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مســتوى  إلــى  بعمــان  االنتقــال  إن 
شــتى  فــي  وآمالكــم  طموحاتكــم 
المرحلــة  عنــوان  ســيكون  المجــاالت، 
ُنصــب  واضعيــن  هللا،  بــإذن  القادمــة 
للوطــن،  العليــا  المصلحــة  أعيِنَنــا 
الدعــم  أســباب  كافــة  لــه  مســخرين 

. لتمكيــن ا و

,,

,,
الخطاب السامي لجاللة السلطان
23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى اآلخر 1441
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الرسالةالمحتويات

الرؤية

الرسالةالمحتويات

ريادة إسكانية متكاملة.الرؤية

يســعى البنــك ليكــون الرائــد فــي حركــة اإلســكان والتعميــر بمــا 
يســاهم فــي التنميــة االقتصاديــة بســلطنة عمــان ، متميــزا   فــي 
تقديــم الخدمــات للعمــاء وخاصــة العمانييــن مــن ذوي الدخــل 
 ، المســاهمين  لتطلعــات  محققــا   ، والمتوســط  المحــدود 
ومهتمــا بتنميــة رأس المــال البشــري، وذلــك مــن خــال أعمــال 

مصرفيــة ذات كفــاءة وبيئــة عمــل جاذبــة ومحفــزة.
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بــن  أحمــد  بــن  رشــاد  ســعادة 
الهنائــي عميــر   بــن  محمــد 

رئيس مجلس إدارة البنك

2
0

1
9

تقرير مجلس إدارة البنك لعام 2019م
حضرات المساهمين الكرام،

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

النشاط اإلقراضي

النتائج المالية

يطيــب لــي ان أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب ، ويســعدني أن أقــدم لكــم باســمي 
وباســم زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة التقريــر الســنوي عــن نتائــج أعمــال البنــك 

ــي 2019/12/31م. ــة ف ــنة المنتهي ــن الس ــة ع ــه المالي ــه وبيانات وإنجازات

منــذ تأســيس البنــك وهــو يعمــل علــى تطويــر اعمالــه وخدماتــه وتعزيــز ريادتــه 
لقطــاع االســكان ، وفــي هــذا الســياق فانــه يســر المجلــس ان يبلغكــم ان البنــك 
تمكــن مــن بلــوغ األهــداف التــي وضعهــا فــي موازنتــه للعــام المذكــور ســواء علــى 
الصعيــد اإلقراضــي أو علــى صعيــد تعزيــز الوضــع المالــي للبنــك ، كمــا تحققــت 

العديــد مــن المنجــزات خالــل العــام كمــا هــي موضحــة فــي التقريــر.

لقــد اســتطاع البنــك خــالل العــام وبفضــل الدعــم المتواصــل الــذي تقدمــه الحكومــة الرشــيدة مــن مواصلــة تقديــم القــروض المدعومــة للمواطنيــن وذلــك 
علــى النحــو التالــي :-

بلــغ عــدد القــروض الموافــق عليهــا 1،393 قرضــاً بقيمــة 60 مليــون ريـــال عمانــي حتــى نهايــة عــام 2019م ، كمــا ســعى البنــك إلــى توصيــل خدماتــه لمختلــف 
محافظــات الســلطنة خاصــة المناطــق خــارج محافظــة مســقط ، حيــث بلــغ عــدد القــروض الممنوحــة للمواطنيــن بالمحافظــات خــارج محافظــة مســقط 

1،151 قرضــاً بقيمــة إجماليــة بلغــت 46.7 مليــون ريـــال عمانــي وبنســبة 77% مــن إجمالــي النشــاط اإلقراضــي.

ــن  ــلطنة بي ــات الس ــات ووالي ــف محافظ ــرة بمختل ــك المنتش ــروع البن ــب ف ــى حس ــة عل ــوم موزع ــم مدع ــة برس ــروض الممنوح ــح الق ــي يوض ــدول التال والج
عامــي   2019م و 2018م .

هــذا ، وقــد بلــغ إجمالــي القــروض المدعومــة التــي قدمهــا البنــك للمواطنيــن منــذ تأسيســه فــي عــام 1977م وحتــى نهايــة عــام 2019م علــى مســتوى فــروع 
ــرض  ــا 17،611 ق ــي ، منه ــال عمان ــار ريـ ــغ 1.147 ملي ــة تبل ــة إجمالي ــاً بقيمــ ــدد 45،681 قرض ــلطنة عـــ ــات الس ــات وواليــ ــف محافظــ ــي مختل ــرة ف ــك المنتش البن

ــال عمانــي بنســبة 38.6% مــن اجمالــي عــدد القــروض ونســبة 34.6% مــن قيمتهــا. ــة 397 مليــون ريـ لمحافظــة مســقط بقيمــة اجمالي

الفرع
القروض الموافق عليها برسم مدعوم  خال عام 2018 القروض الموافق عليها برسم مدعوم  خال عام 2019 

نسبةمبالغ ر.ع. نسبةعددنسبةمبالغ ر.ع. نسبةعدد

21.3%20.817،018،000%17.9383%17.410،742،100%242الفرع الرئيسي

4.3%3.53،438،900%2.666%2.21،546،300%131صاللـــة

11.8%12.59،456،200%13.4230%14.68،082،500%202صحـــار

8.5%7.96،785،000%8.9145%8.95،378،600%124صـــور

15.3%14.912،261،900%14.9275%14.68،948،300%204نـــزوى

2%1.71،591،300%2.431%21،436،300%28خصــب

7.1%7.15،669،300%8.6130%8.35،143،500%116البريــمي

22.8%24.418،265،400%25.8449%26.315،494،900%366الرستــاق

6.9%7.25،514،000%5.5132%5.73،296،500%80ابـــراء

100%10080،000،000%1001،841%10060،069،000%1،393المجمـوع

2019مجلس إدارة بنك األسكان الُعماني

وأمــا عــدد القــروض المدعومــة الممنوحــة للمواطنيــن بالمناطــق خــارج 
محافظــة مســقط فقــد بلــغ )28070( قرضــاً بقيمــة إجماليــة )750( مليــون 
ــة  ــروض الممنوح ــدد الق ــي ع ــن إجمال ــبة )61.4%( م ــي أي بنس ــال عمان ريـ
ونســبة )65.4%( مــن قيمتهــا حســب مــا هــو موضــح بالجــدول التالــي :-

القروض المدعومة الموافق عليها منذ تأسيس كل فرع  
وحتى 2019/12/31م  

نسبةمبالغ ر.ع. نسبةعددالفرع

34.6%38.6396،904،691%17،611الفرع الرئيسي

8.7%10.599،432،051%4،806صاللـــة

10%10115،099،742%4،556صحـــار

6.6%6.675،860،096%3،013صـــور

12.3%10.9141،198،252%5،004نـــزوى

1.9%1.821،927،400%829خصــب

4.6%3.852،761،055%1،734البريــمي

15.7%12.6179،909،500%5،759الرستــاق

5.6%5.264،344،200%2،369ابـــراء

100%1001.147.436.987%45،681المجمـوع

وأمــا علــى صعيــد النتائــج الماليــة ومــن خــالل اســتعراض أرقــام الميزانيــة 
العموميــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2019/12/31م يتضــح بــأن البنــك 
حقــق نتائــج إيجابيــة بتســجيل نســب نمــو جيــدة فــي معظــم المؤشــرات 
الماليــة، حيــث ارتفــع إجمالــي موجــودات البنـــك فــي نهايــة العــام 2019م 
ليصــل إلــى 591.9 مليــون ريـــال عمانــي بالمقارنــة مــع مبلــغ 570.2 مليــون 

ريـــال عمانــي فــي نهايــة عــام 2018م أي بنســبة زيــادة تصــل إلــى %3.8.

ارتفــاع  علــى  أساســي  بشــكل  الموجــودات  فــي  النمــو  ارتكــز  وقــد  هــذا 
محفظــة القــروض اإلســكانية حيــث ارتفــع إجمالــي محفظــة القــروض فــي 
ــع 539.5  ــة م ــي بالمقارن ــال عمان ــون ريـ ــى 569.5 ملي ــل إل 2019/12/31م ليص
ــى  ــل إل ــو تص ــبة نم ــابق أي بنس ــام الس ــة الع ــي نهاي ــي ف ــال عمان ــون ريـ ملي

.%5.6

وقــد حقــق البنــك أربــاح صافية بلغــت 16.8 مليون ريـــال عماني بزيادة نســبية 
مقدارهــا 20.4% عــن أربــاح عــام 2018م والبالغــة 13.9 مليــون ريـــال عمانــي، 
وهــذه زيــادة غيــر مســبوقة فــي تاريــخ البنــك ، وترجــع بصفــة اساســية الــى 
تحســن وضــع القــروض المتعثــرة، وبذلــك يكــون البنــك فــي طليعــة البنــوك 
ــاح، كمــا ارتفعــت  الرئيســية العاملــة بالســلطنة مــن حيــث نســبة نمــو االرب
ــال عمانــي بالمقارنــة  إجمالــي حقــوق المســاهمين لتصــل 279.2 مليــون ريـ
مــع مبلــغ 267 مليــون ريـــال عمانــي فــي نهايــة العــام الســابق وبنســبة زيادة 
تصــل إلــى 4.6%، وترجــع هــذه الزيــادة إلــى ارتفــاع رأس المــال واالحتياطيــات 

واألربــاح المحتجــزة.
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وإخالصهــم  تفانيهــم  علــى  البنــك  لموظفــي  والتقديــر  الشــكر  وكذلــك   
ــا.  ــوض به ــة والنه ــذه المؤسس ــة ه ــل خدم ــا ألج ــي بذلوه ــم الت وجهوده

ــل  ــت ظ ــة تح ــا الحبيب ــة ُعمانن ــاء لخدم ــن العط ــد م ــم لمزي ــا هللا وإياك وفقن
القيــادة الحكيمــة لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق 
ــى  ــن عل ــى أن يم ــبحانه وتعال ــن هللا س ــاه - داعي ــه هللا ورع ــم - حفظ المعظ
جاللتــه بموفــور الصحــة والعافيــة والعمــر المديــد وعلــى الشــعب العمانــي 

بالخيــر والرخــاء.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

سعادة رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير  الهنائي
رئيس مجلس إدارة البنك

ــد   ــر ان يتغم ــي القدي ــى هللا العل ــرع ال ــك يض ــس إدارة البن ــان مجل ــاً ، ف وختام
حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد طيــب هللا ثــراه - 
ــا الحديثــة - بواســع رحمتــه وان يســكنه فســيح جناتــه، ويعبــر  باعــث نهضتن
عــن فخــره واعتــزازه بخيــر خلــف لــه ، حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم 
بــن طــارق المعظــم - حفظــه هللا ورعــاه - ســائلين المولــى جلــت قدرتــه ان 
ــكر  ــاه،  والش ــر خط ــق الخي ــى طري ــدد عل ــاه، وان يس ــه ويرض ــا يحب ــه لم يوفق
موصــول إلــى الحكومــة الرشــيدة علــى الدعــم المتواصــل الــذي تقدمــه للبنك 
لتمكينــه مــن االســتمرار فــي تقديــم خدماتــه للمواطنيــن بــكل ســهولة 

ويســر.

كمــا يتقــدم المجلــس بخالــص الشــكر إلــى كل مــن وزارة الماليــة والبنــك 
المركــزي الُعمانــي وإلــى جميــع الــوزارات والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة 
واألهليــة علــى تعاونهــم المخلــص والصــادق مــع البنــك مــن أجــل إنجــاز 

ــه. ــه وواجبات مهام

ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

 والجــدول التالــي يوضــح وضــع أهــم المؤشــرات المالية خــال األعوام الخمســة 
الماضيــة مــن عــام 2015م وحتى عــام 2019م )المبالــغ بماييــن الريــاالت العمانية( 

20152016201720182019البيان

11.313.813.213.916.8صافي األرباح 

404.9446.8502.1570.2591.9إجمالي الموجودات 

175.6205.3251.5303.3312.7إجمالي االلتزامات 

373.6420.8476.2539.5569.5إجمالي صافي القروض 

إجمالي حقوق 
المساهمين 

229.3241.5250.6267279.2

 هــذا ويركــز البنــك علــى تنميــة أصولــه مــع المحافظــة علــى جــودة ومتانــة األصــول لتعزيــز 
الوضــع المالــي للبنــك بمــا يمكنــه مــن تحقيــق اهدافــه بالفاعليــة المطلوبــة ، ويقتــرح مجلــس 

ــي:-  ــو التال ــى النح ــاهمين عل ــى المس ــام 2019م عل ــاح لع ــي األرب ــع صاف اإلدارة توزي

ــاالت  ــتى المج ــي ش ــدد 42 دورة ف ــم ع ــام بتنظي ــك ق ــإن البن ــب، ف ــل والتدري ــد التأهي ــى صعي وعل
خــالل العــام داخــل وخــارج الســلطنة وبلــغ عــدد المشــاركين فيهــا 246 مشــارك األمــر الــذي 
ــى  ــم عل ــاط به ــئوليات المن ــات والمس ــن أداء الواجب ــم م ــا يمكنه ــن بم ــدرات الموظفي ــيعزز ق س
ــو  ــن، وه ــدد العاملي ــي ع ــن إجمال ــي 98% م ــن حوال ــبة العمانيي ــت نس ــا بلغ ــوب، كم ــه المطل الوج

ــبة. ــذه النس ــق ه ــي تحقي ــلطنة ف ــي الس ــة ف ــوك العامل ــة البن ــي طليع ــد ف ــك يع بذل

هــذا، ويتطلــع المجلــس إلــى تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات فــي مختلــف مجــاالت عمليــات البنــك 
ــع  ــجم م ــا ينس ــة وبم ــوام القادم ــرة األع ــرة العش ــتراتيجية لفت ــة واالس ــة المالي ــالل الخط ــن خ م
الخطــط اإلنمائيــة للحكومــة وتحقيــق رســالة البنــك الســامية فــي توفيــر المســاكن المالئمــة 

ــكن. ــة للمس ــي بحاج ــة الت ــر العماني لألس

صافي أرباح السنة لعام 2019م )المبالغ بمايين الرياالت العمانية(  

16.778صافي أرباح السنة 

توزيعات صافي األرباح تحويل مبلغ إلى االحتياطي القانوني )بواقع 10% من 
صافي األرباح( 

1.678

3.020تحويل مبلغ إلى االحتياطي الخاص 

6.000توزيع أرباح نقدية على المساهمين )بواقع 6% من رأس المال المصدر(

6.080تحويل مبلغ لألرباح المحتجزة

16.778إجمالي صافي أرباح السنة
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ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يطــوي بنــك االســكان العمانــي عامــه الثالــث واالربعيــن وقــد رســخت 
اصولــه وقطــع شــوطا بعيــدا فــي الطريــق الموصلــة الــى اهدافــه، متطــورا 
ــات  ــن العملي ــد م ــم المتزاي ــب الحج ــة ليواك ــة واالداري ــاليبه المصرفي ــي اس ف
المصرفيــة بالشــكل الــذي يلبــي تطلعــات المواطنيــن ويتــالءم مــع اهميــة 

ــلطنة. ــي الس ــة ف ــة والمالي ــة االقتصادي ــي العملي ــك ف البن

واصــل البنــك هــذا العــام سياســته الثابتــة القائمــة علــى توفيــر التمويــل 
االســكاني طويــل االجــل للمواطنيــن، اســهاما منــه فــي توفيــر الســكن 
ــي  ــوازن ف ــه المت ــي تقدم ــك ف ــتمر البن ــا اس ــرة، كم ــروط ميس ــم بش المالئ
مختلــف مجــاالت نشــاطه وحافــظ بفاعليــة واقتــدار علــى ادائــه الفعــال، 
محققــا خــالل هــذا العــام نتائــج متميــزة، مكنتــه مــن المحافظــة علــى ريادتــه 

ــة.  ــه المالي ــز اوضاع ــكان وتعزي ــاع االس لقط

ــق  ــي واف ــروض الت ــت الق ــد بلغ ــك، فق ــغيلية للبن ــج التش ــد النتائ ــى صعي عل
ارتفعــت  كمــا  ر.ع،  مليــون   )60( حوالــي  العــام  هــذا  خــالل  البنــك  عليهــا 
ــو  ــبة نم ــون ر.ع وبنس ــي )569.5( ملي ــى حوال ــك إل ــة للبن ــة االقراضي المحفظ

بلغــت حوالــي )5.6%( عمــا كان عليــه الوضــع فــي نهايــة عــام 2018م. 

 كمــا بلغــت طلبــات القــروض المســتلمة خــالل العــام حوالــي )3600( طلــب 
الطلــب علــى  أن  يــدل علــى  الــذي  ر.ع األمــر  )171( مليــون  بقيمــة حوالــي 
االقتــراض متنامــي مــن ســنة ألخــرى ،  كمــا تعــززت نســبة كفايــة رأس المال 
ــر  ــن )79.5%( األم ــث زادت ع ــر ، حي ــكل كبي ــة بش ــات الرقابي ــوق المتطلب لتف
الــذي يــدل علــى متانــة المركــز المالــي للبنــك ، كمــا حقــق البنــك ارباحــا صافيــة 
هــذا العــام بلغــت )16.8( مليــون ر.ع بزيــادة نســبية قدرهــا )20.4%( عــن اربــاح 
عــام 2018 والبالغــة )13.9( مليــون لاير عمانــي ويرجــع ذلــك بصفــة اساســية 

الــى كفــاءة تحصيــل القــروض المتعثــرة وكفــاءة ادارة مــوارد البنــك.

لقــد تنامــى دور البنــك خــالل الســنوات الماضيــة الــذي يعــد أحــد الروافــد 
التــي يعتمــد عليهــا فــي دفــع عجلــة التنميــة باعتبــار ان لقطــاع اإلســكان 
ــذ  ــك من ــح البن ــث من ــرى، حي ــات األخ ــة القطاع ــة كاف ــو تنمي ــاً نح دوراً محوري
ــار ر.ع. تأسيســه مــا يزيــد عــن )45.6( ألــف قــرض بمقــدار يقــارب )1.148( ملي

ــر  ــية األم ــر تنافس ــاعا وأكث ــر اتس ــة اآلن أكث ــوق المصرفي ــت الس ــد أصبح  لق
الــذي يحتــم علــى البنــك االســتمرار فــي تطويــر أعمالــه ومســتوى أداءه 
وتنفيــذ خططــه االســتراتيجية والماليــة بمــا يمكنــه مــن الحفــاظ علــى عمالئه 
ــة  ــدؤوب والمحافظ ــل ال ــتمرار العم ــب اس ــذا يتطل ــه وه ــم ب ــز ثقته وتعزي
ــم  ــي عال ــة ف ــه الخاص ــخ بصمت ــزة ويرس ــدة ومتمي ــو متزاي ــدالت نم ــى مع عل

ــتمر. ــور المس ــة والتط ــم بالمنافس ــي يتس مصرف

لقــد جــاءت النتائــج التــي حققهــا البنــك تتويجــاً للجهــود المبذولــة والمخلصــة 
ــى  ــة عل ــد بالمحافظ ــه ونتعه ــي كل أعمال ــر ف ــينات والتطوي ــال التحس وإدخ

ذلــك بمــا يعــزز اســتدامه األداء المتميــز ومتانــة األداء المصرفــي.

الحاكميــة  ممارســات  أفضــل  لتطبيــق  خاصــة  أهميــة  البنــك  ويولــي 
المؤسســية لمــا لهــا مــن أهميــة فــي تعزيــز أداء البنــك واالرتقــاء بمنظومــة 
إدارة المخاطــر لديــه، وبمــا ينســجم مــع متطلبــات الجهــات الرقابيــة ووفقــا 
للمســتجدات فــي الصناعــة المصرفيــة، حيــث تشــكل الحاكميــة المؤسســية 
ركيــزة مهمــة فــي عالقــات العمــل بالبنــك بيــن المجلــس واالدارة التنفيذيــة 
ــي  ــاح ف ــفافية واالفص ــر الش ــك معايي ــق البن ــث يطب ــك حي ــاهمي البن ومس
ــر  ــل المعايي ــية وأفض ــة المؤسس ــد الحوكم ــات قواع ــق متطلب ــه وف عمليات

ــك. ــل بالبن ــي العم ــى كل نواح ــاً عل ــس إيجاب ــا ينعك ــة بم المصرفي

ــر  ــف المخاط ــاس وتخفي ــد وقي ــات تحدي ــزام بمنهجي ــك االلت ــل البن ــا واص كم
والرقابــة عليهــا وكذلــك تحديــد المســتويات المقبولــة للمخاطــر باإلضافــة 
ــتجدات  ــب المس ــا يواك ــر بم ــراءات إدارة المخاط ــات وإج ــث سياس ــى تحدي إل

وبمــا يعــزز فاعليــة إدارة المخاطـــر. 

وفــي الختــام ... يســعدني أن أســجل كلمــة شــكر وتقديــر إلــى الحكومــة 
مــن  لتمكينــه  للبنــك  تقدمــه  الــذي  المتواصــل  الدعــم  علــى  الرشــيدة 
االســتمرار فــي تقديــم خدماتــه للمواطنيــن، وأيضــاً كل الشــكر إلــى ســعادة/

رئيــس مجلــس اإلدارة ولكافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى توجيهاتهــم 
ومتابعتهــم المســتمرة ألداء البنــك مــن أجــل تحقيــق األهــداف التــي أنشــئ 
ــى  ــكر إل ــدم الش ــا أق ــا ... كم ــم بن ــى ثقته ــرام عل ــا الك ــى عمالئن ــا وإل ــن أجله م
جميــع العامليــن فــي هــذه المؤسســة بمختلــف مســتوياتهم ومواقعهــم 

علــى جهودهــم وإخالصهــم ودورهــم فــي نجاحهــا وازدهارهــا.

نسأل هللا التوفيق والسداد للجميع.

1. إدارة المخاطـر

ــات إدارة  ــى عملي ــام عل ــراف الع ــي اإلش ــا ف ــس اإلدارة دوًرا هاًم ــؤدي مجل ي
المخاطــر للتأكــد أن عمــل إدارة المخاطــر يطبــق بشــكل  صحيــح، وأن البنــك 

يعمــل ضمــن الحــدود المقــررة.

ويتولــى المجلــس إقــرار سياســات إدارة المخاطــر ووضــع الحــدود المقبولــة 
للمخاطــر، باإلضافــة إلــى اعتمــاد عمليــة تقييــم كفايــة رأس المــال. 

وقــد شــكل المجلــس لجنــة )الماليــة وإدارة المخاطــر( لمســاعدة المجلــس 
المســتويات  واقتــراح  وتطويرهــا  المخاطــر  إدارة  سياســات  اقتــراح  فــي 
المقبولــة للمخاطــر ووضــع أســاليب تحديــد وقيــاس ومراقبــة المخاطــر، 
ومراقبــة مــدى التــزام وحــدات البنــك بمقاييــس وحــدود المخاطــر، باإلضافــة 
إلــى مراجعــة كفــاءة وفاعليــة دائــرة إدارة المخاطــر مــن خــالل إشــراف اللجنــة 

علــى عمليــات الدائــرة.

2. سياسة اإلفصـاح

لــدى البنــك سياســة رســمية مشــتقة مــن بــازل 11 - متطلبــات اإلفصــاح 
وفــق الدعامــة 111 - والتــي أقرهــا مجلــس اإلدارة تماشــًيا مــع متطلبــات 

البنــك المركــزي.

3. مجال التطبيق

يعمــل البنــك مــن خــالل شــبكة فروعــه فــي ســلطنة عمــان والبيانــات 
المقدمــة فيمــا بعــد حــول هيــكل رأس المــال مجمعــة لعمليــات جميــع 
ــن  ــزء م ــكل ج ــة وال يش ــركات تابع ــك أي ش ــدى البن ــس ل ــك، ولي ــروع البن ف

مجموعــة. أي 

3. هيكل رأس المال

ينقسم رأس المال التنظيمي للبنك إلى )3( مستويات:

*المستوى )1(: رأس المال األساسي، ويشمل:
رأس المــال المدفــوع ، اإلحتياطــي القانونــي، اإلحتياطــي الخــاص ، األربــاح 

المحتجــزة.

