )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار 1٢ 
شهرًا(

1٢.987٦7.٤7٣8٣.٦٣٠٤٢.8٦٣٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٣٥.٤8٠فئة االستثمار
-------دون فئة االستثمار

1٢.987٦7.٤7٣8٣.٦٣٠٤٢.8٦٣٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٣٥.٤8٠القيمة الدفترية

المرحلة ٢ )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
عمر األداة ولكن غير منخفضة القيمة االئتمانية(

-------فئة االستثمار
٦.٥97--٣٢8٣.٤9٥1.81٦9٥8دون فئة االستثمار

٦.٥97--٣٢8٣.٤9٥1.81٦9٥8القيمة الدفترية

المرحلة ٣ )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
عمر األداة ومنخفضة القيمة االئتمانية(

1.8٠8---٢9٢1.٤٢٢9٤منخفضة القيمة

1٣.٦٠77٢.٣9٠8٥.٥٤٠٤٣.8٢1٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٤٣.88٥

٣1 ديسمبر ٢018

)ريال عماني باآلالف(
 مديونيات

مرابحة
إجارة منتهية 

بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك 

مشاركة 
متناقصة

إيداعات 
الوكالة 

واألرصدة لدى 
البنوك

 أوراق
المجموعالدين المالية

المرحلة 1 )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار 1٢ شهرًا(
1٢.96654.٣٢87٣.٢8518.8589.845٢0.989190.٢71فئة االستثمار

-------دون فئة االستثمار

1٢.96654.٣٢87٣.٢8518.8589.845٢0.989190.٢71القيمة الدفترية

المرحلة ٢ )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة 
ولكن غير منخفضة القيمة االئتمانية(

-------فئة االستثمار
٢1.440--4٣7٢.95679817.٢49دون فئة االستثمار

٢1.440--4٣7٢.95679817.٢49القيمة الدفترية

المرحلة ٣ )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة 
ومنخفضة القيمة االئتمانية(

1.59٢--1549994٣٣96منخفضة القيمة

1٣.55758.٢8٣74.1٢6٣6.50٣9.845٢0.989٢1٣.٣0٣

══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

مخصصات االنخفاض في القيمة د 1-٤ 
تقـــوم النافـــذة بتكويـــن مخصـــص لحســـاب خســـائر االنخفـــاض فـــي القيمـــة الـــذي يمثـــل تقديرهـــا للخســـائر المتكبـــدة فـــي محفظـــة التمويـــات والســـلفيات. وعناصـــر 
هـــذا المخصـــص هـــي بنـــود الخســـارة المحـــددة المتعلقـــة باالنكشـــافات الهامـــة الفرديـــة ومخصـــص خســـائر مجمـــع للتمويـــات والســـلفيات الـــذي يتـــم تكوينـــه 
ــردي  ــم فـ ــع لتقييـ ــي تخضـ ــات التـ ــك التمويـ ــن تلـ ــا عـ ــم تحديدهـ ــم يتـ ــن لـ ــا ولكـ ــم تكبدهـ ــي تـ ــائر التـ ــق بالخسـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــول المتجانسـ ــن األصـ ــة مـ لمجموعـ

لانخفـــاض فـــي القيمـــة.  

د 1-٥      سياسة 

الشطـب

تقـــوم النافـــذة بشـــطب رصيـــد التمويـــل والســـلفيات/الضمان )وأي مخصصـــات ذات صلـــة بخســـائر االنخفـــاض فـــي القيمـــة( عندمـــا تحـــدد النافـــذة بـــأن التمويـــل 
والســـلفيات/الضمان غيـــر قابـــل للتحصيـــل. يتـــم التوصـــل إلـــى هـــذا التحديـــد بعـــد دراســـة المعلومـــات مثـــل حـــدوث تغيـــرات هامـــة فـــي المركـــز المالـــي للمقتـــرض/ 
الُمصـــدر بالصـــورة التـــي يصبـــح مـــن غيـــر الممكـــن للمقتـــرض أو الُمصـــدر دفـــع أي التـــزام أو أن تكـــون حصيلـــة الضمـــان غيـــر كافيـــة لتغطيـــة االنكشـــاف الكامـــل 
للمخاطـــر. بالنســـبة للتمويـــات القياســـية ذات األرصـــدة األصغـــر قيمـــة، تســـتند قـــرارات الشـــطب عمومـــً إلـــى حالـــة التأخـــر فـــي الســـداد المحـــدد فيمـــا يتعلـــق بأحـــد 

المنتجـــات.

ســـيتم االحتفـــاظ باألصـــول أو ملكيـــة األصـــول برعايـــة النافـــذة أو لـــدى أميـــن معتمـــد مـــن قبـــل النافـــذة. يتـــم اتخـــاذ إجـــراءات الزمـــة لضمـــان االحتفـــاظ باألصـــول بوضـــع 
يمكـــن اســـتخدامها بـــه.

يتطلـــب اإلفـــراج عـــن الضمانـــات دون الســـداد الكامـــل لكافـــة االلتزامـــات ذات الصلـــة تصريحـــً بنفـــس مســـتوى الـــذي اعتمـــد وأقـــر منـــح التســـهيل. يســـمح باســـتبدال 
الضمـــان إذا كان الضمـــان الجديـــد ســـيقلل مـــن تعـــرض النافـــذة للمخاطـــر باألخـــذ فـــي االعتبـــار المتطلبـــات التنظيميـــة.

عندما يتم اإلفراج عن الضمان وتحريره للعميل، تحصل دائرة إدارة االئتمان وتحتفظ في سجاتها بإقرار استام من العميل أو ممثله المصرح له.  

فيما يلي تقدير للقيمة العادلة للضمان والتعزيزات التأمينية األخرى المحتفظ بها مقابل التمويات والسلفيات:

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٣99.٥٣8٣55.505عقار
--حقوق ملكية

٣99.٥٣8٣55.505
  ══════   ══════ 

ـــه لدفـــع النقـــد أو تقديـــم االســـتثمارات أو األصـــول األخـــرى كمـــا هـــو  مخاطـــر الســـداد هـــي مخاطـــر الخســـارة التـــي تعـــزى إلـــى عجـــز الطـــرف اآلخـــر عـــن الوفـــاء بالتزامات
ـــً فـــي تاريـــخ التســـوية. متفـــق عليـــه تعاقدي

كمـــا هـــي الحـــال عمومـــً للعمليـــات التجاريـــة بالعمـــات األجنبيـــة، فإنـــه علـــى الرغـــم مـــن اســـتيفاء كا الطرفيـــن لمتطلبـــات المعاملـــة فـــي تاريـــخ التســـوية كمـــا هـــو 
متعـــارف عليـــه طبقـــً للممارســـات بيـــن األطـــراف المتاجـــرة )الســـداد الحـــر(، ثمـــة مخاطـــر مرتبطـــة باختـــاف النطاقـــات الزمنيـــة. فـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت يجـــب تخفيـــف 

مخاطـــر الســـداد مـــن خـــال إبـــرام اتفاقيـــات تقـــاص للمدفوعـــات ثانيـــة األطـــراف.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التركيزات د 1-٦ 

تنشـــأ التركيـــزات لمخاطـــر االئتمـــان عندمـــا يشـــترك عـــدد مـــن األطـــراف المقابلـــة فـــي أنشـــطة عمـــل مشـــابهة أو أنشـــطة فـــي نفـــس المنطقـــة الجغرافيـــة أو تكـــون 
لهـــم خصائـــص اقتصاديـــة مشـــابهة يمكـــن أن تؤثـــر علـــى قدرتهـــم علـــى الوفـــاء بااللتزامـــات التعاقديـــة بشـــكل مشـــابه بســـبب التغيـــرات فـــي الظـــروف االقتصاديـــة 
والسياســـية والظـــروف األخـــرى. وتشـــير التركيـــزات بمخاطـــر االئتمـــان إلـــى الحساســـية النســـبية ألداء النافـــذة تجـــاه التطـــورات التـــي تؤثـــر علـــى مجـــال عمـــل معيـــن 

أو موقـــع جغرافـــي معيـــن.

ــة وإدارة  ــة. تتـــم مراقبـ ــاظ بمحفظـــة متنوعـ ــز علـــى االحتفـ ــات محـــددة للتركيـ ــراءات النافـــذة توجيهـ ــات وإجـ ــر الزائـــدة، تتضمـــن سياسـ ــزات المخاطـ لتجنـــب تركيـ
ــً لذلـــك. التركيـــزات المحـــددة لمخاطـــر االئتمـــان وفقـ

•  غطـــاء تنظيمـــي- تـــم إقـــرار حـــدود االنكشـــاف للمخاطـــر لأشـــخاص )بمـــا فـــي ذلـــك الشـــخص االعتبـــاري( وأطرافـــه المرتبطـــة بهـــم بنســـبة 15٪ مـــن القيمـــة 
ــك. ــة للبنـ الصافيـ

القيمة الصافية هي إجمالي قيمة األصول ناقصً االلتزامات التي يجب أن تتضمن األصول وااللتزامات داخل وخارج السلطنة.  •

ــار الموظفيـــن فـــي إدارة النافـــذة وأي طـــرف ذي عاقـــة نســـبة 10٪ مـــن القيمـــة الصافيـــة للبنـــك ويجـــب ــاه أحـــد كبـ ــر تجـ  •  يجـــب أال يتخطـــى االنكشـــاف للمخاطـ
 أال يتخطى إجمالي كافة المخاطر نسبة ٣5٪ من القيمة الصافية للبنك.

ال تنطبـــق الحـــدود علـــى المخاطـــر المضمونـــة كليـــً بالنقـــد ومـــا يماثـــل النقـــد )الـــذي ال يخضـــع للســـحب مـــن النافـــذة( أو المؤمنـــة بضمـــان مـــن قبـــل مؤسســـات ماليـــة 
داخـــل وخـــارج الســـلطنة أو حكومـــة ســـلطنة عمـــان.

 المرابحة٣1 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني 

باآلالف

اإلجارة

ريال عماني 
باآلالف

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

 بالتمليك
ريال عماني 

باآلالف

المشاركة 
 المتناقصة

ريال عماني 
باآلالف

مستحقات من 
 بنوك

ريال عماني 
باآلالف

استثمارات أوراق 
 مالية 

ريال عماني 
باآلالف

التركيز حسب الموقع
8.1٠٥-8191٤.٤٣8٦٥.٤8٤٣٠.٣٠8شركات

--1٢.٥٤7٥٦.٦٥919.7٦911.9٦1أفراد
1٥.٣18-----جهات سيادية 

-٥.٢8٤----بنوك

1٣.٣٦٦71.٠978٥.٢٥٣٤٢.٢٦9٥.٢8٤٢٣.٤٢٣

التركيز حسب الموقع
1٣.٣٦٦71.٠978٥.٢٥٣٤٢.٢٦9٥.1٠٣٢٣.٤٢٣الشرق األوسط

-181----أوروبا
------أمريكا الشمالية

------آسيا

1٣.٣٦٦71.٠978٥.٢٥٣٤٢.٢٦9٥.٢8٤٢٣.٤٢٣اإلجمالي
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر االئتمان )تابع( د 1 

التركيزات )تابع( د 1-٦ 

 المرابحة٣1 ديسمبر ٢018
ريال عماني باآلالف

اإلجارة

ريال عماني باآلالف

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

 بالتمليك
ريال عماني باآلالف

المشاركة 
 المتناقصة

ريال عماني باآلالف

مستحقات من 
 بنوك

ريال عماني باآلالف

استثمارات أوراق 
 مالية 

ريال عماني باآلالف

التركيز حسب القطاع
8.099-1.46018.81860.6٣0٣٢.٣٢٣شركات

--11.900٣8.٢٣11٣.٢74٢.988أفراد
1٢.845-----جهات سيادية 

-9.8٣0----بنوك

1٣.٣6057.0497٣.904٣5.٣119.8٣0٢0.944

التركيز حسب الموقع
1٣.٣6057.0497٣.904٣5.٣115.140٢0.944الشرق األوسط

-4.690----أوروبا
------أمريكا الشمالية

------آسيا

1٣.٣6057.0497٣.904٣5.٣119.8٣0٢0.944اإلجمالي

مخاطرالسيولة      د ٢ 

 مخاطـــر الســـيولة هـــي مخاطـــر أن تواجـــه النافـــذة صعوبـــة فـــي الوفـــاء بارتباطاتهـــا المتعلقـــة بالتزاماتهـــا الماليـــة التـــي تتـــم تســـويتها عـــن طريـــق تقديـــم نقـــد
أو أصل مالي آخر.

إدارة مخاطر السيولة  د ٢-1 

إن منهـــج النافـــذة إلدارة مخاطـــر الســـيولة هـــو التأكـــد، كلمـــا كان ذلـــك ممكنـــً، مـــن أنـــه ســـيكون لديهـــا علـــى الـــدوام ســـيولة كافيـــة للوفـــاء بالتزاماتهـــا عنـــد 
حلـــول موعـــد اســـتحقاقها، تحـــت الظـــروف العاديـــة والصعبـــة، بـــدون تكبـــد خســـائر غيـــر مقبولـــة أو المخاطـــرة باإلضـــرار بســـمعة البنـــك.

تتلقـــى الخزينـــة المركزيـــة للنافـــذة معلومـــات مـــن وحـــدات األعمـــال األخـــرى بخصـــوص محفظـــة الســـيولة ألصولهـــا والتزاماتهـــا الماليـــة وتفاصيـــل التدفقـــات النقديـــة 
ــة  ــرة األجـــل مكونـ ــائلة قصيـ ــة مـــن أصـــول سـ ــة بمحفظـــة مكونـ ــة المركزيـ ــع. وتحتفـــظ الخزينـ ــاط المســـتقبلي المتوقـ ــأ مـــن النشـ ــرى التـــي تنشـ ــة األخـ المتوقعـ
بشـــكل كبيـــر مـــن اســـتثمارات أوراق ماليـــة ســـائلة قصيـــرة األجـــل وتمويـــات وســـلفيات إلـــى البنـــوك وتســـهيات أخـــرى داخليـــة لـــدى البنـــوك لضمـــان االحتفـــاظ 
بســـيولة كافيـــة داخـــل البنـــك ككل. يتـــم الوفـــاء بمتطلبـــات ســـيولة وحـــدات األعمـــال مـــن خـــال التمويـــات والســـلفيات قصيـــرة األجـــل مـــن الخزينـــة المركزيـــة 
لتغطيـــة أيـــة تقلبـــات قصيـــرة األجـــل والتمويـــل علـــى المـــدى الطويـــل لمعالجـــة أي متطلبـــات ســـيولة هيكليـــة. كمـــا وضـــع البنـــك خطـــة ســـيولة طارئـــة شـــاملة إلدارة 

ـــح البنـــك المركـــزي.  ـــة لوائ ـــزم بكاف ـــة الازمـــة لضمـــان أن النافـــذة تلت ـــذل العناي ـــة يجـــب ب ـــة. وفـــي هـــذه العملي الســـيولة بفعالي

تخضـــع جميـــع سياســـات وإجـــراءات الســـيولة إلـــى المراجعـــة واالعتمـــاد مـــن جانـــب لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات. يتـــم تقديـــم احتســـاب لفجـــوات الســـيولة عـــن اســـتحقاق 
األصـــول وااللتزامـــات. تـــم إعـــداد الحســـابات وفقـــً إلرشـــادات الجهـــات التنظيميـــة.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطرالسيولة )تابع( د ٢ 

إدارة مخاطر السيولة )تابع( د ٢-1 

ــا يتماشـــى مـــع اإلرشـــادات  معـــدل اإلقـــراض هـــو معـــدل إجمالـــي التمويـــات والســـلفيات إلـــى ودائـــع العمـــاء ورأس المـــال ويتـــم رصـــده علـــى أســـاس يومـــي بمـ
التنظيميـــة. يتـــم داخليـــً تحديـــد معـــدل اإلقـــراض علـــى أســـاس أكثـــر تحفظـــً ممـــا هـــو مطلـــوب بموجـــب اللوائـــح. كمـــا تقـــوم النافـــذة أيضـــً بـــإدارة مخاطـــر الســـيولة 
ــإن  ــائلة إلـــى إجمالـــي األصـــول علـــى أســـاس شـــهري. لهـــذا الغـــرض فـ ــا علـــى أســـاس منتظـــم برصـــد معـــدل الســـيولة وهـــو معـــدل صافـــي األصـــول السـ لديهـ
صافـــي األصـــول الســـائلة يعتبـــر علـــى أنـــه يتضمـــن النقـــد ومـــا يماثـــل النقـــد، واســـتثمارات الديـــن المصنفـــة بدرجـــة االســـتثمار التـــي يتوفـــر لهـــا ســـوق نشـــط يتمتـــع 

بالســـيولة.

كانت تفاصيل معدل اإلقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في ٣1 ديسمبر ٢019 على النحو التالي:

  
٣1 ديسمبر ٢٠19

معدل السيولة معدل اإلقراض  
٢8٪٪8٥.٥٢٪٪المتوسط عن العام

٣٦٪٪8٦.٠8٪٪الحد األقصى عن العام 
٢1٪٪8٤.1٣٪٪الحد األدنى عن العام

٣1 ديسمبر ٢018 

معدل السيولة معدل اإلقراض  
8.٣٢٪84.٢7٪المتوسط عن العام

11.14٪85.84٪الحد األقصى عن العام 
٣.٣0٪78.٣1٪الحد األدنى عن العام

يراقب البنك أيضً السيولة من خال معدل تحوط السيولة وصافي معدل التمويل الثابت. ويعرض الجدول التالي المستويات الحالية لهذه المعدالت:

يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق التزامات النافذة في تاريخ التقرير استنادًا إلى ترتيبات الدفع التعاقدية. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية لأصول وااللتزامات على أساس 
الفترة المتبقية في تاريخ بيان المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي ال تأخذ في االعتبار االستحقاقات الفعلية كما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى 

النافذة وتوفر األموال السائلة.

التعرض لمخاطر السيولة د ٢-٢ 

 القيمة الدفترية
 ريال عماني 

باآلالف

خالل  ثالثة أشهر 
 ريال عماني 

باآلالف

 من ٤ إلى
 1٢ شهرًا 

 ريال عماني 
باآلالف

سنة واحدة إلى 
 ثالث سنوات 
 ريال عماني 

باآلالف

أكثر من ثالث 
 سنوات 

 ريال عماني 
باآلالف

 المجموع 
 ريال عماني 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢٠19

17٤.٤٢٦٢٢.٢9٠7٠.٦7٣٣1.8٣1٥٤.٦7٤179.٤٦8ودائع وكالة
17.٤8٥17.٤8٥---17.٤8٥ودائع عمالء وحسابات أخرى

٢.٢٢٣٢.٢٢٣---٢.٢٢٣التزامات أخرى

19٤.1٣٤٢٢.٢9٠7٠.٦7٣٣1.8٣17٤.٣8٢199.17٦

٢9.187٢9.187---٢9.187حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

٢٢٣.٣٢1٢٢.٢9٠7٠.٦7٣٣1.8٣11٠٣.٥٦9٢٢8.٣٦٣

٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19

صافي معدل التمويل الثابتمعدل تحوط السيولة صافي معدل التمويل الثابتمعدل تحوط السيولة 

٪٪1٥1,٢9٪٪1٠٢.8٦٪114.٣9٪11٣.09

2٥٥التقرير السنوي لصحار الدولي 2٥٤٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطرالسيولة )تابع( د ٢ 

التعرض لمخاطر السيولة )تابع( د ٢-٢ 

 القيمة الدفترية
 ريال عماني 

باآلالف

خال  ثاثة أشهر 
 ريال عماني 

باآلالف

 من 4 إلى
 1٢ شهرًا 

 ريال عماني 
باآلالف

سنة واحدة إلى 
 ثاث سنوات 
 ريال عماني 

باآلالف

أكثر من ثاث 
 سنوات 

 ريال عماني 
باآلالف

 المجموع 
 ريال عماني 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢018
1٣٣.٣76٣1.٢6٣74.564٢7.61٣4.٢071٣7.647ودائع وكالة

19.16819.168---19.168ودائع عماء وحسابات أخرى
1.6551.655---1.655التزامات أخرى

154.199٣1.٢6٣74.564٢7.61٣٢5.0٣0158.470

40.7٣640.985-40.984٢1٣٣6حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

195.18٣٣1.47674.600٢7.61٣65.766199.455

ــة  ــرة الزمنيـ ــال الُعمانـــي وللفتـ ــة بالريـ ــات المدرجـ ــول وااللتزامـ ــذة لأصـ ــل للنافـ ــر األجـ ــيولة قصيـ ــز السـ ــد مركـ ــيولة لرصـ ــوة السـ ــر فجـ ــداد تقريـ ــذة بإعـ ــوم النافـ تقـ
المســـتحقة خـــال شـــهر واحـــد. يجـــب تســـوية الفجـــوة ارتباطـــً بتوفـــر أدوات إعـــادة الشـــراء أو إعـــادة التمويـــل وســـبل االئتمـــان غيـــر المســـتغلة أيضـــً، إن وجـــدت. يجـــب 

ـــة األصـــول وااللتزامـــات شـــهريً. ـــى لجن ـــرة األجـــل إل ـــر عـــن قائمـــة الســـيولة قصي رفـــع تقري

وباإلضافـــة إلـــى تدابيـــر الســـيولة المذكـــورة أعـــاه، تراقـــب »النافـــذة« أيضـــً نســـبة تغطيـــة الســـيولة )LCR( ونســـبة صافـــي التمويـــل الثابـــت وفقـــً للجهـــة التنظيميـــة 
بمـــا يتوافـــق مـــع معاييـــر بـــازل ٣.

