
صيرفة قائمة على مبادئ راسخة

 صحار ا�سالمي



الشيخ فهد بن محمد الخليلي
عضو الهيئة

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
عضو الهيئة

الدكتور مدثر حسين صّديقي
نائب الرئيس

الشيخ عزان بن ناصر العامري
رئيس الهيئة

صحار ا�سالمي
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

 



تقرير هيئة الرقابة الشرعية ٢٠٢1 تقرير هيئة الرقابة الشرعية ٢٠٢1 

٢١٢٢١٣



قائمة الفتاوى ٢٠٢1 قائمة الفتاوى ٢٠٢1 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

فقد عرض على الهيئة منتج " التمويل اإلسكاني" القائم على عقد المشاركة 
المتناقصة، وكما يلي تفصيله:

منتج التمويل اإلسكاني القائم على عقد المشاركة المتناقصة
	  يعتمد منتج "التمويل اإلسكاني" على أساس المشاركة المتناقصة بحيث يدخل البنك في شراكٍة مع   

الزبون لشراء عقاٍر جاهز، أو لبناء عقاٍر، أو لغرض تسديد قرض أو تمويل من البنوك التقليدية أو اإلسالمية.

	  في حالة التمويل عن طريق الشراء، يتفق البنك والزبون على شراء العقار من مالكه وتحدد حصة كل   
منهما من رأس مال المشاركة وذلك بتوقيع عقد المشاركة المتناقصة.

	  بعد شراء العقار، يؤجر البنك حصته من ملكية العقار إلى الزبون بعقد إجارة مستقل مقابل دفعات اإلجارة   
المتفق عليها. 

	  يصدر الزبون تعهًدا لشراء حصة ملكية البنك تدريجيًا؛ فيقوم البنك ببيع حصصه بعقد بيع بشكل دوري   
)كل سنة( وتحدد فيها حصة الزبون الجديدة من ملكية العقار، وذلك عن طريق إشعار الزبون خطيًا أو 

إلكترونيا.

	  في حالة دخول البنك في المشاركة لشراء عقار من الزبون عليه دين لبنك تقليدي، يأخُذ البنك خالل   
األشهر الستة األولى من المشاركة أجرا مقابل حصته من العقار وال يبيُع البنك أّيًا من حصته من العقار إال 

بعد مضي هذه المدة حتى ال يقع في بيع العينة حسب ما أقرته الفتوى الصادرة من الهيئة العليا للرقابة 
الشرعية رقم: هـ ع ر ش/٣/٢0٢0/11/٢/٢٣ بتاريخ 1٣ يناير ٢0٢1. وال يعتبر من بيع العينة إذا قام البنك ببيع 

حصته في المشاركة المتناقصة إلى طرف ثالث.

	  تتناقص قيمة دفعات اإلجارة من الزبون إلى البنك بنفس نسبة التناقص في حصة ملكية البنك في   
العقار المؤجر.

	  يتحمل البنك والزبون مخاطر الملكية ال سيما الصيانة الرئيسة والتأمين التكافلي على العقار كٌل حسب   
حصته من الملكية وذلك خالل فترة المشاركة.

	  يجوز للبنك تغيير قيمة اإلجارة وذلك بعد مرور عام من التمويل وفق توجيهات البنك المركزي الُعماني   
التعميم BM 1112 بتاريخ ٢ أكتوبر ٢01٣ على أال يزيد التغيير عن السقف األعلى المحدد من قبل البنك 

المركزي ويجب إشعار الزبون بفترة قبل سريان التغيير.

بنــاء علــى مــا تقــدم تؤكــد الهيئــة الشــرعية أن منتــج "المشــاركة المتناقصــة للتمويــل الســكني" متوافــق مــع أحــكام 
ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية، وبموجــب اإلطــار التنظيمــي والرقابــي لألعمــال المصرفيــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك 

المركــزي الُعمانــي، واهلل أعلــم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي

٢١٤٢١٥



هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

فقد عرض على الهيئة حساب " وكالة االستثمار" القائم على عقد الوكالة 
المطلقة، وكما يلي تفصيله:

منتج حساب وكالة االستثمار
	  يعتمد منتج حساب وكالة االستثمار على أساس الوكالة المطلقة بحيث يوفر حامل حساب الوكالة   

"الموكل" رأس المال ويتولى البنك "الوكيل" إدارة استثماره.

يتبادل الطرفان االيجاب والقبول لالتفاق على عملية االستثمار وتنفيذها باتفاقية الوكالة الرئيسية.   

يتفق الوكيل والموكل على مبلغ االستثمار والمدة والربح المتوقع ورسوم الوكالة.  	  

	  تستثمر أموال الوكالة في أعمال وأنشطة الوكيل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية بناء   
على موافقة هيئة الرقابة الشرعية للوكيل.

ال يضمن الوكيل ربح االستثمار اال في حاالت التعدي او التقصير او مخالفة شروط االتفاقيه.  	  

يتحمل الموكل المستثمر مخاطر االستثمار ويستحق ربح االستثمار بعد اقتطاع أجرة الوكيل.  	  

	  يجوز للموكل أن يطلب تصفية أو انهاء االستثمار قبل تاريخ االنتهاء المتفق عليه وفي حال وافق الوكيل   
على ذلك عليه أن يعلمه بحصته من الربح عن مدة االستثمار إن وجد.

بنــاء علــى مــا تقــدم توكــد الهيئــة الشــرعية أن منتــج " وكالــة االســتثمار " متوافــق مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة 
اإلســالمية، بموجــب اإلطــار التنظيمــي والرقابــي لألعمــال المصرفيــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي، 

واهلل أعلــم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

قائمة الفتاوى ٢٠٢1 قائمة الفتاوى ٢٠٢1 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
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هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

فقد عرض على الهيئة حساب " الوكالة المرنة" القائم على عقد الوكالة المطلقة، 
وكما يلي تفصيله:

منتج حساب الوكالة المرنة
	  يعتمد منتج حساب الوكالة المرنة على أساس الوكالة المطلقة بحيث يوفر حامل حساب الوكالة المرنة   

"الموكل" رأس المال ويتولى البنك "الوكيل" إدارة استثماره.

يتفق الوكيل والموكل على مبلغ االستثمار والمدة والربح المتوقع ورسوم الوكالة.  	  

	  تستثمر أموال الوكالة في أعمال وأنشطة الوكيل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية بناء   
على موافقة هيئة الرقابة الشرعية للوكيل.

	  يجوز للبنك كوكيل استثمار أموال حساب الوكالة المرنة أو الخروج من أي استثمار وفق تقديره المطلق في   
أي من أنشطة البنك كما يراه مناسبا.

	  يحدد البنك الحد األدنى لرصيد اإلغالق اليومي لكل شريحة والذي بموجبه تحسب األرباح. يحق للبنك   
مراجعة وتغيير هذه الشرائح ويعلن عنها بشكل شهري في بداية الفترة من خالل الموقع اإللكتروني 

للبنك www.soharislamic.com  ولوحات اإلشعارات بالفروع.

	  يحدد البنك نسبة أرباح لكل شريحة والقائمة على أساس الرصيد وتحسب األرباح على أساس معدل الربح   
المتوقع لكل شريحة والمعلن عنه بشكل منفصل لكل فترة زمنية في بداية الفترة من خالل الموقع 

اإللكتروني للبنك ولوحات اإلشعارات بالفروع. 

	  يحسب البنك الربح يوميا باستخدام رصيد اإلغالق اليومي لحساب الوكالة المرنة، بالمعدالت المطبقة التي   
يعلن عنها البنك شهرًيا، وُتدفع األرباح شهريا في حساب الوكالة المرنة.

	  يعد ما يوزع نهاية كل شهر بناء على الربح المتوقع ربحا تحت الحساب، بحيث يخضع للتسوية النهائية   
بناء على الربح الفعلي، فإن كان الربح الفعلي دون الربح المتوقع أعطي الزبون مقدار الربح المتوقع حافزا 

لالإحتفاظ بالوديعة )شريطة أن ال يتجاوز عدد مرات إعطاء الحافز للزبون ثالث مرات استثمارية حسب 
تعليمات الهيئة العليا للرقابة الشرعية(، وأما إن زاد الربح الفعلي عن المتوقع أمكن أن ُيعطى الزائد 

للوكيل من باب الحافز أيضا.

	  إذا انخفض رصيد حساب الوكالة المرنة عن الحد األدنى للشريحة، تحسب األرباح لذلك اليوم بناء على أرباح   
الشريحة المناسبة لقيمة الرصيد. وإذا انخفض رصيد حساب الوكالة المرنة عن الحد األدنى ألقل شريحة، ال 

تحسب أي أرباح لذلك اليوم.

إذا تجاوزت األرباح الفعلية للوكالة الربح المتوقع، فإن الموكل يمنح الربح اإلضافي للوكيل كحافز.  	  

	  يتحمل الموكل جميع خسائر الوكالة ما لم تكن نتيجة إهمال أو إخالل أو خطأ أو سوء تدبير من   
قبل الوكيل.

بنــاء علــى مــا تقــدم توكــد الهيئــة الشــرعية أن منتــج "الوكالــة المرنــة" متوافــق مــع أحكام ومبادئ الشــريعة اإلســالمية، 
وبموجــب اإلطــار التنظيمــي والرقابــي لألعمــال المصرفيــة اإلســالمية الصــادر عن البنــك المركزي الُعمانــي، واهلل أعلم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

قائمة الفتاوى ٢٠٢1 قائمة الفتاوى ٢٠٢1 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
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هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

فقد عرض على الهيئة برنامج الشراكة بين صحار اإلسالمي و شركة بي أم دبيلو 
لتقديم حزمة من العروض لزبائن البنك من أجل تحقيق مصلحة مشتركة تتمثل 

في زيادة مبيعات سيارات بي أم دبلو وكذلك زيادة محفظة البنك التمويلية 
الخاصة بالسيارات والتي تتم بعقد المرابحة.

وقد تم اإلطالع على تفاصيل البرامج التاليه:

برنامج إعادة الشراء   -1  

برنامج الرئيس التنفيذي   -٢  

األسعار الخاصه لزبائن صحار اإلسالمي  -٣  

وبحســب مــا تــم تفصيلــه بالمرفــق رقــم 1 "فكــرة المنتــج" وكذلــك عقــد الشــراكة بيــن صحــار اإلســالمي وشــركة بــي أم 
دبليــو، تؤكــد الهيئــة الشــرعية بــأن البرنامــج ال يتعــارض مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية فيمــا يخــص عقــود المرابحــة 
والــذي ســيتم بيــن صحــار اإلســالمي و زبائنُه،وكمــا انــه ال يتعــارض مــع اإلطــار التنظيمــي والرقابــي لألعمــال المصرفيــة 

اإلســالمية واهلل أعلــم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

 فقد عرض على الهيئة فتوى وعقد لمنتج يسمى "تكافل عائلي شامل"
 تابع لشركة تكافل ُعمان و ذلك رغبًة من بنك صحار اإلسالمي بتسويق

وبيع المنتج لزبائنه.

وبحســب مــا تــم تفصيلــه بالعقــود مــن معاييرالمنتــج و الفتــوى الصــادرة مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية لشــركة تكافــل 
ُعمــان، تؤكــد الهيئــة الشــرعية لصحاراإلســالمي بــأن المنتــج متوافــق بمبــادئ الشــريعة اإلســالمية وال مانــع من تســويقه 

و بيعــه واهلل أعلــم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

٢٢٠٢٢١
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هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

فقد ُعرض على الهيئة الشرعية منتج "حساب الطالب" القائم على عقد المضاربة، 
وكما يلي تفصيله:

منتج حساب الطالب
	  يعتمد منتج حساب الطالب على أساس المضاربة المطلقة بحيث يوفر حامل "حساب الطالب" رأس المال   

ويسمى "رب المال"، ويتولى البنك إدارة استثمار رأس مال المضاربة ويسمى "المضارب".

	  يجوز للبنك بصفته المضارب أن يستثمر األموال التي يحتفظ بها في منتج "حساب الطالب" أو َيخرج من   
أي استثمار وفًقا لتقديره الخاص حسبما يراه مناسًبا وتكون الودائع التي يحتفظ بها الزبائن في حساب 

الطالب جزًءا ال يتجزأ من وعاء المضاربة.

	  ال يجوز للبنك )المضارب( أن يضمن للزبون )رب المال( رأس المال، أو جزءا معينا من الربح، وفقا ألحكام   
المضاربة الشرعية.

	  يتم توزيع صافي الربح على وعاء المضاربة المشترك بين البنك )المضارب( وحملة "حساب الطالب" على   
أساس أوزان والتي تمثل مجموع األوزان المخصصة لكل منتج قائم على المضاربة ويمثل جزءًا من وعاء 

المضاربة.

رأي الهيئة الشرعية:

1.  ترى الهيئة أن المنتج القائم على عقد المضاربة مستوف لألركان والشروط المتعلقة بعقد المضاربة.   
والمضاربة بنوعيها -مطلقة أم مقيدة

٢.  ال مانع شرعا من أن يتفق طرفا المضاربة على أي نسبة شائعة من صافي الربح؛ إذ إن ذلك ال يؤدي إلى   
قطع االشتراك في الربح، كما يجوز تعديل هذه النسبة بالتراضي لكل فترة استثمارية لعموم حديث 

"المسلمون على شروطهم".

٣.  جواز تصرف البنك دخوال في أي استثمار أو خروجا منه مبني على كون المضارب أمينا على أموال   
المضاربة يتصرف فيها بما فيه مصلحة طرفي المضاربة.

4.  للطرفين شرعا أن يتفقا على طريقة توزيع الربح تحت الحساب أو عند التنضيض الحكمي نهاية الفترة   
االستثمارية، ومستند توزيع الربح إن وجد لرب المال )الزبون( إنما هو للمبدأ الشرعي "ال ربح إال بعد 

سالمة رأس المال".

ضمان شيء من الربح ألحد الطرفين قد يؤدي إلى قطع االشتراك في الربح، وهو غير جائز باإلجماع.

بنــاء علــى مــا تقــدم توكــد الهيئــة الشــرعية أن منتــج "حســاب الطــالب" متوافــق مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة 
اإلســالمية، وبموجــب اإلطــار التنظيمــي للبنــوك اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي عــن المضاربــة الفصــل 

األول البنــد ٩.1.4، واهلل أعلــم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي

٢٢٢٢٢٣

قائمة الفتاوى ٢٠٢1 قائمة الفتاوى ٢٠٢1 



هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

فقد عرض على الهيئة الشرعية تدشين شريحة زبائن "صحار اإلسالمي األول" ممن 
تتوافر لديهم أي من الشروط والمعايير المذكورة أدناه وكما يلي تفصيلها:

شريحة صحار اإلسالمي األول
معايير التأهل:

1-  الودائــع: أن يتوفــر لــدى الزبــون متوســط رصيــد شــهري 10 آالف ريــال أو مــا يعادلــه مــن العمــالت األجنبيــة فــي حســاب 
التوفيــر.

٢-  الراتــب: ال يقــل عــن 1,000 ريــال لموظفــي القطــاع الحكومــي و 1,٨00 ريــال لموظفــي القطــاع الخــاص يحــول لــدى صحــار 
اإلســالمي فــي حســاب التوفيــر.

المزايا والمنافع: 
سيحصل زبائن هذه الشريحة على المزايا والمنافع اآلتية:

نسبة أرباح متوقعة أعلى في حساب التوفير عن شريحة الزبائن العادية.  	  

إعفاء من الرسوم السنوية للسنة األولى على البطاقة االئتمانية فيزا سيغنتشر.  	  

مزايا البطاقة االئتمانية فيزا سيغنتشر:  	  

دخول مجاني للصاالت في أكثر من 1,000 مطار حول العالم.  .1  

٢.  تأمين السفر: تغطية تأمينية )تكافلية( خالل جميع السفرات في فترة تمتد لـ ٩0 يومًا لحامل البطاقة   
واألسرة.

٣.  خدمة دراجون باس "داين آند فالي" لتناول المأكوالت في المطار: االستفادة من عروض خاصة في أكثر   
من ٢00 مطعم في عدد من المطارات حول العالم.

تخفيض بمقدار 1٢% عند الحجز عبر موقع أجودا لدى أكثر من ٩٨٥,000 فندق.  .4  

تخفيض بمقدار ٨% عند الحجز عبر موقع hotels.com لمجموعة من الفنادق المختارة.  .٥  

6.  الحماية من االحتيال وسوء استخدام البطاقة: وتتضمن الحماية من استخدام البطاقات بدون إذن أو   
في عمليات شراء احتيالية.

التمتع بمجموعة فيزا للفنادق الفخمة )VLHC) ألكثر من ٩00 فندق حول العالم.  .٧  

.YQ خصم بمقدار ٣0% في أكثر من 4٥0 وجهة حول العالم من  .٨  

٩.  الضمان الممدد: الضمان الممدد يضاعف فترة اإلصالح التي تضمنها كفالة الشركة المصنعة إلى عام   
كامل، وهذا يحمي حامل البطاقة من تكاليف إصالح واستبدال المنتجات التي سيشتريها.

حماية المشتريات: حماية من السرقة أو األضرار لمدة ٣6٥ يوما من تاريخ الشراء.  .10  

ــادئ الشــريعة  ــا والمنافــع متوافقــة مــع مب ــة الشــرعية أن شــريحة صحــار اإلســالمي األول أعــاله مــع المزاي تؤكــد الهيئ
اإلســالمية، واهلل أعلــم.

أعضاء الهيئة الشرعية لصحار اإلسالمي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي الدكتور مدثر صديقي  الشيخ عزان بن ناصر العامري   
عضو الهيئة  نائب رئيس الهيئة  رئيس الهيئة   

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

صحار اإلسالمي

٢٢٤٢٢٥

قائمة الفتاوى ٢٠٢1 قائمة الفتاوى ٢٠٢1 



البيانات
المـــاليـة

صحار ا�سالمي

نحقق أهدافنا 
بتدابير واثقة



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

٢٢٩ ٢٢٨

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي صحار اإلسالميتقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي صحار اإلسالمي



بيان المركز المالي
كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

٢٠٢1٢0٢0

إيضاح
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

األصول
٥9.11118.439نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

6٢٫1٩٣1٢.0٢٨مستحقات من بنوك 
٨٢8٫٥1٢٢٢.٨40استثمارات أوراق مالية 

٧1٢٫7٦11٥.٥1٢.أمديونيات المرابحة  
٧٩7٫1٦٩٨٥.4٨4.بإجارة منتهية بتمليك 

٧٩7٫٦٣٥٩1.٢٣٣.جاستصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
٧7٠٫٣٠764.٢٩1.دمشاركة متناقصة 
-٧٤8.هـتمويل قرض حسن

-٧٤٤٫٠٣٠.ووكالة باإلستثمار
٩٦٩7٨٧1ممتلكات ومعدات 

101٣٫٥116.٣٧٨أصول أخرى

٣7٥٫٩7٤٣1٧.0٧6إجمالي األصول

االلتزامات
11٤1٫٤٢٥41.٥14حساب جاري وحسابات أخرى

1٢٢٫٦٦٤٢.4٥٥التزامات أخرى

٤٤٫٠8٩4٣.٩6٩إجمالي االلتزامات 

1٣٢٩٢٫٦٩1٢٣٩.6٨٧حقوق الماّلك لحملة حسابات اإلستثمار

حقوق الماّلك 
14٣1٫٥٠٠٣0.000.أرأس المال 

141٣٤1٣4.باحتياطي قانوني
14٩88٩٨٨.جاحتياطي عام

)1.0٥6()8٩٣(14.داحتياطي القيمة العادلة
14٤7٢4٧٢.هـاحتياطي إنخفاض القيمة

٦٫٩٩٣٢.٨٨٢أرباح محتجزة

٣٩٫1٩٤٣٣.4٢0إجمالي حقوق الماّلك

٣7٥٫٩7٤٣1٧.0٧6إجمالي االلتزامات وحقوق الماّلك لحملة حسابات اإلستثمار  وحقوق الماّلك  

1٥٢1٫٦٥7٣1.٩٨٥.أالتزامات عرضية 
1٥1٦٫٤٢86.٩٣4.بإرتباطات

إعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ٣0 يناير ٢0٢٢ ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

اإليضاحات المرفقة من أ 1 إلى د ٨ تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية٬

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة 

٢٣٠٢٣١

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي صحار اإلسالمي



بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

٢٠٢1٢0٢0

إيضاح
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

1٨1٦٫1٣٢1٢.6٧٨إيرادات من أنشطة التمويل 

)٨.٥٢1()٩٫81٥(٢0عائدات على حملة حسابات إستثمار غير مقيدة 

٦٫٣174.1٥٧الحصة من اإليرادات )كمضارب ورب المال(

1٩1٫٦٩٠1.٥4٢إيرادات من أنشطة اإلستثمار

8٫٠٠7٥.6٩٩صافي اإليرادات من التمويل وأنشطة إستثمار 

٢11٫٦7٥٩٥٢إيرادات تشغيل أخرى 

٩٫٦8٢6.6٥1إجمالي إيرادات التشغيل

)٢.٥64()٢٫7٦7(تكاليف الموظفين

)٢.٧٥٣()1٫٦٣٣(٢٢مصروفات تشغيل أخرى

)٢٧4()٢٣٢(٩اإلستهالك

)٥.٥٩1()٤٫٦٣٢(إجمالي مصروفات التشغيل

٥٫٠٥٠1.060صافي ربح التشغيل قبل مخصصات إنخفاض القيمة 

)4٨٨()٢1٤(٢٣إنخفاض القيمة المحتسب )بالصافي(

٤٫8٣٦٥٧٢الربح قبل الضريبة

)٨6()7٢٥(مصروف ضريبة الدخل

٤٫1114٨6ربح السنة

اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢٨ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

بيان التغيرات في حقوق الماّلك
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢٨ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

رأس 
المال 

المخصص
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام

احتياطي 
انخفاض 

القيمة

احتياطي 
القيمة 
العادلة

أرباح 
المجموعمحتجزة

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

٢٫88٢٣٣٫٤٢٠)1٫٠٥٦(30.0001٣٤٩88٤7٢الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢1

٤٫111٤٫111-----ربح السنة

1٫٥٠٠-----1٫٥٠٠رأس المال المخصص خالل السنة

-------تحويل إلى/من مخصص إنخفاض القيمة خالل السنة

1٦٣-1٦٣----أرباح/)خسائر( القيمة العادلة

٦٫٩٩٣٣٩٫1٩٣)8٩٣(٣1٫٥٠٠1٣٤٩88٤7٢الرصيد كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

٢.٢66٣٣.٩٩0-٣0.0001٣4٩٨٨60٢الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢0

4٨64٨6-----ربح السنة

-------رأس المال المخصص خالل السنة

-1٣0-)1٣0(---تحويل إلى/من مخصص إنخفاض القيمة خالل السنة

)1.0٥6(-)1.0٥6(----أرباح/)خسائر( القيمة العادلة

٢.٨٨٢٣٣.4٢0)1.0٥6(٣0.0001٣4٩٨٨4٧٢الرصيد كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

٢٣٢٢٣٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

بيان التدفقات المالية 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢٨ تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

٢٠٢1٢0٢0

إيضاح
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
4.836٥٧٢الربح قبل خصم الضريبة

تسويات لـ:
٩٢٣٢٢٧4اإلستهالك 

٢٣٢1٤4٨٨إنخفاض القيمة المحتسب )بالصافي(
)1.4٣٨()1٫٦٦٥(1٩إيرادات من أنشطة اإلستثمار

)104(٣٫٦17النقد من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

)٢.106(٢٫7٣1مديونيات المرابحة
)14.4٨٣()11٫٦٤٠(إجارة منتهية بتمليك

)٥.٩٥٣()٦٫71٥(إستصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
)٢1.6٢٨()٦٫٢٤8(مشاركة متناقصة

-)٤8(تمويل قرض حسن
-)٤٤٫17٠(وكالة باإلستثمار

٢4.0٢٩)8٩(حساب جاري وحسابات أخرى
)٢.٨44()7٫1٣٣(أصول أخرى

146)٤٩٦(التزامات أخرى

)٢٢.٩4٣()7٠٫1٩٠(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار
)1.٣٣٢()٥٫٠٣7(شراء إستثمارات )بالصافي(

)٥1()٥8(حيازة ممتلكات ومعدات
1٫٦181.44٧إيرادات مستلمة من إستثمارات

64)٣٫٤77(صافي النقد من/)المستخدم في( أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل
٦٢٫٦٣٠٣٧.٢٢4التغيرات في حساب إستثمار غير مقيد 

-1٫٥٠٠رأس المال المخصص خالل السنة

٦٤٫1٣٠٣٧.٢٢4صافي النقد من أنشطة التمويل

14.٣4٣)٩٫٥٣7(صافي التغير في النقد والنقد المعادل

٢٠٫8٤16.4٩٩النقد والنقد المعادل في بداية السنة

11٫٣٠٤٢0.٨4٢النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

ممثال في:

٥٩٫1111٨.4٣٩نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

6٢٫1٩٣1٢.0٢٨مستحق من بنوك بفترة إستحقاق أصلية ٩0 يومًا

)٩.6٢٥(-مستحق إلى بنك بفترة إستحقاق أصلية ٩0 يومًا

11٫٣٠٤٢0.٨4٢

التأسيس والشكل القانوني واألنشطة الرئيسية    .1

يمــارس بنــك صحــار الدولــي ش.م.ع.ع )المركــز الرئيســي( )ســابقًا: بنــك صحــار ش.م.ع.ع( وفقــًا لترخيــص الصيرفــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي 

بتاريــخ ٣0 إبريــل ٢01٣ أعمــال الصيرفــة اإلســالمية وأنشــطة المتاجــرة الماليــة األخــرى وفقــًا لقواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية تحــت اســم "صحــار اإلســالمي" )النافذة(. 

وتقــع علــى عاتــق مجلــس الرقابــة الشــرعية التابــع للبنــك ضمــان التــزام النافــذة بقواعــد الشــريعة ومبادئهــا فــي معامالتهــا وأنشــطتها. وكمــا هــو مطلــوب وفقــًا 

للبنديــن ٣-٥-1-٢ و ٣-٥-1-٣ مــن المــادة 1- بعنــوان "متطلبــات الترخيــص" لإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية )"اإلطــار"( الصــادر عــن البنــك المركــزي 

الُعمانــي، خصــص المكتــب الرئيســي ٣0 مليــون ريــال ُعمانــي  )راجــع اإليضــاح - 14 )ا(( لنافــذة الصيرفــة اإلســالمية واحتســابه كرأســمال مخصــص.

ــن 1-٥-1-٢ و 1-٥-1-4 مــن المــادة ٢  ــة للنافــذة لاللتــزام بمتطلبــات البندي ــات الماليــة المنفصل ــم إعــداد البيان ــم تمــارس النافــذة نشــاطها كهيئــة مســتقلة وت ل

بعنــوان "التزامــات وحوكمــة عامــة" لإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. 

تقــدم النافــذة مجموعــة كاملــة مــن خدمــات ومنتجــات الصيرفــة اإلســالمية. وتتمثــل األنشــطة الرئيســية للنافــذة فــي قبــول ودائــع العمــالء المتوافقــة مــع الشــريعة 

ــل متوافــق مــع الشــريعة وتقديــم خدمــات اإلســتثمار والصيرفــة التجاريــة واألنشــطة اإلســتثمارية األخــرى المســموح بهــا وفقــًا لإلطــار التنظيمــي  ــم تموي وتقدي

والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية. 

وظفت النافذة ٩٧ موظفًا كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 )٣٢ ديسمبر ٢0٢0: ٨6 موظفًا(. تملك النافذة ٨ فروع في أرجاء السلطنة.

أساس اإلعداد  .٢

فقرة االلتزام  1-٢

تــم إعــداد البيانــات الماليــة للنافــذة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية )المنظمــة(  

والمعدلــة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي وقواعــد الشــريعة اإلســالمية ومبادئهــا كمــا يحددهــا مجلــس الرقابــة الشــرعية التابــع للنافــذة واإلطــار التنظيمــي والرقابــي 

للصيرفــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. وفقــًا لمتطلبــات منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، بالنســبة للمســائل التــي 

ال تغطيهــا معاييــر المحاســبة الماليــة، تســتخدم النافــذة المعاييــر الصــادرة مــن قبــل مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة )المجلــس( والتفســيرات الصــادرة مــن 

قبــل اللجنــة التطبيقيــة لتفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة وســيتم اســتبدالها الحقــًا بمعاييــر المحاســبة الماليــة عندمــا يتــم إصــدار معاييــر محاســبة 

ماليــة مطبقــة.

ــد وبيــان  ــم يتــم تقديــم بيــان بالتغيــرات فــي مبلــغ االســتثمار المقّي ــات الماليــة بعمليــات النافــذة فقــط وال تتضمــن النتائــج الماليــة للبنــك. ل تتعلــق هــذه البيان

مصــادر األمــوال فــي الــزكاة وبيــان مصــادر واســتخدامات األمــوال فــي صنــدوق القــرض ألنهــا غيــر قابلــة للتطبيــق/ ليســت ذات صلــة بعمليــات النافــذة. يتــم عــرض 

مجموعــة كاملــة مــن البيانــات الماليــة للبنــك بشــكل منفصــل.

أساس القياس  ٢-٢

تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا األدوات الماليــة المشــتقة واالســتثمارات والتــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة. تــم عــرض هــذه 

البيانــات الماليــة بالريــال الُعمانــي وهــو العملــة التنفيذيــة للنافــذة. تــم تقريــب جميــع المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال الُعمانــي إلــى أقــرب ألــف.

إستخدام التقديرات واإلجتهادات المحاسبية  ٢-٣

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة للبنــك، يتعيــن علــى اإلدارة وضــع بعــض التقديــرات واإلفتراضــات التــي تؤثــر علــى المبالــغ التــي تــم اإلفصــاح عنهــا لألصــول وااللتزامــات 

ــة. وعلــى وجــه الخصــوص، هنــاك حاجــة إلــى أن تجــري اإلدارة إجتهــادات محاســبية هامــة عنــد  الماليــة والمخصصــات الناتجــة عــن انخفــاض القيمــة والقيــم العادل

تقديــر قيمــة وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية عنــد تحديــد مســتوى المخصصــات المطلوبــة للتمويــل منخفــض القيمــة والمديونيــات وكذلــك مخصصــات 

انخفــاض قيمــة إســتثمارات أوراق ماليــة غيــر مدرجــة. يتــم تقييــم التقديــرات واإلجتهــادات المحاســبية بشــكل مســتمر وهــي تســتند إلــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل 

أخــرى بمــا فــي ذلــك توقعــات األحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل هــذه الظــروف. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات المتعلقــة بهــا بشــكل منتظــم. وســيتم إدراج التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل 

التقديــرات إذا أثــرت تلــك التعديــالت فقــط علــى تلــك الفتــرة أو فــي فتــرة تعديــل التقديــرات وفتــرات مســتقبلية إذا أثــرت تلــك التعديــالت علــى حــل مــن الفتــرة 

الحاليــة وفتــرات مســتقبلية. التقديــرات التــي اعتبــر البنــك بــأن لهــا مخاطــر جوهريــة فــي إجــراء تعديــل فــي الفتــرات الالحقــة مبينــة فــي إيضــاح 4. 

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تسري إعتبارًا من 1 يناير ٢٠٢1  ٢-٤

تــم اإلفصــاح أدنــاه عــن المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة التــي أصبحــت ســارية إعتبــاراً مــن 1 ينايــر ٢0٢1. تتبنــى النافــذة هــذه المعاييــر الجديــدة والمعدلــة 

فــي هــذه البيانــات الماليــة. تــم اإلفصــاح أدنــاه عــن تأثيــر تطبيــق هــذه المعاييــر فــي البنــد ٢.4.1 و٢.4.4 كمــا تــم اإلفصــاح عــن السياســات المحاســبية الهامــة المطبقــة 

فــي إيضــاح ٣. 

                                      

٢٣٥ ٢٣٤



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

أساس اإلعداد )تابع(    .٢

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تسري إعتبارًا من 1 يناير ٢٠٢1 )تابع(  ٢-٤

معيار المحاسبة المالية رقم ٣1 وكالة اإلستثمار )الوكالة باإلستثمار(  1-٢-٤

أصــدرت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣1 )الوكالــة باإلســتثمار( فــي عــام ٢01٨. الهــدف مــن هــذا المعيــار 

هــو وضــع مبــادئ المحاســبة والتقاريــر الماليــة ألدوات وكالــة اإلســتثمار )الوكالــة باإلســتثمار( واألصــول وااللتزامــات ذات الصلــة مــن وجهــة نظــر كل مــن المديــر 

)المســتثمر( والوكيــل. تســتخدم النافــذة هيــكل وكالــة لجمــع األمــوال مــن ســوق مــا بيــن البنــوك ومــن العمــالء.

بعــد إعتمــاد معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣1، يتــم دمــج جميــع األمــوال الجديــدة التــي تــم جمعهــا بإســتخدام هيــكل الوكالــة، معــًا مــع مجموعــة أمــوال النافــذة 

ــة األساســية وحقــوق الملكيــة. يتــم إســتثمار هــذه المجموعــة المختلطــة مــن األمــوال فــي مجموعــة مشــتركة مــن األصــول بطريقــة  بنــاًء علــى إتفاقيــة المضارب

تراهــا النافــذة مناســبة دون وضــع قيــود علــى مــكان وكيفيــة إســتثمار األمــوال وألي غــرض. فيمــا يلــي تأثيــر معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣1 علــى البيانــات الماليــة:

اإلفصاحات اإلنتقالية

٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

المبلغ قبل تطبيق 

معيار المحاسبة 

المالية رقم ٣1

٣1 ديسمبر ٢0٢0

المبلغ عند تطبيق 

معيار المحاسبة المالية 

رقم ٣1 )معّدل(
بيان المركز المالي

االلتزامات

-187٫17٩ودائع وكالة

-٩٫٦٢٥مستحق إلى بنك

٤٢٫88٣٢٣٩.6٨٧حقوق الماّلك لحملة حسابات اإلستثمار

بيان الدخل

٣٫٩٥11٢.6٧٨الدخل من أنشطة التمويل المشتركة والذمم المدينة

)٨.٥٢1()8٤٢(عائدات على حملة حسابات إستثمار غير مقيدة

٣٫1٠٩4.1٥٧الحصة من اإليرادات )كمضارب ورب المال(

-8٫7٢7اإليرادات من أنشطة التمويل الممولة ذاتيًا

1٫٥٤٣1.٥4٣اإليرادات من أنشطة اإلستثمار المولة ذاتيًا

1٣٫٣7٩٥.٧00اإليرادات من التمويل واإلستثمار والذمم المدينة

-)7٫٦7٩(عائدات من مستحقات بموجب عقود وكالة

٥٫7٠٠٥.٧00صافي الدخل من التمويل وانشطة اإلستثمار

بيان التدفقات النقدية

أنشطة التشغيل

)104()1٠٤(النقد من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

-٢8٫٣٤٢ودائع وكالة

-)٤٫81٤(مستحق إلى بنوك وإقتراضات وكالة

)٢٢.٩4٣(٥8٣صافي النقد من/)المستخدم في( أنشطة التشغيل

أنشطة التمويل

1٣٫٦٩٦٣٧.٢٢4التغير في حملة حسابات إستثمار غير مقيدة

1٣٫٦٩٦٣٧.٢٢4صافي النقد من أنشطة التمويل

أساس اإلعداد )تابع(  .٢

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تسري إعتبارًا من 1 يناير ٢٠٢1 )تابع(  ٢-٤

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

أصــدرت منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية معيــار المحاســبة الماليــة ٣٥ "احتياطيــات المخاطــر" فــي عــام ٢01٨. وهــذا المعيــار باإلضافــة 

إلــى معيــار المحاســبة الماليــة ٣0 "إنخفــاض القيمــة وخســائر االئتمــان وااللتزامــات الباهظــة" يســتبدالن معيــار المحاســبة الماليــة األســبق رقــم 11 "المخصصــات 

واالحتياطيــات".

والغــرض مــن هــذا المعيــار هــو إرســاء مبــادئ المحاســبة والتقاريــر الماليــة عــن احتياطيــات المخاطــر التــي يتــم وضعهــا لتخفيــف المخاطــر المختلفــة التــي تواجــه 

أصحــاب المصالــح، وهــم بصــورة رئيســية المســتثمرون الذيــن يســتلمون األربــاح والخســائر عــن أدوات التمويــل اإلســالمي. يســري المعيــار للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ 

فــي 1 ينايــر ٢0٢1. قّيمــت النافــذة تأثيــر هــذا المعيــار وال يوجــد لــه أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة.

٢-٤-٣  معيار المحاسبة المالية رقم ٣٠ إنخفاض القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات الشاقة

فــي نوفمبــر ٢01٧، أصــدرت منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية )المنظمــة( معيــار المحاســبة الماليــة رقــم: ٣0 – إنخفــاض القيمــة وخســائر 

االئتمــان وااللتزامــات الشــاقة، ويحــل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة الماليــة الســابق رقــم : 11 "المخصصــات واالحتياطيــات" والــذي ســيكون ســاري المفعــول 

للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر ٢0٢1.

ــر الماليــة الدوليــة رقــم  ــار التقاري ــذي يحكــم تطبيــق معي ــل ٢01٧وال ــخ 1٣ أبري ــي خــالل ســنة ٢01٧تعميــم  "ب أم 114٩"بتاري ــك، أصــدر البنــك المركــزي الُعمان ومــع ذل

٩ "األدوات الماليــة" لجميــع البنــوك، والــذي ينطبــق أيضــًا علــى البنــوك / النوافــذ اإلســالمية الخاضعــة أليــة تعليمــات محــددة مــن قبــل البنــك المركــزي للمنشــآت 

ــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩، كلمــا يتــم إصــدار التعليمــات. المصرفيــة اإلســالمية حــول معيــار التقاري

ــار  ــة للنافــذة عنــد تطبيــق معي ــات المالي ــى البيان ــر جوهــري عل ــي ال يوجــد اي تأثي ــر٢01٨، وبالتال ــة رقــم ٩ فــي 1 يناي ــة الدولي ــر المالي ــار التقاري طبقــت النافــذة معي

ــة رقــم ٣0 فــي الســنة الحاليــة. المحاســبة المالي

٢-٤-٤  معيار المحاسبة المالية رقم ٣٢ “اإلجارة”

يحّســن معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣٢ حــول اإلجــارة )والــذي حــل محــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٨( المعالجــات الحاليــة وذلــك تماشــيًا مــع أفضــل الممارســات 

الدوليــة. يضــع هــذا المعيــار مبــادىء لتصنيــف وإدراج وقيــاس وعــرض واإلفصــاح عــن تعامــالت اإلجــارة بمــا فــي ذلــك األشــكال المختلفــة التــي يتــم الدخــول فيهــا 

بواســطة مؤسســات ماليــة إســالمية بصفتهــا مؤجــر ومســتأجر. يقــدم هــذا المعيــار نقلــة كبيــرة فــي المنهــج المحاســبي لتعامــالت اإلجــارة، وعلــى وجــه الخصــوص، 

مــن جانــب المـــستأجر علــى العكــس مــن المنهــج الســابق إلحتســاب اإلجــارة خــارج بنــود الميزانيــة العموميــة. يســري هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 

أو بعــد 1 ينايــر ٢0٢1.

قّيمت النافذة تأثير هذا المعيار وال يوجد له أي تأثير جوهري على البيانات المالية.

٢-٤-٥  معيار المحاسبة المالية رقم ٣٣ "إستثمارات في صكوك وأسهم وأدوات مماثلة"

يضــع معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣٣ )والــذي حــل محــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢٥( مبــادىء مطــورة لتصنيــف وإدراج وقيــاس وعــرض واإلفصــاح عــن 

اإلســتثمار فــي الصكــوك واألســهم وأدوات إســتثمارات مماثلــة التــي تقــوم بهــا المؤسســات الماليــة اإلســالمية بمــا يتوافــق مــع مبــادىء الشــريعة اإلســالمية. يحــدد 

هــذا المعيــار األنــواع الرئيســية ألدوات اإلســتثمارات المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، كمــا يحــدد المعالجــات المحاســبية األوليــة بمــا يتناســب مــع خصائــص ونمــوذج 

العمــل للمؤسســة التــي يتــم بموجبهــا إجــراء االســتثمارات وإدارتهــا واإلحتفــاظ بهــا. يســري هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر ٢0٢1.

قّيمت النافذة تأثير هذا المعيار وال يوجد له أي تأثير جوهري على البيانات المالية.

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي صدرت ولم تسري بعد  ٢-٥

تــم اإلفصــاح أدنــاه عــن المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة التــي صــدرت قبــل إصــدار البيانــات الماليــة ولــم تســري بعــد. تعتــزم النافــذة إعتمــاد هــذه المعاييــر 

والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة، إن وجــدت، عندمــا تصبــح ســارية المفعــول.

معيار المحاسبة المالية رقم ٣8 " الوعد والخيار والتحوط"  1-٢-٥

ــار والتحــوط" فــي ٢0٢1. الهــدف مــن هــذا  ــة رقــم ٣٨ "الوعــد والخي ــار المحاســبة المالي ــة اإلســالمية معي أصــدرت منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات المالي

المعيــار هــو تحديــد المبــدأ المحاســبي لقيــاس وإدراج واإلفصــاح عــن معامــالت الوعــد والخيــار والتحــوط التــي يتــم تنفيذهــا بواســطة المؤسســات الماليــة اإلســالمية. 

