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1- صفحة 

2020 مارس 31كما في 

غير مدققةمدققةغير مدققة

2019 مارس 201931 ديسمبر 202031 مارس 31
باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رإيضاح

األصول 

586,274781,755719,072النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

785,999869,804546,127المستحق من البنوك

37,872,7347,712,1937,995,498القروض والسلف

31,173,4981,165,8481,163,427مدينو التمويل اإلسالمي

41,478,1731,444,8321,263,939إستثمارات األوراق المالية

269,024236,694211,954األصول األخرى

75,48379,48279,259ممتلكات ومعدات و برامج

12,241,18512,290,60811,979,276

االلتزامات وحقوق المساهمين 

االلتزامات

1,098,2271,173,4791,143,455ودائع من البنوك

57,186,0357,011,2667,055,110ودائع الزبائن

51,013,3561,032,400986,607ودائع زبائن الصيرفة اإلسالمية

90,20590,20544,608صكوك

387,374385,410385,000أدوات دين أوروبية متوسطة األجل

511,742521,864438,119االلتزامات األخرى 

21,61247,16821,177الضرائب

26,18026,18039,270االلتزامات الثانوية

10,334,73110,287,97210,113,346

حقوق المساهمين 

: حقوق المساهمين المنسوبة لمساهمي الشركة األم

6324,952309,478309,478رأس المال 

531,535531,535531,535عالوة إصدار األسهم

384,078384,078370,988االحتياطي العام 

103,160103,16098,247االحتياطي القانوني

4,9044,9045,770احتياطي إعادة التقييم

13,09013,09013,090احتياطي القرض الثانوي 

330(34)(202)إحتياطي تحوط التدفقات النقدية

(8,978)(372)(18,851)التغييرات التراكمية في القيمة العادلة

(2,131)(2,296)(2,618)إحتياطي صرف العملة األجنبية

222,3772,6064,581إحتياطي إنخفاض القيمة/ إحتياطي القروض المعاد هيكلتها 

434,029526,487413,020األرباح المحتجزة

1,776,4541,872,6361,735,930إجمالي حقوق المساهمين المنسوب إلى حاملي األسهم

7130,000130,000130,000المستوى األول- سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة 

1,906,4542,002,6361,865,930إجمالي حقوق المساهمين

12,241,18512,290,60811,979,276إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

0.5470.6050.561(ع.ر)صافي األصول للسهم الواحد 

82,420,5572,322,9572,612,780االرتباطات وااللتزامات العرضية  

.2019 اكتوبر 21اعتمد مجلس ادارة البنك هذه البيانات المالية بتاريخ 

. جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة23 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

بيان المركز المالي المرحلي المركز الموحد



2- صفحة 

بيان الدخل الشامل المرحلي المركز الموحد
2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

غير مدققةغير مدققة

 أشهر 3لفترة 

 31المنتهية في 

2020مارس 

 أشهر 3لفترة 

 31المنتهية في 

2019مارس 

باالالف. ع.رباالالف. ع.رإيضاح

9112,182111,391إيرادات الفوائد

(39,409)(37,489)10مصروفات الفوائد 

74,69371,982صافي إيرادات الفوائد

917,04315,916استثمارات/إيرادات من التمويل اإلسالمي

(9,140)(10,504)10التوزيع على المودعين 

6,5396,776صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

81,23278,758صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل االسالمي

1125,43422,798صافي إيرادات عموالت وأتعاب 

128,96014,765إيرادات تشغيل أخرى

115,626116,321إيرادات التشغيل 

مصروفات التشغيل

(44,265)(45,450)مصروفات تشغيل أخرى 

(4,317)(5,151)استهالك 

(50,601)(48,582)

(13,456)(25,734)13صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة

(76,335)(62,038)

39,29154,283الربح قبل الضريبة

(8,479)(6,044)مصروف الضريبة 

33,24745,804ربح الفترة

شامل آخر (مصروف)دخل 

شامل آخر سيتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة  (مصروف)صافي دخل 

صافي الضريبة, في فترات الحقة 

(63)(322)تحويل عمالت أجنبية إلستثمارات بشركات أجنبية

1,991(7,989)أدوات الدين -صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

(107)(168)التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي

(8,479)1,821

الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى ربح او خسارة  (المصروف)الدخل 

في فترات الحقة

المحققة من خالل الدخل الشامل االخر على  (الخسارة)/ الزيادة 

(332)(2,143)إستثمارات حقوق المساهمين

أدوات حقوق -صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

(5,946)(10,490)المساهمين

(12,633)(6,278)

(4,457)(21,112)للفترة (مصروف)دخل شامل اخر 

12,13541,347إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة منسوب إلى

12,13541,347مساهمي الشركة األم 

ربح منسوب إلى

33,24745,804مساهمي الشركة األم 

(.ع.ر): ربحية السهم الواحد

140.0100.014األساسية والمعدلة

. البنود الواردة في الدخل الشامل اآلخر يتم اإلفصاح عنها بعد خصم الضريبة

. جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة23 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



3- صفحة 

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

(غير مدقق) 
االحتياطي 

العام

احتياطي 

إعادة التقييم

إحتياطي 

القروض 

المعاد 

/ هيكلتها 

إحتياطي 

إنخفاض 

القيمة

األرباح المحتجزة

سندات  رأس 

المال اإلضافي 

- الدائمة 

المستوى األول

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

2,606526,4871,872,636130,0002,002,636(2,296)(372)(34)309,478531,535384,078103,1604,90413,090 2019 يناير 1في 

33,247                   -33,24733,247             -             -             -             -             -            -            -            -            -            -ربح الفترة

                   -                   -                   -229(229)             -             -             -             -            -            -            -            -            -تحويل من احتياطي الحسابات المعاد هيكلتها  إلى االرباح المحتجزة

المحققة من خالل الدخل الشامل االخر على  (الخسارة)/الزيادة 

                   -                   -                   -(2,143)             -             -2,143             -             -            -            -            -            -            -إستثمارات حقوق المساهمين

(21,112)                   -(21,112)                   -             -(322)(20,622)(168)             -            -            -            -            -            -شامل آخر (مصروف)دخل 

12,135                   -31,33312,135(229)(322)(18,479)(168)             -            -            -            -            -            -إجمالي الدخل الشامل للعام

(108,317)                   -(108,317)(108,317)             -             -             -             -             -            -            -            -            -            -توزيعات أرباح مدفوعة

                   -                   -                   -(15,474)             -             -             -             -             -            -            -            -            -15,474إصدار أسهم مجانية

0                   -00             -             -             -             -             -            -            -            -            -            -المستوى األول- فوائد مدفوعة على سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة

2,377434,0291,776,454130,0001,906,454(2,618)(18,851)(202)2020324,952531,535384,078103,1604,90413,090 مارس 31الرصيد في 

(غير مدقق) 
 االحتياطي 

العام

 احتياطي 

إعادة التقييم

إحتياطي 

القروض 

المعاد 

/ هيكلتها 

إحتياطي 

إنخفاض 

القيمة

 األرباح المحتجزة

باالالف. ع. رباالالف. ع. رباالالف. ع. رباالالف. ع. رباالالف. ع.رباالالف. ع. رباالالف. ع. رباالالف. ع. رباالالف. ع. رباالالف. ع. رباالالف. ع. رباالالف. ع. رباالالف. ع. رباالالف. ع. ر

2019 يناير 1في   294,741531,535370,98898,2475,77013,090437(5,023)(2,068)4,623485,4021,797,742130,0001,927,742

45,804                   -45,80445,804             -             -             -             -             -            -            -            -            -            - ربح الفترة

                   -                   -                   -42(42)             -             -             -             -            -            -            -            -            - تحويل من االرباح المحتجزة إلى احتياطي الحسابات المعاد هيكلتها