مخاطر السوق      د ٣ 

مخاطـــر الســـوق هـــي تلـــك المخاطـــر التـــي تنشـــأ مـــن التغيـــرات فـــي معـــدالت الربـــح ومعـــدالت صـــرف العمـــات األجنبيـــة وأســـعار األســـهم وأســـعار الســـلع. الغـــرض 
مـــن إدارة مخاطـــر الســـوق هـــو إدارة والســـيطرة علـــى التعـــرض لمخاطـــر الســـوق فـــي حـــدود معاييـــر مقبولـــة فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي يتـــم فيـــه الحصـــول علـــى 

ـــد فـــي ظـــل المخاطـــر. أفضـــل عائ

مخاطر السوق في منتجات التمويل د ٣-1 

تتضمن عقود التمويل بشكل رئيسي »مديونيات مرابحة« و»إجارة منتهية بالتمليك«. فيما يلي مخاطر السوق المتعلقة بالتمويل:

مديونيات المرابحة

فـــي حالـــة األصـــل المملـــوك لمعاملـــة مرابحـــة واألصـــل الـــذي يتـــم حيازتـــه بشـــكل خـــاص إلعـــادة البيـــع لعميـــل فـــي معاملـــة مرابحـــة غيـــر ملزمـــة لآلمـــر بالشـــراء، يتـــم 
معاملـــة األصـــل كمخـــزون للنافـــذة ويخضـــع لمخاطـــر األســـعار.

اإلجارة المنتهية بالتمليك

ـــة الوعـــد غيـــر الملـــزم لتأجيـــر أصـــل تمـــت حيازتـــه أو محتفـــظ بـــه بغـــرض تشـــغيل اإلجـــارة أو اإلجـــارة المنتهيـــة بالتمليـــك، تتـــم معاملـــة هـــذا األصـــل كأصـــل  فـــي حال
مملـــوك للنافـــذة ويتعـــرض لمخاطـــر األســـعار منـــذ تاريـــخ حيازتـــه وحتـــى تاريـــخ بيعـــه.

قياس مخاطر السوق     د ٣-٢ 

تقـــوم النافـــذة بشـــكل رئيســـي بمزاولـــة نشـــاط عقـــود معـــدالت صـــرف العمـــات األجنبيـــة الفوريـــة وعقـــود مبادلـــة العمـــات. وحيـــث يتـــم أخـــذ المراكـــز بصـــورة 
رئيســـية لتعامـــات العمـــاء فإنـــه تـــم الحـــد مـــن درجـــة تعقيدهـــا بصـــورة أكبـــر. فـــي ضـــوء مـــا ذكـــر أعـــاه، تقـــوم النافـــذة بقيـــاس ورصـــد المخاطـــر عـــن طريـــق وضـــع 
إطـــار مـــن الحـــدود المطبقـــة. وحينمـــا تبـــرم النافـــذة عقـــودًا ألدوات ماليـــة مشـــتقة معقـــدة بدرجـــة أكبـــر، يكـــون لديهـــا نمـــاذج وأســـاليب أكثـــر تعقيـــدًا لقيـــاس 

مخاطـــر الســـوق التـــي تســـاندها اآلليـــة المناســـبة.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

إدارة مخاطر السوق د ٣-٣ 

تفصـــل النافـــذة فـــي تعرضهـــا لمخاطـــر الســـوق بيـــن المحافـــظ للمتاجـــرة ولغيـــر المتاجـــرة. تتضمـــن محافـــظ المتاجـــرة جميـــع المراكـــز الناشـــئة مـــن التقييـــم حســـب 
الســـوق واتخـــاذ مراكـــز الملكيـــة بجانـــب األصـــول وااللتزامـــات الماليـــة التـــي تـــدار علـــى أســـاس القيمـــة العادلـــة.

ـــك فـــإن مركـــز صـــرف العمـــات  ـــى مجـــال المتاجـــرة. بنـــاًء علـــى ذل ـــة إل ـــدى النافـــذة مـــن جانـــب الخزينـــة المركزي يتـــم تحويـــل جميـــع مخاطـــر صـــرف العمـــات األجنبيـــة ل
األجنبيـــة يعامـــل كجـــزء مـــن محفظـــة المتاجـــرة بالنافـــذة ألغـــراض إدارة المخاطـــر. وتتـــم مراقبـــة وإدارة مخاطـــر العمـــات األجنبيـــة لـــدى النافـــذة عـــن طريـــق تأســـيس 
المكتـــب الوســـيط لمراقبـــة مخاطـــر الســـوق، وتتـــم عمليـــة إدارة هـــذه المخاطـــر مـــن خـــال وضـــع سياســـة تطبيقيـــة وإرســـاء إطـــار عمـــل لحـــدود التعامـــات واالســـتعانة 
بـــأدوات رفـــع التقاريـــر مثـــل تقريـــر المراكـــز وتحليـــل المخاطـــر المتعلقـــة بمراكـــز العمـــات، تقريـــر تحليـــل اإلخـــال بقوانيـــن المخاطـــر وتقريـــر اإلخـــال بالحـــد المســـموح 

للمتعامـــل المالـــي. 

ــر  ــات إدارة المخاطـ ــع سياسـ ــن وضـ ــؤولة عـ ــر مسـ ــرة إدارة المخاطـ ــون دائـ ــات. وتكـ ــول وااللتزامـ ــة األصـ ــى لجنـ ــوق إلـ ــر السـ ــة لمخاطـ ــلطة الكليـ ــم تفويـــض السـ يتـ
المفصلـــة )التـــي تخضـــع إلـــى االعتمـــاد مـــن جانـــب لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات ولجنـــة إدارة المخاطـــر بالمجلـــس(. تتـــم مراجعـــة سياســـة مخاطـــر الســـوق بشـــكل دوري 

لتتماشـــى مـــع تطـــورات الســـوق.

التعرض لمخاطر معدالت الربح         د ٣-٤ 

مخاطـــر معـــدالت الربـــح هـــي األثـــر المحتمـــل لعـــدم التوافـــق بيـــن معـــدل العائـــدات علـــى األصـــول والمعـــدل المتوقـــع للتمويـــل نظـــرًا لمصـــادر التمويـــل. تحـــدد اإلدارة 
ـــح فـــي النافـــذة  ـــي والمتوقـــع للنافـــذة. قـــد تنشـــأ مخاطـــر معـــدل الرب ـــاًء علـــى هيـــكل الميزانيـــة العموميـــة الحال ـــح بن ـــا مصـــادر التعـــرض لمخاطـــر معـــدل الرب العلي

نظـــرًا للمعامـــات التاليـــة:

معامات المرابحة  •

معامات الوكالة  •

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك   •

إجارة منتهية بالتمليك  •

االستصناع  •

الصكوك  •

استثمارات المشاركة  •

تعتقـــد إدارة النافـــذة أنهـــا ليســـت معرضـــًة لمخاطـــر معـــدل ربـــح جوهريـــة حيـــث تتـــم عمليـــة إعـــادة تســـعير األصـــول وااللتزامـــات وحقـــوق حملـــة حســـابات االســـتثمار 
علـــى فتـــرات زمنيـــة فاصلـــة متماثلـــة. يعتمـــد توزيـــع الربـــح لحقـــوق حملـــة حســـابات االســـتثمار علـــى اتفاقيـــات مشـــاركة الربـــح. وبالتالـــي، فـــإن النافـــذة غيـــر معرضـــة 

أليـــة مخاطـــر معـــدالت ربـــح جوهريـــة.

مصادر مخاطر معدالت الربح

يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح المختلفة التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

•  إعـــادة التســـعير التـــي تنشـــأ مـــن الفـــروق الزمنيـــة فـــي االســـتحقاق )المعـــدل الثابـــت( وإعـــادة التســـعير )المعـــدل المتغيـــر( لأصـــول وااللتزامـــات والمراكـــز خـــارج 

الميزانيـــة العموميـــة. وحيـــث إن معـــدالت الربـــح تختلـــف، فـــإن عـــدم التوافـــق فـــي إعـــادة التســـعير يتســـبب فـــي تعـــرض إيـــرادات النافـــذة والقيمـــة االقتصاديـــة 
األساســـية للنافـــذة لتقلبـــات غيـــر متوقعـــة.

مخاطر منحنى العائدات التي تنشأ من وجود آثار عكسية للتغيرات غير المتوقعة لمنحنى العائدات على اإليرادات و/أو القيمة االقتصادية األساسية للنافذة.  •

•  مخاطـــر األســـاس التـــي تنشـــأ مـــن ارتبـــاط ناقـــص فـــي التســـوية للمعـــدل المكتســـب للمنتجـــات المســـعرة والمعـــدل المدفـــوع علـــى أدوات مختلفـــة باإلضافـــة إلـــى 

خصائـــص إعـــادة التســـعير المشـــابهة. عندمـــا تتغيـــر معـــدالت الربـــح، يمكـــن أن تنشـــأ هـــذه الفروقـــات مـــن التغيـــرات غيـــر المتوقعـــة فـــي التدفقـــات النقديـــة واألربـــاح 
الموزعـــة بيـــن األصـــول وااللتزامـــات واألدوات خـــارج الميزانيـــة العموميـــة ذات فتـــرات اســـتحقاق أو تواتـــر إعـــادة تســـعير مشـــابه. 

•  تشـــير مخاطـــر نقـــل المخاطـــر التجاريـــة لضغـــط الســـوق لدفـــع عائـــدات تتخطـــى المعـــدل المكتســـب علـــى األصـــول الممولـــة من قبـــل االلتزامـــات، عندما يكـــون العائد 

ـــً بمقارنتـــه مـــع معـــدالت المنافســـين. علـــى األصـــول متدني
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الربح )تابع( د ٣-٤ 

استراتيجية مخاطر معدالت الربح

ـــأدوات الماليـــة. والنافـــذة معرضـــة  ـــة ل تنشـــأ مخاطـــر معـــدالت الربـــح مـــن احتماليـــة تأثيـــر التغيـــرات فـــي معـــدالت الربـــح علـــى الربحيـــة المســـتقبلية أو القيـــم العادل
ـــغ األصـــول وااللتزامـــات واألدوات خـــارج الميزانيـــة العموميـــة التـــي تســـتحق أو يعـــاد تســـعيرها  لمخاطـــر معـــدالت الربـــح نتيجـــًة لعـــدم التطابـــق أو الفجـــوات فـــي مبال

ـــر النافـــذة المخاطـــر مـــن خـــال اســـتراتيجيات إدارة المخاطـــر. فـــي فتـــرة معينـــة. تدي

معـــدل الربـــح الفعلـــي )العائـــد الفعلـــي( ألداة ماليـــة نقديـــة هـــو المعـــدل الـــذي عنـــد اســـتخدامه فـــي احتســـاب قيمـــة حاليـــة ينتـــج عنـــه القيمـــة الدفتريـــة لـــأداة. 
المعـــدل هـــو معـــدل ســـابق ألداة ذات معـــدل ثابـــت مدرجـــة بالقيمـــة المهلكـــة ومعـــدل حالـــي ألداة ذات معـــدل عائـــم أو أداة مدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة.

أدوات قياس مخاطر معدالت الربح

ـــح لمجـــال عمـــل النافـــذة بشـــروط  ـــذي يقيـــس الفـــروق الحســـابية بيـــن األصـــول وااللتزامـــات ذات الحساســـية للرب تراقـــب النافـــذة تحليـــل فجـــوات إعـــادة التســـعير ال
مطلقـــة.

المراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدالت الربح

ــة  ــة التنفيذيـ ــي للجنـ ــاس زمنـ ــى أسـ ــر علـ ــدم التقاريـ ــا. تقـ ــاغ عنهـ ــا واإلبـ ــيطرة عليهـ ــح والسـ ــدالت الربـ ــر معـ ــة مخاطـ ــات لمراقبـ ــة معلومـ ــذة أنظمـ ــت النافـ طبقـ
ومجلـــس اإلدارة للمكتـــب الرئيســـي.  

تراقـــب وحـــدة المخاطـــر وااللتـــزام هـــذه الحـــدود بشـــكل منتظـــم. وتتولـــى هـــذه الوحـــدة مراجعـــة نتائـــج حـــدود الفجـــوات واالســـتثناءات، إن وجـــدت، وتوصـــي باتخـــاذ 
إجـــراءات تصحيحيـــة والتـــي تعتمـــد مـــن قبـــل لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات واللجنـــة التنفيذيـــة وفقـــً لمقاييـــس الصاحيـــات المعتمـــدة مـــن قبـــل المجلـــس.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

د ٣-٥    التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة

كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادًا إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في ٣1 ديسمبر ٢019 على النحو التالي:  

 معدل 
الربح الفعلي 

السنوي ٪

خالل ثالثة أشهر 
ريال عماني 

باآلالف

من ٤ إلى
 1٢ شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

 أكثر من
 عام واحد

ريال عماني 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر

ريال عماني 
باآلالف

 اإلجمالي
ريال عماني 

باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢٠19
األصول

11.99٠11.99٠--- نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
٥.٢8٤---٣.1٥.٢8٤مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

1٣.٣٦٦1٣.٣٦٦---٥.7٣مديونيات مرابحة
71.٠97--٥.٢٥7٠.1٣٤9٦٣إجارة منتهية بتمليك

8٥.٢٥٣--٥.717٣.٥٢٥11.7٢8استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
٤٢.٢٦9--٥.٤٦٤٠.7٣11.٥٣8مشاركة متناقصة

٢٣.٤٢٣٢٣.٤٢٣---٥.٦استثمارات أوراق مالية
1.٠9٥1.٠9٥--- أصول ثابتة
٣.٥٣٤٣.٥٣٤--- أصول أخرى

٥٣.٤٠8٢٥7.٣11-189.٦7٤1٤.٢٢9إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
٣.81٢.٦9٤7٢.٣19٣٣.٥٢٢٥٥.89117٤.٤٢٦ودائع وكالة

17.٤8٥17.٤8٥---الحسابات الجارية للعماء
٢.٢٢٣٢.٢٢٣--- التزامات أخرى

1٢.٦9٤7٢.٣19٣٣.٥٢٢7٥.٥9919٤.1٣٤إجمالي االلتزامات 

٢9.187---1.99٢9.187 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار
مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات

٤1.8817٢.٣19٣٣.٥٢٢7٥.٥99٢٢٣.٣٢1 االستثمار غير المقيدة

-)٢٢.191()٣٣.٥٢٢()٥8.٠9٠(1٤7.79٣إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

-1٤7.79٣89.7٠٣٥٦.181٣٣.99٠الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  د  

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د ٣-٥ 

 معدل 
الربح الفعلي 

السنوي ٪

خال ثاثة أشهر 
ريال عماني

باآلالف

من 4 إلى

 1٢ شهرًا
ريال عماني

باآلالف

 أكثر من
 عام واحد

ريال عماني

باآلالف

غير معرض 
 لمخاطر

 معدل الربح
ريال عماني

باآلالف

 اإلجمالي
ريال عماني

باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢018
األصول

8.7٣78.7٣7- - -  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
9599.8٣0-- 8.871 ٢.5٣ مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

1٣.٣6٣1٣.٣6٣-- -5.77 مديونيات مرابحة
57.049-٣4.606- 5.٢0٢٢.44٣ إجارة منتهية بتمليك

7٣.904-59.919- 5.411٣.985 استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
٣5.٣11-٣0.796- 4.944.515 مشاركة متناقصة

٢0.944-٢0.944- -4.78 استثمارات أوراق مالية
1.1٢61.1٢6--- أصول ثابتة
٢.401٢.401--- أصول أخرى

146.٢65٢6.586٢٢٢.665-49.814إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
1٣٣.٣76 -٣٣.71996.197٣.460 ٣.67 ودائع وكالة

19.168 19.168---الحسابات الجارية للعماء
1.6551.655--- التزامات أخرى

٣٣.71996.197٣.460٢0.8٢٣154.199إجمالي االلتزامات 

40.984---1.7540.984 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات
74.70٣96.197٣.460٢0.8٢٣195.18٣ االستثمار غير المقيدة

-14٢.8055.76٣)96.197()٢4.889(إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

-٢1.719٢7.48٢)1٢1.086()٢4.889(الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

مخاطر السوق )تابع( د ٣ 

مخاطر العملة د ٣-٦ 

مخاطر العمات هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمات األجنبية. قام مجلس اإلدارة بوضع حدود 
للمراكز المفتوحة الكلية وللمراكز المفتوحة لكل عملة. تتضمن حدود المراكز المفتوحة مراكز مفتوحة مبيتة ومراكز مفتوحة لحظية. يتم رصد المراكز 

المفتوحة على نحو يومي ويتم استخدام استراتيجيات التحوط لضمان المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة. لدى النافذة صافي التعرض 
التالي للمخاطر بالعمات األجنبية:

٣1 ديسمبر ٢٠19
اللتزامات وحسابات 

األصول
االستثمار غير 

صافي األصولالمقيدة

18٣.٠٤٦1٣8.٠٢7٤٥.٠19ريال عماني
7٣.8٤٤٥٥.9٣٦17.9٠8دوالر أمريكي

٣٠1٦٦1٣٦يورو
٣9٠٤٣8٦درهم إماراتي

---جنيه إسترليني

 ٣1 ديسمبر ٢018
االلتزامات وحسابات

األصول
االستثمار غير 

صافي األصولالمقيدة

148.57968.7٢479.855ريال عماني
)10.766(7٢.9918٣.757دوالر أمريكي

1.7٢01.7164يورو
714171٣درهم إماراتي

14-14جنيه إسترليني

ـــار التقلبـــات فـــي أســـعار صـــرف العمـــات األجنبيـــة الســـائدة علـــى مركزهـــا المالـــي وتدفقاتهـــا النقديـــة. يقـــوم المجلـــس  تقـــوم النافـــذة بأخـــذ التعـــرض للمخاطـــر آلث
بوضـــع الحـــدود لمســـتوى التعـــرض للمخاطـــر حســـب العملـــة وإلجمالـــي المراكـــز الليليـــة واليوميـــة التـــي يتـــم رصدهـــا علـــى نحـــو يومـــي.

تعتبر التغيرات في أسعار العمات األجنبية غير المتكافئة كما في ٣1 ديسمبر ٢019 و ٢018 على صافي األصول ضئيلة.

المخاطر التشغيلية د ٤ 

تعـــرف المخاطـــر التشـــغيلية بأنهـــا مخاطـــر الخســـارة المباشـــرة أو غيـــر المباشـــرة الناشـــئة عـــن عـــدم كفايـــة أو فشـــل العمليـــات الداخليـــة للبنـــك أو الموظفيـــن 
واألنظمـــة أو مـــن العوامـــل الخارجيـــة. تنشـــأ المخاطـــر التشـــغيلية نظـــرًا لعـــدة أســـباب مرتبطـــة بعمليـــات النافـــذة وموظفيهـــا وتقنياتهـــا وبنيتهـــا التحتيـــة ومـــن 

ـــر مخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر الســـوق ومخاطـــر الســـيولة. ـــة وال تتضمـــن مخاطـــر غي األحـــداث الخارجي

تبنـــت النافـــذة سياســـات وإجـــراءات مشـــابهة للتخفيـــف مـــن المخاطـــر التشـــغيلية كتلـــك المعتمـــدة مـــن قبـــل المركـــز الرئيســـي. تـــم اتبـــاع إيجابيـــات عمليـــات 
ــابهة  ــات التاليـــة مشـ ــات حـــول العمليـ ــة اإلســـامية. وتعـــد السياسـ ــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـ ــزام باإلطـ ــار االلتـ ــة فـــي إطـ ــه التحتيـ ــز الرئيســـي وبنيتـ المركـ

ــز الرئيســـي: لسياســـات المركـ

تعقب أحداث الخسارة والمخاطر المحتملة.  •

اإلباغ عن الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات على أساس منتظم.  •

مراجعة التقارير المشتركة من قبل مدراء المخاطر والمدراء المباشرين.  •

ــة  ــي للصيرفـ ــي والرقابـ ــار التنظيمـ ــزام باإلطـ ــان االلتـ ــؤولية ضمـ ــى مسـ ــريعة يتولـ ــزام بالشـ ــن االلتـ ــؤول عـ ــرغ مسـ ــف متفـ ــذة موظـ ــدى النافـ ــك، لـ ــى ذلـ ــاوًة علـ عـ
اإلســـامية ومبـــادئ الشـــريعة والقوانيـــن والتنظيمـــات األخـــرى المعتمـــدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019 )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  د  

مخاطر تجارية متنقلة د ٥ 

تشـــير المخاطـــر التجاريـــة المنتقلـــة لحجـــم المخاطـــر التـــي تحـــول للمســـاهمين للتخفيـــف مـــن تحمـــل حامـــل حســـاب االســـتثمار بعـــض أو كافـــة المخاطـــر التـــي 
يتعرضـــون لهـــا تعاقديـــً فـــي عقـــود المضاربـــة. 

ـــي للمخاطـــر الناشـــئة مـــن األصـــول التـــي  ـــر إجمال ـــر المقيـــدة ألث ـــة حســـابات االســـتثمار غي ـــح وتحمـــل الخســـارة(، يتعـــرض حمل ـــة )مشـــاركة الرب ضمـــن عقـــود المضارب
يســـتثمرون أموالهـــم فيهـــا، ولكـــن نافـــذة صحـــار اإلســـامي تديـــر هـــذه المخاطـــر مـــن خـــال المخاطـــر التجاريـــة المنتقلـــة. 

يتـــم تحقيـــق مشـــاركة المخاطـــر بتشـــكيل واســـتخدام عـــدة احتياطيـــات مثـــل احتياطـــي معادلـــة األربـــاح وبتســـوية حصـــة أربـــاح نافـــذة صحـــار اإلســـامي لتســـهيل 
العائـــدات مســـتحقة الدفـــع لحملـــة حســـابات االســـتثمار مـــن التعـــرض لتذبـــذب فـــي إجمالـــي العائـــدات الناشـــئ عـــن المخاطـــر البنكيـــة وبالتالـــي للتمكيـــن مـــن دفـــع 

العائـــدات التنافســـية فـــي الســـوق. 

تديـــر نافـــذة صحـــار اإلســـامي المخاطـــر التجاريـــة المنتقلـــة كمـــا هـــو محـــدد فـــي سياســـة توزيـــع األربـــاح. تتنـــازل النافـــذة عـــن أتعابهـــا فـــي حالـــة حـــدوث المخاطـــر 
التجاريـــة المنتقلـــة. تديـــر النافـــذة معـــدالت الربـــح مـــع النوافـــذ اإلســـامية األخـــرى والبنـــوك اإلســـامية/التجارية التـــي تعمـــل فـــي الســـلطنة.