يســري هــذا المعيــار للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر ٢0٢٢ مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر للمعيــار.

تقّيم النافذة حاليًا تأثير هذا المعيار وتتوقع أن يكون له تأثير جوهري.

٢٣٦٢٣٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة  .٣

السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد البيانات المالية مبينة أدناه. 

النقد والنقد المعادل   1- ٣

يتكــون النقــد والنقــد المعــادل مــن نقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــك المركــزي واإليداعــات لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة ذات فتــرات إســتحقاق تصــل 

لثالثــة أشــهر ناقصــًا، مطروحــًا منهــا اإلقتراضــات لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة التــي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر واألرصــدة المقيــدة.

المعامالت بالعملة األجنبية   ٣-٢

يتــم تحويــل المعامــالت بالعملــة األجنبيــة إلــى العملــة التنفيذيــة بأســعار الصــرف الفوريــة الســائدة فــي تاريــخ المعاملــة. يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات الماليــة 

المنفــذة بالعمــالت األجنبيــة بتاريــخ التقريــر إلــى العملــة التنفيذيــة وفقــا ألســعار الصــرف الفوريــة الســائدة فــي تاريــخ المعاملــة. وتتمثــل أربــاح أو خســائر العمــالت 

األجنبيــة علــى البنــود النقديــة فــي الفــرق بيــن التكلفــة المطفــأة بالعملــة التنفيذيــة فــي بدايــة الفتــرة والتــي تتــم تســويتها بالربــح الفعلــي والمدفوعــات خــالل 

الفتــرة والتكلفــة المطفــأة بالعمــالت األجنبيــة المحولــة بســعر الصــرف الفــوري فــي نهايــة الفتــرة. وبالنســبة لألصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها 

بالقيمــة العادلــة فيتــم تحويلهــا بســعر الصــرف الســائد بتاريــخ المعاملــة.

أصول التمويل   ٣-٣

تتمثــل أصــول التمويــل فــي تمويــل متوافــق مــع الشــريعة تقدمــه النافــذة بدفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد. وتتضمــن التمويــل المقــدم مــن خــالل المرابحــة 

والمضاربــة والمشــاركة والمســاومة واإلجــارة واإلســتصناع والطــرق األخــرى للتمويــل اإلســالمي. تــدرج أصــول التمويــل بالتكلفــة المطفــأة مطروحــًا منهــا مخصــص 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة )إن وجــدت(. 

المرابحة  

مديونيــات المرابحــة هــي مبيعــات بشــروط مؤجلــة. ترتــب النافــذة معاملــة المرابحــة عــن طريــق شــراء ســلعة )تمثل موضــوع المرابحة( وبيعهــا للمرابح )المســتفيد( 

بهامــش ربــح زائــد عــن التكلفــة. ويتــم ســداد ســعر المبيعــات )التكلفــة مضافــًا إليهــا هامــش الربــح( علــى أقســاط مــن قبــل المرابــح خــالل فتــرة متفــق عليهــا. تــدرج 

مديونيــات المرابحــة بالصافــي مــن األربــاح المؤجلــة ومخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة )إن وجــد(. يعــد أي وعــد يقــوم بــه المرابــح المحتمــل التزامــًا.

أصــدرت منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢٨ للمرابحــة ومبيعــات الدفــع المؤجــل األخــرى فــي عــام ٢01٧. 

يحــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢٨ محــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢ الســابق "المرابحــة والمرابحــة ألمــر الشــراء" ومعيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢0 "البيــع 

بالدفــع المؤجــل". الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو تحديــد مبــادئ المحاســبة والتقريــر المناســبة لــإلدراج والقيــاس واإلفصــاح فيمــا يتعلــق بالمرابحــة ومعامــالت البيــع 

المؤجلــة األخــرى للبائعيــن والمشــترين، لمثــل هــذه المعامــالت.

المضاربة 

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

تعــد المضاربــة نوعــًا مــن الشــراكة بيــن العمــل ورأس المــال حيــث تســاهم النافــذة بــرأس المــال.  ويقــاس رأســمال المضاربــة الــذي تقدمــه النافــذة فــي البدايــة عينيــًا 

)إذا كان غيــر نقــدي( بالقيمــة العادلــة لألصــول. إذا نتــج عــن تقييــم األصــول فــرق بيــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة، يــدرج الفــرق كأربــاح أو خســائر للنافــذة.

فــي حــال إذا لحقــت خســارة أو ضــرر برأســمال المضاربــة قبــل بــدء العمــل دون أي ســوء تصــرف أو إهمــال مــن قبــل المضــارب، يتــم خصــم هــذه الخســائر مــن رأســمال 

المضاربــة وتعامــل كخســارة للنافــذة. وفــي حالــة اإلنهــاء أو التصفيــة، يــدرج المبلــغ غيــر المدفــوع مــن قبــل المضــارب كمديونيــة مســتحقة مــن المضــارب.

المشاركة

تمثــل عقــود المشــاركة شــراكًة بيــن النافــذة والعميــل حيــث يســاهم كل طــرف برأســمال مســاٍو أو بنســبة مختلفــة إلنشــاء مشــروع جديــد أو حصــة فــي مشــروع 

حالــي وحيــث يصبــح كل طــرف مالــكًا لــرأس المــال علــى أســاس نهائــي أو متناقــص ولــه حصــة مــن األربــاح أو الخســائر. تــدرج هــذه بالقيمــة العادلــة للمقابــل 

المدفــوع، ناقصــًا أي مبالــغ مشــطوبة أو مخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، إن وجــد. فــي حالــة المعامــالت المبنيــة علــى المشــاركة المتناقصــة، ترتبــط النافــذة 

بمشــاركة مبنيــة علــى شــراكة الملــك لتمويــل حصــة متفــق عليهــا لألصــل الثابــت )مثــل المنــزل أو األرض أو المصنــع أو اآلالت( مــع عمالئهــا وترتبــط باتفاقيــة دفــع 

أربــاح الســتغالل مشــاركة النافــذة مــن قبــل العميــل.

أاإلجارة المنتهية بالتمليك  

تــدرج مبدئيــًا بالتكلفــة متضمنــًة التكاليــف األوليــة المباشــرة. اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك هــي إيجــار ينقــل ســند الملكيــة القانونــي لألصــل المؤجــر إلــى المســتأجر 

فــي نهايــة اإلجــارة )فتــرة اإليجــار( شــريطة أن تتــم تســوية كافــة أقســاط اإلجــارة.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

أصول التمويل )تابع(  ٣-٣

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

تمثــل مديونيــات إيــرادات اإلجــارة اإليجــارات المعلقــة فــي نهايــة العــام مطروحــًا منهــا مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. وتصنــف مديونيــات إيــرادات اإلجــارة 

ضمــن أصــل آخــر. 

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

االســتصناع الــذي تتبعــه إجــارة منتهيــة بالتمليــك هــو منتــج لتمويــل اإلنشــاءات يتــم فيــه تطويــر العقــارات بموجــب عقــد "اســتصناع" بيــن العميــل والبنــك. يقــوم 

البنــك بتطويــر العقــار وبعــد االنتهــاء مــن األعمــال اإلنشــائية يتــم تأجيــر العقــار للعميــل بموجــب عقــد إجــارة منتهيــة بالتمليــك. ويدفــع العميــل اإليجــارات مســبقا 

أثنــاء أعمــال اإلنشــاء.

السلم

فــي عقــد الســلم يدفــع المشــتري مقدمــًا لكميــة ونــوع محدديــن مــن ســلعة، ويتــم تســليمها فــي تاريــخ محــدد بســعر فــوري متفــق عليــه. ينطبــق الســلم علــى 

ــخ العقــد ولكــن التســليم ســيتم فــي  ــل اإلنتــاج. يدفــع الســعر بتاري وجــه الخصــوص علــى المشــتريات الزراعيــة الموســمية ويمكــن اســتخدامه كوســيلة لتموي

المســتقبل والــذي ســيمكن المتعهــد مــن بيــع المخرجــات للنافــذة بســعر محــدد مســبقًا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يجــب تحديــد كافــة مواصفــات ونوعيــات وكميــات 

الســلعة فــي وقــت التســليم لتجنــب أي غمــوض قــد يتســبب فــي حــدوث نــزاع. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب االتفــاق علــى تاريــخ ووقــت التســليم ولكــن يمكــن تغييــره بموافقــة مشــتركة مــن الطرفيــن. تــدرج عقــود الســلم فــي التاريــخ الــذي تنشــأ 

بــه وتــدرج بالتكلفــة، مطروحــًا منهــا مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، إن وجــدت. 

المشاركة المتناقصة

فــي تمويــل المشــاركة المتناقصــة، يدخــل البنــك فــي المشــاركة علــى أســاس شــركة الملــك لتمويــل حصــة متفــق عليهــا مــن األصــل الثابــت )منــزل أو أرض أو 

مصنــع أو مكائــن( مــع عمالئــه ويدخــل فــي اتفــاق دفــع أربــاح الفتــرة لالســتفادة مــن حصــة مشــاركة البنــك مــن قبــل العميــل.

إستثمارات األوراق المالية    ٣-٤

)1(  التصنيف

مــا لــم يتــم ممارســة خيــارات اإلدراج المبدئــي غيــر القابلــة لإللغــاء المنصــوص عليهــا أدنــاه، يجــب أن تصنــف النافــذة اإلســتثمارات الخاضعــة لهــذا المعيــار علــى أنهــا 

تقــاس الحًقــا إمــا )1( بالتكلفــة المطفــأة، )٢( بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة أو )٣( القيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل، فــي أســاس كل مــن نمــوذج 

أعمــال النافــذة إلدارة اإلســتثمارات وخصائــص التدفقــات النقديــة المتوقعــة لإلســتثمار بمــا يتماشــى مــع طبيعــة العقــود اإلســالمية األساســية.

ينبغــي أن يتــم مبدئيــًا تصنيــف وقيــاس اإلســتثمار فــي أداة المديونيــة النقديــة، ألنهــا تعكــس مديونيــة فــي النهايــة، بالتكلفــة، حتــى وقــت تنفيــذ المعاملــة، 

وبالتكلفــة المطفــأة بعــد ذلــك.

يمكــن تصنيــف اإلســتثمار فــي أداة مــن نــوع المديونيــة غيــر النقديــة أو أداة إســتثمار أخــرى ضمــن أي مــن الفئــات الثــالث )1( التكلفــة المطفــأة، )٢( القيمــة العادلــة 

مــن خــالل حقــوق الملكيــة أو )٣( القيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل( إعتمــاًدا علــى نمــوذج عمــل النافــذة.

يتــم إدراج اإلســتثمار فــي أداة حقــوق الملكيــة كإســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل مــا لــم تتخــذ النافــذة خيــار تصنيــف غيــر قابــل لإللغــاء عنــد اإلدراج 

المبدئــي لتصنيفــه كإســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة. يجــب أن ينــدرج اإلســتثمار المحتفــظ بــه ألغــراض المتاجــرة دائًمــا بالقيمــة العادلــة مــن 

خــالل تصنيــف بيــان الدخــل.

)٢( اإلدراج والقياس المبدئي

ينبغــي إدراج جميــع اإلســتثمارات مبدئيــًا بقيمتهــا مضافــًا إليهــا تكاليــف المعاملــة بإســتثناء اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل. يتــم تحميــل 

ــة مــن خــالل بيــان الدخــل علــى بيــان الدخــل عنــد تكبدهــا. ينبغــي إدراج الطريقــة المعتــادة لشــراء  تكاليــف المعامــالت المتعلقــة باإلســتثمارات بالقيمــة العادل

اإلســتثمارات عنــد تحويــل الســيطرة إلــى المســتثمر.

٢٣٨٢٣٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

إستثمارات األوراق المالية )تابع(    ٣-٤

)٣( القياس الالحق

أ( إستثمارات بالتكلفة المطفأة

ينبغــي إعــادة قيــاس اإلســتثمارات المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة علــى هــذا النحــو بإســتخدام طريقــة معــدل الربــح الفعلــي. يتــم إثبــات جميــع المكاســب أو الخســائر 

الناتجــة عــن عمليــة اإلطفــاء وتلــك الناتجــة عــن إلغــاء اإلدراج أو انخفــاض قيمــة اإلســتثمار فــي بيــان الدخــل الموحــد. ينبغــي إختبــار اإلســتثمار المســجل بالتكلفــة 

المطفــأة لإلنخفــاض فــي القيمــة فــي كل فتــرة تقريــر وفًقــا لمعيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣0 "انخفــاض القيمــة والخســائر االئتمانيــة وااللتزامــات الشــاقة".

ب( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ــاح أو خســائر إعــادة القيــاس  ــر. يتــم إدراج أرب ــة فــي نهايــة كل فتــرة تقري ــة مــن خــالل بيــان الدخــل بالقيمــة العادل ينبغــي إعــادة قيــاس اإلســتثمار بالقيمــة العادل

ــة، فــي بيــان الدخــل الموحــد. الناتجــة، إن وجــدت الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادل

ج( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

يجــب إعــادة قيــاس اإلســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. يتــم إدراج أربــاح أو خســائر إعــادة القيــاس 

الناتجــة، إن وجــدت، والتــي تمثــل الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة ضمــن "احتياطــي القيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق 

الملكيــة". ينبغــي إختبــار اإلســتثمار المــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي القيمــة فــي كل فتــرة تقريــر وفقــًا 

لمعيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣0 " انخفــاض القيمــة والخســائر االئتمانيــة وااللتزامــات الشــاقة ".

)٤( إلغاء اإلدراج

يتــم إلغــاء إدراج إســتثمارات األوراق الماليــة عنــد إنتهــاء الحقــوق فــي إســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــول الماليــة أو عندمــا تكــون النافــذة قــد قامــت بتحويــل 

جميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة إلــى حــد كبيــر.

األصول وااللتزامات المالية األخرى   ٣-٥

)1( اإلدراج والقياس المبدئي

تــدرج النافــذة مبدئيــًا المســتحق مــن البنــوك وأصــول التمويــل وحســابات العمــالء الجاريــة والمســتحق للبنــك وبعــض األصــول األخــرى وااللتزامــات األخــرى فــي التاريــخ 

الــذي نشــأت فيــه. يتــم إثبــات جميــع األصــول وااللتزامــات الماليــة األخــرى مبدئيــًا فــي تاريــخ التســوية الــذي تصبــح فيــه النافــذة طرفــًا فــي األحــكام التعاقديــة لــألداة.

ــة مــن خــالل بيــان الدخــل، تكاليــف  ــا بالقيمــة العادلــة مضافــًا إلهــا، بالنســبة لبنــد غيــر مــدرج بالقيمــة العادل يتــم قيــاس األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي مبدئًي

ــى اإلســتحواذ أو اإلصــدار. ــة المنســوبة مباشــرة إل المعامل

بعــد القيــاس المبدئــي، يتــم الحًقــا قيــاس األصــول وااللتزامــات الماليــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الربــح الفعلــي بعــد خصــم أي مبالــغ 

مشــطوبة ومخصــص إنخفــاض القيمــة.

تقــوم النافــذة بإلغــاء إدراج األصــل المالــي عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي، أو عندمــا تقــوم بتحويــل األصــل المالــي فــي 

معاملــة يتــم فيهــا تحويــل جميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل المالــي إلــى حــد كبيــر أو عندمــا ال تقــوم النافــذة بتحويــل أو اإلحتفــاظ بشــكل كبيــر بجميــع مخاطــر 

ومزايــا الملكيــة وال تحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل المالــي. يتــم إدراج أي حصــة فــي األصــول الماليــة المحولــة المؤهلــة لإلســتبعاد والتــي تــم إنشــاؤها أو اإلحتفــاظ 

بهــا مــن قبــل النافــذة كأصــل أو التــزام منفصــل فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد. عنــد إســتبعاد األصــل المالــي، يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل 

)أو القيمــة الدفتريــة المخصصــة لجــزء مــن األصــل المحــول( والمقابــل المســتلم )بمــا فــي ذلــك أي أصــل جديــد تــم الحصــول عليــه مطروًحــا منــه أي التــزام جديــد 

مفتــرض( فــي بيــان الدخــل الشــامل.

)٢( إلغاء إدراج األصول وااللتزامات المالية

تقــوم النافــذة بإلغــاء إدراج األصــل المالــي عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي، أو عندمــا تقــوم بتحويــل األصــل المالــي فــي 

معاملــة يتــم فيهــا تحويــل جميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل المالــي إلــى حــد كبيــر أو التــي ال تقــوم النافــذة بالتحويــل وال تحتفــظ بشــكل جوهــري بجميــع مخاطــر 

ومزايــا الملكيــة وال تحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل المالــي. يتــم إدراج أي حصــة فــي أألصــول الماليــة المحولــة المؤهلــة لالســتبعاد والتــي تــم إنشــاؤها أو اإلحتفــاظ 

بهــا مــن خــالل النافــذة كأصــل أو التــزام منفصــل فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد. عنــد إســتبعاد األصــل المالــي، يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل 

)أو القيمــة الدفتريــة المخصصــة لجــزء مــن األصــل المحــول( والمقابــل المســتلم )بمــا فــي ذلــك أي أصــل جديــد تــم الحصــول عليــه مطروًحــا منــه أي التــزام جديــد 

مفتــرض( فــي بيــان الدخــل الموحــد.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

األصول وااللتزامات المالية األخرى  )تابع(  ٣-٥

)٣( إلغاء إدراج األصول وااللتزامات المالية

تدخــل النافــذة فــي معامــالت حيــث تقــوم بتحويــل األصــول المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد الخــاص بهــا، ولكنهــا تحتفــظ إمــا بجميــع أو جميــع المخاطــر 

والمكافــآت لألصــول المحولــة أو جــزء منهــا. إذا تــم اإلحتفــاظ بــكل المخاطــر والمكافــآت أو جميعهــا بشــكل جوهــري، فلــن يتــم إلغــاء إدراج األصــول المحولــة.

فــي المعامــالت التــي ال تحتفــظ فيهــا النافــذة أو تنقــل بشــكل كبيــر جميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل المالــي وتحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل، تســتمر النافــذة 

فــي إدراج األصــل إلــى حــد مشــاركته المســتمرة، والتــي تحددهــا مــدى التــي يتعــرض لهــا لتغيــرات فــي قيمــة األصــل المحــول.

فــي معامــالت معينــة، تحتفــظ النافــذة بااللتــزام بخدمــة األصــل المالــي المحــول مقابــل رســوم. يتــم إســتبعاد األصــل المحــول إذا كان يســتوفي معاييــر إلغــاء اإلدراج. 

يتــم إدراج األصــل أو االلتــزام لعقــد الخدمــة، إعتمــاًدا علــى مــا إذا كانــت رســوم الخدمــة أكثــر مــن )أصــل( كاٍف أو أقــل مــن )التــزام( كاٍف ألداء الخدمــة. تلغــي النافــذة 

إدراج االلتزامــات الماليــة عندمــا يتــم اإلعفــاء مــن التزاماتهــا التعاقديــة أو إلغاؤهــا أو إنتهــاء صالحيتهــا.

٣-٦  مقاصة األصول وااللتزامات المالية

تتــم تســوية األصــول وااللتزامــات الماليــة فقــط ويتــم تســجيل صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي عندمــا يكــون هنــاك حــق واجــب النفــاذ قانوًنــا لمقاصــة المبالــغ 

المدرجــة وتعتــزم النافــذة إمــا التســوية علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق األصــل وتســوية االلتــزام فــي وقــت واحــد. يتــم عــرض اإليــرادات والمصروفــات علــى أســاس 

الصافــي فقــط عندمــا تســمح المعاييــر المحاســبية بذلــك أو لألربــاح والخســائر الناشــئة عــن مجموعــة مــن المعامــالت المماثلــة.

٣-7  تعديل الموجودات والمطلوبات المالية

األصول المالية

ــا. إذا اختلفــت التدفقــات  ــا جوهرًي ــة لألصــل المعــدل مختلفــة اختالًف ــي، تقــوم النافــذة بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقدي إذا تــم تعديــل شــروط األصــل المال

ــة، يتــم إلغــاء إدراج  ــي األصلــي تعتبــر منتهيــة الصالحيــة. فــي هــذه الحال ــة مــن األصــل المال ــة للتدفقــات النقدي ــا، فــإن الحقــوق التعاقدي ــا جوهرًي ــة اختالًف النقدي

األصــل المالــي األصلــي ويتــم إدراج األصــل المالــي الجديــد بالقيمــة العادلــة، وإعــادة إحتســاب معــدل ربــح فعــال جديــد لألصــل. وبالتالــي، يعتبــر تاريــخ إعــادة التفــاوض 

هــو تاريــخ اإلدراج المبدئــي لغــرض إحتســاب إنخفــاض القيمــة، بمــا فــي ذلــك لغــرض تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان قــد حدثــت أم ال.

ــا، فــإن التعديــل ال يــؤدي إلــى إســتبعاد األصــل المالــي. فــي هــذه  ــا جوهرًي ــة لألصــل المعــدل المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة إختالًف ــم تختلــف التدفقــات النقدي إذا ل

الحالــة، تقــوم النافــذة بإعــادة إحتســاب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي بنــاًء علــى التدفقــات النقديــة المعدلــة لألصــول الماليــة وتــدرج المبلــغ الناتــج مــن 

تعديــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة كأربــاح أو خســارة تعديــل فــي بيــان الدخــل الموحــد. إذا تــم إجــراء مثــل هــذا التعديــل بســبب الصعوبــات الماليــة للطــرف المقابــل 

الممــول، يتــم عــرض الربــح أو الخســارة مــع خســائر إنخفــاض القيمــة. فــي حــاالت أخــرى، يتــم عرضهــا كدخــل صافــي مــن أنشــطة التمويــل

التزامات مالية

تلغــي النافــذة إدراج االلتــزام المالــي عندمــا يتــم تعديــل شــروطه، وتكــون التدفقــات النقديــة لاللتــزام المعــدل مختلفــة إختالًفــا جوهرًيــا. فــي هــذه الحالــة، يتــم إدراج 

االلتــزام المالــي الجديــد علــى أســاس الشــروط المعدلــة بالقيمــة العادلــة. يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي الملغــي وااللتــزام المالــي الجديــد 

بشــروط معدلــة فــي بيــان الدخــل الموحــد.

إنخفاض قيمة األصول المالية )بخالف إستثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية(  8-٣

تتكــون األصــول الماليــة مــن النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة والذمــم المدينــة وتمويل المشــاركة واإلســتثمارات - أدوات الديــن بالتكلفة المطفأة 

واإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك وبعــض األصــول األخــرى. تظهــر األرصــدة المتعلقــة بهــذه العقــود بالصافي بعــد خصم مخصص الخســائر االئتمانيــة المتوقعة.

إنخفاض قيمة األصول المالية

تطبــق النافــذة منهجــًا مــن ثــالث مراحــل لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة. تنتقــل األصــول مــن خــالل المراحــل 

الثــالث التاليــة بنــاًء علــى التغييــر فــي الجــودة االئتمانيــة منــذ اإلدراج المبدئــي.

المرحلة 1: الخسائر االئتمانية المتوقعة لـ 1٢ شهرًا

بالنســبة للتعرضــات التــي لــم تكــن هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان، منــذ اإلدراج المبدئــي، جــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة والتــي 

تمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التعثــر عــن الســداد فــي عقــد مالــي والــذي يكــون ممكنــًا خــالل 1٢ شــهًرا بعــد تاريــخ التقريــر )أو فتــرة أقصــر 

إذا كان العمــر المتوقــع لــألداة الماليــة أقــل مــن 1٢ شــهًرا(.

٢٤٠٢٤١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

إنخفاض قيمة األصول المالية )بخالف إستثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية(    8-٣
)تابع(

المرحلة ٢: الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة - ليست منخفضة القيمة االئتمانية

بالنســبة لتعرضــات االئتمــان حيــث كان هنــاك معــدل زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلدراج المبدئــي ولكــن لــم تتعــرض إلنخفــاض ائتمانــي، يتــم إثبــات 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة. الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة هــي الخســارة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث التعثــر عــن الســداد المحتملــة 

علــى مــدى العمــر المتوقــع للعقــد المالــي. الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة )المرحلــة ٢( هــي تقديــر مرجــح بخســائر االئتمــان ويتــم تحديدهــا بنــاًء 

علــى الفــرق بيــن مجمــوع القيمــة الحاليــة لجميــع حــاالت العجــز النقــدي والقيمــة الدفتريــة. النقــص النقــدي هــو الفــرق بيــن جميــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة 

المســتحقة للنافــذة والقيمــة الحاليــة للمبلــغ القابــل لإلســترداد لألصــول الماليــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا االئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر.

المرحلة ٣: الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة - ضعف االئتمان

يتــم تقييــم العقــود الماليــة علــى أنهــا منخفضــة القيمــة االئتمانيــة عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر مــن األحــداث التــي لهــا تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية 

المقــدرة لذلــك األصل.

بالنســبة للعقــود الماليــة للمرحلــة الثالثــة، يتــم تحديــد خســائر إنخفــاض االئتمــان بنــاًء علــى الفــرق بيــن صافــي القيمــة الدفتريــة والمبلــغ القابــل لالســترداد للعقــد 

المالــي. فــي هــذا الصــدد، تــدرج النافــذة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة لهــذا التمويــل مــع تحديــد إحتماليــة الســداد بنســبة ٪100.

األصول المالية منخفضة القيمة االئتمانية

فــي تاريــخ كل تقريــر، تقــوم النافــذة بتقييــم مــا إذا كانــت األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة قــد تعرضــت إلنخفــاض القيمــة االئتمانيــة. يتضمــن الدليــل 

علــى أن األصــل المالــي منخفــض القيمــة االئتمانيــة البيانــات التاليــة التــي يمكــن مالحظتهــا:

	yصعوبة مالية كبيرة للمدين أو الُمصدر؛

	yخرق العقد مثل التقصير أو حدث متأخر؛ أو

	yإحتمالية دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

فيما يلي المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة:

	yالتعثر المحتمل في السداد؛

	yالخسارة الناتجة عن التعثر في السداد؛ و

	y.التعرض عند التعثر

يتــم إشــتقاق هــذه المؤشــرات بشــكل عــام مــن النمــاذج المطــورة داخلًيــا والبيانــات التاريخيــة األخــرى. يتــم تعديلهــا لتعكــس المعلومــات التطلعيــة علــى النحــو 

التالــي.

تعريف التعثر في السداد

تعتبــر النافــذة أن األصــل المالــي قــد تعثــر فــي الســداد عندمــا يكــون مــن غيــر المحتمــل أن يدفــع المديــن التزاماتــه االئتمانيــة للنافــذة بالكامــل، دون لجــوء النافــذة 

إلــى إجــراءات مثــل تصفيــة الضمانــات؛ أو عــادًة عندمــا يتأخــر المديــن عــن موعــد إســتحقاقه ألكثــر مــن ٩0 يوًمــا ألي التــزام ائتمانــي جوهــري تجــاه النافــذة. عنــد تقييــم 

مــا إذا كان المديــن متخلًفــا، تأخــذ النافــذة فــي اإلعتبــار العوامــل النوعيــة مثــل مخالفــات التعهــدات والعوامــل الكميــة مثــل حالــة التأخيــر وعــدم ســداد التــزام آخــر 

مــن قبــل نفــس الُمصــدر للنافــذة.

التعثر المحتمل

تعتبــر درجــات مخاطــر االئتمــان مــن المدخــالت األساســية فــي تحديــد هيــكل مصطلــح التعثــر المحتمــل للتعرضــات. تقــوم النافــذة بجمــع معلومــات األداء والتخلــف 

عــن الســداد حــول التعــرض لمخاطــر االئتمــان وتحليلهــا مــن خــالل تصنيــف مخاطــر االئتمــان للشــركات وأيــام تجــاوز تاريــخ االســتحقاق لمحفظــة التجزئــة. تســتخدم 

النافــذة نمــاذج إحصائيــة لتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا وتوليــد تقديــرات التعثــر المحتمــل للتعرضــات وكيــف مــن المتوقــع أن تتغيــر نتيجــة لمــرور الوقــت. 

ــر  ــرات فــي عوامــل اإلقتصــاد الكلــي الرئيســية، عب ــرات فــي معــدالت التخلــف عــن الســداد والتغي ــرة العالقــات بيــن التغيي ــد ومعاي يتضمــن هــذا التحليــل تحدي

مختلــف المناطــق الجغرافيــة التــي تعمــل فيهــا النافــذة.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

إنخفاض قيمة األصول المالية )بخالف إستثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية(    8-٣
)تابع(

أنواع التعثر المحتمل المستخدمة إلحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

- التعثــر المحتمــل عــن الســداد لمــدة 1٢ شــهًرا - هــذا هــو اإلحتمــال التقديــري للتعثــر فــي الســداد الــذي يحــدث خــالل االثنــي عشــر شــهًرا القادمــة )أو علــى مــدى 

العمــر المتبقــي لــألداة الماليــة إذا كان ذلــك أقــل مــن 1٢ شــهًرا(. يســتخدم هــذا إلحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 1٢ شــهًرا.

- التعثــر المحتمــل مــدى الحيــاة - هــذا هــو اإلحتمــال المقــدر بحــدوث تعثــر خــالل العمــر المتبقــي لــألداة الماليــة. يســتخدم هــذا إلحتســب الخســائر االئتمانيــة 

المتوقعــة مــدى الحيــاة لـــ "المرحلــة ٢".

المعلومات التطلعية

في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بها، تعتمد النافذة على مجموعة واسعة من المعلومات التطلعية كمدخالت إقتصادية، مثل:

	yالناتج المحلي اإلجمالي

	yالمدخرات واإلستثمار

	yالتضخم

	yإحصاءات التجارة

	yالتركيبة السكانية

	yالدخل والمصروف

	yالدين العام

	yالعقارات

	yالمؤشرات المركبة

	yأسعار النفط وإنتاجه

قــد ال تلتقــط المدخــالت والنمــاذج المســتخدمة فــي إحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة دائًمــا جميــع خصائــص الســوق فــي تاريــخ البيانــات الماليــة. وإلظهــار 

ــا كتعديــالت مؤقتــة عندمــا تكــون هــذه اإلختالفــات جوهريــة بشــكل كبيــر. ذلــك، يتــم إجــراء التعديــالت النوعيــة أو التراكبــات أحياًن

الخسارة الناتجة عن التعثر

الخســارة الناتجــة عــن التعثــر هــو الحجــم الــذي يحــدد مقــدار الخســارة التــي ستنشــأ فــي حالــة تخلــف الملتــزم عــن الســداد. يتــم إحتســاب ذلــك مــن خــالل النظــر فــي 

الضمانــات والمــوارد األخــرى المتاحــة للنافــذة والتــي يمكــن إســتخدامها إلســترداد األصــل فــي حالــة التعثــر فــي الســداد.

تقــدر النافــذة مؤشــرت الخســارة الناتجــة عــن التعثــر بنــاًء علــى تاريــخ معــدالت إســترداد المطالبــات ضــد األطــراف المقابلــة المتعثــرة، بنــاًء علــى البيانــات التاريخيــة 

بإســتخدام كل مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة. لتقديــر الخســارة الناتجــة عــن التعثــر، تأخــذ النافــذة فــي اإلعتبــار إســتخدام أي مــن الطــرق التاليــة:

التاريــخ اإلفتراضــي الداخلــي: عنــد توفــر البيانــات، يمكــن تقديــر الخســارة الناتجــة عــن التعثــر بإســتخدام المعلومــات اإلفتراضيــة التاريخيــة وبيانــات االســترداد 

المقابلــة.

نموذج بازل للخسارة الناتجة عن التعثر: اللوائح المحلية الموصى بها الخسارة الناتجة عن التعثر وفقًا لبازل والمعدلة حسب الضمانات المتاحة.

الخســارة الناتجــة عــن التعثــر القائمــة علــى الضمانــات: للتمويــل المضمــون، تســتخدم النافــذة الخســارة الناتجــة عــن التعثــر المســتندة إلــى الضمانــات، حيــث يكــون 

للنافــذة إطــار إدارة ضمانــات فعــال قــادر علــى تقييــم وتقديــم تقييــم ضمــان محــدث وإنشــاء رســوم قانونيــة وإمكانيــة إنفــاذ. ومــع ذلــك، تطبــق النافــذة ســقفًا 

بنســبة 10٪ بغــض النظــر عــن التغطيــة الجانبيــة للتعــرض.

التعرض عند التعثر

يمثــل التعــرض عنــد التعثــر التعــرض المتوقــع فــي حالــة التعثــر. تســتمد النافــذة التعــرض عنــد التعثــر مــن التعــرض الحالــي للطــرف المقابــل والتغييــرات المحتملــة 

علــى المبالــغ الحاليــة المســموح بهــا بموجــب العقــد بمــا فــي ذلــك اإلطفــاء. التعــرض عنــد التعثــر لألصــل المالــي هــو إجمالــي قيمتــه الدفتريــة. بالنســبة اللتزامــات 

التمويــل والضمانــات الماليــة، يتــم تحويــل التعــرض عنــد التعثــر إلــى معــادالت الميزانيــة العموميــة.

٢٤٢٢٤٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

إنخفاض قيمة األصول المالية )بخالف إستثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية(    8-٣
)تابع(

التعرض عند التعثر في الميزانية العمومية

ــغ المســتحق فــي وقــت التخلــف عــن الســداد. يجــب أن يؤخــذ التعــرض عنــد التعثــر فــي الميزانيــة  التعــرض عنــد التعثــر لبنــود الميزانيــة العموميــة هــي المبل

العموميــة مباشــرة بشــرط إدراج هيــكل الســداد الخــاص بهــا.

يجــب تقديــر المدفوعــات المســبقة بإســتخدام االتجاهــات الســابقة وخصمهــا مــن التعــرض عنــد التعثــر أثنــاء إحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. ال يوجــد تاريــخ 

دفــع ثابــت للتعرضــات خــارج الميزانيــة العموميــة للتعرضــات خــارج الميزانيــة العموميــة ؛ وبالتالــي، يتــم إحتســاب التعــرض عنــد التعثــر خــارج الميزانيــة العموميــة 

بعــد تطبيــق عامــل تحويــل االئتمــان علــى المبلــغ االســمي للتعــرض خــارج الميزانيــة العموميــة. تســتخدم النافــذة الطريقــة التاليــة لوضــع عامــل تحويــل االئتمــان 

للتعــرض عنــد التعثــر خــارج الميزانيــة العموميــة.

اإلطــار التنظيمــي لعامــل تحويــل االئتمــان - عنــد غيــاب البيانــات الداخليــة، تســتخدم النافــذة نفــس نمــوذج بــازل لعامــل تحويــل االئتمــان المســتخدم إلحتســاب 

نســبة كفايــة رأس المــال وفًقــا للوائــح البنــك المركــزي. هــذه المعــدالت هــي ٢0٪ للتعرضــات ذات تاريــخ اســتحقاق يســاوي أو أقــل مــن ســنة واحــدة و ٥0٪ للتعرضــات 

التــي تزيــد عــن ذلــك.

إحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الجماعي والتدريج

بشــكل عــام، يتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى التعرضــات الكبيــرة بشــكل فــردي والتمويــالت منخفضــة القيمــة االئتمانيــة بشــكل فــردي. بالنســبة 

لتعرضــات التجزئــة والتعرضــات األخــرى للمؤسســات الصغيــرة الحجــم، حيــث تتوفــر معلومــات أقــل خاصــة بالعميــل، يتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى 

أســاس جماعــي. يتضمــن هــذا معلومــات خاصــة بالجهــة المديــن، مثــل التأخــر فــي الســداد، والخبــرة التاريخيــة الجماعيــة للخســائر، ومعلومــات االقتصــاد الكلــي 

االستشــرافية.

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر التخلــف عــن الســداد فــي العقــود الماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي، تأخــذ النافــذة بعيــن االعتبــار المعلومــات 

المعقولــة والداعمــة ذات الصلــة والمتاحــة دون تكلفــة وجهــود ال داعــي لهــا. يتضمــن ذلــك كاًل مــن المعلومــات والتحليــالت الكميــة والنوعيــة، بنــاًء علــى الخبــرة 

التاريخيــة للنافــذة وتقييــم ائتمــان الخبــراء بمــا فــي ذلــك المعلومــات التطلعيــة، بمــا فــي ذلــك األيــام التــي تجــاوزت االســتحقاق وتصنيــف المخاطــر.

يتم إجراء التقييم لمنشأة معينة بدالً من الطرف المقابل. حيث قد يكون لكل تسهيل مخاطر ائتمانية مختلفة عند التحقق المبدئي.

يختلــف تطبيــق المتطلبــات المذكــورة أعــاله مــن الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان علــى مواقــع مختلفــة مــن النافــذة اعتمــاًدا علــى عــدد مــن الظــروف التــي 

يواجههــا كل موقــع ويطبــق كل موقــع منهجيــة قويــة لتقييــم المخاطــر تتناســب مــع الحجــم والتعقيــد والهيــكل واألهميــة االقتصاديــة وملــف مخاطــر محفظتها.

األصول المالية المعاد التفاوض بشأنها

قــد يتــم تعديــل الشــروط التعاقديــة للتمويــل لعــدد مــن األســباب بمــا فــي ذلــك ظــروف الســوق المتغيــرة وعوامــل أخــرى ال تتعلــق بالتدهــور االئتمانــي الحالــي أو 

المحتمــل للعميــل. عندمــا يتــم تعديــل شــروط األصــل المالــي وال يــؤدي التعديــل إلــى االســتبعاد مــن الدفاتــر، فــإن تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان الخاصــة 

باألصــل قــد زادت بشــكل كبيــر يعكــس مقارنــة مــا تبقــى مــن مخاطــر ائتمــان األصــل فــي تاريــخ التقريــر بنــاًء علــى الشــروط المعدلــة، مــع المتبقــي تقديــر التعثــر 

المحتمــل مــدى الحيــاة بنــاًء علــى البيانــات عنــد اإلدراج المبدئــي والشــروط التعاقديــة األصليــة.

تعيــد النافــذة التفــاوض بشــأن التمويــل للعمــالء الذيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة لتعظيــم فــرص التحصيــل وتقليــل مخاطــر التخلــف عــن الســداد. قــد يشــمل 

ــل. تقــوم اإلدارة بشــكل مســتمر بمراجعــة التســهيالت المعــاد التفــاوض بشــأنها  ــدة لتوفيــر التموي ــد ترتيبــات الدفــع وتوثيــق اتفــاق الشــروط الجدي ــك تمدي ذل

للتأكــد مــن اســتيفاء جميــع المعاييــر وأنــه مــن المحتمــل حــدوث مدفوعــات مســتقبلية.

يتــم تصنيــف الحســابات التــي تعمــل قبــل إعــادة الهيكلــة ولكــن تمــت إعــادة هيكلتهــا بســبب صعوبــة ماليــة فــي المرحلــة ٢. الحســابات غيــر العاملــة أو التــي 

تســتوفي أي معاييــر لتصنيفهــا علــى أنهــا غيــر عاملــة، ثــم يتــم تصنيــف هــذه الحســابات المعــاد هيكلتهــا ضمــن المرحلــة ٣.

اإلنتقال رجعي

نمــوذج التــدرج فــي معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣0 ذو طبيعــة متناظــرة حيــث أن الحركــة عبــر المراحــل هــي ظاهــرة "ذات اتجاهيــن". ومــع ذلك، فــإن الحركة إلــى الوراء 

عبــر المراحــل ليســت فوريــة بمجــرد عــدم تفعيــل مؤشــرات الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان. بمجــرد عــدم تفعيــل هــذه المؤشــرات، يجــب معايــرة العــودة إلــى 

المرحلــة 1 أو المرحلــة ٢ وال يمكــن أن تكــون تلقائيــة أو فوريــة. تؤخــذ فــي االعتبــار معاييــر معينــة مثــل فتــرة التهدئــة ومؤشــرات الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان 

وســجل الدفــع لترحيــل العمــالء إلــى الــوراء إلــى المرحلــة ٢ أو المرحلــة 1. تؤخــذ العوامــل التاليــة بمــا فــي ذلــك فتــرة العــالج فــي االعتبــار ألي إنتقــال رجعــي:

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

إنخفاض قيمة األصول المالية )بخالف إستثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية(    8-٣
)تابع(

 من المرحلة ٢ إلى المرحلة 1

	y.معايير تصنيف التعرض إلى المرحلة ٢ )المعايير التي تم تناولها في قسم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان أعاله( لم تعد موجودة

	y.سداد محدث بدون متأخرات

	yفترة تهدئة / عالج ال تقل عن 6 أشهر ألي حسابات المرحلة الثانية؛ و

	y.فترة تهدئة / معالجة ال تقل عن 1٢ شهًرا للحسابات المعاد هيكلتها

من المرحلة ٣ إلى المرحلة ٢

	yمعايير تصنيف التعرض إلى المرحلة ٣ )المعايير التي تم تناولها في القسم االفتراضي أعاله( لم تعد موجودة؛

	yسداد محدث بدون متأخرات. و

	y.فترة تهدئة / معالجة ال تقل عن 1٢ شهًرا للمرافق غير العاملة والتي تمت إعادة هيكلتها

عامل تحويل االئتمان

يأخــذ تقديــر التعثــر المحتمــل فــي اإلعتبــار أي تغييــرات غيــر متوقعــة فــي التعــرض بعــد تاريــخ التقييــم، بمــا فــي ذلــك تقديــر الســحوبات المتوقعــة علــى التســهيالت 

الملتزمــة مــن خــالل تطبيــق عامــل تحويــل االئتمــان. يتــم تقديــر التعثــر المحتمــل بإســتخدام التعــرض المعلــق المعــدل بواســطة مــرات عامــل تحويــل االئتمــان الجــزء 

غيــر المســحوب مــن المرافق.