المحققة من خالل الدخل الشامل االخر على إستثمارات حقوق  (الخسارة)/  الزيادة 

                   -                   -                   -(332)             -             -332             -             -            -            -            -            -            -المساهمين

(4,457)                   -(4,457)                   -             -(63)(4,287)(107)             -            -            -            -            -            -شامل آخر (مصروف) دخل 

41,347                   -45,51441,347(42)(63)(3,955)(107)             -            -            -            -            -            -الشامل للفترة (مصروف) إجمالي الدخل 

(103,159)0(103,159)(103,159)             -             -0             -             -            -            -            -            -            - توزيعات أرباح مدفوعة

                   -                   -                   -(14,737)             -             -0             -             -            -            -            -            -14,737إصدار أسهم مجانية

4,581413,0201,735,930130,0001,865,930(2,131)(8,978)2019309,478531,535370,98898,2475,77013,090330 مارس 31الرصيد في 

.التخصيص الى االحتياطي القانوني وأحتياطي القرض الثانوي يتم على أساس سنوي

. جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة23 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 سندات  رأس 

المال اإلضافي 

- الدائمة 

المستوى األول

إحتياطي 

تحوط 

التدفقات 

النقدية

التغييرات 

التراكمية في 

القيمة العادلة

إحتياطي 

صرف عملة 

أجنبية

المجموع رأس المال
عالوة إصدار 

األسهم

االحتياطي 

القانوني

احتياطي 

القرض 

الثانوي

 المجموع

المجموع

 رأس المال المجموع
 عالوة إصدار 

األسهم

 االحتياطي 

القانوني

 احتياطي 

القرض 

الثانوي

 إحتياطي 

تحوط 

التدفقات 

النقدية

 التغييرات 

التراكمية في 

القيمة العادلة

 إحتياطي 

صرف عملة 

أجنبية



4- صفحة 

بيان التدفقات النقدية المرحلية
2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

غير  مدققةغير  مدققة

2019 مارس 202031 مارس 31
باالالف. ع.رباالالف. ع.ر

التدفقات النقدية من التشغيل 

39,29154,283ربح الفترة قبل الضريبة

:التعديالت للبنود التالية

5,1514,317استهالك 

25,73413,456خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة

                          -9ربح بيع ممتلكات ومعدات

(2,520)859ربح بيع إستثمارات

(2,248)(1,889)إيرادات توزيعات أرباح 

69,15567,288ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

(61,770)(40,688)المستحق من البنوك

(178,708)(186,080)القروض والسلف

(54,316)(8,987)مدينو التمويل اإلسالمي

15,253(32,724)األصول األخرى

310,11239,434الودائع من البنوك

(449,235)174,763ودائع العمالء

28,141(19,044)ودائع العمالء اإلسالمية

(7,812)(5,935)التزامات أخرى

(601,725)260,572أنشطة التشغيل (المستخدم في)/ النقد من 

(30,809)(31,600)ضريبة الدخل المدفوعة

(632,534)228,972أنشطة التشغيل  (المستخدم في)/ صافي النقد من 

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

1,8892,248توزيعات أرباح مستلمة

753(101,171)صافي الحركة في االستثمارات

(1,619)(1,161)صافي الحركة في الممتلكات و المعدات

1,382(100,443)أنشطة االستثمار (المستخدم في)/ صافي النقد من 

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(103,159)(108,317)توزيعات أرباح مدفوعة

(103,159)(108,317)أنشطة التمويل (المستخدم في)/ صافي النقد من 

(734,311)20,212صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

982,1851,426,843 يناير1النقد وما يماثل النقد في 

1,002,397692,532 مارس31النقد وما يماثل النقد في 

النقد وما يماثل النقد يضم كل من االتي

585,774718,572نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

416,255492,531أذون الخزانة 

485,855272,463المستحق من البنوك 

(791,034)(485,487)ودائع من البنوك

1,002,397692,532

. جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة23 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



5- صفحة 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية.1

في سلطنة ُعمان لتنفيذ األنشطة المصرفية والمالية األخرى وفقاً لقواعد وأنظمة "  نافذة ميثاق للصيرفة اإلسالمية"، افتتحت الشركة األم 2013خالل عام 

يعهد مجلس الرقابة . 2013 يناير 13تعمل نافذة ميثاق بموجب ترخيص مصرفي إسالمي تم منحه من قبل البنك المركزي العماني بتاريخ . الشريعة اإلسالمية

قبول ودائع العمالء، : تشمل األنشطة الرئيسية لنافذة ميثاق. الشرعية في نافذة ميثاق ضمان إلتزام ميثاق لقواعد ومبادئ الشريعة في معامالتها وأنشطتها

وتوفير التمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية على أساس مختلف الطرق المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ والقيام باألنشطة االستثمارية المتوافقة مع 

 سبتمبر 30كما في . الشريعة اإلسالمية المسموح بها بموجب لوائح الخدمات المصرفية اإلسالمية للبنك المركزي العماني كما هي محددة في إطار الترخيص

.في سلطنة ُعمان ( فرع20- 2019مارس  ) فرعاً 20، كان لدى نافذة ميثاق 2019

أساس االعداد.2

و المتعلق ، 34 وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 2020 مارس 31 لقد تم اعداد البيانات المالية المرحلية المركزة للبنك  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

.و لوائح البنك المركزي العماني المطبقة و متطلبات االفصاح الواردة في قواعد االفصاح و النماذج الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، بالتقارير المالية المرحلية

 ، تبنت المجموعة كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسيرات 2020 مارس 31للفترة المنتهية في 

لم ينتج عن تبني المعايير . 2020 يناير 1تقارير المالية الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بعملياتها والسارية للفترات التي تبدأ بتاريخ 

.والتفسيرات الجديدة و المراجعة أية تغييرات رئيسية للسياسات المحاسبية للمجموعة كما لم تؤثر على األرقام التي تم بيانها الفترات الحالية والسابقة

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المركزة على كافة المعلومات و االفصاحات المطلوبة للبيانات المالية المتكاملة التي يتم اعدادها وفقا لمعايير التقارير المالية 

 مؤشرا للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية 2020 مارس 31باالضافة إلى ذلك، ليس من الضرورة أن تكون النتائج المحققة لألشهر المنتهية في . الدولية

2020.

لقد تم اعداد البيانات المالية المرحلية المركزة غير المدققة وفقا لمبدا التكلفة التاريخية كما تم تعديلها لتشمل اعادة تقييم االراضي و المباني و االدوات المالية 

المشتقة و استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر اما عن طريق ادراجها في بيان الربح و الخسارة او ادراجها عن طريق الدخل الشامل بالقيمة 

يتم تعديل القيم الدفترية لألصول واإللتزامات المعتمدة والتي يتم تصنيفها كبنود مغطاة في القيمة العادلة والتي قد تكون كتكلفة مستهلكة لتسجيل . العادلة

.التغيرات في القيمة العادلة التي تعزى إلى المخاطر التي يتم تغطيتها في عالقات تحوط فعالة

تستخدم معايير المحاسبة المالية، الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية" نافذة ميثاق"إن عمليات النافذة اإلسالمية للشركة األم؛ 

يتم تضمين المعلومات المالية لنافذة ميثاق في نتائج البنك، بعد تعديل فروقات التقارير المالية، إن وجدت، بين. اإلسالمية، إلعداد ورفع تقاريرعن معلوماتها المالية

.هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و معايير التقارير المالية الدولية

.وقد تم اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المركزة غير المدققة للبنك بالريال العماني مقربة الى اقرب الف. عملة التشغيل للبنك هي الريال العماني

هو شركة مساهمة ُعمانية عامة مؤسسة في سلطنة ُعمان تمارس أعمال البنوك االستثمارية والتجارية من  ("البنك أو الشركة األم")ع .ع.م.بنك مسقط ش