وال توجــد أدوات رأســمالية مبتكــرة فــي رأس المــال، يمثــل رأس المــال 
المدفــوع بالكامــل 92،375 ســهم قيمــة كل منهــا لاير ُعماني واحــد، ويقوم 
البنــك باقتطــاع 10% مــن أرباحــه الســنوية إلــى حســاب اإلحتياطــي القانونــي، 
وال يجــوز وقــف االقتطــاع إال إذا بلــغ رصيــد هــذا الحســاب ثلــث رأس المــال، 
ــة العامــة العاديــة أن  ــر قابــل للتوزيــع ويمكــن للجمعي وهــذا اإلحتياطــي غي
ــاح  ــي األرب ــن صاف ــاوز 20% م ــة ال تج ــة اختياري ــابات احتياطي ــن حس ــرر تكوي تق
لتلــك الســنة بعــد خصــم اإلحتياطــي القانونــي، ويهــدف تكويــن األربــاح 
المحتجــزة الــى تعزيــز المركــز المالــي للبنــك ومواجهــة أي ظــروف طارئــه غيــر 

ــة. متوقع

*المستوى )2(: رأس المال اإلضافي، ويشمل:
ــول  ــن األص ــن 1.25% م ــد ع ــا ال يزي ــروض )بم ــائر الق ــام لخس ــص الع المخص
ــغيل. ــر التش ــة بمخاط ــول المرجح ــدون األص ــان( ب ــر االئتم ــة بمخاط المرجح

*المســتوى )3(: قــرض مســاند قصيــر األجــل لمواجهــة مخاطــر 
الســوق:

ال يوجد لدى البنك حالًيا المستوى )3( من رأس المال.

كلمة الرئيس التنفيذي

اإلفصاح القانوني بموجب بازل 11 - 
الدعامة 111

عدنان بن حيدر بن درويش
الرئيس التنفيذي

عدنان بن حيدر بن درويش
الرئيس التنفيذي

وفيما يلي عناصر هيكل رأس المال بالبنك بتاريخ اإلفصاح:

تركيبة رأس المال التنظيمي بتاريخ 2019/12/31

المستوى )1(: رأس المال األساسي
لاير ُعماني 

باآلالف
95،425رأس المال المدفوع

24،395اإلحتياطي القانوني

63،535اإلحتياطي الخاص

73،941األرباح المحتجزة

257،296مجموع المستوى )1(

1،905المستوى )2(: رأس المال اإلضافي

1،905المخصص العام لخسائر القروض

259،201مجموع المستوى )2(

5. كفاية رأس المال
 11 بــازل  إلرشــادات  وفًقــا  بالبنــك  المــال  رأس  كفايــة  احتســاب  يتــم 
المعيــاري  المنهــج  وباســتخدام  الُعمانــي  المركــزي  البنــك  وتوجيهــات 
المنهــج  إن وجــدت مــع تطيبــق  االئتمــان، والســوق  الحتســاب مخاطــر 
البســيط إلدراج الضمانــات، ويتبــع منهــج المؤشــر األساســي الحتســاب 
الحتســاب  موديــز  مؤسســة  تصنيــف  يؤخــذ  كمــا  التشــغيلية،  المخاطــر 

األخــرى. الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  لــدى  المطالبــات  مخاطــر 

ــب  ــة تتناس ــة وقوي ــمالية كافي ــدة رأس ــاظ بقاع ــة االحتف ــك سياس ــدى البن ل
ــة  ــل لمواجه ــل األج ــراض طوي ــي اإلق ــص ف ــاطه المتخص ــة نش ــع طبيع م
مخاطــر خســائر أو صعوبــات غيــر متوقعــة، وعلــى الرغــم مــن قــوة القاعــدة 
الرأســمالية للبنــك والتــي تمكنــه مــن مواجهــة شــتى الظــروف والتقلبــات، 
لمواجهــة  والحــذر  التحفــظ  مــن  مزيــد  أجــل  مــن  اإلدراة  مجلــس  أن  إال 
ــادة عــن  ــادة معــدل كفايــة رأس المــال بمعــدل 2% زي المســتجدات قــرر زي
المســتوى التنظيمــي المســتهدف والمحــدد مــن البنــك المركــزي العمانــي 
بنســبة 13.5% بمــا فــي ذلــك نســبة احتياطــي للحفــاظ علــى رأس المــال كمــا 
ــح  ــو واض ــا ه ــك 13%، وكم ــدى البن ــمي ل ــال الرس ــة رأس الم ــدل كفاي ان مع
مــن البيانــات التاليــة، فقــد بلــغ معــدل كفايــة رأس المــال الفعلــي فــي نهايــة 

العــام %79.53.
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ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

ويتمثل االحتساب الكمي لمعدل كفاية رأس المال للبنك في البنود التالية:
التفاصيل

لاير ُعماني باآلالف
أرصدة إجمالية

القيمة الدفترية
صافي األرصدة

القيمة الدفترية*
األصول المرجحة بالمخاطر

591،709589،323218،656بنود مدرجة داخل الميزانية

23،5545،5411،939بنود مدرجة خارج الميزانية

615،263594،864220،595اإلجمالي

257،296رأس المال - المستوى األول

-رأس المال - المستوى األول اإلضافي

257،296إجمالي رأس المال - المستوى األول

1،905رأس المال - المستوى الثاني

259،201إجمالي رأس المال

220،59529،780متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان

61،7578،337متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

43،5645،881متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية

325،91643،998إجمالي رأس المال المخاطر

78.95%معدل كفاية رأس المال - المستوى األول

79.53%معدل كفاية رأس المال - اإلجمالي

*الصافي بعد خصم المخصصات والفوائد المحفوظة والضمانات المؤهلة.

وباعتبــار أن االئتمــان الممنــوح مــن البنــك منحصــر فــي نــوع واحــد وداخــل منطقــة جغرافيــة واحــدة، فــإن اإلفصــاح الكمــي ينحصر 
فــي اآلتــي )المبالــغ بالريــال الُعماني بــاآلالف(:

الوضع كما كان في 2019/12/31ممتوسط الفترة الحاليةنوع االئتمان

540،180556،467قروض إسكانية للمواطنين مدعومة من حكومة سلطنة ُعمان

14،32313،020قروض إسكانية أخرى للمواطنين )غير مدعومة(

554،503569،487المجموع

6. المخاطر واإلحتياطات المتخذة أو )التحوطات(

6-1 مخاطر االئتمان:

ــروط  ــكام وش ــا ألح ــع وفًق ــات الدف ــاء بالتزام ــن الوف ــك م ــة للبن ــراف المقابل ــل األط ــا تفش ــات عندم ــات والخدم ــة المنتج ــن كاف ــان م ــر االئتم ــج مخاط تنت
العقــد، وعلــى الرغــم أن االئتمــان الممنــوح مــن البنــك يتمثــل فــي القــروض اإلســكانية للمواطنيــن ويتوفــر لهــا ضمانــات عقاريــة ومنحصــرة جغرافًيــا داخــل 
ســلطنة ُعمــان، إال أن المخاطرقــد تنشــأ فــي بعــض األحيــان مــن خــالل عــدم تغطيــة قيمــة هــذه الضمانــات لكامــل االلتزامــات المســتحقة علــى العميــل، 
وتتــم الموافقــات علــى منــح االئتمــان مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ضمــن ســقوف محــددة ومعاييــر وممارســات حــذرة وصالحيــات معتمــدة مــن مجلــس 

اإلدارة، وذلــك بهــدف تقليــل الخســائر المحتملــة وإبقــاء التعــرض لمخاطــر االئتمــان ضمــن حــدود متدنيــة ومعــدالت مقبولــة.

يتبــع البنــك المنهــج المعيــاري الحتســاب األصــول االئتمانيــة المرجحــة بالمخاطــر بمعــدل 35% للقــروض اإلســكانية المدعومــة مــن قبــل حكومــة ســلطنة 
ُعمــان وبمعــدل 100% لألخــرى، كمــا يقــوم البنــك تحديــد مقــدار الخســائر المحتملــة باالئتمــان بإتبــاع التصنيــف المقــرر لالئتمــان بموجــب تعميــم البنــك المركــزي 

الُعمانــي )BM977( المــؤرخ فــي 25 ســبتمبر 2004م، مــع األخــذ فــي االعتبــار القيمــة الســوقية للضمانــات العقاريــة بنســبة %50.

حركة إجمالي القروض )المبالغ بالريال الُعماني باآلالف(: المعيار المحاسبي الدولي رقم 9
التفاصيل

المجموعالمرحلة 3المرحلة 2المرحة 1

538،2104216،561545،192الرصيد االفتتاحي

-)1،453(1،169284تغير / اندماج

62،0000062،000قروض جديدة

)32،940()377()208()32،355(تحصيل القروض

)40()33(-)7(قروض مشطوبة

569،0174974،698574،212الرصيد الختامي

1،8141512،3854،350مخصص محتجز

6-2 مخاطر السوق:

مخاطر السوق هي مخاطر التغييرات في قيمة األوراق المالية أو المعامالت نظًرا للتحركات في عوامل السوق.

ــا أيــة أصــول أو التزامــات معرضــة للتغييــر بأســعار الصــرف )قــرض صنــدوق اإلنمــاء الكويتــي بالدينــار الكويتــي(، حيــث يتــم  نــود ميزانيــة البنــك تتضمــن حالًي
إتبــاع سياســة حصــر جميــع التعامــالت بالريــال الُعمانــي أو الــدوالر األمريــي ذو الســعر الثابــت مقابــل الريــال الُعمانــي، أمــا بالنســبة للمخاطــر أســعار الفائــدة 
فأنهــا قــد تنشــأ بشــكل مباشــر فــي حالــة زيــادة أســعار الفائــدة علــى الودائــع قصيــرة األجــل أو القــروض المتوســطة األجــل، بينمــا أســعار الفائــدة علــى 
اإلقــراض للعمــالء ثابتــة ويحــاول البنــك إتبــاع سياســة التمويــل عــن طريــق القــروض طويلــة األجــل لتجنــب هــذه المخاطــر أو القــروض الحكوميــة بســعر 
فائــدة ثابــت، وتتضمــن الحســابات الختاميــة للبنــك توزيًعــا لألصــول والخصــوم علــى عــدد مــن النطاقــات الزمنيــة المحــددة مســبًقا لبيــان فجــوة الحساســية 

تجــاه أســعار الفائــدة.

6-3 مخاطر السيولة:

تتمثــل مخاطــر الســيولة بمخاطــر عــدم توفــر المــال الكافــي فــي البنــك لمقابلــة التزاماتــه عنــد اســتحقاقها وتنجــم مخاطــر الســيولة عامــة مــن عــدم توافــق 
ــيولة  ــر س ــات لتوفي ــاظ بترتيب ــق االحتف ــن طري ــيولة ع ــي إدارة الس ــذرة ف ــة ح ــك سياس ــع البن ــوال، ويتب ــة لألم ــة والخارج ــات الداخل ــي للتدفق ــت الزمن التوقي

نقديــة جاهــزة لمقابلــة التزاماتــه القصيــرة األجــل.

وتتــم إدارة الســيولة بتقليــص الفجــوة بيــن اســتحقاقات األصــول والخصــوم مــا أمكــن وباالقتــراض متوســط وطويــل األجــل كلمــا لــزم كلمــا لــزم األمــر 
لضمــان توفــر ســيولة كافيــة علــى الــدوام للوفــاء بالتزامــات البنــك بموعــد اســتحقاقها، وتتضمــن الحســابات الختاميــة للبنــك تحليــاًل لالســتحقاقات األصــول 

والخصــوم علــى عــدد مــن النطاقــات الزمنيــة المحــددة مســبًقا لبيــان فجــوة الســيولة.

6-4 مخاطر التشغيل:

مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة عــن عــدم كفائــة أو فشــل العمليــات الداخليــة، الموظفيــن، واألنظمــة أو بســبب عوامــل خارجيــة، وغيرهــا 
ــع البنــك أســلوب المؤشــر األساســي لقياســها والــذي يقضــي بأخــذ 15% مــن متوســط  ــة ويتب ــة والتنظيمي ــات القانوني مــن تلــك التــي تنشــأ مــن المتطلب

الدخــل عــن فتــرة الثــالث ســنوات األخيــرة لتحديــد رأس المــال المخاطــر عــن العميــالت التشــغيلية.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى المساهمين في بنك اإلسكان الُعماني 
ش.م.ع.م. 

تقرير حول مراجعة القوائم المالية 
الرأي

فــي رأينــا، فــإن القوائــم الماليــة تعبــر بصــورة عادلــة، مــن كافــة جوانبهــا الجوهريــة، عــن المركــز المالــي لبنــك اإلســكان الُعمانــي ش.م.ع.م. )»البنــك«( كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2019، وعــن أدائــه المالــي وتدفقاتــه النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــاً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة.

نطاق المراجعة

تتكون القوائم المالية للبنك مما يلي:

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019. 	
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. 	
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. 	
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. 	
إيضاحات حول القوائم المالية والتي تشمل ملخصا للسياسات المحاسبية الجوهرية.  	

أساس الرأي 

لقــد قمنــا بعمليــة المراجعــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة. إن مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر موضحــة فــي فقــرة »مســؤوليات مراقــب الحســابات 
عــن مراجعــة القوائــم الماليــة« مــن هــذا التقريــر. 

ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا.

االستقاللية 

إننــا مســتقلون عــن البنــك وفقــاً لقواعــد أخالقيــات المهنــة للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبين 
والمتطلبــات األخالقيــة ذات العالقــة بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة فــي ســلطنة ُعمــان، ولقــد التزمنــا بمســؤولياتنا األخالقيــة وفقــاً لهــذه المتطلبــات 

ــد. والقواع

معلومات أخرى 

أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن المعلومــات األخــرى. وتتكــون المعلومــات األخــرى مــن تقريــر مجلــس اإلدارة وكلمــة الرئيــس التنفيــذى واإلفصــاح 
التنظيمــي الواجــب طبقــاً لقواعــد بــازل 2 - الركيــزة 3 وإطــار بــازل 3، )ولكنهــا ال تتضمــن القوائــم الماليــة وتقريــر مراقــب الحســابات الخــاص بنــا حــول تلــك 
القوائــم الماليــة(، والتــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات والتقريــر الســنوي و وكلمــة الرئيــس التنفيــذى للبنــك الــذي مــن المتوقــع توفيــره 

لنــا بعــد ذلــك التاريــخ. 

ال يغطي رأينا حول القوائم المالية المعلومات األخرى وإننا ال ولن نقدم أي استنتاج حول هذه المعلومات.

فيمــا يتعلــق بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاله، وعنــد القيــام بذلــك، نقــوم بالنظــر فيمــا إذا كانــت 
ــة المراجعــة، أو بخــالف ذلــك تظهــر بهــا أخطــاء  ــا عليــه فــي عملي ــا الــذي حصلن ــة أو مــع اعتقادن ــاً مــع القوائــم المالي المعلومــات األخــرى تتعــارض جوهري

ماديــة.

التخطيط من أجل استمرارية العمل
ــادث  ــد ح ــل بع ــي العم ــتمرار ف ــن اإلس ــك م ــن البن ــان أن يتمك ــداد لضم ــط واإلع ــة والتخطي ــس الوقائي ــذ وإدارة المقايي ــي تنفي ــل ه ــتمرارية العم إدارة اس
ــد  ــل، ولق ــف العم ــا توق ــل فيه ــف يحتم ــالل مواق ــاط خ ــتمرار النش ــة لإلس ــه قابل ــه وإجراءات ــن أن نظم ــك م ــد البن ــث يتأك ــغيل، حي ــل التش ــارئ أو تعط ط
وضــع البنــك خطــة للطــوارئ للتأكــد مــن اســتمرار العمــل بفاعليــة فــي ظــروف الكــوارث غيــر المتوقعــة حســب إرشــادات البنــك المركــزي الُعمانــي حــول 
اســتمرارية العمــل، ويجــري البنــك باســتمرار تحســيًنا علــى خططــه الراهنــة بتطبيــق خطــة عمــل نشــطة لضمــان اســتمرارية اإلجــراءات والنظــم مــع المرونــة 
واإلســتعداد لمقابلــة متطلبــات الطــوارئ، وكلفــت لجنــة إدارة نظــام اســتمرارية العمــل بمســؤولية صياغــة وتبنــي وتعديــل واختبــار والحفــاظ علــى خطــط 
ــل  ــاط العم ــتمرارية نش ــط اس ــم وتخطي ــول تقيي ــتراتيجية ح ــات اإلس ــى المعلوم ــاق عل ــة واإلتف ــة بمراجع ــك اللجن ــوم تل ــك، وتق ــاط بالبن ــتمرارية النش اس

والتأكــد مــن إدارة اســتمرارية نشــاط العمــل ومــن أن مســؤولية التخطيــط والصيانــة مفهومــة عبــر مجــاالت العمــل.

وبغيــة تعزيــز إطــار عمــل خطــة اســتمرارية العمــل، وبغيــة تعزيــز إطــار عمــل خطــة اســتمرارية العمــل... 
قــام البنــك باآلتــي:

عقد دورات تدريبية في استمرارية العمل لموظفي البنك بهدف تعزيز مفاهيم وآليات العمل الستمرارية العمل. 	
إجراء تدريب على عملية اإلخالء في المقر الرئيسي للبنك. 	
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى المساهمين في بنك اإلسكان الُعماني 
ش.م.ع.م.

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى المساهمين في بنك اإلسكان الُعماني 
ش.م.ع.م.

تقرير حول مراجعة القوائم المالية )تابع(تقرير حول مراجعة القوائم المالية )تابع(
معلومات أخرى )تابع(

ــاء  ــود أخط ــى وج ــابات، إل ــب الحس ــر مراق ــخ تقري ــل تاري ــا قب ــا عليه ــي حصلن ــرى الت ــات األخ ــى المعلوم ــا عل ــن قبلن ــذ م ــل المنف ــى العم ــاء عل ــا، بن وإذا توصلن
ــدد. ــذا الص ــي ه ــه ف ــغ عن ــا نبل ــا م ــد لدين ــك. ال يوج ــن ذل ــالغ ع ــا اإلب ــيتوجب علين ــه س ــرى، فإن ــات األخ ــذه المعلوم ــي ه ــة ف جوهري

ــاء  ــالغ أعض ــه - بإب ــة في ــاء جوهري ــود أخط ــى وج ــا إل ــون - إذا توصلن ــا مطالب ــك، فإنن ــنوي للبن ــر الس ــذى و التقري ــس التنفي ــة الرئي ــة كلم ــوم بقرائ ــا نق وعندم
مجلــس اإلدارة.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة عن القوائم المالية 

أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــاً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة وإعدادهــا بمــا يتوافــق 
مــع األحــكام المطبقــة فــي قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 2019 وعــن أنظمــة رقابــة داخليــة والتــي يراهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة ضروريــة للتمكيــن مــن 

إعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ســواًء بســبب االحتيــال أو الخطــأ. 

عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة، فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن تقييــم قــدرة البنــك علــى االســتمرار فــي ممارســة أعمالــه، واإلفصــاح، حســب 
الحاجــة لذلــك، عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام أســاس االســتمرارية المحاســبي إال إذا كانــوا يرغبــون فــي تصفيــة البنــك أو إيقــاف أعمالــه، أو 

ال يملكــون خيــاراً واقعيــاً آخــر غيــر ذلــك. 

مسؤوليات مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن االحتيــال 
أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول يمثــل مســتوى عــال مــن التأكيــد، لكنــه ال يمثــل ضمانــاً بــأن المراجعــة 
المنفــذة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة ســوف تتمكــن دائمــاً مــن اكتشــاف األخطــاء الجوهريــة عنــد حدوثهــا. يمكــن أن تنشــأ األخطــاء نتيجــة لالحتيــال 
أو الخطــأ وهــي تعتبــر جوهريــة إذا كان مــن المتوقــع إلــى حــد معقــول أن تتســبب، منفــردة أو مجتمعــة، فــي التأثيــر علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا 

المســتخدمون بنــاء علــى القوائــم الماليــة. 

وفــي إطــار عمليــة المراجعــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة، فإننــا نمــارس تقديــرات مهنيــة ونتبــع مبــدأ الشــك المهنــي طــوال عمليــة المراجعــة. كمــا 
أننــا نقــوم باآلتــي:

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة، ســواء كانــت ناجمــة عــن االحتيــال أو الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات المراجعــة بمــا  	
يتناســب مــع تلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة ثبوتيــة كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس إلبــداء رأينــا. إن المخاطــر الناجمــة عــن عــدم اكتشــاف أخطــاء 
جوهريــة ناتجــة عــن االحتيــال أعلــى منهــا لتلــك الناتجــة عــن الخطــأ، ألن االحتيــال يمكــن أن ينطــوي علــى التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المقصــود أو 

التحريــف أو تجــاوز أنظمــة الرقابــة الداخليــة.
تكويــن فهــم حــول الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بعمليــة المراجعــة مــن أجــل تصميــم إجــراءات المراجعــة المالئمــة لتلــك الظــروف، ولكــن ليــس لغــرض  	

التعبيــر عــن رأي بشــأن كفــاءة أنظمــة الرقابــة الداخليــة الخاصــة بالبنــك. 
تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة.  	
معرفــة مــدى مالءمــة اســتخدام مجلــس اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، واســتنادا إلــى أدلــة المراجعــة التــي يتــم الحصــول عليهــا تحديــد مــا إذا  	

كان هنــاك عــدم يقيــن مــادي يتعلــق بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تثيــر شــكوكا كبيــرة حــول قــدرة البنــك علــى االســتمرار كمنشــأة عاملــة. وإذا توصلنــا 
إلــى وجــود عــدم يقيــن مــادي، فإننــا مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مراقــب الحســابات إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي القوائــم الماليــة، أو تعديــل 
رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة. إن االســتنتاجات التــي نتوصــل لهــا تتوقــف علــى أدلــة المراجعــة التــي يتــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر 

مراقــب الحســابات. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تدفــع البنــك إلــى التوقــف عــن االســتمرار كمنشــأة عاملــة. 

مسؤوليات مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية )تابع(

تقييــم العــرض العــام للقوائــم الماليــة وهيكليتهــا ومحتواهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت القوائــم الماليــة تمثــل المعامــالت واألحــداث  	
الرئيســية علــى نحــو يحقــق العــرض العــادل.

نتواصــل مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، بنطــاق وتوقيــت المراجعــة المقرريــن ونتائــج المراجعــة الجوهريــة، بمــا فــي ذلــك أي 
أوجــه قصــور مهمــة فــي الرقابــة الداخليــة نحددهــا أثنــاء مراجعتنــا.

تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى

عــالوًة علــى ذلــك، ووفقــاً لألحــكام المطبقــة فــي قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 2019، فإننــا نفيــد أن القوائــم الماليــة تلتــزم، مــن كافــة جوانبهــا الجوهريــة، 
بهــذه األحــكام.