يتــم احتســاب التعــرض القائــم علــى أســاس المبلــغ األساســي زائــد الربــح ناقًصــا المدفوعــات المســبقة المتوقعــة. الجــزء غيــر المســحوب يشــير إلــى جــزء مــن حــد 

االئتمــان غيــر المســتخدم. ســيكون عامــل تحويــل االئتمــان المطبــق علــى المرافــق هــو أعلــى متوســط االســتخدام الســلوكي خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة أو 

رســوم رأس المــال.

الشطب

ــا( عندمــا ال يكــون هنــاك احتمــال واقعــي الســتردادها. هــذا هــو الحــال بشــكل عــام عندمــا تقــرر النافــذة أن  ــا أو كلًي ــل )إمــا جزئًي يتــم شــطب تســهيالت التموي

المديــن ليــس لديــه أصــول أو مصــادر دخــل يمكــن أن تولــد تدفقــات نقديــة كافيــة لســداد المبالــغ الخاضعــة للشــطب. ومــع ذلــك، قــد تظــل األصــول الماليــة التــي 

تــم شــطبها خاضعــة ألنشــطة اإلنفــاذ مــن أجــل االمتثــال إلجــراءات النافــذة الســترداد المبالــغ المســتحقة.

قياس القيمة العادلة  ٣-٩

تقتضــي العديــد مــن السياســات المحاســبية واإلفصاحــات الخاصــة بالنافــذة تحديــد القيمــة العادلــة لــكل مــن األصــول وااللتزامــات الماليــة وغيــر الماليــة. تــم تحديــد 

القيمــة العادلــة ألغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح اســتناداً إلــى عــدة سياســات وطــرق محاســبية. ويتــم اإلفصــاح متــى كان ممكنــًا عــن المعلومــات حــول االفتراضــات 

التــي تــم وضعهــا عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ضمــن اإليضاحــات المرتبطــة بذلــك األصــل أو االلتــزام. والقيمــة العادلــة هــي الســعر المســتلم لقــاء بيــع األصــل أو 

المدفــوع لتســوية االلتــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة إلــى افتــراض تنفيــذ معاملــة بيــع 

األصــل أو تســوية االلتــزام فــي: 

	y السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو

	y .في السوق األكثر مالءمة لبيع األصل أو تسوية االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي

يجــب أن تتمكــن النافــذة مــن الوصــول إلــى الســوق الرئيســي أو الســوق األكثــر مالءمــة. يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي 

مــن المحتمــل أن يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام، بافتــراض أن المشــاركين فــي الســوق ســيعملون لتحقيــق مصالحهــم 

االقتصاديــة المثلــى. 

يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غيــر المالــي قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة مــن خــالل االســتخدام االمثــل، أو مــن خــالل بيعــه إلــى 

مشــارك آخــر فــي الســوق مــن المحتمــل أن يســتخدم األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه.

تســتخدم النافــذة أســاليب تقييــم مالئمــة للظــروف وبقــدر مــا يتوافــر مــن بيانــات ومعلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، مــع تحقيــق أقصــى اســتخدام 

للمدخــالت الملحوظــة ذات الصلــة والحــد مــن اســتخدام المدخــالت غيــر الملحوظــة.

تصنــف كافــة األصــول وااللتزامــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو االفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة ضمــن الجــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة، والمبيــن الحقــا، 

اســتناداً إلــى أقــل مســتوى مــن المدخــالت والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

٢٤٤٢٤٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

قياس القيمة العادلة )تابع(  ٣-٩

	yالمستوى 1: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة؛

	y المســتوى ٢: أســاليب تقييــم يكــون بهــا أقــل مســتوى مــن المدخــالت والــذي يمثــل تأثيــرا جوهريــا علــى قيــاس القيمــة العادلــة ملحوًظــا بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر؛

	y.المستوى ٣: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة العادلة غير ملحوظ

بالنســبة لألصــول وااللتزامــات المدرجــة فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس متكــرر، يحــدد البنــك مــا إذا كانــت التحويــالت قــد حدثــت بيــن مســتويات الجــدول الهرمــي 

عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف )اســتناداً إلــى أقــل مســتوى مــن المدخــالت الجوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة فتــرة كل تقريــر.

ــًا للسياســات  ــى تحليــل الحــركات فــي قيمــة األصــول وااللتزامــات والتــي يتعيــن إعــادة قياســها أو إعــادة تقييمهــا طبق ــر عل ــخ كل تقري تعمــل النافــذة فــي تاري

المحاســبية للبنــك. وألغــراض هــذا التحليــل، يتحقــق البنــك مــن المدخــالت الرئيســية المطبقــة فــي أحــدث تقييــم عــن طريــق مقارنــة المعلومــات المســتخدمة فــي 

احتســاب التقييــم بالعقــود والمســتندات األخــرى ذات الصلــة.

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

ــه  ــزام والمخاطــر المرتبطــة ب ــى طبيعــة وســمات األصــل أو االلت ــات لألصــول وااللتزامــات اســتناًدا إل ــد فئ ــة، قامــت النافــذة بتحدي لغــرض إفصاحــات القيمــة العادل

ــة كمــا هــو موضــح أعــاله. ومســتوى الجــدول الهرمــي للقيمــة العادل

أوراق القبول   1٣-٠

يتــم اإلفصــاح عــن أوراق القبــول فــي بيــان المركــز المالــي ضمــن األصــول األخــرى مــع اإلفصــاح عــن التــزام مقابــل ضمــن االلتزامــات األخــرى. وبالتالــي، ليــس هنــاك التــزام 

إزاء أوراق القبــول خــارج الميزانيــة العموميــة.

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر  11-٣

تتضمــن المشــتقات المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر كافــة األصــول وااللتزامــات المشــتقة التــي ال يتــم تصنيفهــا كأصــول للمتاجــرة أو التزامــات للمتاجــرة. يتــم 

قيــاس هــذه المشــتقات وفقــًا للقيمــة العادلــة فــي بيــان المركــز المالــي. وتعتمــد معاملــة التغيــرات فــي قيمتهــا العادلــة علــى تصنيفهــا ضمــن الفئــات التاليــة:

تحوط القيمة العادلة  )1(

عنــد تصنيــف األداة المشــتقة كتحــوط للتغيــر فــي القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام معتــرف بــه أو التــزام ثابــت، يتــم تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألداة 

المشــتقة مباشــرًة فــي بيــان الدخــل الشــامل باإلضافــة إلــى التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للبنــد المتحــوط لــه المتعلــق بالمخاطــر المتحــوط لهــا. 

ــة أو إلغــاء  ــة أال تعــد تســتوفي معاييــر محاســبة التحــوط للقيمــة العادل ــة انتهــاء ســريان األداة المشــتقة أو بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها أو فــي حال فــي حال

التصنيــف، يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط. إن أي تعديــل يتــم إجــراؤه علــى البنــد المتحــوط لــه حتــى تلــك المرحلــة بواســطة طريقــة الفائــدة الفعليــة، يتــم إطفــاؤه 

ضمــن األربــاح أو الخســائر كجــزء مــن معــدل الفائــدة الفعلــي المعــاد احتســابه للبنــد علــى مــدى عمــره المتبقــي.

تحوط التدفقات النقدية  )٢(

فــي حالــة تصنيــف األداة المشــتقة كأداة تحــوط غرضهــا التحــوط مــن التبايــن فــي التدفقــات النقديــة المنســوبة لمخاطــرة معينــة مرتبطــة بأصــل أو التــزام مســجل 

أو معاملــة متوقعــة محتملــة بدرجــة كبيــرة والــذي قــد يؤثــر علــى األربــاح أو الخســائر، يتــم تســجيل الجــزء الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألداة المشــتقة 

ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى ضمــن احتياطــي التحــوط. ويعــاد تصنيــف المبلــغ المســجل ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى األربــاح أو الخســائر كتعديــل إعــادة 

تصنيــف فــي نفــس الفتــرة التــي توثــر فيهــا التدفقــات النقديــة المتحــوط لهــا علــى األربــاح أو الخســائر وضمــن نفــس البنــد بقائمــة الدخــل الشــامل. ويتــم تســجيل 

أي جــزء غيــر فعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألداة المشــتقة مباشــرًة ضمــن األربــاح أو الخســائر.

فــي حالــة انتهــاء ســريان أداة التحــوط المشــتقة أو بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها أو فــي حالــة أال تعــد تســتوفي معاييــر محاســبة التحــوط للتدفقــات النقديــة 

أو إلغــاء تصنيــف التحــوط، يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط علــى الفــور. فــي إطــار وقــف تحــوط المعاملــة المتوقعــة، يعــاد تصنيــف المبلــغ المتراكــم المســجل ضمــن 

اإليــرادات الشــاملة األخــرى مــن الفتــرة التــي كان التحــوط فيهــا فعــاالً مــن حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الدخــل الشــامل كتعديــل إعــادة تصنيــف عنــد وقــوع المعاملــة 

المتوقعــة وتأثيرهــا علــى األربــاح أو الخســائر. وإذا لــم يعــد مــن المتوقــع حــدوث المعاملــة المتوقعــة، يعــاد تصنيــف الرصيــد ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى علــى 

الفــور إلــى األربــاح أو الخســائر كتعديــل إعــادة تصنيــف.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر )تابع(  11-٣

المشتقات األخرى لغير المتاجرة  )٣(

فــي حالــة عــدم االحتفــاظ بــاألداة المشــتقة لغــرض المتاجــرة وعــدم تصنيفهــا كعالقــة تحــوط مؤهلــة، يتــم تســجيل كافــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة مباشــرًة 

ضمــن بيــان الدخــل الشــامل. 

الممتلكات والمعدات   1٣-٢

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــًا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة. تتضمــن التكلفــة التاريخيــة المصروفــات 

التــي تنســب بصفــة مباشــرة إلــى اقتنــاء األصــل. يتــم احتســاب االســتهالك بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر للممتلــكات والمعــدات، 

باســتثناء األرض بالملكيــة الحــرة. واألعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للفتــرة الحاليــة علــى النحــو التالــي:

سنوات

٥سيارات

6-٧أثاث وتركيبات

6-٧معدات مكتبية

10برمجيات حاسب آلي

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك لألصول وتعدل، متى ما كان ذلك مالئما، في كل تاريخ تقرير. 

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

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إدراجها ضمن "إيرادات تشغيل أخرى" في بيان الدخل.

تــدرج التكاليــف الالحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لألصــل أو تــدرج كأصــل منفصــل، كمــا هــو مناســب، فقــط عندمــا يكون مــن المحتمــل أن تتدفق المنافــع االقتصادية 

المســتقبلية المصاحبــة للبنــد إلــى النافــذة ويمكــن تقديــر تكلفــة البنــد بشــكل يعتمــد عليــه.  تســتبعد القيمــة الدفتريــة للجــزء المســتبدل. وتــم تحميــل كافــة 

اإلصالحــات وأعمــال الصيانــة األخــرى علــى بيــان الدخــل خــالل الفتــرة الماليــة التــي تتكبــد فيهــا.

الضريبة  1٣-٣

تــم تقديــم اإلقــرار الضريبــي للنافــذة علــى مســتوى المركــز الرئيســي وال يتعيــن علــى النافــذة تقديــم إقــرار منفصــل حــول أنشــطة أعمــال الصيرفــة االســالمية.خالل 

الســنة بــدأ المركــز الرئيســي القيــام بتخصيــص ضريبــة بمعــدل ثابــت بنســبة 1٥٪ مــن ربــح "النافــذة". يتــم االعتــراف باألصــول وااللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة فقــط 

علــى مســتوى المركــز الرئيســي.

اإلجارة - عقود اإليجار  1٣-٤

معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣٢ اإلجــارة يحــل محــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٨ "اإلجــارة واإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك". يحــدد معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣٢ 

مبــادئ التصنيــف، واالعتــراف، والقيــاس، والعــرض، واإلفصــاح عــن المعامــالت مــن النــوع اإلجــارة بمــا فــي ذلــك أشــكالها المختلفــة التــي تدخلهــا المؤسســة، فــي كل 

مــن صفــة المؤجــر والمســتأجر. هــذا المعيــار ســاري المفعــول للســنوات الماليــة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر ٢0٢1، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.

بموجــب هــذا المعيــار، يجــب علــى المؤسســة، بصفتهــا إمــا كمؤجــر أو مســتأجر، تصنيــف كل مــن إجرتهــا إلــى أ( إجــارة تشــغيلية ب( إجــارة منتهيــة بلتمليــك مــع 

النقــل المتوقــع للملكيــة بعــد انتهــاء مــدة اإلجــارة - إمــا عــن طريــق البيــع أو الهبــة ؛ ج( اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك مــع نقــل تدريجــي - مــع نقــل تدريجــي للملكيــة 

خــالل فتــرة اإلجــارة بمــا فــي ذلــك المشــاركة المتناقصــة. يشــتمل المعيــار علــى إعفــاء مــن االعتــراف للمســتأجرين - عقــود إيجــار األصــول "منخفضــة القيمــة" )علــى 

ســبيل المثــال، أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية( وعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل )أي عقــود اإليجــار لمــدة 1٢ شــهًرا أو أقــل(. فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، ســوف يعتــرف 

المســتأجر بأصــل يمثــل الحــق فــي اســتخدام األصــل األساســي خــالل مــدة اإليجــار )أي حــق االســتخدام األصــل( وصافــي التــزام اإلجــارة، ويتألــف حســب األصــول مــن أ( 

إجمالــي اإلجــارة االلتــزام و ب( تكلفــة اإلجــارة المؤجلــة )تظهــر كالتــزام مقابــل(.

أ( أصول حق اإلستخدام

تــدرج النافــذة أصــول حــق االســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار )أي تاريــخ توفــر األصــل األساســي لالســتخدام(. يتــم قيــاس أصــل حــق االســتخدام بالتكلفــة، ناقًصــا 

أي خســائر متراكمــة فــي االســتهالك وانخفــاض القيمــة، والتعديــل ألي تأثيــر لتعديــل أو إعــادة تقييــم اإلجــارة.

٢٤٦٢٤٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

اإلجارة - عقود اإليجار )تابع(  ٣-٩

تمثــل تكلفــة أصــول حــق االســتخدام القيمــة العادلــة إلجمالــي المقابــل المدفــوع / المســتحق وتشــمل التكاليــف األوليــة المباشــرة وأي تكاليــف تفكيــك أو إيقــاف 

تشــغيل. تقــوم النافــذة بإطفــاء أصــل حــق االســتخدام مــن تاريــخ البــدء إلــى نهايــة العمــر االقتصــادي اإلنتاجــي ألصــول حــق االســتخدام التــي تتزامــن مــع نهايــة 

مصطلــح اإلجــارة باســتخدام أســاس منتظــم يعكــس نمــط االســتخدام. مــن المنافــع مــن أصــل حــق االســتخدام. يخضــع أصــل حــق االســتخدام أيًضــا النخفــاض 

القيمــة بمــا يتماشــى مــع متطلبــات معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣0. يتــم االعتــراف بالقيمــة الدفتريــة ألصــل حــق االســتخدام ضمــن "المبانــي والمعــدات" فــي بيــان 

المركــز المالــي المرحلــي الموحــد.

ب( التزام اإلجارة

فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار )أي التاريــخ الــذي يكــون فيــه األصــل األساســي متاًحــا لالســتخدام(، تعتــرف النافــذة بالتــزام اإلجــارة المقاســة بالقيمــة العادلــة إلجمالــي 

اإليجــارات المســتحقة الدفــع مقابــل مــدة اإلجــارة. بعــد تاريــخ البــدء، تمــت زيــادة مبلــغ التــزام اإلجــارة لتعكــس العائــد علــى التــزام اإلجــارة - عــن طريــق إطفــاء تكلفــة 

اإلجــارة المؤجلــة وتخفيضهــا لتعكــس اإليجــارات التــي تــم إجراؤهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة اللتــزام اإلجــارة إذا كان هنــاك تعديــل 

أو تغييــر فــي مــدة اإلجــارة أو تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار الثابتــة الجوهريــة. يتــم إثبــات القيمــة الدفتريــة اللتــزام اإلجــارة ضمــن "مطلوبــات أخــرى" فــي بيــان المركــز 

المالــي المرحلــي الموحــد.

منافع الموظفين  1٣-٥

)1( مكافآت نهاية الخدمة 

تتم مساهمات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الُعمانيين وفقًا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية لعام 1٩٩1.

ــه ويعتمــد علــى معــدالت  ــة الخدمــة للموظفيــن غيــر الُعمانييــن وفقــًا ألحــكام قانــون العمــل الُعمانــي لعــام ٢00٣ وتعديالت تــم تكويــن مخصــص لمكافــآت نهاي

المكافــآت الحاليــة والســنوات المتراكمــة للخدمــة بتاريــخ بيــان المركــز المالــي. تــدرج مســتحقات اإلجــازة الســنوية وبــدل تذاكــر الســفر عنــد اســتحقاقها للموظفيــن 

حتــى تاريــخ التقريــر. تــدرج هــذه المســتحقات فــي االلتزامــات المتداولــة، فــي حيــن يتــم اإلفصــاح عــن تلــك التــي تتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة كالتــزام غيــر متداول.

تــدرج المســاهمات لخطــة التقاعــد ذات المســاهمات المحــددة والتأميــن ضــد إصابــات العمــل للموظفيــن الُعمانييــن وفقــا لقانــون التأمينــات االجتماعيــة بســلطنة 

ُعمــان لعــام 1٩٩1 ويتــم إدراجهــا كمصــروف فــي بيــان الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.

)٢( المنافع قصيرة األجل

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

يتــم إدراج مخصــص للمبلــغ المتوقــع دفعــه عندمــا يوجــد علــى النافــذة التــزام حالــي أو اســتداللي لدفــع هــذا المبلــغ نتيجــة لخدمــات ســابقة مقدمــة مــن جانــب 

الموظــف ومــن الممكــن قيــاس االلتــزام بصــورة موثــوق بهــا.

ودائع العمالء والحسابات األخرى  1٣-٦

ــغ مــن قبــل النافــذة فــي وقــت  ــد اســتالم المبل ــد اســتالمها مــن قبــل النافــذة.  تقــاس المعامــالت عن ــة والحســابات األخــرى عن ــع الجاري ــدرج األرصــدة فــي الودائ ت

التعاقــد. فــي نهايــة فتــرة التقريــر، تقــاس هــذه الحســابات بالتكلفــة المطفــأة.

حقوق الملكية لحملة حسابات اإلستثمار غير المقيدة  17-٣

ــا لتقديرهــا الخــاص. يصــرح  حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة هــي األمــوال التــي تحتفــظ بهــا النافــذة، والتــي يمكــن أن تســتثمرها وفًق

أصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة للنافــذة باســتثمار أمــوال أصحــاب الحســابات بالطريقــة التــي تراهــا النافــذة مناســبة دون وضــع أي قيــود علــى مــكان 

وكيفيــة اســتثمار األمــوال والغــرض منهــا.

تفــرض النافــذة رســوم إدارة )رســوم المضــارب( علــى حملــة حســابات اإلســتثمار غيــر المقيــدة. مــن إجمالــي الدخــل مــن إســتثمارات األمــوال، يتــم تخصيــص الدخــل 

المنســوب لحملــة حســابات اإلســتثمار غيــر المقيــدة لهــم بعــد تجنيــب مخصصــات واحتياطيــات )احتياطــي معادلــة األربــاح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار( إن 

وجــدت/ وخصــم حصــة النافــذة مــن الدخــل كمضــارب. يتــم تحديــد تخصيــص الدخــل مــن قبــل إدارة النافــذة ضمــن حــدود مشــاركة الربــح المســموح بهــا وفقــًا 

لشــروط وأحــكام حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة.

أ( الوكالة بإسم الموكل )الرئيسي(

في بداية اتفاقية الوكالة، يتطلب المعيار من النافذة كموّكل تقييم طبيعة اإلستثمار إما أ( استثمار تمريري ؛ أو ب( مشروع الوكالة.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

حقوق الملكية لحملة حسابات اإلستثمار غير المقيدة )تابع(  17-٣

ب( اإلستثمار التمريري

االســتثمار التمريــري هــو اســتثمار تكــون فيــه مشــاركة الوكيــل، وكذلــك، خيــارات قابليــة التحويــل لــألداة محــدودة ويتعــرض المســتثمر بشــكل أساســي لمخاطــر 

ــة االســتثمار ؛ مــا لــم تختــر تطبيــق نهــج  مباشــرة علــى األصــول األساســية. يجــب علــى المســتثمر تطبيــق نهــج االســتثمار التمريــري الســتثماراته فــي أدوات وكال

مشــروع الوكالــة.

بموجــب هــذا النهــج، يجــب علــى المــوكل مبدئًيــا إدراج األصــول الكامنــة وراء ترتيــب الوكالــة فــي دفاتــر حســاباته مــع تطبيــق مبــادئ اإلدراج المبدئــي حســب 

االقتضــاء بمــا يتماشــى مــع معاييــر المحاســبة الماليــة المعنيــة.

ج( مشروع الوكالة

ــل أو االســتثمار فــي أصــل واحــد )أو مجموعــة أصــول( حيــث يخضــع هــذا األصــل )األصــول(  ــة، فــي أدوات قابلــة للتحوي ــة وكال هــي اســتثمارات، بموجــب عقــد وكال

لتغييــرات متكــررة طــوال مــدة العقــد، أي أن هنــاك تغييــرات روتينيــة أو االســتبداالت علــى مــدى مــدة الترتيــب )مــا لــم يكــن يشــكل نشــاًطا تجارًيــا( وفًقــا لتقديــر 

الوكيــل ؛ أو أن دور الوكيــل غيــر مقيــد حيــث يــؤدي الوكيــل وظيفــة إدارة األصــول اليوميــة، وعنــد االقتضــاء، يكــون مســؤوالً أيًضــا عــن اســتبدال األصــول أو المبالــغ 

المســتردة ضدهــا. عنــد االعتــراف األولــي، ســيتم االعتــراف بهــذه األصــول بالتكلفــة فــي مشــروع الوكالــة. الحًقــا، يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لتضميــن األربــاح / 

الخســائر بعــد خصــم مكافــأة الوكيــل وانخفــاض القيمــة، إن وجــدت.

د( الوكالة بإسم الوكيل )الوكيل(

ســيتم إدراج هــذه المعامــالت كترتيــب وكالــة بموجــب منهــج خــارج الميزانيــة العموميــة، عنــد بدايــة الترتيــب، نظــًرا ألن النافــذة ال تتحكــم فــي األصــول / األعمــال ذات 

الصلــة، فهــي ال تســجل األصــول واإليــرادات والنفقــات ذات الصلــة فــي دفاتــر حســاباتها.

ســيتم إدراج أجــور الوكالــة، بمــا فــي ذلــك المكونــات الثابتــة والمتغيــرة منهــا، علــى أســاس االســتحقاق، أي عنــد تقديــم الخدمــات ذات الصلــة. ســيتم االعتــراف بأيــة 

مصاريــف، بمــا فــي ذلــك الخســائر القابلــة لالســترداد عنــد اســتحقاقها.

هـ( ترتيبات متعددة المستويات

تحتفــظ النافــذة بترتيبــات اســتثمار متعــددة المســتويات الســتثمار األمــوال المســتلمة بموجــب "الوكالــة" كـــ "المضاربــة" بموجــب تفويــض صريــح مــن أصحــاب 

حســابات الوكالــة فــي التمويــل وأصــول اإلســتثمار. يتــم تخصيــص الربــح لصناديــق الوكالــة علــى أســاس مســاهمتها فــي األصــول الممزوجــة. يجــوز للوكيــل الحفــاظ 

ــة فــي عقــد ثانــوي. يتــم احتســاب هــذه العقــود  علــى ترتيبــات االســتثمار متعــددة المســتويات. فــي ظــل هــذا الترتيــب، تعيــد النافــذة اســتثمار صناديــق الوكال

الثانويــة بمــا يتماشــى مــع متطلبــات معاييــر المحاســبة الماليــة ذات الصلــة فــي دفاتــر الوكيــل.

مــن المنظــور المــوّكل، اختــارت النافــذة اســتخدام نهــج مشــروع الوكالــة بــدالً مــن نهــج التمريــر نظــًرا للصعوبــات التــي تواجــه النافــذة كمديــر لتحديــد األصــول التــي 

يتــم اســتثمار األمــوال فيهــا، وبالتالــي، يتــم احتســاب االســتثمار للتطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة محاســبة.

مــن منظــور الوكيــل، يتــم االحتفــاظ بترتيــب اســتثماري متعــدد المســتويات، حيــث تســتثمر النافــذة األمــوال فــي إطــار وكالــة االســتثمار فــي ترتيبــات اســتثمار غيــر 

مقيــدة، بموجــب عقــد مضاربــة منفصــل يتــم احتســابه وفًقــا لذلــك بنــاًء علــى المعيــار المحاســبي ذي الصلــة.

المستحقات إلى/ من البنوك وودائع الوكالة       18-٣

تتكــون المســتحقات إلى/مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة والعمــالء مــن دائنيــات ومديونيــات الوكالــة. تــدرج دائنيــات ومديونيــات الوكالــة مبدئيــًا بالتكلفــة 

ــغ المســددة. ــًا بالتكلفــة المهلكــة، ناقصــًا المبال ــدرج الحق ــادل. وت ــل المتب ــة للمقاب لكونهــا القيمــة العادل

إدراج اإليرادات  1٣-٩

)1( المرابحة

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

)٢( المضاربة

تــدرج إيــرادات تمويــل المضاربــة عندمــا ينشــأ الحــق فــي اســتالم الدفعــات أو عنــد التوزيــع مــن قبــل المضــارب. وتحمــل الخســائر مــن ناحيــة أخــرى علــى قائمــة الدخــل 

عنــد اإلعــالن عنهــا مــن قبــل المضــارب.  

٢٤٨٢٤٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

المستحقات إلى/ من البنوك وودائع الوكالة )تابع(  18-٣

)٣( المشاركة

تــدرج إيــرادات المشــاركة عندمــا ينشــأ الحــق فــي اســتالم الدفعــات أو عنــد التوزيــع. فــي حالــة الخســارة فــي المشــاركة، تــدرج حصــة النافــذة مــن الخســارة إلــى الحــد 

الــذي يتــم بــه خصــم الخســارة مــن حصتهــا فــي رأســمال المشــاركة.

)٤( المشاركة المتناقصة

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

)٥( أرباح الصكوك

تــدرج األربــاح علــى الصكــوك علــى أســاس االســتحقاق. عندمــا يتــم شــراء صكــوك بأقســاط أو بالخصــم وتصنــف بالتكلفــة المهلكــة، تهلــك هــذه األقســاط/ 

الخصومــات علــى فتــرة االســتحقاق المتبقيــة باســتخدام طريقــة معــدل الربــح الفعلــي.

)٦( اإلجارة

تســجل إيــرادات اإلجارةعلــى مــدار فتــرة اإلجــارة علــى أســاس االســتحقاق وتــدرج بالصافــي مــن االســتهالك واالنخفــاض فــي القيمــة. تســتثنى اإليــرادات المتعلقــة 

بحســابات إجــارة منتهيــة بتمليــك غيــر منتظمــة وأقســاط إجــارة تتخطــى ٩0 يومــًا مــن قائمــة الدخــل.

)7( استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

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

)8( إيرادات الرسوم والعموالت

يتــم إدراج إيــرادات الرســوم والعمــوالت - التــي تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن معــدل الربــح الحقيقــي لألصــل المالــي المــدرج بالتكلفــة المهلكــة -ضمــن قيــاس معــدل 

الربــح الفعلــي لألصــل المالــي. تــدرج إيــرادات الرســوم والعمــوالت األخــرى بمــا فــي ذلــك رســوم خدمــة الحســابات وعمــوالت المبيعــات وأتعــاب اإلدارة ورســوم الترتيبــات 

والقــروض المشــتركة عنــد أداء الخدمــات ذات الصلــة.

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

تخصــص اإليــرادات بالتناســب بيــن حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار والمســاهمين علــى أســاس اســتثماراتهم ذات الصلــة قبــل تخصيــص رســوم 

المضارب. تستحق حصة النافذة كمضارب إلدارة حقوق حملة حسابات االستثمار بناًء على شروط وأحكام اتفاقيات المضاربة ذات الصلة. 

)1٠( السلم

تحدد إيرادات السلم باستخدام طريقة نسبة اإلكمال.

)11( وكاله

يتم إثبات الدخل من الوكالة على أساس التوزيع الزمني وذلك لتحقيق معدل عائد دوري ثابت على أساس الرصيد القائم.

1٢( إيرادات توزيعات نقدية

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

1٣( الربح من المبالغ المستحقة من البنوك

يــدرج الربــح مــن المبالــغ المســتحقة مــن البنــوك علــى أســاس توزيــع نســبي زمنــي علــى مــدار فتــرة العقــد بنــاًء علــى أصــل المبلــغ األساســي القائــم واألربــاح المتفــق 

عليها مع العمالء.  

إدراج المصروفات  ٣-٢٠

تحتســب العوائــد علــى حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار بنــاًء علــى الدخــل الناتــج مــن حســابات االســتثمار المشــتركة بعــد خصــم المصروفــات 

المتعلقــة بفريــق االســتثمار، أي "مصروفــات المضــارب". تتضمــن مصروفــات المضــارب كافــة المصروفــات المتكبــدة مــن قبــل النافــذة وتســتثنى تكاليــف العامليــن 

والمصروفات اإلدارية األخرى. يخصم "ربح المضارب" للنافذة من حصة المستثمر من اإليرادات قبل توزيعها.     

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .٣

األرباح أو المصروفات التي ال تسمح بها الشريعة  ٢1-٣

تــدرج النافــذة هــذه المبالــغ فــي حســاب منفصــل فــي الدائنيــات األخــرى وال يتــم تضمينهــا فــي إيــرادات النافــذة. تــوزع هــذه المبالــغ علــى الجمعيــات الخيريــة وفقــًا 

لقــرارات مجلــس الرقابــة الشــرعية.

التزامات عرضية  ٣-٢٢

تتضمــن االلتزامــات العرضيــة ضمانــات وخطابــات ائتمــان والتزامــات النافــذة فيمــا يتعلــق بوعــد مــن جانــب واحــد لشــراء/بيع عمــالت وأخــرى. ال تــدرج االلتزامــات 

العرضيــة فــي بيــان المركــز المالــي ولكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة إال إذا كانــت مســتبعدة.

مجلس الرقابة الشرعية         ٣-٢٣

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

الزكاة         ٣-٢٤

وفقــًا للنظــام األساســي، تســتحق الــزكاة علــى حملــة األســهم مــن األفــراد للنافــذة وتعتبــر الــزكاة علــى االســتثمارات غيــر المقيــدة والحســابات األخــرى مســؤولية 

حملــة حســابات االســتثمار.

المخصصات  ٣-٢٥

يتــم إدراج المخصــص إذا كان لــدى النافــذة التــزام قانونــي أو اســتداللي جــاٍر، كنتيجــة لحــدث مــاٍض، يمكــن تقديــره بشــكل يعتمــد عليــه ومــن المحتمــل أن يتطلــب 

تدفقــا خارجــا للمنافــع االقتصاديــة لســداد االلتزامــات. تعــادل المخصصــات القيمــة المهلكــة لاللتزامــات المســتقبلية التــي يتــم تحديدهــا بخصــم التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية بمعــدل مــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المرتبطــة بااللتــزام.

احتياطي معادلة االرباح   ٣-٢٦

يتمثــل احتياطــي معادلــة األربــاح فــي ذلــك المبلــغ الــذي يتــم تخصيصــه مــن إيــرادات المضاربــة قبــل تخصيــص حصــة النافــذة كمديــر اســتثمار )مضــارب( للمحافظــة 

علــى مســتوى معيــن مــن العائــد علــى االســتثمار لحملــة حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة وزيــادة حقــوق ملكيــة المــاّلك.

احتياطي مخاطر االستثمار  ٢7-٣

احتياطــي مخاطــر االســتثمار هــو المبلــغ المقتطــع مــن حصــة ربــح حملــة حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة بعــد تخصيــص حصــة المضــارب، مــن أجــل تخفيــف آثــار 

مخاطــر خســائر االســتثمار المســتقبلية. والشــروط واألحــكام التــي يتــم بموجبهــا االقتطــاع الحتياطــي مخاطــر االستثمارواســتخدامه خاضعــة لموافقــة هيئــة 

الرقابــة الشــرعية.

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة  .٤

إن إعــداد البيانــات الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع اجتهــادات وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ المســجلة لألصــول 

وااللتزامــات واإليــرادات والمصروفــات. تســتند التقديــرات واالجتهــادات ذات الصلــة إلــى الخبــرة التاريخيــة والعوامــل المتعــددة األخــرى التــي تــرى اإلدارة أنهــا معقولــة 

فــي ظــل الظــروف القائمــة وكذلــك النتائــج التــي تعــد أساســًا لوضــع االجتهــادات حــول القيمــة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات التــي تعتبــر غيــر متاحــة بســهولة مــن 

مصــادر أخــرى. ومــن حيــث التعريــف، نــادراً مــا تكــون التقديــرات المحاســبية الناتجــة معادلــة للنتائــج الفعليــة ذات الصلــة. 

تتــم مراجعــة التقديــرات واالجتهــادات ذات الصلــة بصــورة مســتمرة. ويتــم تســجيل التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل 

التقديــر إذا كان التعديــل مــن شــأنه أن يؤثــر فقــط علــى تلــك الفتــرة أو خــالل فتــرة التعديــل والفتــرات المســتقبلية إذا كان التعديــل مــن شــأنه أن يؤثــر علــى كل 

مــن الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية. فيمــا يلــي التقديــرات المحاســبية الهامــة للبنــك:

خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات  1-٤

إن قيــاس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة طبقــًا لــكل مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ فيمــا يتعلــق بكافــة فئــات األصــول الماليــة يتطلــب إصــدار 

االجتهــادات، وباألخــص فيمــا يتعلــق بتقديــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية وقيــم الضمــان عنــد تحديــد خســائر االنخفــاض فــي القيمــة وتقييــم 

االزديــاد الملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان. يتــم الوصــول إلــى هــذه التقديــرات مــن خــالل عــدة عوامــل والتــي قــد تــؤدي التغيــرات فيهــا إلــى مســتويات مختلفــة مــن 

المخصصــات. إن حســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة لــدى البنــك يتمثــل فــي مخرجــات النمــاذج المعقــدة إلــى جانــب عــددا مــن االفتراضــات األساســية بشــأن اختيــار 

المدخــالت المتغيــرة والعالقــات فيمــا بينهــا. تتضمــن عناصــر نمــاذج خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي تعتبــر اجتهــادات وتقديــرات محاســبية مــا يلــي:

٢٥٠٢٥١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة )تابع(  .٤

خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات  )تابع(  1-٤

	y.نموذج تصنيف االئتمان الداخلي للبنك، والذي يسند احتمالية التعثر إلى التصنيفات الفردية

	y ــي يجــب أن يتــم قيــاس مخصصــات األصــول الماليــة علــى ــاد ملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان وبالتال ــة وجــود ازدي ــدى البنــك فــي حال  معاييــر التقييــم ل

ــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة والتقييــم النوعــي  أســاس الخســائر االئتماني

	y .تصنيف األصول المالية عندما يتم تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس مجمع

	y تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك المعادالت المحاسبية المتنوعة واختيار المدخالت

	y تحديــد االرتباطــات بيــن الســيناريوهات االقتصاديــة الكبــرى والمدخــالت االقتصاديــة مثــل مســتوى البطالــة وقيــم الضمانــات وتأثيــر ذلــك علــى احتماليــة 

التعثــر وقيمــة االنكشــاف عنــد التعثــر والخســائر عنــد التعثــر.

	y .اختيار السيناريوهات االقتصادية الكبرى المستقبلية واحتماالتها الترجيحية إلدراج المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة

إيرادات الرسوم والعموالت   ٤-٢

يعتمــد إدراج إيــرادات الرســوم والعمــوالت علــى الغــرض مــن تقييــم الرســوم وأســاس المحاســبة ألي أداة ماليــة مرتبطة. تطبــق اإلدارة بعض االفتراضــات واإلجتهادات 

المحاســبية لتحديــد الرســوم التــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي لــألداة الماليــة، والرســوم التــي يتــم جنيهــا عنــد تقديــم الخدمــات، والرســوم 

التــي يتــم جنيهــا عنــد تنفيــذ عمــل جوهــري.

تحديد مدة اإليجار   ٤-٣

عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار، تأخــذ النافــذة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف. يتــم تضميــن خيــارات التمديــد )أو فتــرات مــا بعــد خيــارات اإلنهــاء( فقــط فــي مــدة 

اإليجــار إذا كان مــن المؤكــد بشــكل معقــول أنــه ســيتم تمديــد عقــد اإليجــار )أو لــم يتــم إنهــاؤه(. يأخــذ البنــك فــي االعتبــار طبيعــة وإمكانيــة إنفــاذ شــرط التمديــد 

فــي اتفاقيــة اإليجــار، وقيمــة التحســينات علــى العقــارات المســتأجرة، والعقوبــات علــى اإلنهــاء، والتكاليــف وتعطــل األعمــال المطلوبــة الســتبدال المبانــي المؤجــرة 

كعوامــل لتحديــد مــدة اإليجــار. قــد تحتــوي اتفاقيــات اإليجــار الخاصــة بالمبانــي التــي تشــغلها النافــذة علــى خيــار التمديــد، حيــث لــم يأخــذ البنــك فــي االعتبــار خيــارات 

التمديــد بعــد تحليــل العوامــل المذكــورة أعــاله.