. فرعاً محلياً داخل سلطنة ُعمان و فرعاً في الرياض بالمملكة العربية السعودية و فرعاً في الكويت ( فرعا169ً: 2019 مارس 31) 169خالل شبكة فروع قوامها 

يملك البنك شركة تابعة في الرياض .  ويوجد للبنك مكتبي تمثيل في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة و العاصمه طهران في ايران وفي سنغافورة

اإلدراج . يمارس البنك نشاطه طبقاً للترخيص الصادر من البنك المركزي الُعماني وهو مشمول بنظامه لتأمين الودائع المصرفية. بالمملكة العربية السعودية

.الرئيسي للبنك هو في سوق مسقط لألوراق المالية

.( موظف3,771: 2019 مارس 31) 2020 مارس 31 موظفاً كما في 3,837يعمل لدى البنك 



صفحة - ٦

٢٠٢٠ ٣١ مارس لفترة ٣ أشهر المنتهية في

مدينو التمويل اإلسالمي٣. / القروض والسلف

التقليدية - القروض والسلف

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣١ مارس

٢٠٢٠
٣١ ديسمبر

٣١ مارس ٢٠١٩٢٠١٩

باالالف ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع.
٣٬٩٦٣٬٩٠٦٣٬٨٣٤٬٦١٦٤٬٢٤٣٬٨٨٢قروض الشركات

٣١١٬٠٧٧٣١٢٬٠٦٩٢٩٢٬١٠٥السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان
٥٢٣٬٨٢٤٥١٣٬٨٥٣٥٦٩٬٩٥٨القروض مقابل إيصاالت أمانة / سلف اخرى

١٢٧٬٢٥٥٩٣٬٣١١٧٠٬٨٧١أوراق تجارية مشتراة ومخصومة 
٣٬٢٦٣٬٣٢٠٣٬٢٤٧٬٠٤٦٣٬١٣٧٬٠٦١القروض الشخصية و قروض االسكان

٨٬١٨٩٬٣٨٢٨٬٠٠٠٬٨٩٥٨٬٣١٣٬٨٧٧
(٣١٨٬٣٧٩)(٢٨٨٬٧٠٢)(٣١٦٬٦٤٨)مخصص خسائر إنخفاض القيمة

٧٬٨٧٢٬٧٣٤٧٬٧١٢٬١٩٣٧٬٩٩٥٬٤٩٨

مدينو التمويل اإلسالمي

غير مدققةمدققة غير مدققة
٣١ مارس

٢٠٢٠
 ٣١ ديسمبر

 ٣١ مارس ٢٠١٩٢٠١٩

باالالف ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع.
٤٨٧٬٩١٦٤٩٠٬٠٤١٤٨٧٬١٢٤تمويل اإلسكان
٦٦٩٬٩٣٠٦٥٧٬٤٣٨٦٥٥٬٧٧٨تمويل الشركات

٤٣٬٥٨٧٤٤٬٤٥٣٤٣٬٣١٢التمويل اإلستهالكي
١٬٢٠١٬٤٣٣١٬١٩١٬٩٣٢١٬١٨٦٬٢١٤

(٢٢٬٧٨٧)(٢٦٬٠٨٤)(٢٧٬٩٣٥)مخصص خسائر إنخفاض القيمة
١٬١٧٣٬٤٩٨١٬١٦٥٬٨٤٨١٬١٦٣٬٤٢٧

تم تحليل حركة مخصص االنخفاض في القيمة كما يلي:

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣١ مارس

٢٠٢٠
 ٣١ ديسمبر

 ٣١ مارس ٢٠١٩٢٠١٩

باالالف ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع.
٣١٤٬٧٨٦٣٢٩٬١١١٣٢٩٬١١١في ١ يناير 

٣٥٬١٠٠٦٧٬٨٢٩٢١٬٩٧٨انخفاض قيمة خسائر االئتمان
٤٬٠٨٣١٥٬٨٤٢٣٬٢١٦الفائدة المجنبة خالل الفترة

(٨٬٦١٨)(٣٥٬٩٤٦)(٧٬٩٩٢)مبالغ مستردة من انخفاض قيمة خسائر االئتمان
(٦١٦)(٤٬٩١٤)(٩٨٦)مبالغ مستردة من الفائدة المجنبة خالل الفترة

(٤٬١٠٨)(٢٬٤٢٣)(٤٢٣)مشطوب خالل الفترة
٢٤٩(٥٤٬٧٠٠)٢٠٩فرق تحويالت عمالت أجنبية

(٢٠)٨            (١٩٣)محول من / (إلى) المحفظة التذكيرية
--تحويل إلى ضمانات قيد البيع  -

(٢٦)(٢١)(١)تغيرات اخرى
٣٤٤٬٥٨٣٣١٤٬٧٨٦٣٤١٬١٦٦في ٣١ مارس /٣١ ديسمبر  

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة



7- صفحة 

2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

مدينو التمويل اإلسالمي/ تابع القروض والسلف .3

:فترات استحقاق القروض و السلف و مستحقات التمويل االسالمي كما يلي

غير مدققة مدققةغير مدققة

 مارس 31

2020

 ديسمبر 31

2019
2019 مارس 31

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

1,413,3611,133,7431,310,259تحت الطلب او خالل شهر

768,208743,944858,089 شهر3شهر الى 2

579,170803,042764,059 شهر12أشهر الى 4

2,176,1612,172,9062,266,467سنة الى خمس سنوات

4,109,3324,024,4063,960,051اكثر من خمس سنوات

9,046,2328,878,0419,158,925

إستثمارات األوراق المالية.4

غير مدققة مدققةغير مدققة

 مارس 31
2020

 ديسمبر 31
2019مارس  201931

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

:إالستثمارات في االسهم

23,56325,93431,867مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

73,65484,72488,598مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

97,217110,658120,465إالستثمارات في االسهم

:االستثمارات في الديون

-مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  -  -

131,53360,78962,613مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

1,251,8191,274,9981,081,950مصنفة بالتكلفة المهلكة

1,383,3521,335,7871,144,563مجموع إالستثمارات في الديون

(1,089)(1,613)(2,396)مخصص خسائر انخفاض القيمة: ناقص

1,380,9561,334,1741,143,474صافي إالستثمارات في الديون

1,478,1731,444,8321,263,939اجمالي إستثمارات األوراق المالية

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

: 2019 مارس 31) مليون لاير عماني 322.1 بلغت الفوائد التعاقدية المجنبة من القروض والسلفيات 2020 مارس 31كما في 

الفوائد التعاقدية المجنبة و المبالغ المستردة منها يتم إدراجها ضمن صافي إيرادات الفوائد و صافي  . ( مليون لاير عماني294.2

.إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل االسالمي في بيان الدخل الشامل