21 يونيو 2020
مسقط، سلطنة عمان
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التقرير
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2019

التقرير
السنوي

2019
ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

20192018

إيضاحاتاألصول
لاير ُعماني 

باآلالف
لاير ُعماني 

باآلالف
11،561 510،088النقد وما يماثل النقد 

6569،487539،517حسابات قروض عقارية

6،162 82،216أصول أخرى

7،616 274،572مستحق من حكومة سلطنة ُعمان - رأس المال

5،383 75،561ممتلكات ومعدات

591،924570،239إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
االلتزامات

920،00041،000مستحق إلى البنوك

1114،91914,815التزامات أخرى

1087،20394,508ودائع العمالء

1261،75749,131قرض من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

-1325،000قرض من بنك 

14103،830103،830قروض من حكومة سلطنة ُعمان

312،709303،284إجمالي االلتزامات

حقوق المساهمين
15100،000100،000رأس المال

1624،39522،717احتياطي قانوني

1763،53560،515احتياطي خاص

298،5437،235احتياطي انخفاض القيمة

7.192،8012،319احتياطي إعادة التقييم

79،94174،169أرباح محتجزة

279،215266،955إجمالي حقوق المساهمين

591،924570،239إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
2623،55427،670ارتباطات قروض عقارية

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة وصرحوا بإصدارها بتاريخ 2020/06/21 بموجب قرار أعضاء مجلس اإلدارة.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019في 31 ديسمبر 2019

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة المركز المالي

عدنان بن حيدر بن درويش

الرئيس التنفيذي

بــن  أحمــد  بــن  رشــاد  ســعادة 
الهنائــي عميــر   بــن  محمــد 

رئيس مجلس إدارة البنك

20192018

إيضاحاتاإليرادات
لاير ُعماني 

باآلالف
لاير ُعماني 

باآلالف

2133،71231،174إيرادات فوائد

)8،735()10،390(22مصروفات فوائد

23،32222،439صافي إيرادات الفوائد

23749868إيرادات تشغيل أخرى

المصروفات

)7،531()7،408(24مصروفات التشغيل

)152()481(7استهالك ممتلكات ومعدات

297)327()خسارة(/ ربح صرف العملة األجنبية

المحّمل على القروض العقارية من الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقًا 
لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9

29.3.5897)1،975(

المحّمل على األصول المالية األخرى من الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقًا 
لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9

26)8(

)9،369()7،293(إجمالي المصروفات

16،77813،938ربح السنة 

الدخل الشامل اآلخر - البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

-7482صافي فائض إعادة التقييم على األراضي خالل السنة

17،26013،938إجمالي الدخل الشامل للسنة

250.1680.139ربحية السهم الواحد )األساسية والمعدلة(
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السنوي
2019

التقرير
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2019
ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

رأس

المال

احتياطي

قانوني

احتياطي

خاص

احتياطي

انخفاض القيمة

احتياطي

إعادة التقييم

أرباح 

محتجزة
اإلجمالي

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

100،00022،71760،5157،2352،31974،169266،955في 1 يناير 2019 

الدخل الشامل: 
16،77816،778-----ربح السنة

  الدخل الشامل اآلخر 
فاض إعادة التقييم خالل السنة 

)إيضاح 7(
----482-482

48216،77817،260----إجمالي الدخل الشامل للسنة

معامات مع المساهمين:
توزيعات أرباح لسنة 2018 )إيضاح 

)20
-----)5،000()5،000(

معامات أخرى ضمن حقوق المساهمين
المخصص اإلضافي للبنك 

المركزي العماني للعام الحالي 

الذي تم تحويله إلى مخصص 

انخفاض القيمة - حسب متطلبات 

البنك المركزي العماني ولما 

يزيد عن متطلبات معيار التقارير 

المالية الدولي رقم 9 أعاله )انظر 

اإليضاح 7-3-29(

---1،308-)1،308(-

المحول إلى االحتياطي القانوني 

)إيضاح 16(
-----)1،678(-

المحول إلى االحتياطي الخاص 

)إيضاح 17(
-1،678---)3،020(-

إجمالــي المعامــات األخرى 
مع حقــوق المســاهمين

--3،0201،308-)6،006(-

100،00024,39563,5358،5432،80179،941279،215في 31 ديسمبر 2019

رأس

المال

احتياطي

قانوني

احتياطي

خاص

احتياطي

انخفاض القيمة

احتياطي

إعادة التقييم

أرباح 

محتجزة
اإلجمالي

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

2،31968،987250،635-100،00021،32358،006في 1 يناير 2018 
عكس الخسائر االئتمانية 

المتوقعة في حسابات القروض 

العقارية بعد تطبيق معيار 

التقارير المالية الدولي رقم 9 

-----7،4107،410

المحّمل على األصول المالية 

األخرى من الخسارة االئتمانية 

المتوقعة بعد تطبيق معيار 

التقارير المالية الدولي رقم 9 

-----)28()28(

مخصصات تم تحويلها إلى 

مخصص انخفاض القيمة حسب 

متطلبات البنك المركزي العماني 

---7،410-)7،410(-

الرصيد المعاد بيانه في 1 يناير 
2018

100،00021،32358،0067،4102،31968،959258،017

الدخل الشامل: 
13،93813،938-----ربح السنة

معامات مع المساهمين:
المخصص اإلضافي للبنك 

المركزي العماني للسنة الحالي 

الذي تم تحويله إلى مخصص 

انخفاض القيمة - حسب متطلبات 

البنك المركزي العماني ولما 

يزيد عن متطلبات معيار التقارير 

المالية الدولي رقم 9 أعاله 

---1،800-)1،800(-

عكس الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على القروض العقارية 

وفقًا لمعيار التقارير المالية 

الدولي رقم 9

---)1،975(-1،975-

توزيعات نقدية مدفوعة لعام 2017 

)إيضاح 19(
-----)5،000()5،000(

المحول إلى االحتياطي القانوني 

)إيضاح 15(
-)1،394(---)1،394(-

المحول إلى االحتياطي الخاص 

)إيضاح 16(
--2،509--)2،509(-

مــع  المعامــات  إجمالــي 
همين لمســا ا

-1،3942،509)175(-)8،728()5،000(

100،00022،71760،5157،2352،31974،169266،955في 31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 )يتبع(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
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2019
ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

20192018

إيضاحاتالتدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
لاير ُعماني 

باآلالف
لاير ُعماني 

باآلالف
16،77813،938ربح السنة

تسويات:
7481152استهالك ممتلكات ومعدات

)11()4(-أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات 

التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل من انخفاض قيمة االئتمان 
األخرى 

29.3.5)897(1،975

-)14(29.3.5مبالغ تم شطبها

62134رسوم خدمات مصرفية وإدارية محتجزة خالل السنة

)297(327-خسارة/ )ربح( صرف العملة األجنبية

)17()41(6رسوم خدمات مصرفية وإدارية مستردة خالل السنة

16،63215،874الربح التشغيلي قبل التغّيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل:
-- مستحق من حكومة سلطنة ُعمان )أ(

)58،048()29،026( حسابات قروض عقارية

)3،791(3،946 أصول أخرى

8،996)21،000( مستحق إلى البنوك 

42،919)7،305( ودائع العمالء

1041،538 التزامات أخرى

7،488)36،649(صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

411متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

)661()177(7شراء ممتلكات ومعدات

)650()173(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

-15،091قرض من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

-1325،000قرض من بنك

)1،403()2،792(سداد قرض من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

)1،950()1،950(توزيعات أرباح مدفوعة )أ(

)3،353(35،349صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( أنشطة التمويل
3،485)1،473(صافي التغير في النقد وما يماثل النقد 

11،5618،076النقد وما يماثل النقد في بداية السنة

10،08811،561النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة )إيضاح 5(

) أ( تم تعديل توزيعات غير نقدية بمبلغ 3.050 لاير ُعماني مقابل الرصيد المستحق من حكومة سلطنة عمان خالل السنة.
) ب( تّم اإلفصاح عن تسوية صافي الدين في اإليضاح رقم 33 من هذه القوائم المالية.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

إيضاحات حول القوائم الماليةقائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1. الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية

تأســس بنــك اإلســكان الُعمانــي ش.م.ع.م. )»البنــك«( كشــركة مســاهمة 
مقفلــة فــي ســلطنة ُعمــان بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 77/51. وقــد 
ــدة  ــم 2010/36 لم ــلطاني رق ــوم الس ــب المرس ــك بموج ــرة البن ــد فت ــم تمدي ت
ــدأ مــن أغســطس 2007. إن العنــوان المســجل للبنــك هــو  عشــرين عامــاً تب
ص. ب. 2555، روي، الرمــز البريــدي 112. يتمثــل النشــاط الرئيســي للبنــك فــي 
منــح القــروض الســكنية للمواطنيــن العمانييــن مــن خــالل شــبكة فروعــه 

التســعة داخــل ســلطنة ُعمــان.

ــن  ــل م ــى األق ــبة 5% عل ــع نس ــن توزي ــك، يتعي ــي للبن ــام األساس ــاً للنظ وفق
ــاهمين. ــى المس ــاح عل ــات أرب ــوع كتوزيع ــال المدف رأس الم

وفقــاً للمــادة رقــم 6 مــن المرســوم الســلطاني رقــم 77/51 والمرســوم 
الســلطاني رقــم 2010/36، فإنــه يتــم تحميــل المقترضيــن بنســبة مــن إجمالــي 
ــك  ــد تل ــم تحدي ــائدة ويت ــة الس ــة واإلداري ــات المصرفي ــوم الخدم ــدل رس مع
ســلطنة  حكومــة  تتحمــل  للمقتــرض.  الشــهري  الدخــل  حســب  النســبة 
ــات  ــوم الخدم ــدل رس ــي مع ــن إجمال ــا بي ــرق م ــم الف ــكل دع ــي ش ــان ف ُعم
المصرفيــة  الخدمــات  رســوم  ومعــدل  الســائدة  واإلداريــة  المصرفيــة 

المخفضــة. واإلداريــة 

السياســات  وملخــص  اإلعــداد  أســاس   .2
الجوهريــة المحاســبية 

إن السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة فــي إعــداد هــذه القوائــم 
هــو  مــا  باســتثناء  السياســات  هــذه  البنــك  طّبــق  أدنــاه.  مبينــة  الماليــة 

منصــوص عليــه خــالف ذلــك.

2-1 أساس اإلعداد

)أ( بيان االلتزام

تــم إعــداد القوائــم الماليــة للبنــك وفقــاً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة 
والمتطلبــات  الدوليــة  المحاســبة  معاييــر  مجلــس  قبــل  مــن  الصــادرة 
ــركات  ــون الش ــب قان ــي وبموج ــزي الُعمان ــك المرك ــل البن ــن قب ــادرة م الص
التجاريــة لعــام 2019، وتعديالتــه، طبقــاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا 

إعــادة تقييــم األراضــي التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة.

تشــتمل معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة علــى المعاييــر المحاســبية الصــادرة 
ــل  ــن قب ــادرة م ــيرات الص ــة والتفس ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي ــن مجل ع

ــة الدوليــة. ــر المالي ــر التقاري لجنــة تفســيرات معايي

ــي  ــيولة ف ــي للس ــب تنازل ــاً بترتي ــات عموم ــول وااللتزام ــك األص ــرض البن يع
قائمــة المركــز المالــي حيــث أن هــذا العــرض أكثــر مالءمــة لعمليــات البنــك 

ــر الجاريــة. وال يفــرق بيــن البنــود الجاريــة وغي

)ب( العملة الوظيفية وعملة العرض

تقــاس البنــود المدرجــة بالقوائــم الماليــة للبنــك باســتخدام عملــة البيئــة 
ــة«(.  ــة الوظيفي ــا )»العمل ــك ضمنه ــل البن ــي يعم ــية الت ــة الرئيس االقتصادي
ــة  ــة الوظيفي ــو العمل ــي وه ــال الُعمان ــة بالري ــم المالي ــذه القوائ ــرض ه وُتع

ــف. ــرب أل ــى أق ــة إل ــك، مقرب ــرض للبن ــة الع وعمل

)ج( المعايير المطبقة خالل السنة

يقــدم معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 16 متطلبــات جديــدة ومعدلــة 
فيمــا يتعلــق بحســاب عقــد اإليجــار. يقــدم تغييــرات هامــة فــي حســاب 
التمويليــة  اإليجــار  عقــود  بيــن  التفريــق  إزالــة  طريــق  عــن  المســتأجر 
والتشــغيلية، ويتطلــب االعتــراف بأصــل حــق االســتخدام والتزامــات اإليجــار 
عنــد بــدء جميــع عقــود اإليجــار، باســتثناء اإليجــارات قصيــرة األجــل وإيجــارات 

األصــول منخفضــة القيمــة.

)د( استخدام التقديرات واألحكام

ــب  ــة يتطل ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــاً لمعايي ــة وفق ــم المالي ــداد القوائ إن إع
اســتخدام تقديــرات وافتراضــات حــول الظــروف المســتقبلية. إن اســتخدام 
المعلومــات المتاحــة وتطبيــق األحــكام متأصــالن فــي وضــع التقديــرات، 
ــاًء  وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة فــي المســتقبل عــن التقديــرات التــي تــم بن
ــبية  ــات المحاس ــرى اإلدارة أن السياس ــة. ت ــات المالي ــداد المعلوم ــا إع عليه
الهامــة للبنــك التــي تتطلــب بالضــرورة تطبيــق أحــكام هــي التــي تتعلــق 

بانخفــاض قيمــة القــروض العقاريــة المدرجــة بالتكلفــة المهلكــة.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات التــي تســتند عليهــا علــى أســاس 
ــم  ــي يت ــرة الت ــبية بالفت ــرات المحاس ــى التقدي ــالت عل ــدرج التعدي ــتمر. وت مس
فيهــا تعديــل التقديــرات إذا كانــت التعديــالت تؤثــر فقــط علــى الفتــرة أو 
خــالل فتــرة التعديــل والفتــرات المســتقبلية إذا كان التعديــل يؤثــر علــى 
ــوي  ــي تنط ــاالت الت ــن المج ــاح ع ــم اإلفص ــتقبلية. ت ــة والمس ــرات الحالي الفت
ــا  ــون فيه ــي تك ــاالت الت ــد أو المج ــر أو التعقي ــن التقدي ــرة م ــة كبي ــى درج عل

االفتراضــات والتقديــرات جوهريــة للقوائــم الماليــة باإليضــاح رقــم 3.

)هـ( التطورات المحاسبّية المستقبلّية

القيــاس  عــن  جديــدا  فصــال  المعــدل  المفاهيمــي  اإلطــار  يتضمــن 
ــين  ــي وتحس ــن األداء المال ــة ع ــر المالي ــداد التقاري ــة بإع ــات الخاص والتوجيه
والتوضيحــات  المســؤولية  تعريــف  وخاصــة   - والتوجيهــات  التعريفــات 
الخاصــة بالمجــاالت الهامــة، مثــل أدوار اإلشــراف واالحتــراز وعــدم التأكــد 
مــن القيــاس عنــد إعــداد التقاريــر الماليــة. ويحــدد ذلــك المفاهيــم األساســية 
المعاييــر  وضــع  قــرارات  فــي  االتســاق  لضمــان  الماليــة  التقاريــر  إعــداد 
ومعاملــة المعامــالت المماثلــة بطريقــة مماثلــة لتوفيــر معلومــات مفيــدة 
لمســتخدمي القوائــم الماليــة. ســيقوم اإلطــار المعــدل، الــذي يســري اعتبــارا 
مــن 1 ينايــر 2020، بصياغــة قــرارات وضــع المعاييــر ولكنــه لــن يؤثرعلــى معاييــر 
التقاريــر الماليــة الدوليــة الحاليــة. ومــا لــم يــرد وصــف آخــر، فمــن غيــر المتوقــع 
أن تؤثــر التفســيرات الجديــدة بشــكل جوهــري علــى القوائــم الماليــة للبنــك.
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)هـ( التطورات المحاسبّية المستقبلّية )تابع(

معايير أخرى

التحســينات الســنوية علــى دورة معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة 2015- 	
2017 - معاييــر متعــددة

إصالحــات مؤشــر أســعار الفائــدة - تعديــالت علــى معيــار التقاريــر  	
الماليــة الدولــي رقــم 9 ومعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 7.

2-2 األصول المالية

طرق القياس

التكلفة المهلكة ومعّدل الفائدة الفعلي 	

التكلفــة المهلكــة هــي المبلــغ الــذي يتــم بــه قيــاس األصــل أو االلتــزام 
المالــي عنــد اإلدراج المبدئــي ناقصــاً المدفوعــات الرئيســية ومضافــاً إليــه أو 
مخصومــاً منــه اإلهــالك المتراكــم باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ألي 
ــة  ــول المالي ــتحق ولألص ــغ المس ــدرج والمبل ــي الم ــغ المبدئ ــن المبل ــرق بي ف

ــارة.  ــص للخس ــأي مخص ــة ب المعدل

ــات أو  ــة المدفوع ــم بدق ــذي يخص ــدل ال ــو المع ــي ه ــدة الفعل ــّدل الفائ مع
المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة علــى مــدى العمــر المتوقــع 
لألصــل المالــي أو االلتــزام المالــي إلــى إجمالــي القيمــة الدفتريــة ألصــل مالــي 
)أي تكلفتــه المهلكــة قبــل أي مخصــص النخفــاض القيمــة( أو إلــى التكلفــة 
المهلكــة اللتــزام مالــي. ال يأخــذ الحســاب فــي اعتبــاره الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة ويشــمل تكاليــف المعاملــة واألقســاط أو الخصومــات والرســوم 
ــدل  ــن مع ــزأ م ــزًءا ال يتج ــر ج ــي تعتب ــتلمة والت ــة أو المس ــاط المدفوع والنق

ــاء.  ــوم اإلنش ــل رس ــي، مث ــدة الفعل الفائ

تتضمــن األدوات الماليــة واألرصــدة النقديــة والبنكيــة، وحســابات القــروض 
العقاريــة والمســتحق مــن حكومــة ُعمــان والمســتحق إلــى البنــوك وودائــع 
مــن  والقــرض  بنــك  مــن  وقرضــاً  الحكومــة  مــن  والقــروض  العمــالء 
ــات  ــول وااللتزام ــي واألص ــادي واالجتماع ــاء االقتص ــي لإلنم ــدوق العرب الصن

ــرى. ــة األخ المالي

إيرادات فوائد 	

ــي  ــدة الفعل ــدل الفائ ــق مع ــالل تطبي ــن خ ــد م ــرادات الفوائ ــاب إي ــم احتس يت
علــى القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة لألصــول الماليــة، باســتثناء األصــول الماليــة 
التــي أصبحــت منخفضــة القيمــة االئتمانيــة )أو المرحلــة 3( والتــي يتــم فيهــا 
الفعلــي  الفائــدة  معــدل  تطبيــق  خــالل  مــن  الفوائــد  إيــرادات  احتســاب 
االئتمانيــة  الخســائر  ناقصــاً  اإلجمالــي  المبلــغ  )أي  المهلكــة  التكلفــة  إلــى 

المتوقعــة(.

تقييم نموذج األعمال )تابع(

ــذي  ــال ال ــوذج األعم ــن نم ــا ضم ــظ به ــة المحتف ــول المالي ــاس األص ــم قي يت
يهــدف إلــى تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة والبيــع والتــي تحتــوي 
علــى شــروط تعاقديــة تزيــد فــي تواريــخ محــددة التدفقــات النقديــة وهــي 
دفعــات مفــردة ألصــل القــرض والفوائــد، بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

ــر. ــامل اآلخ ــل الش الدخ

ــات  ــي دفع ــة ه ــة التعاقدي ــات النقدي ــت التدفق ــا إذا كان ــم م تقيي
ــدة ــي والفائ ــغ األساس ــردة للمبل مف

عندمــا يحتفــظ نمــوذج األعمــال باألصــول لتحصيــل التدفقــات النقديــة 
يقــوم  وبيعهــا،  التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات  تحصيــل  أو  التعاقديــة 
ــل  ــة تمث ــألدوات المالي ــة ل ــات النقدي ــت التدفق ــا إذا كان ــم م ــدوق بتقيي الصن
دفعــات مفــردة للمبلــغ األساســي والفائــدة. وعنــد إجــراء هــذا التقييــم، ينظر 
ــب  ــع ترتي ــق م ــة تتس ــة التعاقدي ــات النقدي ــت التدفق ــا إذا كان ــي م ــك ف البن
اإلقــراض األساســي، أي أن الفائــدة تشــمل فقــط مقابــل القيمــة الزمنيــة 
للنقــود ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر اإلقــراض األساســية األخــرى وهامــش 
تــؤدي  وعندمــا  األساســي.  اإلقــراض  ترتيــب  مــع  يتماشــى  الــذي  الربــح 
الشــروط التعاقديــة إلــى التعــرض إلــى مخاطــر أو تقلبــات ال تتســق مــع 
ترتيــب اإلقــراض األساســي، يتــم حينهــا تصنيــف األصــل المالــي ذي الصلــة 

وقياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

عنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي دفعــات مفــردة 
التعاقديــة  الشــروط  باالعتبــار  البنــك  يأخــذ  والفائــدة،  األساســي  للمبلــغ 
لــألداة الماليــة. ويشــمل ذلــك تقييــم مــا إذا كان األصــل المالــي يحتــوي 
ــة  ــات النقدي ــغ التدفق ــت أو مبل ــر توقي ــن أن يغي ــدي يمك ــرط تعاق ــى ش عل
التعاقديــة بحيــث ال يســتوفي هــذا الشــرط. وعنــد إجــراء التقييــم، يأخــذ البنــك 

ــار: مــا يلــي باالعتب

األحــداث الطارئــة التــي مــن شــأنها أن تغيــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات  	
النقديــة.

خصائص االقتراض. 	
شروط المدفوعات مقدماً والتمديد. 	
الشــروط التــي تحــد مــن مطالبــة البنــك بالتدفقــات النقديــة مــن أصول  	

محــددة )علــى ســبيل المثــال، ترتيبــات األصــول دون حــق الرجوع(.
الســمات التــي تعمــل علــى تعديــل مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود  	

)علــى ســبيل المثــال، إعــادة تحديــد معــدالت الفائــدة كل فتــرة(. 

ــة  ــة بالتكلف ــة: المقاس ــول المالي ــية لألص ــف رئيس ــات تصني ــالث فئ ــاك ث هن
ــة  ــر، وبالقيم ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــة، وبالقيم المهلك

ــارة.  ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م العادل

اإلدراج المبدئي والقياس 	

يتــم إدراج األصــول وااللتزامــات المالّيــة عندمــا يصبــح الكيــان طرًفــا فــي 
العاديــة  والمبيعــات  المشــتريات  إدراج  يتــم  لــألداة.  التعاقديــة  األحــكام 
لألصــول الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة، وهــو التاريــخ الــذي يرتبــط فيــه البنــك 

بشــراء أو بيــع األصــل.

عنــد نشــوء األدوات الماليــة، يقــوم البنــك بقياســها بقيمتهــا العادلــة زائــداً 
أو ناقصــاً، فــي حالــة األداة الماليــة غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
ــى  ــرة إل ــوبة مباش ــدة والمنس ــة المتزاي ــف المعامل ــارة، وتكالي ــح أو الخس الرب
ــف  ــدرج تكالي ــوالت. وُت ــوم والعم ــل الرس ــة، مث ــدار األداة المالي ــازة أو إص حي
ــة  ــة العادل ــة بالقيم ــة المدرج ــات المالي ــة وااللتزام ــول المالي ــة لألص المعامل
مــن خــالل الربــح أو الخســارة كمصــروف فــي الربــح أو الخســارة. مباشــرة بعد 
ــول  ــة لألص ــان المتوقع ــائر االئتم ــص خس ــم إدراج مخص ــي، يت اإلدراج المبدئ
الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المهلكــة، والتــي ينتــج عنهــا تســجيل 
خســارة محاســبية فــي الربــح أو الخســارة عندمــا يتــم إنشــاء األصــل المالــي 

حديثــاً.

التصنيف والقياس

يعكــس تصنيــف وقيــاس األصــول الماليــة نمــوذج األعمــال الــذي تــدار فيــه 
األصــول الماليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة.

تقييم نموذج األعمال

توليــد  أجــل  مــن  األصــول  البنــك  ُيديــر  كيــف  األعمــال  نمــوذج  يعكــس 
تحصيــل  فقــط  هــو  البنــك  هــدف  كان  إذا  مــا  أي  النقديــة،  التدفقــات 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن األصــول أو تحصيــل التدفقــات النقديــة 
التعاقديــة والتدفقــات النقديــة الناشــئة عــن بيــع األصــول علــى حــد ســواء. 
وإذا لــم ينطبــق أي منهمــا )علــى ســبيل المثــال، األصــول الماليــة المحتفــظ 
بهــا ألغــراض المتاجــرة(، حينهــا يتــم تصنيــف األصــول الماليــة كجــزء مــن 
نمــوذج األعمــال »اآلخــر« ويتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 
أو الخســارة. وتشــمل العوامــل التــي يأخذهــا البنــك فــي االعتبــار عنــد تحديــد 
نمــوذج األعمــال لمجموعــة مــن األصــول علــى الخبــرة الســابقة بشــأن 
كيفيــة جمــع التدفقــات النقديــة لهــذه األصــول وكيفيــة تقييــم أداء األصــل 
والتقريــر عنــه إلــى موظفــي اإلدارة العليــا، وكيفيــة تقييــم المخاطــر وإدارتهــا 
وكيــف يتــم تعويــض المــدراء. علــى ســبيل المثــال، يحتفــظ نمــوذج األعمــال 
الخــاص بالبنــك فــي دفتــر قــروض الرهــن العقــاري بتحصيــل التدفقــات 
النقديــة التعاقديــة، مــع تحصيــل المبالــغ مــن خــالل قســم التحصيــل إذا 
حــدث عجــز عــن الســداد. وبنــاًء علــى ذلــك، يتبــع هــذا نمــوذج األعمــال 
ــاًء عليــه يتــم تصنيفهــا كأصــول  لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبن

ــة. ــة المهلك ــة بالتكلف مالي

يتــم االحتفــاظ باألصــول المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة بشــكل أساســي 
لغــرض البيــع علــى المــدى القريــب أو كانــت تعتبــر جــزءاً مــن محفظــة 
اســتثمارية ألدوات ماليــة محــددة وتتــم إدارتهمــا معــاً ويكــون هنــاك دليــل 
علــى وجــود نمــط فعلــي حديــث لجنــي األربــاح علــى المــدى القصيــر. يتــم 
تصنيــف هــذه األصــول كجــزء مــن نمــوذج األعمــال »اآلخــر« ويتــم قياســها 

ــارة. ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم

الشــرطين  اســتوفى  إذا  المهلكــة  بالتكلفــة  المالــي  األصــل  قيــاس  يتــم 
ــارة: ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــه بالقيم ــم تصنيف ــم يت ــن ول التاليي

ــه  	 ــدف من ــون اله ــال يك ــوذج أعم ــن نم ــه ضم ــاظ ب ــم االحتف ــا يت عندم
االحتفــاظ باألصــول الماليــة لجمــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة. 

أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصــل إلــى نشــوء تدفقــات نقديــة  	
ــة  ــغ األصلي ــات المبال ــى مدفوع ــر عل ــث تقتص ــددة بحي ــخ مح ــي تواري ف

والفائــدة المســتحقة علــى القائــم منهــا.

يتــم قيــاس األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل 
ــة  ــة العادل ــه بالقيم ــم تصنيف ــم يت ــن ول ــرطين التاليي ــتوفى الش ــر إذا اس اآلخ

ــارة: ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ م

ــق  	 ــم تحقي ــذي يت ــال ال ــوذج األعم ــن نم ــل ضم ــاظ باألص ــم االحتف أن يت
الهــدف منــه عــن طريــق تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع 

ــة. األصــول المالي
أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصــل إلــى نشــوء تدفقــات نقديــة  	

فــي تواريــخ محــددة بحيــث تقتصــر علــى مدفوعــات المبالــغ األساســية 
ــا. ــم منه ــى القائ ــتحقة عل ــدة المس والفائ

عنــد اإلدراج المبدئــي الســتثمارات األســهم غيــر المحتفــظ بــه للمتاجــرة، قــد 
يختــار البنــك نهائيــاً عــرض التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة فــي الدخل 

الشــامل اآلخــر. ويتــم هــذا االختيــار علــى أســاس كل اســتثمار علــى حــده.

بالتكلفــة  كمقاســة  المصنفــة  غيــر  الماليــة  األصــول  جميــع  قيــاس  يتــم 
المهلكــة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر كمــا هــو 
باإلضافــة  الخســارة.  أو  الربــح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  أعــاله  مبيــن 
المالــي  بتصنيــف األصــل  البنــك  يقــوم  المبدئــي، قــد  اإلدراج  لذلــك، عنــد 
الــذي يســتوفي المتطلبــات األخــرى بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء ليتــم قياســه 
بالتكلفــة المهلكــة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر 
علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة إذا كان ذلــك يلغــي أو 
يخفــض بشــكل كبيــر عــدم التطابــق المحاســبي الــذي يمكــن أن ينشــأ. ويتــم 

تصنيــف األصــل المالــي فــي أي مــن هــذه الفئــات عنــد اإلدراج المبدئــي.

انخفاض قيمة األصول المالية

يقــوم البنــك بالتقييــم علــى أســاس مســتقبلي للخســائر االئتمانيــة المتوقعة 
ــة  ــة المدرجــة بالتكلفــة المهلكــة والقيمــة العادل المرتبطــة باألصــول المالي
ــإدراج مخصــص خســارة  مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. ويقــوم البنــك ب

لمثــل هــذه الخســائر فــي تاريــخ كل تقريــر. 

يعكــس قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة مبلغــاً عــاداًل مرجحــاً تــم 
تحديــده مــن خــالل تقييــم مجموعــة مــن النتائــج المحتملــة، والقيمــة الزمنيــة 
للنقــود، ومعلومــات معقولــة ومثبتــة متاحــة دون تكبــد أي تكلفــة أو جهــد 
غيــر ضــروري فــي تاريــخ التقريــر حــول األحــداث الســابقة والظــروف الحاليــة 

ــتقبلية. ــة المس ــروف االقتصادي ــات والظ والتوقع

ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة الستثمارات األسهم.
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ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع(

االئتمانيــة  الخســائر  إمــا  بمبلــغ يســاوي  الخســارة  إدراج مخصــص  ســيتم 
المتوقعــة علــى مــدار 12 شــهراً أو الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 
العمــر. تمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن جميــع حــاالت العجــز المحتملــة علــى مــدى 
عمــر األداة الماليــة المتوقــع، فــي حيــن تمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
ــن  ــة ع ــة الناتج ــة المتوقع ــائر االئتماني ــن الخس ــزءاً م ــهراً ج ــدار 12 ش ــى م عل

ــر. ــخ التقري ــد تاري ــهراً بع ــالل 12 ش ــة خ ــز المحتمل ــاالت العج ــع ح جمي

يحتــوي اإليضــاح رقــم 29.3.5 علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول كيفيــة قيــاس 
مخصــص الخســارة االئتمانيــة المتوقعة.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

يــدرج البنــك مخصــص الخســائر بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعة 
تلــك  علــى  االئتمــان  مخاطــر  زادت  إذا  الماليــة  لــألداة  العمــر  مــدى  علــى 
ــات  ــذ المعلوم ــع أخ ــي، م ــذ اإلدراج المبدئ ــري من ــكل جوه ــة بش األداة المالي
المعقولــة والمثبتــة بعيــن االعتبــار. إذا لــم تحــدث زيــادة جوهريــة، فــي تاريــخ 
ــذ اإلدراج المبدئــي،  ــة من ــر، علــى مخاطــر االئتمــان علــى األدوات المالي التقري
تقــوم المنشــأة بقيــاس مخصــص الخســارة لهــذه األداة الماليــة بمبلــغ 

ــهراً. ــدة 12 ش ــة لم ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاوي الخس يس

إن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي تقديــر مرجــح الحتمــاالت خســائر 
االئتمــان ويتــم قياســها علــى النحــو التالــي:

األصــول الماليــة التــي لــم تتعــرض لالنخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة  	
ــيولة - )أي  ــز الس ــه عج ــع أوج ــة لجمي ــة الحالي ــر: القيم ــخ التقري ــد تاري عن
ــد  ــب العق ــأة بموج ــتحقة للمنش ــة المس ــات النقدي ــن التدفق ــرق بي الف

ــتالمها(. ــك اس ــع البن ــي يتوق ــة الت ــات النقدي والتدفق
األصــول الماليــة التــي تعرضــت لالنخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة عنــد  	

ــة  ــة الحالي ــة والقيم ــة الدفتري ــي القيم ــن إجمال ــرق بي ــر: الف ــخ التقري تاري
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة.

بيــن  	 للفــرق  الحاليــة  القيمــة  مســحوبة:  غيــر  قــروض  التزامــات 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة للبنــك إذا تــم ســحب االلتــزام 
والتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع البنــك اســتالمها مــن هــذا االلتــزام.

عقــود الضمانــات الماليــة: القيمــة الحاليــة للمبالــغ المتوقــع أن تعــوض  	
المســاهم ناقصــاً أي مبالــغ يتوقــع البنــك اســتردادها.

لــم تتعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة وبــدون زيــادة جوهريــة فــي 
ــى( ــة األول ــان )المرحل ــر االئتم مخاط

يتــم إدراج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث العجــز المحتملــة 
خــالل االثنــي عشــر شــهرا القادمــة )»الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 

شــهراً«( لــألدوات الماليــة التــي تبقــى فــي المرحلــة األولــى.  

تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )تابع(

يراقــب البنــك مالئمــة المعاييــر المســتخدمة لتحديــد الزيــادات الجوهريــة فــي 
مخاطــر االئتمــان مــن خــالل المراجعــات الدوريــة للتحقــق مــن توافــق نتائــج 

التقييــم واإلرشــادات والحــدود الداخليــة.

المعطيات حول قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

تتمثــل المعطيــات الرئيســية فــي قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
بشــكل عــام فــي المتغيــرات التاليــة:

احتمالية العجز. 	
الخسارة الناتجة عن العجز.  	
مستوى التعرض الناتج عن العجز 	

ُتســتمد هــذه المقاييــس، )بمفردهــا أو مجموعهــا(، مــن النمــاذج اإلحصائيــة 
المطــورة داخليــاً المبنيــة علــى البيانــات التاريخيــة أو تلــك المســتمدة مــن 
ــة إذا كان  ــات التطلعي ــس المعلوم ــة لتعك ــة المعدل ــوق المتاح ــات الس بيان

ــا. ذلــك ممكًن

احتمالية العجز

تعــد تقديــرات احتماليــة العجــز تقديــرات فــي تاريــخ محــدد، والتــي تــم حســابها 
علــى أســاس نمــاذج إحصائيــة. تعتمــد هــذه النمــاذج اإلحصائيــة بشــكل 
أساســي علــى البيانــات المجمعــة داخليــاً التــي تشــمل كل مــن العوامــل 
ــا. ــد توفره ــة عن ــان الخارجي ــم االئتم ــات تقيي ــا بيان ــة ويكمله ــة والنوعي الكمي

الخسارة الناتجة عن العجز

إن الخســارة الناتجــة عــن العجــز هــي حجــم الخســارة المحتملــة إذا كان هنــاك 
عجــز. يقــدر البنــك معاييــر الخســارة الناتجــة عــن العجــز بنــاًء علــى مبالــغ 
اســترداد المطالبــات ضــد األطــراف المقابلــة المتعثــرة. تأخــذ نماذج الخســارة 
ــار قيمــة الضمــان المتوقعــة، والمعدلــة مــن  الناتجــة عــن العجــز فــي االعتب
أجــل التخفيضــات القابلــة للتطبيــق وتكاليــف اســترداد أي ضمانــات قــد تعتبــر 

جــزءاً ال يتجــزأ مــن األصــل المالــي.

مستوى التعرض الناتج عن العجز

يمثــل التعــرض الناتــج عــن العجــز الرصيــد المتوقــع عنــد العجــز. يشــتق 
ــرف  ــي للط ــرض الحال ــن التع ــز م ــن العج ــج ع ــرض النات ــتوى التع ــك مس البن
ــب  ــه بموج ــموح ب ــي المس ــغ الحال ــي المبل ــة ف ــرات المحتمل ــل والتغي المقاب
العقــد بمــا فــي ذلــك اإلهــالك. إن مســتوى التعــرض الناتــج عــن العجــز 
لألصــل المالــي هــو إجمالــي القيمــة الدفتريــة. وبالنســبة اللتزامــات اإلقــراض 
والضمانــات الماليــة، فــإن مســتوى التعــرض الناتــج عــن العجــز يتضمــن 
ــم  ــد يت ــي ق ــة الت ــتقبلية المحتمل ــغ المس ــك المبال ــحوب، وكذل ــغ المس المبل
ســحبها بموجــب العقــد، والتــي تــم تقديرهــا بنــاًء علــى المالحظــات التاريخيــة 

والتوقعــات المســتقبلية.

مخاطــر  فــي  جوهريــة  زيــادة  شــهدت  التــي  الماليــة  األصــول 
االئتمــان لكنهــا لــم تتعــرض النخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة 

الثانيــة( )المرحلــة 

تصّنــف األصــول الماليــة التــي شــهدت زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان 
)كمــا هــو موضــح فــي إيضــاح 29-3-3 مــن القوائــم الماليــة( ضمــن المرحلــة 

الثانيــة، وينبغــي احتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر.

تعريف العجز/انخفاض القيمة ) المرحلة الثالثة(

ــي  ــل المال ــك األص ــر البن ــم 9، يعتب ــي رق ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــاً لمعي وفق
فــي حالــة عجــز عندمــا تتوفــر معلومــات تشــير إلــى عــدم احتماليــة دفــع 
ــك  ــوم البن ــل دون أن يق ــك بالكام ــى البن ــة إل ــه االئتماني ــرض اللتزامات المقت
باتخــاذ إجــراءات كبيــع ضمــان )إذا كان هنــاك ضمانــات محتفــظ بهــا(، أو 
كان المقتــرض متأخــراً فــي الســداد ألكثــر مــن 90 يومــاً لاللتــزام االئتمانــي 
ــوم  ــراً، يق ــرض متعث ــا إذا كان المقت ــم م ــد تقيي ــك. عن ــي للبن ــري المعن الجوه
ــاً  ــز. وفق ــدث عج ــوع ح ــد وق ــة لتحدي ــة التالي ــل الكمي ــة العوام ــك بدراس البن
لمنظــور معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9، فــإن العجــز يقــع عندمــا 
يكــون االلتــزام االئتمانــي الجوهــري 90 يومــاً للتأخــر عــن الســداد أو انــدرج 

وفــق تصنيــف البنــك المركــزي العمانــي كقــرض متعثــر.

ــة  ــم مــا إذا كانــت إحــدى األدوات المالي قــد تختلــف المدخــالت الخاصــة بتقيي
فــي حالــة عجــز وتتغيــر أهميتهــا مــع مــرور الوقــت لتعكــس التغيــرات فــي 
ــد  ــم تع ــا ل ــرة عندم ــر متعث ــا غي ــى أنه ــة عل ــار أداة مالي ــن اعتب ــروف. يمك الظ

ــز. ــار العج ــتوفي معي تس

تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

ــادة  ــة قــد زادت زي ــى أداة مالي ــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان عل ــد تحدي عن
المعلومــات  فــي  ســينظر  البنــك  فــإن  المبدئــي،  اإلدراج  منــذ  جوهريــة 
المعقولــة والمؤيــدة ذات الصلــة والمتاحــة دون تكبــد أي تكلفــة أو جهــد 
غيــر ضــروري. كإجــراء دعــم، يفتــرض البنــك حــدوث زيــادة هامــة فــي مخاطــر 
االئتمــان فــي موعــد ال يتجــاوز تاريــخ اســتحقاق أصــل أكثــر مــن 30 يوًمــا. 
يحــدد البنــك األيــام متأخــرة الســداد باحتســاب عــدد األيــام منــذ مــرور أقــدم 

ــتالمها. ــم اس ــم يت ــي ل ــة الت ــة الكامل ــق بالدفع ــتحقاق يتعل ــخ اس تاري

يتطلــب تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان قــد زادت بشــكل جوهــري منــذ 
اإلدراج المبدئــي لــألداة الماليــة تحديــد تاريــخ اإلدراج المبدئــي لــألداة. قــد يؤثــر 
ــدد  ــم. يح ــذا التقيي ــى ه ــاً عل ــة أيض ــألداة المالي ــة ل ــروط التعاقدي ــل الش تعدي
ــداد  ــر س ــا يتأخ ــان عندم ــر االئتم ــي مخاط ــة ف ــادة الجوهري ــاً الزي ــك مبدئي البن

األصــل المالــي وفقــاً للعقــد ألكثــر مــن 30 يومــاً.

ــرة  ــان والخب ــر االئتم ــي مخاط ــر ف ــم خبي ــتخدام حك ــة، باس ــاالت معين ــي ح وف
ــهد  ــد ش ــاً ق ــك أن تعرض ــدد البن ــد يح ــن، ق ــا أمك ــة حيثم ــة ذات الصل التاريخي
زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان إذا كانــت هنــاك عوامــل نوعيــة معينــة 
ــل  ــرات بالكام ــذه المؤش ــد ه ــكان رص ــون باإلم ــد ال يك ــك، وق ــى ذل ــير إل تش

مــن خــالل تحليلهــا الكمــي فــي الوقــت المناســب.

المعلومات التطلعية

مخاطــر  كانــت  إذا  مــا  تقييــم  عنــد  التطلعيــة  المعلومــات  البنــك  يراعــي 
االئتمــان لــألداة قــد زادت زيــادة جوهريــة منــذ اإلدراج المبدئــي وعنــد قيــاس 
خســائر االئتمــان المتوقعــة. قــد تشــمل المعلومــات الخارجيــة المســتخدمة 
البيانــات االقتصاديــة والتنبــؤات التــي تنشــرها الهيئــات الحكومية وســلطات 
النقــد فــي ســلطنة عمــان التــي يعمــل البنــك ضمــن نطاقهــا.، والمنظمــات 
فــوق الوطنيــة مثــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة وصنــدوق النقــد 
الدولــي، وبعــض خبــراء التنبــؤ المختاريــن فــي القطــاع الخــاص واألكاديمييــن.

يســتخدم البنــك، )بنــاًء علــى توفــر المعلومــات وموثوقيــة المصــادر(، تحليــاًل 
للنتائــج التاريخيــة لتقديــر االرتبــاط بيــن متغيــرات االقتصــاد الكلــي ومخاطــر 
ــن  ــن م ــدم التمك ــًرا لع ــر، نظ ــخ التقري ــي تاري ــان. ف ــائر االئتم ــان وخس االئتم
إنشــاء ارتباطــات صحيحــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة، خّلــص البنــك إلــى أن 
ــر  ــة غي ــات التاريخي ــي المعلوم ــة ه ــة والداعم ــات المعقول ــل المعلوم أفض

المعدلــة.

يرجــى الرجــوع إلــى إيضــاح 29 حــول هــذه القوائــم الماليــة للحصــول علــى 
إيضاحــات مفصلــة بشــأن مخاطــر االئتمــان.

األصول المالية المعدلة

بالقــرض لمجموعــة مــن  الخاصــة  التعاقديــة  يتــم تعديــل الشــروط  قــد 
العميــل  علــى  واإلبقــاء  الســوق  ظــروف  تغيــر  تتضمــن  التــي  األســباب 
ــل.  ــل للعمي ــي أو المحتم ــي الحال ــور االئتمان ــق بالتده ــرى ال تتعل ــل أخ وعوام
شــروطه  تعديــل  تــم  الــذي  القائــم  بالقــرض  االعتــراف  إلغــاء  يتــم  وقــد 
واالعتــراف بالقــرض الــذي أعيــد التفــاوض عليــه كقــرض جديــد بالقيمــة 

العادلــة.

يقــوم البنــك بإعــادة التفــاوض بشــأن قــروض العمــالء خــالل األزمــات 
الماليــة )ُيشــار إلــى ذلــك باســم »أنشــطة اإلمهــال«( بغــرض زيــادة فــرص 
التحصيــل وتخفيــض مخاطــر العجــز. ووفقــاً لسياســة اإلمهــال لــدى البنــك، 
يتــم منــح مهــل القــروض علــى أســاس انتقائــي فــي حــال كان العميــل عاجــزاً 
فــي الوقــت الحالــي عــن الوفــاء بديونــه أو كانــت هنــاك مخاطــر هامــة مــن 
العجــز، مــع وجــود دليــل علــى أن المديــن قــد بــذل كافــة الجهــود المعقولــة 
التعاقديــة األصليــة، ويكــون مــن المتوقــع أن  للســداد وفقــاً للشــروط 

يتمكــن المدينــون مــن الوفــاء بالشــروط المعدلــة.

تتضمــن الشــروط المعدلــة عــادة تمديــد فتــرة االســتحقاق وتغييــر توقيــت 
مدفوعــات الفائــدة وتعديــل تعهــدات القــروض. 

بعــد اإلمهــال، يحتــاج العميــل إلثبــات التــزام تــام بالســداد علــى مــدى فتــرة 
ــرض  ــر متعثر/مع ــرض غي ــار التع ــكان اعتب ــون باإلم ــل أن يك ــن قب ــن الزم م
النخفــاض القيمــة االئتمانيــة أو قبــل أن يعتبــر احتمــال العجــز منخفضــاً 
بحيــث يعــود مخصــص الخســارة لكونــه يقــاس بمبلــغ يســاوي الخســائر 

االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار 12 شــهراً.
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األصول المالية المعدلة )تابع(

حيــث أن البنــك لديــه قــروض معدلــة غيــر هامــة فقــط، فــإن المعاييــر 
النوعيــة لقيــاس العجــز تعتبــر ذات تأثيــر غيــر جوهري علــى الخســائر االئتمانية 

ــك. ــة للبن ــول المالي ــى األص ــوبة عل ــة محس المتوقع

2-3 االلتزامات المالية

التصنيف والقياس

بالتكلفــة  القــروض  التزامــات  بخــالف  الماليــة  التزاماتــه  البنــك  يصنــف 
. لمهلكــة ا

ارتباطات قروض

ــم  ــا، يت ــحوبة جزئًي ــروض المس ــة بالق ــروض، المتعلق ــات الق ــبة اللتزام بالنس
الحــد  إلــى  للقــرض.  الخســارة  مخصــص  مــع  الخســارة  مخصصــات  إدراج 
ــة  ــي القيم ــة إجمال ــة مجتمع ــة المتوقع ــائر االئتماني ــه الخس ــاوز في ــذي تتج ال

الدفتريــة للقــرض، يتــم احتســاب االئتمانيــة المتوقعــة كمخصــص.

إلغاء إدراج األصول المالية

يتــم إلغــاء إدراج األصــول الماليــة أو جــزء منهــا عنــد انتهــاء الحقــوق التعاقدية 
فــي الحصــول علــى التدفقــات النقديــة مــن األصــول أو عنــد تحويلهــا وإمــا 
ــكل  ــة بش ــازات الملكي ــر وامتي ــع مخاط ــل جمي ــك بتحوي ــوم البن ــا يق )1( عندم
جوهــري، أو )2( عندمــا ال يقــوم البنــك بتحويــل جميــع مخاطــر وامتيــازات 

ــر، ولــم يحتفــظ البنــك بالســيطرة. الملكيــة واالحتفــاظ بهــا بشــكل كبي

ــم  ــا يت ــا )أي عندم ــاء به ــم الوف ــا يت ــة عندم ــات المالي ــاء إدراج االلتزام ــم إلغ يت
ــه(. ــاء أجل ــاؤه أو انقض ــد أو إلغ ــي العق ــدد ف ــزام المح ــاء بااللت الوف

إلغاء إدراج االلتزامات المالية

يتــم احتســاب التبــادل بيــن البنــك والمقرضيــن األصلييــن ألدوات الديــن 
ــي  ــة ف ــالت الجوهري ــى التعدي ــة إل ــر، باإلضاف ــكل كبي ــة بش ــروط مختلف بش
ــة  ــة األصلي ــات المالي ــالك لاللتزام ــة، كإه ــة القائم ــات المالي ــروط االلتزام ش
ــري إذا  ــكل جوه ــروط بش ــف الش ــدة. تختل ــة جدي ــات مالي ــراف بالتزام واالعت
كانــت القيمــة الحاليــة المخصومــة للتدفقــات النقديــة بموجــب الشــروط 
الجديــدة، بمــا فــي ذلــك أي رســوم مدفوعــة بعــد خصــم أي رســوم مقبوضــة 
ومخصومــة باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي، تختلــف بنســبة %10 
علــى األقــل عــن القيمــة الحاليــة المخصومــة للقيمــة الحاليــة للتدفقــات 
النقديــة المتبقيــة مــن االلتــزام المالــي األصلــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك 
ــي  ــرات ف ــا األداة، والتغي ــدرج به ــي ت ــة الت ــل العمل ــرى، مث ــة أخ ــل نوعي عوام
ــر  ــاألداة والتغي ــزات التحويــل الجديــدة المتعلقــة ب نــوع معــدل الفائــدة، ومي
فــي الضمانــات، تؤخــذ بعيــن االعتبــار أيًضــا. فــي حالــة احتســاب ســعر الصــرف 
ــأي تكاليــف أو  ــراف ب ــم االعت ألدوات الديــن أو تعديــل الشــروط كإهــالك، يت

ــدة كجــزء مــن الربــح أو الخســارة علــى اإلهــالك. رســوم متكب

2-5 حسابات القروض العقارية

تصنــف حســابات القــروض العقاريــة التــي أنشــئت عــن طريــق تقديــم أموال 
ــاً  ــة ناقص ــدرج بالتكلف ــك وت ــأها البن ــروض أنش ــرض كق ــى المقت ــرة إل مباش
والخســارة  القــروض/  قيمــة  انخفــاض  ومخصــص  مشــطوبة  مبالــغ  أي 
االئتمانيــة المتوقعــة ورســوم الخدمــات المصرفيــة واإلداريــة غيــر المدرجــة.