يتــم إعــادة تقييــم مــدة اإليجــار إذا تــم بالفعــل ممارســة الخيــار )أو لــم يتــم ممارســته( أو إذا أصبــح البنــك ملزمــًا بممارســته )أو عــدم ممارســته(. تتــم مراجعــة التقييــم 

فقــط فــي حالــة حــدوث حــدث مهــم أو تغييــر جوهــري فــي الظــروف ممــا يؤثــر علــى هــذا التقييــم ويكــون ذلــك ضمــن ســيطرة البنــك. خــالل الســنة الماليــة، لــم تقــم 

النافــذة بمراجعــة تقييمهــا لفتــرة اإليجــار حيــث لــم تحــدث أحــداث أو تغييــرات مهمــة.
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فيما  يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية المستحقة من البنوك

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية
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سلفيات تمويل ومديونيات أخرى  .7
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)1٦٥()1٣٢(الربح التعاقدي غير المدرج
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع(  .7

إفصاحات إضافية حول تغطية التمويل المتعثر وفقًا لتعميم البنك المركزي الُعماني رقم BM 1149 مبينة أدناه:

ديسمبر 2021

وفقًا للبنك المركزي 

الُعماني

وفقًا 

الفرقلسياسة النافذة
ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني
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ريال ُعماني
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58766073خسارة إنخفاض القيمة المحملة إلى بيان الدخل 

)844(3٫8282٫984مخصصات

-0٫390٫39إجمالي معدل القرض المتعثر )نسبة مئوية(* 

*يتم إحتساب معدل القرض المتعثر على أساس التمويل والسلف الممولة المتعثرة.
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601

16٢
1٧٧

)1٥(
4٢4

1٧
ي

ي الفرع
اإلجمال

601
16٢

1٧٧
)1٥(

4٢4
1٧

سارة
الخ

المرحلة 1
-

-
-

-
-

-
المرحلة ٢

-
-

-
-

-
-

المرحلة ٣
1.1٩٩

1.11٥
1.٢10

)٩٥(
)11(

1٣٩
ي

ي الفرع
اإلجمال

1.1٩٩
1.11٥

1.٢10
)٩٥(

)11(
1٣٩

ف
سل

ل، ال
ي التموي

إجمال
المرحلة 1

220.125
٢.4٥٨

٣11
٢.14٧

٢1٩.٨14
-

المرحلة ٢
٣٧.0٩٩

٣6٨
1.1٢٩

)٧61(
٣٥.٩٧0

-
المرحلة ٣

٢.٢04
1.٣٧٨

1.46٨
)٩0(

٧٣6
16٥

ي 
اإلجمال

٢٥٩.4٢٨
4.٢04

٢.٩0٨
1.٢٩6

٢٥6.٥٢0
16٥

ت مالية
ضمانا

ي أوراق مالية و
ستثمار ف

ك، ا
ن بنو

ق م
ستح

م
المرحلة 1

6٧.٧٢٣
-

1٢٣
)1٢٣(

6٧.600
-

المرحلة ٢
6.٩٧1

-
٨66

)٨66(
6.10٥

-
المرحلة ٣

-
-

-
-

-
-

ي
ي الفرع

اإلجمال
٧4.6٩4

-
٩٨٩

)٩٨٩(
٧٣.٧0٥

-
ي

اإلجمال
المرحلة 1

٢٨٧.٨4٨
٢.4٥٨

4٣4
٢.0٢4

٢٨٧.414
-

المرحلة ٢
44.0٧0

٣6٨
1.٩٩٥

)1.6٢٧(
4٢.0٧٥

-
المرحلة ٣

٢.٢04
1.٣٧٨

1.46٨
)٩0(

٧٣6
16٥

ي
اإلجمال

٣٣4.1٢٢
4.٢04

٣.٨٩٧
٣0٧

٣٣0.٢٢٥
16٥

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع(   .7

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

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

٢٢٠٫1٢٥٣7٫٠٩٩٢٫٢٠٤٢٥٩٫٤٢8كما في 1 يناير ٢٠٢1
7٩٫٥٩٢-78٫7٠٢8٩1أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)1٣٫٥٣٤()78()٣٦٣()1٣٫٠٩٤(أصول مستبعدة أو مدفوعة - صافي
)٩٦٣()٩٦٣(--تحويل الحسابات النظاميه

-)٢8٦()1٢٫٤1٢(1٢٫٦٩8تحويالت إلى المرحلة 1
--٢٫٩8٢)٢٫٩8٢(تحويالت إلى المرحلة ٢ 
-٣8٣)٥٤()٣٢٩(تحويالت إلى المرحلة ٣

٢٩٥٫1٢٠٢8٫1٤٣1٫٢٦٠٣٢٤٫٥٢٣في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية
ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

٢06.٧٧٣6.٥٩٧1.٨0٨٢1٥.1٧٨كما في 1 يناير ٢0٢0
٥6.1٨٣-٥4.٥٨٧1.٥٩6أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)11.٩٣٣()٩6()60٧()11.٢٣0(أصول مستبعدة أو مدفوعة - صافي
-)1٣()٢.6٢٥(٢.6٣٨تحويالت إلى المرحلة 1

-)٨٢(٣٢.4٢1)٣٢.٣٣٩(تحويالت إلى المرحلة ٢ 
-٥٨٧)٢٨٣()٣04(تحويالت إلى المرحلة ٣

٢٢0.1٢٥٣٧.0٩٩٢.٢04٢٥٩.4٢٨في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة
ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

٣111٫1٢٩1.303٢٫7٤٣مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 1 يناير ٢٠٢1
٥٠٩٣٠٠8٦8٩٥خسائر ائتمانية متوقعة مدرجة

)٢٣٥()٩7()11٦()٢٢(إستردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة
)٩٦٣()٩٦٣(--تحويل الحسابات النظاميه

--)1٢(1٢تحويالت إلى المرحلة 1
--٣٥)٣٥(تحويالت إلى المرحلة ٢
-٩٦)18()78(تحويالت إلى المرحلة ٣

٦٩71٫٣1٩٤٢٥٢٫٤٤1في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة
ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

ريال ُعماني

باآلالف

1.٨٢٣10٨1.177٣.10٨مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 1 يناير ٢0٢0
٧٣14٧1٩0410خسائر ائتمانية متوقعة مدرجة

)٧٧٥()٢0٢()141()4٣٢(إستردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة
--)٣(٣تحويالت إلى المرحلة 1

-)4(1.0٨0)1.0٧6(تحويالت إلى المرحلة ٢
-14٢)6٢()٨0(تحويالت إلى المرحلة ٣

٣111.1٢٩1.٣0٣٢.٧4٣في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

٢٥٧ ٢٥٦



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع(  .7

يتــم تعريــف القــروض ذات الشــروط التــي أعيــد التفــاوض بشــأنها علــى أنهــا قــروض تمــت إعــادة هيكلتهــا بســبب تدهــور الوضــع المالــي للمقتــرض، والــذي قــام 

البنــك بتقديــم تنــازالت مــن خــالل الموافقــة علــى شــروط وأحــكام أكثــر مالءمــة للمقتــرض مــن البنــك الــذي قدمــه فــي البدايــة، ولــن تعتبــر فــي خــالف ذلــك. يســتمر 

عــرض القــرض كجــزء مــن القــروض بشــروط يتــم إعــادة التفــاوض عليهــا حتــى وقــت االســتحقاق أو الســداد المبكــر أو الشــطب

٣1 ديسمبر ٢٠٢1
التصنيف:

البنك المركزي الُعماني

تصنيف معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم ٩

إجمالي 
القيمة 

الدفترية 

مخصص 
البنك المركزي 

الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم ٩

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني 
ومعيار 

التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

صافي القيمة 
الدفترية 

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

)1()٣()٤( =)٢(-)٣()٣()٢(-)1(=)٥(

مصنف غير 
متعثر 

٤٤٫٥٤٢٤٤٥٢8٥1٦٠٤٤٫٢٥7المرحلة 1
1٥٫٩1٤)٩٦٠(17٫٠٤٤17٠1٫1٣٠المرحلة ٢
-----المرحلة ٣

٦٠٫171)8٠٠(٦1٫٥8٦٦1٦1٫٤1٥مجموع فرعي

مصنف متعثر
-----المرحلة 1

-----المرحلة ٢
-----المرحلة ٣

-----مجموع فرعي

المجموع
٤٤٫٥٤٢٤٤٥٢8٥1٦٠٤٤٫٢٥7المرحلة 1

1٥٫٩1٤)٩٦٠(17٫٠٤٤17٠1٫1٣٠المرحلة ٢
-----المرحلة ٣

٦٠٫171)8٠٠(٦1٫٥8٦٦1٦1٫٤1٥إجمالي

٣1 ديسمبر ٢0٢0
التصنيف:

البنك المركزي الُعماني

تصنيف معيار 
التقارير المالية 
إجمالي الدولية رقم ٩

القيمة الدفترية 

مخصص 
البنك المركزي 

الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني ومعيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

صافي القيمة 
الدفترية 

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

)1()٢(-)٣()٣()٢(= )4()٣(-)1(=)٥(

مصنف غير 
متعثر 

4٥.14٧4٥٢٧6٣٧٥4٥.0٧1المرحلة 1
1٥.٥1٥)٧61(16.440164٩٢٥المرحلة ٢
-----المرحلة ٣

60.٥٨6)٣٨6(61.٥٨٧6161.001مجموع فرعي

مصنف متعثر
-----المرحلة 1

-----المرحلة ٢
-----المرحلة ٣

-----مجموع فرعي

المجموع
4٥.14٧4٥٢٧6٣٧٥4٥.0٧1المرحلة 1

1٥.٥1٥)٧61(16.440164٩٢٥المرحلة ٢
-----المرحلة ٣

60.٥٨6)٣٨6(61.٥٨٧6161.001إجمالي

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع(  .7

مديونيات مرابحة 7-أ  

٢٠٢1 
المجموع

٢0٢0 
المجموع

 ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

1٤٫8٩11٧.٧64القيمة الدفترية
)٢.04٧()1٫87٩(ربح مؤجل

1٣٫٠1٢1٥.٧1٧صافي القيمة الدفترية
)1٨6()1٩٩(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)1٩()٥٢(الربح التعاقدي غير المدرج

1٢٫7٦11٥.٥1٢

ربح مؤجل غير مطفأ
٢0٢1٢0٢0

ريال ُعمانيريال ُعماني باآلالف
باآلالف

٢.04٧٢.0٢٣ربح مؤجل في بداية السنة
1.٩0٥1.٧٣6ربح مؤجل خالل السنة من مبيعات

)1.٧1٢()٢.0٧٣(إيرادات مبيعات مرابحة خالل السنة )ج.1(

1.٨٧٩٢.04٧ربح مؤجل في نهاية السنة

إجارة منتهية بتمليك 7-ب  

٢٠٢1 
المجموع

٢0٢0 
المجموع

 ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

11٤٫٥٥٩10٣.٧٧٢التكلفة
)16.٨٣4()17٫٠٣1(االستهالك/اإلطفاء المتراكم

٩7٫٥٢8٨6.٩٣٨صافي القيمة الدفترية

)1.٣٢1()٣٠7(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
)1٣٣()٥٢(الربح التعاقدي غير المدرج

٩7٫1٦٩٨٥.4٨4

استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك 7-ج   

٢٠٢1٢0٢0

 ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

٩8٫٢٤٦٩1.٥01القيمة الدفترية
)٢٥٨()٥8٥(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)10()٢٦(الربح التعاقدي غير المدرج

٩7٫٦٣٥٩1.٢٣٣

٢٥٨٢٥٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى )تابع(  .7

المشاركة المتناقصة 7-د   

٢٠٢1
المجموع

٢0٢0
المجموع

ريال ُعمانيريال ُعماني باآلالف
باآلالف

71٫٥1٩6٥.٢٧٢القيمة الدفترية
)٩٧٨()1٫٢1٠(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)٣()٢(الربح التعاقدي غير المدرج

7٠٫٣٠764.٢٩1

تمويل قرض حسن  7-هـ    

٢٠٢1
المجموع

٢0٢0
المجموع

ريال ُعمانيريال ُعماني باآلالف
باآلالف

-٤8القيمة الدفترية
--مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

--الربح التعاقدي غير المدرج

٤8-

وكالة باإلستثمار  7-و   

٢٠٢1
المجموع

٢0٢0
المجموع

ريال ُعمانيريال ُعماني باآلالف
باآلالف

-٤٤٫17٠القيمة الدفترية
-)1٤٠(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

--الربح التعاقدي غير المدرج

٤٤٫٠٣٠-

استثمارات أوراق مالية    .8

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

18٫8٢٦16.٧٧6القيمة الدفترية بالتكلفة المطفأة

)41()٤٦(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

18٫78٠16.٧٣٥محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

11٫٠٦1٨.0٢٧القيمة الدفترية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

)1.0٥6()8٩٣(خسارة القيمة العادلة

)٨66()٤٣٦(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

٩٫7٣٢6.10٥محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

٢8٫٥1٢٢٢.٨40إجمالي استثمارات أوراق مالية

مدة شهادات الصكوك هي ٧ أعوام وهي تحمل معدل ربح يتراوح من 4.4٪ - ٨.٥٪ سنويًا. 

فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

٩٠7-٤18٦٦الرصيد في بداية السنة
٥--٥الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

)٤٣٠(-)٤٣٠(-المسترد من الخسائر االئتمانية المتوقعة

٤8٢-٤٦٤٣٦في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

٥4--٥4الرصيد في بداية السنة
٨66-٨66-الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

)1٣(--)1٣(المسترد من الخسائر االئتمانية المتوقعة

٩0٧-41٨66في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

٢٦٠٢٦١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

ممتلكات ومعدات  .٩
برمجيات 

حاسب آلي
أثاث 

وتركيبات
معدات 
سياراتمكتبية

أعمال رأسمالية 
المجموعقيد اإلنجاز

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

التكلفة: 
٢٫٩1٣-1٫٢٦٢8٦٤٦٤71٤٠في 1 يناير ٢٠٢1

1٢٤7-188٩إضافات
٢1--٢1--استبعادات/ تحويالت

1٫٢8٠87٢٦771٤٠1٢٢٫٩81كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

االستهالك المتراكم:
)٢٫٠٤٠(-)1٢٠()٥1٠()٥87()8٢٣(في 1 يناير ٢٠٢1

)٢٣٢(-)8()٣٥()7٠()11٩(المحمل للسنة
)1٢(--)1٢(--استبعادات/ تحويالت

)٢٫٢8٤(-)1٢8()٥٥7()٦٥7()٩٤٢(كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

٣٣8٢1٥1٢٠1٢1٢٦٩7صافي القيمة الدفترية في٣1 ديسمبر ٢٠٢1

برمجيات 
حاسب آلي

أثاث 
وتركيبات

معدات 
سياراتمكتبية

أعمال رأسمالية 
المجموعقيد اإلنجاز

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

التكلفة: 
٢.٨6٢-1.٢٥1٨٥٧614140في 1 يناير ٢0٢0

٥1--11٩٣1إضافات
------استبعادات/ تحويالت

٢.٩1٣-1.٢6٢٨6664٥140كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

االستهالك المتراكم:
)1.٧6٨(-)10٧()46٢()4٩4()٧0٥(في 1 يناير ٢0٢0

)٢٧4(-)1٣()4٨()٩4()11٩(المحمل للسنة
------استبعادات/ تحويالت

)٢.04٢(-)1٢0()٥10()٥٨٨()٨٢4(كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

٨٧1-4٣٨٢٧٨1٣٥٢0صافي القيمة الدفترية في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

أصول أخرى  .1٠

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

٩٫٥٦74.0٩6أرباح مستحقة القبض

1٫٩٢٢1.0٢٥إيجارات  مستحقة القبض

1٫٢٩٣1.16٩الحق في استخدام األصول

7٢٩٨٨أخرى

1٣٫٥116.٣٧٨

حسابات العمالء وحسابات أخرى  .11

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

الحسابات حسب الطبيعة:

٤٠٫٠٦8٣٩.٣٧6- جارية

1٫٣٥7٢.1٣٨- هامش

٤1٫٤٢٥41.٥14

التزامات أخرى  .1٢
٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

٥7٥٧أرباح/ أتعاب مستحقة الدفع
٢٥1٢00مستحقات الموظفين

٤٦161مستحق الدفع لشركة تكافل 
٦1٨٢مخصص خسائر االئتمان المتوقعة اللتزامات سلفيات تمويل وضمانات مالية

8٠٤٥٣٣التزامات إجارة ألصول حق اإلستخدام
1٫1٣٥1.16٨مستحقات أخرى ومخصصات

٣1٠٢٥4أدوات مالية دائنة

٢٫٦٦٤٢.4٥٥

فيمـــا يلـــي تحليـــل التغيـــرات فـــي إجمالـــي القيمـــة الدفتريـــة ومخصـــص خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة المقابـــل لهـــا علـــى التزامـــات ســـلفيات التمويـــل والضمانـــات 

الماليـــة:

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

٣8٫٩٢٠--٣8٫٩٢٠الرصيد كما في 1 يناير ٢٠٢1
1٤٫7٣1--1٤٫7٣1أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)1٥٫٥٦٦(--)1٥٫٥٦٦(أصول مستبعدة أو مدفوعة
----تحويالت إلى المرحلة 1

----تحويالت إلى المرحلة ٢
----تحويالت إلى المرحلة ٣

٣8٫٠8٥--٣8٫٠8٥في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1إجمالي القيمة الدفترية
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢0
6٣٨.6٣٥-٣٨.6٢٩أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

1٨.1٣1--1٨.1٣1أصول مستبعدة أو مدفوعة
)1٧.٨46()6(-)1٧.٨40(تحويالت إلى المرحلة 1

----تحويالت إلى المرحلة ٢
----تحويالت إلى المرحلة ٣

٣٨.٩٢0--٣٨.٩٢0في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

٢٦٢٢٦٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

التزامات أخرى )تابع(  .1٢
اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

8٢--8٢الرصيد كما في 1 يناير ٢٠٢1
----الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

)٢1(--)٢1(استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة
----تحويالت إلى المرحلة 1

----تحويالت إلى المرحلة ٢
----تحويالت إلى المرحلة ٣

٦1--٦1في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف

1٨٢-٨1الرصيد كما في 1 يناير ٢0٢0

4٥--4٥أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

)4٥()1(-)44(أصول مستبعدة أو مدفوعة

----تحويالت إلى المرحلة 1

----تحويالت إلى المرحلة ٢

----تحويالت إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

٨٢--٨٢في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار  .1٣

٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

٥٠٫7٣٢4٢.٨٨٣حسابات ادخار

٢٤1٫٩٥٩1٩6.٨04حسابات ألجل

٢٩٢٫٦٩1٢٣٩.6٨٧

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار   1-1٣

٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

٥٠٫7٢٦4٢.٨٧٨حسابات ادخار

٦٥حسابات ألجل

٥٠٫7٣٢4٢.٨٨٣

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

إن حصـــة المضـــارب فـــي أربـــاح اســـتثمارات حقـــوق ملكيـــة حملـــة حســـابات االســـتثمار تصـــل إلـــى ٧0٪ كحـــد أقصـــى )٢0٢0: ٧0٪( وفـــق شـــروط اتفاقيـــات حملـــة حســـابات 

االســـتثمار.

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .1٣

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(   1-1٣

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

المنتج
نطاق 

معدل المشاركة
متوسط 

المعدل المكتسب

0.٥٢0٪1٥مضاربة إدخار- ريال ُعماني

0.44٢٪1٥مضاربة إدخار - درهم إماراتي

0.٥٢0٪1٥مضاربة إدخار - دوالر أمريكي

0.00٪1٥مضاربة إدخار - جنيه إسترليني

0.00٪٥0لمدة ٣ أشهر

0.00٪٥0لمدة 6 أشهر

1.٧٣٪٥0لمدة 1٢ شهرا

1.٧6٪٧0وكالة - إقتراض بين البنوك

4.٥6٪٨0وكالة - ودائع ألجل

٣.06٪6٥وكالة - ودائع تحت الطلب

٣.٢٥٪6٥وكالة - ودائع توفير

ـــة لتشـــكيل قاعـــدة مـــن األمـــوال. تتـــم إضافـــة أمـــوال  إن حســـابات حملـــة حســـابات االســـتثمارات غيـــر المقيـــدة هـــي أمـــوال يســـتثمرها العمـــالء وفـــق مبـــدأ المضارب

ـــاح. ـــع األرب ـــة ألي طـــرف فـــي أغـــراض االســـتثمار وتوزي ـــح األولوي ـــى أمـــوال البنـــك بغـــرض االســـتثمار دون من ـــة الحســـابات االســـتثمارية إل حمل

صناديق الوكالة   ٢-1٣

٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

1٩٦٫8٠٤1٧4.4٢6في 1 يناير

٩1٫٢٥11٥٧.٥٥4إضافة خالل السنة

)1٣٥.1٧6()٤٦٫٠٩٦(ناقصًا: مدفوع خالل السنة

٢٤1٫٩٥٩1٩6.٨04في ٣1 ديسمبر

تركيز صناديق الوكالة 1٣-٢-أ  

وفقًا لنوع العملة

٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

عملة محلية:

-٣٢٫٠٢8- بنوك

18٤٫٥1٤1٧٨.6٢٥- شركات وأفراد

عملة أجنبية:

1٩٫٣٤٥٩.6٢٥- بنوك

٦٫٠7٢٨.٥٥4- شركات وأفراد

٢٤1٫٩٥٩1٩6.٨04

٢٦٤٢٦٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .1٣

صناديق الوكالة )تابع(   ٢-1٣

تركيز صناديق الوكالة )تابع(  1٣-٢-أ  

وفقًا لنوع العميل

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

٥٣٫٤7٣٢6.٥0٢افراد

1٣٦٫٩٣٢104.٥1٨شركات

٥1٫٥٥٣6٥.٧٨4حكومة

٢٤1٫٩٥٩1٩6.٨04

وفقًا للمنطقة الجغرافية

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

٢٢٢٫٦1٤1٨٧.1٧٩ُعمان

1٩٫٣٤٥٩.6٢٥دول مجلس التعاون الخليجي

--بقية دول العالم

٢٤1٫٩٥٩1٩6.٨04

وفقًا لنوع الطرف المقابل

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

٥1٫٣7٣٩.6٢٥بنوك

1٩٠٫٥8٦1٨٧.1٧٩أخرى

٢٤1٫٩٥٩1٩6.٨04

فترات إستحقاق صناديق الوكالة 1٣-٢-ب  

تشمل صناديق الوكالة تسهيالت متنوعة بمعدل ربح ثابت يتراوح بين 0.٥٪ - ٥.٣٪. فترات إستحقاق دائنيات الوكالة تتراوح من أسبوع واحد إلى 61 شهراً.

حتى شهر 
واحد

٦ أشهر إلى 1 إلى ٦ أشهر
سنة واحدة

أكثر من ٥ 1 إلى ٥ سنوات
سنوات

اإلجمالي

٥1.٣٧٣--1٩.٣٣٧-٣٢.0٣6وكالة - إقتراض بين البنوك
٥.٧1٣46.٧٢٨٢4.٩٩٥46.1٥٢14.٣٩01٣٧.٩٧٨وكالة - ودائع ألجل

1٣.14٩٥٢.٥٩٢-10.٥1٨1٨.40٧10.٥1٨وكالة - ودائع تحت الطلب
4٨16-4-وكالة - ودائع توفير

حقوق الماّلك   .1٤

رأس المال الُمعين 1٤-أ 

في سنة ٢0٢1، بلغ رأس المال الُمعين للنافذة ٣1.٥ مليون ريال ُعماني )٢0٢0: ٣0 مليون ريال ُعماني(.

االحتياطي القانوني  1٤-ب 

وفقــا لقانــون الشــركات التجاريــة الُعمانــي يجــوز تخصيــص "مبلــغ إضافــي فــي حــدود ٢٪ مــن القيمــة االســمية للســهم لــكل ســهم كرســوم إصــدار". إذا تــم إصــدار 

ــذي  ــادة، بعــد اقتطــاع مصروفــات اإلصــدار، إمــا لالحتياطــي القانونــي أو االحتياطــي الخــاص ال األســهم بقيمــة أعلــى مــن القيمــة االســمية، يجــب إضافــة مبلــغ الزي

ســيتم إنشــاؤه وفقــًا للمــادة 106 مــن القانــون"، وبالتالــي قامــت النافــذة بتحويــل صافــي زيــادة المبلــغ مــن متحصــالت اإلصــدار والــذي قــام البنــك بتحصيلــه خــالل 

فتــرة بدايــة "النافــذة" إلــى االحتياطــي القانونــي. 

االحتياطي العام  1٤-ج 

تــم تحويــل احتياطــي عــام بمبلــغ ٩٨٨.000 ريــال ُعمانــي )٣1 ديســمبر ٢0٢0: ٩٨٨.000 ريــال ُعمانــي( مــن قبــل المكتــب الرئيســي لتغطيــة الخســائر المتكبــدة لعــام ٢01٣ 

و ٢014. بــدأت النافــذة تقريــر األربــاح مــن عــام ٢01٥ وبالتالــي: لــم يتــم إجــراء أي تحويــل آخــر بعــد عــام ٢014.

احتياطي القيمة العادلة 1٤-د  

يتضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة صافــي التغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي األوراق الماليــة المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح 

أو الخســائر حتــى يتــم اســتبعاد االســتثمار أو بيعــه أو انخفــاض قيمتــه. كمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1، بلغــت خســارة القيمــة العادلــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن 

خالل األرباح أو الخسائر ٨٩٣ ألف ريال ُعماني )٣1 ديسمبر ٢0٢0: خسارة بمبلغ 1.0٥6 ألف ريال ُعماني(. 

احتياطي انخفاض القيمة 1٤-هـ   

وفًقــا لتعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم "ب أم 114٩"، فــي ســنة التطبيــق، إذا كان مخصــص انخفــاض القيمــة المســتند إلــى سياســة النافــذة أقــل مــن مخصــص 

ــى االحتياطــي التنظيمــي "احتياطــي انخفــاض القيمــة"  ــح الســنة إل ــل الفائــض كتخصيــص مــن رب ــا لإلرشــادات التنظيميــة، فســيتم تحوي انخفــاض القيمــة وفًق

بموجــب حقــوق المســاهمين. فــي الســنوات الالحقــة، إذا كان مخصــص انخفــاض القيمــة المســتند إلــى سياســة النافــذة أقــل مــن مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة 

كمبــادئ توجيهيــة تنظيميــة، يتــم تحويــل الفائــض كمخصــص مــن ربــح الســنة إلــى احتياطــي انخفــاض القيمــة.

ال يمكــن للنافــذة اســتخدام احتياطــي انخفــاض القيمــة التنظيمــي لحســاب كفايــة رأس المــال. يتطلــب اســتخدام احتياطــي انخفــاض القيمــة الــذي تــم إنشــاؤه 

أعــاله موافقــة مســبقة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي.

وفقــًا لتعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم  BSD / CB & FLC / 2022/001، تــم تعليــق متطلبــات مخصصــات البنــك المركــزي اإلضافيــة حتــى نهايــة الســنة 

الماليــة ٢0٢٢.

وفقــًا لذلــك، بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي ديســمبر ٢0٢1، لــم تقــم النافــذة بإجــراء أي تحويــل إلــى احتياطــي انخفــاض القيمــة   )٣1 ديســمبر ٢0٢0: 4٧٢ ألــف ريــال 

ُعمانــي(.

التزامات وارتباطات عرضية  .1٥

التزامات عرضية 1٥-أ 

تــؤدي خطابــات االعتمــاد المســتندي والضمانــات القائمــة المســتقلة إلــى ارتبــاط البنــك بالدفــع بالنيابــة عــن عمــالء فــي حالــة عجــز العميــل عــن األداء بموجــب بنــود 

العقــد.

20212020

ريال ُعماني ريال ُعماني باآلالف
باآلالف

12٫60820.814ضمانات

9٫04911.171خطابات اعتمادات 

21٫65731.985

٢٦٦٢٦٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

التزامات وارتباطات عرضية )تابع(  .1٥

ارتباطات 1٥-ب 

تتضمــن االرتباطــات المتعلقــة باالئتمــان االرتباطــات بمنــح االئتمــان وخطابــات االعتمــاد المســتقلة والضمانــات التــي تــم تصميمهــا للوفــاء بمتطلبــات عمــالء البنــك. 

بالنســبة لالرتباطــات بمنــح االئتمــان فهــي تمثــل االرتباطــات التعاقديــة لتقديــم التمويــل والســلفيات. فــي العــادة تكــون لالرتباطــات تواريــخ انتهــاء ثابتــة أو شــروط 

ــغ العقــد  ــي مبال ــذا ليــس بالضــرورة أن يمثــل إجمال ــدون الســحب منهــا ل إنهــاء أخــرى وهــي تتطلــب دفــع رســوم عنهــا. حيــث أن تلــك االرتباطــات قــد تنتهــي ب

التزامــات التدفــق النقــدي المســتقبلية.

20212020

ريال ُعماني 
باآلالف

 ريال ُعماني
باآلالف

16٫4286.934ارتباطات متعلقة باالئتمان

أطراف ذات عالقة  .1٦

فــي ســياق األعمــال االعتياديــة، تقــوم النافــذة بإجــراء معامــالت مــع بعــض أعضــاء مجلــس إدارتهــا ومســاهميها وإدارتهــا العليــا والمركــز الرئيســي ومجلــس 

الرقابــة الشــرعية ومراجــع التوافــق مــع الشــريعة والشــركات التــي يكــون لهــم فيهــا مصالــح هامــة.  تتــم هــذه المعامــالت علــى أســاس التعامــالت المتكافئــة ويتــم 

اعتمادهــا مــن قبــل إدارة النافــذة ومجلــس اإلدارة. 

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

20212020

 ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

5786تمويل وسلفيات )الرصيد في نهاية السنة(

29-تمويل وسلفيات مصروفة خالل السنة

295تمويل وسلفيات مسددة خالل السنة

580405الودائع )الرصيد في نهاية السنة(

)217(1٫048ودائع مستلمة خالل السنة

334)516( ودائع مدفوعة خالل السنة

555 أرباح على تمويالت وسلفيات )خالل السنة(

)10()17( مصروفات أرباح )خالل السنة(

مكافآت اإلدارة العليا

22055رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

-4مزايا ما بعد الخدمة

أتعاب حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة

55٥٥أتعاب حضور جلسات ومكافأت ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية

معامالت مع المركز الرئيسي

-115أرباح مدفوعة على اقتراضات وكالة

225245أتعاب على خط التزام

األدوات المالية المشتقة   .17

ــي بيــن  ــواع المعامــالت التــي تتضمــن أدوات ماليــة مشــتقة. األداة الماليــة المشــتقة هــي عقــد مال ــد مــن أن فــي إطــار النشــاط االعتيــادي، ترتبــط النافــذة بالعدي

ــدرج هــذه األدوات المشــتقة  طرفيــن تعتمــد فيــه المدفوعــات علــى التحــركات فــي ســعر واحــد أو أكثــر مــن األدوات الماليــة أو المعــدل االســتداللي أو المؤشــر. ت

بالقيمــة العادلــة. القيمــة العادلــة لــألداة المشــتقة هــي مــا يســاوي الربــح أو الخســارة غيــر المدرجيــن مــن المقارنــة مــع الســوق بالنســبة لــألداة المشــتقة باســتخدام 

األســعار الســائدة بالســوق أو أســاليب التســعير الداخليــة.  تــدرج األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة فــي بيــان الدخــل الشــامل. تــم وصــف األدوات الماليــة المشــتقة 

المســتخدمة مــن جانــب النافــذة أدنــاه:

أنواع منتجات األدوات المالية المشتقة 17-أ 

عقــود العملــة اآلجلــة )الوعــد( هــي اتفاقيــات تعاقديــة بيــن األطــراف لشــراء عملــة واحــدة مقابــل بيــع عملــة أخــرى بســعر محــدد يتــم ســداده بتاريــخ القيمــة اآلجلــة/ 

المســتقبلية. إن معــدل صــرف العملــة المســتخدم فــي المعاملــة يطلــق عليــه اســم معــدل الصــرف اآلجــل.

يتــم إبــرام هــذه العقــود للتحــوط مــن مخاطــر تقلــب معــدالت صــرف العملــة وإدارة الســيولة بكفــاءة مــن خــالل إتاحــة فرصــة للنافــذة إليــداع/ اســتثمار الســيولة 

الفائضــة لــدى بنــوك أجنبيــة أو ســحب األمــوال مــن بنــوك أجنبيــة فــي حــال حــدوث نقــص فــي الســيولة.

كجــزء مــن إدارة األصــول والمطلوبــات لــدى النافــذة، تســتعين النافــذة بالمشــتقات ألغــراض التحــوط للحــد مــن التعــرض لمخاطــر العملــة ومخاطــر معــدالت الربــح. 

ويتحقــق هــذا عــن طريــق التحــوط ألدوات ماليــة محــددة والمعامــالت المتوقعــة وكذلــك تطبيــق تحــوط اســتراتيجي تجــاه كافــة االنكشــافات المتعلقــة ببيــان المركــز 

المالي.

القيمة االسمية حسب المدة حتى االستحقاقكما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

1 - 5 سنوات3 إلى 12 شهرًاخالل ٣ أشهرالقيمة االسمية

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

--140٫140140٫140عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

--140٫140140٫140عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

القيمة االسمية حسب المدة حتى االستحقاقكما في ٣1 ديسمبر ٢020

1 - 5 سنوات3 إلى 12 شهرًاخالل 3 أشهرالقيمة االسمية

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

13.0403.2371.9647.839عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

12.8623.2371.9257.700عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

يعتبر المركز الرئيسي الطرف المقابل الرئيسي في العقود اآلجلة.

إيرادات من أنشطة التمويل   .18

20212020

ريال ُعماني باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

2٫0731.712مديونيات المرابحة
5٫6184.389اإلجارة المنتهية بالتمليك

5٫8064.864استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
2٫4461.704المشاركة المتناقصة

1899وكالة باإلستثمار

16٫13212.678

٢٦٨٢٦٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
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إيرادات من أنشطة االستثمار  .1٩

٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني 
ريال ُعماني باآلالفباآلالف

25104اإليرادات من اإليداعات بين البنوك مع البنوك اإلسالمية

1٫6651.437الدخل من االستثمار في أدوات الدين 

1٫6901.542

العوائد على حملة حسابات االستثمار    .٢٠

تحتفــظ النافــذة بترتيبــات إســتثمار متعــددة المســتويات إلســتثمار األمــوال المســتلمة بموجــب "الوكالــة" كـــ "المضاربــة" بموجــب تفويــض صريــح مــن أصحــاب 

حســابات الوكالــة فــي أصولهــا التمويليــة واالســتثمارية. يتــم تخصيــص الربــح لصناديــق الوكالــة علــى أســاس مســاهمتها فــي األصــول الممزوجــة.

٢٠٢12020
ريال ُعماني 

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

988842من وديعة مضاربة

من وديعة وكالة:

8٫2387.327-  عمالء

589352بنوك	 

8٫8277.679

9٫8158.521

إيرادات تشغيل أخرى  .٢1

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

ريال ُعماني باآلالفباآلالف

282449ربح صرف عملة أجنبية - بالصافي

1.393503رسوم وعموالت - بالصافي

1.675952

مصروفات تشغيل أخرى  .٢٢

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

ريال ُعماني باآلالفباآلالف

1٫2702.363تكاليف تشغيل وإدارة

308335مصروفات إيجار ومرافق

5555مكافأة وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية

1٫6332.753

رسوم إنخفاض القيمة )بالصافي(  .٢٣

٢٠٢1٢0٢0
ريال ُعماني 

ريال ُعماني باآلالفباآلالف

رسوم إنخفاض القيمة المدرجة/)المحررة( عن:

853)425(إستثمارات وأرصدة لدى البنوك

-)21(خارج الميزانية العمومية

)365(660أصول تمويل

214488

إدارة المخاطر المالية  .٢٤ 

مخاطر االئتمان    1-٢٤

مخاطر االئتمان في منتجات التمويل ٢٤-1-أ 

تنشــأ مخاطــر االئتمــان مــن تمويــل المديونيــات وعقــود اإليجــار )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، المرابحــة والمشــاركة المتناقصــة واالســتصناع واإلجــارة( وتمويــل رأس 

المــال العامــل )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الســلم(. تعمــل النافــذة كممــول ومــزود ورب المــال والمســاهم بــرأس المــال فــي اتفاقيــة المشــاركة. تعــرض النافــذة 

نفســها لمخاطــر فشــل األطــراف المقابلــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــم حســب شــروط اســتالم الدفعــة المؤجلــة وعمــل أو تســليم لألصــل.

تعتمــد حــدود التعــرض علــى إجمالــي التعــرض للطــرف المقابــل وأي كيانــات مرتبطــة. تتــم مراجعــة عقــود / تســهيالت الشــركات علــى أســاس ســنوي مــن خــالل 

المخاطــر غيــر المتوقعــة، والتــي لــم تــرد فــي إرشــادات التدفقــات النقديــة حــول قبــول فئــات معينــة مــن مخاطــر االئتمــان اإلضافيــة.

فيما يلي األنواع األساسية من الضمانات للتمويالت والسلفيات هي:   

	y.الرهونات على األصول وفقًا التفاقيات المرابحة

	y.ملكية/ سند ملكية األصول وفقًا لتمويل اإلجارة واالستصناع

	y.ملكية/ سند ملكية األصول وفقًا لترتيب االستصناع

	y.سند ملكية األصول وفقًا للمشاركة المتناقصة

إدارة مخاطر االئتمان       ٢٤-1-ب 

تتــم متابعــة كافــة تمويــالت وســلفيات النافــذة بانتظــام للتأكــد مــن االلتــزام بشــروط الســداد المحــددة. يتــم تصنيــف هــذه التمويــالت والســلفيات إلــى إحــدى فئــات 

تصنيفــات المخاطــر الخمســة وهــي: معياريــة وخاصــة وغيــر معياريــة ومشــكوك فــي تحصيلهــا وخســارة كمــا حددتهــا نظــم وتوجيهــات البنــك المركــزي الُعمانــي. 

وتقــع مســؤولية تحديــد الحســابات غيــر المنتظمــة وتصنيفهــا علــى عاتــق الدائــرة المختصــة بالنشــاط. 

فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير:

31 ديسمبر ٢٠٢1
مديونيات 

المرابحة

إجارة 
منتهية 

بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

تمويل قرض 
حسن

وكالة 
باإلستثمار

مستحق من 
بنوك

أوراق 
الدين 

المجموعالمالية 

ريال ُعماني باآلالف

12.55392.43893.09052.8214844.1702.19321.856316.139المرحلة 1

7.13838.311---1804.5584.81518.590المرحلة ٢

1.260----279532341108المرحلة ٣

13.01297.52898.24671.5194844.1702.19328.994355.710اإلجمالي 

٢٧٠٢٧١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٢٤

إدارة مخاطر االئتمان )تابع( ٢٤-1-ب 

31 ديسمبر ٢0
مديونيات 

المرابحة
إجارة منتهية 

بالتمليك

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
مشاركة 
متناقصة

إيداعات الوكالة 
واألرصدة لدى 

البنوك
أوراق 

المجموعالدين المالية 

ريال ُعماني باآلالف

15.09579.73185.77039.52712.02816.776248.927المرحلة 1

6.97144.070-3435.6825.50525.569المرحلة ٢

2.206--2791.525226176المرحلة ٣

15.71786.93891.50165.27212.02823.747295.203اإلجمالي 

إن الحــد األقصــى لمخاطــر االئتمــان قبــل الضمــان المحتفــظ بهــا أو تحســينات االئتمــان األخــرى لكافــة األصــول بالميزانيــة العموميــة يرتكــز علــى صافــي القيمــة 

ــة كمــا أدرجــت ببيــان المركــز المالــي. الدفتري

إن الحــد األقصــى مــن مخاطــر االئتمــان المتعلــق بالبنــود خــارج الميزانيــة العموميــة حســب إرشــادات بــازل ٢ مبيــن باإليضــاح ٢٣.٥. وتمثــل المبالــغ المبينــة باإليضــاح 

رقــم د٥ ســيناريو أســوأ االحتمــاالت للتعــرض لمخاطــر االئتمــان كمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1 دون األخــذ باالعتبــار أيــة ضمــان محتفــظ بــه أو أي تحســينات ائتمــان أخــرى 

مرفقــة.

تحليل تصنيف االئتمان ٢٤-1-ج 

يبيــن الجــدول التالــي تحليــاًل ألوراق الديــن الماليــة وســندات الخزانــة وإجمالــي اإليداعــات والســندات األخــرى المؤهلــة حســب تقييــم وكالــة التصنيــف فــي ٣1 ديســمبر 

٢0٢1 اســتناداً إلــى تصنيفــات وكالــة موديــز أو مــا يعادلهــا:

٢٠٢1٢0٢0

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

Aaa – Aa3505327

A1 – A384-

Baa1 – Baa3-1.700

Ba1 – Ba3810.000

B1 – B31٫596-

B1 – Caa37٫1386.971

21٫85616.776سيادي

31٫18735.774

تجري النافذة تقييمًا مستقاًل استناداً إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون طرف مقابل ما غير مصنف.

التصنيف الداخلي للنافذة وعملية تقدير إحتمالية التعثر

تديــر إدارة مخاطــر االئتمــان المســتقلة فــي النافــذة نمــاذج التصنيــف الداخليــة الخاصــة بهــا. تديــر النافــذة نمــاذج منفصلــة لمحافظهــا الرئيســية حيــث يتــم تصنيــف 

عمالئهــا مــن 1 إلــى 10 بإســتخدام ٢٢ درجــة داخليــة. تــم تنفيــذ المقاييــس فــي عــام ٢0٢1 كجــزء مــن التحســين الشــامل إلطــار تصنيــف مخاطــر الملتــزم. تتضمــن 

النمــاذج المعلومــات النوعيــة والكميــة، باإلضافــة إلــى المعلومــات الخاصــة بالمقتــرض، تســتخدم المعلومــات الخارجيــة التكميليــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى ســلوك 

المقتــرض. حيثمــا كان ذلــك عمليــًا، فهــم يعتمــدون أيًضــا علــى المعلومــات الــواردة مــن وكالــة التصنيــف الجيــد. ُتســتخدم مصــادر المعلومــات هــذه أوالً لتحديــد 

إحتماليــة التعثــر ضمــن إطــار عمــل بــازل ٣ للنافــذة. يتــم تعييــن درجــات االئتمــان الداخليــة بنــاًء علــى هــذه الدرجــات المســتندة إلــى ٣ تصنيفــات.