إدارة رأس المال  د ٦ 

رأس المال النظامي    د ٦-1 

تقـــوم الجهـــة الرقابيـــة األساســـية للنافـــذة وهـــي البنـــك المركـــزي الُعمانـــي بوضـــع ورصـــد متطلبـــات رأس المـــال للنافـــذة فـــي مجملـــه. لتنفيـــذ المتطلبـــات الحاليـــة 
لـــرأس المـــال يتطلـــب البنـــك المركـــزي الُعمانـــي فـــي الوقـــت الحالـــي االحتفـــاظ بالنســـبة المقـــررة إلجمالـــي رأس المـــال إلـــى إجمالـــي األصـــول المرجحـــة بالمخاطـــر. 
تقـــوم النافـــذة باحتســـاب متطلبـــات رأس المـــال بالنســـبة لمخاطـــر الســـوق ومخاطـــر التشـــغيل اســـتنادًا إلـــى النمـــوذج الموضـــوع مـــن جانـــب البنـــك المركـــزي 

الُعمانـــي كمـــا يلـــي:

جهات سيادية - ال شيء بالنسبة لسلطنة عمان.   •

النافذة – المخاطر المرجحة بناًء على مؤسسات تقييم االئتمان الخارجية المعتمدة من قبل البنك المركزي العماني.  •

تمويات األفراد والشركات- وفقً لعوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة التي حددها البنك المركزي العماني.  •

البنود خارج الميزانية العمومية - حسب عوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعماني.  •

يتم تصنيف رأس المال النظامي للنافذة إلى فئتين: 

ـــاح المحتجـــزة واألصـــول غيـــر الملموســـة والتســـويات التنظيميـــة األخـــرى المتعلقـــة بالبنـــود  •  رأســـمال الفئـــة 1 ويتضمـــن رأس المـــال الُمعيـــن واالحتياطيـــات واألرب

الـــواردة فـــي حقـــوق الملكيـــة ولكـــن تتـــم معاملتهـــا بصـــورة مختلفـــة بالنســـبة ألغـــراض كفايـــة رأس المـــال.

رأسمال الفئة ٢ ويتضمن مخصصات انخفاض القيمة المجمعة المؤهلة.  •

يتـــم تطبيـــق مختلـــف الحـــدود علـــى عناصـــر قاعـــدة رأس المـــال. يجـــب أال يتجـــاوز مبلـــغ االســـتثمارات المبتكـــرة فـــي الفئـــة 1 نســـبة 15 فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي رأســـمال 
الفئـــة 1 ويجـــب أال يزيـــد رأس المـــال المؤهـــل فـــي الفئـــة ٢ عـــن الفئـــة 1 كمـــا يجـــب أال تزيـــد التمويـــات والســـلفيات ألجـــل الثانويـــة المؤهلـــة عـــن 50 فـــي المائـــة مـــن 
رأســـمال الفئـــة 1.  كمـــا أن هنـــاك قيـــودًا علـــى مبلـــغ إجمالـــي مخصصـــات االنخفـــاض فـــي القيمـــة المجمعـــة واحتياطـــي معادلـــة األربـــاح واحتياطـــي مخاطـــر االســـتثمار 
التـــي يتـــم إدراجهـــا كجـــزء مـــن رأســـمال الفئـــة ٢. تتضمـــن الخصومـــات األخـــرى مـــن رأس المـــال القيـــم الدفتريـــة لاســـتثمارات فـــي شـــركات تابعـــة ال يتـــم إدراجهـــا 

ضمـــن التجميـــع النظامـــي واالســـتثمارات فـــي رأســـمال النافـــذة وبعـــض البنـــود التنظيميـــة األخـــرى.

يتـــم تصنيـــف العمليـــات التشـــغيلية للنافـــذة علـــى أنهـــا إمـــا تنـــدرج ضمـــن مجـــال متاجـــرة أو مجـــال أعمـــال مصرفيـــة ويتـــم تحديـــد األصـــول مرجحـــة بالمخاطـــر وفقـــً 
للمتطلبـــات المحـــددة التـــي تســـعى لعكـــس المســـتويات المختلفـــة للمخاطـــر المصاحبـــة لأصـــول واالنكشـــافات للمخاطـــر خـــارج الميزانيـــة العموميـــة. حيـــث ال 
توجـــد أى بيانـــات عـــن الثـــاث ســـنوات الســـابقة حســـبما هـــو مطلـــوب طبقـــً لمنهـــج المؤشـــر األساســـي الحتســـاب رأس المـــال لمخاطـــر التشـــغيل. وسياســـة النافـــذة 

هـــي االحتفـــاظ بقاعـــدة رأســـمال قويـــة.

إن المعيـــار الدولـــي لقيـــاس كفايـــة رأس المـــال هـــو معـــدل المخاطـــر لأصـــول الـــذي يربـــط بيـــن رأس المـــال وأصـــول الميزانيـــة العموميـــة واالنكشـــافات للمخاطـــر خـــارج 
الميزانيـــة العموميـــة مرجحـــً وفقـــً لنطـــاق واســـع مـــن المخاطـــر.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  

إدارة رأس المال )تابع(  د ٦ 

رأس المال النظامي )تابع( د ٦-1 

تم حساب معدل المخاطر لأصول طبقً إلرشادات كفاية رأس المال الخاصة بالنافذة ألجل بنك التسويات الدولية كما يلي:

 ٣1 ديسمبر ٣1٢018 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالفريال عماني  باآلالف

رأس المال الفئة 1
٣٠.٠٠٠٢5.000رأس المال الُمعين
1٣٤1٣4احتياطي قانوني

988988احتياطي عام
٢.٢٦٦1.٣60أرباح محتجزة

٣٣.٣88٢7.48٢اإلجمالي 

رأس المال الفئة ٢
1.٥1٠1.510 مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة

٣٤.898٢8.99٢مجموع رأس المال النظامي

األصول المرجحة بالمخاطر
٢11.118197.٣10مخاطر االئتمان والسوق للنافذة

1٠.٦8٤7.779المخاطر التشغيلية

٢٢1.8٠٢٢05.090مجموع األصول المرجحة بالمخاطر

معدل كفاية رأس المال
14.14٪1٥.7٣٪مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

1٣.40٪1٥.٠٥٪مجموع رأسمال الفئة 1 معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

ــي  ــي والرقابـ ــار التنظيمـ ــي واإلطـ ــزي الُعمانـ ــك المركـ ــل البنـ ــن قبـ ــة مـ ــازل ٢ المطبقـ ــر بـ ــً لمعاييـ ــاه وفقـ ــة أعـ ــال الموضحـ ــة رأس المـ ــدل كفايـ ــاب معـ ــم احتسـ يتـ
للصيرفة اإلسامية.    

معلومات قطاعية     د 7 

تنفـــذ أنشـــطة النافـــذة كوحـــدة واحـــدة. يتـــم رفـــع التقاريـــر لـــإلدارة حســـب وحـــدة العمـــل. تعمـــل النافـــذة فـــي ســـلطنة ُعمـــان فقـــط وبالتالـــي لـــم يتـــم عـــرض 
معلومـــات قطاعيـــة جغرافيـــة.

إفصاحات أخرى د 8 

فيما يلي اإلفصاحات اإللزامية المطلوبة بموجب إطار الخدمات المصرفية التنظيمية اإلسامية:

لم يتم خلط األموال.   •

كما في ٣1 ديسمبر ٢019، ال توجد مبالغ مستحقة إلى المركز الرئيسي.  •

قام المركز الرئيسي خال السنة بتخصيص تكلفة بمبلغ قدره 1.٣95 ألف ريال )٢018: 641 ألف ريال عماني( لصالح الخدمات المشتركة.  •

لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خال السنة.  •

المكافآت وأتعاب حضور الجلسات المقترحة لمجلس الرقابة الشرعية هي كالتالي:  •

 المكافآت
ريال عماني

 أتعاب حضور
 الجلسات

ريال عماني
 المجموع

ريال عماني

15.4001.15516.555الدكتور حسين حامد حسان
11.5501.1551٢.705الدكتور مدثر حسين  صديقي

7.7001.1558.855الشيخ عزان بن ناصر  بن فرفور العامري
7.7001.1558.855الشيخ فهد بن حسين بن محمد هال الخليلي 

4٢.٣504.6٢046.970
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معلومات التخاذ 
القرارات التي

-تحقق الفوز

اإلفصاح التنظيمي
صحار اإلسالمي -

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2019



مقدمة  1
ــال  ــل ٢01٣ أعمـ ــخ ٣0 أبريـ ــزي العمانـــي بتاريـ ــن البنـــك المركـ ــادر عـ ــامية الصـ ــة اإلسـ ــً لترخيـــص الصيرفـ ــز الرئيســـي( وفقـ ــار الدولـــي ش.م.ع.ع. )المركـ ــارس صحـ يمـ
ــة  ــدرج مجموعـ ــذة(. تـ ــامي« )النافـ ــار اإلسـ ــم »صحـ ــت إسـ ــامية تحـ ــريعة اإلسـ ــادئ الشـ ــد ومبـ ــً لقواعـ ــرى وفقـ ــة األخـ ــرة الماليـ ــامية وأنشـــطة المتاجـ ــة اإلسـ الصيرفـ

منفصلـــة مـــن البيانـــات الماليـــة فـــي البيانـــات الماليـــة الموحـــدة للبنـــك.

تـــم وضـــع اإلفصاحـــات التاليـــة وفقـــً لإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي. تهـــدف هـــذه اإلفصاحـــات إلـــى تقديـــم 
ـــة رأس المـــال.  معلومـــات نوعيـــة وكميـــة هامـــة للمشـــاركين بالســـوق عـــن تعـــرض نافـــذة صحـــار اإلســـامي للمخاطـــر واســـتراتيجيات إدارة المخاطـــر وعمليـــات كفاي

ـــم تعمـــل النافـــذة ككيـــان قانونـــي مســـتقل.   ل

ـــواردة فـــي اإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية  ـــك، ووفقـــً للمبـــادئ التوجيهيـــة ال ال توجـــد قيـــود علـــى تحويـــل األمـــوال بيـــن النافـــذة والبنـــك. ومـــع ذل
ـــدى البنـــك. )IBRF(، ال ُيســـمح للنافـــذة بوضـــع أمـــوال ل

الشركات التابعة واالستثمارات الهامة  2
صحار اإلسامي هو نافذة مملوكة بالكامل لصحار الدولي.

مكونات رأس المال وحامل حساب استثمار غير مقيد  3
كمـــا هـــو مطلـــوب وفقـــً للبنديـــن ٣-5-1-٢ و ٣-5-1-٣ مـــن المـــادة 1- بعنـــوان »متطلبـــات الترخيـــص« لإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية )»اإلطـــار«( 
الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي، قـــام المكتـــب الرئيســـي بتخصيـــص ٣0 مليـــون ريـــال عمانـــي لنافـــذة الصيرفـــة اإلســـامية واحتســـابه كرأســـمال مخصـــص. 

ـــي كـــرأس المـــال المخصـــص. ـــال عمان ـــى مـــن 10 مليـــون ري ـــي للصيرفـــة اإلســـامية؛ علـــى النوافـــذ أن تحافـــظ علـــى الحـــد األدن وفقـــً لإلطـــار التنظيمـــي والرقاب

31 ديسمبر 2019

ريال عماني  باآلالف

رأسمال الفئة 1

٣٠.٠٠٠رأس المال المخصص

1٣٤ احتياطي قانوني

988 االحتياطي العام 

٢.٢٦٦أرباح محتجزة

٣٣.٣88اإلجمالي 

رأسمال الفئة ٢

1.٥1٠مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة

1.٥1٠اإلجمالي

٣٤.898إجمالي رأس المال النظامي

٢9.187أسهم حامل حساب االستثمار

لم تحتفظ النافذة بأي موازنات أرباح واحتياطي مخاطر االستثمار.

كفاية رأس المال  4

إن معـــدل كفايـــة رأس المـــال محتســـب وفقـــً إلرشـــادات اإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية. حيـــث ينـــص علـــى أن الترخيـــص ينبغـــي أن يلتـــزم بمعـــدل 
كفايـــة رأس المـــال وقـــدره ─11% كحـــد أدنـــى.

تضع الجهة التنظيمية الرئيسية للنافذة – البنك المركزي العماني – وتراقب متطلبات رأس المال للنافذة ككل.

كمـــا هـــو مطلـــوب وفقـــً للبنديـــن ٣-5-1-٢ و 3-5-1-3 مـــن المـــادة 1- بعنـــوان  »متطلبـــات الترخيـــص« لإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية، خصـــص 
المكتـــب الرئيســـي ٣0 مليـــون ريـــال عمانـــي للنافـــذة كرأســـمال مخصـــص. 

ولـــدى البنـــك عمليـــة داخليـــة لتقييـــم كفايـــة رأس المـــال وتقـــوم اإلدارة العليـــا بتقييـــم رأســـمال البنـــك مقابـــل مخاطـــره. لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات هـــي المســـؤولة 
عـــن تقييـــم كفايـــة رأس المـــال علـــى أســـاس توقعـــات أعمـــال الربـــع التالـــي ومحفظـــة المخاطـــر المتوقعـــة.

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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كفاية رأس المال )تابع(  4

ريال عماني باآلالفاإلجمالي ومعدل رأسمال الفئة األولى واألصول المرجحة بالمخاطر

البيانالرقم
مجمل األرصدة

)القيمة الدفترية(
صافي األرصدة

)القيمة الدفترية(*

األصول 
المرجحة بالمخاطر

األصول

٢59.٢4٢٢57.٣11178.٢7٢البنود بالميزانية العمومية1

40.05940.059٣0.8٣4البنود خارج الميزانية العمومية٢

-  - - أدوات مشتقة ٣

٢97.٣7٠٢٠9.1٠٦-إجمالي لمخاطر االئتمان٤

٢.01٣--األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق٥

10.684األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر العمليات٦

٢97.٣7٠٢٢1.8٠٣إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر7

٣٣.٣88رأسمال الفئة األولى 8

1.510رأسمال الفئة الثانية9

-رأسمال الفئة الثالثة10

٣٤.898إجمالي رأس المال النظامي11

٢٥.٠9٣متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان1-11

٢٤٢متطلبات رأس المال لمخاطر السوق11-٢

1.٢8٢متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات11-٣

٢٦.٦17إجمالي رأس المال المطلوب1٢

1٥.٠٥٪معدل رأسمال الفئة األولى1٣

1٥.7٣٪إجمالي معدل رأس المال 14

 بالصافي من المخصصات *

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال وفقً لفئات المخاطر المختلفة لكل عقد تمويل متوافق مع الشريعة اإلسامية.

األصول المرجحة 
بالمخاطر

ريال عماني باآلالف
متطلبات رأس المال

1٣.4801.48٣مديونيات المرابحة

٣4.5٣1٣.798إجارة منتهية بالتمليك

7٢.6857.995استصناع تتبعه اإلجارة المنتهية بالتمليك

4٣.6414.800المشاركة المنخفضة

1.14٢1٢6إيداعات لدى البنوك

8.008881االستثمارات

4.7855٢6األخرى

٣0.8٣4٣.٣9٢خارج الميزانية العمومية

 ٢٠9.1٠٦٢٣.٠٠1

URIA ٢9.1٠7٣.٢٠٢من األصول المرجحة بالمخاطر أعاه األصول الممولة من قبل

يتم التعامل مع األصول الممولة من قبل URIA على قدم المساواة لجميع األصول األخرى فيما يتعلق بحساب كفاية رأس المال.
   

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار  5
يعمـــل حاملـــو حســـابات االســـتثمار )المودعـــون( فـــي تمويـــل أنشـــطة النافـــذة علـــى أســـاس تحمـــل الربـــح والخســـارة بصفـــة رب المـــال )مســـتثمر( بموجـــب عقـــد 

مرابحـــة الـــذي ينظـــم العاقـــة بيـــن حملـــة الحســـابات والطـــرف المرخـــص.

لدى النافذة حملة حسابات استثمار غير مقيدة فقط.

حامل حساب االستثمار غير المقيد     1-٥

ـــة، هـــي شـــكل مـــن أشـــكال الشـــراكة يقـــوم فيـــه طرفـــان أو أكثـــر بتأســـيس شـــركة )شـــركة العقـــد(  حقـــوق الملكيـــة لحملـــة حســـابات االســـتثمار بموجـــب المضارب
لمشـــاركة األربـــاح بنســـب متفـــق عليهـــا بحيـــث يســـاهم شـــريك واحـــد أو أكثـــر )المضـــارب( بجهـــوده بينمـــا يســـاهم الشـــريك اآلخـــر أو الشـــركاء اآلخـــرون )رب المـــال( 

بالمـــوارد الماليـــة. يطلـــق علـــى الطـــرف األول »مضـــارب« بينمـــا يطلـــق علـــى الطـــرف الثانـــي »رب المـــال«. 

قواعد وهيكلية المضاربة والمبادئ الشرعية الرئيسية    ٥-٢

1.  المضاربـــة هـــي ترتيـــب يســـاهم فيـــه طـــرف )يدعـــى رب المـــال( بمالـــه والطـــرف اآلخـــر )المضـــارب( بمجهـــوده لمشـــاركة األربـــاح الناتجـــة مـــن اســـتثمار    
تلك األموال بأسلوب متفق عليه.

يمكن أن يكون المضارب شخصً طبيعيً أو مجموعة من األشخاص أو كيانً قانونيً أو شركة.  .٢   

كفاية رأس المال )تابع(  4

صافي التعرض بعد تخفيف المخاطر الخاضع للنهج الموحد هو كما يلي:

ريال عماني باآلالف 

 

التعرض

 تعرض األصول
المرجحة بالمخاطر - 

المنهج الموحد

-٢7.٢49السيادية - تحمل ٪0
-البنوك

4.9991.000      تحمل ٢0٪
٢8514٣      تحمل ٪50

--الشركات
--     تحمل ٪75
8.57٢8.57٢     تحمل ٪100

٣0.169٣0.169التجزئة - تحمل ٪100
76.٢76٢6.697المطالبات المضمونة بعقارات سكنية - تحمل ٣5٪

106.٣61106.٣61المطالبات المضمونة بعقارات تجارية - تحمل ٪100
546546القروض المتعثرة السداد -  تحمل ٪100

4.7854.785أصول أخرى - تحمل ٪100

٢٥9.٢٤٢178,٢7٣المجموع في الميزانية العمومية
البنود خارج الميزانية العمومية

8.٣564.115     تحمل ٪50
٣1.70٢٢6.719     تحمل ٪100

40.058٣0.8٣4

٢99.٣٠1٢٠9.1٠7إجمالي الدفتر المصرفي

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(   ٥

آلية توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين في صحار اإلسالمي ضمن الوعاء المشترك )تابع(   ٥-٣

احتياطي مخاطر االستثمار    ٥-٣-٣

ـــاء المشـــترك. الغـــرض مـــن هـــذا االحتياطـــي هـــو خصـــم نتيجـــة  ـــاح فـــي الوع ـــاح مـــن جـــزء صافـــي األرب يتـــم إنشـــاء هـــذا االحتياطـــي مـــن حصـــة المودعيـــن فـــي األرب
ـــاح المتحققـــة مـــن اســـتثمار هـــذا الرصيـــد فـــي  الخســـائر المســـتقبلية. يتـــم اســـتثمار الرصيـــد المتوفـــر فـــي حســـاب االحتياطـــي فـــي الوعـــاء المشـــترك وتضـــاف األرب

حســـاب االحتياطـــي. 

يطبق األساس المستخدم في حساب المبالغ التي سيتم تخصيصها وفقً لتوجيهات مجلس الرقابة الشرعية. 

ــا  ــد التـــي يتوقعهـ ــاض العائـ ــة أو انخفـ ــة معينـ ــر اعتياديـ ــروف غيـ ــوع ظـ ــال وقـ ــن فـــي حـ ــد مناســـب ومنافـــس للمودعيـ ــر عائـ ــي إلـــى توفيـ ــذا االحتياطـ يهـــدف هـ
ــرعية. ــة الشـ ــن مجلـــس الرقابـ ــبقة مـ ــة مسـ ــى موافقـ ــاء علـ ــي بنـ ــغ االحتياطـ ــرف بمبلـ ــم التصـ ــون. يتـ المودعـ

فـــي حـــال عـــدم كفايـــة رصيـــد حســـاب االحتياطـــي لمواجهـــة المنافســـة، يحـــق للمســـاهمين منـــح جـــزء مـــن حصتهـــم فـــي األربـــاح للمودعيـــن بموافقـــة مجلـــس 
الرقابـــة الشـــرعية. 

المحول من أو إلى احتياطي مساواة األرباح    ٥-٣-٤

تخضـــع النســـبة المعتمـــدة مـــن قبـــل إدارة البنـــك إلـــى موافقـــة شـــرعية داخليـــة حيـــث يحددهـــا مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية مـــن إجمالـــي ربـــح الوعـــاء المشـــترك 
بموجـــب سياســـة البنـــك قبـــل تنفيـــذ أي توزيـــع، وذلـــك بهـــدف التحقـــق مـــن وجـــود مســـتوى معيـــن مـــن الضمـــان للمحفظـــة االســـتثمارية.

ـــر المحاســـبية وفـــق سياســـات البنـــك التـــي تمتثـــل للسياســـات  ـــل اإلســـامي فـــي الدفات ـــل أصـــول أو اســـتثمارات التموي ـــة مقاب ـــن أي مخصصـــات مطلوب يتـــم تكوي
ـــة الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي.  المعدل

يتم االحتفاظ برصيد احتياطي مساواة األرباح كحساب جاٍر أيضً.