9- صفحة 

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

2019 ديسمبر 31 كما في 

مدققة

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

:حقوق المساهمين المدرجة

-7,51865,761اوراق مالية أجنبية  73,279

-7,616-قطاع الخدمات االخرى  7,616

--9,014وحدات صناديق إستثمارية  9,014

-6086,451قطاع الخدمات المالية  7,059

-1,369-قطاع الصناعة  1,369

17,14081,197-98,337

:حقوق المساهمين الغير مدرجة

-8701,672اوراق مالية أجنبية  2,542

-7,5331,855اوراق مالية محلية  9,388

--391وحدات صناديق إستثمارية  391

8,7943,527-12,321

-25,93484,724إالستثمارات في االسهم  110,658

:الديون المدرجة

702,652702,652--سندات حكومية

32,8115,01237,823-سندات أجنبية

22,50391,415113,918-سندات محلية

-55,314799,079854,393

:الديون الغير مدرجة

461,819461,819--اذون الخزانة

5,47514,10019,575-سندات محلية

-5,475475,919481,394

60,7891,274,9981,335,787-إجمالي الديون المدرجة

(1,613)(302)(1,311)-خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات

59,4781,274,6961,334,174-صافي الديون المدرجة

25,934144,2021,274,6961,444,832صافي اإلستثمارات

االجمالي

القيمة العادلة 

من خالل 

الربح او 

الخسارة

التكلفة المهلكة
القيمة العادلة 

من خالل الدخل 

الشامل االخر



10- صفحة 

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

ودائع العمالء .5

ودائع العمالء التقليديين

غير مدققة مدققةغير مدققة

 مارس 31

2020

 ديسمبر 31

2019
2019 مارس 31

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

2,404,6602,393,2352,479,625ودائع الجل

2,715,3322,580,4932,524,445حسابات التوفير

1,693,0731,665,6991,694,285الحسابات الجارية 

315,863314,200293,651حسابات تحت الطلب

57,10757,63963,104حسابات اخرى 

7,186,0357,011,2667,055,110

ودائع العمالء اإلسالمية

غير مدققة مدققةغير مدققة

 مارس 31

2020

 ديسمبر 31

2019
2019 مارس 31

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

584,951628,242614,405ودائع الجل

230,718215,638172,121حسابات التوفير

116,594111,478103,101الحسابات الجارية 

81,09377,04296,980حسابات اخرى 

1,013,3561,032,400986,607

:موضحة كما يلي (شاملة ودائع زبائن الصيرفة اإلسالمية)فترات استحقاق ودائع العمالء  

غير مدققةمدققةغير مدققة

 مارس 31

2020

 ديسمبر 31

2019
2019 مارس 31

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

776,221704,616645,461تحت الطلب او خالل شهر

649,555844,144711,363 شهر3شهر الى 2

1,956,0001,672,7961,963,361 شهر12أشهر الى 4

3,347,3623,409,3153,311,869سنة الى خمس سنوات

1,470,2531,412,7951,409,663اكثر من خمس سنوات

8,199,3918,043,6668,041,717



11- صفحة 

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

غير مدققة مدققةغير مدققة

 مارس 31

2020

 ديسمبر 31

2019
2019 مارس 31

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

عدد االسهم الممتلكة

768,005,073731,160,223731,160,223شؤون البالط السلطاني

382,355,421364,148,020364,148,020مجموعة دبي المالية

%نسبة التملك 

%23.63%23.63%23.63شؤون البالط السلطاني

%11.77%11.77%11.77مجموعة دبي المالية

المستوى األول- سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة . 7

االرتباطات و االلتزامات العرضية.8

غير مدققة مدققةغير مدققة

 مارس 31

2020

 ديسمبر 31

2019
2019 مارس 31

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

452,983343,773361,507اإلعتمادات المستندية 

1,967,5741,979,1842,251,273خطابات الضمان

2,420,5572,322,9572,612,780

رأس المال  .6
إلحاقاً إلى إعالن الدعوة إلجتماعي الجمعیة العامة غیر العادية و الجمعیة العامة العادية السنوية لمساھمي البنك بتاريخ 8 مارس 

2020، وبناءاً على التعلیمات الصادرة من اللجنة العلیا التي تتولى بحث آلیة التعامل مع التطورات الناتجة عن إنتشار فیروس 
كورونا )كوفید 19( بتعلیق جمیع التجمعات والفعالیات والمؤتمرات في السلطنة وإلى التعمیم رقم: )خ/3/2020( الصادر من الھیئة 

العامة لسوق المال بتاريخ 18 مارس 2020م بھذا الخصوص، فقد تقرر إلغاء إنعقاد إجتماع الجمعیة العامة غیر العادية و إجتماع الجمعیة 
م، وذلك حتى إشعار آخر. العامة العادية السنوية لمساھمي البنك المقرر إنعقادھما يوم الثالثاء الموافق 24 مارس 2020

كما تقرر بموجب التعمیم رقم:  )خ/4/2020( الصادر كذلك من قبل الھیئة العامة لسوق المال بتاريخ 18 مارس 2020م، إعتماد 
توزيع األرباح المقترحة بموجب جدول األعمال المرسل للمساھمین والتي وافقت علیھا الجھات الرقابیة، على أن يكون تاريخ 

اإلستحقاق ھو 24 مارس 2020م حسبما ورد في الدعوة لإلجتماع، وسیتم المصادقة علیھا الحقاً من قبل المساھمین عند إنعقاد 
اإلجتماع. سیتم توزيع األرباح على المساھمین وفًقا لسجالت شركة مسقط للمقاصة واإليداع عند تاريخ اإلستحقاق،  حسب اإلجراءات 

المعمول بھا لديھم.

بالتالي حصل المساھمون على توزيعات أرباح نقدية  بواقع 0.035 لایر ُعماني للسھم العادي قیمته 0.100 لایر ُعماني بإجمالي 
مبلغ 108.317  ملیون لایر ُعماني على رأس المال القائم للبنك. باإلضافة إلى ذلك، حصل المساھمون على أسھم مجانیة بنسبة 5 
أسھم مجانیة لكل 100 سھم عادي مجموعھا 154.739.168 سھم بقیمة 0.100 لایر عماني لكل سھم بمقدار 15.474 ملیون لایر 

عماني.

 130بمقدار  (اوراق المستوى االول)المستوى االول -  باصدار االوراق الرأسمالية المستديمة 2017 ابريل 3قام البنك بتاريخ 

تشكل اوراق المستوى االول التزامات مباشرة وغير مشروطة، وثانوية وغير مضمونة مساندة للبنك ويتم .  مليون لاير عماني

ليس الوراق المستوى االول تاريخ ، التصنيف- االدوات المالية : 32تصنيفها ضمن حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

خاضعا للموافقة المسبقة من الهيئة .  سنوات على االقل5يمكن ان تسترد من قبل البنك بعد ، استحقاق ثابت او نهائي

تحمل اوراق المستوى االول فائدة على قيمتها االسمية من تاريخ االصدار الى تاريخ االستدعاء االول بسعر سنوي . التنظيمية

وسوف يتم دفع الفوائد مرتين سنوياً تنقص من حقوق . بعد ذلك سيعاد تحديد سعر الفائدة كما كان متفق عليه% 5,5ثابت قدره 

 كما هو منصوص عليه في معايير بازل والبنك 1تلبي هذا األداة جميع متطلبات إصدار رأس المال اإلضافي الفئة . الملكية 

.المركزي العماني



12- صفحة 

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

األستثمار/إيرادات من التمويل اإلسالمي/ إيرادات فوائد .9

غير مدققةغير مدققة

 أشهر 3لفترة 

 31المنتهية في 

2020مارس 

 أشهر 3لفترة 

 31المنتهية في 

2019مارس 

باالالف. ع.رباالالف. ع.ر

98,00399,446قروض وسلف

4,6695,257المستحق من البنوك

9,5106,688إستثمارات

112,182111,391

15,46015,033مدينو التمويل اإلسالمي

241234مستحقات إسالمية من بنوك

1,342649دخل اإلستثمار اإلسالمي

17,04315,916

129,225127,307

توزيعات على ودائع  إسالمية/ مصروفات فوائد .10

غير مدققةغير مدققة

 أشهر 3لفترة 

 31المنتهية في 

2020مارس 

 أشهر 3لفترة 

 31المنتهية في 

2019مارس 
باالالف. ع.رباالالف. ع.ر

27,73027,961ودائع العمالء

375556سندات قابلة للتحويل إلزامياً/إلتزامات ثانوية

4,9916,490إقتراضات بنكية

4,3934,402أدوات دين أوروبية متوسطة األجل

37,48939,409

7,7136,755ودائع العمالء اإلسالمية

1,5821,807إقتراضات البنك اإلسالمية

1,209578الربح المدفوع على الصكوك

10,5049,140

47,99348,549

صافي إيرادات عموالت وأتعاب .11

إيرادات تشغيل أخرى .12

غير مدققةغير مدققة

 أشهر 3لفترة 

 31المنتهية في 

2020مارس 

 أشهر 3لفترة 

 31المنتهية في 

2019مارس 

باالالف. ع.رباالالف. ع.ر

9,2419,383صرف عمالت أجنبية

2,188(3,002)أرباح بيع استثمارات 

1,8892,248توزيعات أرباح 

832946إيرادات أخرى

8,96014,765

صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة.13

غير مدققةغير مدققة
 أشهر 3لفترة 

 31المنتهية في 

2020مارس 

 أشهر 3لفترة 

 31المنتهية في 

2019مارس 
باالالف. ع.رباالالف. ع.ر

(االنخفاض في القيمة )/ عكس االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية 