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر االئتمان )تابع(   1-٢٤

تحليل تصنيف االئتمان )تابع( ٢٤-1-ج 

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

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

فئة االستثمار1

0.91٪ إلى ٪4.69

فئة االستثمار+2

فئة االستثمار2

فئة االستثمار-2

فئة االستثمار+3

فئة االستثمار3

فئة االستثمار-3

فئة االستثمار+4

فئة االستثمار4

فئة االستثمار-4

فئة االستثمار+5

فئة االستثمار5

فئة االستثمار-5

فئة االستثمار+6

فئة االستثمار6

فئة االستثمار-6

دون فئة االستثمار+7

5.15٪ إلى ٪7.01 دون فئة االستثمار7

دون فئة االستثمار-7

100٪غير منتظم8 إلى 10

٢٧٢٢٧٣



ت المالية
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر ٢٠٢١ )تابع(
ي ٣١ دي

هية ف
سنة المنت

لل

ت المالية
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر ٢٠٢١ )تابع(
ي ٣١ دي

هية ف
سنة المنت

لل

طر المالية )تابع(
إدارة المخا

 .٢٤

طر االئتمان )تابع( 
مخا

 1-٢٤

ف االئتمان )تابع(
صني

ل ت
تحلي

٢٤-1-ج 

ي:
ت االئتمان الداخل

صنيفا
ى ت

ستنادا إل
ي ا

ل المال
ص

ب فئة األ
س

ي الجودة االئتمانية ح
ضح الجدول التال

يو

سمبر ٢٠٢1
31 دي

ت 
ديونيا

م
مرابحة

هية 
إجارة منت
ك

بالتملي

صناع 
ست

ا
عه إجارة 

تتب
هية 

منت
ك

بالتملي
شاركة 

م
صة

متناق
ض 

ل قر
تموي

ن
س

ح
وكالة 

ستثمار
باإل

ن 
ت م

ستحقا
م

ك
بنو

ق 
أورا

ن المالية 
دي

ال
المجموع

 
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال

هرًا(
ش

دار 1٢ 
ى م

عة عل
سائر االئتمانية المتوق

المرحلة 1 )الخ

ستثمار
فئة اال

12.554
92.438

52.090
47.513

48
44.170

2.193
21.856

272.862

ستثمار
دون فئة اال

-
-

41.000
5.308

-
-

-
-

46.308

القيمة الدفترية
12.554

92.438
93.090

52.821
48

44.170
2.193

21.856
319.170

ن غير 
ك

دى عمر األداة ول
ى م

عة عل
سائر االئتمانية المتوق

المرحلة ٢ )الخ
 

ضة القيمة االئتمانية(
منخف

ستثمار
فئة اال

88
3٫247

1٫307
899

-
-

-
7٫138

1٫679

ستثمار
دون فئة اال

92
1٫311

3٫508
17٫691

-
-

-
-

22٫602

القيمة الدفترية
180

4٫558
4٫815

18٫590
-

-
-

7٫138
35٫281

دى عمر
ى م

عة عل
سائر االئتمانية المتوق

المرحلة ٣ )الخ
 

ضة  القيمة االئتمانية(
األداة ومنخف

متعثرة
279

532
341

108
-

-
-

-
1٫260

13٫013
97٫527

98٫246
71٫519

48
44٫170

2٫193
28٫994

355٫710

طر المالية )تابع(
إدارة المخا

 .٢٤

طر االئتمان )تابع( 
مخا

 1-٢٤

ف االئتمان )تابع(
صني

ل ت
تحلي

٢٤-1-ج 

سمبر ٢٠٢٠
31 دي

ت 
مديونيا
مرابحة

هية 
إجارة منت
ك

بالتملي

صناع تتبعه 
ست

ا
هية 

إجارة منت
ك

بالتملي
شاركة 

م
صة

متناق
ن 

ت م
ستحقا

م
ك

بنو
أوراق 

ن المالية 
الدي

المجموع

 
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال
ي 

ريال ُعمان
ف

باآلال

هرًا(
ش

ى مدار 12 
سائر االئتمانية المتوقعة عل

المرحلة 1 )الخ

ستثمار
فئة اال

15٫095
79٫642

85٫770
39٫508

12٫028
16٫776

248٫819

ستثمار
دون فئة اال

-
89

-
19

-
-

108

القيمة الدفترية
15٫095

79٫731
85٫770

39٫527
12٫028

16٫776
248٫927

ن غير
ك

ى مدى عمر األداة ول
سائر االئتمانية المتوقعة عل

المرحلة 2 )الخ
ضة القيمة االئتمانية(

 منخف

ستثمار
فئة اال

315
5٫526

5٫465
25٫569

-
6٫971

43٫846

ستثمار
دون فئة اال

28
156

40
-

-
-

224

القيمة الدفترية
343

5٫682
5٫504

25٫569
-

6٫971
44٫070

ضة
ى مدى عمر األداة ومنخف

سائر االئتمانية المتوقعة عل
المرحلة 3 )الخ

 القيمة االئتمانية(

متعثرة
279

1٫525
226

176
226

1٫525
2٫206

15٫717
86٫938

91٫501
65٫272

91٫501
86٫938

295٫203

٢٧٤٢٧٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر االئتمان )تابع(   1-٢٤

سياسة الشطـب ٢٤-1-د  

تقــوم النافــذة بشــطب رصيــد التمويــل والســلفيات/الضمان )وأي مخصصــات ذات صلــة بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة( عندمــا تحــدد النافــذة بــأن التمويــل 

والســلفيات/الضمان غيــر قابــل للتحصيــل. يتــم التوصــل إلــى هــذا التحديــد بعــد دراســة المعلومــات مثــل حــدوث تغيــرات هامــة فــي المركــز المالــي للمقتــرض/

اُلمصــدر بالصــورة التــي يصبــح مــن غيــر الممكــن للمقتــرض أو الُمصــدر دفــع أي التــزام أو أن تكــون حصيلــة الضمــان غيــر كافيــة لتغطيــة االنكشــاف الكامــل 

للمخاطــر. بالنســبة للتمويــالت القياســية ذات األرصــدة األصغــر قيمــة، تســتند قــرارات الشــطب عمومــًا إلــى حالــة التأخــر فــي الســداد المحــدد فيمــا يتعلــق بأحــد 

المنتجــات.

ســيتم االحتفــاظ باألصــول أو ملكيــة األصــول برعايــة النافــذة أو لــدى أميــن معتمــد مــن قبــل النافــذة. يتــم اتخــاذ اجــراءات الزمــة لضمــان االحتفــاظ باألصــول بوضــع 

يمكــن اســتخدامها بــه.

يتطلــب اإلفــراج عــن الضمانــات دون الســداد الكامــل لكافــة االلتزامــات ذات الصلــة تصريــح بنفــس مســتوى الــذي اعتمــد وأقــر منــح التســهيل. يســمح باســتبدال 

الضمــان إذا كان الضمــان الجديــد ســيقلل مــن تعــرض النافــذة للمخاطــر باألخــذ فــي االعتبــار المتطلبــات التنظيميــة.

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

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

20212020

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني باآلالف

478٫849419.975عقار

17٫76320.251سيارات

-1٫400وديعة ثابتة

498٫012440.226

مخاطــر الســداد هــي مخاطــر الخســارة التــي تعــزى إلــى عجــز الطــرف اآلخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه لدفــع النقــد أو تقديــم االســتثمارات أو األصــول األخــرى كمــا هــو متفــق 

عليــه تعاقديــًا فــي تاريــخ التســوية.

كمــا هــو الحــال عمومــًا للعمليــات التجاريــة بالعمــالت األجنبيــة، فإنــه علــى الرغــم مــن اســتيفاء كال الطرفيــن لمتطلبــات المعاملــة فــي تاريــخ التســوية كمــا هــو 

متعــارف عليــه طبقــًا للممارســات بيــن األطــراف المتاجــرة )الســداد الحــر(، ثمــة مخاطــر مرتبطــة باختــالف النطاقــات الزمنيــة. فــي مثــل هــذه الحــاالت يجــب تخفيــف 

مخاطــر الســداد مــن خــالل إبــرام اتفاقيــات تقــاص للمدفوعــات ثانيــة األطــراف.

التركيزات ٢٤-1-هـ 

تنشــأ التركيــزات لمخاطــر االئتمــان عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة عمــل مشــابهة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو تكــون 

لهــم خصائــص اقتصاديــة مشــابهة يمكــن أن تؤثــر علــى قدرتهــم علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة بشــكل مشــابه بســبب التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة 

والسياســية والظــروف األخــرى. وتشــير التركيــزات بمخاطــر االئتمــان إلــى الحساســية النســبية ألداء النافــذة تجــاه التطــورات التــي تؤثــر علــى مجــال عمــل معيــن أو 

موقــع جغرافــي معيــن.

لتجنــب تركيــزات المخاطــر الزائــدة، تتضمــن سياســات واجــراءات النافــذة توجيهــات محــددة للتركيــز علــى االحتفــاظ بمحفظــة متنوعــة. تتــم مراقبــة وإدارة التركيزات 

المحــددة لمخاطــر االئتمــان وفقــا لذلك.

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٢٤

التركيزات )تابع( ٢٤-1-هـ 

	y غطــاء تنظيمــي- تــم إقــرار حــدود االنكشــاف للمخاطــر لألشــخاص )بمــا فــي ذلــك الشــخص االعتبــاري( وأطرافــه المرتبطــة بهــم بنســبة 1٥٪ مــن القيمــة 

الصافيــة للبنــك.

	y.القيمة الصافية هي إجمالي قيمة األصول ناقصًا االلتزامات والتي يجب أن تتضمن األصول وااللتزامات داخل وخارج السلطنة

	y يجــب أن ال يتخطــى االنكشــاف للمخاطــر تجــاه أحــد كبــار الموظفيــن فــي إدارة النافــذة وأي طــرف ذي عالقــة نســبة 10٪ مــن القيمــة الصافيــة للبنــك ويجــب 

أن ال يتخطــى إجمالــي كافــة المخاطــر نســبة ٣٥٪ مــن القيمــة الصافيــة للبنــك.

ال تنطبــق الحــدود علــى المخاطــر المضمونــة كليــًا بالنقــد ومــا يماثــل النقــد )الــذي ال يخضــع للســحب مــن النافــذة( أو المؤمنــة بضمــان مــن قبــل مؤسســات ماليــة 

داخــل وخــارج الســلطنة أو حكومــة ســلطنة ُعمــان.

٢٠٢1

اإلجارةالمرابحة

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

تمويل قرض 
حسن

المشاركة 
المتناقصة

وكالة 
باإلستثمار

مستحقات 
من بنوك

استثمارات 
أوراق مالية

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

7٫138-1٫83320٫44968٫40448٫4964844٫170شركات

----11٫17977٫07929٫84223٫023أفراد

21٫856-------جهات سيادية 

-2٫293------بنوك

13٫01297٫52898٫24671٫519-44٫1702٫19328٫994

التركيز حسب الموقع

13٫01297٫52898٫24671٫5194844٫17019828٫994الشرق األوسط

-1٫995------أوروبا

--------آسيا

13٫01297٫52898٫24671٫5194844٫1702٫19328٫994اإلجمالي

٢٧٦٢٧٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٢٤

التركيزات )تابع( ٢٤-1-هـ 

٢0٢0

اإلجارةالمرابحة

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
المشاركة 
المتناقصة

مستحقات 
من بنوك

استثمارات أوراق 
مالية

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

ريال ُعماني 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

6.105-3.85219.77465.79447.576شركات

--11.86567.16425.70717.696أفراد

16.735-----جهات سيادية 

-12.028----بنوك

15.71786.93891.50165.27212.02822.840

التركيز حسب الموقع

15.71786.93891.50165.27210.31122.840الشرق األوسط

-64----أوروبا

-1.653----آسيا

15.71786.93891.50165.27212.02822.840اإلجمالي

تأثير فيروس كورونا )كوفيد - 1٩( ٢٤-1-و 

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة رســميًا أن كوفيــد - 1٩ جائحــة عالميــة فــي 11 مــارس ٢0٢0. منــذ النصــف األخيــر مــن الربــع األول مــن عــام ٢0٢0، شــهدت البيئــة 

ــى جانــب الكســاد الكبيــر فــي أســعار النفــط الخــام  ــا. إل ــة والمشــهد التجــاري للبنــك تغيــرات ســريعة نتيجــة التفشــي غيــر المســبوق فيــروس كورون اإلقتصادي

العالميــة، فقــد أدى تشــديد أوضــاع الســوق وعمليــات اإلغــالق والقيــود المفروضــة علــى حركــة التجــارة واألفــراد إلــى إضطرابــات كبيــرة فــي األعمــال واألنشــطة 

اإلقتصاديــة علــى مســتوى العالــم وعبــر الصناعــات والقطاعــات. مزيــد مــن التفاصيــل حــول تأثيــر وبــاء كوفيــد - 1٩ علــى البنــوك مبينــة فــي إيضــاح ٣٨ مــن البيانــات 

الماليــة الموحــدة لبنــك صحــار الدولــي.

يوضــح الجــدول التالــي مقارنــة بيــن مخصصــات البنــك لخســائر االئتمــان علــى األصــول الماليــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا )المرحلتــان 1 و ٢( بموجــب معيــار التقاريــر 

الماليــة الدوليــة رقــم ٩ كمــا فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1 بنــاءاً علــى الترجيــح المحتمــل لثالثــة ســيناريوهات مــع مخصصــات خســائر االئتمــان الناتجــة عــن عمليــات المحــاكاة 

لــكل ســيناريو مرجــح بنســبة ٪100.

٢٠٢1٢0٢0

الخسائر االئتمانية حساسية تقديرات انخفاض القيمة
المتوقعة

التأثير على الخسائر 
االئتمانية المتوقعة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة

التأثير على الخسائر 
االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

الخسائر االئتمانية المتوقعة على قروض لم تنخفض قيمتها 
-2.429-2٫559وفقًا لسياسة النافذة

المحاكاة

2٫1154442.092337السيناريو التصاعدي - مرجح بنسبة ٪100

2٫493662.37158السيناريو المركزي - مرجح بنسبة ٪100

)535(2.964)532(3٫090السيناريو التنازلي - مرجح بنسبة ٪100

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر االئتمان )تابع(  1-٢٤

تأثير فيروس كورونا )كوفيد - 1٩( )تابع( ٢٤-1-و 

يحتــوي الجــدول التالــي علــى تحليــل للمبلــغ المؤجــل للربــح األساســي القائــم والمســتحق المتعلــق بالتمويــل اإلســالمي والذمــم المدينــة ذات الصلــة للعمــالء الذيــن 

تــم تزويدهــم بهــذه المزايــا والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ذات الصلــة:

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1

ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

14.415-9.8824.533المبلغ المؤجل

)169(-)152()17(الخسائر االئتمانية المتوقعة على المبلغ المؤجل

14.246-9.8654.381القيمة الدفترية

التأثير على كفاية رأس المال:

إلــى جانــب ذلــك، طبــق البنــك أيضــًا فــي حســابات كفايــة رأس المــال "عامــل التصفيــة التحوطــي" بموجــب ترتيبــات التعديــل المؤقتــة للمرحلــة 1 والمرحلــة ٢ مــن 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. تأثيــر عامــل التصفيــة أعــاله علــى رأس المــال التنظيمــي للبنــك هــو 41 نقطــة أساســية.

مخاطرالسيولة       ٢٤-٢

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن تواجــه النافــذة صعوبــة فــي الوفــاء بارتباطاتهــا المتعلقــة بالتزاماتهــا الماليــة التــي تتــم تســويتها عــن طريــق تقديــم نقــد أو 

أصــل مالــي آخــر.

إدارة مخاطر السيولة  ٢٤-٢-أ 

إن منهــج النافــذة إلدارة مخاطــر الســيولة هــو التأكــد، كلمــا كان ذلــك ممكنــًا، مــن أنــه ســيكون لديهــا علــى الــدوام ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد حلــول 

موعــد اســتحقاقها، تحــت الظــروف العاديــة والصعبــة، بــدون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة باإلضــرار بســمعة البنــك.

تتلقــى الخزينــة المركزيــة للنافــذة معلومــات مــن وحــدات األعمــال األخــرى بخصــوص محفظــة الســيولة ألصولهــا والتزاماتهــا الماليــة وتفاصيــل التدفقــات النقديــة 

المتوقعــة األخــرى التــي تنشــأ مــن النشــاط المســتقبلي المتوقــع. وتحتفــظ الخزينــة المركزيــة بمحفظــة مكونــة مــن أصــول ســائلة قصيــرة األجــل مكونــة بشــكل 

كبيــر مــن اســتثمارات أوراق ماليــة ســائلة قصيــرة األجــل وتمويــالت وســلفيات إلــى البنــوك وتســهيالت أخــرى داخليــة لــدى البنــوك لضمــان االحتفــاظ بســيولة كافيــة 

داخــل البنــك ككل. يتــم الوفــاء بمتطلبــات ســيولة وحــدات األعمــال مــن خــالل التمويــالت والســلفيات قصيــرة األجــل مــن الخزينــة المركزيــة لتغطيــة أيــة تقلبــات 

قصيــرة األجــل والتمويــل علــى المــدى الطويــل لمعالجــة أي متطلبــات ســيولة هيكليــة. كمــا وضــع البنــك خطــة ســيولة طارئــة شــاملة إلدارة الســيولة بفعاليــة.  وفــي 

هــذه العمليــة يجــب بــذل العنايــة الالزمــة لضمــان أن النافــذة تلتــزم بكافــة لوائــح البنــك المركــزي. 

تخضــع جميــع سياســات وإجــراءات الســيولة إلــى المراجعــة واالعتمــاد مــن جانــب لجنــة األصــول وااللتزامــات. يتــم تقديــم احتســاب لفجــوات الســيولة عــن اســتحقاق 

األصــول وااللتزامــات. تــم إعــداد الحســابات وفقــًا إلرشــادات الجهــات التنظيميــة.

 

٢٧٨٢٧٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطرالسيولة )تابع(  ٢٤-٢

إدارة مخاطر السيولة )تابع(  ٢٤-٢-أ 

معــدل اإلقــراض وهــو معــدل إجمالــي التمويــالت والســلفيات إلــى ودائــع العمــالء ورأس المــال ويتــم رصــده علــى أســاس يومــي بمــا يتماشــى مــع اإلرشــادات 

التنظيميــة. يتــم داخليــًا تحديــد معــدل اإلقــراض علــى أســاس أكثــر تحفظــًا ممــا هــو مطلــوب بموجــب اللوائــح. كمــا تقــوم النافــذة أيضــًا بــإدارة مخاطــر الســيولة 

لديهــا علــى أســاس منتظــم برصــد معــدل الســيولة وهــو معــدل صافــي األصــول الســائلة إلــى إجمالــي األصــول علــى أســاس شــهري. لهــذا الغــرض فــإن صافــي 

األصــول الســائلة يعتبــر علــى أنــه يتضمــن النقــد ومــا يماثــل النقــد، واســتثمارات الديــن المصنفــة بدرجــة االســتثمار والتــي يتوفــر لهــا ســوق نشــط يتمتــع بالســيولة.

كانت تفاصيل معدل االقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 على النحو التالي:

 ٢٠٢1

معدل السيولة معدل اإلقراض  

%17٫13%85٫63المتوسط عن العام

%20٫95%89٫90الحد األقصى عن العام 

%10٫59%80٫16الحد األدنى عن العام

 ٢0٢0

معدل السيولة معدل اإلقراض  

٪15.32٪86.39المتوسط عن العام

٪17.63٪87.65الحد األقصى عن العام 

٪12.34٪85.20الحد األدنى عن العام

تراقب النافذة أيضا السيولة من خالل معدل تحوط السيولة وصافي معدل التمويل الثابت. ويعرض الجدول التالي المستويات الحالية لهذه المعدالت: 

31 ديسمبر 31٢0٢0 ديسمبر ٢٠٢1

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

127٫25%100٫19%147.94٪128.63٪

يلخــص الجــدول أدنــاه قائمــة اســتحقاق التزامــات النافــذة فــي تاريــخ التقريــر اســتناداً إلــى ترتيبــات الدفــع التعاقديــة. تــم تحديــد االســتحقاقات التعاقديــة لألصــول 

وااللتزامــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي إلــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي وهــي ال تأخــذ فــي االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة كمــا هــو 

مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى النافذة وتوفر األموال السائلة. 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطرالسيولة )تابع(  ٢٤-٢

التعرض لمخاطر السيولة ٢٤-٢-ب 

القيمة 
الدفترية

خالل 
ثالثة أشهر

من ٤ إلى 1٢ 
شهرًا

سنة واحدة 
إلى ثالث 

سنوات
أكثر من ثالث 

المجموعسنوات

٢٠٢1
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

41٫42516٫57914٫02880110٫01741٫425ودائع عمالء وحسابات أخرى

2٫664---2٫6642٫664التزامات أخرى

44٫08919٫24314٫02880110٫01744٫089

292٫69152٫125133٫22245٫59961٫745292٫691حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

336٫78071٫368147٫25046٫40071٫762336٫780

القيمة الدفترية
خالل 

ثالثة أشهر
من 4 إلى 1٢ 

شهرًا
سنة واحدة إلى 

ثالث سنوات
أكثر من ثالث 

المجموعسنوات

٢0٢0
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

41.51418.03213.4234110.01741.514ودائع عمالء وحسابات أخرى

1.922---2.4552.455التزامات أخرى

43.96920.48713.4234110.01743.436

239.68723.61967.33292.37956.357239.687حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

283.65644.10680.75592.42066.374283.123

تقــوم النافــذة بإعــداد تقريــر فجــوة الســيولة لرصــد مركــز الســيولة قصيــر األجــل للنافــذة لألصــول وااللتزامــات المدرجــة بالريــال الُعمانــي وللفتــرة الزمنيــة المســتحقة 

خــالل شــهر واحــد. يجــب تســوية الفجــوة ارتباطــًا بتوفــر أدوات إعــادة الشــراء أو إعــادة التمويــل وســبل االئتمــان غيــر المســتغلة أيضــًا، إن وجــدت. يجــب رفــع تقريــر عــن 

قائمــة الســيولة قصيــرة األجــل إلــى لجنــة األصــول وااللتزامــات شــهريًا.

وباإلضافــة إلــى تدابيــر الســيولة المذكــورة أعــاله، تراقــب "النافــذة" أيضــا نســبة تغطيــة الســيولة )LCR( ونســبة صافــي التمويــل الثابــت وفقــا للجهــة التنظيميــة 

بمــا يتوافــق مــع معاييــر بــازل ٣.

مخاطر السوق       ٢٤-٣

مخاطــر الســوق هــي تلــك المخاطــر التــي تنشــأ مــن التغيــرات فــي معــدالت الربــح ومعــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار األســهم وأســعار الســلع. الغــرض مــن 

إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة والســيطرة علــى التعــرض لمخاطــر الســوق فــي حــدود معاييــر مقبولــة فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه الحصــول علــى أفضــل 

عائــد فــي ظــل المخاطــر.

٢٤-٣-أ   مخاطر السوق في منتجات التمويل

تتتضمن عقود التمويل بشكل رئيسي "مديونيات مرابحة" و"إجارة منتهية بالتمليك". فيما يلي مخاطر السوق المتعلقة بالتمويل:

مديونيات المرابحة  )1(

فــي حالــة األصــل المملــوك لمعاملــة مرابحــة واألصــل الــذي يتــم حيازتــه بشــكل خــاص إلعــادة البيــع لعميــل فــي معاملــة مرابحــة غيــر ملزمــة لآلمــر بالشــراء، يتــم 

معاملــة األصــل كمخــزون للنافــذة ويخضــع لمخاطــر األســعار.

٢٨٠٢٨١



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر السوق )تابع(  ٢٤-٣

مخاطر السوق في منتجات التمويل )تابع( ٢٤-٣-أ 

)2(  اإلجارة المنتهية بالتمليك

فــي حالــة الوعــد غيــر الملــزم لتأجيــر أصــل تــم حيازتــه أو محتفــظ بــه بغــرض تشــغيل اإلجــارة أو اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك، تتــم معاملــة هــذا األصــل كأصــل مملــوك 

للنافــذة ويتعــرض لمخاطــر األســعار منــذ تاريــخ حيازتــه وحتــى تاريــخ بيعــه.

قياس مخاطر السوق     ٢٤-٣-ب 

تقــوم النافــذة بشــكل رئيســي بمزاولــة نشــاط عقــود معــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة الفوريــة وعقــود مبادلــة العمــالت. وحيــث يتــم أخــذ المراكــز بصــورة رئيســية 

لتعامــالت العمــالء فإنــه تــم الحــد مــن درجــة تعقيدهــا بصــورة أكبــر. فــي ضــوء مــا ذكــر أعــاله، تقــوم النافــذة بقيــاس ورصــد المخاطــر عــن طريــق وضــع إطــار مــن 

الحــدود المطبقــة. وحينمــا تبــرم النافــذة عقــوداً ألدوات ماليــة مشــتقة معقــدة بدرجــة أكبــر، يكــون لديهــا نمــاذج وأســاليب أكثــر تعقيــداً لقيــاس مخاطــر الســوق 

والتــي تســاندها اآلليــة المناســبة.

إدارة مخاطر السوق     ٢٤-٣-ج 

تفصــل النافــذة فــي تعرضهــا لمخاطــر الســوق بيــن المحافــظ للمتاجــرة ولغيــر المتاجــرة. تتضمــن محافــظ المتاجــرة جميــع المراكــز الناشــئة مــن التقييــم حســب 

السوق واتخاذ مراكز الملكية بجانب األصول وااللتزامات المالية التي تدار على أساس القيمة العادلة.     

ــك فــإن مركــز صــرف العمــالت  ــى مجــال المتاجــرة. بنــاًء علــى ذل ــة إل ــدى النافــذة مــن جانــب الخزينــة المركزي يتــم تحويــل جميــع مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة ل

األجنبيــة يعامــل كجــزء مــن محفظــة المتاجــرة بالنافــذة ألغــراض إدارة المخاطــر. وتتــم مراقبــة وإدارة مخاطــر العمــالت األجنبيــة لــدى النافــذة عــن طريــق تأســيس 

المكتــب الوســيط لمراقبــة مخاطــر الســوق، وتتــم عمليــة إدارة هــذه المخاطــر مــن خــالل وضــع سياســة تطبيقيــة وإرســاء إطــار عمــل لحــدود التعامــالت واالســتعانة 

بــأدوات رفــع التقاريــر مثــل تقريــر المراكــز وتحليــل المخاطــر المتعلقــة بمراكــز العمــالت، تقريــر تحليــل اإلخــالل بقوانيــن المخاطــر وتقريــر اإلخــالل بالحــد المســموح 

للمتعامــل المالــي. 

يتــم تفويــض الســلطة الكليــة لمخاطــر الســوق إلــى لجنــة األصــول وااللتزامــات. وتكــون دائــرة إدارة المخاطــر مســؤولة عــن وضــع سياســات إدارة المخاطــر المفصلــة 

)التــي تخضــع إلــى االعتمــاد مــن جانــب لجنــة األصــول وااللتزامــات ولجنــة إدارة المخاطــر بالمجلــس(.  تتــم مراجعــة سياســة مخاطــر الســوق بشــكل دوري لتتماشــى 

مــع تطــورات الســوق.

التعرض لمخاطر معدالت الربح         ٢٤-٣-د 

مخاطــر معــدالت الربــح هــي األثــر المحتمــل لعــدم التوافــق بيــن معــدل العائــدات علــى األصــول والمعــدل المتوقــع للتمويــل نظــراً لمصــادر التمويــل. تحــدد اإلدارة 

العليــا مصــادر التعــرض لمخاطــر معــدل الربــح بنــاًء علــى هيــكل الميزانيــة العموميــة الحالــي والمتوقــع للنافــذة.  قــد تنشــأ مخاطــر معــدل الربــح فــي النافــذة نظــراً 

للمعامــالت التاليــة:

	yمعامالت المرابحة

	yمعامالت الوكالة

	y استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

	yإجارة منتهية بالتمليك

	yالصكوك

تعتقــد إدارة النافــذة أنهــا ليســت معرضــًة لمخاطــر معــدل ربــح جوهريــة حيــث تتــم عمليــة إعــادة تســعير األصــول وااللتزامــات وحقــوق حملــة حســابات االســتثمار 

علــى فتــرات زمنيــة فاصلــة متماثلــة.  يعتمــد توزيــع الربــح لحقــوق حملــة حســابات االســتثمار علــى اتفاقيــات مشــاركة الربــح. وبالتالــي، فــإن النافــذة غيــر معرضــة أليــة 

مخاطــر معــدالت ربــح جوهريــة.

إدارة المخاطر المالية )تابع(       .٢٤

مخاطر السوق  )تابع(          ٢٤-٣

التعرض لمخاطر معدالت الربح  ٢٤-٣-د 

مصادر مخاطر معدالت الربح  )1(

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

	y إعــادة التســعير التــي تنشــأ مــن الفــروق الزمنيــة فــي االســتحقاق )المعــدل الثابــت( وإعــادة التســعير )المعــدل المتغيــر( لألصــول وااللتزامــات والمراكــز 

خــارج الميزانيــة العموميــة. وحيــث أن معــدالت الربــح تختلــف، فــإن عــدم التوافــق فــي اعــادة التســعير يتســبب فــي تعــرض إيــرادات النافــذة والقيمــة 

االقتصاديــة األساســية للنافــذة لتقلبــات غيــر متوقعــة.

	y مخاطــر منحنــى العائــدات التــي تنشــأ مــن وجــود آثــار عكســية للتغيــرات غيــر المتوقعــة لمنحنــى العائــدات علــى اإليــرادات و/أو القيمــة االقتصاديــة 

األساســية للنافــذة.

	y مخاطــر األســاس التــي تنشــأ مــن ارتبــاط ناقــص فــي التســوية للمعــدل المكتســب للمنتجــات المســعرة والمعــدل المدفــوع علــى أدوات مختلفــة 

باإلضافــة إلــى خصائــص اعــادة التســعير المشــابهة. عندمــا تتغيــر معــدالت الربــح، يمكــن أن تنشــأ هــذه الفروقــات مــن التغيــرات غيــر المتوقعــة فــي 

ــر إعــادة تســعير مشــابه.  ــاح الموزعــة بيــن األصــول وااللتزامــات واألدوات خــارج الميزانيــة العموميــة ذات فتــرات اســتحقاق أو توات ــة واالرب التدفقــات النقدي

	y تشــير مخاطــر نقــل المخاطــر التجاريــة لضغــط الســوق لدفــع عائــدات تتخطــى المعــدل المكتســب علــى األصــول الممولــة مــن قبــل االلتزامــات، عندمــا 

يكــون العائــد علــى األصــول متدنــي بمقارنتــه مــع معــدالت المنافســين. 

استراتيجية مخاطر معدالت الربح  )2(

تتنشــأ مخاطــر معــدالت الربــح مــن احتماليــة تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت الربــح علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة. والنافــذة معرضــة 

لمخاطــر معــدالت الربــح نتيجــًة لعــدم التطابــق أو الفجــوات فــي مبالــغ األصــول وااللتزامــات واألدوات خــارج الميزانيــة العموميــة والتــي تســتحق أو يعــاد تســعيرها 

فــي فتــرة معينــة. تديــر النافــذة المخاطــر مــن خــالل اســتراتيجيات إدارة المخاطــر.

معــدل الربــح الفعلــي )العائــد الفعلــي( ألداة ماليــة نقديــة هــو المعــدل الــذي عنــد اســتخدامه فــي احتســاب قيمــة حاليــة ينتــج عنــه القيمــة الدفتريــة لــألداة. المعــدل 

هــو معــدل ســابق ألداة ذات معــدل ثابــت مدرجــة بالقيمــة المهلكــة ومعــدل حالــي ألداة ذات معــدل عائــم أو أداة مدرجــة بالقيمــة العادلــة.

أدوات قياس مخاطر معدالت الربح   )3(

تراقــب النافــذة تحليــل فجــوات إعــادة التســعير والــذي يقيــس الفــروق الحســابية بيــن األصــول وااللتزامــات ذات الحساســية للربــح لمجــال عمــل النافــذة بشــروط 

مطلقــة.

المراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدالت الربح   )4(

طبقــت النافــذة أنظمــة معلومــات لمراقبــة مخاطــر معــدالت الربــح والســيطرة عليهــا واالبــالغ عنهــا. تقــدم التقاريــر علــى أســاس زمنــي للجنــة التنفيذيــة ومجلــس 

اإلدارة للمكتــب الرئيســي.

تراقــب وحــدة المخاطــر وااللتــزام هــذه الحــدود بشــكل منتظــم. وتتولــى هــذه الوحــدة مراجعــة نتائــج حــدود الفجــوات واالســتثناءات، إن وجــدت، وتوصــي باتخــاذ 

إجــراءات تصحيحيــة والتــي تعتمــد مــن قبــل لجنــة األصــول وااللتزامــات واللجنــة التنفيذيــة وفقــًا لمقاييــس الصالحيــات المعتمــدة مــن قبــل المجلــس.

      

٢٨٢٢٨٣



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر السوق )تابع(  ٢٤-٣

التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة ٢٤-٣-هـ 

كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادًا إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 على النحو التالي:  

معدل 
الربح الفعلي 

السنوي
خالل ثالثة 

أشهر
من ٤ إلى 1٢ 

شهرًا
أكثر من عام 

واحد

غير معرض 
لمخاطر 

اإلجماليمعدل الربح

%
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢٠٢1

األصول

9٫1119٫111---نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

2٫1932٫193---0٫3مستحقات من بنوك 

28٫512-28٫512--6٫3استثمارات أوراق مالية

12٫76112٫761---5٫7مديونيات مرابحة

97٫169-5٫476٫08218٫3302٫757إجارة منتهية بالتمليك

97٫635-5٫550٫69646٫098841استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

70٫307-5٫657٫38011٫993934مشاركة متناقصة

48-939--تمويل قرض حسن

44٫030--5٫818043٫850وكالة باإلستثمار

697697---ممتلكات ومعدات

13٫51113٫511---أصول أخرى

184٫338120٫28033٫08338٫273375٫974إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

41٫42541٫425---الحسابات الجارية للعمالء

2٫6642٫664---التزامات أخرى

44٫08944٫089---إجمالي االلتزامات 

4٫395٫072117٫30818٫90761٫404292٫691حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات
95٫072117٫30818٫907105٫493336٫780 االستثمار غير المقيدة

-)67٫220(89٫2662٫97214٫176إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

-89٫26692٫238106٫41439٫194الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر السوق )تابع(  ٢٤-٣

التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة )تابع( ٢٤-٣-هـ 

معدل 
الربح الفعلي 

خالل ثالثة أشهرالسنوي
من 4 إلى 1٢ 

شهرًا
أكثر من عام 

واحد

غير معرض 
لمخاطر 

اإلجماليمعدل الربح

٪
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢0٢0

األصول

18.43918.439---نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

37512.028--1.711.653مستحقات من بنوك 

22.840-22.840--6.51استثمارات أوراق مالية

15.51215.512---5.9مديونيات مرابحة

85.484-5.3766.48417.2581.742إجارة منتهية بالتمليك

91.233-5.5384.2666.558409استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

64.291-5.745.23218.827232مشاركة متناقصة

871871---ممتلكات ومعدات

6.3786.378---أصول أخرى

207.63542.64325.22341.575317.076إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

41.51441.514---الحسابات الجارية للعمالء

2.4552.455--- التزامات أخرى

43.96943.969---إجمالي االلتزامات 

3.646.56828.492103.52761.100239.687حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات
46.56828.492103.527105.069283.123 االستثمار غير المقيدة

-)63.494()78.304(161.06714.151إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

-161.067175.21896.91433.420الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

٢٨٤٢٨٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .٢٤

مخاطر السوق )تابع(  ٢٤-٣

مخاطر العملة ٢٤-٣-و 

مخاطــر العمــالت هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن تقلــب قيمــة األداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي معــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة. قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود 

للمراكــز المفتوحــة الكليــة وللمراكــز المفتوحــة لــكل عملــة. تتضمــن حــدود المراكــز المفتوحــة مراكــز مفتوحــة مبيتــة ومراكــز مفتوحــة لحظيــة. يتــم رصــد المراكــز 

المفتوحــة علــى نحــو يومــي ويتــم اســتخدام اســتراتيجيات التحــوط لضمــان المحافظــة علــى المراكــز فــي إطــار الحــدود الموضوعــة. لــدى النافــذة صافــي التعــرض 

التالــي للمخاطــر بالعمــالت األجنبيــة:

٢٠٢1

األصول
االلتزامات وحسابات 

صافي األصولاالستثمار غير المقيدة

266٫727259٫2437٫484ريال ُعماني

107٫09676٫16330٫933دوالر أمريكي

1٫1521٫08765يورو

959287672درهم إماراتي

39-39جنيه إسترليني

---ين ياباني

٢0٢0

األصول
االلتزامات وحسابات 

صافي األصولاالستثمار غير المقيدة

238.209187.86650.343ريال ُعماني

75.83248.24227.590دوالر أمريكي

1212.2422.121يورو

---درهم إماراتي

7-7جنيه إسترليني

2.3741.890484ين ياباني

ــار التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة الســائدة علــى مركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة. يقــوم المجلــس  تقــوم النافــذة بأخــذ التعــرض للمخاطــر آلث

بوضــع الحــدود لمســتوى التعــرض للمخاطــر حســب العملــة وإلجمالــي المراكــز الليليــة واليوميــة التــي يتــم رصدهــا علــى نحــو يومــي.

تعتبر التغيرات في أسعار العمالت األجنبية غير المتكافئة كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 و ٢0٢0 على صافي األصول ضئيلة.

المخاطر التشغيلية  ٤.٢٤

مخاطر تجارية متنقلة ٤.٢٤.أ 

تشــير المخاطــر التجاريــة المنتقلــة لحجــم المخاطــر التــي تحــول للمســاهمين للتخفيــف مــن تحمــل حامــل حســاب االســتثمار بعــض أو كافــة المخاطــر والتــي 

يتعرضــون لهــا تعاقديــًا فــي عقــود المضاربــة. 

ــي للمخاطــر الناشــئة مــن األصــول التــي  ــر إجمال ــر المقيــدة ألث ــة حســابات االســتثمار غي ــح وتحمــل الخســارة(، يتعــرض حمل ــة )مشــاركة الرب ضمــن عقــود المضارب

يســتثمرون أموالهــم فيهــا، ولكــن نافــذة صحــار اإلســالمي تديــر هــذه المخاطــر مــن خــالل المخاطــر التجاريــة المنتقلــة. 

يتــم تحقيــق مشــاركة المخاطــر بتشــكيل واســتخدام عــدة احتياطيــات مثــل احتياطــي معادلــة األربــاح وبتســوية حصــة أربــاح نافــذة صحــار اإلســالمي لتســهيل 

العائــدات مســتحقة الدفــع لحملــة حســابات االســتثمار مــن التعــرض لتذبــذب فــي إجمالــي العائــدات الناشــئ عــن المخاطــر البنكيــة وبالتالــي للتمكيــن مــن دفــع 

العائــدات التنافســية فــي الســوق. 

تديــر نافــذة صحــار اإلســالمي المخاطــر التجاريــة المنتقلــة كمــا هــو محــدد فــي سياســة توزيــع األربــاح. تتنــازل النافــذة عــن أتعابهــا فــي حالــة حــدوث المخاطــر التجاريــة 

المنتقلــة. تديــر النافــذة معــدالت الربــح مــع النوافــذ االســالمية األخــرى والبنــوك اإلســالمية/ التجاريــة التــي تعمــل فــي الســلطنة.

إدارة رأس المال  .٢٥

رأس المال النظامي  1.٢٥

تقــوم الجهــة الرقابيــة األساســية للنافــذة وهــي البنــك المركــزي الُعمانــي بوضــع ورصــد متطلبــات رأس المــال للنافــذة فــي مجملــه. لتنفيــذ المتطلبــات الحاليــة 

لــرأس المــال يتطلــب البنــك المركــزي الُعمانــي فــي الوقــت الحالــي االحتفــاظ بالنســبة المقــررة إلجمالــي رأس المــال إلــى إجمالــي األصــول المرجحــة بالمخاطــر. تقــوم 

 النافــذة باحتســاب متطلبــات رأس المــال بالنســبة لمخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل اســتناداً إلــى النمــوذج الموضــوع مــن جانــب البنــك المركــزي الُعمانــي

كما يلي:

	y جهات سيادية - ال شيء بالنسبة لسلطنة ُعمان

	y.النافذة - المخاطر المرجحة بناًء على مؤسسات تقييم االئتمان الخارجية المعتمدة من قبل البنك المركزي الُعماني

	y.تمويالت األفراد والشركات- وفقًا لعوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة التي حددها البنك المركزي الُعماني

	y،البنود خارج الميزانية العمومية -  حسب عوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعماني

يتم تصنيف رأس المال النظامي للنافذة إلى ثالث فئات:

	y ــاح المحتجــزة واألصــول غيــر الملموســة والتســويات التنظيميــة األخــرى المتعلقــة  رأســمال الفئــة 1 ويتضمــن رأس المــال الُمعيــن واالحتياطيــات واألرب

ــواردة فــي حقــوق الملكيــة ولكــن تتــم معاملتهــا بصــورة مختلفــة بالنســبة ألغــراض كفايــة رأس المــال. بالبنــود ال

	y.رأسمال الفئة ٢ ويتضمن مخصصات انخفاض القيمة المجمعة المؤهلة

يتــم تطبيــق مختلــف الحــدود علــى عناصــر قاعــدة رأس المــال. يجــب أن ال يتجــاوز مبلــغ االســتثمارات المبتكــرة فــي الفئــة 1 نســبة 1٥ فــي المائــة مــن إجمالــي رأســمال 

الفئــة 1 ويجــب أن ال يزيــد رأس المــال المؤهــل فــي الفئــة ٢ عــن الفئــة 1 كمــا يجــب أن ال تزيــد التمويــالت والســلفيات ألجــل الثانويــة المؤهلــة عــن ٥0 فــي المائــة مــن 

رأســمال الفئــة 1.  كمــا أن هنــاك قيــوداً علــى مبلــغ إجمالــي مخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة المجمعــة واحتياطــي معادلــة األربــاح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار 

التــي يتــم إدراجهــا كجــزء مــن رأســمال الفئــة ٢.  تتضمــن الخصومــات األخــرى مــن رأس المــال القيــم الدفتريــة لالســتثمارات فــي شــركات تابعــة ال يتــم إدراجهــا ضمــن 

التجميــع النظامــي واالســتثمارات فــي رأســمال النافــذة وبعــض البنــود التنظيميــة األخــرى.