المحول من أو إلى احتياطي مخاطر االستثمار    ٥-٣-٥

إذا كان معـــدل العائـــد للمودعيـــن فـــي فتـــرة توزيـــع أربـــاح معينـــة أكبـــر بكثيـــر مـــن معـــدالت الســـوق فإنـــه يحـــق إلدارة البنـــك أن تقـــوم، بموافقـــة مجلـــس الرقابـــة 
الشـــرعية، باقتطـــاع جـــزء مـــن حصـــة المودعيـــن مـــن الربـــح وتحويلهـــا إلـــى احتياطـــي مخاطـــر االســـتثمار. 

إذا كان معـــدل العائـــد للمودعيـــن فـــي فتـــرة توزيـــع أربـــاح معينـــة أقـــل مـــن معـــدالت الســـوق فإنـــه يحـــق إلدارة البنـــك أن تقـــوم بتعويـــض المودعيـــن مـــن خـــال 
تحويـــل المبلـــغ المطلـــوب مـــن حســـاب االحتياطـــي المذكـــور لزيـــادة عوائـــد المودعيـــن. 

تخصيص جزء من ربح المساهمين إلى المودعين   ٥-٣-٦

عنـــد الحاجـــة، يمكـــن للبنـــك تخصيـــص جـــزء معيـــن مـــن ربحـــه إلـــى فئة/فئـــات إيـــداع محـــددة وقـــد يعـــود ذلـــك إلـــى زيـــادة معـــدل الربـــح المعلـــن مـــن قبـــل مؤسســـات 
ماليـــة إســـامية أخرى/منافســـين آخريـــن أو لتشـــجيع فئـــة معينـــة مـــن المودعيـــن.      

لم يتم إنشاء احتياطي مساواة األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار خال العام ولم يتم إجراء تخصيص من قبل المساهمين.

لم تحمل النافذة أي مصروفات إدارية للوعاء المشترك. 

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  5

قواعد وهيكلية المضاربة والمبادئ الشرعية الرئيسية )تابع(   ٥-٢

٣.  يقـــدم رب المـــال اســـتثماره بشـــكل نقـــدي أو عينـــي، عـــدا عـــن الذمـــم المدينـــة، وفـــق تقييـــم متفـــق عليـــه. ويوضـــع هـــذا االســـتثمار تحـــت التصـــرف    
المطلق للمضارب.

4.  ينحصر تنفيذ أعمال المضاربة في المضارب ضمن إطار التفويض الممنوح له في اتفاقية المضاربة.   

5.  يتـــم تقســـيم األربـــاح وفـــق الحصـــص الثابتـــة المتفـــق عليهـــا فـــي وقـــت إبـــرام العقـــد وال يحـــق ألي طـــرف الحصـــول علـــى مبلـــغ محـــدد مســـبقً    
كربح أو تعويض.

6.  يتحمـــل رب المـــال وحـــده الخســـائر الماليـــة الناجمـــة عـــن المضاربـــة إال إذا ثبـــت ارتـــكاب المضـــارب للغـــش أو اإلهمـــال أو إســـاءة التصـــرف المتعمـــدة أو    
بما يخالف التفويض الممنوح له.

آلية توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين في صحار اإلسالمي ضمن الوعاء المشترك   ٥-٣

تبيـــن هـــذه اآلليـــة لتوزيـــع األربـــاح اآلليـــة المتوافقـــة مـــع الشـــريعة اإلســـامية لتوزيـــع صافـــي األربـــاح علـــى أمـــوال المســـاهمين وأمـــوال المودعيـــن، التـــي يتـــم تجميعهـــا 
معـــً فـــي وعـــاء مشـــترك يطلـــق عليـــه اســـم )»رأســـمال المضاربـــة المشـــترك«(. 

يحتسب صافي الربح بموجب المعادلة التالية: 

 N=G-)E+D+P(

حيث:

“N” يعني صافي الربح

“G” يعني إجمالي الربح

“E” يعني المصروفات المباشرة فيما يتعلق باألنشطة )»المصروفات المباشرة«( 

“D” يعني استهاك األصول االستثمارية )»األصول االستثمارية«( في الوعاء المشترك. 

“P” يعني مخصص الحسابات المعدومة والمشكوك في تحصيلها.

لم يتم خال العام تخصيص أي مصروفات أو مخصصات للوعاء المشترك.

حســـابات حملـــة حســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــد هـــي أمـــوال يســـتثمرها العمـــاء بطريقـــة المضاربـــة لتشـــكيل وعـــاء مـــن األمـــوال. يتـــم جمـــع أمـــوال حملـــة حســـابات 
االســـتثمار غيـــر المقيـــد مـــع أمـــوال البنـــك لاســـتثمار، وال تمنـــح األولويـــة ألي طـــرف ألغـــراض االســـتثمارات وتوزيـــع األربـــاح.  

يتم تخصيص صافي الربح للمشاركين في الوعاء بناء على حسابات المتوسط المرجح. 

عامـــل المشـــاركة، يتـــم تحديـــد األوزان أو نســـب مشـــاركة األربـــاح مـــن قبـــل إدارة البنـــك وتعريـــف المســـتثمرين بهـــا قبـــل بدايـــة الشـــهر. يحتســـب رصيـــد المتوســـط 
المرجـــح فـــي نهايـــة الفتـــرة مـــن خـــال ضـــرب عامـــل المشـــاركة بمتوســـط الرصيـــد للفتـــرة. 

رسوم المضاربة    1-٥-٣

تخصـــم رســـوم المضاربـــة مـــن الربـــح المخصـــص وفقـــً للنســـبة المتفـــق عليهـــا مســـبقً بموافقـــة مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية ويتـــم إبـــاغ العمـــاء بهـــا مـــن خـــال 
الموقـــع اإللكترونـــي أو اإلعانـــات فـــي الفـــروع، وتكـــون ثابتـــة فـــي مرحلـــة البدايـــة كمـــا يلـــي: 

المودعون - حتى ٣0%  البنك - حتى %70 

ــا تســـمح بـــه الشـــريعة والبنـــك  خـــال العـــام لـــم يتـــم تغييـــر فـــي النســـب مـــن مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية للنافـــذة ويمكـــن للبنـــك إنشـــاء احتياطيـــات وفـــق مـ
ــاح  ــاواة األربـ ــي مسـ ــا احتياطـ ــا همـ ــموح بهمـ ــات مسـ ــن االحتياطيـ ــان مـ ــاك نوعـ ــر. وهنـ ــتثمرين وإدارة المخاطـ ــد للمسـ ــال العوائـ ــراض إيصـ ــي ألغـ ــزي العمانـ المركـ

ــات. ــأي احتياطيـ ــظ بـ ــي ال تحتفـ ــذة فهـ ــا النافـ ــتثمار. أمـ ــر االسـ واحتياطـــي مخاطـ

احتياطي مساواة األرباح    ٥-٣-٢

ـــة حســـابات االســـتثمار  ـــد المدفوعـــة لحمل ـــي دخـــل المرابحـــة يتـــم توفيرهـــا لتســـهيل العوائ ـــغ مســـتخلصة مـــن إجمال ـــاح مـــن مبال يتكـــون احتياطـــي مســـاواة األرب
والمســـاهمين، وهـــي تتكـــون مـــن جـــزء مخصـــص لحملـــة حســـابات االســـتثمار وجـــزء للمســـاهمين. 

يطبق األساس المستخدم في حساب المبالغ التي سيتم تخصيصها وفقً لتوجيهات مجلس الرقابة الشرعية. 

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

2٧1التقرير السنوي لصحار الدولي 2٧0٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(   ٥

اإلفصاحات الكمية )تابع(  ٥-٤

نسبة حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة إلى األصول ذات التمويل المشترك:

كما في تاريخ التقرير، تم تمويل األصول المخصصة للوعاء بنسبة ٣7.57٪ من حقوق ملكية حملة حسابات االستثمار غير المقيدة. 

وحققت النافذة عائدات إجمالية قدرها 4.68٪ على متوسط حقوق الملكية في األصول المخصصة للوعاء خال السنة.

ال يوجـــد لـــدى البنـــك أي قيـــود علـــى االســـتثمار فـــي وعـــاء حســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــدة إال إذا كانـــت مفروضـــة مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي العمانـــي والمحـــددات 
الـــواردة فـــي سياســـة البنـــك. 

ال يوجد لدى النافذة أي حسابات استثمار مقيد. 

تقييم التعرض للمخاطر   ٦

إدارة المخاطر في بنك صحار- المنهج والسياسة    1-٦

ـــرادات بحيـــث  تتمثـــل فلســـفة إدارة المخاطـــر للنافـــذة فـــي تحديـــد والتقـــاط ومراقبـــة وإدارة األبعـــاد المختلفـــة للمخاطـــر بهـــدف حمايـــة قيمـــة األصـــول وتدفقـــات اإلي
ـــادة العائـــدات بهـــدف تحســـين عائـــدات المكتـــب  ـــح المكتـــب الرئيســـي )وآخريـــن لمـــن يتعهـــد صحـــار اإلســـامي بالتـــزام لهـــم( فـــي حيـــن يتـــم زي ـــة مصال تتـــم حماي

الرئيســـي والحفـــاظ علـــى تعرضـــه للمخاطـــر ضمـــن مقاييـــس مفروضـــة ذاتيـــً.

يقـــدم صحـــار اإلســـامي لعمـــاء الشـــركات والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة منتجـــات مثـــل تمويـــل ألجـــل وتمويـــل رأس المـــال العامـــل والتمويـــل قصيـــر األجـــل 
وودائـــع الشـــركات وتمويـــل المتاجـــرة وخدمـــات إدارة النقـــد ومنتجـــات الخزينـــة. بنـــاًء علـــى تقييـــم مخاطـــر االئتمـــان ذات الصلـــة، يتـــم اتخـــاذ ضمـــان األصـــول قصيـــرة 
األجـــل والمعـــدات واآلالت والعقـــارات لتحســـين نوعيـــة المخاطـــر. يتـــم توجيـــه صحـــار اإلســـامي مـــن قبـــل المتطلبـــات التنظيميـــة للبنـــك المركـــزي العمانـــي للمخاطـــر 

القصـــوى ولديـــه أنظمـــة رقابـــة إضافيـــة علـــى المخاطـــر لموظفـــي اإلدارة العليـــا أو األطـــراف ذات العاقـــة. 

يعتمـــد صحـــار اإلســـامي االئتمـــان مـــن خـــال اللجنـــة التنفيذيـــة لائتمـــان المعينـــة مـــن قبـــل مجلـــس إدارة صحـــار الدولـــي بقيـــود تفويضيـــة للموافقـــات االســـتثنائية 
مـــن قبـــل رئيـــس النافـــذة اإلســـامية. 

فـــي تمويـــل المســـتهلكين، يتـــم توجيـــه السياســـة بهـــدف الحصـــول علـــى تمويـــل علـــى أســـاس صحيـــح وقابـــل للتحصيـــل واســـتثمار األمـــوال لمصلحـــة المســـاهمين 
وحمايـــة المودعيـــن وتلبيـــة االحتياجـــات المشـــروعة للمجتمعـــات بمـــا يتماشـــى مـــع مبـــادئ الشـــريعة المعتمـــدة مـــن قبـــل مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية. 

توجـــه عمليـــة إدارة المخاطـــر بتنويـــع المخاطـــر وتجنـــب تركزهـــا. كمـــا تعـــد مراجعـــة مخاطـــر األعمـــال الدعامـــة الرئيســـية للرقابـــة الداخليـــة لمحفظـــة التمويـــل. ويتـــم 
إجـــراء مراجعـــات دوريـــة لجـــودة األصـــول ومراجعـــات الشـــريعة ومراجعـــات العمليـــات ومراجعـــات إداريـــة وتوثيـــق ومراجعـــات االلتـــزام لأعمـــال واإلدارة العليـــا. 

ــاد بتحديـــد القيـــود  ــاد التمويـــل والســـلفيات مـــن خـــال مصفوفـــة االعتمـ ــيارات واإلســـكان فقـــط. ويتـــم اعتمـ ــر تمويـــل المســـتهلكين علـــى تمويـــل السـ يقتصـ
ــان.  ــة لائتمـ ــة التنفيذيـ ــن واللجنـ ــؤولين معينيـ ــة لمسـ المعينـ

يمتلـــك مجلـــس اإلدارة للبنـــك األم الســـلطة علـــى اعتمـــاد كافـــة السياســـات الصـــادرة المتعلقـــة باالئتمـــان والمخاطـــر. وشـــكل كذلـــك لجنـــة اعتمـــاد االئتمـــان ومنـــح 
أعلـــى ســـلطة اعتمـــاد االئتمـــان فـــي البنـــك للقيـــود التنظيميـــة القصـــوى. 

االستراتيجيات والعمليات وأنظمة الرقابة الداخلية  ٦-٢

يعتمـــد إطـــار سياســـة إدارة المخاطـــر الشـــامل مـــن قبـــل مجلـــس إدارة البنـــك األم. ويتـــم دعمهـــا مـــن قبـــل هيـــاكل قيـــود مائمـــة. تقـــدم هـــذه السياســـات إطـــار إدارة 
مخاطـــر متكامـــًا للمؤسســـة ككل فـــي البنـــك الـــذي ينطبـــق كذلـــك علـــى صحـــار اإلســـامي. الحـــد المفـــروض علـــى نـــوع مـــن األصـــول يتوافـــق مـــع متطلبـــات البنـــك 

المركـــزي العمانـــي وسياســـات البنـــك.

يتعـــرض صحـــار اإلســـامي لمختلـــف أنـــواع المخاطـــر مثـــل مخاطـــر الســـوق ومخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر معـــدل الربـــح ومخاطـــر الســـيولة والمخاطـــر التشـــغيلية التـــي 
تتطلـــب جميعهـــا أنظمـــة رقابـــة شـــاملة ومراقبـــة مســـتمرة. يلخـــص إطـــار إدارة المخاطـــر الهـــدف مـــن بـــازل ٢ الـــذي يتضمـــن مراقبـــة اإلدارة والرقابـــة وثقافـــة المخاطـــر 
ــر  ــة المخاطـ ــطة إدارة مراقبـ ــل وأنشـ ــوات التواصـ ــة وقنـ ــات الكافيـ ــات والمعلومـ ــن الواجبـ ــل بيـ ــة والفصـ ــطة الرقابـ ــر وأنشـ ــم والمخاطـ ــد وتقييـ ــة وتحديـ والملكيـ

وتصحيـــح الخلـــل.

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(   ٥

اإلفصاحات الكمية  ٥-٤

تـــم خـــال العـــام توزيـــع األربـــاح المحتســـبة علـــى عامـــل المشـــاركة المعلـــن قبـــل كل فتـــرة حســـاب أربـــاح. فيمـــا يلـــي نطـــاق عامـــل المشـــاركة المطبـــق ونطـــاق 
ــب: ــدل المكتسـ المعـ

متوسط المعدل المكتسبنطاق عامل المشاركة المنتج

0.68٪17ادخار- ريال عماني

0.22٪7ادخار - درهم إماراتي

0.30٪7ادخار - دوالر أمريكي

0.00٪10مدة 6 أشهر

0.74٪18مدة 1٢ شهرًا

فيما يلي مبلغ حساب حامل االستثمار غير المقيد لكل فئة في نهاية العام:

المنتج
المبلغ

ريال عماني باآلالف
النسبة من إجمالي

حساب االستثمار المقيد

98.81%٢8.8٣9ادخار- ريال عماني

1.18%4٣4ادخار - درهم إماراتي

0.00%-ادخار - دوالر أمريكي

0.0٢%5مدة 6 أشهر

1٠٠٪٢9.187اإلجمالي

الودائع ألجل هي الودائع التي يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفق شروط معينة.

:URIA عائدات على األصول و
ريال عماني باآلالف

٢٠19٢٠18٢٠17٢٠1٦٢٠1٥

٣.1٢5٢.٢5٢1.99٢1.6٣01.1٣0إيرادات على أصول المضاربة 

 URIA 771744٣9٢400175إيرادات موزعة على

4.7٢%4.49%4.40%4.16%4.0٢%عائدات على متوسط أصول المضاربة

URIA 1.00%1.٣1%1.14%1.8٢%٢.64%عائدات على متوسط

األصول المخصصة للوعاء المشترك هي:

ريال عماني باآلالف

مجموع 
صافي مخصص التعرض

التعرض

56.77٣1.1٢855.645اإلجارة المنتهية بالتمليك

1.4٣01٢1.418استصناع تتبعه اإلجارة المنتهية بالتمليك

19.474٢419.450المشاركة المنخفضة

77.٦771.1٦٤7٦.٥1٣

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

2٧٣التقرير السنوي لصحار الدولي 2٧2٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر االئتمان )تابع(  ٦-٣

مجموع إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان، باإلضافة إلى متوسط إجمالي التعرض خالل الفترة مقسمة إلى األنواع الرئيسية من   1-٦-٣
مخاطر االئتمان )تابع(

نسبة التمويل لكل فئة من فئات األطراف األخرى إلى إجمالي التمويل

٣1 ديسمبر ٢٠19

٪ ريال عماني باآلالف
 

%5٢.94 11٣.9٢6 الشركات

%47.06 101.٢5٢ التجزئة

٪1٠٠ ٢1٥.178 مجموع

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمًا إلى المناطق الهامة وفقًا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان  ٦-٣-٢

ريال عماني باآلالف

الرقم

نوع 
التعرض  
سلطنة عماناالئتماني

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

اإلجمالياألخرى

1٣.607-1٣.607مديونيات المرابحة1

71.٣681.0٢٢7٢.٣90اإلجارة المنتهية بالتمليك2

85.540-85.540استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك3

4٣.641-4٣.641المشاركة المنتهية بالتمليك4

٢٣.4٢٣-٢٣.4٢٣استثمارات أدوات دين 5

٢٣7.٥791.٠٢٢٢٣8.٦٠1اإلجمالي

توزيع المخاطر حسب القطاع أو الطرف المقابل مقسمًا إلى أهم أنواع التعرض لمخاطر االئتمان  ٦-٣-٣

ريال عماني باآلالف

القطاع االقتصاديالرقم
مديونيات 

المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

استثمارات 
اإلجماليأدوات دين 

التعرض خارج 
الميزانية 
العمومية

-٤8٠-47٢--8تجارة استيراد 1

9.55956.875٢8.٣668.1051٠٢.9٠٤٣0.599-اإلنشاءات2

8.٠٠8٣.81٢--8.008--تصنيع3

9.٦7٦1٣1-8615.10986٣٢.84٣خدمات4

-1٠1.٢٥٢-1٢.7٣856.75919.79411.960تمويل شخصي5

-15.٣181٥.٣18----حكومية6

-9٦٣---96٣-غير المقيمين7

1٣.٦٠77٢.٣9٠8٥.٥٤٠٤٣.٦٤1٢٣.٤٢٣٢٣8.٦٠1٣٤.٥٤٢اإلجمالي  

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

٦   تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر االئتمان  ٦-٣

يديـــر صحـــار اإلســـامي مخاطـــر االئتمـــان بتقييـــم كل منتج/نشـــاط فيمـــا يتعلـــق بمخاطـــر االئتمـــان المقدمـــة مـــن قبلـــه. وأنشـــأ هيـــكل قيـــود لتجنـــب تركيـــزات 
المخاطـــر لأطـــراف المقابلـــة والقطـــاع والمـــكان الجغرافـــي.

31 ديسمبر 2019
ريال عماني باآلالف

مديونيات 
المرابحة

اإلجارة
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه

إجارة منتهية
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

إيداعات 
الوكالة 

واألرصدة 
لدى البنوك

األوراق
المالية 

اإلجماليللديون

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
1٢.٦٣٣٦٥.79٤8٠.918٤٢.٢٦9٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٣٠.٣٢1لانخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق ولم 
8.٥٦٢---٤٤1٣.88٠٤.٢٤1تنخفض قيمتها

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
1.8٠9---٢9٢1.٤٢٣9٤وانخفضت قيمتها

1٣.٣٦٦71.٠978٥.٢٥٣٤٢.٢٦9٥.٢8٤٢٣.٤٢٣٢٤٠.٦9٢اإلجمالي 

تعريف التسهيات االئتمانية المتأخرة التي انخفضت قيمتها

المركـــزي العمانـــي البنـــك  التـــي انخفضـــت قيمتهـــا وفقـــً لتعميـــم  البنـــك لتحديـــد التســـهيات  التعـــرض للمخاطـــر االئتمانيـــة مـــن قبـــل   يتـــم تصنيـــف 
رقم BM 977 بتاريخ ٢5 سبتمبر ٢004. 