2-6 ممتلكات ومعدات

ــا  ــاً منه ــة مخصوم ــي بالتكلف ــتثناء األراض ــدات باس ــكات والمع ــدرج الممتل ُت
وُتــدرج  وجــدت.  إن  بالقيمــة،  االنخفــاض  وخســائر  المتراكــم  االســتهالك 
األراضــي بقيمــة إعــادة التقييــم. تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات هــي 

ــازة. ــة للحي ــات عرضي ــا أي مصروف ــاً إليه ــرائها مضاف ــة ش تكلف
 

الســوق  ألســعار  وفقــاً  ســنوات  ثــالث  كل  األراضــي  تقييــم  إعــادة  تتــم 
ــي  ــي ف ــن داخل ــب مثم ــن جان ــي م ــتخدام الحال ــاس االس ــى أس ــوح عل المفت
الدائــرة الهندســية بالبنــك أو مــن جانــب مثمــن خارجــي. يتــم قيــد صافــي 
الفوائــض الناشــئة عــن إعــادة التقييــم لحســاب احتياطــي إعــادة التقييــم فيما 
ــارة  ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــل ف ــم كدخ ــادة التقيي ــي إع ــادة ف ــدا إدراج الزي ع
والدخــل الشــامل اآلخــر إلــى الحــد الــذي يعكــس انخفــاض إعــادة تقييــم 
لنفــس األصــل الــذي تــم إدراجــه ســابقاً كمصــروف. يتــم إدراج انخفــاض 
إعــادة التقييــم كمصــروف، فيمــا عــدا مــا يتــم تحميلــه مباشــرة مقابــل أي 
فائــض إعــادة تقييــم ذي صلــة إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز فيــه االنخفــاض 
المبلــغ المحتفــظ بــه فــي فائــض إعــادة التقييــم المتعلــق بذلــك األصــل. عنــد 
االســتبعاد يتــم تحويــل فائــض إعــادة التقييــم مباشــرة إلــى األربــاح المحتجــزة. 
التحويــالت مــن فائــض إعــادة التقييــم إلــى األربــاح المحتجــزة ال تتــم مــن 

ــر. ــامل اآلخ ــل الش ــارة والدخ ــح أو الخس ــة الرب ــالل قائم خ

يتــم احتســاب االســتهالك بغــرض شــطب تكلفــة الممتلــكات والمعــدات 
علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لألصــول 

المعنيــة. المعــدالت الســنوية الرئيســية المســتخدمة لهــذا الغــرض هــي:

السنوات 

25مباٍن

5 – 10أثاث وتركيبات ومعدات مكتبّية

5معدات أخرى

5مركبات

ال تســتهلك األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ حتــى يصبــح األصــل قيــد 
االســتخدام ويتــم اســتهالكه علــى أســاس المعــدالت المطبقــة لفئتــه 

المحــددة عنــد الرســملة.

يتــم تحديــد أربــاح وخســائر اســتبعادات الممتلــكات والمعــدات علــى أنهــا 
الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل وســعر البيــع وتــدرج فــي قائمــة الربــح 

ــر.  ــامل اآلخ ــل الش ــارة والدخ أو الخس

إلغاء إدراج االلتزامات المالية )تابع(

إذا لــم يتــم احتســاب ســعر الصــرف أو التعديــل كإهــالك، يتــم تعديــل أي 
تكاليــف أو رســوم متكبــدة فــي القيمــة الدفتريــة لاللتزامــات ويتــم إهالكهــا 

ــة. ــات المعدل ــة لاللتزام ــدة المتبقي ــى الم عل

المقاصة

يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول وااللتزامــات الماليــة فقــط ويتــم إدراج 
نافــذ  حــق  هنــاك  يكــون  عندمــا  المالــي  المركــز  بقائمــة  القيمــة  صافــي 
بالقانــون إلجــراء المقاصــة بيــن المبالــغ المدرجــة وينــوي البنــك إمــا التســديد 
علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق األصــل وســداد االلتــزام فــي نفــس الوقــت.

ــا  ــط عندم ــي فق ــاس الصاف ــى أس ــات عل ــرادات والمصروف ــرض اإلي ــم ع يت
ــي  ــائر الت ــب والخس ــبة للمكاس ــك أو بالنس ــبية بذل ــر المحاس ــمح المعايي تس

ــة. ــالت مماثل ــة معام ــن مجموع ــأ م تنش

2-4 إدراج اإليرادات

ــود  ــن العق ــرادات م ــم 15 »اإلي ــي رق ــة الدول ــر المالي ــار التقاري معي
ــالء« ــع العم م

إدراج رسوم الخدمات المصرفية واإلدارية 	
تســتحق رســوم الخدمــات المصرفيــة واإلداريــة علــى أســاس متناســب زمنياً 
أخــذاً بعيــن االعتبــار نســبة الرســوم المتعلقــة بالقــرض والمعــدل المطبــق. 
المصرفيــة  الخدمــات  رســوم  اســترداد  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  فــي 
ــي  ــا ف ــل إدراجه ــاً، يؤج ــة مصنف ــروض العقاري ــابات الق ــى حس ــة عل واإلداري

ــداً. ــتالمها نق ــن اس ــر لحي ــامل اآلخ ــل الش ــارة والدخ ــح أو الخس ــة الرب قائم

إدراج إيرادات ومصروفات الفوائد 	
ــدرج إيــرادات ومصروفــات الفوائــد فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل  ُت
الشــامل اآلخــر علــى أســاس االســتحقاق باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة 

الفعليــة علــى أصــل المبلــغ القائــم. 

إدراج اإليرادات المتنوعة 	
تدَرج اإليرادات المتنوعة في الدخل عند تنفيذ المعاملة.

إدراج العموالت والرسوم 	
والدخــل  الخســارة  أو  الربــح  قائمــة  فــي  والرســوم  العمــوالت  إدراج  يتــم 

الشــامل اآلخــر عنــد تنفيــذ المعاملــة التــي تتعلــق بهــا.

المصرفيــة  	 الخدمــات  رســوم  فــي  الحكوميــة  المســاهمات  إدراج 
واإلداريــة

تتحملــه  الــذي  واإلداريــة  المصرفيــة  الخدمــات  رســوم  مــن  الجــزء  ُيــدرج 
المطالبــة  وتتــم  زمنيــاً  متناســب  أســاس  علــى  ُعمــان  ســلطنة  حكومــة 

شــهرياً. بتحصيلــه 

2-7 اقتراضات

ــع  ــوك وودائ ــن البن ــتحقة م ــغ المس ــى المبال ــك عل ــات البن ــتمل اقتراض تش
ــن  ــرض م ــان والق ــة عم ــن حكوم ــروض م ــك والق ــن بن ــاً م ــالء وقرض العم
الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي. ويتــم إدراج االقتراضــات 
ــة  ــد عملي ــا. وبع ــوبة له ــالت المنس ــف المعام ــاً تكالي ــة ناقص ــاً بالتكلف مبدئي
االعتــراف المبدئيــة، يتــم إدراج االقتراضــات بســعر التكلفــة المهلكــة مــع 
ــالت،  ــف المعام ــن تكالي ــي م ــالت، بالصاف ــن المتحص ــرق بي ــأي ف ــراف ب االعت
والقيمــة االســتردادية فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر 

ــي. ــدة الفعل ــدل الفائ ــاس مع ــى أس ــات وعل ــنوات االقتراض ــدى س ــى م عل

2-8 توزيعات األرباح

تــدرج توزيعــات األربــاح مــن األســهم العاديــة كالتزامــات وتخصــم مــن 
حقــوق المســاهمين عنــد اعتمادهــا مــن مســاهمي البنــك. ويتــم خصــم 

توزيعــات األربــاح المرحليــة مــن حقــوق المســاهمين عنــد دفعهــا.

2-9 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يتــم احتســاب مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــاً لمتطلبــات قانــون 
التجاريــة. الشــركات 

2-10 مكافآت نهاية الخدمة

ــك  ــي البن ــد موظف ــروط تعاق ــاً لش ــة وفق ــة الخدم ــآت نهاي ــتحق مكاف تس
مــع مراعــاة متطلبــات قانــون العمــل الُعمانــي. تحــول الدفعــات إلــى الهيئــة 
ــم 2013/61  ــلطاني رق ــوم الس ــب المرس ــة بموج ــات االجتماعي ــة للتأمين العام

ــن. ــن الُعمانيي ــبة للموظفي بالنس

التــزام البنــك فيمــا يتعلــق بمنافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر الُعمانيين، 
وهــو يمثــل خطــة غيــر ممولــة لمنافــع تقاعــد محــددة، هــو مقــدار المنفعــة 
المســتقبلية التــي جناهــا هــؤالء الموظفــون فــي مقابــل خدمتهــم فــي 
طريقــة  باســتخدام  االلتــزام  احتســاب  يتــم  والســابقة.  الحاليــة  الفتــرات 

ــة.  ــه الحالي ــى قيمت ــه إل ــم خصم ــة ويت ــة المتوقع ــدة االئتماني الوح

2-11 المخصصات

ــك  ــدى البن ــون ل ــا يك ــي عندم ــز المال ــة المرك ــي قائم ــص ف ــم إدراج المخص يت
مــن  ويكــون  ســابق  لحــدث  نتيجــة  اســتداللي(  أو  )قانونــي  حالــي  التــزام 
المحتمــل أن يتطلــب ذلــك تدفقــاً خارجــاً للمنافــع االقتصاديــة لســداد ذلــك 
االلتــزام. وإذا كان األثــر جوهريــاً، يتــم تحديــد المخصصــات عــن طريــق خصــم 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة حســب معــدل يعكــس تقييمات 
الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود، والمخاطــر المحــددة لذلــك االلتــزام، 

عندمــا يكــون ذلــك مالئمــاً. وتــدرج تســوية الخصــم كتكلفــة.

2-12 التزامات أخرى 

ــاً بالقيمــة العادلــة ويتــم قياســها الحقــاً  يتــم إدراج االلتزامــات األخــرى مبدئي
بالتكلفــة المهلكــة.
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2-13 العمات األجنبية

ــي  ــال العمان ــى الري ــة إل ــم تحويــل المعامــالت المقومــة بالعمــالت األجنبي يت
ــول  ــل األص ــم تحوي ــالت. ويت ــخ المعام ــي تواري ــائدة ف ــرف الس ــعار الص بأس
التقريــر  تاريــخ  فــي  األجنبيــة  بالعمــالت  المقومــة  النقديــة  وااللتزامــات 
بأســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ. ويتــم إدراج أربــاح أو خســائر 

الصــرف فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر.

2-14 ربحية السهم الواحد

الســهم األساســية والمخفضــة ألســهمه  البنــك بعــرض ربحيــة  يقــوم 
العاديــة. ُتحتســب ربحيــة الســهم األساســية بتقســيم الربــح أو الخســارة 
المنســوبة لحملــة األســهم العاديــة لــدى الربــح علــى المتوســط المرّجــح 
لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الفتــرة. أمــا ربحيــة الســهم المخفضــة 
ــة  ــهم العادي ــة األس ــوبة لحمل ــارة المنس ــح أو الخس ــل الرب ــب بتعدي فتحتس
آثــار كافــة  لبيــان  القائمــة  العاديــة  لعــدد األســهم  المرّجــح  والمتوســط 

األســهم العاديــة المخفضــة المحتملــة.

2-15 النقد وما يماثل النقد

ــدة  ــة األرص ــدوق وكاف ــة بالصن ــن النقدي ــد م ــل النق ــا يماث ــد وم ــون النق يتك
لــدى البنــوك والتــي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اإليــداع األصلــي.

2-16 النقد وما يماثل النقد

)أ( الشركة كمستأجر

اعتبــاراً مــن 1 ينايــر 2019، يتــم إدراج اإليجــارات علــى أنهــا أصــول حــق االســتخدام 
ــاح  ــر مت ــل المؤج ــه األص ــح في ــذي يصب ــخ ال ــي التاري ــة ف ــات المقابل وااللتزام
بيــن  إيجــار  دفعــة  كل  تخصيــص  ويتــم  الشــركة.  قبــل  مــن  لالســتخدام 
االلتزامــات وتكاليــف التمويــل. ويتــم تحميــل تكاليــف التمويــل فــي الربــح 
ــت  ــم ثاب ــدة منتظ ــدل فائ ــم مع ــار لتقدي ــرة اإليج ــدى فت ــى م ــارة عل أو الخس
ــم اســتهالك أصــول حــق  ــرة. ويت ــزام فــي كل فت ــد المتبقــي مــن االلت للرصي
االســتخدام علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل ومــدة اإليجــار، أيهمــا أقصــر، 

ــت. ــط الثاب ــاس القس ــى أس عل

تقــاس األصــول وااللتزامــات الناتجة عن عقد اإلیجار مبدئيــاً علی أساس 
القیمة الحالیة. تشــمل التزامــات اإليجــار صافــي القيمــة الحاليــة لدفعــات 

ــة: ــار التالي اإليج

الدفعــات الثابتــة )بمــا فــي ذلــك الدفعــات الثابتــة المضمنــة(، ناقصــاً أي  	
حوافــز إيجــار مســتحقة.

دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو سعر. 	
المبالــغ المتوقــع دفعهــا مــن المســتأجر بموجــب ضمانــات القيمــة  	

المتبقيــة.
ــتأجر  	 ــة المس ــة ممارس ــت احتمالي ــراء إذا كان ــار الش ــة خي ــعر ممارس س

ــول. ــكل معق ــدة بش ــار مؤك ــذا الخي له
دفعــات غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كانــت شــروط اإليجــار تعكــس  	

ممارســة المســتأجر لذلــك الخيار.

3. التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة

ــب  ــة يتطل ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــا لمعايي ــة وفق ــم المالي ــداد القوائ إن إع
اســتخدام تقديــرات وافتراضــات حــول الظــروف المســتقبلية. إن اســتخدام 
المعلومــات المتاحــة وتطبيــق األحــكام متأصــالن فــي وضــع التقديــرات، 
ــاًء  وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة فــي المســتقبل عــن التقديــرات التــي تــم بن
ــبية  ــات المحاس ــرى اإلدارة أن السياس ــة. ت ــات المالي ــداد المعلوم ــا إع عليه
الهامــة للبنــك التــي تتطلــب بالضــرورة تطبيــق أحــكام هــي التــي تتعلــق 

بانخفــاض قيمــة حســابات القــروض العقاريــة.

3-1 قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

لألصــول  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســارة  مخصــص  قيــاس  يتطلــب 
ــل  ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــة وبالقيم ــة المهلك ــة بالتكلف ــة المقاس المالي
الشــامل اآلخــر اســتخدام نمــاذج معقــدة وافتراضــات هامــة حول الظــروف 
االقتصاديــة المستقبلیة والسلوك االئتماني )علی سبیل المثال احتمالیة 
عجز العمالء عــن الســداد والخسائر الناتجة(. تــم شــرح تفاصيــل المدخــالت 
الخســارة  قيــاس  فــي  المســتخدمة  التقديــر  وأســاليب  واالفتراضــات 

االئتمانيــة المتوقعــة أعــاله فــي هــذه القوائــم الماليــة.

المتطلبــات  تطبيــق  عنــد  الهامــة  االجتهــادات  بعــض  اســتخدام  يجــب 
متــل: المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  لقيــاس  المحاســبية 

تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 	
اختيــار النمــاذج واالفتراضــات المناســبة لقيــاس الخســارة االئتمانيــة  	

المتوقعــة.
تحديــد العــدد والحجــم النســبي للســيناريوهات المســتقبلية لــكل نــوع  	

مــن المنتجــات/ األســواق المرتبطــة بالخســارة االئتمانيــة المتوقعــة.
إنشــاء مجموعــات مــن األصــول الماليــة المماثلــة ألغــراض قيــاس  	

المتوقعــة. الخســارة االئتمانيــة 

مخاطــر  فــي  الجوهريــة  الزيــادة  لتحديــد  النوعيــة  المعاييــر  البنــك  قّيــم 
االئتمــان وفقــاً لتعميــم البنــك المركــزي العمانــي رقــم ب م 1149  »تطبيــق 
معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 علــى األدوات الماليــة. مــع ذلــك، وبمــا 
أن البنــك ال يقــدم ســوى قــروض عقاريــة فقــط بمبلــغ يقــل عــن 500،000 
ــر النوعيــة لتحديــد الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر  لاير عمانــي، فــإن المعايي

االئتمــان ليســت إلزاميــة ليتــم تقييمهــا.

)أ( الشركة كمستأجر )تابع(

يتــم خصــم دفعــات اإليجــار باســتخدام معــدل الفائــدة الضمنــي فــي اإليجــار، 
إذا كان يمكــن تحديــد هــذا المعــدل، أو معــدل االقتــراض اإلضافــي للشــركة.

تقاس أصول حق االستخدام بالتكلفة، وتشمل ما يلي:

مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار. 	
أي دفعــات إيجاريــة ســددت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء ناقصــاً أي حوافــز  	

إيجــار مســتلمة.
أي تكاليف مباشرة أولية. 	
تكاليف التجديد. 	

يتــم إدراج الدفعــات المرتبطــة باإليجــارات قصيــرة األجــل وإيجــارات األصــول 
ــح أو  ــي الرب ــروف ف ــت كمص ــط الثاب ــاس القس ــى أس ــة عل ــة القيم منخفض
الخســارة. إن اإليجــارات قصيــرة األجــل هــي إيجــارات لمــدة 12 شــهًرا أو أقــل. 
ــل  ــكل منفص ــد بش ــي العق ــار ف ــر إيج ــكل عنص ــاظ ب ــركة باالحتف ــوم الش تق

عــن العناصــر غيــر اإليجاريــة فــي العقــد.

تعتبــر فتــرة اإليجــار الفتــرة غيــر القابلــة لإللغــاء التــي يحــق للشــركة خاللهــا 
التــي  اســتخدام األصــل األساســي. ويتــم تعديــل مــدة اإليجــار بالفتــرات 
ــار  ــول أن الخي ــو معق ــى نح ــد عل ــن المؤك ــد، إذا كان م ــار التمدي ــا خي يغطيه
ــار إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كان  ــرات المشــمولة بخي ســيماَرس، وكذلــك الفت

ــاَرس. ــن يم ــار ل ــول أن الخي ــو معق ــى نح ــد عل ــن المؤك م

عقــد إيجــار - السياســات المحاســبية المطبقــة حتــى 31 ديســمبر 
2018

اإليجارات

يتــم إدراج الدفعــات بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي ضمــن قائمــة الدخــل 
ــار.  ــرة اإليج ــدى فت ــى م ــت عل ــط الثاب ــة القس ــاس طريق ــى أس ــامل عل الش
ويتــم إدراج حوافــز اإليجــار المســتلمة كجــزء ال يتجــزأ مــن إجمالــي مصروفــات 

اإليجــار علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

2-17 منح تتعلق باألصول

يتــم إدراج المنــح الحكوميــة فــي شــكل أرض بالملكيــة الحــرة فــي المنــح 
ــل  ــارة والدخ ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــدرج ف ــول وت ــة بأص ــة المتعلق المؤجل
الشــامل اآلخــر علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي للممتلــكات المشــيدة علــى تلــك 
األرض. يتــم إدراج المنــح فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل 
اآلخــر عندمــا ال توجــد أســس لتخصيــص المنحــة إلــى فتــرة عــدا عــن تلــك التــي 

تــم اســتالمها فيهــا.

4. تقدير القيمة العادلة

القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن مقابلــه اســتبدال األصل أو تســوية 
ــاري  ــاس تج ــى أس ــم عل ــة تت ــي عملي ــة ف ــة وراغب ــراف مطلع ــن أط ــزام بي الت

بحــت. وعليــه، قــد تنشــأ تباينــات بيــن التكلفــة التاريخيــة والقيمــة العادلــة.

يــرى مجلــس اإلدارة أنــه، باســتثناء القــروض مــن حكومــة عمــان والقــروض 
العقاريــة، فــإن القيمــة العادلــة ألصــول والتزامــات البنــك ال تختلــف بشــكل 
ــر  ــتخدامها لتقدي ــم اس ــي ت ــات الت ــة. االفتراض ــا الدفتري ــن قيمته ــري ع جوه

القيمــة العادلــة هــي كمــا يلــي:

أدوات مالية قصيرة األجل 	

القيــم الدفتريــة للنقديــة بالصنــدوق ولــدى البنــوك والمســتحق مــن حكومــة 
عمــان والمســتحق إلــى البنــوك المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي، اعتبــرت 

بمثابــة تقديــر معقــول للقيمــة العادلــة بســبب طبيعتهــا قصيــرة األجــل.

حسابات قروض عقارية 	

ُيتوقــع أن تســتمر حســابات القــروض العقاريــة حتــى اســتحقاقها. وليــس 
مــن العملــي تحديــد القيمــة العادلــة لحســابات القــروض العقاريــة حيــث 
أن الدعــم المســتلم مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان محــدد بســقف تحــدده 
الحكومــة ســنوياً، حاليــاً بمعــدل فائــدة 6% )2018- 6%(. وتبعــاً لذلــك فليس من 

الممكن تقييم إجمالي العائد من تلك الحسابات للفترات المستقبلية. 

ودائع العمالء 	

القيــم العادلــة لحســابات التوفيــر التــي ال تحمــل تاريــخ اســتحقاق محــدد 
ألجــل  للودائــع  العادلــة  القيمــة  تقديــر  ويتــم  الدفتريــة.  قيمهــا  تقــارب 
التــي تحمــل شــروطاً وأحكامــاً  للودائــع  المقدمــة  المعــدالت  باســتخدام 

مماثلــة.

قروض ألجل  	

تــم تقديــر القيــم العادلــة للقــروض ألجــل باســتخدام معــدالت الفائــدة 
المقدمــة لقــروض ذات شــروط وأحــكام مماثلــة. وتتضمــن القــروض ألجــل 

ــي. ــادي واالجتماع ــاء االقتص ــي لإلنم ــدوق العرب ــن الصن ــرض م الق

قروض من حكومة سلطنة ُعمان 	

تــم تقديــر القيــم العادلــة للقــروض 1 و2 و3 و4 )إيضــاح 14( مــن الحكومــة 
باســتخدام معــدالت الفائــدة المقدمــة للقــروض ذات الشــروط واألحــكام 
المماثلــة. ليــس مــن الممكــن تحديــد القيمــة العادلــة للقــرض الثانــوي وذلــك 

فــي غيــاب جــدول زمنــي لتســديده.
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ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

5. أرصدة نقدية وبنكية

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

98118نقدية بالصندوق

9،99611،463نقدية لدى البنوك

مخصص الخسارة 
االئتمانية المتوقعة 

)6()20(

10،08811،561

6. حسابات القروض العقارية

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

إجمالي حسابات 
القروض العقارية كما 

في 1 يناير
545،192487،156

قروض موزعة خالل 
السنة

62،00081،138

قروض مشطوبة خالل 
السنة

)40(-

)23،102()32،940(تسديدات خالل السنة

إجمالي حسابات 
القروض العقارية كما 

في 31 ديسمبر
574،212545،192

مخصص الخسائر 
االئتمانية المتوقعة 

)راجع إيضاح 5-3-29(
)4،350()5،261(

رسوم خدمات مصرفية 
وإدارية محتجزة )راجع 

اإليضاح 1-6(
)375()414(

صافي حسابات القروض 
العقارية كما في 31 

ديسمبر
569،487539،517

مــن  أعلــى  الُعمانــي  المركــزي  البنــك  عــن  الصــادر  المخصــص  أن  حيــث 
الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة وفقــاً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2019، تــم تحويــل المخصــص الزائد بيــن األربــاح المحتجزة 
واحتياطــي انخفــاض القيمــة وفقــاً لتعميــم البنــك المركــزي العمانــي رقــم ب 

م 1149.

يتــم تقديــم تحليــل مفصــل لحركــة مخصــص الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة 
فــي اإليضــاح 5-3-29.

المصرفيــة  الخدمــات  رســوم  حركــة  يلــي  فيمــا   1-6
الســنة: خــال  المحتجــزة  واإلداريــة 

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

414297كما في 1 يناير

رسوم خدمات مصرفية 
وإدارية محتجزة خالل 

السنة
2134

رسوم خدمات مصرفية 
وإدارية مستردة خالل 

السنة
)41()17(

375414في 31 ديسمبر 

ال يتــم إدراج رســوم الخدمــات المصرفيــة واإلداريــة للقــروض المصنفــة 
المركــزي  البنــك  وإرشــادات  وتعليمــات  بقواعــد  التزامــا  وذلــك  كدخــل 
ــا، )أي  ــت قيمته ــي انخفض ــة الت ــروض العقاري ــابات الق ــأن حس ــي بش الُعمان

تجــاوزت موعــد اســتحقاقها بأكثــر مــن 89 يومــاً(.