يتــم تصنيــف العمليــات التشــغيلية للنافــذة علــى إنهــا إمــا تنــدرج ضمــن مجــال متاجــرة أو مجــال أعمــال مصرفيــة ويتــم تحديــد األصــول مرجحــة بالمخاطــر وفقــًا 

للمتطلبــات المحــددة التــي تســعى لعكــس المســتويات المختلفــة للمخاطــر المصاحبــة لألصــول واالنكشــافات للمخاطــر خــارج الميزانيــة العموميــة. حيــث ال توجــد 

أى بيانــات عــن الثــالث ســنوات الســابقة حســبما هــو مطلــوب طبقــًا لمنهــج المؤشــر األساســي الحتســاب رأس المــال لمخاطــر التشــغيل. وسياســة النافــذة هــي 

االحتفــاظ بقاعــدة رأســمال قويــة.

إن المعيــار الدولــي لقيــاس كفايــة رأس المــال هــو معــدل المخاطــر لألصــول والــذي يربــط بيــن رأس المــال وأصــول الميزانيــة العموميــة واالنكشــافات للمخاطــر خــارج 

الميزانيــة العموميــة مرجحــًا وفقــا لنطــاق واســع مــن المخاطــر.

 

٢٨٦٢٨٧



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )تابع(

إدارة رأس المال )تابع(  .٢٥

رأس المال النظامي )تابع(    1.٢٥

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

٢٠٢1٢0٢0

 ريال ُعماني
باآلالف

 ريال ُعماني
باآلالف

رأس المال الفئة 1

31٫50030.000رأس المال الُمعين

134134احتياطي قانوني

988988احتياطي عام

6٫9932.882أرباح محتجزة

)1.056()893(خسائر القيمة العادلة

38٫72232.948اإلجمالي 

رأس المال الفئة ٢

1٫7941.498 مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة

40٫51634.446مجموع رأس المال النظامي

األصول المرجحة بالمخاطر

305٫591264.059مخاطر االئتمان والسوق للنافذة

14٫50512.056المخاطر التشغيلية

320٫096276.115مجموع األصول المرجحة بالمخاطر

معدل كفاية رأس المال

٪12.48%12٫66  مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

٪11.93%12٫10مجموع رأسمال الفئة 1 معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

يتــم احتســاب معــدل كفايــة رأس المــال الموضحــة أعــاله وفقــًا لمعاييــر بــازل ٢ المطبقــة مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي واإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة 

اإلسالمية.    

معلومات قطاعية      .٢٦

تنفــذ أنشــطة النافــذة كوحــدة واحــدة. يتــم رفــع التقاريــر لــإلدارة حســب وحــدة العمــل. تعمــل النافــذة فــي ســلطنة ُعمــان فقــط وبالتالــي لــم يتــم عــرض معلومــات 

قطاعيــة جغرافيــة.

إفصاحات أخرى  .٢7

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

	y .لم يتم خلط األموال

	y.كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1، يوجد مبلغ قدره ٣٣0 ألف ريال ُعماني مستحق إلى المركز الرئيسي

	y.قام المركز الرئيسي خالل السنة بتخصيص تكلفة بمبلغ قدره ٧٨6 ألف ريال )٢0٢0 : 1.٩6٢ ألف ريال ُعماني( لصالح الخدمات المشتركة

	y.لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خالل السنة

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

المكافآت
أتعاب حضور 

المجموعالجلسات

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

15.4001.54016.940الشيخ عزان بن ناصر فرفور العامري

11.5501.54013.090الدكتور مدثر صديقي

7.7001.5409.240الشيخ فهد محمد هالل الخليلي 

7.7001.5409.240الشيخ المعتصم سعيد المعولي

42.3506.16048.510

أرقام المقارنة  .٢8

تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة لعــام ٢0٢0 لتتوافــق مــع عــرض الفتــرة الحاليــة. لــم تؤثــر إعــادة التصنيــف هــذه علــى صافــي الربــح أو حقــوق المســاهمين 

التــي تــم اإلفصــاح عنهــا ســابقًا.
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ا�فصاح
التنظيمي

صحار ا�سالمي

نمضي في مسيرتنا 
نحو النمو بمسؤولية



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مقدمة  .1

ــخ ٣0 أبريــل ٢01٣ أعمــال  يمــارس بنــك صحــار الدولــي ش.م.ع.ع )المركــز الرئيســي( وفقــًا لترخيــص الصيرفــة اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي بتاري

الصيرفــة اإلســالمية وأنشــطة المتاجــرة الماليــة األخــرى وفقــًا لقواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية تحــت إســم "صحــار اإلســالمي" )النافــذة(. تــدرج مجموعــة منفصلــة 

مــن البيانــات الماليــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك.

ــم  ــى تقدي ــي. تهــدف هــذه اإلفصاحــات إل ــي للصيرفــة اإلســالمية الصادرعــن البنــك المركــزي الُعمان ــم وضــع اإلفصاحــات التاليــة وفقــًا لإلطــار التنظيمــي والرقاب ت

معلومــات نوعيــة وكميــة مهمــة للمشــاركين بالســوق عــن تعــرض نافــذة صحــار اإلســالمي للمخاطــر واســتراتيجيات إدارة المخاطــر وعمليــات كفايــة رأس المــال. لــم 

تعمــل النافــذة ككيــان قانونــي مســتقل.  

ــواردة فــي اإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية  ــا للمبــادئ التوجيهيــة ال ــك، ووفًق ال توجــد قيــود علــى تحويــل األمــوال بيــن النافــذة والبنــك. ومــع ذل

ــدى البنــك. )IBRF(، ال ُيســمح للنافــذة بوضــع أمــوال ل

مكونات رأس المال وحامل حساب استثمار غير مقيد  .٢

كمــا هــو مطلــوب وفقــًا للبنديــن ٣-٥-1-٢ و ٣-٥-1-٣ مــن المــادة 1- بعنــوان "متطلبــات الترخيــص" لإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية )"اإلطــار"( 

الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي، قــام المكتــب الرئيســي بتخصيــص ٣0 مليــون ريــال ُعمانــي لنافــذة الصيرفــة اإلســالمية واحتســابه كرأســمال مخصــص. وفقــا 

لإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية؛ علــى النوافــذ أن تحافــظ علــى الحــد األدنــى مــن 10 مليــون ريــال ُعمانــي كــرأس المــال المخصــص.

2021
ريال ُعماني باآلالف

رأسمال الفئة 1

31٬500رأس المال المخصص

134 إحتياطي قانوني

988 االحتياطي العام 

6٬993أرباح محتجزة

)893(خسارة القيمة العادلة

38٬722اإلجمالي 

رأسمال الفئة ٢

1٬794مخصص إنخفاض القيمة على أساس المحفظة

1٬794اإلجمالي

40٬516إجمالي رأس المال النظامي

292٬691أسهم حامل حساب االستثمار

لم تحتفظ النافذة بأي موازنات أرباح وإحتياطي مخاطر اإلستثمار.

كفاية رأس المال  .٣
إن معــدل كفايــة رأس المــال محتســب وفقــا إلرشــادات اإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية. حيــث ينــص علــى أن الترخيــص ينبغــي ان يلتــزم بمعــدل 

كفايــة رأس المــال وقــدره 11٪ كحــد أدنــى.

تضع الجهة التنظيمية الرئيسية للنافذة - البنك المركزي الُعماني - وتراقب متطلبات رأس المال للنافذة ككل.

كمــا هــو مطلــوب وفقــًا للبنديــن ٣-٥-1-٢ و ٣-٥-1-٣ مــن المــادة 1- بعنــوان "متطلبــات الترخيــص" لإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية، خصــص 

ــال ُعمانــي للنافــذة كرأســمال مخصــص.  المكتــب الرئيســي ٣0 مليــون ري

ولــدى البنــك عمليــة داخليــة لتقييــم كفايــة رأس المــال وتقــوم اإلدارة العليــا بتقييــم رأســمال البنــك مقابــل مخاطــره. لجنــة األصــول وااللتزامــات هــي المســئولة عــن 

تقييــم كفايــة رأس المــال علــى أســاس توقعــات أعمــال الربــع التالــي ومحفظــة المخاطــر المتوقعــة.

تقرير مراجعي الحسابات فيما يتعّلق بقواعد "بازل ٢ وبازل ٣" لإلفصاح

٢٩٣ ٢٩٢
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كفاية رأس المال )تابع(  .٣

ريال ُعماني باآلالفاإلجمالي ومعدل رأسمال الفئة األولى واألصول المرجحة بالمخاطر 

البيانالرقم

األصول مجمل األرصدةالبيان
المرجحة بالمخاطر

األصول)القيمة الدفترية(*)القيمة الدفترية(

377٬990375٬974284٬260البنود بالميزانية العمومية1

27٬41727٬41716٬818البنود خارج الميزانية العمومية2

-  - - أدوات مشتقة 3

403٬391301٬078إجمالي لمخاطر اإلئتمان4

4٬513األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق5

14٬505األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر العمليات6

403٬391320٬096إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر7

38٬722رأس المال الفئة األولى 8

1٬794رأس المال الفئة الثانية9

-رأس المال الفئة الثالثة10

40٬516إجمالي رأس المال النظامي11

33٬119متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان1-11

496متطلبات رأس المال لمخاطر السوق2-11

1٬596متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات11-٣

35٬211إجمالي رأس المال المطلوب12

12٬10٪معدل رأسمال الفئة األولى13

12٬66٪إجمالي معدل رأس المال 14

 بالصافي من المخصصات *

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال وفقًا لفئات المخاطر المختلفة لكل عقد تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية.

ريال ُعماني باآلالف

 متطلبات رأس 
المال

األصول المرجحة 
بالمخاطر    

1٬392 12٬351 مديونيات المرابحة
7٬117 63٬923 إجارة منتهية بالتمليك

8٬862 80٬130 استصناع تتبعه اإلجارة المنتهية بالتمليك
7٬012 62٬093 المشاركة المنخفضة

5 48 تمويل قرض حسن
4٬859 44٬153 وكالة باإلستثمار

48٬246 439 إيداعات لدى البنوك
718 6٬702 اإلستثمارات

1٬586 14٬422 األخرى
1٬850 16٬818 خارج الميزانية العمومية

33٬450 301٬078

4٬018 263٬694 من األصول المرجحة بالمخاطر أعاله األصول الممولة من قبل حسابات االستثمار غير المقيدة 

يتم التعامل مع األصول الممولة من قبل حسابات االستثمار غير المقيدة  على قدم المساواة لجميع األصول األخرى فيما يتعلق بحساب كفاية رأس المال.

كفاية رأس المال )تابع(  .٣

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

تعرض األصول 
المرجحة بالمخاطر 

- المنهج الموحد

التعرض  

- 27٬594 السيادية - تحمل ٪0

- - البنوك

439 2٬193       تحمل ٢0٪

الشركات

9٬177 12٬236      تحمل ٪75

86٬809 86٬809      تحمل ٪100

10٬946 10٬946 التجزئة - تحمل ٪100

31٬228 89٬222 المطالبات المضمونة بعقارات سكنية - تحمل ٣٥٪

40٬247 40٬247 المطالبات المضمونة بعقارات سكنية - تحمل ٪100

90٬325 90٬325 المطالبات المضمونة بعقارات تجارية - تحمل ٪100

668 668 القروض المتعثرة السداد -  تحمل ٪100

- 3٬328 أصول أخرى - تحمل ٪0

14٬422 14٬422 أصول أخرى - تحمل ٪100

٢8٤٬٢٦٠ ٣77٬٩٩٠ المجموع في الميزانية العمومية

البنود خارج الميزانية العمومية

4٬4٨0 ٩٬01٢      تحمل ٪50

12٬337 18٬405      تحمل ٪100

16٬818 27٬417

301٬078 405٬407 إجمالي الدفتر المصرفي

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار  .٤
يعمــل حاملــو حســابات االســتثمار )المودعــون( فــي تمويــل أنشــطة النافــذة علــى أســاس تحمــل الربــح والخســارة بصفــة رب المــال )مســتثمر( بموجــب عقــد مرابحــة 

والــذي ينظــم العالقــة بيــن حملــة الحســابات والطــرف المرخــص.
لدى النافذة حملة حسابات استثمار غير مقيدة فقط.

حامل حساب االستثمار غير المقيد    1-٤
حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار بموجــب المضاربــة، وهــي شــكل مــن أشــكال الشــراكة يقــوم فيــه طرفــان أو أكثــر بتأســيس شــركة )شــركة العقــد( 
لمشــاركة األربــاح بنســب متفــق عليهــا بحيــث يســاهم شــريك واحــد أو أكثــر )المضــارب( بجهــوده بينمــا يســاهم الشــريك اآلخــر أو الشــركاء اآلخــرون )رب المــال( 

بالمــوارد الماليــة. يطلــق علــى الطــرف األول "مضــارب" بينمــا يطلــق علــى الطــرف الثانــي "رب المــال". 
تحتفــظ النافــذة بترتيبــات إســتثمار متعــددة المســتويات إلســتثمار األمــوال المســتلمة بموجــب "الوكالــة" كـــ "المضاربــة" بموجــب تفويــض صريــح مــن أصحــاب 

حســابات الوكالــة فــي أصولهــا التمويليــة واإلســتثمارية. يتــم تخصيــص الربــح لصناديــق الوكالــة علــى أســاس مســاهمتها فــي األصــول الممزوجــة.

قواعد وهيكلية المضاربة والمبادئ الشرعية الرئيسية    ٤-٢
ــاح الناتجــة مــن إســتثمار تلــك  ــه والطــرف اآلخــر )المضــارب( بمجهــوده لمشــاركة األرب ــة هــي ترتيــب يســاهم فيــه طــرف )يدعــى رب المــال( بمال 1.  المضارب

عليــه. متفــق  بأســلوب  األمــوال 
يمكن أن يكون المضارب شخصًا طبيعيًا أو مجموعة من األشخاص أو كيانًا قانونيًا أو شركة.  .٢

٣.  يقــدم رب المــال إســتثماره بشــكل نقــدي أو عينــي، عــدا عــن الذمــم المدينــة، وفــق تقييــم متفــق عليــه. ويوضــع هــذا اإلســتثمار تحــت التصــرف المطلــق 
للمضــارب.

ينحصر تنفيذ أعمال المضاربة في المضارب ضمن إطار التفويض الممنوح له في إتفاقية المضاربة.  .4
ــح أو  ــرام العقــد وال يحــق ألي طــرف الحصــول علــى مبلــغ محــدد مســبقًا كرب ــاح وفــق الحصــص الثابتــة المتفــق عليهــا فــي وقــت إب ٥.  يتــم تقســيم األرب

تعويــض.
6.  يتحمــل رب المــال وحــده الخســائر الماليــة الناجمــة عــن المضاربــة إال إذا ثبــت ارتــكاب المضــارب للغــش أو اإلهمــال أو إســاءة التصــرف المتعمــدة أو بمــا 

لــه. الممنــوح  التفويــض  يخالــف 

٢٩٤٢٩٥



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .٤

آلية توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين في صحار اإلسالمي ضمن الوعاء المشترك  3-٤
تبيــن هــذه اآلليــة لتوزيــع األربــاح اآلليــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية لتوزيــع صافــي األربــاح علــى أمــوال المســاهمين وأمــوال المودعيــن، والتــي يتــم تجميعهــا 

معــًا فــي وعــاء مشــترك يطلــق عليــه اســم )"رأس مــال المضاربــة المشــترك"(. 

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 استهالك األصول االستثمارية )"األصول االستثمارية"( في الوعاء المشترك. 

"P" يعني مخصص الحسابات المعدومة والمشكوك في تحصيلها.

لم يتم خالل العام تخصيص أي مصروفات أو مخصصات للوعاء المشترك.
حســابات حملــة حســابات اإلســتثمار غيــر المقيــد هــي أمــوال يســتثمرها العمــالء بطريقــة المضاربــة لتشــكيل وعــاء مــن األمــوال. يتــم جمــع أمــوال حملــة حســابات 

اإلســتثمار غيــر المقيــد مــع أمــوال البنــك لإلســتثمار، وال تمنــح األولويــة ألي طــرف ألغــراض اإلســتثمارات وتوزيــع األربــاح.  
يتم تخصيص صافي الربح للمشاركين في الوعاء بناء على حسابات المتوسط المرجح. 

عامــل المشــاركة، يتــم تحديــد األوزان أو نســب مشــاركة األربــاح مــن قبــل إدارة البنــك وتعريــف المســتثمرين بهــا قبــل بدايــة الشــهر. يحتســب رصيــد المتوســط 
المرجــح فــي نهايــة الفتــرة مــن خــالل ضــرب عامــل المشــاركة بمتوســط الرصيــد للفتــرة. 

رسوم المضاربة  1-٤-٣

تخصــم رســوم المضاربــة مــن الربــح المخصــص وفقــًا للنســبة المتفــق عليهــا مســبقًا بموافقــة مجلــس الرقابــة الشــرعية ويتــم إبــالغ العمــالء بهــا مــن خــالل الموقــع 

اإللكترونــي أو اإلعالنــات فــي الفــروع، وتكــون ثابتــة فــي مرحلــة البدايــة كمــا يلــي: 

المودعون - ٪40  النافذة - ٪60 
خــالل العــام لــم يتــم تغييــر فــي النســب مــن مجلــس الرقابــة الشــرعية للنافــذة ويمكــن للبنــك إنشــاء احتياطيــات وفــق مــا تســمح بــه الشــريعة والبنــك المركــزي 
الُعمانــي ألغــراض إيصــال العوائــد للمســتثمرين وإدارة المخاطــر. وهنــاك نوعــان مــن االحتياطيــات مســموح بهمــا همــا احتياطــي مســاواة األربــاح واحتياطــي مخاطــر 

االســتثمار.  أمــا النافــذة فهــي ال تحتفــظ بــأي احتياطيــات.

تخصيص جزء من ربح المساهمين إلى المودعين  ٤-٣-٢
عنــد الحاجــة، يمكــن للبنــك تخصيــص جــزء معيــن مــن ربحــه إلــى فئــة/ فئــات إيــداع محــددة وقــد يعــود ذلــك إلــى زيــادة معــدل الربــح المعلــن مــن قبــل مؤسســات 

ماليــة إســالمية أخــرى/ منافســين آخريــن أو لتشــجيع فئــة معينــة مــن المودعيــن.      
لم يتم إنشاء احتياطي مساواة األرباح وإحتياطي مخاطر اإلستثمار خالل العام ولم يتم إجراء تخصيص من قبل المساهمين.

لم تحمل النافذة أي مصروفات إدارية للوعاء المشترك. 

اإلفصاحات الكمية  ٤-٤
تــم خــالل العــام توزيــع األربــاح المحتســبة علــى عامــل المشــاركة المعلــن قبــل كل فتــرة حســاب أربــاح. فيمــا يلــي نطــاق عامــل المشــاركة المطبــق ونطــاق المعــدل 

المكتســب:

متوسط المعدل المكتسبنطاق عامل المشاركة المنتج

0٬52٪15مضاربة إدخار- ريال ُعماني
0٬44٪15مضاربة إدخار - درهم إماراتي
0٬52٪15مضاربة إدخار - دوالر أمريكي

0٬00٪15مضاربة إدخار - جنيه إسترليني
0٬00٪50مضاربة  لمدة 6 أشهر
1٬73٪50مضاربة لمدة 1٢ شهرًا

1٬76٪70وكالة - إقتراض بين البنوك
4٬56٪80وكالة - ودائع ألجل

3٬06٪65وكالة - ودائع تحت الطلب
3٬25٪65وكالة - ودائع توفير

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .٤

اإلفصاحات الكمية )تابع(  ٤-٤

فيما يلي مبلغ حساب حامل االستثمار غير المقيد لكل فئة في نهاية العام:

المبلغالمنتج

النسبة من 
إجمالي حساب 

االستثمار 
المقيد

ريال ُعماني 
باآلالف

17٬30٪50٬639مضاربة إدخار- ريال ُعماني

0٬02٪51مضاربة إدخار - دوالر أمريكي

0٬01٪36مضاربة إدخار - جنيه إسترليني

0٬00٪6مضاربة لمدة 6 أشهر

17٬55٪51٬373وكالة - إقتراض بين البنوك

47٬14٪137٬978وكالة - ودائع ألجل

17٬97٪52٬592وكالة - ودائع تحت الطلب

0٬01٪16وكالة - ودائع توفير

100%292٬691اإلجمالي

الودائع ألجل هي الودائع التي يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفق شروط معينة.

عائدات على األصول و حسابات االستثمار غير المقيدة     :

ريال ُعماني 
باآلالف

202120202019201820172016
16٬1323٬9513٬1252٬2521٬9921٬630إيرادات على أصول المضاربة والوكالة*

 إيرادات موزعة على حسابات االستثمار
غير المقيدة 

9٬815842771744392400

4٬49٪4٬40٪4٬16٪4٬02٪4٬31٪4٬97٪عائدات على متوسط أصول المضاربة والوكالة

عائدات على متوسط حسابات االستثمار غير 
1٬31٪1٬14٪1٬82٪2٬64٪1٬96٪3٬35٪المقيدة

*اعتبــاًرا مــن عــام ٢0٢1 فصاعــًدا، تحتفــظ النافــذة بترتيبــات اســتثمار متعــددة المســتويات الســتثمار األمــوال المســتلمة بموجــب "الوكالــة" باعتبارهــا "المضاربــة" 

بموجــب ســلطة صريحــة مــن أصحــاب حســابات الوكالــة فــي أصولهــا التمويليــة واالســتثمارية. يتــم تخصيــص الربــح لصناديــق الوكالــة علــى أســاس مســاهمتها فــي 

األصــول الممزوجــة ســابًقا حيــث كان الدخــل علــى أصــول المضاربــة فقــط.

٢٩٦٢٩٧



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .٤

اإلفصاحات الكمية )تابع(  ٤-٤

األصول المخصصة للوعاء المشترك هي:

ريال ُعماني 
باآلالف

مجموع التعرض
الخسائر 

اإلئتمانية 
المتوقعة 

صافي 
التعرض

12٬761)251(13٬012مديونيات المرابحة

97٬169)359(97٬528اإلجارة المنتهية بالتمليك

97٬635)611(98٬246المشاركة المنخفضة

استصناع تتبعه اإلجارة المنتهية بالتمليك
٧1٬٥1٩)1٬٢1٧)٢0٬٣0٧

48-48تمويل قرض حسن

44٬0٣0)140(44٬1٧0وكالة باإلستثمار

٣٢1٬٩٥٠)٢٬٥7٣(٣٢٤٬٥٢٣اإلجمالي

نسبة حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة إلى األصول ذات التمويل المشترك

كما في تاريخ التقرير، تم تمويل األصول المخصصة للوعاء بنسبة ٪٩0٬1٩ من حقوق ملكية حملة حسابات االستثمار غير المقيدة. 

وحققت النافذة عائدات إجمالية قدرها ٪٣٣٬٨٣ على متوسط حقوق الملكية في األصول المخصصة للوعاء خالل السنة.

ال يوجــد لــدى البنــك أي قيــود علــى االســتثمار فــي وعــاء حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة إال إذا كانــت مفروضــة مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي والمحــددات 
الــواردة فــي سياســة البنــك. 

ال يوجد لدى النافذة أي حسابات استثمار مقيد. 

تقييم التعرض للمخاطر  .٥

إدارة المخاطر في بنك صحار- المنهج والسياسة      1-٥

تتمثــل فلســفة إدارة المخاطــر للنافــذة فــي تحديــد والتقــاط ومراقبــة وإدارة األبعــاد المختلفــة للمخاطــر بهــدف حمايــة قيمــة األصــول وتدفقــات االيــرادات بحيــث يتــم 
حمايــة مصالــح المكتــب الرئيســي )وآخريــن لمــن يتعهــد صحــار اإلســالمي بالتــزام لهــم( فــي حيــن يتــم زيــادة العائــدات بهــدف تحســين عائــدات المكتــب الرئيســي 

والحفــاظ علــى تعرضــه للمخاطــر ضمــن مقاييــس مفروضــة ذاتيــًا. 

يقــدم صحــار اإلســالمي لعمــالء الشــركات والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة منتجــات مثــل تمويــل ألجــل وتمويــل رأس المــال العامــل والتمويــل قصيــر األجــل 
وودائــع الشــركات وتمويــل المتاجــرة وخدمــات إدارة النقــد ومنتجــات الخزينــة. بنــاًء علــى تقييــم مخاطــر االئتمــان ذات الصلــة، يتــم اتخــاذ ضمــان األصــول قصيــرة 
األجــل والمعــدات واآلالت والعقــارات لتحســين نوعيــة المخاطــر. يتــم توجيــه صحــار اإلســالمي مــن قبــل المتطلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي الُعمانــي للمخاطــر 

القصــوى ولديــه أنظمــة رقابــة إضافيــة علــى المخاطــر لموظفــي اإلدارة العليــا أو األطــراف ذات العالقــة. 

يعتمــد صحــار اإلســالمي االئتمــان مــن خــالل اللجنــة التنفيذيــة لالئتمــان المعينــة مــن قبــل مجلــس إدارة بنــك صحــار بقيــود تفويضيــة للموافقــات االســتثنائية مــن 
قبــل رئيــس النافــذة اإلســالمية. فــي تمويــل المســتهلكين، يتــم توجيــه السياســة بهــدف الحصــول علــى تمويــل علــى اســاس صحيــح وقابــل للتحصيــل واســتثمار 
األمــوال لمصلحــة المســاهمين وحمايــة المودعيــن وتلبيــة االحتياجــات المشــروعة للمجتمعــات بمــا يتماشــى مــع مبــادئ الشــريعة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس 

الرقابــة الشــرعية. 

توجــه عمليــة إدارة المخاطــر بتنويــع المخاطــر وتجنــب تركزهــا. كمــا تعــد مراجعــة مخاطــر األعمــال الدعامــة الرئيســية للرقابــة الداخليــة لمحفظــة التمويــل. ويتــم 
إجــراء مراجعــات دوريــة لجــودة األصــول ومراجعــات الشــريعة ومراجعــات العمليــات ومراجعــات إداريــة وتوثيــق ومراجعــات االلتــزام لألعمــال واإلدارة العليــا. 

حاليــًا، يقتصــر تمويــل المســتهلكين علــى تمويــل الســيارات واإلســكان فقــط. ويتــم اعتمــاد التمويــل والســلفيات مــن خــالل مصفوفــة االعتمــاد بتحديــد القيــود 
المعينــة لمســؤولين معينيــن واللجنــة التنفيذيــة لإلئتمــان. 

يمتلــك مجلــس اإلدارة للبنــك األم الســلطة علــى إعتمــاد كافــة السياســات الصــادرة المتعلقــة باإلئتمــان والمخاطــر. وشــكل كذلــك لجنــة إعتمــاد اإلئتمــان ومنــح 
أعلــى ســلطة إعتمــاد اإلئتمــان فــي البنــك للقيــود التنظيميــة القصــوى. 

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

االستراتيجيات والعمليات وأنظمة الرقابة الداخلية  ٥-٢
يعتمــد إطــار سياســة إدارة المخاطــر الشــامل مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك األم. ويتــم دعمهــا مــن قبــل هيــاكل قيــود مالئمــة. تقــدم هــذه السياســات إطــار إدارة 
مخاطــر متكامــل للمؤسســة ككل فــي البنــك والــذي ينطبــق كذلــك علــى صحــار اإلســالمي. الحــد المفــروض علــى نــوع مــن األصــول يتوافــق مــع متطلبــات البنــك 

المركــزي الُعمانــي وسياســات البنــك.
يتعــرض صحــار اإلســالمي لمختلــف انــواع المخاطــر مثــل مخاطــر الســوق ومخاطــر اإلئتمــان ومخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر الســيولة والمخاطــر التشــغيلية والتــي 
تتطلــب جميعهــا أنظمــة رقابــة شــاملة ومراقبــة مســتمرة. يلخــص إطــار إدارة المخاطــر الهــدف مــن بــازل ٢ والــذي يتضمــن مراقبــة اإلدارة والرقابــة وثقافــة المخاطــر 
 والملكيــة وتحديــد وتقييــم والمخاطــر وأنشــطة الرقابــة والفصــل بيــن الواجبــات والمعلومــات الكافيــة وقنــوات التواصــل وأنشــطة إدارة مراقبــة المخاطــر وتصحيــح 

الخلل.

مخاطر االئتمان  ٥-٣

لتجنــب  قيــود  هيــكل  وأنشــأ  قبلــه.  مــن  المقدمــة  اإلئتمــان  بمخاطــر  يتعلــق  فيمــا  نشــاط  منتــج/  كل  بتقييــم  اإلئتمــان  مخاطــر  اإلســالمي  صحــار   يديــر 
تركيزات المخاطر لألطراف المقابلة والقطاع والمكان الجغرافي.

31 ديسمبر 2021
ريال ُعماني باآلالف

مديونيات 
المرابحة

اإلجارة
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه 

إجارة     
منتهية
بالتمليك

المشاركة
المتناقصة

تمويل
قرض
حسن

وكالة
باإلستثمار

مستحق
من

بنوك

األوراق
المالية
اإلجماليللديون

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
11٬96490٬64694٬63269٬5364544٬1702٬19328٬994342٬180لإلنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت اإلستحقاق 
12٬306---8056٬3503٬2731٬8753ولم تنخفض قيمتها

المبالغ التي تجاوزت اإلستحقاق 
1٬224----243532341108وإنخفضت قيمتها

1٣٫٠1٢٩7٫٥٢8٩8٫٢٤٦71٫٥1٩٤8٤٤٫17٠٢٫1٩٣٢8٫٩٩٤٣٥٥٫71٠اإلجمالي 

تعريف التسهيالت االئتمانية المتأخرة والتي انخفضت قيمتها
 )BM977( يتــم تصنيــف التعــرض للمخاطــر االئتمانيــة مــن قبــل البنــك لتحديــد التســهيالت التــي انخفضــت قيمتهــا وفقــًا لتعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم

بتاريــخ ٢٥ ســبتمبر ٢004. 

٥-٤  مجمــوع إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان، باإلضافــة إلــى متوســط إجمالــي التعــرض خــالل الفتــرة مقســمة إلــى األنــواع الرئيســية 

مــن مخاطــر االئتمــان 

ريال ُعماني باآلالف

إجمالي مجموع  متوسط مجموع التعرض
التعرض

نوع التعرض لمخاطر االئتمانالرقم
202120212021

%ريال ُعماني باآلالفريال ُعماني باآلالف

3٬68٪14٬36513٬012مديونيات المرابحة1

27٬59٪92٬23397٬528اإلجارة المنتهية بالتمليك2

27٬79٪94٬87498٬246استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك3

20٬23٪68٬39671٬519المشاركة المتناقصة4

0٬01٪2448تمويل قرض حسن5

12٬49٪٢٢٬0٨٥44٬1٧0وكالة باإلستثمار6

8٬20٪25٬91728٬994إستثمارات أدوات دين ٧

1٠٠%٣17٬8٩٤٣٥٣٬٥17اإلجمالي

نسبة التمويل لكل فئة من فئات االطراف األخرى إلى إجمالي التمويل
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اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

٥-٤  مجمــوع إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان، باإلضافــة إلــى متوســط إجمالــي التعــرض خــالل الفتــرة مقســمة إلــى األنــواع الرئيســية 

مــن مخاطــر االئتمــان )تابــع(

2021

% ريال ُعماني 
باآلالف  

٪56٬50 183٬351 الشركات

٪43٬50 141٬172 التجزئة

%100٫00 324٬523 مجموع

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمًا إلى المناطق الهامة وفقا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان   1-٥-٤

                                             ريال ُعماني باآلالف

الرقم

نوع 

سلطنة ُعمان

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

اإلجمالياألخرى

التعرض  

االئتماني

13٬012-13٬012مديونيات المرابحة1

97٬528-97٬528اإلجارة المنتهية بالتمليك2

98٬246-98٬246استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك3

71٬519-71٬519المشاركة المتناقصة4

48-48تمويل قرض حسن5

44٬170-44٬170وكالة باإلستثمار6

28٬994-28٬994استثمارات أدوات دين 7

353٬517-353٬517اإلجمالي

توزيع المخاطر حسب القطاع أو الطرف المقابل مقسمًا إلى أهم أنواع التعرض لمخاطر االئتمان                                                                                                                        ٥-٤-٢

ريال ُعماني باآلالف              

الرقم
القطاع 

االقتصادي
مديونيات 

المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المتناقصة

تمويل 
قرض 
حسن

وكالة 
باإلستثمار

استثمارات 
اإلجماليأدوات دين

التعرض 
خارج 

الميزانية 
العمومية

8555٬152---164--691تجارة استيراد 1

35٬00021٬856150٬06912٬279-7٬83554٬78230٬596-اإلنشاءات2

16٬184711---12٬7873٬397--تصنيع3

32--------مؤسسات مالية4

38٬1001٬648-9٬170-1٬14212٬61483614٬339خدمات5

-141٬171--11٬17977٬07929٬84223٬02348تمويل شخصي6

7٬1387٬138525------حكومية7

1٬312--------أخرى8

13٬01297٬52898٬24671٬5194844٬17028٬994353٬51721٬657اإلجمالي  

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

٥-٤  مجمــوع إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان، باإلضافــة إلــى متوســط إجمالــي التعــرض خــالل الفتــرة مقســمة إلــى األنــواع الرئيســية 

ــع(  مــن مخاطــر االئتمــان )تاب

االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة، مقسمًا إلى األنواع الرئيسية لمالمح التعرض لمخاطر االئتمان                                                                                                                         ٥-٤-٣

 ريال ُعماني باآلالف

الرقم
التصنيف 

الزمني
مديونيات 

المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المتناقصة

تمويل قرض 
حسن

وكالة 
باإلستثمار

استثمارات 
اإلجماليأدوات دين 

التعرض 
خارج 

الميزانية 
العمومية

حتى شهر 1
38٬1595٬152-35٬397-1٬968372153269واحد

2٬56812٬279-397-1360839338634-٣ أشهر2

4٬290711-397-٣1٬740974682497-6 أشهر3

4٬92832-1٬618-67421٬111675783-٩ أشهر4

4٬5531٬648-397-٩7101٬5101٬243693-1٢ شهرا5

-1٬98711٬11246٬436-177311٬98514٬3656٬214-٣ سنوات6

1٬98715٬16058٬804525-٣4٬14812٬74817٬6257٬136-٥ سنوات7

أكثر من ٥ 8
2٬57267٬99063٬16555٬292481٬9902٬722193٬7791٬312سنوات

13٬01297٬52898٬24671٬5194844٬17028٬994353٬51721٬657اإلجمالي9

٥-4-4  مبلــغ التمويــل والســلفيات التــي انخفضــت قيمتهــا و، إن وجــدت، التمويــل والســلفيات المتأخــرة التــي تــم تكويــن مخصــص لهــا 
بشــكل منفصــل مقســمة إلــى المناطــق الجغرافيــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك إن كان عمليــًا، مبالــغ المخصصــات العامــة والمحــددة 

لــكل منطقــة جغرافيــة

 ريال ُعماني باآلالف

   مخصصات التعرض االئتماني

الدول الرقم
 إجمالي

المرحة ٣المرحلة 1 & ٢ المرحلة ٣التمويل
 احتياطي

األرباح
مخصصات

خالل الفترة 

 مقدمات
 مشطوبة

خالل العام

-)660(323٬2631٬2602٬016425132سلطنة ُعمان1

2
مجلس التعاون 
-------الخليجي األخرى

-)660(323٬2631٬2602٬016425132اإلجمالي

٣٠٠٣٠١



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

٥-٤  مجمــوع إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان، باإلضافــة إلــى متوســط إجمالــي التعــرض خــالل الفتــرة مقســمة إلــى األنــواع الرئيســية 

ــع(  مــن مخاطــر االئتمــان )تاب

ريال ُعماني باآلالف الحركة في إجمالي التمويل والسلف           ٥-٤-٥

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة 1التفاصيل

220٬12537٬0992٬204259٬428رصيد أول المدة

-3٬569209)3٬778(الحركة/ التغيرات )+/-(

44٬593-43٬932661التمويل الجديد

)21٬465(13٬186190)34٬841(استرداد التمويل

963963--تحويل الحسابات النظاميه

295٬12028٬1431٬260324٬523رصيد نهاية الفترة 

6971٬3194252٬441اجمالي خسائر االئتمان المتوقعة 

132132--فوائد االحتياطي 

مخاطر االئتمان: اإلفصاح عن المحافظة حسب األسلوب القياسي   ٥-٤-٦

اإلفصاح النوعي: للمحافظ حسب األسلوب القياسي   1-6-4-٥

تتنتهــج النافــذة األســلوب القياســي لتقييــم رأس المــال النظامــي لمخاطــر االئتمــان. أمــا فيمــا يتعلــق بالمخاطــر الســيادية فتطبــق عليهــا المخاطــر بنســبة صفــر 
حســب مــا يســمح بــه فــي هــذا األســلوب. وفيمــا يتعلــق بالتعــرض لمخاطــر البنــوك، فــإن المخاطــر المرجحــة تعتمــد علــى تصنيــف البنــوك مــن قبــل وكاالت التصنيف 
الدوليــة المعتمــدة بواســطة البنــك المركــزي الُعمانــي مثــل موديــز وســتاندرد آنــد بــورز وفيتــش وكابيتــال إنتليجنــس، بنــاًء علــي تصنيــف البلــد المختــص. وفــي 
غيــاب التصنيــف الخارجــي للشــركات، يعتبــر البنــك معظــم الشــركات علــى أنهــا غيــر مصنفــة ويطبــق ترجيــح المخاطــر بمعــدل 100٪ عــن المخاطــر الممولــة. وعــن 
مالمــح التعــرض خــارج الميزانيــة العموميــة، تطبــق عوامــل تعــرض االئتمــان المالئمــة وتجمــع للبنــوك أو حســبما يكــون الحــال ثــم يطبــق ترجيــح المخاطــر كمــا ذكــر 
أعــاله. مبالــغ القــروض غيــر المســحوبة مــن قبــل الزبــون أو غيــر المصروفــة لهــم بعــد، توضــع تحــت االلتزامــات ويطبــق عليهــا متوســط المخاطــر كمــا هــو مســموح 

مــن قبــل اإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية

اإلفصاحات الكمية   ٥-٤-٦-٢

تحليل معدل االئتمان 

يعــرض الجــدول التالــي تحليــل ســندات الديــن واذون الخزانــة، والتوظيفــات الكبيــرة وغيرهــا مــن الفواتيــر المســتحقة الصــادرة  مــن قبــل وكالــة التصنيــف فــي ٣1 
ديســمبر ٢0٢1، علــى أســاس تصنيــف موديــز أو مــا يعادلهــا.

2021

ريال ُعماني 
باآلالف

505 Aaإلى  ٣ Aaa

84 Aإلى ٣ A1

- Baaإلى ٣ Baa1

8 Baإلى ٣ Ba1

1٬596 Bإلى ٣ B1

7٬138 Caaإلى ٣ +Caa1

21٬856 األوراق المالية السيادية

31٬187 اإلجمالي

مصنــف. غيــر  المقابــل  الطــرف  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  فــي  والنوعيــة  الكميــة  العوامــل  علــى  يعتمــد  مســتقل  تقييــم  بإجــراء  النافــذة   تقــوم 
تنتهج النافذة أسلوبًا موحدًا لكل الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطر بمعدل ٪100.

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

٥-٤  مجمــوع إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان، باإلضافــة إلــى متوســط إجمالــي التعــرض خــالل الفتــرة مقســمة إلــى األنــواع الرئيســية 

ــع(  مــن مخاطــر االئتمــان )تاب

٥-4-6-3 تخفيض مخاطر االئتمان: اإلفصاح وفقا لألسلوب القياسي
ال تستخدم النافذة أسلوب المقاصة سواًء للبنود خارج أو داخل الميزانية العمومية.

مخاطر معدالت الربح لألنشطة المصرفية  ٥-٥
مخاطــر معــدل الربــح هــي األثــر المحتمــل لعــدم التوافــق بيــن معــدل العائــدات علــى األصــول والمعــدل المتوقــع للتمويــل نظــراً لمصــادر التمويــل، تحــدد اإلدارة 
العليــا مصــادر التعــرض لمخاطــر معــدل الربــح بنــاًء علــى هيــكل الميزانيــة العموميــة الحالــي والمتوقــع للنافــذة، قــد تنشــأ مخاطــر معــدل الربــح فــي النافــذة نظــراً 

للمعامــالت التاليــة:

	yمعامالت المرابحة

	yمعامالت الوكالة

	yاإلجارة المنتهية بالتمليك

	yالمشاركة المتناقصة

	yالصكوك

	yاستثمارات
ــة  ــح لألصــول وااللتزامــات وحقــوق حمل ــة نتيجــًة لعــدم توافــق إعــادة تســعير معــدل الرب ــح جوهري تعتقــد إدارة النافــذة أنهــا ليســت معرضــًة لمخاطــر معــدل رب
حســابات االســتثمار حيــث أنــه يظهــر فــي فتــرات مشــابهة. يعتمــد توزيــع الربــح لحقــوق حملــة حســابات االســتثمار علــى اتفاقيــات مشــاركة الربــح. وبالتالــي، فــإن 

النافــذة غيــر معرضــة أليــة مخاطــر معــدالت ربــح جوهريــة.