(348)(386) مستحق من البنوك

(21,978)(35,100)قروض وسلف للعمالء

(2,042)1,736ضمانات مالية

28(72) أوراق القبول

6491,897حدود غير مستخدمة/ التزامات قروض 

23(785)االستثمارات

(33,958)(22,420)

7,9928,618مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
232346مبالغ مستردة من قروض مشطوبة سابقاً

8,2248,964

(25,734)(13,456)

إيرادات و توزيعات األرباح المحققة من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر خالل الفترة المنتهية 

( الف لاير عماني1,684. ع.ر: 2019 مارس 31) ألف لاير عماني 1,548 هي 2020 مارس 31في 

 337إيرادات عموالت وأتعاب المدرجة ببيان الدخل الشامل المركزة هي بالصافي بعد العموالت  واألتعاب المدفوعة والتي تبلغ 

( الف لاير عماني249:  2019 مارس 31)ألف لاير عماني 



8- صفحة 

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

تابع إستثمارات األوراق المالية.4

غير مدققة
القيمة العادلة 

من خالل الدخل 

الشامل االخر

االجماليالتكلفة المهلكة

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر2020 مارس 31 كما في 

:حقوق المساهمين المدرجة

-6,73056,974اوراق مالية أجنبية  63,704

-6,314-قطاع الخدمات االخرى  6,314

--6,736وحدات صناديق إستثمارية  6,736

-6106,020قطاع الخدمات المالية  6,630

-1,319-قطاع الصناعة  1,319

14,07670,627-84,703

:حقوق المساهمين الغير مدرجة

---قطاع الخدمات المالية  -

-9061,172اوراق مالية أجنبية  2,078

-8,1901,855اوراق مالية محلية  10,045

--391وحدات صناديق إستثمارية  391

9,4873,027-12,514

-23,56373,654إالستثمارات في االسهم  97,217

:الديون المدرجة

74,877-74,877-اذون الخزانة

726,255726,255--سندات حكومية

32,9875,00737,994-سندات أجنبية

18,84191,442110,283-سندات محلية

-126,705822,704949,409

:الديون الغير مدرجة

416,255416,255--اذون الخزانة

4,82812,86017,688-سندات محلية

-4,828429,115433,943

131,5331,251,8191,383,352-إجمالي الديون المدرجة

(2,396)(1,027)(1,369)-خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات

130,1641,250,7921,380,956-صافي الديون المدرجة

23,563203,8181,250,7921,478,173صافي اإلستثمارات

201931,867150,3171,081,7551,263,939 مارس 31كما في 

القيمة العادلة 

من خالل 

الربح او 

الخسارة



13- صفحة 

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

ربحية السهم الواحد.14

غير مدققةغير مدققة

2019 مارس 202031 مارس 31

الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين للشركة األم لربحية السهم 

(لاير ُعماني باآلالف)الواحد األساسية 
33,24745,804

3,249,5233,249,523 (ألف سهم)المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة ألثر التخفيف 

0.0100.014(بالريال الُعماني)ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة 

معامالت مع األطراف ذات العالقة.15

غير مدققمدققةغير مدقق

2019 مارس 201931 ديسمبر 202031 مارس 31

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا (أ

1,4532,7632,935(اجمالي و صافي)قروض و سلف 

1,7859742,239حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى

مساهمين رئيسيين و آخرين (ب

79,37577,34866,389(اجمالي و صافي)قروض و سلف 

26,87827,23562,386حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى
التزامات العمالء بموجب اعتمادات مستندية و خطابات ضمان و التزامات 

أخرى
7,9237,6857,167

:االيرادات و المصروفات المتعلقة باطراف ذات عالقة المدرجة ضمن بيان الدخل الشامل هي كما يلي

غير مدققغير مدقق
2019 مارس 202031 مارس 31

باالالف. ع.رباالالف. ع.ر

أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا (أ

1635ايرادات الفوائد 

1314مصروفات الفوائد 

مساهمين رئيسيين و آخرين (ب

1,069822ايرادات الفوائد 

99406مصروفات الفوائد 

.ال يوجد هناك أي أدوات أخرى معّدلة بطبيعتها، وبالتالي فإن ربحية السهم األساسية والمعدلة هي نفسها لكال السنتين

بعد تعديل الفائدة على السندات القابلة )يتم احتساب ربحية السهم الواحد المعدلة بقسمة صافي الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين 

للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية متضمنة األسهم العادية المحتملة المعدلة الصادرة عند تحويل  (للتحويل بعد خصم الضريبة

.السندات القابلة للتحويل

أجرت المجموعة ضمن سياق أعمالها العادية معامالت مع بعض أعضاء مجلس االدارة و المساهمين و االدارة العليا و الشركات التي يكون 

في تاريخ التقرير تمثلت االرصدة و المعامالت مع . يتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل ادارة و مجلس ادارة البنك. لهم فيها مصالح هامة

:أعضاء مجلس االدارة و المؤسسات التابعة لهم و المعامالت مع أعضاء مجلس االدارة و الشركات ذات الصلة بهم خالل الفترة فيما يلي



صفحة - ١٤

٢٠٢٠ ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس لفترة

األدوات المالية المشتقة ١٦

٢٠٢٠ اكثر منمن ٤-١٢القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة٣١ مارس
سنة واحدةشهرا٣ اشهراالعتباريةالعادلة السالبةالعادلة الموجبة(غير مدققة)

باالالف باالالفر.ع. ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع.

١٩٢٬٥٠٠             --١٩٢٬٥٠٠ -٢٬٣٧٤تحوطات القيمة العادلة
٢٦٬١٨٠             --٢٣٧٢٦٬١٨٠ -تحوطات التدفقات النقدية

-٢١٬٧٨٤٢١٬٧٨٤٨٣٠٬٨٠٦مقايضات أسعار الفائدة  ٢٠٣٬١١٢٦٢٧٬٦٩٤
٦٩١٦٬٨٨٧١١٨٬٤٣٣٧٧٬١٩١٣٧٬٧٠٥٣٬٥٣٧عقود شراء السلع

١٧٬٣١٦٢٬٥٩٩١١٨٬٤٣٣٧٧٬١٩١٣٧٬٧٠٥٣٬٥٣٧عقود بيع السلع
٣٥٥١٬٩٣٨٢٬٠٤٥٬٤٢٢١٬٢٦٦٬٦٤٨٦٩٣٬٩٢٥٨٤٬٨٤٩عقود شراء آجلة

٥٬١٨٨٦٬٦٣٠٢٬٠٤١٬٨٠٨١٬٢٧٠٬٣٠١٦٨٧٬٧٦٧٨٣٬٧٤٠عقود بيع آجلة
٤٧٬٠٨٦٥٠٬٠٧٥٥٬٣٧٣٬٥٨٢٢٬٦٩١٬٣٣١١٬٦٦٠٬٢١٤١٬٠٢٢٬٠٣٧إجمالي

٢٠١٩ اكثر منمن ٤-١٢القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة٣١ ديسمبر
سنة واحدةشهرااشهر ٣االعتباريةالعادلة الموجبةالعادلة الموجبة(مدققة)

باالالف باالالفر.ع. ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع.