ــة بيــن 1% إلــى 6% )2018 - 1% إلــى  ــة واالداري ــراوح رســوم الخدمــات المصرفي تت
6%( ســنوياً باإلضافــة إلــى المســاهمة المســتلمة مــن حكومــة ســلطنة 

ــان. عم

ملخص حسابات القروض العقارية هو كما يلي:

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

569،514538،631حسابات عاملة

4،6986،561قروض عقارية متعثرة

574،212545،192إجمالي القروض العقارية

القروض المتعثرة ألغراض البنك المركزي العماني )إيضاح 3-3-29(

دون المعيارية )تجاوزت 
موعد استحقاقها من 

90 - 179 يومًا(
160885

مشكوك في تحصيلها 
)تجاوزت موعد 

استحقاقها من 180 - 
364 يومًا(

8012،081

خسارة )تجاوزت موعد 
استحقاقها لفترة 365 

يومًا أو أكثر(
3،7373،595

4،6986،561

القيمة العادلة للضمانات 
)إيضاح 4-3-29(

3،6326،131

7. ممتلكات ومعدات

مباٍنأرض 

أثاث وتركيبات

ومعدات 

مكتبّية

مركباتمعدات أخرى
أعمال رأسمالية 

قيد التنفيذ
اإلجمالي

التكلفة أو إعادة التقييم
لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

1،6292،445207959،375 2،588  2،411 في 1 يناير 2019

54561552177--إضافات خالل السنة

)214(-)36()154()24(--استبعادات خالل السنة

482----- 482 إعادة التقييم 

-)95(-1481--تحويالت خالل السنة

1،6732،428186529،820 2،588  2،893 في 31 ديسمبر 2019

االستهالك المتراكم

3،992-1،296763172 1،761 -في 1 يناير 2019

481-6436311 43 -المحمل للسنة

)214(-)36()154()24(--استبعادات

4،259-1،336972147 1،804  -   في 31 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية

31 ديسمبر 2019
 2,893  7843371,45639525,561

التكلفة أو إعادة التقييم

2،4112،3061،5518092461،4748،797في 1 يناير 2018

494823595661--إضافات خالل السنة

)83(-)74()7()2(--استبعادات خالل السنة

-)1،474(-282311،161-تحويالت خالل السنة

2،4112،5881،6292،445207959،375في 31 ديسمبر 2018

االستهالك المتراكم

3،923-1،7291،239716239-في 1 يناير 2018

152-3259547-المحمل للسنة

)83(-)74()7()2(--استبعادات

3،992-1،7611،296763172 -   في 31 ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية

31 ديسمبر 2018
2،4118273331،68235955،383

يتضمــن بنــد األراضــي والمبانــي أراضــي ممنوحــة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان بــدون تكلفــة. بلغــت القيمــة الســوقية لهــذه األراضــي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019 2،893،000 )2016 2،410،500 لاير ُعمانــي(. تتــم إعــادة تقييــم األراضــي كل ثــالث ســنوات وفقــاً ألســعار الســوق المفتــوح علــى أســاس االســتخدام الحالــي 
مــن جانــب مثمــن داخلــي فــي الدائــرة الهندســية بالبنــك أو مــن جانــب مثمنيــن خارجييــن. وعليــه، تمــت إعــادة تقييــم تســع قطــع أراض خــالل الســنة المنتهية 

فــي 31 ديســمبر 2019. وقــد تــم تصنيــف القيمــة العادلــة لألراضــي علــى أنهــا مــن المســتوى 2 حســب متطلبــات تسلســل القيمــة العادلــة.
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التقرير

السنوي
2019

التقرير
السنوي

2019
ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

8. أصول أخرى

9. مستحق إلى البنوك

10. ودائع العماء

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

مديونيات مقابل 
مساهمات حكومية 
في رسوم الخدمات 
المصرفية واإلدارية 

)إيضاح 27(

2،1116،034

135مدفوعات مقدمًا وأخرى

مخصص الخسارة 
االئتمانية المتوقعة 

-)7(

2،2166،162

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

20،00041،000ودائع من البنوك

20،00041،000

تراوحــت معــدالت الفائــدة علــى الودائــع ألجــل بيــن 4.50% إلــى %4.85 )2018 – 
3.50% إلــى 4.40%( ســنوياً، وتســتحق خــالل االثنــي عشــر شــهرا القادمــة )2018 

- تســتحق خــالل االثنــي عشــر شــهرا القادمــة(.

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

10،5859،732حسابات ادخار

ودائع ألجل من 
المساهمين )إيضاح 27(

75،41883،576

1،2001،200ودائع ألجل من العمالء

87،20394،508

تراوحــت معــدالت الفائــدة علــى حســابات التوفيــر والودائــع ألجــل بيــن %1.00 
إلــى 4.60% )2018 – 1.00% إلــى 4.60%( ســنوياً، وتســتحق بيــن ســنة 2020 وســنة 2021 

)2018 – تســتحق بيــن ســنة 2019 وســنة 2020(

11. التزامات أخرى

12. قــرض مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي 
واالجتماعي

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

تأمين للعمالء مستحق 
الدفع

3،3442،844

5،7924،728فوائد مستحقة 

استقطاعات مستحقة 
الدفع لمقاولين

3،4054،730

مكافآت نهاية الخدمة 
)إيضاح 11.1(

4472

2،3342،441دائنيات أخرى

14،91914،815

11-1 فيمــا يلــي الحركــة فــي التــزام مكافــآت نهايــة الخدمــة 
خــالل الســنة:

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

7286في 1 يناير

مصروفات مدرجة في 
قائمة الربح أو الخسارة 

والدخل الشامل اآلخر
3827

مدفوعات لموظفين 
غادروا خالل السنة

)66( )41( 

4472في 31 ديسمبر

خــالل ســنة 2014، وافــق الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي 
ــار كويتــي بمعــدل فائــدة 3% ســنوياً.  علــى صــرف قــرض بقيمــة 40،000،000 دين
بلغــت   2019 ديســمبر   31 فــي  كمــا  كامــل  الحســاب  بســحب  البنــك  قــام 
لاير   49،130،700  -  2018(  2019 ديســمبر   31 فــي  ُعمانــي  لاير   46،538،513
ُعمانــي(. وتدفــع الفائــدة كل ســتة أشــهر مــن كل عــام فــي شــهري فبرايــر 
وأغســطس. ويســتحق ســداد القــرض علــى ســتة وثالثيــن قســطاً نصــف 
ســنوي بقيــم متســاوية بــدءاً مــن 1 أغســطس 2018 وبواقــع 1،100،000 دينــار 
كويتــي لــكل قســط، ويدفــع القســط األخيــر بقيمــة 400،000 دينــار كويتــي بعــد 

ــحب.  ــخ أول س ــن تاري ــنوات م ــع س ــا أرب ــماح وقدره ــرة الس ــي فت مض

خــالل ســنة 2019، وافــق الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي 
 %2.5 فائــدة  بمعــدل  كويتــي  دينــار   60،000،000 بقيمــة  قــرض  صــرف  علــى 
ــار  ــت 12،000،000 دين ــمبر 2019 بلغ ــي 31 ديس ــا ف ــحوبة كم ــة المس ــنوياً. القيم س
كويتــي. وتدفــع الفائــدة كل ســتة أشــهر مــن كل عــام فــي شــهري فبرايــر 

وأغســطس.

13. قرض من بنك 

14. قروض من حكومة سلطنة ُعمان

15. رأس المال

ــة 25،000،000  ــرض بقيم ــرف ق ــى ص ــقط عل ــك مس ــق بن ــنة 2019، واف ــالل س خ
ــن كل  ــهر م ــتة أش ــدة كل س ــع الفائ ــدة 5%. وتدف ــدل فائ ــي بمع لاير عمان
ــى 20  ــرض عل ــداد الق ــتحق س ــطس. ويس ــر وأغس ــهري فبراي ــي ش ــنة ف س
قســط متســاو نصــف ســنوي بقيمــة 1،250،000 لاير عمانــي تبــدأ مــن 28 يوليــو 

.2021

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

34،83034،830قرض من الحكومة - 1

10،00010،000قرض من الحكومة - 2

8،0008،000قرض من الحكومة - 3

31،00031،000قرض من الحكومة - 4

20،00020،000قرض ثانوي

103،830103،830

القــرض 1 مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان منّفــذ بالريــال الُعمانــي ويحمــل 
ســنوياً.  )%5  –  2018(  %5 بمعــدل  فائــدة 

القــروض 2 و3 و4 مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان منّفــذة بالريــال الُعمانــي 
وتحمــل فائــدة بمعــدل 3% )2018 – 3%( ســنوياً.

ال يوجــد لهــذه القــروض الحكوميــة )إيضــاح 27( شــروط ســداد محــددة. 
ــه لــن يتــم دفــع هــذه المبالــغ خــالل االثنــي عشــر  ــه، تعتقــد اإلدارة بأن وعلي

ــة. ــهراً القادم ش

خــالل ســنة 2001، وافقــت حكومــة ســلطنة ُعمــان علــى تقديــم قــرض ثانــوي 
للبنــك بقيمــة 20،000،000 لاير ُعمانــي، تــم صــرف 12،000،000 لاير ُعمانــي منــه خــالل 
ســنة 2001 وتــم صــرف 2،000،000 لاير ُعمانــي خــالل ســنة 2002 وتــم صــرف الرصيــد 
المتبقــي وقــدره 6،000،000 لاير ُعمانــي خــالل ســنة 2003. هــذا القــرض ال يحمــل 

فائــدة ويســتحق ســداده عنــد الطلــب.

ينقســم رأس مــال البنــك إلــى 100،000،000 ســهم )2018 - 100،000،000 ســهم( بقيمــة 
لاير ُعمانــي للســهم الواحــد. ويبلــغ رأس المــال المدفــوع للبنــك 95،425،000 
ســهم )2018 - 92،375،000 ســهم( بقيمــة لاير ُعمانــي للســهم الواحــد. )يرجــى 
للحصــص  عمــان  حكومــة  مــن  المســتحق  حــول   27 إيضــاح  إلــى  الرجــوع 

ــي( . ــي رأس المال ــة ف المتبقي

16. احتياطي قانوني

17. احتياطي خاص

18. احتياطي انخفاض القيمة

فيما يلي نمط المساهمة في البنك:

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

حكومة سلطنة ُعمان 
- وزارة المالية )الشركة 

األم(
%61.0%61.0

صندوق تقاعد موظفي 
األمن الداخلي

%6.5%6.5

صندوق تقاعد الحرس 
السلطاني العماني

%6.5%6.5

صندوق تقاعد وزارة 
الدفاع

%6.5%6.5

صندوق تقاعد شرطة 
عمان السلطانية

%6.5%6.5

صندوق تقاعد موظفي 
الخدمة المدنية

%6.5%6.5

الهيئة العامة للتأمينات 
االجتماعية

%6.5%6.5

وفقــاً للنظــام األساســي للبنــك وقانــون الشــركات التجاريــة الُعمانــي لســنة 
1974 وتعديالتــه، يجــب علــى البنــك تحويــل 10% مــن صافــي أربــاح الســنة إلــى 
احتياطــي قانونــي حتــى يبلــغ رصيــده مــا يعــادل ثلــث رأس المــال المدفــوع 

للبنــك. االحتياطــي القانونــي غيــر قابــل للتوزيــع.

القانونــي  االحتياطــي  اســتقطاع  بعــد  للبنــك،  األساســي  للنظــام  وفقــاً 
واقتــراح توزيعــات األربــاح، يمكــن للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن 
حســابات احتياطــي اختيــاري ال يتجــاوز 20% )2018 – 20%( مــن صافــي األربــاح.

البنــك المركــزي العمانــي رقــم ب م 1149  »تطبيــق معيــار  لتعميــم  وفقــاً 
التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 علــى األدوات الماليــة«، حيــث يكــون إجمالــي 
المخصصــات المحــددة والعامــة جنبــاً إلــى جنــب مــع الفائــدة المجنبــة وفقــاً 
لقواعــد البنــك المركــزي العمانــي أعلــى مــن الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة 
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9، يجــب تحويــل الفــرق، صافيــاً 
ــة. إن  ــوق الملكي ــن حق ــة ضم ــاض القيم ــي انخف ــى احتياط ــب، إل ــن الضرائ م

ــع. ــل للتوزي ــر قاب ــة غي ــاض القيم ــي انخف احتياط
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ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
إسكانية متكاملة

19. احتياطي إعادة التقييم

21. إيرادات الفوائد

20. توزيعات األرباح المقترحة

يمثــل هــذا االحتياطــي ربــح القيمــة العادلــة الناتــج مــن إعــادة تقييــم األراضــي 
تقييــم  إعــادة  اإلدارة  األولــي. خــالل عــام 2019، قــرر مجلــس  اإلدراج  بعــد 
األراضــي المملوكــة للبنــك بواســطة مثمنيــن خارجييــن. ونتيجــة لذلــك ، فقــد 

تمــت إعــادة تقييــم جميــع التســع قطــع أراضــي.

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

2،3192،319في 1 يناير

فائض إعادة التقييم 
خالل السنة

482  -

2،319   2،801في 31 ديسمبر 

إن احتياطي إعادة التقييم غير متاح للتوزيع

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

رسوم خدمات مصرفية 
وإدارية

9،1857،955

مساهمات حكومية 
في رسوم الخدمات 
المصرفية واإلدارية 

)إيضاح 27(

24،45023،167

فوائد على ودائع قصيرة 
األجل

7752

33،71231،174

وفقــاً للمــادة رقــم 6 مــن المرســوم الســلطاني رقــم 77/51 والمرســوم 
الســلطاني رقــم 2010/36، فإنــه يتــم تحميــل المقترضيــن نســبة مــن إجمالــي 
ــك  ــد تل ــم تحدي ــائدة ويت ــة الس ــة واإلداري ــات المصرفي ــوم الخدم ــدل رس مع
ســلطنة  حكومــة  تتحمــل  للمقتــرض.  الشــهري  الدخــل  حســب  النســبة 
ُعمــان الفــرق مــا بيــن إجمالــي معــدل رســوم الخدمــات المصرفيــة واإلداريــة 
الســائدة ومعــدل رســوم الخدمــات المصرفيــة واإلداريــة المخفضــة فــي 
ــي )2018  ــم 24،449،907 لاير ُعمان ــة الدع ــت قيم ــي 2019، بلغ ــم. وف ــكل دع ش

23،166،510 لاير ُعمانــي(.  -

اقتــرح أعضــاء مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة بقيمــة 6 مليــون لاير 
ُعمانــي )2018 - 5 مليــون لاير ُعمانــي( وســيتم عــرض هــذا المقتــرح علــى 

المســاهمين للحصــول علــى الموافقــة بشــأنه.

22. مصروفات الفوائد

23. إيرادات التشغيل األخرى

24. مصروفات التشغيل

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

فوائد على قروض من 
حكومة سلطنة ُعمان 

)إيضاح 27(
3،2123،212

5،3113،998فوائد على ودائع العمالء 

-384فائدة على قرض من بنك 

فوائد على القرض من 
الصندوق العربي لإلنماء 

االقتصادي واالجتماعي
1،4831،525

10،3908،735

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

727832أتعاب وعموالت

2236إيرادات متنّوعة

749868

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

6،0146،409مصروفات الموظفين

331229صيانة

226176أتعاب مهنية

10491منافع وإيجارات

7469مصروفات تدريب

4036تكاليف اتصاالت

مكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة - مقترحة )إيضاح 

)27
4040

مصروفات اجتماعات 
وأتعاب حضور جلسات 

أعضاء مجلس اإلدارة 
)إيضاح 27(

2637

3726مصروفات قانونية

1924مصروفات سفر

1219مصروفات لوازم مكتبية

217مصروفات تسويق

464368مصروفات متنوعة

7،4087،531

25. ربحية السهم الواحد )األساسية والمعدلة(

26. ارتباطات قروض عقارية

27. أطراف ذات عاقة

تــم التوصــل لربحيــة الســهم الواحــد األساســية بقســمة صافــي ربــح الســنة 
المنســوب للمســاهمين علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة 
خــالل الســنة. وحيــث ال توجــد أســهم معدلــة مــن شــأنها أن تقلــل ربحيــة 
ــة  ــة للربحي ــون مطابق ــهم تك ــة للس ــة المعدل ــإن الربحي ــد، ف ــهم الواح الس

ــهم. ــية للس األساس

20192018

صافي ربح السنة )لاير 
ُعماني باآلالف(

16،77813،938

المتوسط المرجح لعدد 
األسهم القائمة )بآالف 

األسهم(
100،000100،000

ربحية السهم الواحد 
- األساسية والمعدلة 

)لاير ُعماني(
0.1680.139

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

حسابات القروض 
العقارية - معتمدة ولكن 

غير مدفوعة
23،55427،670

فيمــا يلــي تحليــل المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة أو مــن يملكــون %10 
أو أكثــر مــن أســهم البنــك )»المســاهمون الرئيســيون«( أو أفــراد عائالتهــم 

خــالل الســنة:

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

الحكومة
مساهمات حكومية في 

رسوم الخدمات المصرفية 

واإلدارية )إيضاح 21(

24،45023،167

فوائد على قروض من 

حكومة سلطنة ُعمان 

)إيضاح 22(

3،2123،212

أعضاء مجلس اإلدارة
مصروفات اجتماعات 

وأتعاب حضور جلسات 

أعضاء مجلس اإلدارة 

)إيضاح 24(

2637

مكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة - مقترحة )إيضاح 24(
4040

مبالغ مستحقة )إلى(/ من أطراف ذات عالقة:
قروض من حكومة سلطنة 

ُعمان )إيضاح 14(
 )103،830()103،830(

فائدة مستحقة على 

"القروض من حكومة 

سلطنة ُعمان" 

 )1،912()1،912(

مديونيات مقابل 

مساهمات حكومية في 

رسوم الخدمات المصرفية 

واإلدارية )إيضاح 8(

2،1116،034

مستحق من حكومة 

سلطنة ُعمان - رأس 

المال )صافيًا من الخسائر 

االئتمانية المتوقعة( )إيضاح 

)15

4،5727،616

ودائع ألجل من 

المساهمين )إيضاح 10(
)75،418()83،576(

كبار موظفي اإلدارة
188214حسابات قروض عقارية
رسوم خدمات مصرفية 

وإدارية
33

جميع القروض ألطراف ذات عالقة تحت التنفيذ.

فيما يلي التعويضات المدفوعة إلى موظفي اإلدارة العليا:
524583رواتب وبدالت

185202منافع أخرى

709785

تتضمــن األطــراف ذات العالقــة للبنــك الشــركة األم وحكومــة ســلطنة 
ُعمــان ممثلــة بــوزارة الماليــة والكيانــات ذات العالقــة وموظفــي اإلدارة 
العليــا وأفــراد العائلــة المقربيــن ألفــراد اإلدارة الرئيســيين وكيانــات مســيطر 
عليهــا أو تحــت الســيطرة المشــتركة أو يتــم ممارســة نفــوذ جوهــري عليهــا 

ــا أو أقاربهــم مــن الدرجــة األولــى. مــن قبــل موظفــي اإلدارة العلي

يتــم تعريــف موظفــي اإلدارة العليــا علــى أنهــم األشــخاص الذيــن يملكــون 
الصالحيــة والمســؤولية لتخطيــط وتوجيــه أنشــطة البنــك والتحكــم بهــا، بمــا 

فــي ذلــك أعضــاء مجالــس اإلدارة فــي البنــك.

االدارة  مجلــس  وأعضــاء  عمــان  حكومــة  مــع  معامــالت  البنــك  أبــرم 
فــي اإلدارة العليــا والكيانــات التــي يمكــن ألعضــاء مجلــس اإلدارة  وموظَّ

االعتيــادي.  العمــل  ســياق  فــي  عليهــا  جوهــري  نفــوذ  ممارســة 
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28. إدارة رأس المال

يقــوم البنــك بــإدارة رأس مالــه لضمــان قدرتــه علــى المتابعــة علــى أســاس االســتمرارية فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه زيــادة العوائــد للمســاهمين مــن 
خــالل االســتغالل األمثــل للديــون وأرصــدة حقــوق المســاهمين. ويتألــف رأس مــال البنــك مــن الديــون، وتتضمــن االقتراضــات وحقــوق المســاهمين التــي 

تتضمــن رأس المــال المصــدر واالحتياطيــات واألربــاح المحتجــزة كمــا هــو مفصــح عنــه فــي اإليضاحــات مــن 14 إلــى 18.

) أ( نسبة المديونية

تقـــوم لجنــة إدارة المخاطــر الماليــة لــدى البنــك بمراجعــة هيــكل رأس مــال الشــركة علــى أســاس نصــف ســنوي. وكجــزء مــن هــذه المراجعــة، فــإن اللجنــة 
تضــع فــي اعتبارهــا تكلفــة رأس المــال والمخاطــر المرتبطــة بــكل فئــة مــن رأس المــال. وفيمــا يلــي نســبة الديــون إلــى حقــوق المســاهمين كمــا فــي تاريــخ 

التقريــر:

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

286،005277،537الديون

279،215266،955حقوق المساهمين

103.96%102.43%نسبة الديون إلى حقوق المساهمين

تتضمــن الديــون المســتحق مــن البنــوك وودائــع مــن المســاهمين وقرضــاً مــن بنــك وقرضــاً مــن حكومــة عمــان وقرضــاً مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء 
ــات البنــك. ــع احتياطي االقتصــادي واالجتماعــي، بينمــا تتضمــن حقــوق المســاهمين رأس المــال وجمي

) ب( كفاية رأس المال

عنــد إدارة رأس المــال، يتــم االسترشــاد بالبنــك المركــزي الُعمانــي مــن خــالل التعميــم رقــم ب م 1009 )اإلرشــادات حــول بــازل 2( واللوائــح التنظيميــة لــرأس 
المــال بموجــب إطــار بــازل 3. ويتــم احتســاب كفايــة رأس المــال علــى فتــرات ربــع ســنوية ويتــم التقريــر عنهــا إلــى البنــك المركــزي الُعمانــي. ويتوجــب علــى 
البنــوك االحتفــاظ بالحــد األدنــى مــن معــدل كفايــة رأس المــال البالــغ بمــا فــي ذلــك حاجــز المحافظــة علــى رأس المــال وفقــاً لإلرشــادات المنصــوص عليهــا 

مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي.

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

قاعدة رأس المال

244،776 257،296الفئة 1

841 1،905الفئة 2

259،201245،617إجمالي قاعدة رأس المال

األصول المرجحة بالمخاطر

212،728 218،656مخاطر االئتمان - بنود داخل الميزانية العمومية

2،364 1،938مخاطر االئتمان - بنود خارج الميزانية العمومية

41،304 43،564مخاطر التشغيل

49،131 61،757مخاطر السوق

325،915305،527إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

80.39%79.53%معدل كفاية رأس المال

29. سياسات إدارة المخاطر

ــن  ــر يمك ــار أي المخاط ــة واختي ــة واضح ــس ثابت ــى مقايي ــول عل ــية والحص ــر الرئيس ــد المخاط ــن تحدي ــك م ــا البن ــن بموجبه ــة يتمك ــي عملي ــر ه إدارة المخاط
تقليلهــا أو زيادتهــا وبــأي أســلوب، كمــا يضــع البنــك إجــراءات لمتابعــة مركــز المخاطــر الناتــج. وتهــدف إدارة المخاطــر إلــى التأكــد مــن أن البنــك يعمــل فــي 
نطــاق مســتوى المخاطــر التــي يحددهــا مجلــس إدارة البنــك، بينمــا تتابــع بقيــة األقســام المصرفيــة المختلفــة أهدافهــا المتمثلــة فــي تحقيــق أكبــر قــدر مــن 

العوائــد المعدلــة بالمخاطــر. يتعــرض البنــك للمخاطــر الرئيســية التاليــة والتــي تنشــأ عــن اســتخدام األدوات الماليــة:

مخاطر السوق 	
مخاطر االئتمان 	
مخاطر السيولة 	

يقتــرض البنــك أمــواًل مــن الحكومــة ومؤسســات ماليــة أجنبيــة ومحليــة وبنــوك تجاريــة محليــة بمعــدالت فائــدة ثابتــة ولفتــرات مختلفــة ويســعى للحصــول 
علــى مــا يزيــد علــى هوامــش متوســط الفائــدة عــن طريــق اســتثمار تلــك األمــوال فــي توفيــر قــروض اإلســكان. ويراجــع البنــك باســتمرار سياســاته وأنظمة 

الرقابــة الداخليــة بهــدف التأكــد مــن أنهــا تتضمــن كافــة اإلجــراءات لتقليــل المخاطــر بقــدر اإلمــكان.