مجموع إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان، باإلضافة إلى متوسط إجمالي التعرض خالل الفترة مقسمة إلى األنواع الرئيسية من   1-٦-٣
مخاطر االئتمان 

 إجمالي مجموع التعرض متوسط مجموع التعرض

نوع التعرض لمخاطر االئتمانالرقم
٣1 ديسمبر ٢٠19

ريال عماني باآلالف
٣1 ديسمبر ٢٠19

٪

5.70%1٢.7681٣.607مديونيات المرابحة1

٣0.٣4%6٣.٢897٢.٣90اإلجارة المنتهية بالتمليك2

٣5.85%69.0٣885.540استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك3

18.٢9%٣8.5194٣.641المشاركة المنتهية بالتمليك4

9.8٢%٢0.176٢٣.4٢٣استثمارات أدوات دين 5

1٠٠٪٢٠٣.79٠٢٣8.٦٠1اإلجمالي

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

2٧٥التقرير السنوي لصحار الدولي 2٧٤٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر االئتمان )تابع(  ٦-٣

الحركة في إجمالي التمويل والسلف   ٦-٣-٦

ريال عماني باآلالف

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1التفاصيل

159.4٣6٢1.4401.59٢18٢.٤٦8رصيد أول المدة

-٣94)1٢.45٣(1٢.059الحركة/التغيرات )+/-(

٤٤.٤9٦-4٣.996500التمويل الجديد

8.718٢.89017811.78٦استرداد التمويل

----قروض مشطوبة 

٢06.77٣6.5971.808٢1٥.178رصيد نهاية الفترة 

1.8٢٣1٠81.177٣.1٠8إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة 

8٥8٥--فوائد االحتياطي 

مخاطر االئتمان: اإلفصاح عن المحافظة حسب األسلوب القياسي  7-٦-٣

اإلفصاح النوعي: للمحافظ حسب األسلوب القياسي  1-7-٣-6

تنتهـــج النافـــذة األســـلوب القياســـي لتقييـــم رأس المـــال النظامـــي لمخاطـــر االئتمـــان. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمخاطـــر الســـيادية فتطبـــق عليهـــا المخاطـــر بنســـبة 
صفـــر حســـب مـــا يســـمح بـــه فـــي هـــذا األســـلوب. وفيمـــا يتعلـــق بالتعـــرض لمخاطـــر البنـــوك، فـــإن المخاطـــر المرجحـــة تعتمـــد علـــى تصنيـــف البنـــوك مـــن قبـــل 
ـــى تصنيـــف  ـــاًء عل ـــال إنتليجنـــس، بن ـــورز وفيتـــش وكابيت ـــد ب ـــز وســـتاندرد آن ـــي مثـــل مودي ـــة المعتمـــدة بواســـطة البنـــك المركـــزي العمان وكاالت التصنيـــف الدولي
البلـــد المختـــص. وفـــي غيـــاب التصنيـــف الخارجـــي للشـــركات، يعتبـــر البنـــك معظـــم الشـــركات علـــى أنهـــا غيـــر مصنفـــة ويطبـــق ترجيـــح المخاطـــر بمعـــدل 100% عـــن 
المخاطـــر الممولـــة. وعـــن مامـــح التعـــرض خـــارج الميزانيـــة العموميـــة، تطبـــق عوامـــل تعـــرض االئتمـــان المائمـــة وتجمـــع للبنـــوك أو حســـبما يكـــون الحـــال ثـــم يطبـــق 
ترجيـــح المخاطـــر كمـــا ذكـــر أعـــاه. مبالـــغ القـــروض غيـــر المســـحوبة مـــن قبـــل الزبـــون أو غيـــر المصروفـــة لهـــم بعـــد، توضـــع تحـــت االلتزامـــات ويطبـــق عليهـــا متوســـط 

ـــي للصيرفـــة اإلســـامية.  المخاطـــر كمـــا هـــو مســـموح مـــن قبـــل اإلطـــار التنظيمـــي والرقاب

6-٣-7-٢  اإلفصاحات الكمية

تحليل معدل االئتمان 

يعـــرض الجـــدول التالـــي تحليـــل ســـندات الديـــن وأذون الخزانـــة، والتوظيفـــات الكبيـــرة وغيرهـــا مـــن الفواتيـــر المســـتحقة الصـــادرة  مـــن قبـــل وكالـــة التصنيـــف فـــي 
٣1 ديســـمبر عـــام ٢017، علـــى أســـاس تصنيـــف موديـــز أو مـــا يعادلهـــا.

ريال عماني باآلالف٣1 ديسمبر ٢٠19

A3  إلى A1 ٢8٤من

Baa3 إلى Baa1٥.٠٠٠

-B إلى +Ba8.1٠٥

1٥.٣18األوراق المالية السيادية
 

٢8.7٠7اإلجمالي
 

تقوم النافذة بإجراء تقييم مستقل يعتمد على العوامل الكمية والنوعية في الحاالت التي يكون فيها الطرف المقابل غير مصنف.

تنتهج النافذة أسلوبً موحدًا لكل الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطر بمعدل %100.

تخفيض مخاطر االئتمان: اإلفصاح وفقً لأسلوب القياسي   ٣-7-٣-6

ال تستخدم النافذة أسلوب المقاصة سواء للبنود خارج أو داخل الميزانية العمومية. 

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر االئتمان )تابع(  ٦-٣

االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة، مقسمًا إلى األنواع الرئيسية لمالمح التعرض لمخاطر الئتمان    ٦-٣-٤

ريال عماني باآلالف                  

التصنيف الزمنيالرقم
مديونيات 

المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

استثمارات 
اإلجماليأدوات دين 

التعرض خارج
الميزانية

العمومية

1.78٢161-٣٣45٣٣1767٣9حتى شهر واحد1

٢.٤٣٠1.٢96-160665555761٢-٣ أشهر٢

٣.٣٢٠٣.759-٣6561.٣19656689-6 أشهر٣

٣.٦٠8٢.549-68511.0967٢0941-9 أشهر4

٣.7٣٥55٢-97641.185870916-1٢ شهرًا5

٢9.٥٥7٢٢.70٢-15.49٣8.8708.87٣6.٣٢1-٣ سنوات6

٣٢.7978.5771٢.11٣5.7٢8٢٣.4٢٣٥٢.٦٣8٣.51٢-5 سنوات7

1٤1.٥٣111-٢.10650.15561.575٢7.695أكثر من 5 سنوات8

1٣.٦٠77٢.٣9٠8٥.٥٤٠٤٣.٦٤1٢٣.٤٢٣٢٣8.٦٠1٣٤.٥٤٢اإلجمالي

مبلغ التمويل والسلفيات التي انخفضت قيمتها و، إن وجدت، التمويل والسلفيات المتأخرة التي تم تكوين مخصص لها   ٦-٣-٥
بشكل منفصل مقسمة إلى المناطق الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك إن كان عمليًا، مبالغ المخصصات العامة والمحددة 

لكل منطقة جغرافية

ريال عماني باآلالف

مخصصات

الدول الرقم
 إجمالي

المرحة ٣المرحلة 1 و ٢ المرحلة ٣التمويل
 احتياطي

األرباح
مخصصات

خالل الفترة 

 مقدمات
 مشطوبة خالل

العام

سلطنة عمان،1
-٢14.156846968٢14٢5٣٣٦مجلس التعاون الخليجي

--1.0٢٢96٢96٣96٣60األخرى٢

-٢1٥.1781.8٠81.9٣11.1778٥٣٣٦اإلجمالي

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

2٧٧التقرير السنوي لصحار الدولي 2٧٦٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر معدالت الربح لألنشطة المصرفية )تابع(  ٦-٤ 

التعرض لمخاطر معدالت الربح - المحافظ لغير المتاجرة  ٦-٤-٥

كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في ٣1 ديسمبر ٢019 على النحو التالي: 

معدل الربحفي ٣1 ديسمبر ٢٠19
السنوي

الفعلي ٪

 خالل
ثالثة أشهر
 ريال عماني

باآلالف

من ٤ إلى
1٢ شهرًا

 ريال عماني
باآلالف

 أكثر من عام
واحد

 ريال عماني
باآلالف

 غير معرض
 لمخاطر معدل

الربح
 ريال عماني

باآلالف

األصول

11.99٠--- نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

---٣.1٥.٢8٤مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

1٣.٣٦٦---٥.7٣مديونيات المرابحة

--٥.٢٥7٠.1٣٤9٦٣اإلجارة المنتهية بالتمليك

--٥.717٣.٥٢٥11.7٢8استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

--٥.٤٦٤٠.7٣11.٥٣8المشاركة المنتهية بالتمليك

٢٣.٤٢٣---٥.٦استثمارات أوراق مالية

1.٠9٥---أصول ثابتة

٣.٥٣٤---أصول أخرى

٥٣.٤٠8-189.٦7٤1٤.٢٢9إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

٣.81٢.٦9٤7٢.٣19٣٣.٥٢٢٥٥.891ودائع وكالة

17.٤8٥---الحسابات الجارية للعماء

٢.٢٢٣---التزامات أخرى

1٢.٦9٤7٢.٣19٣٣.٥٢٢7٥.٥99إجمالي االلتزامات 

---1.99٢9.187حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

 مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات االستثمار

)URIA( ٤1.8817٢.٣19٣٣.٥٢٢7٥.٥99              غير المقيدة

)٢٢.191()٣٣.٥٢٢()٥8.٠9٠(1٤7.79٣إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

1٤7.79٣89.7٠٣٥٦.181٣٣.99٠الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر معدالت الربح لألنشطة المصرفية  ٦-٤ 

مخاطـــر معـــدل الربـــح هـــي األثـــر المحتمـــل لعـــدم التوافـــق بيـــن معـــدل العائـــدات علـــى األصـــول والمعـــدل المتوقـــع للتمويـــل نظـــرًا لمصـــادر التمويـــل. تحـــدد اإلدارة 
ـــح فـــي النافـــذة  ـــي والمتوقـــع للنافـــذة. قـــد تنشـــأ مخاطـــر معـــدل الرب ـــاًء علـــى هيـــكل الميزانيـــة العموميـــة الحال ـــح بن ـــا مصـــادر التعـــرض لمخاطـــر معـــدل الرب العلي

نظـــرًا للمعامـــات التاليـــة:
معامات المرابحة  •   

معامات الوكالة  •   

اإلجارة المنتهية بالتمليك  •   

المشاركة المتناقصة  •   

الصكوك  •   

استثمارات  •   

ـــة  ـــح لأصـــول وااللتزامـــات وحقـــوق حمل ـــة نتيجـــًة لعـــدم توافـــق إعـــادة تســـعير معـــدل الرب ـــح جوهري تعتقـــد إدارة النافـــذة أنهـــا ليســـت معرضـــًة لمخاطـــر معـــدل رب
حســـابات االســـتثمار حيـــث إنـــه يظهـــر فـــي فتـــرات مشـــابهة. يعتمـــد توزيـــع الربـــح لحقـــوق حملـــة حســـابات االســـتثمار علـــى اتفاقيـــات مشـــاركة الربـــح. وبالتالـــي، فـــإن 

ـــة. ـــة مخاطـــر معـــدالت ربـــح جوهري النافـــذة غيـــر معرضـــة ألي

مصادر مخاطر معدل الربح  1-٦-٤
يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

•  إعـــادة التســـعير التـــي يتنشـــأ مـــن الفـــروق الزمنيـــة فـــي اســـتحقاق )المعـــدل الثابـــت( وإعـــادة تســـعير )المعـــدل المتغيـــر( لأصـــول وااللتزامـــات ومراكـــز    

 خـــارج الميزانيـــة العموميـــة. وحيـــث إن معـــدالت الربـــح تختلـــف، فـــإن عـــدم التوافـــق فـــي إعـــادة التســـعير هـــذه تعـــرض إيـــرادات والقيمـــة االقتصاديـــة 
المضمنة للنافذة لتغيرات غير متوقعة.

•  مخاطـــر منحنـــى العائـــدات التـــي تنشـــأ مـــن وجـــود آثـــار عكســـية للتغيـــرات غيـــر المتوقعـــة لمنحنـــى العائـــدات علـــى إيـــرادات و/أو القيمـــة االقتصاديـــة    

األساسية للنافذة.
ــأ مـــن ارتبـــاط ناقـــص فـــي التســـوية فـــي المعـــدل المكتســـب والمنتجـــات المســـعرة والمعـــدل المدفـــوع علـــى أدوات  •  مخاطـــر األســـاس التـــي تنشـ    

 مختلفـــة وهـــي خصائـــص إعـــادة تســـعير مشـــابهة. عندمـــا تتغيـــر معـــدالت الربـــح، يمكـــن أن تزيـــد هـــذه الفروقـــات مـــن التغيـــرات غيـــر المتوقعـــة فـــي
 التدفقـــات النقديـــة واألربـــاح الموزعـــة بيـــن األصـــول وااللتزامـــات وأدوات خـــارج الميزانيـــة العموميـــة ذات فتـــرات اســـتحقاق أو تواتـــر إعـــادة تســـعير

مشابه. 
•  تشـــير مخاطـــر نقـــل المخاطـــر التجاريـــة لضغـــط الســـوق لدفـــع عائـــدات تتخطـــى المعـــدل المكتســـب علـــى األصـــول الممولـــة مـــن قبـــل االلتزامـــات،    

عندما يكون العائد على األصول قيد التنفيذ بمقارنته مع معدالت المنافسين.

استراتيجية مخاطر معدل الربح  ٦-٤-٢

ـــأدوات الماليـــة. النافـــذة معرضـــة  ـــة ل ـــح علـــى الربحيـــة المســـتقبلية أو القيـــم العادل ـــر التغيـــرات فـــي معـــدالت الرب ـــح مـــن احتماليـــة أن تؤث تنشـــأ مخاطـــر معـــدل الرب
لمخاطـــر معـــدل الربـــح نتيجـــًة لعـــدم التطابـــق أو الفجـــوات فـــي مبالـــغ األصـــول وااللتزامـــات وأدوات خـــارج الميزانيـــة العموميـــة التـــي تســـتحق أو يعـــاد تســـعيرها فـــي 

فتـــرة معينـــة. تديـــر النافـــذة المخاطـــر مـــن خـــال اســـتراتيجية إدارة المخاطـــر.

معـــدل الربـــح الفعلـــي )العائـــد الفعلـــي( ألداة ماليـــة نقديـــة هـــو المعـــدل الـــذي عنـــد اســـتخدامه فـــي احتســـاب قيمـــة حاليـــة ينتـــج عـــن القيمـــة الدفتريـــة لـــأداة. 
المعـــدل هـــو معـــدل ســـابق ألداة ذات معـــدل ثابـــت مدرجـــة بالقيمـــة المهلكـــة ومعـــدل حالـــي ألداة ذات معـــدل عائـــم أو أداة مدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة.

٦-٤-٣  أدوات قياس مخاطر معدل الربح

تستخدم النافذة األدوات التالية لقياس مخاطر معدل الربح في مجالها:
تحليل فجوات إعادة التسعير الذي يقيس الفروق الحسابية بين األصول وااللتزامات ذات الحساسية للربح لمجال النافذة بشروط مطلقة.  •   

•  تحليـــل قيمـــة نقطـــة األســـاس هـــو قيـــاس الحساســـية لكافـــة المنتجـــات والمراكـــز المســـعرة لمعـــدالت الربـــح. قيمـــة نقطـــة األســـاس هـــي التغيـــر فـــي     

 صافـــي القيمـــة الحاليـــة لمركـــز ناشـــئ مـــن تغيـــر نقطـــة أســـاس 1 فـــي منحنـــى العائـــدات. ويقيـــس هـــذا حساســـية المراكـــز أو المحفظـــة للتغيـــرات فـــي 
معدالت الربح.

٦-٤-٤  مراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدل الربح

طبقـــت النافـــذة أنظمـــة معلومـــات لمراقبـــة مخاطـــر معـــدل الربـــح والســـيطرة عليهـــا واإلبـــاغ عنهـــا. تقـــدم التقاريـــر علـــى أســـاس زمنـــي للجنـــة التنفيذيـــة ومجلـــس 
اإلدارة للمكتـــب الرئيســـي.

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر السيولة )تابع(   ٦-٥

نسبة تغطية السيولة وصافي معدل التمويل المستقر   ٦-٥-٢

يقوم البنك أيضً بمراقبة السيولة من خال نسبة تغطية السيولة وصافي معدل التمويل المستقر. وفيما يلي المستويات الحالية لهذه المعدالت: 

ريال عماني باألالف

إجمالي القيمة غير نسبة تغطية السيولة: 
المرجحة )المتوسط(

إجمالي القيمة 
المرجحة )المتوسط(

      األصول السائلة عالية الجودة 

1)HQLA( ٢7.٢49   إجمالي األصول السائلة عالية الجودة

       التدفقات النقدية الصادرة 

40.1٣1٣.88٣ودائع األفراد والودائع من الشركات الصغيرة، منها:٢

٢.5941٣0 ودائع ثابتة ٣

٣7.5٣7٣.754 ودائع أقل ثباتً 4

46.6٢٢٢1.649  التمويل المجمع غير المضمون، ومنها:5

-  - ودائع العمليات )كافة األطراف المقابلة( والودائع في شبكات البنوك التعاونية 6

46.6٢٢٢1.649 الودائع بخاف العمليات )كافة األطراف المقابلة(7

   الدين غير المضمون 8

-     التمويل المجمع المضمون 9

76554  متطلبات إضافية، ومنها:10

-  - التدفقات الصادرة للتعرضات للمشتقات ومتطلبات الضمان األخرى 11

-  - التدفقات الصادرة المتعلقة بخسائر التمويل على منتجات الدين 1٢

76554 تسهيات السيولة واالئتمان 1٣

٢.745٢.745  التزامات تمويل تعاقدية أخرى 14

٣4.54٢1.7٢7  التزامات تمويل طارئة أخرى 15

٣٠.٠٥9    إجمالي التدفقات النقدية الصادرة 1٦

       التدفقات النقدية الواردة 

17)repos اإلقراض المضمون )أي عكس   -  -

11.97410.٣٣٣  التدفقات الواردة من التعرضات العاملة بالكامل 18

6٢.0001.715    تدفقات نقدية واردة أخرى 19

7٣.97٤1٢.٠٤8   إجمالي التدفقات النقدية الواردة ٢٠

اجمالي القيمة المعدلة    

٢1 HQLA ٢7.٢٤9     اجمالي

18.٠11  إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة  ٢٢

1٥1.٢9   نسبة تغطية السيولة )٪(٢٣

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر السيولة   ٦-٥

ـــاء بالتزاماتهـــا عنـــد حلـــول موعـــد  ـــدوام ســـيولة كافيـــة للوف ـــه ســـيكون لديهـــا علـــى ال ـــك، أن إن منهـــج النافـــذة إلدارة مخاطـــر الســـيولة هـــو لضمـــان، مـــا أمكـــن ذل
اســـتحقاقها، تحـــت الظـــروف العاديـــة والصعبـــة، بـــدون تكبـــد خســـائر غيـــر مقبولـــة أو المخاطـــرة باإلضـــرار بســـمعة صحـــار الدولـــي ش.م.ع.ع.

ــات  ــل التدفقـ ــة وتفاصيـ ــا الماليـ ــا والتزاماتهـ ــول أصولهـ ــيولة حـ ــح السـ ــق بملمـ ــرى تتعلـ ــاط األخـ ــدات النشـ ــات مـــن وحـ ــة بالبنـــك معلومـ ــة المركزيـ تتلقـــى الخزينـ
ـــة بمحفظـــة أصـــول ماليـــة ســـائلة قصيـــرة األجـــل وتتكـــون فـــي أغلبيتهـــا  ـــك تحتفـــظ الخزينـــة المركزي ـــة األخـــرى الناشـــئة عـــن األعمـــال المســـتقبلية. بعـــد ذل النقدي
مـــن اســـتثمارات قصيـــرة األجـــل بـــاألوراق الماليـــة والتمويـــل والســـلفيات وســـلفيات البنـــوك وتســـهيات بيـــن البنـــوك للتأكـــد مـــن الحفـــاظ علـــى ســـيولة كافيـــة 
بالبنـــك ككل. وتتـــم مقابلـــة متطلبـــات وحـــدات النشـــاط مـــن الســـيولة مـــن خـــال التمويـــل والســـلفيات قصيـــرة األجـــل مـــن الخزينـــة المركزيـــة لتغطيـــة أي تذبـــذب 
قصيـــر األجـــل والتمويـــل طويـــل األجـــل لتحديـــد أي متطلبـــات ســـيولة أساســـية. ووضـــع البنـــك كذلـــك خطـــة ســـيولة طارئـــة شـــاملة لـــإلدارة الفعالـــة للســـيولة. 

وبهـــذه العمليـــة تتـــم العنايـــة المطلوبـــة للتأكـــد مـــن التـــزام النافـــذة بـــكل تعليمـــات البنـــك المركـــزي العمانـــي. 

تتـــم مراجعـــة كل سياســـات الســـيولة وإجراءاتهـــا وتصـــادق عليهـــا لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات. تـــم توضيـــح احتســـاب فجـــوة الســـيولة عنـــد اســـتحقاق األصـــول 
ــو ٢00٣. ــؤرخ 7 مايـ ــم رقـــم ب م 955 المـ ــواردة بالتعميـ ــات الـ ــً للتوجيهـ ــاب وفقـ ــذا االحتسـ ــداد هـ ــم إعـ ــات. تـ وااللتزامـ

التعرض لمخاطر السيولة   1-٦-٥

معـــدل اإلقـــراض وهـــو معـــدل إجمالـــي التمويـــات والســـلف لودائـــع العمـــاء ورأس المـــال ويتـــم رصـــده علـــى أســـاس يومـــي بمـــا يتماشـــى مـــع اإلرشـــادات التنظيميـــة. 
داخليـــً يتـــم وضـــع معـــدل اإلقـــراض علـــى أســـاس أكثـــر تحفظـــً ممـــا هـــو مطلـــوب بموجـــب اللوائـــح. كمـــا تقـــوم النافـــذة أيضـــً بـــإدارة مخاطـــر الســـيولة لديهـــا علـــى 
أســـاس منتظـــم برصـــد معـــدل الســـيولة وهـــو معـــدل صافـــي األصـــول الســـائلة إلـــى إجمالـــي األصـــول علـــى أســـاس شـــهري. لهـــذا الغـــرض فـــإن صافـــي األصـــول 

الســـائلة يعتبـــر علـــى أنـــه يتضمـــن النقـــد ومـــا يماثـــل النقـــد، وأوراق الديـــن المصنفـــة بدرجـــة اســـتثمار التـــي لهـــا ســـوق نشـــط وبـــه ســـيولة.

كانت تفاصيل معدل اإلقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في ٣1 ديسمبر ٢019 على النحو التالي:

٣1 ديسمبر ٢٠19 

 معدل السيولة معدل اإلقراض 

1٦.79%8٥.٥٢%المتوسط عن العام

٢٠.9٦%8٦.٠8%الحد األقصى عن العام 

11.٦٤%8٤.1٣%الحد األدنى عن العام

يلخـــص الجـــدول أدنـــاه ملمـــح اســـتحقاق التزامـــات النافـــذة فـــي تاريـــخ التقريـــر اســـتنادًا إلـــى ترتيبـــات الدفـــع التعاقديـــة. تـــم تحديـــد االســـتحقاقات التعاقديـــة لأصـــول 
وااللتزامـــات علـــى أســـاس الفتـــرة المتبقيـــة فـــي تاريـــخ قائمـــة المركـــز المالـــي إلـــى تاريـــخ االســـتحقاق التعاقـــدي وهـــي ال تأخـــذ فـــي االعتبـــار االســـتحقاقات الفعليـــة كمـــا 

هـــو مشـــار إليهـــا فـــي تاريـــخ الودائـــع المحتفـــظ بهـــا لـــدى النافـــذة وتوفـــر األمـــوال الســـائلة.