-           ١٦٢٠٢٬٣٣٣٩٬٨٣٣                   ٤١٠تحوطات القيمة العادلة  ١٩٢٬٥٠٠

--٤٠٢٦٬١٨٠-تحوطات التدفقات النقدية  ٢٦٬١٨٠

-٩٬٩٠٧٩٬٧٧٣٨٤٠٬٤٢٨مقايضات أسعار الفائدة  ٦٤١٬٦٧٩       ١٩٨٬٧٤٩

-----خيارات العمالت - شراء  -

-----خيارات العمالت - بيع  -

٤٬٦٩٥١٬٦٠٥١١٩٬٤٢٧٧٠٬٢٦١٤٦٬٥٩٨٢٬٥٦٨عقود شراء السلع
١٬٦٩٤٤٬٥٦٩١١٩٬٤٢٦٧٠٬٢٦٠٤٦٬٥٩٨٢٬٥٦٨عقود بيع السلع
٨٤٨١٬١٤٤١٬٧٤٩٬٤٢٥٩٤٥٬٧٩٩٦٣٣٬٢١٦١٧٠٬٤١٠عقود شراء آجلة

٤٬٧٢٠١٬٥٢٨١٬٧٤٢٬٥٨٤٩٤٣٬٩١٢٦٣٠٬٠٠٨١٦٨٬٦٦٤عقود بيع آجلة
٢٢٬٢٧٤١٨٬٦٧٥٤٬٧٩٩٬٨٠٣٢٬٠٤٠٬٠٦٥١٬٥٥٥٬١٦٩١٬٢٠٤٬٥٦٩إجمالي

٢٠١٩ اكثر منمن ٤-١٢القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة٣١ مارس
سنة واحدةشهرااشهر ٣االعتباريةالعادلة الموجبةالعادلة الموجبة(غير مدققة)

باالالف باالالفر.ع. ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع.

--١٧٥١٤٬٥٣٨-تحوطات القيمة العادلة  ١٤٬٥٣٨

--٣٩٬٢٧٠-٣٨٨تحوطات التدفقات النقدية  ٣٩٬٢٧٠

--٥٬٣٨٥٥٬٣٦٧٧١٤٬٦١٤مقايضات أسعار الفائدة  ٧١٤٬٦١٤

-----خيارات العمالت - شراء  -

-----خيارات العمالت - بيع  -

-----خيارات السلع - شراء  -

-----خيارات السلع - بيع  -

٢٬٦٢٨٢٬٠٠٣١٢١٬٢٣٠٧٥٬٤١٩٣٩٬٣٥٢٦٬٤٥٩عقود شراء السلع
٢٬٠٩٤٢٬٥٢٧١٢١٬٢٢٩٧٥٬٤١٨٣٩٬٣٥٢٦٬٤٥٩عقود بيع السلع
٤٠٨١٬٦٩٦١٬٦٩١٬٧٢٣٩٦٦٬٥٩١٦٠٨٬٣٢١١١٦٬٨١١عقود شراء آجلة

٧٬٩٤٨٦٩٨١٬٦٨١٬٣٤٥٩٦٢٬٣٣٩٦٠٣٬١٨٩١١٥٬٨١٧عقود بيع آجلة
١٨٬٨٥١١٢٬٤٦٦٤٬٣٨٣٬٩٤٩٢٬٠٧٩٬٧٦٧١٬٢٩٠٬٢١٤١٬٠١٣٬٩٦٨إجمالي

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموح

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق



15- صفحة 

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

المعلومات القطاعية.17

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

2019 مارس 201931 مارس 31

 مارس 31

2020 مارس 201931

 مارس 31

2020 مارس 202031

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

المجموعالسوق الدوليسلطنة عمانسلطنة عمانالسوق الدوليالمجموع

108,8993,283112,182إيرادات فوائد111,3915,209106,182

(37,489)(1,949)(35,540)مصروفات فوائد(36,508)(2,901)(39,409)

17,043-17,043إيرادات من التمويل اإلسالمي15,916-15,916

-(10,504)التوزيع على المودعين(9,140)                    -(9,140)  (10,504)

24,46996525,434(صافي)إيرادات عموالت وأتعاب 22,7981,12121,677

8,3056558,960إيرادات تشغيل أخرى14,76521714,548

116,3213,646112,675112,6722,954115,626

مصروفات التشغيل

(45,450)(1,208)(44,242) مصروفات تشغيل أخرى(42,339)(1,926)(44,265)

(5,151)(159)(4,992) استهالك(4,252)(65)(4,317)

(48,582)(1,991)(46,591)(49,234)(1,367)(50,601)

(25,734)(3,269)(22,465)صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة(6,801)(6,655)(13,456)

(6,044)(64)(5,980)مصروف الضريبة(8,469)(10)(8,479)

(70,517)(8,656)(61,861)(77,679)(4,700)(82,379)

33,247(1,746)34,993للفترة (خسارة)ربح 50,814(5,010)45,804

المعلومات األخرى

11,791,733449,45212,241,185 مجموع األصول11,979,276501,98611,477,290

وتأخذ اللجنة باإلعتبار . حددت اإلدارة قطاعات التشغيل على أساس التقارير التي تمت مراجعتها من قبل اللجنة التنفيذية والتي يتم استخدامها التخاذ قرارات استراتيجية

ويتم تقسيم السوق العماني إلى خدمات مصرفية للشركات و .  األعمال من منظورين جغرافي وانتاجي، فجغرافياً تأخذ باإلعتبار أداء البنك ككل في ُعمان واألسواق العالمية

.لألفراد و للجملة و أسالميه حيث أن جميع هذه االعمال موجودة في سلطنة عمان

:التحليل القطاعي وفقاً للمواقع الجغرافية كما يلي



16- صفحة 

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

المعلومات القطاعية.17

الخدمات المصرفية*الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفيةالخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية 

االجمالياالسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات2020 مارس 31

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رغير مدقق

إيرادات القطاعات

-31,12735,8446,3881,33474,693صافي إيرادات الفوائد   74,693

6,5396,539-----صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

5,09017,8968,7251,63633,3471,04734,394صافي إيرادات عموالت وأتعاب وأخرى 

36,21753,74015,1132,970108,0407,586115,626إيرادات التشغيل

تكاليف القطاعات

(50,601)(3,445)(47,156)(1,823)(4,900)(31,678)(8,755)مصروفات تشغيل 

(25,734)(1,837)(23,897)(3,269)(589)(6,492)(13,547)صافي اإلنخفاض

(6,044)(369)(5,675)2(1,350)(2,276)(2,051)مصروفات الضريبة

(24,353)(40,446)(6,839)(5,090)(76,728)(5,651)(82,379)

31,3121,93533,247(2,120)11,86413,2948,274القطاع للفترة (خسارة)/ربح

4,489,1963,414,9562,424,669473,86310,802,6841,438,50112,241,185أصول القطاع 

 الخدمات المصرفية*الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية

االجمالي االسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات2019 مارس 31

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.رغير مدقق

إيرادات القطاعات

-30,06431,6187,9922,30871,982صافي إيرادات الفوائد   71,982

6,7766,776-----صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

4,38717,30313,5611,35536,60695737,563صافي إيرادات عموالت وأتعاب وأخرى 

34,45148,92121,5533,663108,5887,733116,321إيرادات التشغيل

تكاليف القطاعات

(48,582)(3,512)(45,070)(2,525)(4,674)(29,890)(7,981)مصروفات تشغيل 

(13,456)(1,340)(12,116)(6,655)(467)(1,161)(3,833)صافي اإلنخفاض

(8,479)(461)(8,018)64(2,278)(2,562)(3,242)مصروفات الضريبة

(15,056)(33,613)(7,419)(9,116)(65,204)(5,313)(70,517)