29-1 مخاطر السوق

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر الخســارة الناشــئة بســبب تغيــرات عكســية فــي معــدالت الفائــدة. ال يشــارك البنــك فــي المتاجــرة بالديــون وســندات الديــن 
وصــرف العمــالت األجنبيــة أو األدوات الماليــة المشــتقة.

29-1-1 مخاطر معدل الفائدة

تنشــأ مخاطــر معــدل الفائــدة مــن احتماليــة التغيــرات فــي معــدالت الفائــدة وعــدم التطابــق فــي مبلــغ األصــول وااللتزامــات التــي تســتحق أو يعــاد تســعيرها 
خــالل فتــرة مــا. 

يقــوم البنــك بتقديــم مســاعدات ســكنية للمواطنيــن فــي ســلطنة ُعمــان عــن طريــق تقديــم القــروض الســكنية المدعومــة وفقــاً ألهدافــه الموضوعــة. 
وتحمــل خدمــات القــروض التــي يقدمهــا البنــك معــدالت فائــدة تدعمهــا الحكومــة.

يديــر البنــك هــذه المخاطــر عــن طريــق مطابقــة إعــادة تســعير األصــول وااللتزامــات ومــن خــالل اســتراتيجيات إدارة المخاطــر. القــروض المقدمــة مــن قبــل 
البنــك هــي لفتــرات تتــراوح بيــن ســنة وخمــس وعشــرون ســنة وهــي بمعــدالت فائــدة ثابتــة وإن كانــت تتعــارض مــع شــرط اختــالف الفائــدة إال أن أي إعــادة 
تســعير اللتزامــات البنــك مــن قبــل مقرضيــه بســبب عوامــل اقتصاديــة ســينتج عنــه إلــى حــد مــا مخاطــر معــدل الفائــدة. يخفــف البنــك مــن هــذه المخاطــر 

عــن طريــق مطابقــة فتــرة األصــول وااللتزامــات الخاصــة بــه بالحصــول علــى أمــوال طويلــة األجــل مــن الحكومــة بمعــدالت فائــدة ثابتــة.

تنشــأ مخاطــر معــدل الفائــدة فــي قائمــة المركــز المالــي للبنــك بســبب عــدم التطابــق فــي إعــادة تســعير األصــول وااللتزامــات الماليــة الحساســة لمعــدل 
الفائــدة. يخفــف البنــك مــن هــذه المخاطــر عــن طريــق مطابقــة فتــرة األصــول وااللتزامــات الخاصــة بــه والحصــول علــى أمــوال طويلــة األجــل مــن مقرضيــه 

بمعــدالت فائــدة ثابتــة.
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 فيما يلي تعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة.

31 ديسمبر 2019
معدل 
الفائدة

حتى
شهر 
واحد

 3 - 1
أشهر

 6 - 3
أشهر

 9 - 6
أشهر

 12 - 9
أشهر

3 - 1
سنوات

 5 - 3
سنوات

أكثر 
من 5 

سنوات

غير 

حساس
اإلجمالي

%
لاير 

ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

األصول

10،08810،088---------أرصدة نقدية وبنكية

569،487-13،4907،10510،64810،63211،31883،46680،545362،283-6حسابات قروض عقارية

مستحق من حكومة سلطنة 
ُعمان - رأس المال

---------4،5724،572

5،5615،561---------ممتلكات ومعدات

2،2162،216---------أصول أخرى

3،4907،10510،64810،63211،31883،46680،545362،28322،437591،924-إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

20،000------4.51،0008،00011،000-4.85مستحق إلى البنوك

87،203-15296،12910،8617،5298،72922،0086،14725،271-4.60ودائع العمالء

قروض من حكومة سلطنة 
ُعمان

5-3-------83،83020،000103،830

61،757-5،6165،61647،717-1،404-1،404-2.5-3قرض من الصندوق العربي  

25،000-3،7507،50013،750-----5قرض من بنك

14،91914،919---------التزامات أخرى

279،215279،215---------إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق 
المساهمين

-1،52915،53321،8618،9338،72931،37419،263170،568314،134591،924

-)291،697(1،6992،58952،09261،282191،715)11،213( )8،428(1،961-فجوة حساسية معدل الفائدة

-- 291،697  99،982  38،700  )13،392( )15،981( )17،680( )6،467(1،961 -الفجوة التراكمية

31 ديسمبر 2019
معدل 
الفائدة

حتى
شهر 
واحد

 3 - 1
أشهر

 6 - 3
أشهر

 9 - 6
أشهر

 12 - 9
أشهر

3 - 1
سنوات

 5 - 3
سنوات

أكثر 
من 5 

سنوات

غير 

حساس
اإلجمالي

%
لاير 

ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

األصول

11،56111،561---------أرصدة نقدية وبنكية

539،517-13،2596،6469،9519،93311،01678،14175،789344،782-6حسابات قروض عقارية

مستحق من حكومة سلطنة 
ُعمان - رأس المال

---------7،6167،616

5،3835،383---------ممتلكات ومعدات

6،1626،162---------أصول أخرى

3،2596،6469،9519،93311،01678،14175،789344،78230،722570،239-إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

41،000----8،000-3.51،00015،00017،000-4.4مستحق إلى البنوك

94،508-148748713،78710،9875،18733،6362،43227،505-4.6ودائع العمالء

قروض من حكومة سلطنة 
ُعمان

5-3-------83،83020،000103،830

49،131-5،6165،61635،091-1،404-1،404-3قرض من الصندوق العربي  

14،81514،815---------التزامات أخرى

266،955266،955---------إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق 
المساهمين

-1،48716،89130،78712،39113،18739،2528،048146،426301،770570،239

-)271،048(38،88967،741198،356)2،171()2،458()20،836()10،245(1،772-فجوة حساسية معدل الفائدة

--4،95172،692271،048)33،938()31،767()29،309()8،473(1،772-الفجوة التراكمية

 فيما يلي تعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة. )تابع(
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29-2 مخاطر العمالت

ــة أو أي  ــالت أجنبي ــك أي عم ــك البن ــة. ال يمل ــة األجنبي ــرف العمل ــعار ص ــي أس ــرات ف ــراً للتغي ــة نظ ــة األدوات المالي ــر قيم ــا تتغي ــة عندم ــر العمل ــأ مخاط تنش
ــح  ــة الرب ــى قائم ــر عل ــي تؤث ــار الكويت ــة الدين ــي قيم ــرات ف ــإن التغي ــي، ف ــي. وبالتال ــار الكويت ــرض بالدين ــك ق ــدى البن ــة، إاّل أن ل ــالت األجنبي ــتثمارات بالعم اس

ــك. ــر للبن ــامل اآلخ ــل الش ــارة والدخ والخس

أي تغيــر فــي قيمــة الدينــار الكويتــي بنســبة +1/-1% ســوف يزيــد/ يخفــض مــن ربــح البنــك بقيمــة 618 ألــف لاير ُعمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 )2018 - 491 
ألــف لاير ُعمانــي(. 

29-3 مخاطر االئتمان

ُتعــرف مخاطــر االئتمــان بأنهــا مخاطــر تكبــد خســارة ماليــة فــي حــال إخفــاق أي مــن عمــالء أو زبائــن البنــك أو األطــراف المقابلــة فــي الســوق فــي الوفــاء 
بالتزاماتهــم التعاقديــة مــع البنــك. وهــي كذلــك الخســارة المتوقعــة التــي تنتــج عــن عــدم قــدرة المقتــرض أو الطــرف المقابــل علــى الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة 
أو التعاقديــة وفقــاً للشــروط المتفــق عليهــا. تتمثــل وظيفــة إدارة مخاطــر االئتمــان فــي تعظيــم معــدل العائــد المعــدل لمخاطــر البنــك مــن خــالل الحفــاظ 
علــى مخاطــر ائتمــان ضمــن حــدود مقبولــة. تشــكل مخاطــر االئتمــان الجــزء األكبــر مــن مخاطــر البنــك. تبــدأ عمليــة إدارة مخاطــر االئتمــان للبنــك فــي سياســة 

المخاطــر التــي يتــم تحديثهــا بانتظــام والتــي تحــدد بوضــوح المؤشــرات لــكل نــوع مــن أنــواع المخاطــر التــي يتحملهــا البنــك.

29-3-1 قياس مخاطر االئتمان

)أ( القروض والسلفيات 

ــرات  ــر التعــرض لمخاطــر االئتمــان ألغــراض إدارة المخاطــر هــو أمــر معقــد ويتطلــب اســتخدام النمــاذج حيــث أن التعــرض يختلــف باختــالف التغي إن تقدي
فــي ظــروف الســوق والتدفقــات النقديــة المتوقعــة ومــرور الوقــت. إن تقييــم مخاطــر االئتمــان لمحفظــة األصــول الماليــة يتطلــب المزيــد مــن التقديــرات 
حــول احتماليــة حــدوث العجــز ونســب الخســارة المرتبطــة بهــا واالرتباطــات االئتمانيــة بيــن األطــراف المقابلــة. ويقيــس البنــك مخاطــر االئتمــان باســتخدام 

احتماليــة العجــز، ومســتوى التعــرض الناتــج عــن العجــز والخســارة الناتجــة عــن العجــز.

29-3-2 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

يحــدد معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 نموذًجــا مــن »ثــالث مراحــل« لتحديــد االنخفــاض فــي القيمــة بنــاًء علــى التغيــرات فــي الجــودة االئتمانيــة منــذ 
ــاه: اإلدراج المبدئــي علــى النحــو الموجــز أدن

ــر  	 ــة مخاط ــم مراقب ــى« وتت ــة األول ــي »المرحل ــي ف ــد اإلدراج المبدئ ــة عن ــا االئتماني ــي قيمته ــاض ف ــرض النخف ــم تتع ــي ل ــة الت ــف األداة المالي ــم تصني يت
ــك. ــل البن ــن قب ــتمر م ــكل مس ــا بش ــة به ــان الخاص االئتم

إذا تــم تحديــد زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي، يتــم نقــل األداة الماليــة إلــى »المرحلــة الثانيــة« ولكــن ال يتــم اعتبارهــا أنهــا  	
تعرضــت النخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة.

إذا انخفضت قيمة األداة المالية، يتم حينها نقلها إلى »المرحلة الثالثة«. 	
يتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــألدوات الماليــة بالمرحلــة األولــى بمبلــغ يعــادل الجــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر  	

الناتجــة عــن أحــداث العجــز المحتملــة خــالل فتــرة االثنــي عشــر شــهراً التاليــة. ويتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــألدوات مــن المرحلــة الثانيــة 
أو الثالثــة بنــاء علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس العمــر. 

إن المفهــوم الســائد فــي قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وفقــاً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 هــو أنــه يجــب النظــر فــي المعلومــات  	
ــتقبلية.  المس

تم توضيح أسلوب الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل مفصل في إيضاح 2-2 من هذه القوائم المالية.

29-3-3 الحد االقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لألدوات المالية الخاضعة لالنخفاض في القيمة

يتضمــن الجــدول التالــي تحليــل تعرضــات مخاطــر االئتمــان لــألدوات الماليــة، بمــا فــي ذلــك التزامــات القــروض العقاريــة، التــي ينبغــي احتســاب مخصــص 
خســائر االئتمــان المتوقعــة لهــا. يمثــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــول الماليــة أدنــاه أقصــى تعــّرض للبنــك لمخاطــر االئتمــان علــى األدوات الماليــة للبنــك.

2019

لاير ُعماني 
باآلالف

لاير ُعماني 
باآلالف

لاير ُعماني 
باآلالف

لاير ُعماني 
باآلالف

درجة االئتمان

609،609-609،253356معياري 

141-141-قائمة خاصة

160160--دون المعياري

 801801--المشكوك في تحصيلها

3،7373،737--خسارة

609،2534974،698614،448إجمالي القيمة الدفترية

)4،350()2،385()151()1،814(مخصص الخسارة 

)375()375(--فوائد مجنبة )إيضاح 6(

607،4393461،938609،723القيمة الدفترية

2018

لاير ُعماني 
باآلالف

لاير ُعماني 
باآلالف

لاير ُعماني 
باآلالف

لاير ُعماني 
باآلالف

درجة االئتمان

590،978-590،021957معياري 

445-445-قائمة خاصة

885885--دون المعياري

 2،0812،081--المشكوك في تحصيلها

3،5953،595--خسارة

590،0211،4026،561597،984إجمالي القيمة الدفترية

)5،297()4،371()243()683(مخصص الخسارة 

)414()414(--فوائد مجنبة )إيضاح 6(

589،3381،1591،776592،273القيمة الدفترية
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29-3-4 الضمانات والتحسينات االئتمانية األخرى

ــر هــذه السياســات والممارســات انتشــاراً هــي  ــى الحــد مــن مخاطــر االئتمــان، وأكث ــى البنــك مجموعــة مــن السياســات والممارســات التــي تعمــل عل يتبن
ــات لتخفيــف مخاطــر االئتمــان. ــة مــن الضمان ــات معين ــة حــول قبــول فئ ــات لقــروض ســكنية. لــدى البنــك سياســات داخلي الحصــول علــى ضمان

يقــوم البنــك بإعــداد تقييــم للضمانــات التــي تــم الحصــول عليهــا كجــزء مــن عمليــة إنشــاء القــرض. يتــم مراجعــة هــذا التقييــم بشــكل دوري. إن نــوع الضمانــات 
الرئيســي للقــروض والســلف هــو: الرهــون العقاريــة علــى العقــارات الســكنية.

ــات التــي  ــة للضمان ــر فــي الجــودة اإلجمالي ــر كبي ــر ولــم يحــدث أي تغيي ــرة التقري ــر سياســات البنــك فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى ضمانــات خــالل فت لــم تتغي
ــرة الســابقة. ــذ الفت يحتفــظ بهــا البنــك من

إن الجــزء مــن األدوات الماليــة للبنــك التــي أنشــأها قطــاع القــروض العقاريــة لديــه نســب »قــرض إلــى قيمــة« منخفضــة بمــا فيــه الكفايــة، ممــا يــؤدي إلــى 
عــدم االعتــراف بمخصــص خســارة وفقــاً لنمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة مــن البنــك.

يراقــب البنــك عــن كثــب الضمانــات المحتفــظ بهــا لألصــول الماليــة التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة، حيــث يصبــح مــن المرجــح أن يحصــل البنــك علــى 
ضمانــات لتخفيــف مخاطــر خســائر االئتمــان المحتملــة. األصــول المالية للقــروض العقاريــة التي تنخفض قيمة االئتمان والضمانات المرتبطة بها لتخفيف 

الخسائر المحتملة مبينة أدناه.

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

أصول القروض العقارية التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية

4،6986،561إجمالي التعرض

)4،371( )2،385(الخسائر االئتمانية المتوقعة

      2،3132،190التعرض الدفتري

          3،6326،131القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها

يوضح الجدول التالي توزيع نسب القروض إلى القيمة ألصول القروض العقارية التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية لدى البنك:

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

8951،123أقل من %50

50982767 إلى %60

618961،359 إلى %70

711،1691،279 إلى %80

814701،041% إلى %90

91123388 إلى %100

163604أعلى من %100

6،561 4،698إجمالي القيمة الدفترية

29-3-5 مخصص الخسارة

يتأثر مخصص الخسارة المدرج في فترة التقرير بمجموعة متنوعة من العوامل، كما هو موضح أدناه:

التحويــالت بيــن المرحلــة 1 والمرحلــة 2 أو 3 نتيجــة لــألدوات الماليــة التــي تشــهد زيــادات )أو انخفاضــات( جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان أو التــي تصبــح  	
ــة  ــارة االئتماني ــهًرا والخس ــن 12 ش ــات( بي ــض الدرج ــات )أو خف ــاع الدرج ــن ارتف ــه م ــب علي ــا يترت ــر، وم ــرة التقري ــي فت ــة ف ــة منخفض ــة ائتماني ذات قيم

المتوقعــة علــى مــدى العمــر.
مخصصات إضافية لألدوات المالية الجديدة المدرجة خالل فترة التقرير، وكذلك المحرر من األدوات المالية المستبعدة في فترة التقرير. 	
التأثيــر علــى قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة نتيجــة للتغييــرات علــى احتماليــات العجــز، ومســتوى التعــرض الناتــج عــن العجــز، والخســارة الناتجــة  	

عــن العجــز فــي فتــرة التقريــر، والتــي تنشــأ مــن التحديــث المنظــم للمدخــالت إلــى النمــاذج.
تأثيرات على قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة نتيجة للتغيرات على النماذج واالفتراضات. 	
إطفاء الخصومات ضمن الخسارة االئتمانية المتوقعة بسبب مرور الوقت، حيث أن الخسائر تقاس على أساس القيمة الحالية. 	
يتم إلغاء إدراج األصول المالية كلياً أو جزئياً خالل الفترة.  	
شطب المخصصات المتعلقة باألصول المالية التي تم شطبها خالل فترة التقرير. 	

تطابق الجداول التالية مخصص الخسارة بين بداية ونهاية الفترة السنوية:

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

حسابات قروض عقارية بما فيها التزامات القروض
لاير ُعماني 

باآلالف
لاير ُعماني 

باآلالف
لاير ُعماني 

باآلالف
لاير ُعماني 

باآلالف

6472434،3715،261الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 1 يناير 2019

الحركات خالل السنة

-4)12(8التحويالت بين المراحل

)897()1،976()80(1،159صافي المحمل/ )المحرر( من انخفاض القيمة للسنة

)14()14(--مبالغ تم شطبها

1,8141512,3854,350مخصص الخسارة كما في 31 ديسمبر 2019

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

حسابات قروض عقارية بما فيها التزامات القروض
لاير ُعماني 

باآلالف
لاير ُعماني 

باآلالف
لاير ُعماني 

باآلالف
لاير ُعماني 

باآلالف

1،7393،286-1،547الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 1 يناير 2018

الحركات خالل السنة

-)304(28321التحويالت بين المراحل

2222،9361،975)1،183(صافي المحمل/ )المحرر( من انخفاض القيمة للسنة

----مبالغ تم شطبها

6472434،3715،261مخصص الخسارة كما في 31 ديسمبر 2018
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29-3-6 سياسة الشطب

ــا، عندمــا تســتنفد جميــع جهــود االســترداد العمليــة وتقــرر عــدم وجــود توقــع معقــول الســتردادها.  ــا أو جزئًي يقــوم البنــك بشــطب األصــول الماليــة، كلًي
تشتمل المؤشرات على عدم وجود توقــع معقــول لالســترداد )1( إيقاف أنشــطة التقاضــي و)2( في حالة أن تكــون طريقة اســترداد البنــك هــي إغــالق 

ــل. ــترداد قيمة الضمانات بالكام ــول باس ــع معق ــد توق ــا ال يوج ــن على الضمانات وعندم الره

29-3-7 مقارنــة المخصــص المحتفــظ بــه وفقــاً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 مــع المطلــوب وفقــاً لقواعــد 
البنــك المركــزي العمانــي

تصنيف 
األصول 

وفقًا 
لقواعد 

البنك 
المركزي 
العماني

تصنيف 
األصول 

وفقًا لمعيار 
التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

اإلجمالي
القيمة 
الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقًا 
لقواعد 
البنك 

المركزي 
العماني

المخصص 
المحتفظ به 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفرق 
بين البنك 
المركزي 
العماني 
ومعيار 
التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

صافي 
القيمة 

الدفترية 
وفقًا 

لقواعد 
البنك 

المركزي 
العماني

صافي 
القيمة 

الدفترية 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفائدة 
المدرجة 
في الربح 

والخسارة 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفائدة 
المجنبة 

وفقًا 
لقواعد 
البنك 

المركزي 
العماني

كما في 31 ديسمبر 2019 
لاير ُعماني 

باآلالف
)1()2()3()4()5()5( - )4( = )6()10( - )4( - )3( = )7()10( – )5( - )3( = )8()9()10(

معياري

-581،189590،75733،635 592،57111،3821،8149،568 المرحلة األولى

-- 262  349 )87(356794المرحلة الثانية

-- -    -   --- -   المرحلة الثالثة 

قائمة خاصة

-- -    -   --- -   المرحلة األولى

-- 84 138)54(141357 المرحلة الثانية

-- -    -   ----   المرحلة الثالثة

دون 
المعياري

-- -    -   ----   المرحلة األولى

-- -    -   ----   المرحلة الثانية

3- 30 99 )69(16058127 المرحلة الثالثة

المشكوك 
في 

تحصيلها

-- -    -   --- -   المرحلة األولى

-- -    -   --- -   المرحلة الثانية

11- 415  605 )190(801185375 المرحلة الثالثة

خسارة

-- -    -   --- -   المرحلة األولى

-- -    -   --- -   المرحلة الثانية

361- 1،493 2،118)625(3،7371،2581،883 المرحلة الثالثة

اإلجمالي

-590،75733،635 581،189 9،568 592،57111،3821،814المرحلة األولى

-- 345  487  )141(49710151المرحلة الثانية

375- 1،938  2،822 )884(4،6981،5012،385المرحلة الثالثة

33،635375 593،041 584،498 8،543 597،76612،8934،350اإلجمالي

29-3-7 مقارنــة المخصــص المحتفــظ بــه وفقــاً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 مــع المطلــوب وفقــاً لقواعــد 
البنــك المركــزي العمانــي )تابــع(

تصنيف 
األصول 

وفقًا 
لقواعد 

البنك 
المركزي 
العماني

تصنيف 
األصول 

وفقًا لمعيار 
التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

اإلجمالي
القيمة 
الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقًا 
لقواعد 
البنك 

المركزي 
العماني

المخصص 
المحتفظ به 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفرق 
بين البنك 
المركزي 
العماني 
ومعيار 
التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

صافي 
القيمة 

الدفترية 
وفقًا 

لقواعد 
البنك 

المركزي 
العماني

صافي 
القيمة 

الدفترية 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفائدة 
المدرجة 
في الربح 

والخسارة 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفائدة 
المجنبة 

وفقًا 
لقواعد 
البنك 

المركزي 
العماني

كما في 31 ديسمبر 2018 
لاير ُعماني 

باآلالف
)1()2()3()4()5()5( - )4( = )6()10( - )4( - )3( = )7()10( – )5( - )3( = )8()9()10(

معياري

-31،122 564،252  554،127 564،89910،77264710،125 المرحلة األولى

-- 873  957 )84(84-957 المرحلة الثانية

-- -    -   --- -   المرحلة الثالثة 

قائمة خاصة

-- -    -   --- -   المرحلة األولى

2- 284 433 )147(44512159 المرحلة الثانية

-- -    -   ----   المرحلة الثالثة

دون 
المعياري

-- -    -   ----   المرحلة األولى

-- -    -   ----   المرحلة الثانية

5- 393  665 )267(885220487 المرحلة الثالثة

المشكوك 
في 

تحصيلها

-- -    -   --- -   المرحلة األولى

-- -    -   --- -   المرحلة الثانية

28- 909  1،546 )609(2،0815351،144 المرحلة الثالثة

خسارة

-- -    -   --- -   المرحلة األولى

-- -    -   --- -   المرحلة الثانية

379- 476  2،638 )1،783(3،5959572،740 المرحلة الثالثة

اإلجمالي

-31،122 564،252  554،127 564،89910،77264710،125 المرحلة األولى

2- 1،157  1،390 )231(1،40212243 المرحلة الثانية

412- 1،778  4،849 )2،659(6،5611،7124،371 المرحلة الثالثة

31،122414 567،187  560،366 572،86212،4965،2617،235 اإلجمالي
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29-3-8 قروض ذات شروط معاد التفاوض عليها

يتــم تعريــف الخســارة ذات الشــروط المعــاد التفــاوض بشــأنها علــى أنهــا قــروض تمــت إعــادة هيكلتهــا بســبب تدهــور الوضــع المالــي للمقترضيــن، والــذي 
قــام البنــك بتقديــم تنــازالت بشــأنها مــن خــالل الموافقــة علــى شــروط وأحــكام مواتيــة للعميــل أكثــر مــن تلــك التــي قدمهــا البنــك فــي البدايــة ومــا كان 
البنــك ليتقبلهــا فــي ظــل ظــروف أخــرى. يســتمر عــرض القــرض كجــزء مــن القــروض بشــروط أعيــد التفــاوض بشــأنها حتــى وقــت االســتحقاق أو الســداد 

المبكــر أو شــطبها.