خالل ثالثة أشهرالقيمة الدفترية
من ٤ إلى
1٢ شهرًا

 سنة إلى ثالث
سنوات

 أكثر من ثالث
اإلجماليسنوات

٣1 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

174.4٢6٢٢.٢9070.67٣٣1.8٣154.674179.٤٦8ودائع وكالة

17.48517.٤8٥---17.485ودائع عماء وحسابات أخرى

٢.٢٢٣٢.٢٢٣---٢.٢٢٣التزامات أخرى

19٤.1٣٤٢٢.٢9٠7٠.٦7٣٣1.8٣17٤.٣8٢199.17٦إجمالي االلتزامات

حقوق الملكية لحملة حسابات 
٢9.187٢9.187---٢9.187االستثمار

٢٢٣.٣٢1٢٢.٢9٠7٠.٦7٣٣1.8٣11٠٣.٥٦9٢٢8.٣٦٣

ــة  ــرة الزمنيـ ــال الُعمانـــي وللفتـ ــة بالريـ ــات المدرجـ ــول وااللتزامـ ــذة لأصـ ــل للنافـ ــر األجـ ــيولة قصيـ ــز السـ ــد مركـ ــيولة لرصـ ــوة السـ ــر فجـ ــداد تقريـ ــذة بإعـ ــوم النافـ تقـ
المســـتحقة خـــال شـــهر واحـــد. يجـــب تســـوية الفجـــوة عنـــد توفـــر أدوات إعـــادة الشـــراء أو إعـــادة التمويـــل وعـــن خطـــوط االئتمـــان غيـــر المســـتغلة أيضـــً، إن وجـــدت. 

يجـــب التقريـــر عـــن قائمـــة الســـيولة قصيـــرة األجـــل إلـــى لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات شـــهريً.

تعرض النافذة لمخاطر معدل الربح مبينة في المرفق 1 و٢.
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6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر السوق   ٦-٦

مخاطـــر الســـوق هـــي تلـــك المخاطـــر التـــي تنشـــأ مـــن التغيـــرات فـــي معـــدالت الربـــح ومعـــدالت صـــرف العمـــات األجنبيـــة وأســـعار الســـلع. الغـــرض مـــن إدارة مخاطـــر 
الســـوق هـــو إدارة والســـيطرة علـــى التعـــرض لمخاطـــر الســـوق فـــي حـــدود معاييـــر مقبولـــة فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي يتـــم فيـــه الحصـــول علـــى أفضـــل عائـــد فـــي 

ظـــل المخاطـــر.

مخاطر السوق مائمة لأنشطة المصرفية واألنشطة التجارية ولكن قياسها وإدارتها قد تختلف حسب تلك األنشطة.

ــة للعمـــات  ــزه المفتوحـ ــدود علـــى مراكـ ــع حـ ــبة مثـــل وضـ ــاليب مناسـ ــتخدام أسـ ــه باسـ ــوق فـــي محفظتـ ــر السـ ــة مخاطـ ــاس ومراقبـ ــامي بقيـ ــار اإلسـ ــوم صحـ يقـ
األجنبيـــة بالرغـــم مـــن أنهـــا غيـــر جوهريـــة. 

مخاطر السوق في مجال المتاجرة   1-٦-٦

تتضمن مخاطر السوق عدة مخاطر ولكن العناصر الرئيسية هي مخاطر معدل األرباح ومخاطر تحويل العملة األجنبية.
يتـــم القيـــام بأعمـــال الخزينـــة ضمـــن حـــدود مخاطـــر ســـوق معتمـــدة. ويعـــد ضمـــان توفـــر هيـــكل حـــدود مخاطـــر ســـوق مائـــم فـــي كل األوقـــات لتنظيـــم األعمـــال 

مـــن مســـؤولية الخزينـــة.
تم وضع القيود لـ:

مخاطر العمات األجنبية  l 	

معدل مخاطر العائدات  l 	

منتجات تعامل معتمدة  l 	

عمات تعامل معتمدة  l 	

حد أقصى للفترة  l 	

تعقـــد لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات اجتماعـــات دوريـــة لمناقشـــة عـــدم اتســـاق األصـــول وااللتزامـــات وتقيـــم مخاطـــر معـــدل الربـــح ومخاطـــر العمـــات األجنبيـــة ومخاطـــر 
الســـيولة التـــي يتعـــرض لهـــا صحـــار اإلســـامي، لغـــرض اتخـــاذ الخطـــوات الكفيلـــة بـــإدارة مثـــل هـــذه المخاطـــر. ومـــع توجيهـــات لجنـــة األصـــول وااللتزامـــات، يقـــوم 

قســـم الخزينـــة بالبنـــك بـــإدارة مخاطـــر معـــدالت الفوائـــد ومخاطـــر العمـــات األجنبيـــة التزامـــً بتوجيهـــات السياســـة التـــي توضـــح الحـــدود المناســـبة.

عبء رأس المال لمخاطر السوق المختصة مبين أدناه: 

ريال عماني باآلالف

 -مخاطر مركز معدل األرباح

-مخاطر مركز حقوق الملكية

5.9٢4مخاطر العمات األجنبية

 -مخاطر السلع

مخاطر العملة   ٦-٦-٢

مخاطـــر العمـــات هـــي المخاطـــر التـــي تنشـــأ مـــن تقلـــب قيمـــة األداة الماليـــة بســـبب التغيـــرات فـــي معـــدالت صـــرف العمـــات األجنبيـــة. قـــام مجلـــس اإلدارة بوضـــع 
ـــة. تتضمـــن حـــدود المراكـــز المفتوحـــة مراكـــز مفتوحـــة مبيتـــة ومراكـــز مفتوحـــة لحظيـــة. يتـــم  ـــكل العمل حـــدود للمراكـــز المفتوحـــة الكليـــة وللمراكـــز المفتوحـــة ل

رصـــد المراكـــز المفتوحـــة علـــى نحـــو يومـــي ويتـــم اســـتخدام اســـتراتيجيات تغطيـــة لضمـــان المحافظـــة علـــى المراكـــز فـــي إطـــار الحـــدود الموضوعـــة. 

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر السيولة )تابع(   ٦-٥

نسبة تغطية السيولة وصافي معدل التمويل المستقر )تابع(  ٦-٥-٢

صافي معدل التمويل المستقر 
)ريال عماني باآلالف(

القيمة غير المرجحة باالستحقاق المتبقي 

أقل من 6 أشهر عدم االستحقاق 
6 أشهر إلى

القيمة المرجحة سنة فأكثرأقل من سنة 

٣4.898-  - - ٣4.898رأس المال 1

٣٣.٣88   ٣٣.٣88رأس المال النظامي ٢

1.510   1.510أدوات رأس المال األخرى ٣

65.018- 6.407- 65.8٣5ودائع األفراد وودائع من العماء من الشركات الصغيرة 4

     ودائع ثابتة 5

65.018 6.407 65.8٣5ودائع أقل ثباتً 6

48.٢49- 67.747- ٢8.751تمويل مجمع7

     ودائع عمليات 8

48.٢49 67.747 ٢8.751تمويل مجمع آخر 9

التزامات ذات أصول مترابطة متوافقة 10

٣8.894٣6.488   التزامات أخرى:11

1٢ NSFR التزامات مشتقات   

1٣
كافة االلتزامات األخرى وحقوق الملكية غير المدرجة في الفئات 

٣6.055٣6.488   السابقة 

184.65٢   إجمالي ASF )التمويل المستقر المتاح(1٤
   بند التمويل المستقر المتاح

15NSFR إجمالي األصول السائلة عالية الجودة

ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى ألغراض تشغيلية 16

05.٢847.650198.799174.844قرض وأوراق مالية عاملة:17

18
قروض عاملة لمؤسسات مالية مضمونة مقابل أصول سائلة عالية 

-     الجودة المستوى 1 

19
قروض عاملة لمؤسسات مالية مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة 

-     خارج المستوى 1، وقروض عاملة غير مضمونة لمؤسسات مالية

٢0

قروض عاملة لشركات غير مالية وقروض إلى العماء األفراد 
والشركات والمؤسسات الصغيرة وقروض إلى جهات سيادية وبنوك 

5.865 5.٢847.650 مركزية ومنشآت ذات أغراض خاصة، منها:

٢1
- ذات مخاطر مرجحة أقل من أو تساوي ٣5٪ وفقً لطريقة بازل ٢ 

-     القياسية لمخاطر االئتمان 

198.799168.979 - - - الرهون السكنية العقارية العاملة، ومنها: ٢٢

٢٣
- ذات مخاطر مرجحة أقل من أو تساوي ٣5٪ وفقً لطريقة بازل ٢ 

198.799168.979   القياسية لمخاطر االئتمان 

٢4
أوراق مالية غير متعثرة وغير مؤهلة للتصنيف ضمن HQLA بما في 

-    0ذلك األوراق المالية المتداولة 

-     أصول لها التزامات مترابطة متوافقة ٢5

٢.8151.504٢.911- 0أصول أخرى:٢6

     المنتجات المادية المتداولة بما في ذلك الذهب. ٢7
أصول مسجلة كهامش مبدئي لعقود المشتقات والمساهمات إلى ٢8

 CCPs األموال المتعثرة   

٢9 NSFR أصول المشتقات   

   التزامات المشتقات NSFR  قبل خصم هامش التغير ٣0

٢.8151.504٢.911  جميع األصول األخرى غير المدرجة في الفئات أعاه ٣1

765٣4.54٢1.765  البنود خارج الميزانية العمومية ٣٢

٣٣RSF 179.5٢1    اجمالي

10٢.86    صافي معدل التمويل المستقر )٪(٣٤

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

المخاطر الخاصة بالعقود  )تابع(   9-٦

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال وفقً لمختلف فئات المخاطر لكل من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسامية. 

ريال عماني باآلالف

األصول االئتمانية 

المرجحة بالمخاطر

متطلبات

رأس المال

1٣.4801.48٣مديونيات المرابحة

٣4.5٣1٣.798اإلجارة المنتهية بالتمليك

7٢.6857.995استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

4٣.6414.800المشاركة المنتهية بالتمليك

1.14٢1٢6إيداعات لدى بنوك

8.008881استثمارات

4.7855٢6خدمات أخرى 

٣0.8٣4٣.٣9٢خارج الميزانية العمومية 

٢٠9.1٠٦٢٣.٠٠1

الحوكمة الشرعية   7

تـــم تطبيـــق هيكلـــة إدارة شـــرعية فـــي النافـــذة ويتمثـــل الهـــدف الرئيســـي منهـــا فـــي التحقـــق مـــن االلتـــزام بالشـــريعة فـــي جميـــع األوقـــات. فيمـــا يلـــي أهـــم عناصـــر 
هيكلـــة اإلدارة الشـــرعية للنافـــذة:

مجلس الرقابة الشرعية:  )1   

ــار  ــً لإلطـ ــرعية وفقـ ــب الشـ ــق والتدريـ ــف التدقيـ ــريعة، ووظائـ ــال للشـ ــة االمتثـ ــذ ومراقبـ ــة لتنفيـ ــؤولية الكليـ ــل المسـ ــذي يتحمـ ــي الـ ــع الداخلـ ٢(  المراجـ   
اإلســـامية. للصيرفـــة  والرقابـــي  التنظيمـــي 

االمتثـــال للشـــريعة )وفـــق إرشـــادات الفتـــاوى الصـــادرة عـــن مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية( ووفـــق متطلبـــات اإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية يعتبـــر 
إلزاميـــً ويتـــم تنفيـــذه مـــن خـــال مراجعـــة وموافقـــة العقـــود واالتفاقيـــات والسياســـات واإلجـــراءات والمنتجـــات والتقاريـــر )حســـابات توزيـــع األربـــاح(، إلـــخ.

تقـــوم النافـــذة بالتحقـــق مـــن تنفيـــذ عمليـــات نافـــذة الصيرفـــة اإلســـامية علـــى نحـــو يتمثـــل للشـــريعة ويخضـــع لمتطلباتهـــا مـــن خـــال اتبـــاع السياســـات واإلجـــراءات 
التاليـــة:

أ(   تطبيـــق إطـــار شـــرعي وفقـــً لمتطلبـــات اإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية ومعاييـــر هيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات الماليـــة    
الشـــرعية. الرقابـــة  عـــن مجلـــس  الصـــادرة  والتوجيهـــات  اإلســـامية واإلرشـــادات 

توزيع الواجبات والوظائف الرئيسية، يتم تكليف مدير تنفيذي مستقل بمسؤولية االمتثال والتدقيق الشرعي. ب(    

ج(  تطبيـــق أدلـــة ووثائـــق للسياســـات واإلجـــراءات فيمـــا يتعلـــق بمنتجاتنـــا وعملياتنـــا واالمتثـــال والتدريـــب والضوابـــط الداخليـــة وتوفيرهـــا للموظفيـــن    
المعنييـــن.

يتم تقديم تقارير التدقيق الشرعي لمجلس الرقابة الشرعية وفقً للخطة السنوية المتفق عليها.  د(    

يتم االحتفاظ بأصول نافذة الصيرفة اإلسامية بشكل منفصل ومميز عن األصول التقليدية. ه(    

ال يمكن للنافذة إيداع أموال لدى البنوك التقليدية بما في ذلك صحار الدولي. و(    

ز(  تقـــوم إدارة النافـــذة بالتحقـــق مـــن أن الموظفيـــن فـــي أقســـام رئيســـية معينـــة يتبعـــون رؤســـاء أقســـامهم فـــي تسلســـل هرمـــي ينتهـــي عنـــد    
النافـــذة.  رئيـــس 

لدى النافذة موظفون مخصصون ألقسام األعمال مثل األفراد والشركات والخزانة، إلخ وهم يتبعون رئيس الصيرفة اإلسامية.  ح(    

إن النظام البنكي األساسي المعتمد لدى النافذة قادر على مراعاة الطبيعة الفريدة لعقود ومعامات وعمليات الصيرفة اإلسامية.    ط(    

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

6  تقييم التعرض للمخاطر )تابع(

مخاطر التشغيل   7-٦

تعـــرف المخاطـــر التشـــغيلية بأنهـــا مخاطـــر الخســـارة المباشـــرة أو غيـــر المباشـــرة الناشـــئة عـــن عـــدم كفايـــة أو فشـــل فـــي العمليـــات الداخليـــة للبنـــك أو الموظفيـــن 
واألنظمـــة أو مـــن العوامـــل الخارجيـــة. تنشـــأ المخاطـــر التشـــغيلية نظـــرًا لعـــدة أســـباب مرتبطـــة بعمليـــات النافـــذة وموظفيهـــا وتقنياتهـــا وبنيتهـــا التحتيـــة ومـــن 

العوامـــل الخارجيـــة وال تتضمـــن مخاطـــر غيـــر مخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر الســـوق ومخاطـــر الســـيولة.

ـــم الحصـــول علـــى إيجابيـــات  تبنـــت النافـــذة سياســـات وإجـــراءات مشـــابهة للتخفيـــف مـــن المخاطـــر التشـــغيلية كتلـــك المعتمـــدة مـــن قبـــل المكتـــب الرئيســـي. ت
ــابهة  ــة مشـ ــات التاليـ ــول العمليـ ــات حـ ــد السياسـ ــامية. وتعـ ــة اإلسـ ــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـ ــزام باإلطـ ــة بااللتـ ــه التحتيـ ــز الرئيســـي وبنيتـ ــات المركـ عمليـ

لسياســـات المركـــز الرئيســـي:
تعقب أحداث الخسارة والمخاطر المحتملة.  l 	

اإلباغ عن الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات على أساس منتظم.  l 	

مراجعة التقارير المشتركة من قبل مدراء المخاطر والمدراء المباشرين.  l 	

ــريعة  ــادئ الشـ ــامية ومبـ ــة اإلسـ ــي للصيرفـ ــي والرقابـ ــار التنظيمـ ــزام باإلطـ ــان االلتـ ــن ضمـ ــؤول عـ ــرغ مسـ ــزام متفـ ــف التـ ــذة موظـ ــدى النافـ ــك، لـ ــى ذلـ ــاوًة علـ وعـ
والقوانيـــن والتنظيمـــات المعتمـــدة.  

مخاطر تجارية متنقلة   8-٦

تشـــير المخاطـــر التجاريـــة المنتقلـــة لحجـــم المخاطـــر التـــي تحـــول للمســـاهمين للتخفيـــف مـــن تحمـــل حامـــل حســـاب االســـتثمار بعـــض أو كافـــة المخاطـــر التـــي 
يتعرضـــون لهـــا تعاقديـــً فـــي عقـــود المضاربـــة. 

ـــي للمخاطـــر الناشـــئة مـــن األصـــول التـــي  ـــر إجمال ـــر المقيـــدة ألث ـــة حســـابات االســـتثمار غي ـــح وتحمـــل الخســـارة(، يتعـــرض حمل ـــة )مشـــاركة الرب ضمـــن عقـــود المضارب
يســـتثمرون أموالهـــم فيهـــا، ولكـــن نافـــذة صحـــار اإلســـامي تديـــر هـــذه المخاطـــر مـــن خـــال المخاطـــر التجاريـــة المنتقلـــة. 

يتـــم تحقيـــق مشـــاركة المخاطـــر بتشـــكيل واســـتخدام عـــدة احتياطيـــات مثـــل احتياطـــي مســـاواة األربـــاح وبتســـوية حصـــة أربـــاح نافـــذة صحـــار اإلســـامي لتســـهيل 
العائـــدات مســـتحقة الدفـــع لحملـــة حســـابات االســـتثمار مـــن التعـــرض لتذبـــذب فـــي إجمالـــي العائـــدات الناشـــئ عـــن المخاطـــر البنكيـــة وبالتالـــي للتمكيـــن مـــن دفـــع 

العائـــدات التنافســـية فـــي الســـوق. تمـــت مناقشـــة احتياطـــي مســـاواة األربـــاح بالتفصيـــل أعـــاه. 

تديـــر نافـــذة صحـــار اإلســـامي المخاطـــر التجاريـــة المنتقلـــة كمـــا هـــو محـــدد فـــي سياســـة توزيـــع األربـــاح. تتنـــازل النافـــذة عـــن أتعابهـــا فـــي حالـــة حـــدوث المخاطـــر 
التجاريـــة المنتقلـــة. تديـــر النافـــذة معـــدل الربـــح مـــع النوافـــذ اإلســـامية األخـــرى بتشـــغيل بنـــوك إســـامية/تجارية فـــي الســـلطنة.

لدى البنك متوسط أتعاب محملة بنسبة 16% من الدخل المتحقق من األصول المخصصة للوعاء خال العام.

لم تنشئ النافذة أي احتياطيات وبالتالي لم يتم عرض تحليل متعلق بها. 

المخاطر الخاصة بالعقود    9-٦

يتعـــرض األصـــل فـــي كل نـــوع مـــن التمويـــل اإلســـامي إلـــى مزيـــج متنـــوع مـــن مخاطـــر االئتمـــان والســـوق وبالتالـــي تنشـــأ الحاجـــة إلـــى تخصيـــص رأس المـــال مقابـــل 
تعرضـــات المخاطـــر. 

كمـــا فـــي تاريـــخ التقريـــر، تحمـــل األصـــول الماليـــة مخاطـــر ائتمـــان فقـــط وبالتالـــي يتـــم تخصيـــص رأس المـــال وفقـــً للتعليمـــات الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي العمانـــي. 
إن مزيـــج المنتجـــات الحالـــي ال يغيـــر مـــن طبيعـــة المخاطـــر وفقـــً لمرحلـــة العقـــد. 

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

2٨٥التقرير السنوي لصحار الدولي 2٨٤٢٠19 التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠19
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مكافآت هيئة الرقابة الشرعية 

ريال عماني باآلالف٣1 ديسمبر ٢٠19

اإلجماليأتعاب الجلسة مكافآت

15.4001.15516.555د. حسين حامد حسن

11.5501.1551٢.705د. مدثر صديقي

7.7001.1558.855الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

7.7001.1558.855الشيخ فهد محمد هال الخليلي

4٢.٣504.6٢046.970

اجتماعات وحضور مجلس الرقابة الشرعية 

٢6 يناير 1٣٢0٢0 أكتوبر 11٢019 يوليو  ٢1٢019 أبريل ٢019أسماء أعضاء مجلس الرقابة الشرعية

عدد االجتماعات 
التي تم 
حضورها

PPPO٣د. حسين حامد حسن

PPPP4د. مدثر صديقي

PPPP4الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

PPPP4الشيخ فهد محمد هال الخليلي

المسؤولية االجتماعية للشركات

يقوم »صحار اإلسامي« بتنفيذ برنامج توعية العماء حول الخدمات المصرفية اإلسامية، كما يدعم أنشطة تضمن االمتثال للشريعة اإلسامية.

إفصاحات أخرى

 :)IBRF( فيما يلي اإلفصاحات المطلوبة بموجب اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسامية

•  لم يكن هناك أي خلط بين األموال  
•  ال يوجد مبلغ مستحق السداد إلى المكتب الرئيسي كما في ٣1 ديسمبر ٢019  

•  لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خال السنة  

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

الحوكمة الشرعية )تابع(  7

يتـــم تطبيـــق عمليـــات التدقيـــق الشـــرعي علـــى أســـاس ربـــع ســـنوي بموجـــب اإلطـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة اإلســـامية وترفـــع إلـــى مجلـــس الرقابـــة الشـــرعية 
ـــر  ـــم يتضمـــن التقري ـــال الشـــرعي للنافـــذة، ول ـــره الســـنوي لســـنة ٢019 حـــول االمتث ـــة الشـــرعية تقري لمراجعتهـــا وإصـــدار التوجيهـــات بشـــأنها. أصـــدر مجلـــس الرقاب

ـــغ إلـــى الحســـاب الخيـــري. وجـــود أي مخالفـــات ولـــم يوجـــه أي مبال

يشرف المراجع الشرعي الداخلي على خطط التدريب الشرعي للطرف المرخص. تم تنظيم برنامج تدريبي للموظفين خال العام ٢019. 