43,3842,42045,804(5,453)19,39515,30814,134القطاع للفترة (خسارة)/ربح

4,581,6833,304,6692,118,282533,04410,537,6781,441,59811,979,276أصول القطاع 

يبين الجدول التالي توزيع إيرادات . والقطاع الدولي و األسالمى.  الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألفراد والجملة: تقرر المجموعة عن المعلومات القطاعية حسب قطاعات االعمال التالية

.التشغيل للمجموعة وصافي الربح وإجمالي األصول وفقاً لقطاع األعمال

تتضمن الخدمات المصرفية الدولية العمليات الخارجية ومخصصات تكلفة من عمليات سلطنة عمان *
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ايضاحات حول البيانات المالية المركزة
2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

الفجوة بين االصول و االلتزامات.18

غير مدققةمدققةغير مدققة
2019 مارس 201931 ديسمبر 202031 مارس 31

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

االصول

2,466,3832,391,2262,369,107تحت الطلب او خالل شهر

1,339,0641,328,1511,278,195 شهر3شهر الى 2

1,120,1941,326,7411,095,985 شهر12أشهر الى 4

2,641,8542,619,5012,848,205سنة الى خمس سنوات

4,673,6904,624,9894,387,784اكثر من خمس سنوات

12,241,18512,290,60811,979,276

االلتزامات و حقوق المساهمين 

1,356,1751,379,0211,348,386تحت الطلب او خالل شهر

901,1431,377,7391,105,666 شهر3شهر الى 2

2,264,1611,955,4332,433,185 شهر12أشهر الى 4

4,341,2004,162,0543,815,255سنة الى خمس سنوات

3,378,5063,416,3613,276,784اكثر من خمس سنوات

12,241,18512,290,60811,979,276

الفجوة

1,110,2081,012,2051,020,721تحت الطلب او خالل شهر

172,529(49,588)437,921 شهر3شهر الى 2

(1,337,200)(628,692)(1,143,967) شهر12أشهر الى 4

(967,050)(1,542,553)(1,699,346)سنة الى خمس سنوات

1,295,1841,208,6281,111,000اكثر من خمس سنوات

-                   -                    -                     

تمثل الفجوة الفروقات الناشئة بين االصول و االلتزامات وفقا لفترة االستحقاق المعنية

كفاية رأس المال .19

: القانونية3يبين الجدول التالي مركز كفاية رأس المال للمجموعة وفقا لمقررات بازل 

غير مدققةمدققةغير مدققة
2019 مارس 31 2019 ديسمبر 31 2020 مارس 31 

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

11,700,3051,707,9951,638,382 األسهم العادية للفئة 

130,000130,000130,000المستوى األول-  سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة 

11,830,3051,837,9951,768,382أسهم الفئة 

280,98891,485112,040 أسهم الفئة 

1,911,2931,929,4801,880,422 إجمالي األسهم التنظيمية

9,967,7309,784,84510,190,237 مجموع االصول المرجحة بالمخاطر

8,991,6758,796,5259,229,401الموجودات المرجحة المخاطر االئتمانية:  منها

139,276151,541161,308الموجودات المرجحة مخاطر السوق:  منها

836,779836,779799,528الموجودات المرجحة المخاطر التشغيلية:  منها

 نسب رأس المال

%16.08%17.46%17.06 من رأس المال1األسهم العادية الفئة 

%17.35%18.78%18.36 من رأس المال1الفئة 

%18.45%19.72%19.17إجمالي رأس المال



18- صفحة 

(تابع)كفاية رأس المال .19

ايضاحات حول البيانات المالية المركزة

2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

: الصادرة عن البنك المركزي العماني لألغراض الرقابية2يبين الجدول التالي مركز كفاية رأس المال للمجموعة وفقا لمقررات بازل 

غير مدققةمدققةغير مدققة
2019 مارس 31 2019 ديسمبر 31 2020 مارس 31 

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

1,842,5011,855,0331,783,162 من رأس المال1 الفئة 

79,26483,609115,585 من رأس المال2 الفئة 

1,921,7651,938,6421,898,747إجمالي األسهم التنظيمية 

9,967,7309,784,84510,190,237 مجموع االصول المرجحة بالمخاطر

8,991,6758,796,5259,229,401الموجودات المرجحة المخاطر االئتمانية:  منها

139,276151,541161,308الموجودات المرجحة مخاطر السوق:  منها

836,779836,779799,528الموجودات المرجحة المخاطر التشغيلية:  منها

 نسب رأس المال

%17.50%18.96%18.48 من رأس المال1األسهم العادية الفئة 

%18.63%19.81%19.28 من رأس المال1الفئة 

السيولة.20

:معدالت نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر للمجموعة على النحو التالي

2019 مارس 31 2019 ديسمبر 31 2020 مارس 31 

%187%215%320نسبة تغطية السيولة 

%111%117%117صافي التمويل المستقر 
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ايضاحات حول البيانات المالية المركزة

2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

نسبة الرفع.21

غير مدققةمدققةغير مدققة
2019 مارس 201931 ديسمبر 202031 مارس 31

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

12,241,18512,290,60811,979,276إجمالي األصول المجمعة وفقاً للقوائم المالية المنشورة1

2

تسويات لالستثمارات في الكيانات البنكية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي خضعت للتجميع 

(29,561)(34,077)(24,392)ألغراض محاسبية ولكن خارج نطاق التجميع التنظيمي

3

تسويات لألصول االئتمانية المدرجة في الميزانية العمومية وفقاً لإلطار المحاسبي المطبق ولكنها 

-مستثناة من مقياس التعرض لنسبة الرفع المالي  -  -

138,333102,98687,784تسويات لألدوات المالية المشتقة4

-(مثل الشراء العكسي واإلقراض المضمون المماثل)تسويات لمعامالت تمويل األوراق المالية 5  -  -

6

مثل التحول إلى مبالغ مكافئة لالئتمان للتعرضات خارج)تسويات للبنود خارج الميزانية العمومية 

1,565,3821,404,2051,646,423(الميزانية العمومية

(7,752)(5,157)(5,187)تسويات أخرى7

13,915,32113,758,56513,676,170التعرض لنسبة الرفع المالي8

غير مدققةمدققةغير مدققة
2019 مارس 201931 ديسمبر 202031 مارس 31

باالالف. ع.رباالالف. ع.رباالالف. ع.ر

1
باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية، ولكنها تشمل )البنود داخل الميزانية العمومية 

12,241,18512,290,60811,979,276(الضمانات

2( 3 وفقاً لبازل 1مبالغ األصول المخصومة لتحديد رأس المال الفئة  )(29,579)(39,234)(37,313)

3
 1مجموع البندين ) (باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية)إجمالي التعرضات داخل الميزانية العمومية 

12,211,60612,251,37411,941,963(2و

التعرضات للمشتقات

62,04925,88120,311(أي صافية من هامش التغير النقدي المؤهل)تكلفة االستبدال المرتبطة بجميع معامالت المشتقات 4

76,28377,10567,473المبالغ اإلضافية عن التعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معامالت المشتقات5

6
إجمالي ضمانات المشتقات المقدمة عند الخصم من أصول الميزانية العمومية وفقاً لإلطار 

--المحاسبي المطبق  -

-(اقتطاعات األصول المستحقة لهامش التغير النقدي المقدم في معامالت المشتقات)7  -  -

-(الطرف المقابل المركزي المعفي من التعرضات التجارية التي تم تسويتها للعميل)8  -  -

-القيمة االسمية الفعلية المعدلة للمشتقات االئتمانية المكتتبة9  -  -

-(تسويات اسمية فعالة معدلة واقتطاعات إضافية للمشتقات االئتمانية المكتتبة)10  -  -

138,332102,98687,784(10 إلى 4مجموع البنود )إجمالي التعرضات للمشتقات 11

التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية

12
بعد تسوية المعامالت  (مع عدم إدراج المقاصة)إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية 