تصنيف 
األصول 

وفقًا 
لقواعد 

البنك 
المركزي 
العماني

تصنيف 
األصول 

وفقًا لمعيار 
التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

إجمالي
القيمة 
الدفترية

المخصص 
المطلوب 

وفقًا 
لقواعد 
البنك 

المركزي 
العماني

المخصص 
المحتفظ به 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفرق 
بين البنك 
المركزي 
العماني 
ومعيار 
التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

صافي 
القيمة 

الدفترية 
وفقًا 

لقواعد 
البنك 

المركزي 
العماني

صافي 
القيمة 

الدفترية 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفائدة 
المدرجة 
في الربح 

والخسارة 
وفقًا لمعيار 

التقارير 
المالية 
الدولي 

رقم 9

الفائدة 
المجنبة 

وفقًا 
لقواعد 
البنك 

المركزي 
العماني

كما في 31 ديسمبر 2019 
لاير ُعماني 

باآلالف
)1()2()3()4()5()5( - )4( = )6()10( - )4( - )3( = )7()10( – )5( - )3( = )8()9()10(

مصنفة على 

أنها منتظمة

--------المرحلة األولى

--------المرحلة الثانية

--------المرحلة الثالثة

مصنفة على 

أنها متعثرة

--------المرحلة األولى

--------المرحلة الثانية

--582416)166(868286452المرحلة الثالثة

اإلجمالي

--------المرحلة األولى

-------المرحلة الثانية

--582416)166(868286452المرحلة الثالثة

--582416)166(868286452اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر 2018 
لاير ُعماني 

باآلالف
)1()2()3()4()5()5( - )4( = )6()10( - )4( - )3( = )7()10( – )5( - )3( = )8()9()10(

مصنفة على 

أنها منتظمة

--------المرحلة األولى

--254222123المرحلة الثانية

--------المرحلة الثالثة

مصنفة على 

أنها متعثرة

--------المرحلة األولى

--------المرحلة الثانية

--------المرحلة الثالثة

اإلجمالي

--------المرحلة األولى

--254222123المرحلة الثانية

--------المرحلة الثالثة

--254222123اإلجمالي

29-3-9 خصص انخفاض القيمة والخسارة على القروض العقارية واألدوات المالية.

وفقًا لقواعد 
البنك المركزي 

العماني

وفقًا لمعيار التقارير 
المالية الدولي رقم 9

الفرق

201920182019201820192018

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

لاير 
ُعماني 
باآلالف

المخصص المطلوب وفقًا لقواعد البنك المركزي العماني/ المحتفظ 
به وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9

12،89312،4964،3595،261)8،543( )7،235(

0.00%0.00%1.10%0.79%1.10%0.79%إجمالي معدل القروض المتعثرة %

)0.04%()0.16%(0.04%0.33%0.08%0.48%صافي معدل القروض المتعثرة %
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29-4 مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة هــي احتماليــة عــدم قــدرة البنــك علــى الوفــاء بالتزاماتــه المســتحقة لطــرف مقابــل. وقــد صممــت سياســات إدارة االلتزامــات المتحفظــة 
بالبنــك للتأكــد أنــه حتــى فــي أصعــب الحــاالت ســيكون البنــك فــي وضــع يمكنــه مــن مقابلــة التزاماتــه. وفــي الظــروف العاديــة يكــون الهــدف هــو ضمــان 

وجــود أمــوال كافيــه متوفــرة للوفــاء باالرتباطــات الماليــة الحاليــة.

يراقب مجلس اإلدارة واإلدارة متطلبات السيولة للبنك بشكل منتظم.

يسعى البنك للحصول على االقتراضات ذات التكلفة المنخفضة محلياً وإقليمياً وفقاً آلجال قصيرة وطويلة لتمويل قروضه.

تفاصيل استحقاق األصول وااللتزامات مبينة أدناه.

ــة علــى أســاس  ــاه أصــول والتزامــات البنــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 إلــى مجموعــات اســتحقاق ذات صل تحلــل المبالــغ المفصــح عنهــا فــي الجــدول أدن
الفتــرة المتبقيــة فــي تاريــخ التقريــر حتــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي. المبالــغ المفصــح عنهــا هــي تدفقــات نقديــة تعاقديــة. واألرصــدة المســتحقة خــالل 12 

شــهراً تســاوي أرصدتهــا الدفتريــة حيــث أن أثــر الخصــم غيــر جوهــري.

31 ديسمبر 2019
حتى

شهر واحد

3 - 1

أشهر

6 - 3

أشهر

9 - 6

أشهر

12 - 9
شهراً

3 - 1

سنوات

5 - 3

سنوات

أكثر من

5 سنوات
اإلجمالي

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

األصول

10،088------- 10،088أرصدة نقدية وبنكية 

3،4907،10510،64810،63211،31883،46680،545362،283569،487حسابات قروض عقارية 

مستحق من حكومة سلطنة ُعمان 

- رأس المال
--4،572-----4،572

5،561-------5،561ممتلكات ومعدات

2،216----2،111153060أصول أخرى

21،2507،12015،25010،69211،31883،46680،545362،283591،924إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين 

20،000 -    -    -    -    -    11،000  8،000  1،000 مستحق إلى البنوك     

87،203 25،271  6،147  22،008  8،729  7،529  10،861  6،129  529 ودائع العمالء

103،830 83،830  -    -    -    -    -    -    20،000 قروض من حكومة سلطنة ُعمان

قرض من الصندوق العربي لإلنماء 

االقتصادي واالجتماعي
-   1،404    -  1،404    -  5،616  5،616  47،717 61،757

25،000 16،250  5،000  3،750  -    -    -    -    -   قرض من بنك

5،69514،919 -    3،527  678  282  784  1،919  2،034 التزامات أخرى

279،215279،215 -    -    -    -    -    -    -   إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق 

المساهمين
23،56317،45222،6459،2159،40734،90116،763457،978591،924

-     )95،695( 63،782  48،565  1،911  1،477  )7،395()10،332( )2،313(صافي فجوة السيولة

- -       95،695   31،913    )16،652( )18،563(  )20،040(  )12،645(  )2،313(  الفجوة التراكمّية للسيولة

29-4 مخاطر السيولة )تابع(

31 ديسمبر 2018
حتى

شهر واحد

3 - 1

أشهر

6 - 3

أشهر

9 - 6

أشهر

12 - 9
شهراً

3 - 1

سنوات

5 - 3

سنوات

أكثر من

5 سنوات
اإلجمالي

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

لاير ُعماني 

باآلالف

األصول

11،561-------11،561أرصدة نقدية وبنكية 

3،2596،6469،9519،93311،01678،14175،789344،782539،517حسابات قروض عقارية 

مستحق من حكومة سلطنة ُعمان 

- رأس المال
-7،616------7،616

5،383-------5،383ممتلكات ومعدات

6،162----6،026157150أصول أخرى

26،22914،27710،0229،98311،01678،14175،789344،782570،239إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

41،000---8،000-1،00015،00017،000مستحق إلى البنوك     

48748713،78710،9875،18733،6362،43227،50594،508ودائع العمالء

83،830103،830------20،000قروض من حكومة سلطنة ُعمان

قرض من الصندوق العربي لإلنماء 

االقتصادي واالجتماعي
-1،404-1،404-5،6165،61635،09149،131

11014،815-1762،0293،3841،5227،176418التزامات أخرى

266،955266،955-------إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق 

المساهمين
21،66318،92034،17113،91320،36339،6708،048413،491570،239

-      )68،709(  38،47167،741)9،347()3،930()24،149()4،643(4،566صافي فجوة السيولة

--68،709         968 )37،503(  )28،156(   )24،226(    )77(4،566 الفجوة التراكمّية للسيولة
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ريـــــــــــــــــــــــــــــادة
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30. األصول وااللتزامات المالية

التصنيف المحاسبي كما في فترة التقرير باستثناء الخسائر االئتمانية المتوقعة مدرج أدناه:

31 ديسمبر 2019
أصول والتزامات 

مالية مدرجة 
بالتكلفة المهلكة

اإلجمالي

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

األصول المالية

9،9909،990النقد وما يماثل النقد

569،487569،487حسابات قروض عقارية

4،5724،572مستحق من حكومة سلطنة ُعمان - رأس المال

2،1112،111أصول أخرى

586،160586،160إجمالي األصول المالية

5،764إجمالي األصول غير المالية

591،924إجمالي األصول

التزامات مالية

20،00020،000مستحق إلى البنوك

87،20387،203ودائع العمالء

103،830103،830قروض من حكومة سلطنة ُعمان

25،00025،000قرض من بنك

61،75761،757قرض من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي    

14،87514،875التزامات أخرى

312،665312،665إجمالي االلتزامات المالية

44إجمالي االلتزامات غير المالية

312،709إجمالي االلتزامات

التصنيف المحاسبي كما في 31 ديسمبر 2018:

31 ديسمبر 2018
أصول والتزامات 

مالية مدرجة 
بالتكلفة المهلكة

اإلجمالي

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

األصول المالية

11،44311،443النقد وما يماثل النقد

539،517539،517حسابات قروض عقارية

7،6167،616مستحق من حكومة سلطنة ُعمان - رأس المال

6،0276،027أصول أخرى

564،603564،603إجمالي األصول المالية

5،636إجمالي األصول غير المالية

570،239إجمالي األصول

التزامات مالية

41،00041،000مستحق إلى البنوك

94،50894،508ودائع العمالء

103،830103،830قروض من حكومة سلطنة ُعمان

49،13149،131قرض من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي    

14،74314،743التزامات أخرى

303،212303،212إجمالي االلتزامات المالية

72إجمالي االلتزامات غير المالية

303،284إجمالي االلتزامات
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31. المعلومات القطاعّية

32. الضرائب

33. تسوية صافي الدين

يعمل البنك في قطاع عمل واحد فقط هو األعمال المصرفية وتنشأ إيراداته التشغيلية من تقديم قروض سكنية بسلطنة ُعمان.

بمــا أن لكافــة حســابات القــروض العقاريــة مخاطــر وعوائــد متشــابهة مرتبطــة بهــا، يــرى أعضــاء مجلــس اإلدارة أن جميــع حســابات القــروض العقاريــة هــي 
نشــاط تجــاري واحــد. وتبعــاً لذلــك، هنالــك قطــاع واحــد فقــط.

باإلضافة إلى أن جميع عمليات البنك موجودة في سلطنة عمان.

طبقاً ألحكام المرسوم السلطاني رقم 77/51 والمرسوم السلطاني رقم 2010/36، فإن البنك معفي من ضريبة الدخل.

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

10،08811،561النقد وما يماثل النقد

)94،743(    )107،959(اقتراضات - مستحقة السداد خالل سنة واحدة 

)193،726(    )189،831(اقتراضات - مستحقة السداد بعد سنة واحدة 

)276،908()287،702(صافي الدين

20192018

لاير ُعماني باآلالفلاير ُعماني باآلالف

  11،561 10،088النقد وما يماثل النقد

)20،000(   )20،000(الدين الحكومي - غير محمل بفائدة

)268،469(   )277،790(مجمل الدين - معدالت فائدة ثابتة                                                   

)276،908()287،702(صافي الدين

34. احداث وقعت بعد السنة المالية لهذا التقرير

تــم تأكيــد علــى وجــود فايــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( فــي أوائــل عــام 2020 وانتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم، ممــا تســبب فــي اضطرابــات فــي األعمــال 
ــر  ــم بالتغيي ــف يتس ــًرا ألن الموق ــة. نظ ــة العمومي ــل الميزاني ــي تعدي ــر ف ــل للتأثي ــر قاب ــا غي ــرض حدًث ــي للم ــذا التفش ــك ه ــر البن ــادي. يعتب ــاط االقتص والنش
والتطــور الســريع ، فإننــا ال نعتبــر أنــه مــن الناحيــة العمليــة تقديــم تقديــر كمــي للتأثيــر المحتمــل لهــذا التفشــي للمــرض علــى البنــك. ســيتم تقديــر تأثيــر هــذا 

الوبــاء فــي البيانــات الماليــة للشــركة فــي عــام 2020.

التزامات من أنشطة التمويل
النقد

اقتراضات 
مستحقة خالل 

سنة واحدة

اقتراضات 
مستحقة بعد 

سنة واحدة
اإلجمالي

لاير ُعماني 
باآلالف

لاير ُعماني 
باآلالف

لاير ُعماني 
باآلالف

لاير ُعماني 
باآلالف

صافي الدين كما في 1 يناير 2018
8،076)77،362()307،473()376،759(

التدفقات النقدية، 
صافي

)17،381(113،74799،851

صافي الدين كما في 31 ديسمبر 2018
11،561)94،743()193،726()276،908(

التدفقات النقدية، 
صافي

)13،216()3،895()10،794(

)287،702( )189،831()107،959(10،088صافي الدين كما في 31 ديسمبر 2019

تشــتمل القــروض مــن البنــوك علــى المبالــغ المســتحقة مــن البنــوك وودائــع العمــالء وقــروض مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان والصنــدوق العربــي لإلنمــاء 
االقتصــادي واالجتماعــي وقرضــاً مــن بنــك. 
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المسؤولية اإلجتماعية
المسؤولية اإلنسانية واألخالقية والقانونية واالقتصادية

المسؤولية اإلجتماعية
المسؤولية اإلنسانية واألخالقية والقانونية واالقتصادية

فــي مجتمــع يســوده التكافــل اإلجتماعــي منــذ قديــم الزمــان كالمجتمــع العماني، تحقــق المســؤولية اإلجتماعيــة فيه بجميــع مضامينها 
ــات  ــه وواجب ــه علي ــب حقوق ــى جان ــه إل ــرد أن ــه كل ف ــعر في ــًكا، يش ــيًجا متماس ــكل نس ــع يش ــذا المجتم ــار أن ه ــي، بإعتب ــكل طبيع بش

اآلخريــن، وخاصــة الذيــن ليــس بإســتطاعتهم ان يحققــوا احتياجاتهــم الخاصــة وذلــك بإيصــال المنافــع إليهــم ودفــع األضــرار عنهــم.

بحكــم التشــريعات الرســمية المنظمــة لعمــل هــذه البنــوك فــإن المســؤولية اإلجتماعيــة واقعــة عليهــا كتحصيــل حاصــل، وذلــك مــن 
خالــل التســهيالت و الشــروط الميســرة التــي تقدمهــا للمواطنيــن، و التــي هــي غيــر قابلــة للمنافســة مــن البنــوك التجاريــة، ويشــمل 

ذلــك اإلعفائــات التــي تتــم مــن فتــرة الــى أخــرى، وذلــك لتمكيــن المواطنيــن مــن العيــش الرغيــد وبأقــل تكلفــة ممكنــة.

ــط أو  ــدود و المتوس ــل المح ــذوي الدخ ــكانية ل ــاريع إس ــوم بمش ــك، أن يق ــاء البن ــاص بإنش ــامي الخ ــلطاني الس ــوم الس ــاح المرس أت
تمويلهــا، و مثــل هــذه المشــاريع ذات بعــد اجتماعــي باعتبارهــا قاصــرة علــى ذوي الدخــل المحــدود والمتوســط وشــروطها ميســرة،  
وبطبيعــة الحــال يمكــن للبنــك إقامــة مثــل هــذه الشــراكات مــع القطــاع الخــاص أو غيــر ذلــك مــن الشــراكات التــي تحقــق المســؤولية 

اإلجتماعيــة، والتــي تتوافــق مــع األغــراض التــي انشــئ مــن أجلهــا البنــك.

هنــاك الكثيــر مــن أشــكال المســؤولية اإلجتماعيــة المتحققــة فعلًيــا فــي بالدنــا، بإعتبــار أن لهــذه المســؤولية عــدة ابعــاد تتمثــل فــي 
المســؤولية اإلنســانية واألخالقيــة والقانونيــة واإلقتصاديــة، وهــذه األبعــاد تتطــور وترتقــي بارتقــاء القيــم اإلنســانية وهــي متحققــة 
بالفعــل فــي مجتمعنــا، حيــث يتولــى أفــراد ميســورون القيــام بمهــام المســؤولية اإلجتماعيــة، عبــر المســاهمة الفعالــة فــي المشــاريع 
الخيريــة أو دعــم التعليــم والصحــة، وذوي اإلحتياجــات الخاصــة والطفولــة وســائر األنشــطة اإلجتماعيــة فضــاًل عــن قيــام الدولــة 

بواجبهــا فــي هــذا الخصــوص بأبهــى الصــور.

ــاص  ــاع الخ ــع القط ــراكة م ــب بالش ــي يرح ــكان الُعمان ــك اإلس بن
ــر  ــدم اكب ــكان يخ ــك اإلس ــة، بن ــؤولية اإلجتماعي ــج المس ــي برام ف
المحــدودة  الدخــول  أصحــاب  وهــم  المواطنيــن  مــن  شــريحة 
ال  اإلجتماعيــة  المســؤولية  برامــج  ان  إلــى  ونبــه  والمتوســطة، 
تقتصــر علــى الجمعيــات الخيريــة فقــط، ولكنهــا تشــمل ايضــا 
واإلقتصاديــة. والقانونيــة  واألخالقيــة  اإلنســانية  المســؤولية 

ــا  ــر، بم ــكان  والتعمي ــة اإلس ــم حرك ــدف دع ــك به ــئ البن ــد أنش لق
ــق  ــلطنة، ولتحقي ــة بالس ــة اإلقتصادي ــق التنمي ــي تحقي ــاهم ف يس
هــذا الهــدف منــح البنــك بموجــب مرســوم انشــائه امتيــازات 
وآليــات العمــل، التــي تمكنــه مــن تحقيــق أهدافــه وعلــى األخــص 
الرشــيدة.   الحكومــة  إليهــا  ســعت  التــي  اإلجتماعيــة  األهــداف 
وطــرأت العديــد مــن التغيــرات علــى هيــكل رســوم الخدمــات 
المصرفيــة واإلداريــة منــذ إنشــاء البنــك، وكانــت هــذه التغيــرات 
تصــب دائمــا فــي مصلحــة المواطــن عبــر تخفيــف أعبــاء الرســوم 
التــي يتحملهــا. أمــا فيمــا يخــص التحــوالت التــي طالــت الدعــم 
المواطــن  تمــس  لــم  التحــوالت  هــذه  فــإن  للبنــك،  الحكومــي 
ــتمر  ــذي يس ــك ال ــا البن ــا تحمله ــكال، وإنم ــن االش ــكل م ــأي ش ب
فــي أداء رســالته، منــذ إنشــائه بمــا يحقــق مصالــح المواطنيــن 

بالدرجــة األولــى.

تتحقــق المســؤولية اإلجتماعيــة للبنــك مــن خــالل ممارســة دوره 
الطبيعــي، كمؤسســة اقتــراض إســكاني مــن خالــل الشــروط 
ــن  ــواء م ــا، س ــوم باإلقــراض بموجبه ــرة الكثيــرة التــي يق الميس
حيــث تدنــي مســتوى رســوم الخدمــات المصرفيــة واإلداريــة إلــى 
ــوم  ــن رس ــات م ــث اإلعفائ ــن حي ــة، أو م ــل للمنافس ــر قاب ــد غي ح
بيــن  الحكومــة  تصدرهــا  التــي  واإلداريــة،  المصرفيــة  الخدمــات 
فتــرة وأخــرى لتشــمل المقترضيــن مــن البنــك، إلــى غيــر ذلــك مــن 
الشــروط الميســرة التــي جميعهــا ذات بعــد اجتماعــي، يهــدف إلى 

تخفيــف األعبــاء عــن كاهــل المواطنيــن إلــى أقــل قــدر ممكــن.
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إسكانية متكاملة

المسؤولية اإلجتماعية
المسؤولية اإلنسانية واألخالقية والقانونية واالقتصادية
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إسكانية متكاملة

أمــا بالنســبة للقســط الشــهري فإنــه منخفــض بالنظــر إلــى أنــه يشــتمل علــى الجــزء المتعلــق برســم الخدمــات المصرفيــة واإلداريــة 
المطبقــة علــى المقتــرض، وحيــث أن هــذه الرســوم متدنيــة وتصاعديــة بنســب قليلــة حســب مســتويات الدخــول، فإنهــا بالتالــي تأخــذ 

فــي اعتبارهــا البعــد اإلجتماعــي و مراعــاة ظــروف المواطنيــن حســب قدراتهــم الماديــة.
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مجلد للسلطان الخالد

إرث الســلطان الخالــد قابــوس بــن ســعيد بــن تيمــور - طيــب هللا ثــراه - 
ــاة الُعمانييــن مــن مســندم إلــى ظفــار.  ــا أســهم إلــى تحســين حي تــرك ميراًث
وبفضــل رؤيتــه وقيادتــه الحكيمــة، فقــد أصبحــت الســلطنة منــارة للتســامح 
والســالم واإلســتقرار. وهــذا المجلــد ســوف يســلط الضــوء علــى بعــض مــن 

الســاهمات الخالــدة للســلطان الخالــد طيــب هللا ثــراه.

لمحة عن تاريخ ُعمان 	
ُعمان صديقة الجميع 	
حياة السلطان الخالد 	
50 عاًما من التقدم 	
ويستمر اإللهام 	

المحتوياتإرث دائم إرث دائــــــــــــــم
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إسكانية متكاملة

عُمان صديقة اجلميعحملة عن تاريخ عُمان

المصادر
تاريخ ُعمان، متحف القوات الجوية الملكية البريطانية | تاريخ أئمة وأسياد ُعمان | البحث في أرض مجان | تاريخ ُعمان، سفارة سلطنة ُعمان في نيودلهي بالهند

تاريخ عُمان بين القديم والحديث من إعداد يوسف بديوي | انتشار اإلسالم في افريقيا جنوب الصحراء عبد هللا سالم بازينة | بريد ُعمان
عالقة ُعمان مبنية على االحترام المتبادل بعدم التدخل في شؤون الغير وعدم القبول تدخل الغير في شؤوننا
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50 عامًا من التقدمحياة السلطان اخلالد
يمكــن  مــا  بأســرع  ‘ســأعمل 
ــَعَداِء  سُّ تعيشــون  ِلَجْعِلُكــْم 
لمســتقبل أفضــل .. وعلــى كل 
فــي  المســاعدة  منكــم  واحــد 
فــي  وطننــا  كان  الواجــب.  هــذا 
َواٍن  وقــوة  شــهرة  ذا  الماضــي 
عملنــا باتحــاد وتعــاون فســنعيد 
وســيكون  أخــرى  مــرة  ماضينــا 
لنــا المحــل المرمــوق فــي العالــم 

العربــي...’

جالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور
من خطابه األول للشعب يوم تسلمه الحكم، 23 يوليو 1970

التعليم

متوسط العمر المتوقع

نصيب الفرد من الدخل )ر.ع.(

السكان

أسّرة المستشفيات

الطالب المدارس
2020

2020

2020

2020

2020

20201970

1970

1970

1970

1970

1970
805,329

5078

4,552,759

2166,823

1,927

6,941

5,800

654,0003

159

الناتج المحلي اإلجمالي )ر.ع. م(
2020 1970

29,000 104

اإلرث الدائــم للســلطان الخالــد قابــوس بــن ســعيد بــن تيمــور - طيــب هللا ثــراه - الــذي نشــهده اليــوم جميًعــا، قــد تحقــق ذلــك مــن خــالل العمــل الشــاق الذي 
قــام بــه العمانيــون تحــت القيــادة والرؤيــة الحكيمــة للســلطان الخالــد. نمــت الســلطنة علــى مــدى الخمســين عاًمــا الماضيــة لتصبــح دولــة متطــورة وتشــتهر 

بأنهــا منــارة للســالم والتضامــن فــي المنطقــة.

ــز  ــد رك ــوم. وق ــا الي ــرة نراه ــة ومزده ــة تقدمي ــى دول ــان إل ــد عم ــلطان الخال ــول الس ــام 1970 ، ح ــذ ع من
ــي. ــعب العمان ــل للش ــاة أفض ــى حي ــتثماراته عل ــه اس جاللت
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ويستمر اإلهلام
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‘إن الكلمــات لتعجز والعبارات لتقصر عن أن نؤبن ســلطاًنا إرث دائــــــــــــــم
عظيًمــا مثلــه وأن تســرد مناقبــه وتعــدد إنجازاتــه، إن عزاءنــا 
الوحيــد وخيــر مــا نخلــد بــه إنجازاتــه هــو الســير علــى نهجــه 
القويــم والتأســي بخطــاه النيــرة التــي خطاهــا بثبــات وعــزم 
إلــى المســتقبل والحفــاظ علــى مــا أنجــزه والبنــاء عليــه هــذا 
مــا نحــن عازمــون بــإذن هللا وعونــه وتوفيقــه علــى الســير 

فيــه والبنــاء عليــه لترقــى عمــان إلــى المكانــة المرموقــة’
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من الخطاب السامي لجاللة السلطان
1441 15 جمــادى األولــى  الموافــق   2020 يــر  ينا  1 1
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