ال يحتفظ مجلس الرقابة الشرعية بأي عاقة تجارية مع البنك.

نبذة عن هيئة الرقابة الشرعية

الدكتور حسين حامد حسن

ـــون المقـــارن فـــي جامعـــة القاهـــرة، وقـــد حصـــل علـــى شـــهادة الدكتـــوراه مـــن كليـــة الشـــريعة بجامعـــة  األســـتاذ الدكتـــور حســـين هـــو أســـتاذ فـــي الشـــريعة والقان
األزهـــر، جمهوريـــة مصـــر العربيـــة؛ وماجســـتير فـــي الفقـــه المقـــارن مـــن جامعـــة نيويـــورك، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وتخـــرج فـــي كليـــة الحقـــوق كمـــا درس االقتصـــاد 
بجامعـــة القاهـــرة، جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، وهـــو حائـــز علـــى شـــهادة الدكتـــوراه الفخريـــة فـــي القانـــون المدنـــي مـــن جامعـــة دورهـــام فـــي المملكـــة المتحـــدة. 
يحظـــى الدكتـــور حســـين بخبـــرة تمتـــد إلـــى مـــدة أكثـــر مـــن 50 عامـــً فـــي مجـــال الخدمـــات المصرفيـــة اإلســـامية وهـــو رئيـــس مجالـــس الرقابـــة الشـــرعية ألكثـــر مـــن ٣0 
بنـــكً ومؤسســـة ماليـــة. كمـــا قـــام بتأليـــف أكثـــر مـــن 50 كتابـــً وورقـــة بحـــث، وقـــد كتـــب أكثـــر مـــن 400 مقالـــة شـــاملة. وقـــد أشـــرف علـــى الخطـــة الشـــاملة لترجمـــة ٢00 
كتـــاب إســـامي إلـــى لغـــات مختلفـــة. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، نجـــح فـــي تحويـــل العديـــد مـــن البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة التقليديـــة إلـــى مؤسســـات وبنـــوك إســـامية.

الدكتور مدثر صديقي

ـــون مـــن كليـــة شـــيكاغو كينـــت  ـــال درجـــة الدكتـــوراه فـــي القان ـــر صديقـــي خبيـــر مشـــهور عالميـــً فـــي الدراســـات اإلســـامية والقوانيـــن الغربيـــة. قـــد ن الدكتـــور مدث
ــارد، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة؛ وأكمـــل دراســـات  للقانـــون، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وشـــهادة ماجســـتير فـــي القانـــون مـــن كليـــة الحقـــوق بجامعـــة هارفـ
 AAOIFI إســـامية مـــن الجامعـــة اإلســـامية فـــي المدينـــة المنـــورة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية. وهـــو عضـــو فـــي لجنـــة معاييـــر الشـــريعة اإلســـامية الخاصـــة بــــ
ـــر بخبـــرة  ـــا. يحظـــى الدكتـــور مدث وفـــي المجمـــع الفقهـــي ألمريـــكا الشـــمالية. وهـــو باحـــث فـــي أكاديميـــة البحـــوث الشـــرعية الدوليـــة للتمويـــل اإلســـامي فـــي ماليزي
ـــى مـــدة أكثـــر مـــن ٣0 عامـــً فـــي تقديـــم االستشـــارات الشـــرعية والقانونيـــة، وفـــي التوثيـــق المصرفـــي اإلســـامي، والبحـــوث، والمحاضـــرات والتحكيـــم ألكثـــر  تمتـــد إل

ـــم. ـــع أنحـــاء العال ـــة فـــي جمي مـــن 40 منظمـــة وجامعـــة ومراكـــز بحثي

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

نـــال الشـــيخ عـــزان بـــن ناصـــر بـــن فرفـــور العامـــري شـــهادة البكالوريـــوس فـــي الدراســـات اإلســـامية وتخصـــص  فـــي القضـــاء، وقـــد عمـــل الشـــيخ عـــزان بـــن ناصـــر فرفـــور 
ـــه خبـــرة واســـعة فـــي أحـــكام الشـــريعة وذلـــك بعـــد أن شـــارك فـــي العديـــد مـــن  العامـــري ســـكرتيرًا لمفتـــي ســـلطنة عمـــان فـــي قســـم الفتـــوى منـــذ عـــام ٢001، ولدي

الـــدورات فـــي تلـــك المجـــاالت باإلضافـــة الـــى عـــدد مـــن ورش العمـــل والمؤتمـــرات ذات الصلـــة.

الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

تخـــرج الشـــيخ فهـــد فـــي جامعـــة فلوريـــدا أتانتيـــك بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وبعـــد ذلـــك التحـــق بالبنـــك المركـــزي العمانـــي، حيـــث كان عضـــوًا مـــن قســـم 
الخزينـــة واالســـتثمار. بعـــد ذلـــك انضـــم الشـــيخ فهـــد إلـــى شـــركة المدينـــة لاســـتثمار حيـــث أصبـــح نائـــب المديـــر العـــام للخدمـــات المصرفيـــة االســـتثمارية. وشـــملت 
مســـؤولياته الرئيســـية إدارة المحافـــظ، وترويـــج مشـــروعات غرينفيلـــد والتعامـــل مـــع األفـــراد ذوي المـــاءة الماليـــة العاليـــة. ومؤخـــرًا، قـــام الشـــيخ فهـــد بتأســـيس 

ـــة االســـتثمارية والخدمـــات االستشـــارية. ـــم الخدمـــات المصرفي ـــة األمـــد مـــن خـــال تقدي ـــات طويل ـــاء عاق ـــى بن ـــان لاســـتثمار التـــي تركـــز عل شـــركة بيـــت البي

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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-

-
-

-
-

-
-

-
-

17
شراء 

سترداد إعادة ال
ا

-
-

-
-

-
-

-
-

-

18
ت ائتمانية ملزمة

طا
ارتبا

60.000
-

-
-

-
-

-
-

٦٠.٠٠٠

19
ضمان وقبول

ت ائتمان و
طابا

خ
1

٢1٣
700

8٢0
196

٣8
-

٢5
1.99٣

٢0
ف 

شو
ك

ى الم
ب عل

سح
ن ال

ستخدم م
الجزء غير الم

ت
سلفيا

ل وال
والتموي

765
٣98

1.09٢
7٣٢

٣98
5٢٢

1٣٣
5٣

٤.٠9٣

٢1
ض ثانوية(

سحوبة )قرو
ت غير م

ضا
تعر

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ي
اإلجمال

1٣٢.٥٦7
٢8.177

٢8.٣7٦
٥.8٥٤

9.٦8٠
٤٠.7٣٤

٤٠.٤٤8
1٤٢.٦7٤

٤٢8.٥11

سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر 2019
ي ٣1 دي

كما ف

قائمة حساسية األصول وااللتزامات )تابع(

التعرض لمخاطر معدل األرباح - المرفق ٢

٣1 ديسمبر ٢٠19
ريال عماني باآلالف

5.854صافي دخل أرباح

٣4.898رأس المال 

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٥٠ نقطة أساس

٣16.1٣تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع 50 نقطة أساس

5.40نسبة التأثير على صافي األرباح ٪

0.91نسبة التأثير على رأس المال ٪

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع 1٠٠ نقطة أساس

6٣٢.٢6تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع 100 نقطة أساس

10.80نسبة التأثير على صافي األرباح ٪

 1.81نسبة التأثير على رأس المال ٪

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

1.٢65تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٢00 نقطة أساس

٢1.60نسبة التأثير على صافي األرباح ٪

٣.6٢نسبة التأثير على رأس المال ٪

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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م
الرق

عمومية(
ت وخارج الميزانية ال

صادرة )التزاما
ت 

دفقا
ت

هر 
ش

ى 
حت

د
واح

هر
ش

1-٣ أ
هر

ش
٣-٦ أ

هر
ش

٦-9 أ
هرًا

ش
 1٢-9

ت
سنوا

 ٣-1
ت

سنوا
 ٣-٥

ن ٥ 
أكثر م

ت
سنوا

ي
اإلجمال

٢6
سنة الحالية(

سارة ال
األخرى )ربح/خ

-
-

-
-

-
-

-
-

-

٢7
ض ثانوية(

سحوبة )قرو
ت غير م

ضا
تعر

-
-

-
-

-
-

-
-

-

٢8
ل 

ت قابلة للتحوي
سندا

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ي
اإلجمال

88.9٢8
٤٥.91٠

٥٣.٢٦٣
٢8.٣٢٢

٤٠.٣٢9
1٠٠.٢٥7

7.٣٦1
٦٤.1٤٠

٤٢8.٥11

ت التراكمية
االلتزاما

88.9٢8
1٣٤.8٣8

188.1٠1
٢1٦.٤٢٣

٢٥٦.7٥1
٣٥7.٠٠9

٣٦٤.٣7٠
٤٢8.٥11

-

الفجوة
٤٣.٦٣9

)17.7٣٣(
)٢٤.887(

)٢٢.٤٦8(
)٣٠.٦٤9(

)٥9.٥٢٣(
٣٣.٠87

78.٥٣٤
-

الفجوة التراكمية
٤٣.٦٣9

٢٥.9٠7
1.٠٢٠

)٢1.٤٤8(
)٥٢.٠97(

)111.٦٢٠(
)78.٥٣٤(

٠
-

ت التراكمية
ن االلتزاما

سبة م
الفجوة التراكمية كن

٤9.٠7
19.٢1

٠.٥٤
)9.91(

)٢٠.٢9(
)٣1.٢7(

)٢1.٥٥(
٠.٠٠

-

سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر 2019
ي ٣1 دي

كما ف

م
الرق

عمومية(
ت وخارج الميزانية ال

صادرة )التزاما
ت 

دفقا
ت

هر 
ش

ى 
حت

د
واح

هر
ش

1-٣ أ
هر

ش
٣-٦ أ

هر
ش

٦-9 أ
هرًا

ش
 1٢-9

ت
سنوا

 ٣-1
ت

سنوا
 ٣-٥

ن 
أكثر م

ت
سنوا

 ٥
ي

اإلجمال

1
ودائع جارية

14.740
14.740

11.055
7.٣70

7.٣70
-

-
18.4٢5

7٣.700

٢
ودائع توفير

876
874

874
874

874
4.٣69

4.٣69
4.٣69

17.480

٣
ل

ودائع ألج
7.٢16

705
٢0.508

14.96٣
٣1.761

٢5.705
٢.961

5.٣85
109.٢04

4
ودائع أخرى 

4.9٣9
5

88
7

57
٢8

٢
-

5.1٢6

5
ت تابعة/فروع

شركا
ي/

س
ى المركز الرئي

ستحقة إل
صدة م

أر
5.000

-
-

٣.850
-

-
-

-
8.850

6
ك أخرى 

ى بنو
ستحقة إل

صدة م
أر

-
5.775

-
96٣

-
-

-
-

6.7٣8

7
ت إيداع 

هادا
ش

-
-

-
-

-
-

-
-

-

8
ت أخرى 

سلفيا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

9
ن الفروع 

ت فيما بي
ي المعاما

صاف
-

-
-

-
-

-
-

-
-

10
ستحقة الدفع 

فواتير م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

11
ستحقة الدفع

فائدة م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1٢
ت 

ستثمارا
ض قيمة ا

ض وانخفا
سائر الفرو

ف خ
ص بخا

ص
مخ

-
-

-
-

-
-

-
-

-

1٣
ت أخرى 

التزاما
٢.٢٢٣

-
-

-
-

-
-

-
٢.٢٢٣

14
ت فورية وآجلة 

مبيعا
5٢.040

٢1.945
19.٣95

-
-

9.80٣
-

-
10٣.18٣

15
ت 

مبادال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

16
ت 

خيارا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

17
شراء 

إعادة ال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

18
ضمان وقبول

ت ائتمان و
طابا

خ
٢47

991
64٣

87
11

14
-

-
1.99٣

19
ت ائتمانية ملزمة

طا
ارتبا

-
-

-
-

-
60.000

-
-

60.000

٢0
ف 

شو
ك

ى الم
ب عل

سح
ن ال

ستخدم م
الجزء غير الم

ت
سلفيا

ل وال
والتموي

1.647
875

700
٢08

٢56
٣٣8

٢9
40

4.09٣

٢1
ى التحديد(

األخرى )يرج
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٢٢
س المال

رأ
-

-
-

-
-

-
-

٣0.000
٣0.000

٢٣
ت

طيا
احتيا

-
-

-
-

-
-

-
٣.655

٣.655

٢4
أرباح محتجزة

-
-

-
-

-
-

-
٢.٢66

٢.٢66

٢5
ديون ثانوية 

-
-

-
-

-
-

-
-

-

سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر 2019
ي ٣1 دي

كما ف

ت )تابع(
صول وااللتزاما

سية األ
سا

قائمة ح
ف 

ي باآلال
         ريال عمان
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 الميزانية العمومية 
 كما في القوائم 

المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢٠19

 وفقًا لنطاق 
التجميع النظامي

المرجعكما في ديسمبر ٢٠19

األصول

11,990 11,990 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

5,٢84 5,٢84 أرصدة لدى البنوك وأموال تحت الطلب على المدى القصير

٢٣,4٢٣ ٢٣,4٢٣ االستثمارات:

15,٣18 15,٣18 من ضمنها محتفظ بها حتى االستحقاق

  مستبعدة من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

NANAاستثمارات في كيانات تابعة

NA NAاستثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

 NA NAمن ضمنها متاحة للبيع

NANA مستبعدة من استثمارات متاحة للبيع: استثمارات في شركات تابعة

NANAاستثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

8,105 8,105 محتفظ بها للمتاجرة

٢11,985 ٢11,985 قروض وسلف

  من ضمنها:

-   -   قروض وسلف لبنوك محلية

-    -قروض وسلف لبنوك غير محلية

٢07,7٢6 ٢07,7٢6 قروض وسلف لعماء محليين

-   - قروض وسلف لعماء غير مقيمين لعمليات محلية

1,0٢٢ 1,0٢٢ قروض وسلف لعماء غير مقيمين لعمليات خارجية

٣,٢٣7 ٣,٢٣7 قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

-   -   تمويل من نافذة الصيرفة اإلسامية

1,095 1,095 أصول ثابتة

٣,5٣4 ٣,5٣4 أصول أخرى

من بينها:

شهرة وأصول غير ملموسة

من بينها:

-   -   الشهرة

-   -   أصول غير ملموسة أخرى )باستثناء حقوق خدمات الرهن(

-   -   أصول ضريبة مؤجلة

-   -   الشهرة عند التجميع

-   -   الرصيد المدين في حساب األرباح والخسائر

٢٥7,٣11 ٢٥7,٣11 إجمالي األصول

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

نموذج التسوية كما في ديسمبر 2019 )تابع( 

ريال عماني باآلالف الخطوة ٢:  

 الميزانية العمومية 
 كما في القوائم 

المالية المنشورة
كما في ديسمبر ٢٠19

 وفقًا لنطاق 
التجميع النظامي

كما في ديسمبر ٢٠19

األصول

11,990 11,990 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

-   -   شهادات إيداع

5,٢84 5,٢84 مستحق من بنوك

٢11,985 ٢11,985 تمويل وسلف

٢٣,4٢٣ ٢٣,4٢٣ استثمارات في أوراق مالية

-   -   قروض وسلف للبنوك

1,095 1,095 الممتلكات والمعدات

-   -   أصول ضريبة مؤجلة

٣,5٣4 ٣,5٣4أصول أخرى

٢٥7,٣11 ٢٥7,٣11 إجمالي األصول

االلتزامات

15,588 15,588 مستحقات للبنوك

٢05,510 ٢05,510 ودائع العماء

-   -   التزامات ضريبة جارية ومؤجلة

٢,٢٢٣ ٢,٢٢٣ التزامات أخرى 

-   -   ديون ثانوية

-   -   سندات قابلة للتحويل إلزاميً

٢٢٣,٣٢1 ٢٢٣,٣٢1 إجمالي االلتزامات

-حقوق المساهمين

٣0,000 ٣0,000 رأس المال المدفوع

-    عاوة إصدار األسهم

1٣4 1٣4 احتياطي قانوني

988 988 احتياطي عام

٢,868 ٢,868 األرباح المحتجزة*

-   -   تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لاستثمارات

-   -   احتياطي الديون الثانوية

٣٣,99٠ ٣٣,99٠ إجمالي حقوق المساهمين

٢٥7,٣11٢٥7,٣11مجموع االلتزامات وأموال المساهمين

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

نموذج التسوية كما في ديسمبر 2019

ريال عماني باآلالف الخطوة 1:  
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اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

 الميزانية العمومية 
 كما في القوائم 

المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢٠19

 وفقًا لنطاق 
التجميع النظامي

المرجعكما في ديسمبر ٢٠19

٣0,000 ٣0,000 رأس المال المدفوع

من ضمنها:

٣0,000 ٣0,000 مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة األولى

-   -   مبلغ مؤهل لرأسمال الفئة اإلضافية األولى

1,1٢٢ 1,1٢٢ االحتياطي والفائض

من بينها

٢,868 ٢,868 األرباح المحتجزة

-   -   احتياطيات أخرى

-   -   تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لاستثمارات

من بينها:

أNANA خسائر من القيمة العادلة لاستثمارات

NA NAأرباح من القيم العادلة لاستثمارات

NA NAخفض 55٪ من األرباح

٣٣,990 ٣٣,990 إجمالي رأس المال

٢05,510 ٢05,510 ودائع: 

من ضمنها:

-   -   ودائع من البنوك

46,67٢ 46,67٢ ودائع العماء

ودائع من نافذة الصيرفة اإلسامية

158,8٣8 158,8٣8 )ودائع أخرى يرجى تحديدها( ودائع وكالة

15,588 15,588 اقتراضات

-   -   من بينها: من البنك المركزي العماني

15,588 15,588 من بنوك

-   -   من مؤسسات ووكاالت أخرى

-   -   اقتراضات على شكل سندات وصكوك

-   -   أخرى )ديون ثانوية(

٢,٢٢٣ ٢,٢٢٣ التزامات ومخصصات أخرى من بينها:

 من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

بمن بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

-   -   من بينها: سندات مرتبطة بأصول ثابتة

-   -   سندات مرتبطة بالشهرة

-   -   سندات مرتبطة بأصول غير ملموسة

٢٥7,٣11 ٢٥7,٣11 اإلجمالي

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

نموذج التسوية كما في ديسمبر 2019 )تابع( 

ريال عماني باآلالف الخطوة ٢: )تابع(  

نموذج التسوية كما في ديسمبر 2019 )تابع( 

ريال عماني باآلالف الخطوة ٣:  

رأس المال العام الفئة 1: األدوات واالحتياطيات

 مكونات
 رأس المال 

 النظامي المقرر 
من البنك

المصدر بناء على األرقام 
المرجعية/خطابات 

الميزانية العمومية وفقًا 
للنظام النظامي للتجميع 

من الخطوة ٢ 

 مؤهل لرأس المال العام المصدر المباشرة )ويعادل الشركات غير المساهمة( 1
 ٣0,000 مضافً إليه فائض األسهم

 ٢,868 األرباح المحتجزة ٢

 1,1٢٢ الدخل الشامل اآلخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(٣

 رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج من فئة األسهم المشتركة 1 4
 -   )ينطبق على الشركات غير المساهمة فقط(

 رأس المال العام المصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى 5
 -   )مبلغ مسموح به في مجموعة األسهم العادية الفئة 1(

 ٣٣,99٠ رأسمال عام الفئة 1 قبل التسويات النظامية6

 -   تسويات التقييم الحذر7

 -   الشهرة )صافيً من التزام الضريبة المتعلق بها(8

أNA  خسائر من القيمة العادلة لاستثمارات9

ب-   سندات مرتبطة باالستثمارات10

 ٣٣,99٠ رأس المال العام الفئة 1 )فئة األسهم المشتركة 1(11
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ريال عماني باآلالف

رأسمال إضافي الطبقة 1 : أدوات

-أدوات الطبقة اإلضافية 1 مؤهلة ومصدرة مباشرًة مضافً إليها فائض األسهم المتعلق بها٣0

-من ضمنها: مصنف كحقوق ملكية وفقً للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣15

-من ضمنها: مصنف كالتزامات وفقً للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣٢6

-أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لاستبعاد التدريجي من الطبقة 1 اإلضافية٣٣

أدوات الطبقة 1 اإلضافية )وأدوات مجموعة رأسمال عام الطبقة 1 غير متضمنة في الصف رقم 5( مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها ٣4
من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في الطبقة اإلضافية 1(

-

-من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لاستبعاد التدريجي٣5

-رأس المال اإلضافي - الطبقة 1: قبل التسويات النظامية٣٦

رأس المال اإلضافي - الطبقة 1: التسويات النظامية

-استثمارات في أدوات الطبقة اإلضافية 1 المملوكة٣7

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الطبقة اإلضافية ٣81

استثمارات رأس المال األعمال المصرفية والتمويل والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق ٣9
حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من معدل ٪10(

-

 استثمارات جوهرية في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي40
)بالصافي من المراكز قصيرة األجل المستحقة(

-

تسويات تنظيمية وطنية محددة41
تسويات نظامية تطبق على الطبقة اإلضافية 1 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 

-

-
-
-

-تسويات نظامية مطبقة على الطبقة اإلضافية 1 نظرًا ألن الطبقة ٢ غير كافية لتغطية التخفيضات4٢

-إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الطبقة -1 اإلضافية ٤٣

-رأسمال الطبقة -1 اإلضافية ٤٤

٣٣,٣88 رأسمال الطبقة 1 )الطبقة 1= األسهم العادية الطبقة 1 + الطبقة اإلضافية 1(٤٥

رأسمال الطبقة ٢: األدوات والمخصصات

-مصدر مباشرًة مؤهل ألدوات الطبقة ٢ مضافً فائض األسهم ذات الصلة46

-أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لاستبعاد التدريجي من الطبقة 47٢