٥-5-1  مصادر مخاطر معدل الربح

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

	y إعــادة التســعير التــي يتنشــأ مــن الفــروق الزمنيــة فــي اســتحقاق )المعــدل الثابــت( وإعــادة تســعير )المعــدل المتغيــر( لألصــول وااللتزامــات ومراكــز خــارج 

الميزانيــة العموميــة. وحيــث أن معــدالت الربــح تختلــف، فــإن عــدم التوافــق فــي اعــادة التســعير هــذه تعــرض إيــرادات والقيمــة االقتصاديــة المضمنــة 

للنافــذة لتغيــرات غيــر متوقعــة.

	y ــة ــرادات و/أو القيمــة االقتصادي ــدات علــى إي ــار عكســية للتغيــرات غيــر المتوقعــة لمنحنــى العائ ــدات التــي تنشــأ مــن وجــود آث  مخاطــر منحنــى العائ

األساســية للنافــذة.

	y مخاطــر األســاس التــي تنشــأ مــن ارتبــاط ناقــص فــي التســوية فــي المعــدل المكتســب والمنتجــات المســعرة والمعــدل المدفــوع علــى أدوات مختلفــة 

وهــي خصائــص اعــادة تســعير مشــابهة. عندمــا تتغيــر معــدالت الربــح، يمكــن أن تزيــد هــذه الفروقــات مــن التغيــرات غيــر المتوقعــة فــي التدفقــات 

النقديــة واالربــاح الموزعــة بيــن األصــول وااللتزامــات وأدوات خــارج الميزانيــة العموميــة ذات فتــرات اســتحقاق أو تواتــر إعــادة تســعير مشــابه. 

	y تشــير مخاطــر نقــل المخاطــر التجاريــة لضغــط الســوق لدفــع عائــدات تتخطــى المعــدل المكتســب علــى األصــول الممولــة مــن قبــل االلتزامــات، عندمــا 

يكــون العائــد علــى األصــول قيــد التنفيــذ بمقارنتــه مــع معــدالت المنافســين.

إستراتيجية مخاطر معدل الربح  ٥-٥-٢
ــة. النافــذة معرضــة  ــألدوات المالي ــة ل ــح علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيــم العادل ــر التغيــرات فــي معــدالت الرب ــح مــن احتماليــة أن تأث تنشــأ مخاطــر معــدل الرب
لمخاطــر معــدل الربــح نتيجــًة لعــدم التطابــق أو الفجــوات فــي مبالــغ األصــول وااللتزامــات وأدوات خــارج الميزانيــة العموميــة والتــي تســتحق أو يعــاد تســعيرها فــي 

فتــرة معينــة. تديــر النافــذة المخاطــر مــن خــالل اســتراتيجية إدارة المخاطــر.
معــدل الربــح الفعلــي )العائــد الفعلــي( ألداة ماليــة نقديــة هــو المعــدل الــذي عنــد اســتخدامه فــي احتســاب قيمــة حاليــة ينتــج عــن القيمــة الدفتريــة لــألداة. المعــدل 

هــو معــدل ســابق ألداة ذات معــدل ثابــت مدرجــة بالقيمــة المهلكــة ومعــدل حالــي ألداة ذات معــدل عائــم أو أداة مدرجــة بالقيمــة العادلــة.

٥-٥-٣  أدوات قياس مخاطر معدل الربح

تستخدم النافذة األدوات التالية لقياس مخاطر معدل الربح في مجالها:

	y.تحليل فجوات إعادة التسعير والذي يقيس الفروق الحسابية بين األصول وااللتزامات ذات الحساسية للربح لمجال النافذة بشروط مطلقة 

	y تحليــل قيمــة نقطــة األســاس وهــو قيــاس الحساســية لكافــة المنتجــات والمراكــز المســعرة لمعــدالت الربــح. قيمــة نقطــة األســاس هــي التغيــر فــي 

صافــي القيمــة الحاليــة لمركــز ناشــئ مــن تغيــر نقطــة أســاس 1 فــي منحنــى العائــدات. ويقيــس هــذا حساســية المراكــز أو المحفظــة للتغيــرات فــي 

معــدالت الربــح.

مراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدل الربح  ٥-٥-٤

طبقــت النافــذة أنظمــة معلومــات لمراقبــة مخاطــر معــدل الربــح والســيطرة عليهــا واالبــالغ عنهــا. تقــدم التقاريــر علــى أســاس زمنــي للجنــة التنفيذيــة ومجلــس 

اإلدارة للمكتــب الرئيســي.

٣٠٢٣٠٣



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

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

كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في ٣1 ديسمبر 2021 على النحو التالي: 

معدل الربح
السنوي
الفعلي

 خالل
ثالثة أشهر

 من ٤ إلى 1٢
شهرًا

 أكثر من عام
واحد

 غير معرض
 لمخاطر معدل

اإلجماليالربح

%
  ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
ريال ُعماني 

باآلالف

في ٣1 ديسمبر 2021

األصول

9٬1119٬111---نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

2٬1932٬193---0٬3مستحق من بنوك 

28٬512-28٬512--6٬3استثمارات أوراق مالية

12٬76112٬761---5٬7مديونيات المرابحة

97٬169-5٬476٬08218٬3302٬757اإلجارة المنتهية بالتمليك

97٬635-5٬550٬69646٬098841استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

70٬307-5٬657٬38011٬993934المشاركة المتناقصة

48-939--تمويل قرض حسن

44٬030--٥٬818043٬850وكالة باإلستثمار

697697---ممتلكات ومعدات

13٬51113٬511---أصول أخرى

184٬338120٬28033٬08338٬273375٬974إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

41٬42541٬425---الحسابات الجارية للعمالء

2٬6642٬664---التزامات أخرى

44٬08944٬089---إجمالي االلتزامات 

3٬495٬072117٬30818٬90761٬404292٬691حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار
مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

95٬072117٬30818٬907105٬493336٬780لحسابات االستثمار غير المقيدة

-)67٬220(89٬2662٬97214٬176إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

-89٬26692٬238106٬41439٬194الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

مخاطر السيولة  6-5

ــدوام ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد حلــول موعــد  ــه ســيكون لديهــا علــى ال ــك، أن إن منهــج النافــذة إلدارة مخاطــر الســيولة هــو لضمــان، مــا أمكــن ذل

اســتحقاقها، تحــت الظــروف العاديــة والصعبــة، بــدون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة باإلضــرار بســمعة بنــك صحــار ش.م.ع.ع.

تتلقــى الخزينــة المركزيــة بالبنــك معلومــات مــن وحــدات النشــاط األخــرى تتعلــق بملمــح الســيولة حــول أصولهــا والتزاماتهــا الماليــة وتفاصيــل التدفقــات النقديــة 

األخــرى الناشــئة عــن األعمــال المســتقبلية. بعــد ذلــك تحتفــظ الخزينــة المركزيــة بمحفظــة أصــول ماليــة ســائلة قصيــرة األجــل وتتكــون فــي أغلبيتهــا من اســتثمارات 

قصيــرة األجــل بــاألوراق الماليــة والتمويــل والســلفيات وســلفيات البنــوك وتســهيالت بيــن البنــوك للتأكــد مــن الحفــاظ علــى ســيولة كافيــة بالبنــك ككل. وتتــم 

مقابلــة متطلبــات وحــدات النشــاط مــن الســيولة مــن خــالل التمويــل والســلفيات قصيــرة األجــل مــن الخزينــة المركزيــة لتغطيــة أي تذبــذب قصيــر األجــل والتمويــل 

طويــل األجــل لتحديــد أي متطلبــات ســيولة أساســية. ووضــع البنــك كذلــك خطــة ســيولة طارئــة شــاملة لــإلدارة الفعالــة للســيولة. وبهــذه العمليــة تتــم العنايــة 

المطلوبــة للتأكــد مــن التــزام النافــذة بــكل تعليمــات البنــك المركــزي الُعمانــي. 

تتــم مراجعــة كل سياســات الســيولة وإجراءاتهــا وتصــادق عليهــا لجنــة األصــول وااللتزامــات. تــم توضيــح احتســاب فجــوة الســيولة عنــد اســتحقاق األصــول 

وااللتزامــات. تــم إعــداد هــذا االحتســاب وفقــًا للتوجيهــات الــواردة بالتعميــم رقــم ب م ٩٥٥ المــؤرخ ٧ مايــو ٢00٣.

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

مخاطر السيولة )تابع(  ٥-٦

٥-٦-1  التعرض لمخاطر السيولة

معــدل اإلقــراض وهــو معــدل إجمالــي التمويــالت والســلف لودائــع العمــالء ورأس المــال ويتــم رصــده علــى أســاس يومــي بمــا يتماشــى مــع اإلرشــادات التنظيميــة. 

داخليــًا يتــم وضــع معــدل اإلقــراض علــى أســاس أكثــر تحفظــًا ممــا هــو مطلــوب بموجــب اللوائــح. كمــا تقــوم النافــذة أيضــًا بــإدارة مخاطــر الســيولة لديهــا علــى 

أســاس منتظــم برصــد معــدل الســيولة وهــو معــدل صافــي األصــول الســائلة إلــى إجمالــي األصــول علــى أســاس شــهري. لهــذا الغــرض فــإن صافــي األصــول الســائلة 

يعتبــر علــى أنــه يتضمــن النقــد ومــا يماثــل النقــد، وأوراق الديــن المصنفــة بدرجــة اســتثمار والتــي لهــا ســوق نشــط وبــه ســيولة.

كانت تفاصيل معدل االقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢0 على النحو التالي:

 2021

 معدل السيولة معدل اإلقراض 

17٬1٣%8٥٬٦٣%المتوسط عن العام

٢٠٬٩٥%8٩٬٩٠%الحد األقصى عن العام 

1٠٬٥٩%8٠٬1٦%الحد األدنى عن العام

يلخــص الجــدول أدنــاه ملمــح اســتحقاق التزامــات النافــذة فــي تاريــخ التقريــر اســتنادًا إلــى ترتيبــات الدفــع التعاقديــة. تــم تحديــد االســتحقاقات التعاقديــة لألصــول 
وااللتزامــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي إلــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي وهــي ال تأخــذ فــي االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة كمــا 

هــو مشــار إليهــا فــي تاريــخ الودائــع المحتفــظ بهــا لــدى النافــذة وتوفــر األمــوال الســائلة.

خالل ثالثة أشهرالقيمة الدفترية
 من ٤ إلى 1٢

شهرًا
 سنة إلى ثالث

سنوات
 أكثر من ثالث

اإلجماليسنوات

2021
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف
 ريال ُعماني

باآلالف

ودائع عمالء وحسابات 
41٬42516٬57914٬02880110٬01741٬425أخرى

2٬664---2٬6642٬664التزامات أخرى

44٬08919٬24314٬02880110٬01744٬089إجمالي اإللتزامات

حقوق الملكية لحملة 
292٬69152٬125133٬22245٬59961٬745292٬691حسابات االستثمار

336٬78071٬368147٬25046٬40071٬762336٬780

تقــوم النافــذة بإعــداد تقريــر فجــوة الســيولة لرصــد مركــز الســيولة قصيــر األجــل للنافــذة لألصــول وااللتزامــات المدرجــة بالريــال الُعمانــي وللفتــرة الزمنيــة المســتحقة 

خــالل شــهر واحــد. يجــب تســوية الفجــوة عنــد توفــر أدوات إعــادة الشــراء أو إعــادة التمويــل وعــن خطــوط االئتمــان غيــر المســتغلة أيضــًا، إن وجــدت. يجــب التقريــر عــن 

قائمــة الســيولة قصيــرة األجــل إلــى لجنــة األصــول وااللتزامــات شــهريًا.

تعرض النافذة لمخاطر معدل الربح مبينة في المرفق 1 و٢.

٣٠٤٣٠٥



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
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اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

مخاطر السيولة )تابع(  ٥-٦

٥-٦-٢  نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر

تقوم النافذة أيضا بمراقبة السيولة من خالل نسبة تغطية السيولة وصافي معدل التمويل المستقر. وفيما يلي المستويات الحالية لهذه المعدالت: 

نسبة تغطية السيولة:

ريال ُعماني باألالف

إجمالي القيمة 
غير المرجحة 

)المتوسط(

إجمالي القيمة 
المرجحة 

)المتوسط(

      األصول السائلة عالية الجودة 

1)HQLA( 30٬802   إجمالي األصول السائلة عالية الجودة

  التدفقات النقدية الصادرة 

63٬5866٬072ودائع األفراد والودائع من الشركات الصغيرة، منها:2

5٬735287 ودائع ثابتة 3

57٬8515٬785 ودائع أقل ثباتًا 4

49٬57239٬050  التمويل المجمع غير المضمون، ومنها:5

-  - ودائع العمليات )كافة األطراف المقابلة( والودائع في شبكات البنوك التعاونية 6

49٬57239٬050 الودائع بخالف العمليات )كافة األطراف المقابلة(7

   الدين غير المضمون 8

-     التمويل المجمع المضمون 9

5٬348500  متطلبات إضافية، ومنها:10

-  - التدفقات الصادرة للتعرضات للمشتقات ومتطلبات الضمان األخرى 11

-  - التدفقات الصادرة المتعلقة بخسائر التمويل على منتجات الدين 12

5٬348500 تسهيالت السيولة واالئتمان 13

3٬6283٬628  التزامات تمويل تعاقدية أخرى 14

21٬6571٬083  التزامات تمويل طارئة أخرى 15

50٬333    إجمالي التدفقات النقدية الصادرة 16

      التدفقات النقدية الواردة 

17)repos اإلقراض المضمون )أي عكس   -  -

50٬23426٬128  التدفقات الواردة من التعرضات العاملة بالكامل 18

-52٬193    تدفقات نقدية واردة أخرى 19

102٬42726٬128   إجمالي التدفقات النقدية الواردة 20

اجمالي القيمة    
المعدلة 

21HQLA 30٬802     إجمالي

24٬205    إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة 22

127٬25   نسبة تغطية السيولة )٪(23

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

مخاطر السيولة )تابع(  ٥-٦

٥-٦-٢  نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر )تابع(

صافي معدل التمويل المستقر 

 القيمة غير المرجحة باالستحقاق المتبقي ريال ُعماني باآلالف

عدم 
االستحقاق 

أقل من 6 
أشهر 

6 اشهر إلى 
القيمة سنة فأكثرأقل من سنة 

المرجحة 

   

40٬516-  - - 40٬516رأس المال 1

38٬722   38٬722رأس المال النظامي 2

1٬794   1٬794أدوات راس المال األخرى 3

149٬804- 43٬986- 122٬463ودائع األفراد وودائع من العمالء من الشركات الصغيرة 4

     ودائع ثابتة 5

149٬804 43٬986 122٬463ودائع أقل ثباتًا 6

25٬778- 45٬345- 6٬211تمويل مجمع7

     ودائع عمليات 8

25٬778 45٬345 6٬211٬22تمويل مجمع آخر 9

    التزامات ذات أصول مترابطة متوافقة 10

112٬93170٬968   التزامات أخرى:11

12 NSFR التزامات مشتقات   

كافة االلتزامات األخرى وحقوق الملكية غير المدرجة في الفئات 13
112٬93170٬968   السابقة 

287٬066   إجمالي )التمويل المستقر المتاح(14

   بند التمويل المستقر المتاح 

15NSFR إجمالي األصول السائلة عالية الجودة    

    ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى ألغراض تشغيلية 16

28٬5122٬19389٬862135٬761199٬139قرض وأوراق مالية عاملة:17

قروض عاملة لمؤسسات مالية مضمونة مقابل أصول سائلة عالية الجودة 18
-     المستوى 1 

قروض عاملة لمؤسسات مالية مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة خارج 19
-     المستوى 1، وقروض عاملة غير مضمونة لمؤسسات مالية

20
قروض عاملة لشركات غير مالية وقروض إلى العمالء األفراد والشركات 
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   التزامات المشتقات NSFR  قبل خصم هامش التغير 30
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286٬518    إجمالي التمويل المستقر المتاح33

100٬19    صافي معدل التمويل المستقر )%(  34

٣٠٦٣٠٧



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

مخاطر السوق  7-٥
مخاطــر الســوق هــي تلــك المخاطــر التــي تنشــأ مــن التغيــرات فــي معــدالت الربــح ومعــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الســلع. الغــرض مــن إدارة مخاطــر 
الســوق هــو إدارة والســيطرة علــى التعــرض لمخاطــر الســوق فــي حــدود معاييــر مقبولــة فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه الحصــول علــى أفضــل عائــد فــي ظــل 

المخاطــر.
مخاطر السوق مالئمة لألنشطة المصرفية واألنشطة التجارية ولكن قياسها وإدارتها قد تختلف حسب تلك األنشطة.

يقــوم صحــار اإلســالمي بقيــاس ومراقبــة مخاطــر الســوق فــي محفظتــه باســتخدام أســاليب مناســبة مثــل وضــع حــدود علــى مراكــزه المفتوحــة للعمــالت األجنبيــة 
بالرغــم مــن أنهــا غيــر جوهريــة. 

٥-7-1  مخاطر السوق في مجال المتاجرة
تتضمن مخاطر السوق عدة مخاطر ولكن العناصر الرئيسية هي مخاطر معدل األرباح ومخاطر تحويل العملة األجنبية.

يتــم القيــام بأعمــال الخزينــة ضمــن حــدود مخاطــر ســوق معتمــدة. ويعــد ضمــان توفــر هيــكل حــدود مخاطــر ســوق مالئــم فــي كل األوقــات لتنظيــم األعمــال مــن 
مســؤولية الخزينــة.

تم وضع القيود لـ:
	yمخاطر العمالت األجنبية  
	yمعدل مخاطر العائدات  
	yمنتجات تعامل معتمدة  
	yعمالت تعامل معتمدة  
	yحد أقصى للفترة  

تعقــد لجنــة األصــول وااللتزامــات اجتماعــات دوريــة لمناقشــة عــدم اتســاق األصــول وااللتزامــات وتقيــم مخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر 
الســيولة التــي يتعــرض لهــا صحــار اإلســالمي، لغــرض اتخــاذ الخطــوات الكفيلــة بــإدارة مثــل هــذه المخاطــر. ومــع توجيهــات لجنــة األصــول وااللتزامــات، يقــوم قســم 

الخزينــة بالبنــك بــإدارة مخاطــر معــدالت الفوائــد ومخاطــر العمــالت األجنبيــة التزامــًا بتوجيهــات السياســة التــي توضــح الحــدود المناســبة.
عبء رأس المال لمخاطر السوق المختصة مبين أدناه: 

ريال ُعماني باآلالف

- مخاطر مركز معدل األرباح

-مخاطر مركز حقوق الملكية                                                                                            

1٫118مخاطر العمالت األجنبية                                                                                     

- مخاطر السلع                                                                                                  

مخاطر العملة  ٢-7-٥
مخاطــر العمــالت هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن تقلــب قيمــة األداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي معــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة. قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود 
للمراكــز المفتوحــة الكليــة وللمراكــز المفتوحــة لــكل العملــة. تتضمــن حــدود المراكــز المفتوحــة مراكــز مفتوحــة مبيتــة ومراكــز مفتوحــة لحظيــة. يتــم رصــد المراكــز 

المفتوحــة علــى نحــو يومــي ويتــم اســتخدام اســتراتيجيات تغطيــة لضمــان المحافظــة علــى المراكــز فــي إطــار الحــدود الموضوعــة. 

مخاطر التشغيل  8-٥
تعــرف المخاطــر التشــغيلية بأنهــا مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة الناشــئة عــن عــدم كفايــة أو فشــل فــي العمليــات الداخليــة للبنــك أو الموظفيــن 
واألنظمــة أو مــن العوامــل الخارجيــة. تنشــأ المخاطــر التشــغيلية نظــراً لعــدة أســباب مرتبطــة بعمليــات النافــذة وموظفيهــا وتقنياتهــا وبنيتهــا التحتيــة ومــن 

العوامــل الخارجيــة وال تتضمــن مخاطــر غيــر مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة.
ــم الحصــول علــى إيجابيــات  تبنــت النافــذة سياســات وإجــراءات مشــابهة للتخفيــف مــن المخاطــر التشــغيلية كتلــك المعتمــدة مــن قبــل المكتــب الرئيســي. ت
عمليــات المركــز الرئيســي وبنيتــه التحتيــة بااللتــزام باإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية. وتعــد السياســات حــول العمليات التالية مشــابهة لسياســات 

المركــز الرئيســي:
	yإطار عمل وسياسات المخاطر التشغيلية
	yالمعايير الدنيا للمخاطر التشغيلية
	yCOSO إطار الرقابة الداخلية بما يتماشى مع معايير
	yإطار عمل وسياسة إدارة مخاطر االحتيال بما يتماشى مع أنظمة البنك المركزي الُعماني
	yإطار عمل وسياسات إدارة استمرارية األعمال
	yخطط استمرارية العمل، وخطط التعافي من الكوارث وإدارة األزمات

وعــالوًة علــى ذلــك، لــدى النافــذة موظــف التــزام متفــرغ مســؤول عــن ضمــان االلتــزام باإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية ومبــادئ الشــريعة والقوانيــن 
والتنظيمــات المعتمــدة.  

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

إستمرارية األعمال  ٥-٩

ــك  ــا. يتضمــن ذل ــا وموظفين ــر المحتمــل علــى النافــذة وعمالئن أنشــأ صحــار اإلســالمي برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال المصمــم لتقليــل انقطــاع الخدمــة والتأثي

سياســة إدارة اســتمرارية األعمــال التــي وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة مــع خطــط مكتوبــة الســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث واإلجــراءات التــي تخضــع لمراجعــة 

مســتقلة لفتــرة. علــى الرغــم مــن أن التفاصيــل المحــددة لترتيبــات إدارة اســتمرارية األعمــال الخاصــة بنــا ســرية ألســباب أمنيــة، إال أن صحــار اإلســالمي يحتفــظ بخطــط 

إســتمرارية األعمــال التــي تتنــاول ســيناريوهات المخاطــر واألحــداث ذات النطــاق المتنــوع بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فقــدان الخدمــات أو البنيــة 

التحتيــة أو رفــض الوصــول أو اإلنترنــت. الهجــوم واألوبئــة واألزمــات اإلقليميــة.

  تركــز خطــط إســتمرارية األعمــال فــي صحــار اإلســالمي علــى الحفــاظ علــى العمليــات الحيويــة، بمــا فــي ذلــك الخزينــة ورأس المــال والســيولة وخدمــات الدفــع، ممــا 

يوفــر للعمــالء وصــوالً غيــر منقطــع إلــى أموالهــم والحفــاظ علــى اتصــاالت فعالــة مــع عمالئنــا وموظفينــا وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن ".

تــم االنتهــاء بنجــاح مــن اختبــار إدارة اســتمرارية األعمــال لصحــار اإلســالمي لعــام ٢0٢1 ضمــن نطــاق محــدد، ومــع ذلــك فــإن النافــذة ســتضمن التحســين المســتمر 

لعمليــات البنــك بأكملهــا. تتــم مراجعــة واختبــار خطــط إســتمرارية األعمــال و خطــط إســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث علــى األقــل ســنوًيا. يتــم تتبــع أي 

مجــاالت للتحســين يتــم تحديدهــا لضمــان القــرار المناســب وتحديــث خططنــا والبنيــة التحتيــة حســب االقتضــاء

تماشــيًا مــع مبــادئ صحــار الدوليــة الحتــواء جائحــة كوفيــد - 1٩، يعطــي صحــار اإلســالمي أهميــة قصــوى لصحــة وســالمة جميــع موظفيهــا وعمالئهــا. وقــد تحقــق 

ذلــك مــن خــالل ضمــان توفيــر تجربــة مصرفيــة آمنــة للعمــالء حيــث تــم تســليط الضــوء علــى جميــع القــدرات الرقميــة للبنــوك فــي حمــالت لتحفيــز العمــالء علــى 

االســتخدام غيــر العــادي للقنــوات البديلــة لمتطلباتهــم المصرفيــة.

خــالل عــام ٢0٢1 وأثنــاء انتشــار الوبــاء، شــهد صحــار الســتمرارية األعمــال اإلســالمية العمــل بكامــل طاقتــه. أثبــت االختبــار المنتظــم للبرنامــج أنــه فعــال للغايــة. علــى 

غــرار جميــع األنشــطة األخــرى فــي النافــذة، يســتمر تحســين برنامــج اســتمرارية األعمــال بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة التــي تشــمل مراجعــة خطــط 

اســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث ســنوًيا علــى األقــل. تمكــن مثــل هــذه المراجعــات المنتظمــة البنــك مــن معالجــة المجــاالت المتعلقــة بالتحســينات مــن 

خــالل وضــع الخطــط المناســبة، ومتطلبــات البنيــة التحتيــة والمــوارد الالزمــة لضمــان مســتوى عــاٍل مــن النضــج مــع معالجــة عواقــب جائحــة كوفيــد - 1٩ بمــا يتماشــى 

مــع إرشــادات إدارة اســتمرارية األعمــال.

وتجــدر اإلشــارة أيًضــا إلــى أنــه تــم اتبــاع خطــة االســتجابة الطارئــة للتصــدي للوبــاء فــي جميــع نقــاط االتصــال بالمنظمــة. لقــد كان البنــك علــى اســتعداد تــام للعمــل 

عــن بعــد لزيــادة قدراتــه لتقديــم خدمــات مصرفيــة سلســة لعمالئــه الكــرام مــع مســتوى عــاٍل مــن معاييــر الجــودة والســالمة.

مخاطر تجارية متنقلة  1٥-٠

تشــير المخاطــر التجاريــة المنتقلــة لحجــم المخاطــر التــي تحــول للمســاهمين للتخفيــف مــن تحمــل حامــل حســاب االســتثمار بعــض أو كافــة المخاطــر والتــي 

يتعرضــون لهــا تعاقديــًا فــي عقــود المضاربــة. 

ــي للمخاطــر الناشــئة مــن األصــول التــي  ــر إجمال ــر المقيــدة ألث ــة حســابات االســتثمار غي ــح وتحمــل الخســارة(، يتعــرض حمل ــة )مشــاركة الرب ضمــن عقــود المضارب

يســتثمرون أموالهــم فيهــا، ولكــن نافــذة صحــار اإلســالمي تديــر هــذه المخاطــر مــن خــالل المخاطــر التجاريــة المنتقلــة. 

يتــم تحقيــق مشــاركة المخاطــر بتشــكيل واســتخدام عــدة احتياطيــات مثــل احتياطــي مســاواة األربــاح وبتســوية حصــة أربــاح نافــذة صحــار اإلســالمي لتســهيل 

العائــدات مســتحقة الدفــع لحملــة حســابات االســتثمار مــن التعــرض لتذبــذب فــي إجمالــي العائــدات الناشــئ عــن المخاطــر البنكيــة وبالتالــي للتمكيــن مــن دفــع 

العائــدات التنافســية فــي الســوق. تمــت مناقشــة احتياطــي مســاواة األربــاح بالتفصيــل أعــاله. 

تديــر نافــذة صحــار اإلســالمي المخاطــر التجاريــة المنتقلــة كمــا هــو محــدد فــي سياســة توزيــع األربــاح. تتنــازل النافــذة عــن أتعابهــا فــي حالــة حــدوث المخاطــر التجاريــة 

المنتقلــة. تديــر النافــذة معــدل الربــح مــع النوافــذ االســالمية األخــرى بتشــغيل بنــوك إســالمية/ تجاريــة فــي الســلطنة.

لم تنشئ النافذة أي احتياطيات وبالتالي لم يتم عرض تحليل متعلق بها. 

٣٠٨٣٠٩



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تقييم التعرض للمخاطر  )تابع(  .٥

المخاطر الخاصة بالعقود   11-٥

يتعــرض األصــل فــي كل نــوع مــن التمويــل اإلســالمي إلــى مزيــج متنــوع مــن مخاطــر االئتمــان والســوق وبالتالــي تنشــأ الحاجــة إلــى تخصيــص رأس المــال مقابــل 
تعرضــات المخاطــر. 

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، تحمــل األصــول الماليــة مخاطــر ائتمــان فقــط وبالتالــي يتــم تخصيــص رأس المــال وفقــًا للتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. 
إن مزيــج المنتجــات الحالــي ال يغيــر مــن طبيعــة المخاطــر وفقــًا لمرحلــة العقــد. 

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال وفقًا لمختلف فئات المخاطر لكل من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 

ريال ُعماني باآلالف

األصول االئتمانية 
المرجحة بالمخاطر

متطلبات رأس 
المال

12٬3511٬359مديونيات المرابحة

63٬9237٬032اإلجارة المنتهية بالتمليك

80٬1308٬814استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

62٬0936٬830المشاركة المتناقصة

485تمويل قرض حسن

44٬1534٬857وكالة باإلستثمار

43948إيداعات لدى بنوك

6٬702737استثمارات

14٬4221٬586خدمات أخرى 

16٬8181٬850خارج الميزانية العمومية 

301٬07833٬119

الحوكمة الشرعية   ٦
تــم تطبيــق هيكلــة إدارة شــرعية فــي النافــذة ويتمثــل الهــدف الرئيســي منهــا فــي التحقــق مــن االلتــزام بالشــريعة فــي جميــع األوقــات. فيمــا يلــي أهــم عناصــر 

هيكلــة اإلدارة الشــرعية للنافــذة:
مجلس الرقابة الشرعية:  )1

٢(  المراجــع الداخلــي الــذي يتحمــل المســؤولية الكليــة لتنفيــذ ومراقبــة االمتثــال للشــريعة، ووظائــف التدقيــق والتدريــب الشــرعية وفقــًا لإلطــار التنظيمــي 
اإلســالمية. للصيرفــة  والرقابــي 

االمتثــال للشــريعة )وفــق إرشــادات الفتــاوى الصــادرة عــن مجلــس الرقابــة الشــرعية( ووفــق متطلبــات اإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية يعتبــر إلزاميــًا 
ويتــم تنفيــذه مــن خــالل مراجعــة وموافقــة العقــود واالتفاقيــات والسياســات واإلجــراءات والمنتجــات والتقاريــر )حســابات توزيــع األربــاح(، إلــخ.

تقوم النافذة بالتحقق من تنفيذ عمليات نافذة الصيرفة اإلسالمية على نحو يتمثل للشريعة ويخضع لمتطلباتها من خالل اتباع السياسات واإلجراءات التالية:
تطبيــق إطــار شــرعي وفقــًا لمتطلبــات اإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية ومعاييــر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة   أ( 

اإلسالمية واإلرشادات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الرقابة الشرعية.  
توزيع الواجبات والوظائف الرئيسية. يتم تكليف مدير تنفيذي مستقل بمسؤولية االمتثال والتدقيق الشرعي.  ب( 

 ج(  تطبيــق أدلــة ووثائــق للسياســات واإلجــراءات فيمــا يتعلــق بمنتجاتنــا وعملياتنــا واالمتثــال والتدريــب والضوابــط الداخليــة وتوفيرهــا للموظفيــن 
. لمعنييــن ا

يتم تقديم تقارير التدقيق الشرعي لمجلس الرقابة الشرعية وفقًا للخطة السنوية المتفق عليها.   د( 
يتم االحتفاظ بأصول نافذة الصيرفة اإلسالمية بشكل منفصل ومميز عن األصول التقليدية. هـ( 

ال يمكن للنافذة ايداع أموال لدى البنوك التقليدية بما في ذلك بنك صحار. و( 
ز(  تقوم إدارة النافذة بالتحقق من أن الموظفين في أقسام رئيسية معينة يتبعون رؤساء أقسامهم في تسلسل هرمي ينتهي عند رئيس النافذة. 

لدى النافذة موظفون مخصصون ألقسام األعمال مثل األفراد والشركات والخزانة، إلخ وهم يتبعون رئيس الصيرفة اإلسالمية.  ح( 
إن النظام البنكي األساسي المعتمد لدى النافذة قادر على مراعاة الطبيعة الفريدة لعقود ومعامالت وعمليات الصيرفة اإلسالمية.    ط( 

يتم تطبيق عمليات التدقيق الشرعي على أساس ربع سنوي بموجب اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية وترفع إلى مجلس الرقابة الشرعية 
لمراجعتها وإصدار التوجيهات بشأنها. أصدر مجلس الرقابة الشرعية تقريره السنوي لسنة ٢0٢1 حول االمتثال الشرعي للنافذة، ولم يتضمن التقرير وجود أي 

مخالفات ولم يوجه أي مبالغ إلى الحساب الخيري.

الحوكمة الشرعية )تابع(  .٦

نبذة عن مجلس الرقابة الشرعية   1-٦ 

يشرف المراجع الشرعي الداخلي على خطط التدريب الشرعي للطرف المرخص. تم تنظيم برنامج تدريبي للموظفين خالل العام ٢0٢1. 

تم اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة مع مجلس الرقابة الشرعية في إيضاحات البيانات المالية.

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري )رئيس مجلس الرقابة الشرعية(

نــال الشــيخ عــزان بــن ناصــر بــن فرفــور العامــري علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الدراســات اإلســالمية وتخصــص  فــي القضــاء، وقــد عمــل الشــيخ عــزان بــن ناصــر 

فرفــور العامــري ســكرتيًرا لمفتــي ســلطنة ُعمــان فــي قســم الفتــوى منــذ عــام ٢001، ولديــه خبــرة واســعة فــي أحــكام الشــريعة وذلــك بعــد أن شــارك فــي العديــد مــن 

الــدورات فــي تلــك المجــاالت باإلضافــة الــى عــدد مــن ورش العمــل والمؤتمــرات ذات الصلــة.

الدكتور مدثر صديقي )نائب رئيس مجلس الرقابة الشرعية(

ــون مــن كليــة شــيكاغو كينــت  ــال درجــة الدكتــوراه فــي القان ــر صديقــي خبيــر مشــهور عالميــا فــي الدراســات اإلســالمية والقوانيــن الغربيــة. قــد ن الدكتــور مدث

للقانــون، الواليــات المتحــدة األمريكيــة وشــهادة ماجســتير فــي القانــون مــن كليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد، الواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ وأكمــل دراســات إســالمية 

مــن الجامعــة اإلســالمية فــي المدينــة المنــورة بالمملكــة العربيــة الســعودية. وهــو عضــو فــي لجنــة معاييــر الشــريعة اإلســالمية الخاصــة بـــ AAOIFI وفــي المجمــع 

الفقهــي ألمريــكا الشــمالية. وهــو باحــث فــي أكاديميــة البحــوث الشــرعية الدوليــة للتمويــل اإلســالمي فــي ماليزيــا. يحظــى الدكتــور مدثــر بخبــرة تمتــد إلــى مــدة 

ــا فــي تقديــم االستشــارات الشــرعية والقانونيــة، و فــي التوثيــق المصرفــي اإلســالمي، والبحــوث، والمحاضــرات والتحكيــم ألكثــر مــن 40 منظمــة  أكثــر مــن ٣0 عاًم

وجامعــات ومراكــز بحثيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

الشيخ المعتصم سعيد المعولي )عضو مجلس الرقابة الشرعية(

المعتصــم ســعيد المعولــي هــو مشــرف دينــي يعمــل فــي مركــز الدراســات الُعمانيــة بجامعــة الســلطان قابــوس. حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الدراســات 

اإلســالمية مــن جامعــة برمنغهــام عــام ٢016. ألــف المعتصــم سلســلة مــن ســبعة مجلــدات فــي الفقــه اإلســالمي تســمى المعتمــد، بمــا فــي ذلــك المجلــد الســادس 

فــي المعامــالت الماليــة اإلســالمية والســابع فــي الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية. فــي عــام ٢016 نشــر كتابــه باللغــة اإلنجليزيــة مقــاالت عــن الدراســات اإلباضيــة. فــي 

فبرايــر ٢01٧، نشــر ترجمتــه للمجلــد األول "فقــه الصــالة الموثــوق بــه" مــن العربيــة إلــى اإلنجليزيــة. فــي عــام ٢01٩، ترجــم أيًضــا "مســيحيون فــي ُعمــان" مــن اإلنجليزيــة 

إلــى العربيــة. قــدم المعتصــم بعــض األوراق األكاديميــة فــي بعــض المؤتمــرات الدوليــة فــي الدراســات اإلســالمية، بمــا فــي ذلــك TIMES ٢01٧ فــي جامعــة برمنغهــام 

و BRISMES ٢01٨ فــي King’s College London و BRISMES ٢01٩ فــي جامعــة ليــدز.

الشيخ فهد محمد هالل الخليلي )عضو مجلس الرقابة الشرعية(

تخــرج الشــيخ فهــد مــن جامعــة فلوريــدا أتالنتيــك بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وبعــد ذلــك التحــق بالبنــك المركــزي الُعمانــي، حيــث كان عضــوا مــن قســم الخزينــة 

واالســتثمار. بعــد ذلــك انضــم الشــيخ فهــد إلــى شــركة المدينــة لالســتثمار حيــث أصبــح نائــب المديــر العــام للخدمــات المصرفيــة االســتثمارية. وشــملت مســؤولياته 

الرئيســية إدارة المحافــظ، وترويــج مشــروعات غرينفيلــد والتعامــل مــع األفــراد ذوي المــالءة الماليــة العاليــة. ومؤخــرا، قــام الشــيخ فهــد بتأســيس شــركة بيــت البيــان 

لالســتثمار، والتــي تركــز علــى بنــاء عالقــات طويلــة األمــد مــن خــالل تقديــم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية والخدمــات االستشــارية.

مكافآت مجلس الرقابة الشرعية     ٦-٢

ريال ُعماني باآلالف           

اإلجمالي أتعاب الجلسة  مكافآت

16.940 1.540 15.400 الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

13.090 1.540 11.550 د. مدثر صديقي

9.240 1.540 7.700 الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

9.240 1.540 7.700 الشيخ المعتصم سعيد المعولي

48٬510 6٬160 42٬350

٣١٠٣١١



سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر ٢٠٢١
ي ٣١ دي

كما ف

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

الحوكمة الشرعية )تابع(  .٦
اجتماعات وحضور مجلس الرقابة الشرعية    ٦-٣

6 أكتوبر 92021 يونيو 112021 فبراير 282021 يناير 2021أسماء أعضاء مجلس الرقابة الشرعية
عدد االجتماعات 

التي تم 
حضورها

4د. مدثر صديقي

4الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

4الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

4الشيخ المعتصم سعيد المعولي**

المسؤولية االجتماعية للشركات  .7

تقوم "صحار اإلسالمي" بتنفيذ برنامج توعية العمالء حول الخدمات المصرفية اإلسالمية، كما تدعم أنشطة تضمن االمتثال للشريعة اإلسالمية.

إفصاحات أخرى  .8

 :)IBRF( فيما يلي اإلفصاحات المطلوبة بموجب اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية

	y.لم يكن هناك أي خلط بين األموال

	y.كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1، يوجد مبلغ ٣٣0 ريال ُعماني مستحق السداد للمكتب الرئيسي

	y .لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خالل السنة

ت
صول وااللتزاما

سية األ
سا

قائمة ح

ق 1 
المرف

ف
ي باآلال

ريال ُعمان

صول وخارج 
ت الواردة، أ

دفقا
الت

عمومية
الميزانية ال

هر 
ش

ى 
حت

د
واح

٣-1 
هر

ش
أ

٣-٦ 
هر

ش
أ

1٦-٢ 
هرًا

ش
دة 

سنة واح
ن

سنتي
ى 

إل
٢-٣ 

ت
سنوا

٣-٤ 
ت

سنوا
٤-٥ 

ت
سنوا

7-٥ 
ت

سنوا
1٠-7 

ت
سنوا

1٥-1٠ 
سنة

 ٢٠-1٥ 
سنة

ن
أكثر م

سنة 
 ٢٠

سية 
سا

ال ح
ها

ل
ي

اإلجمال

 

صندوق
ي ال

نقد ف
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3٬328
3٬328

ي
ك المركزي الُعمان

ودائع لدى البن
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5٬783
5٬783

ي/ 
س

ن المركز الرئي
ستحقة م

صدة م
أر

ت التابعة/الفروع
شركا

ال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ك أخرى
ن بنو

ستحقة م
صدة م

أر
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2٬193
2٬193

ت
ستثمارا

ا
-

-
-

-
٣٬٩٧1

6٬702
10٬112

5٬012
2٬716

-
-

-
-

-
28٬512

ت اإلذنية
سندا

ت وال
كمبياال

ال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ف
شو

ك
ى الم

ت عل
سحوبا

م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ف
سل

ض و
قرو

144٬611
54٬112

95٬142
24٬404

1٬593
-

-
-

19
111

252
343

947
13٬254

334٬788

ض المتعثرة 
القرو

-
-

-
-

-
-

-
-

667
-

-
-

-
-

667

صول ثابتة
أ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
697

697

ن الفروع 
ت بي

ي المعامال
صاف

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ستحقة
فائدة م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

صول أخرى
أ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2٬022

2٬022

ت فورية وآجلة 
شتريا

م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت 
مبادال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

عقود آجلة 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت 
خيارا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ى التحديد( 
األخرى )يرج

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ي
اإلجمال

144٬611
54٬112

95٬142
24٬404

5٬564
6٬702

10٬112
5٬012

3٬402
111

252
343

947
27٬277

377٬990

٣١٣ ٣١٢



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر ٢٠٢١
ي ٣١ دي

كما ف

ت 
صول وااللتزاما

سية األ
سا

قائمة ح

ق 1 )تابع(
المرف

ف
ي باآلال

ريال ُعمان

صول وخارج 
ت الواردة، أ

دفقا
الت

عمومية
الميزانية ال

هر 
ش

ى 
حت

د
واح

٣-1 
هر

ش
أ

٣-٦ 
هر

ش
أ

1٦-٢ 
هرًا

ش
دة 

سنة واح
ن

سنتي
ى 

إل
٢-٣ 

ت
سنوا

٣-٤ 
ت

سنوا
٤-٥ 

ت
سنوا

7-٥ 
ت

سنوا
1٠-7 

ت
سنوا

1٥-1٠ 
سنة

 ٢٠-1٥ 
سنة

ن
أكثر م

سنة 
 ٢٠

سية 
سا

ال ح
ها

ل
ي

اإلجمال

ودائع جارية 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

101.472
101.472

ودائع توفير
41.٩٣0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
41.930

ل
ودائع ألج

6.٥6٣
14.٥4٣

41.٥6٨
٢٥.٨00

٣0.60٣
٧.00٢

٩.٨٩٧
٢.00٨

-
-

-
-

-
-

1٣٧.٩٨4
ودائع أخرى

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1.357

1.357
ي / 

س
ى المركز الرئي

ستحقة إل
صدة م

أر
ت التابعة/الفروع

شركا
ال

1٥.00٢
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

15.002
ك أخرى 

ى بنو
ستحقة إل

صدة م
أر

1٧.0٣4
-

-
1٩.٣٣٧

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٣6.٣٧1
ت ايداع

هادا
ش

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ض اخرى

قرو
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ن الفروع
ت بي

ي معامال
صاف

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ستحقة الدفع

فواتير م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ستحقة الدفع
قائدة م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ت )أخرى( 

صا
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت فورية وآجلة
مبيعا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
س المال

رأ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٣1.٥00
٣1.٥00

ت
طيا

احتيا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٢.٧1٧
٢.٧1٧

══════ ═════
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6.٩٩٣
6.٩٩٣

ديون ثانوية 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

سنة الحالية( 
سارة ال

أخرى )ربح/خ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

عقود آجلة 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت 
مبادال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ت 

خيارا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ل 
ت قابلة للتحوي

سندا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت أخرى
التزاما

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
٢.664

٢.664

ي
اإلجمال

80.529
14.543

41.568
45.137

30.603
7.002

9.897
2.008

-
-

-
-

-
146.703

377.990

الفجوة 
64.082

39.569
53.574

)20.733(
)25.039(

)300(
215

3.004
3.402

111
252

343
947

)119.426(
-

الفجوة التراكمية
64٬082

103٬651
157٬225

136٬492
111٬453

111٬153
111٬367

114٬371
117٬773

117٬884
118٬136

118٬479
119٬426

-
-

التعرض لمخاطر معدل األرباح - المرفق ٢

2021

ريال ُعماني باآلالف

8٬007صافي دخل أرباح

40٬516رأس المال 

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٥٠ نقطة أساس

555٬19تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٥0 نقطة أساس

6٬93نسبة التأثير على صافي األرباح ٪

1٬37نسبة التأثير على رأس المال ٪

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع 1٠٠ نقطة أساس

1٬110٬39تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع 100 نقطة أساس

13٬87نسبة التأثير على صافي األرباح ٪

2٬74نسبة التأثير على رأس المال ٪

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

2٬220٬78تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٢00 نقطة أساس

27٬74نسبة التأثير على صافي األرباح

5٬48نسبة التأثير على رأس المال

٣١٥ ٣١٤



سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر ٢٠٢١
ي ٣١ دي

كما ف

سالمية 
صيرفة اإل

ي لل
ي والرقاب

ظيم
طار التن

د بازل ٢ و ٣ لإل
طبقًا لقواع

ظامية 
ت الن

صاحا
اإلف

سمبر ٢٠٢١
ي ٣١ دي

كما ف

 
ت 

صول وااللتزاما
ق األ

ستحقا
قائمة ا

ق ٢
المرف

ف
ي باآلال

ريال ُعمان

عمومية(
صول وخارج الميزانية ال

ت واردة )أ
دفقا

ت
هر 

ش
ى 

حت
د

واح
 ٣-1

هر
ش

أ
 ٣-٦

هر
ش

أ
٦-٩

هر
ش

 أ
 1٩-٢

هرًا
ش

 ٣-1
ت

سنوا
 ٣-٥

ت
سنوا

ن ٥ 
أكثر م

ت
سنوا

ي
اإلجمال

صندوق
ي ال

نقد ف
3٬328

3٬328

ي
ك المركزي الُعمان

ودائع لدى البن
514

692
1٬106

303
727

949
448

1٬044
5٬783

ت التابعة/الفروع 
شركا

ي / ال
س

ن المركز الرئي
ستحقة م

صدة م
أر

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ك أخرى
ن بنو

ستحقة م
صدة م

أر
2٬193

-
-

-
-

-
-

-
2٬193

ت
ستثمارا

ا
3٬244

3٬244
3٬244

-
-

11٬053
5٬012

2٬716
28٬512

ت اإلذنية.
سندا

ت وال
كمبياال

ال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ف
شو

ك
ى الم

ت عل
سحوبا

م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ف
سل

ض و
قرو

48٬212
3٬923

3٬286
4٬890

4٬377
38٬639

41٬843
189٬618

334٬788

ض المتعثرة 
القرو

-
167

-
-

500
667

صول ثابتة
أ

-
-

-
-

-
-

-
697

697

ن الفروع 
ت بي

ي المعامال
صاف

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ستحقة
فائدة م

-
-

-
-

-
-

-
-

-

صول أخرى 
أ

2٬022
-

-
-

-
-

-
-

2٬022

ت فورية وآجلة
شتريا

م
79٬118

61٬023
-

-
-

-
-

-
140٬140

ت
مبادال

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ت 
خيارا

-
-

-
-

-
-

-
-

-

شراء 
سترداد إعادة ال

ا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت ائتمانية ملزمة
طا

ارتبا
50٬000

-
-

-
-

-
-

-
50٬000

ضمان وقبول
ت ائتمان و

طابا
خ

1
٣4٥

1٬1٥6
1٬٣٥0

٣٢4
53

-
41

3٬270

ت
سلفيا

ل وال
ف والتموي

شو
ك

ى الم
ب عل

سح
ن ال

ستخدم م
الجزء غير الم

5٬388
8٬399

548
511

716
843

23
-

16٬428

ض ثانوية(
سحوبة )قرو

ت غير م
ضا

تعر
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ي
اإلجمال

194٬020
77٬626

9٬340
7٬054

6٬311
51٬537

47٬326
194٬616

587٬828

 
ت 

صول وااللتزاما
ق األ

ستحقا
قائمة ا

ق ٣
المرف

ف
ي باآلال

ريال ُعمان

عمومية(
ت وخارج الميزانية ال

صادرة )التزاما
ت 

دفقا
ت

هر 
ش

ى 
حت

د
واح

 ٣-1
هر

ش
أ

 ٣-٦
هر

ش
أ

٦-٩
هر

ش
 أ

 1٩-٢
هرًا

ش
 ٣-1

ت
سنوا

 ٣-٥
ت

سنوا
ن ٥ 

أكثر م
ت

سنوا
ي

اإلجمال

ودائع جارية
20٬295

20٬295
15٬221

10٬147
10٬147

-
-

25٬368
101٬472

ودائع توفير
2٬097

2٬096
2٬099

2٬096
2٬096

10٬479
10٬480

10٬487
41٬930

ل
ودائع ألج

5٬713
10٬871

35٬857
2٬310

22٬691
35٬120

11٬032
14٬390

137٬984
ودائع أخرى 

404
147

-
-

5
278

523
-

1٬357
ت تابعة/ فروع

شركا
ي/ 

س
ى المركز الرئي

ستحقة إل
صدة م

أر
15٬002

-
-

-
-

-
-

-
15٬002

ك أخرى 
ى بنو

ستحقة إل
صدة م

أر
17٬034

-
-

19٬337
-

-
-

-
36٬371

ت إيداع 
هادا

ش
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت أخرى 
سلفيا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ن الفروع 

ت فيما بي
ي المعامال

صاف
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ستحقة الدفع 
فواتير م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ستحقة الدفع

فائدة م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت 
ستثمارا

ض قيمة إ
ض وإنخفا

سائر الفرو
ف خ

ص بخال
ص

مخ
٢٬664

-
-

-
-

-
-

-
2٬664

ت أخرى
التزاما

79٬118
61٬023

-
-

-
-

-
-

140٬140
ت فورية وآجلة 

مبيعا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت 
مبادال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ت 

خيارا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

شراء 
إعادة ال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ضمان وقبول

ت ائتمان و
طابا

خ
408

1٬630
1٬061

141
18

12
-

-
3٬270

ت ائتمانية ملزمة
طا

ارتبا
-

-
-

-
-

50٬000
-

-
50٬000

ل 
ف والتموي

شو
ك

ى الم
ب عل

سح
ن ال

ستخدم م
الجزء غير الم

ت
سلفيا

وال
6٬018

8٬689
705

562
311

120
23

-
16٬428

ى التحديد(
األخرى )يرج

-
-

-
-

-
-

-
-

-
س المال

رأ
-

-
-

-
-

-
-

31٬500
31٬500

ت
طيا

احتيا
-

-
-

-
-

-
-

2٬717
2٬717

أرباح محتجزة
-

-
-

-
-

-
-

6٬993
6٬993

ديون ثانوية 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

سنة الحالية(
سارة ال

األخرى )ربح/خ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ض ثانوية(
سحوبة )قرو

ت غير م
ضا

تعر
ل 

ت قابلة للتحوي
سندا

ي
اإلجمال

148٬752
104٬750

54٬943
34٬593

35٬268
96٬009

22٬058
91٬455

587٬828
ت التراكمية

االلتزاما
148٬752

253٬502
308٬445

343٬038
378٬306

474٬315
496٬373

587٬828
-

الفجوة
٤٥٬٢٦8

)27٬125(
)45٬603(

)27٬539(
)28٬957(

)44٬472(
25٬268

103٬161
-

الفجوة التراكمية
45٬268

18٬143
)27٬460(

)54٬999(
)83٬956(

)128٬429(
)103٬161(

-
-

ت التراكمية
ن االلتزاما

سبة م
الفجوة التراكمية كن

30٬43
7٬16

)8٬90(
)16٬03(

)22٬19(
)27٬08(

)20٬78(
-

-
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اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠٢1

ريال ُعماني باآلالف الخطوة 1:  

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠٢1

ريال ُعماني باآلالف الخطوة 1:  

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠٢1

ريال ُعماني باآلالف الخطوة ٢:  

الميزانية العمومية كما في 
القوائم المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢٠٢1

وفقًا لنطاق التجميع النظامي
الرقمكما في ديسمبر ٢٠٢1

األصول

9٬111  9٬111  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

2٬193  2٬193  أرصدة لدى البنوك وأموال تحت الطلب على المدى القصير

28٬512  28٬512  االستثمارات:

9٬732  9٬732  من ضمنها محتفظ بها حتى االستحقاق

مستبعدة من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

NA  NA  استثمارات في كيانات تابعة

NA  NA  استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

NA  NA  من ضمنها متاحة للبيع

NA  NA  "مستبعدة من استثمارات متاحة للبيع: استثمارات في شركات تابعة"

NA  NA  استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

18٬780  18٬780  محتفظ بها للمتاجرة

321٬950  321٬950  "قروض وسلف"

-   من ضمنها:

-    -    قروض وسلف لبنوك محلية

-    قروض وسلف لبنوك غير محلية

309٬011  309٬011  قروض وسلف لعمالء محليين

-    قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات محلية

-    -    قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات خارجية

12٬939  12٬939  قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

    تمويل من نافذة الصيرفة اإلسالمية

697  697  أصول ثابتة

13٬511  13٬511  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

375٬974  375٬974  إجمالي األصول

 
 

الميزانية العمومية كما في 
القوائم المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢٠٢1

وفقًا لنطاق التجميع النظامي
كما في ديسمبر ٢٠٢1

األصول

 ٩٬111  ٩٬111 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

 -    -   شهادات إيداع

 ٢٬1٩٣  ٢٬1٩٣ مستحق من بنوك

 ٣٢1٬٩٥0  ٣٢1٬٩٥0 قروض وسلف

 ٢٨٬٥1٢  ٢٨٬٥1٢ استثمارات في أوراق مالية

 -    -   قروض وسلف للبنوك

 6٩٧  6٩٧ الممتلكات والمعدات

 -    -   أصول ضريبة مؤجلة

 1٣٬٥11  1٣٬٥11 أصول أخرى

 ٣7٥٬٩7٤  ٣7٥٬٩7٤ إجمالي األصول

 -    -   االلتزامات

 ٥1٬٣٧٣  ٥1٬٣٧٣ مستحقات للبنوك

 ٢٨٢٬٧4٣  ٢٨٢٬٧4٣ ودائع العمالء

 -    -   شهادات إيداع

 ٢٬664  ٢٬664 التزامات ضريبة جارية ومؤجلة

 -    -   التزامات أخرى

 -    -   ديون ثانوية

 ٣٣6٬٧٨0  ٣٣6٬٧٨0 سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

 -   -  إجمالي االلتزامات

 -   -حقوق المساهمين

 ٣1٬٥00  ٣1٬٥00 رأس المال المدفوع

 -   -عالوة إصدار األسهم

 1٣4  1٣4 احتياطي قانوني

 ٩٨٨  ٩٨٨ احتياطي عام

 4٧٢  4٧٢ احتياطي إنخفاض القيمة

 6٬٩٩٣  6٬٩٩٣ األرباح المحتجزة*

 )٨٩٣( )٨٩٣(تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

 -    -   احتياطي الديون الثانوية

 ٣٩٬1٩٤  ٣٩٬1٩٤ إجمالي حقوق المساهمين

 ٣7٥٬٩7٤  ٣7٥٬٩7٤ مجموع االلتزامات وأموال المساهمين

٣١٨٣١٩



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠٢1

ريال ُعماني باآلالف الخطوة ٢: )تابع( 
الميزانية العمومية كما في 

القوائم المالية المنشورة
كما في ديسمبر ٢٠٢1

 وفقًا لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر ٢٠٢1

-    رأس المال وااللتزامات

31٬500  31٬500  رأس المال المدفوع

-    من ضمنها:

31٬500  31٬500  مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة األولى

-    -    مبلغ مؤهل لرأسمال الفئة اإلضافية األولى

1٬122  1٬122  االحتياطي والفائض

-    من بينها

6٬993  6٬993  األرباح المحتجزة

472  472  احتياطيات أخرى

-    -    تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

-    من بينها:

أ)893( )893( خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات

NA  NA  أرباح من القيم العادلة لالستثمارات

NA  NA  خفض ٥٥٪ من األرباح

39٬194 39٬194  إجمالي رأس المال

282٬743  282٬743  ودائع: 

-    من ضمنها:

-    -    ودائع من البنوك

41٬425  41٬425  ودائع العمالء

-    ودائع من نافذة الصيرفة اإلسالمية

241٬318  241٬318  )ودائع أخرى )يرجى تحديدها( ودائع وكالة

51٬373  51٬373  اقتراضات

-    -    من بينها: من البنك المركزي الُعماني

51٬373  51٬373  من بنوك

-    -    من مؤسسات ووكاالت أخرى

-    -    اقتراضات على شكل سندات وصكوك

-    -    أخرى )ديون ثانوية(

2٬664  2٬664  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 أصول غير ملموسة

375٬974  375٬974  اإلجمالي

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 

مؤهــل لــرأس المــال العــام المصــدر المباشــرة )ويعــادل الشــركات غيــر المســاهمة ( 1
31٬500  مضافــًا إليــه فائــض األســهم

 6٬٩٩٣ األرباح المحتجزة ٢

1٬122  الدخل الشامل االّخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(٣

رأس المــال المصــدر مباشــرة والخاضــع للخــروج مــن فئــة األســهم المشــتركة 1 )ينطبــق 4
-    علــى الشــركات غيــر المســاهمة فقــط(

رأس المــال العــام المصــدر مــن قبــل شــركات تابعــة ومحتفــظ بــه مــن قبــل أطــراف أخــرى ٥
-    )مبلــغ مســموح بــه فــي مجموعــة األســهم العاديــة الفئــة 1(

 ٣٩٬٦1٥ رأسمال عام الفئة 1 قبل التسويات النظامية٦

-    تسويات التقييم الحذر٧

-    الشهرة )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٨

أ )٨٩٣(خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات٩

ب-    سندات مرتبطة باالستثمارات10

 ٣8٬7٢٢ رأس المال العام الفئة 1 )فئة األسهم المشتركة 1(11

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠٢1

ريال ُعماني باآلالف الخطوة ٣:  

٣٢٠٣٢١



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال ُعماني باآلالف

رأسمال األسهم العادية الفئة 1: األدوات واالحتياطيات

 ٣1٬٥00 رأس المال المشترك المؤهل الذي تم إصداره مباشرة )وما يعادلها للشركات غير المشتركة( باإلضافة إلى فائض األسهم ذات الصلة1

 6٬٩٩٣ األرباح المحتجزة٢

 1٬1٢٢ الدخل الشامل االّخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(٣

   - رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج التدريجي من طبقة راس المال العام 1 )ينطبق على الشركات غير المساهمة فقط(4

   - ضخ رأس مال القطاع العام المعفى حتى 1 يناير ٢01٨

   - رأسمال عام مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة راس المال العام الطبقة 1(٥

 ٣٩٬٦1٥ رأسمال عام الطبقة 1 قبل التسويات النظامية٦

رأسمال عام الطبقة 1: التسويات النظامية

تسويات التقييم الحذر٧

   - الشهرة )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٨

   - أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمات الرهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٩

 ٨٩٣ 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 14-٩ من -   

   - أرباح وخسائر نظرًا للتغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة14

   - صافي أصول مكافآت صندوق تقاعد محددة1٥

   - استثمارات في أسهمه الخاصة )إن لم تحتسب مسبقًا بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية العمومية المبلغ عنها(16

   - الحيازة المتقاطعة التبادلية في األسهم العادية1٧

استثمارات في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق 1٨
   - 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 1٩
   - 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٪، صافيًا من التزام الضريبة المتعلق به(٢1

   - مبلغ يتجاوز معدل ٢٢٪1٥

   - منه: استثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية٢٣

   - منه: حقوق خدمات رهن٢4

   - منه: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة٢٥

تسويات تنظيمية وطنية محددة٢6
-تسويات نظامية تطبق على رأسمال عام الطبقة 1 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

   - تسويات نظامية مطبقة على رأسمال عام الطبقة 1 نظرًا لعدم كفاية الطبقة 1 والطبقة ٢ اإلضافية لتغطية الخصم٢٧

 8٩٣ اجمالي التسويات النظامية على رأسمال عام الطبقة ٢81

 ٣8٬7٢٢ رأسمال عام الطبقة ٢٩1

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال ُعماني باآلالف

رأس مال إضافي الطبقة 1 : أدوات

   - أدوات الطبقة االضافية 1 مؤهلة ومصدرة مباشرًة مضافًا إليها فائض األسهم المتعلق بها٣0

   - من ضمنها: مصنف كحقوق ملكية وفقًا للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣1٥

   - من ضمنها: مصنف كالتزامات وفقًا للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣٢6

   - أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الطبقة 1 اإلضافية٣٣

أدوات الطبقة 1 اإلضافية )وأدوات مجموعة رأسمال عام الطبقة 1 غير متضمنة في الصف رقم ٥( 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 لالستبعاد التدريجي٣٥

   - رأس المال اإلضافي - الطبقة  1: قبل التسويات النظامية٣٦

رأس المال اإلضافي - الطبقة  1: التسويات النظامية

   - استثمارات في أدوات الطبقة اإلضافية 1 المملوكة٣٧

   - الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الطبقة اإلضافية ٣٨1

استثمارات رأس المال األعمال المصرفية والتمويل والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق ٣٩
   - حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من معدل ٪10(

استثمارات جوهرية في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي )بالصافي من المراكز قصيرة 40
   - األجل المستحقة(

41

تسويات تنظيمية وطنية محددة
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

اجمالي التسويات النظامية على رأسمال الطبقة -1 اإلضافية ٤٣

   - رأسمال الطبقة -1 اإلضافية ٤٤

 ٣8٬7٢٢ رأسمال الطبقة 1)الطبقة 1= األسهم العادية الطبقة 1 + الطبقة اإلضافية 1(٤٥

رأس مال الطبقة ٢: األدوات والمخصصات

   - مصدر مباشرًة مؤهل ألدوات الطبقة ٢ مضافًا فائض األسهم ذات  الصلة46

   - أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الطبقة 4٧٢

أدوات الطبقة اإلضافية ٢ )وأدوات مجموعة األسهم العادية 1 والطبقة اإلضافية 1 غير مضمنة في الصف ٥ أو ٣4( مصدرة من قبل شركات 4٨
   - تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة الطبقة ٢(

   - من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي4٩

 1٬٧٩4 مخصصات٥0

 1٬7٩٤ رأس مال الطبقة ٢ قبل التسويات النظامية٥1

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية 

ريال ُعماني باآلالف  

٣٢٢٣٢٣



اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلفصاحات النظامية طبقًا لقواعد بازل ٢ و ٣ لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال ُعماني باآلالف   

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

ريال ُعماني باآلالف

رأسمال الطبقة ٢: التسويات النظامية

   - استثمارات في أدوات الطبقة ٢ المملوكة٥٢

   - الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الطبقة ٥٣٢

استثمارات في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بالصافي من الوضع قصير األجل ٥4
   - المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من عتبة ٪10(

٥٥
استثمارات جوهرية في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي )بالصافي من المراكز قصيرة 

األجل المستحقة(
 -   

٥6

 تسويات تنظيمية وطنية محددة 
تسويات نظامية تطبق على الفئة 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(

-

اجمالي التسويات النظامية على رأسمال الطبقة ٥7٢

 1٬7٩٤ رأسمال الطبقة ٥8٢

 ٤٠٬٥1٦ إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال= الطبقة 1 + الطبقة ٢(٥٩

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(

-

 ٣٢٠٬7٤٦ إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر )٦٠أ+٦٠ب+٦٠ج(٦٠

 ٣01٬٧٢٩ من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان60أ

 4٬٥1٣ من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر السوق60ب

 14٬٥0٥ من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل60ج

معدالت رأس المال

1٢٬0٧معدل راسمال عام الطبقة 1 )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(61

1٢٬0٧معدل الطبقة 1 )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(6٢

1٢٬6٣مجموع  رأس المال )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(6٣

متطلبات االحتياطي الخاصة بالمؤسسة )متطلبات أسهم عادية الطبقة 1 مضافًا احتياطي حماية رأس المال مضافًا متطلبات االحتياطي 64
٩٬٥0٪ضد التقلبات الدورية مضافًا متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(

٢٬٥0٪من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال6٥

من ضمنها: متطلبات احتياطي ضد التقلبات الدورية للبنك66

من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال6٧

أسهم عادية الطبقة 1 متاح للوفاء باالحتياطيات )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(6٨

الحدود الدنيا الوطنية )إن كانت تختلف عن بازل ٣(

٧٪الحد األدنى الوطني لمعدل راسمال عام الطبقة 1 )إن كانت تختلف عن الحد االدنى لبازل ٣(6٩

٩٪الحد األدنى الوطني للطبقة 1)إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(٧0

11٪الحد األدنى الوطني إلجمالي رأس المال )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل ٣(٧1

مبالغ أقل من معدل التخفيض )قبل المخاطر المرجحة(

-استثمارات غير جوهرية في رأسمال مؤسسات مالية أخرى٧٢

-استثمارات جوهرية في األسهم المشتركة لمؤسسات مالية٧٣

-حقوق خدمة رهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٧4

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها(٧٥

الحدود القصوى المطبقة الضافة مخصصات في الطبقة ٢

    -مخصصات مؤهلة لإلضافة في الطبقة ٢ فيما يتعلق بالتعرض شريطة منهج موحد )قبل تطبيق الحدود القصوى(٧6

    -الحدود القصوى إلضافة مخصص في الطبقة ٢ وفقًا لمنهج موحد٧٧

    -مخصصات مؤهلة لإلضافة في الطبقة ٢ فيما يتعلق بالتعرض الخاضعة لمنهج داخلي مبنية على التصنيف )قبل تطبيق الحدود القصوى(٧٨

    -الحدود القصوى إلضافة مخصص في الطبقة ٢ وفقًا لمنهج داخلي مبني على التصنيف٧٩

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 التدريجي٨0

   - )مبالغ مستثناة من أدوات األسهم العادية الطبقة 1 نظرًا للحد األقصى )زيادة على الحد األقصى بعد االسترداد واالستحقاق٨1

   - الحد األقصى الحالي على أدوات الطبقة االضافية 1 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي٨٢

   - )مبالغ مستثناة من الطبقة اإلضافية 1 نظرًا للحد األقصى )زيادة على الحد األقصى بعد االسترداد واالستحقاق٨٣

   - الحد األقصى الحالي على أدوات الطبقة ٢ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي٨4

   - )مبالغ مستثناة من الطبقة ٢ نظرًا للحد األقصى )زيادة على الحد األقصى بعد االسترداد واالستحقاق٨٥

٣٢٤٣٢٥



نمهد درًبا 
لمستقبلنا الرقمي للتواصل

معنا



 فرع شاطئ القرم
)مجمع السيف(

صندوق البريد: 44
الرمز البريدي:114، حي الميناء

هاتف: ٢40٩1٥٥0 ٩6٨+ 
+٩6٢ ٨40٩1٥٥٢          

فاكس: 0100 ٢4٣٧ ٩6٨+

فرع الخوير
صندوق البريد: 1٢٢

الرمز البريدي: 10٣، الخوير
هاتف: 0٢16 ٢44٨ ٩6٨+

فاكس: 0٣٥4 ٢44٨ ٩6٨+

فرع القرم
صندوق البريد: 44

الرمز البريدي: 114، القرم
هاتف: ٥٧٢٧ ٢4٥6 ٩6٨+

فاكس: ٣٢٩٢ ٢4٥6 ٩6٨+

فرع جعالن بني بو علي
صندوق البريد: ٩0

الرمز البريدي: 416، جعالن
هاتف: 44٨٨ ٢٥٥٥ ٩6٨+

فاكس: ٣٧4٢ ٢٥٥٥ ٩6٨+

فرع صحم
صندوق البريد: ٢1٢

الرمز البريدي: ٣1٩، صحم
هاتف: 4٩٧٢ ٢6٨٥ ٩6٨+

فاكس: 4٨٧4 ٢6٨٥ ٩6٨+

فرع إبراء
صندوق البريد: ٥0٥

الرمز البريدي: 400، إبراء
هاتف: 1414 ٢٥٥٧ ٩6٨+

فاكس: ٢٢٣4 ٢٥٥٧ ٩6٨+

فرع الرستاق
صندوق البريد: ٢٢0

الرمز البريدي: ٣٢٩، الرستاق
هاتف: ٥0٣1 ٢6٨٧ ٩6٨+

فاكس: ٥0٢٨ ٢6٨٧ ٩6٨+

فرع المصنعة
صندوق البريد: ٣٧1

الرمز البريدي: ٣1٢، المصنعة
هاتف: 11٩٢ ٢6٩٧ ٩6٨+

فاكس: 11٩4 ٢6٩٧ ٩6٨+

فرع حي مطرح التجاري
صندوق البريد: 44

الرمز البريدي: 114، حي الميناء
هاتف: 00٧٧ ٢4٧٣ ٩6٨+

فاكس: 0٢40 ٢4٧٣ ٩6٨+

فرع صاللة
صندوق البريد: 1٥٧٧

الرمز البريدي: ٢11، صاللة
هاتف: ٥٢٣٩ ٢٣٢٩ ٩6٨+

فاكس: ٧٩٣٢ ٢٣٢٩ ٩6٨+

فرع أفينيوز مول
صندوق البريد: ٢٣60

الرمز البريدي: 11٣، العذيبة
هاتف: 441٧ ٢461 ٩6٨+

فاكس: ٧٩0٣ ٢٥64 ٩6٨+

فرع السويق
صندوق البريد: 1٣

الرمز البريدي: ٣1٥، السويق
هاتف: 001٩ ٢6٨6 ٩6٨+

فاكس: 001٢ ٢6٨6 ٩6٨+

فرع المعبيلة
صندوق البريد: ٢104

الرمز البريدي: 1٣٢، المعبيلة
هاتف: ٣11٨ ٢446 ٩6٨+

فاكس: ٣1٢1 ٢446 ٩6٨+

فرع خصب
صندوق البريد: ٢٢٩

الرمز البريدي: ٨11، خصب
هاتف: ٢٥6٥ ٢6٧٣ ٩6٨+

فاكس: ٢٥6٩ ٢6٧٣ ٩6٨+

فرع صور
صندوق البريد: ٢6٩

الرمز البريدي: 411، صور
هاتف: ٥1٩٩ ٢٥٥4 ٩6٨+

فاكس: ٥0٨4 ٢٥٥4 ٩6٨+

فرع البريمي
صندوق البريد: ٧0

الرمز البريدي: ٥1٢، البريمي
هاتف: 0٥0٢ ٢٥6٥ ٩6٨+

فاكس: 0٥4٢ ٢٥6٥ ٩6٨+

فرع السيب
صندوق البريد: ٨6٩

الرمز البريدي: 111، مطار 
السيب

هاتف: ٢٧٧1 ٢44٢ ٩6٨+
فاكس: ٢0٥0 ٢44٢ ٩6٨+

فرع بركاء 
صندوق البريد: ٥٢٨

الرمز البريدي: ٣٢0، بركاء
هاتف: ٣٥٨٣ ٢6٨٨ ٩6٨+

فاكس: ٣٥٩٢ ٢6٨٨ ٩6٨+

فرع سناو
صندوق البريد: ٧٢

الرمز البريدي: 41٨، سناو
هاتف: ٥٢٧٧ ٢٥٥٢ ٩6٨+
فاكس: 40٣0 ٢٥٥٢ ٩6٨+

فرع عبري
صندوق البريد: 4٨٧

الرمز البريدي: ٥11، عبري
هاتف: ٨64٢ ٢٥6٨ ٩6٨+

فاكس: ٨6٨1 ٢٥6٨ ٩6٨+

فرع الخابورة
صندوق البريد: ٥٨0

الرمز البريدي: ٣٢6، الخابورة
هاتف: ٢٢4٢ ٢6٨0 ٩6٨+

فاكس: ٢44٨ ٢6٨0 ٩6٨+

فرع العامرات
صندوق البريد: ٢4٣

الرمز البريدي: 11٩، العامرات
هاتف: ٨٥6٥ ٢4٨٧ ٩6٨+

فاكس: ٨٥٣٥ ٢4٨٧ ٩6٨+

فرع بهالء
صندوق البريد: ٨

الرمز البريدي: 61٢، بهالء
هاتف: ٩466 ٢٥41 ٩6٨+
فاكس: ٩410 ٢٥41 ٩6٨+

فرع شناص
صندوق البريد: 4٥٨

الرمز البريدي: ٣٢4، شناص
هاتف: ٨٢٨٢ ٢6٧4 ٩6٨+

فاكس: ٨٥٢0 ٢6٧4 ٩6٨+

فرع قريات
صندوق البريد: ٢٩٩

الرمز البريدي: 1٢0، قريات
هاتف: ٥0٩0 ٢4٨4 ٩6٨+

فاكس: ٥0٩٣ ٢4٨4 ٩6٨+

فرع الخوض
صندوق البريد: 46٣

الرمز البريدي: 1٣٢، الخوض
هاتف: 10٢٥ ٢4٥4 ٩6٨+

فاكس: ٩٩40 ٢41٨ ٩6٨+

فرع العذيبة
صندوق البريد: 401٩

الرمز البريدي: 11٢، العذيبة
هاتف: 1٢٢6 ٢44٩ ٩6٨+

فاكس: 464٩ ٢44٩ ٩6٨+

فرع بوشر
صندوق البريد: 44

الرمز البريدي: 114
هاتف: 1٥٧٧ ٢40٩ ٩6٨+

فاكس: 1٥٨٢ ٢40٩ ٩6٨+

فرع صحار
صندوق البريد: ٨٣1

الرمز البريدي: ٣11، صحار
هاتف: 6٩٥٧ ٢6٨4 ٩6٨+

فاكس: ٣٩٥٢ ٢6٨4 ٩6٨+

فرع نزوى
صندوق البريد: ٢٢٧

الرمز البريدي: 611، نزوى
هاتف: ٢6٧٥ ٢٥41 ٩6٨+

فاكس: ٢6٧٧ ٢٥41 ٩6٨+

فرع الخوض
صندوق البريد: ٣٢0٩

الرمز البريدي: 111٬ الخوض
هاتف: ٩٩49 ٢41٨ ٩6٨+

فاكس: ٩٩40 ٢41٨ ٩6٨+

فرع الغبرة
صندوق البريد: 1٨6

الرمز البريدي: 1٣0٬ الغبرة
هاتف: 441٧ ٢461 ٩6٨+

فاكس: 4٢٣٣ ٢461 ٩6٨+

فرع بركاء
صندوق البريد: ٢٩٥

الرمز البريدي: ٣٢0٬ بركاء
هاتف: ٣1٨٨ ٢6٨٨ ٩6٨+

فاكس: ٣٢0٣ ٢6٨٨ ٩6٨+

فرع غال
صندوق البريد: ٢0٥

الرمز البريدي: 114٬ حي الميناء
هاتف: ٧06٣ ٢461 ٩6٨+

فاكس: ٧٢٧٩ ٢4٥0 ٩6٨+

فرع السعادة
صندوق البريد: 140

الرمز البريدي: ٢1٥٬ صاللة
هاتف: ٧٣٩٩ ٢٣٢٢ ٩6٨+

فاكس: ٧٣٧٨ ٢٣٢٢ ٩6٨+

فرع المعبيلة
صندوق البريد: 1٣٢٥

الرمز البريدي: 1٢٢٬ المعبيلة
هاتف: ٣٧٧1 ٢446 ٩6٨+

فاكس: ٧٢16 ٢4٢6 ٩6٨+

فرع صحار
صندوق البريد: 1٢64

الرمز البريدي: ٣11٬ صحار
هاتف: ٢٢0٣ ٢664 ٩6٨+
فاكس: 0110 ٢664 ٩6٨+

فرع فرق
صندوق البريد: 1٥٧٩

الرمز البريدي: 611٬ نزوى
هاتف: ٧٧٨٩ ٢٥44 ٩6٨+
فاكس: 11٨6 ٢٥44 ٩6٨+

المقر الرئيسي
الموقع: مجمع السيف، منطقة شاطئ القرم

ص.ب. 44، حي الميناء، الرمز البريدي 114، سلطنة ُعمان
هاتف: 0000 ٢4٧٣ ٩6٨+، فاكس: 0010 ٢4٧٣ ٩6٨+ 

customerservice@soharinternational.com :البريد اإللكتروني
www.soharinternational.com :الموقع اإللكتروني

المقر الرئيسي
 الموقع: غال  ص.ب. 114،

الرمز البريدي ٢0٥، غال، هاتف: 0000 ٢4٧٣ ٩6٨+
customerservice@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

 www.soharislamic.com :الموقع اإللكتروني

الخدمات المصرفية التجارية

التجزئة المصرفية األسواق العالمية 

إدارة الثروات

فينود كومار دوربا 
نائب رئيس أول - الخدمات المصرفية للشركات الكبرى 

هاتف: ٢1٢6 ٢466 ٩6٨+ 
فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+

vinod.durbha@soharinternational.com :البريد االلكتروني
عبدالحفيظ بن عثمان البلوشي

نائب رئيس تنفيذي - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
هاتف: 01٨٣ ٢4٧٣ ٩6٨+

فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+  
abdulh.albalushi@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

مارك زغيب
نائب رئيس أول - المؤسسات المالية 

هاتف: 1٩٧0 ٢4٧6 ٩6٨+
فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+  

 marc.zogheib@soharinternational.com :البريد اإللكتروني
سيرينيفازا راو إيدوبالي

نائب رئيس أول - تمويل المشاريع 
هاتف: ٢11٥ ٢466 ٩6٨+

فاكس: 001٢ ٢4٧٣ ٩6٨+  
srinivasa.edupalli@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

سيف بن سعيد الراشدي 
نائب رئيس أول - توزيع الفروع 

هاتف: 01٢٧ ٢4٧٣  ٩6٨+ 
saif.alrashdi@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

سعيد بن علي الهنائي 
نائب رئيس تنفيذي - األسواق العالمية 

هاتف: 0٢٣٩ ٢4٧٣ ٩6٨+ 
فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+  

saeed.alhinai@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

عزيز بن محمد الجهضمي
نائب رئيس تنفيذي - إدارة الثروات 

هاتف: 000٣ ٢4٧٣ ٩6٨+ 
aziz.aljahdhami@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

جنان سلطان
نائب رئيس تنفيذي - الخدمات المصرفية للقطاع الحكومي 

هاتف: ٢140 ٢466 ٩6٨+
فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+  

jeanan.sultan@soharinternational.com :البريد اإللكتروني
سريرام سوبرامنين

نائب رئيس أول - المعامالت المصرفية 
هاتف: 0٢0٥ ٢4٧٣ ٩6٨+

فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+  
 sriram.subramanian@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

جيجي تاريان وارجيس
نائب رئيس أول - الخدمات االستثمارية 

هاتف: 0٣66 ٢4٧٣  ٩6٨+
فاكس: ٢110 ٢466 ٩6٨+  

gigi.varghese@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

أرقـام الهـواتـف - صحار الدولي

أرقـام الهـواتـف - صحار اإلسالمي

شبكة الفروع -  صحار اإلسالمي

محمد بن طاهر اللواتي 
نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات التجارية اإلسالمية

هاتف: ٧٣0٣ ٢40٣ ٩6٨+ فاكس: 0٢٧6 ٢4٧٣  ٩6٨+  
mohammed.allawati@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

عباس بن حسن اللواتي
نائب رئيس أول - الخزينة و االستثمار 

هاتف: ٧٣16 ٢40٣ ٩6٨+ فاكس: 0٢٧6 ٢4٧٣ ٩6٨+  
abbas.allawati@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

فهد أكبر الزدجالي 
نائب رئيس أول - التجزئة المصرفية اإلسالمية

هاتف: ٧٣04 ٢40٣ ٩6٨+
fahad.alzadjali@soharinternational.com :البريد اإللكتروني

شبكة الفروع - صحار الدولي

امسح هنا لتحميل التطبيق 

امسح هنا لتحميل التطبيق 
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المستقلة                                                                       داخل الفروع

أجهزة الصراف اآلليالمحافظاتاسم الفرعالمحافظات

شمال الباطنة

الخابورة

شمال الباطنة

صحم )حصن الشيخ(

صحم )المنطقة الصناعية(السويق

صحار - الوقيبة )محطة المها لتعبئة الوقود(صحم

صحار )سفير مول(شناص

صحار )أوربك(صحار

صحار )ألمنيوم(

جنوب الباطنة

المصنعة

جنوب الباطنة

الرستاق )لولو هايبر ماركت(

الرستاق )رامز هايبر ماركت(بركاء

بركاء )سوق التنين(الرستاق

سوق النخل

البريميالبريمي

الداخلية

بهالء

الداخلية

نزوى )منطقة كرشا الصناعية(

بهالءنزوى

إزكي

عبري - السالمي )محطة شل لتعبئة الوقود(الظاهرةعبريالظاهرة

صاللة )محطة المها لتعبئة الوقود(

صاللة)منتجع البليد(ظفارصاللةظفار

صاللة )محطة شل لتعبئة الوقود(

خصبمسندم

مسقط

الخوض

مسقط

العذيبة ) الميرة هايبر ماركت(

السيب )سوق المعبيلة(المعبيلة

المعبيلة الصناعية )محطة شل لتعبئة الوقود(السيب

واحة المعرفة مسقطالعامرات

الموالح )سوق الموالح(أفينيوز مول

وزارة الدفاع )معسكر المرتفع(العذيبة

مطار مسقط الدوليالخوير

مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارضحي مطرح التجاري

جنوب الحيل )مركز الصيني(بوشر

الموجالقرم

شمال الحيل )المول الصيني(قريات

الخوير )مرمول للسفر والسياحة( شاطئ القرم

دارسيت )محطة شل لتعبئة الوقود(

العامرات )الحاجر(

سوق روي )مجان للصرافة(

الخوض )دانكو هايبر ماركت(

إبراء )سفالة(شمال الشرقيةإبرءشمال الشرقية

إبراء )الحايمة(سناو

صور )المرتفعة(جنوب الشرقيةجعالن بني بو عليجنوب الشرقية

المظيبيصور

مواقع أجهزة الصراف اآللي - صحار اإلسالميمواقع أجهزة الصراف اآللي - صحار الدولي

المستقلة داخل الفروع

أجهزة الصراف اآلليالمحافظاتاسم الفرعالمحافظات
 صحار  )فلج القبائل(شمال الباطنةصحارشمال الباطنة

بركاءجنوب الباطنة

فرقالداخلية

عوقدظفارالسعادةظفار

مسقط

الخوض

مسقط

الحيل )محطة شل لتعبئة الوقود(

العذيبة  )محطة شل لتعبئة الوقود(المعبيلة

شاطئ القرم )مجمع السيف(غال

مسقط مولالغبرة
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soharinternational.com

٢٠٢١ السنــــــــوي  التـقــــريــــر 
ــهم الفــوز ُنلــ