أدوات الطبقة اإلضافية ٢ )وأدوات مجموعة األسهم العادية 1 والطبقة اإلضافية 1 غير مضمنة في الصف 5 أو ٣4( مصدرة من قبل شركات 48
تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة الطبقة ٢(

-

-من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لاستبعاد التدريجي49

1,510 مخصصات50

1,٥1٠ رأسمال الطبقة ٢ قبل التسويات النظامية٥1

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

نموذج إفصاحات بازل 3 الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال عماني باآلالف

رأسمال األسهم العادية الطبقة 1: األدوات واالحتياطيات

٣0,000 رأس المال المشترك المؤهل الذي تم إصداره مباشرة )وما يعادلها للشركات غير المشتركة( باإلضافة إلى فائض األسهم ذات الصلة1

٢,٢66 األرباح المحتجزة٢

1,1٢٢ الدخل الشامل اآلخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(٣

-رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج التدريجي من طبقة رأس المال العام 1 )ينطبق على الشركات غير المساهمة فقط(4

-ضخ رأسمال القطاع العام المعفى حتى 1 يناير ٢018 

-رأسمال عام مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة رأس المال العام الطبقة 1(5

٣٣,٣88رأسمال عام الطبقة 1 قبل التسويات النظامية٦

رأسمال عام الطبقة 1: التسويات النظامية

-تسويات التقييم الحذر7

-الشهرة )صافيً من التزام الضريبة المتعلق بها(8

-أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمات الرهن )صافيً من التزام الضريبة المتعلق بها(9

-أصول ضريبة مؤجلة معتمدة على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها(10

-احتياطي تغطية التدفقات النقدية11

-عجز المخصصات للخسائر المتوقعة1٢

1٣)CP1 أرباح التوريق من البيع )كما هو موضح في الفقرة 14-9 من-

-أرباح وخسائر نظرًا للتغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة14

-صافي أصول مكافآت صندوق تقاعد محددة15

-استثمارات في أسهمه الخاصة )إن لم تحتسب مسبقً بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية العمومية المبلغ عنها(16

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في األسهم العادية17

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق 18
حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من معدل ٪10(

-

استثمارات جوهرية في األسهم العادية للمؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير 19
األجل المستحق )مبلغ أكثر من معدل ٪10(

-

-حقوق خدمات رهن )مبلغ أكثر من معدل ٪10(٢0

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة )مبلغ أكثر من معدل 10٪، صافيً من التزام الضريبة المتعلق به(٢1

-مبلغ يتجاوز معدل ٢٢٪15

-منه: استثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية٢٣

-منه: حقوق خدمات رهن٢4

-منه: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة٢5

-تسويات تنظيمية وطنية محددة٢6

-تسويات نظامية تطبق على رأسمال عام الطبقة 1 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

-من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 

-من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 

-من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 

-تسويات نظامية مطبقة على رأسمال عام الطبقة 1 نظرًا لعدم كفاية الطبقة 1 والطبقة ٢ اإلضافية لتغطية الخصم٢7

-إجمالي التسويات النظامية على رأسمال عام الطبقة ٢81

٣٣,٣88 رأسمال عام الطبقة ٢91

نموذج إفصاحات بازل 3 الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية 

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019
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ريال عماني باآلالف

مبالغ أقل من معدل التخفيض )قبل المخاطر المرجحة(

-استثمارات غير جوهرية في رأسمال مؤسسات مالية أخرى7٢

-استثمارات جوهرية في األسهم المشتركة لمؤسسات مالية7٣

-حقوق خدمة رهن )صافيً من التزام الضريبة المتعلق بها(74

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها(75

الحدود القصوى المطبقة إلضافة مخصصات في الطبقة ٢

-مخصصات مؤهلة لإلضافة في الطبقة ٢ فيما يتعلق بالتعرض شريطة منهج موحد )قبل تطبيق الحدود القصوى(76

-الحدود القصوى إلضافة مخصص في الطبقة ٢ وفقً لمنهج موحد77

-مخصصات مؤهلة لإلضافة في الطبقة ٢ فيما يتعلق بالتعرض الخاضعة لمنهج داخلي مبنية على التصنيف )قبل تطبيق الحدود القصوى(78

-الحدود القصوى إلضافة مخصص في الطبقة ٢ وفقً لمنهج داخلي مبني على التصنيف79

أدوات رأسمالية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي )ينطبق فقط للفترة بين 1 يناير ٢٠18 و 1 يناير ٢٠٢٢(

-الحد األقصى الحالي على أدوات األسهم العادية الطبقة 1 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي80

-مبالغ مستثناة من أدوات األسهم العادية الطبقة 1 نظرًا للحد األقصى )زيادة على الحد األقصى بعد االسترداد واالستحقاق(81

-الحد األقصى الحالي على أدوات الطبقة اإلضافية 1 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي8٢

-مبالغ مستثناة من الطبقة اإلضافية 1 نظرًا للحد األقصى )زيادة على الحد األقصى بعد االسترداد واالستحقاق(8٣

-الحد األقصى الحالي على أدوات الطبقة ٢ خاضعة لترتيبات االستبعادالتدريجي84

-مبالغ مستثناة من الطبقة ٢ نظرًا للحد األقصى )زيادة على الحد األقصى بعد االسترداد واالستحقاق(85

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

نموذج إفصاحات بازل 3 الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال عماني باآلالف

رأسمال الطبقة ٢: التسويات النظامية

-استثمارات في أدوات الطبقة ٢ المملوكة5٢

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الطبقة 5٣٢

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بالصافي من الوضع قصير األجل 54
المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من عتبة ٪10(

-

 استثمارات جوهرية في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي55
)بالصافي من المراكز قصيرة األجل المستحقة(

-

تسويات تنظيمية وطنية محددة56
تسويات نظامية تطبق على الطبقة ٢ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 

-

-إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الطبقة ٥7٢

1,٥1٠ رأسمال الطبقة ٥8٢

٣٤,898 إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال= الطبقة 1 + الطبقة ٢(٥9

األصول المرجحة بالمخاطر

األصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 
من ضمنها: )يرجى تحديد اسم التسوية( 

-

٢٢1,8٠٢ إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر )٦٠أ+٦٠ب+٦٠ج(٦٠

 ٢09,106 من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان60أ

٢,01٢ من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر السوق60ب

10,684 من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل60ج

معدالت رأس المال

15.05معدل رأسمال عام الطبقة 1 )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(61

15.05معدل الطبقة 1 )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(6٢

15.7٣مجموع رأس المال )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(6٣

 متطلبات االحتياطي الخاصة بالمؤسسة )متطلبات أسهم عادية الطبقة 1 مضافً احتياطي حماية رأس المال مضافً متطلبات االحتياطي64
ضد التقلبات الدورية مضافً متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(

٪9.50

٢.50٪من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال65

 من ضمنها: متطلبات احتياطي ضد التقلبات الدورية للبنك66

 من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال67

 أسهم عادية الطبقة 1 متاح للوفاء باالحتياطيات )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(68

الحدود الدنيا الوطنية )إن كانت تختلف عن بازل ٣(

7.00٪الحد األدنى الوطني لمعدل رأسمال عام الطبقة 1)إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(69

9.00٪الحد األدنى الوطني للطبقة 1)إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(70

11.00٪الحد األدنى الوطني إلجمالي رأس المال )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(71

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣1 ديسمبر 2019

نموذج إفصاحات بازل 3 الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(
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معًا نحو آفاق جديدة
-لتحقيق الفوز

للتواصل
-



شبكة الفروع

صحار الدولي

صحار اإلسالمي

فرع العامرات
صندوق البريد: ٢4٣

الرمز البريدي: 119، العامرات
هاتف: 8565 ٢487 968+

فاكس: 85٣5 ٢487 968+

فرع العذيبة
صندوق البريد: 4019

الرمز البريدي: 11٢، العذيبة
هاتف: 1٢٢6 ٢449 968+

فاكس: 4649 ٢449 968+

فرع عبري
صندوق البريد: 487

الرمز البريدي: 511، عبري
هاتف: 864٢ ٢568 968+

فاكس: 8681 ٢568 968+

فرع حي مطرح التجاري
صندوق البريد: 44

الرمز البريدي: 114، حي الميناء
هاتف: 0077 ٢47٣ 968+

فاكس: 0٢40 ٢47٣ 968+

فرع روي
صندوق البريد: 104

الرمز البريدي: 1٣1، روي
هاتف: ٣887 ٢48٣ 968+

فاكس: 4٣48 ٢48٣ 968+

فرع سناو
صندوق البريد: 7٢

الرمز البريدي: 418، سناو
هاتف: 5٢77 ٢55٢ 968+
فاكس: 40٣0 ٢55٢ 968+

فرع الخوض
صندوق البريد: 46٣

الرمز البريدي: 1٣٢، الخوض
هاتف: 10٢5 ٢454 968+

فاكس: 9940 ٢418 968+

فرع بهالء
صندوق البريد: 8

الرمز البريدي: 61٢، بهاء
هاتف: 9466 ٢541 968+
فاكس: 9410 ٢541 968+

فرع جعالن بني بو علي
صندوق البريد: 90

الرمز البريدي: 416، جعان
هاتف: 4488 ٢555 968+

فاكس: ٣74٢ ٢555 968+

فرع المصنعة
صندوق البريد: ٣71

الرمز البريدي: ٣1٢، المصنعة
هاتف: 119٢ ٢697 968+

فاكس: 1194 ٢697 968+

فرع صحم
صندوق البريد: ٢1٢

الرمز البريدي: ٣19، صحم
هاتف: 497٢ ٢685 968+

فاكس: 4874 ٢685 968+

فرع صحار
صندوق البريد: 8٣1

الرمز البريدي: ٣11، صحار
هاتف: 6957 ٢684 968+

فاكس: ٣95٢ ٢684 968+

فرع الخوير
صندوق البريد: 1٢٢

الرمز البريدي: 10٣، الخوير
هاتف: 0٢16 ٢448 968+

فاكس: 0٣54 ٢448 968+

فرع بركاء 
صندوق البريد: 5٢8

الرمز البريدي: ٣٢0، بركاء
هاتف: ٣58٣ ٢688 968+

فاكس: ٣59٢ ٢688 968+

فرع الخابورة
صندوق البريد: 580

الرمز البريدي: ٣٢6، الخابورة
هاتف: ٢٢4٢ ٢680 968+

فاكس: ٢448 ٢680 968+

فرع نزوى
صندوق البريد: ٢٢7

الرمز البريدي: 611، نزوى
هاتف: ٢675 ٢541 968+

فاكس: ٢677 ٢541 968+

فرع صاللة
صندوق البريد: 1577

الرمز البريدي: ٢11، صالة
هاتف: 5٢٣9 ٢٣٢9 968+

فاكس: 79٣٢ ٢٣٢9 968+

فرع صور
صندوق البريد: ٢69

الرمز البريدي: 411، صور
هاتف: 5199 ٢554 968+

فاكس: 5084 ٢554 968+

فرع القرم
صندوق البريد: 44

الرمز البريدي: 114، القرم
هاتف: 57٢7 ٢456 968+

فاكس: ٣٢9٢ ٢456 968+

فرع البريمي
صندوق البريد: 70

الرمز البريدي: 51٢، البريمي
هاتف: 050٢ ٢565 968+

فاكس: 054٢ ٢565 968+

فرع خصب
صندوق البريد: ٢٢9

الرمز البريدي: 811، خصب
هاتف: ٢565 ٢67٣ 968+

فاكس: ٢569 ٢67٣ 968+

فرع قريات
صندوق البريد: ٢99

الرمز البريدي: 1٢0، قريات
هاتف: 5090 ٢484 968+

فاكس: 509٣ ٢484 968+

فرع السيب
صندوق البريد: 869

الرمز البريدي: 111، مطار 
السيب

هاتف: ٢771 ٢44٢ 968+
فاكس: ٢050 ٢44٢ 968+

فرع السويق
صندوق البريد: 1٣

الرمز البريدي: ٣15، السويق
هاتف: 0019 ٢686 968+

فاكس: 001٢ ٢686 968+

فرع أفينيوز مول
صندوق البريد: ٢٣60

الرمز البريدي: 11٣، العذيبة
هاتف: 4417 ٢461 968+

فاكس: 790٣ ٢564 968+

فرع إبراء
صندوق البريد: 505

الرمز البريدي: 400، إبراء
هاتف: 1414 ٢557 968+

فاكس: ٢٢٣4 ٢557 968+

فرع المعبيلة
صندوق البريد: ٢104

الرمز البريدي: 1٣٢، المعبيلة
هاتف: ٣118 ٢446 968+

فاكس: ٣1٢1 ٢446 968+

فرع الرستاق
صندوق البريد: ٢٢0

الرمز البريدي: ٣٢9، الرستاق
هاتف: 50٣1 ٢687 968+

فاكس: 50٢8 ٢687 968+

فرع شناص
صندوق البريد: 458

الرمز البريدي: ٣٢4، شناص
هاتف: 8٢8٢ ٢674 968+

فاكس: 85٢0 ٢674 968+

فرع الوطية
صندوق البريد: 4148

الرمز البريدي: 11٢، روي
هاتف: ٢٢84 ٢457 968+
فاكس: 11٢5 ٢457 968+

فرع الخوض
صندوق البريد: ٣٢09

الرمز البريدي: 111، الخوض
هاتف: 9949 ٢418 968+

فاكس: 9940 ٢418 968+

فرع فرق
صندوق البريد: 1579

الرمز البريدي: 611، نزوى
هاتف: 7789 ٢544 968+
فاكس: 1186 ٢544 968+

فرع الغبرة
صندوق البريد: 186

الرمز البريدي: 1٣0، الغبرة
هاتف: 4417 ٢461 968+

فاكس: 4٢٣٣ ٢461 968+

فرع سعادة
صندوق البريد: 140

الرمز البريدي: ٢15، صالة
هاتف: 7٣99 ٢٣٢٢ 968+

فاكس: 7٣78 ٢٣٢٢ 968+

فرع بركاء
صندوق البريد: ٢95

الرمز البريدي: ٣٢0، بركاء
هاتف: ٣188 ٢688 968+

فاكس: ٣٢0٣ ٢688 968+

فرع غال
صندوق البريد: ٢05

الرمز البريدي: 114، حي الميناء
هاتف: 706٣ ٢461 968+

فاكس: 7٢79 ٢450 968+

فرع المعبيلة
صندوق البريد: 1٣٢5

الرمز البريدي: 1٢٢، المعبيلة
هاتف: ٣771 ٢446 968+

فاكس: 7٢16 ٢4٢6 968+

فرع صحار
صندوق البريد: 1٢64

الرمز البريدي: ٣11، صحار
هاتف: ٢٢0٣ ٢664 968+
فاكس: 0110 ٢664 968+

أرقـام الهـواتـف

الخدمات المصرفية التجارية

الخدمة الشخصية

الخزينة

صحار اإلسالمي

إدارة الثروات

المقر الرئيسي

الموقع: مجمع السيف، منطقة شاطئ القرم
ص.ب.: 44، حي الميناء، الرمز البريدي 114، سلطنة عمان

فينود كومار دوربا
رئيس وحدة المؤسسات المصرفية التجارية الكبيرة باإلنابة

هاتف: ٢1٢6 ٢466 968+
فاكس: ٢110 ٢466 968+

Vinod.durbha@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

جنان سلطان
مساعد مدير عام أول ائتمان الدوائر والشركات الحكومية وتمويل المشاريع والقروض 

المشتركة
هاتف: ٢140 ٢466 968+

فاكس: 0010 2473 968+ 
Jeanan.sultan@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

وليد بن مرزوق المشيرفي
مساعد المدير العام ورئيس قسم المؤسسات التجارية المتوسطة

هاتف: ٢0٣0 ٢466 968+
فاكس: 0045 ٢456 968+

  Waleed.almusheifri@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

عبدالحفيظ بن عثمان البلوشي
مساعد المدير العام ورئيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

هاتف: 7101 ٢45٢ 968+
فاكس: 7116 ٢45٢ 968+

Abdulh.albalushi@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

سريرام سوبرامنين
رئيس التجارة الخارجية

هاتف: 0٢05 ٢47٣ 968+
فاكس: 0٣61 ٢47٣ 968+

  Sriram.subramanian@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

مارك زغيب
مدير تنفيذي أول ورئيس المؤسسات المالية

هاتف: 1970 ٢476 968+
فاكس: 1741 ٢476 968+

 Marc.zogheib@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

جيجي تاريان وارجيس
رئيس إدارة األصول

هاتف: 0٣66 ٢47٣ 968+
فاكس: 1741 ٢476 968+

Gigi.varghese@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

سيرينيفازا راو إيدوبالي
رئيس - تمويل المشاريع والقروض المشتركة

هاتف: ٢115 ٢466 968+
فاكس: ٢1٢5 ٢466 968+

Srinivasa.edupalli@soharinternational.com  :البريد اإللكتروني

أحمد بن راشد السالمي
مساعد المدير العام ورئيس مساندة الفروع

هاتف: 0٣7٣ ٢47٣ 968+
فاكس: 0٢59 ٢47٣ 968+

Ahmed.alsalmi@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

سعيد بن علي الهنائي 
مساعد مدير عام أول – الخزينة

هاتف: 0٢٣9 ٢47٣ 968+
فاكس: 0٢80 ٢47٣+968 

Saeed.alhina@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

سالم بن خميس المسكري
نائب مدير عام الصيرفة اإلسامية

هاتف: 7٣0٣ ٢40٣ 968+
Salim.almaskry@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

فهد بن أكبر الزدجالي
رئيس قسم الخدمات المصرفية لأفراد والفروع

هاتف: 0٣5٢ ٢47٣ 968+
فاكس: 0٢76 ٢47٣ 968+

Fahad.alzadjali@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

عطاء الرحيم حنفي
رئيس الخدمات المصرفية اإلسامية للشركات

هاتف: 1877 ٢476 968+
فاكس: 0٢76 ٢47٣ 968+

Ataurrahim.hanafi@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

عزيز بن محمد بن ناصر الجهضمي
مساعد المدير العام ورئيس إدارة الثروات

هاتف: 000٣ ٢47٣ 968+
Aziz.aljahdhami@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

هاتف: 0000 ٢47٣ 968+
فاكس: 0010 ٢47٣ 968+ 

customerservice@soharinternational.net :البريد اإللكتروني
soharinternational.net :الموقع اإللكتروني
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 مواقع أجهزة الصراف اآللي مواقع أجهزة الصراف اآللي

المستقلةالمستقلة داخل الفروعداخل الفروع

 صحار اإلسالميصحار الدولي

اسم الفرعالمحافظات

الخابورةشمال الباطنة

السويق

صحم

شناص

صحار

المصنعةجنوب الباطنة

بركاء

الرستاق

البريميالبريمي

بهاءالداخلية

نزوى

عبريالظاهرة

 صالةظفار

خصبمسندم

الخوضمسقط

المعبيلة

السيب

العامرات

أفينيوز مول

العذيبة

الخوير

حي مطرح التجاري

روي

الوطية

القرم

قريات

جعان بني بو عليجنوب الشرقية

صور

إبراءشمال الشرقية

سناو

اسم الفرعالمحافظات

صحارشمال الباطنة

بركاءجنوب الباطنة

فرقالداخلية

سعادةظفار

الخوضمسقط

المعبيلة

غا

الغبرة

أجهزة الصراف اآلليالمحافظات

صحمشمال الباطنة

صحار  -  الوقيبة )محطة المها لتعبئة الوقود( 

صحار )سفير مول(

صحار )لولو هايبرماركت(

صحار )أوربك(

صحار )ألمنيوم( 

الرستاق )لولو هايبرماركت(جنوب الباطنة

بركاء )سوق التنين(

سوق نخل

حفيت )الحدود العمانية(البريمي

البريمي )لولو هايبرماركت(

نزوى )المنطقة الصناعية(الداخلية

عبري )محطة شل لتعبئة الوقود(الظاهرة

صالة )محطة المها لتعبئة الوقود(ظفار

صالة )لولو هايبرماركت(

صالة )منتجع البليد(

صالة )محطة المها لتعبئة الوقود - ممر الطلب من السيارة(

العذيبة )الميره هايبرماركت(مسقط

الحيل الشمالية )محطة شل لتعبئة الوقود(

المركز التجاري الصيني - شمال

سوق المعبيلة

المعبيلة الصناعية )محطة شل لتعبئة الوقود(

المعبيلة )محطة المها لتعبئة الوقود(

واحة المعرفة مسقط

الموالح )مسجد مزون - محطة شل لتعبئة الوقود(

وزارة الدفاع )معسكر المرتفع(

مطار مسقط الدولي

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض

الحيل الجنوبية )مارس هايبرماركت(

السيب )المركز التجاري الصيني(

الموج

العذيبة )مارس هايبرماركت(

الخوير )مرمول للسفر والسياحة(

دارسيت )محطة شل لتعبئة الوقود(

سوق روي )مجان للصرافة(

الوادي الكبير )مارس هايبرماركت(

القرم )مارس هايبرماركت(

إبراء )سفالة(شمال الشرقية

أجهزة الصراف اآلليالمحافظات

صحار )فلج قابيل(  شمال الباطنة

صالةظفار

الحيل )محطة شل لتعبئة الوقود(مسقط

العذيبة )محطة شل لتعبئة الوقود(
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بثقتكــم ودعمكــم المســتمر، نواصــل 
فــي صحــار الدولــي المضــي قدمــًا نحــو 
ــد مــن الفــوز  ــق مزي ــاق أعلــى لتحقي آف
شــركاء  بكونكــم  نفخــر  واإلنجــازات. 

ــا..  ــيرة عنوانه ــي مس ــا ف لن

-



ص.ب.: 44، حي الميناء، الرمز البريدي: 114، سلطنة عمان، هاتف رقم: ٢47٣0000 968+

s o h a r i n t e r n a t i o n a l . c o m