--المحاسبية للبيع  -

-(مبالغ الدائنيات والمديونيات النقدية المخصومة من إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية)13  -  -

-تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل ألصول معامالت تمويل األوراق المالية14  -  -

--التعرضات لمعامالت الوكيل15  -

-(15 إلى 12مجموع البنود )إجمالي التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية 16  -  -

التعرضات األخرى خارج الميزانية العمومية

2,995,5222,773,5893,333,203التعرض خارج الميزانية العمومية بإجمالي القيمة االسمية17

(1,686,780)(1,369,384)(1,430,140)(تسويات للتحويل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان)18

1,565,3821,404,2051,646,423(18 و17مجموع البندين )البنود خارج الميزانيّة العمومية 19

رأس المال وإجمالي التعرضات

11,830,3051,837,9951,768,382رأس المال الفئة 20

13,915,32013,758,56513,676,170(19 و16 و11 و3مجموع البنود )إجمالي التعرضات 21

نسبة الرفع المالي

%12.9%13.4%13.15(%) 3نسبة الرفع المالي وفقاً لبازل 22

، قدمت لجنة بازل حول الرقابة المصرفية نسبة رفع غير حساسة للمخاطر لمعالجة التعرضات خارج الميزانية العمومية التي كانت 3بموجب إرشادات اتفاقية بازل 

مجموع ) للبنك على إجمالي أصول البنك 1يتم احتساب النسبة من خالل تقسيم رأس المال الفئة . 2008االئتمانية لعام / السبب الرئيسي لألزمة المالية 

مع األخذ بعين االعتبار % 5وباعتباره بنك مهم بصورة نظامية محليًا، فإن البنك ملزم بالحفاظ على نسبة رفع أعلى بنسبة . (األصول داخل وخارج الميزانية العمومية

.األهمية المنهجية

ملخص المقارنة بين األصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرفع المالي: 1الجدول 

نموذج اإلفصاح العام لنسبة الرفع المالي: 2الجدول 
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التصنيف والقياس وانخفاض قيمة األدوات المالية.22

األدوات المالية: 9معيار التقارير المالية الدولي رقم .1

 والذي 2014 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 9تبنت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ، والذي نتج عنه تغييرات في السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المعترف بها 2018 يناير 1يبدأ سريانه اعتباًرا من 

ولم تقم المجموعة بتطبيق هذا المعيار بشكل مبكر على أي فترات سابقة. سابًقا في البيانات المالية

 ، فقد اختارت المجموعة عدم إعادة بيان أرقام 9ووفًقا لما تسمح به األحكام االنتقالية للمعيار الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

وتم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات المالية في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار في األرباح . المقارنة

وبالتالي، بالنسبة لإلفصاح في اإليضاحات حول البيانات المالية، فإن . المحتجزة االفتتاحية واالحتياطيات األخرى للفترة الحالية

إن .  لم تطبق سوى على الفترة الحالية7التعديالت الالحقة على اإلفصاحات التي تمت بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 

.اإلفصاحات ضمن اإليضاحات حول الفترة المقارنة هي نفس اإلفصاحات التي تمت في السنة السابقة

 إلى تغييرات في سياساتنا المحاسبية المتعلقة بإدراج وتصنيف 9وقد أدى اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 تعديالت كبيرة 9كما شمل معيار التقارير المالية الدولي رقم . وقياس األصول وااللتزامات المالية وانخفاض قيمة األصول المالية

".اإلفصاحات: األدوات المالية "7على المعايير األخرى التي تتناول األدوات المالية، مثل معيار التقارير المالية الدولي رقم 

تصنيف وقياس األصول المالية وااللتزامات المالية.22

تصنيف األصول وااللتزامات المالية1,2
:تقوم المجموعة بتصنيف أصولها المالية ضمن فئات القياس التالية

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

. بالتكلفة المهلكة
يعتمد التصنيف على نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية لألصول المالية

تصنف المجموعة التزاماتها المالية بالتكلفة المهلكة باستثناء االلتزامات التي تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو االلتزامات الواجب قياسها 

.بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مثل االلتزامات المشتقة

قياس األصول وااللتزامات المالية2.2

األصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة1,2,2

أدوات الدين
:يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالتكلفة المهلكة إذا كانت

تتضمن شروطًا تعاقدية تؤدي إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة، والتي تمثل فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على • 

المبلغ األصلي غير المسدد؛ و

.يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل االحتفاظ لجمع التدفقات النقدية التعاقدية• 

يتم إدراج أدوات الدين مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى التكاليف المنسوبة مباشرة إلى المعاملة، ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة 

انخفاض قيمة األصول : (3)وقد تم إدراج قياس ضعف االئتمان في اإليضاح رقم . المهلكة ناقًصا خسائر االنخفاض في القيمة

.المالية
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

(تابع)تحليل جودة االئتمان .22
األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر2.2.2

أدوات الدين(أ

:يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت

تتضمن شروطًا تعاقدية تؤدي إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة، والتي تمثل فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على • 

المبلغ األصلي غير المسدد؛ و

.يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل استالم التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية•  

يتم إدراج أدوات الدين تلك مبدئياً بالقيمة العادلة مضاًفا إليها التكاليف المنسوبة مباشرة إلى المعاملة، ويتم قياسها الحًقا 

تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر ضمن مكون . بالقيمة العادلة

ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة أو الخسائر التي يتم عكسها، وإيرادات الفوائد . منفصل من مكونات حقوق الملكية

وعند البيع، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة . ومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة

وتم إدراج قياس انخفاض قيمة االئتمان . المعترف بها سابًقا في قائمة الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى بيان الدخل

. حول انخفاض قيمة األصول المالية3في اإليضاح 

أدوات حقوق الملكية(ب
يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حين 

.يتم إجراء عملية اختيار غير قابلة للنقض من قبل اإلدارة

ويتم إدراج توزيعات األرباح على . أو الخسارةبح رلقائمة الی إالحقًا ل الشامل اآلخر خدلالمعروضة في قائمة المبالغ ال  يتم نقل ا

هذه االستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة، ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار

البنود المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة3,2,2

:تشتمل البنود المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على ما يلي
؛البنود المحتفظ بها للمتاجرة 

البنود المحددة على وجه التحديد بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند اإلدراج األولي ؛ و• 

.سداد أصل القرض والفوائدال تمثل فقط أدوات الدين ذات الشروط التعاقدية التي • 
يتم إدراج األدوات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مبدئيًا بالقيمة العادلة مع إدراج تكاليف 

ويتم قياسها الحًقا بالقيمة العادلة ويتم إدراج أي مكاسب أو خسائر في بيان الدخل . المعامالت في قائمة الدخل عند تكبدها

.عند نشوئها

انخفاض قيمة األصول المالية.3

علی جمیع يتطلب االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة لقیمة داً النخفاض ایدجاً جوذ نم9م قرلمالیة ر ایرلي للتقادوليقدم المعيار ا1.3

وذمم اإليجار  (باستثناء أدوات حقوق الملكية)ل الشامل اآلخر خدلن خالل امالعادلة بالقیمة المهلكة أو لمالیة بالتکلفة األصول ا

ويجب عند تحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة األخذ في االعتبار . المدينة وبعض تعهدات القروض وعقود الضمانات المالية

ومن المرجح أن يزيد المعيار الدولي . للتوقعات المستقبلية إلدراج مخصصات انخفاض القيمة في وقت مبكر من دورة حياة المنتج

 من تقلبات مخصصات انخفاض القيمة مع تغير التوقعات االقتصادية، على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل 9للتقارير المالية 

التدفقات النقدية والخسائر النقدية دون تغيير

• :  منهًجا من ثالث مراحل لالعتراف باالنخفاض في قيمة االئتمان على النحو التالي9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2.3

 شهًرا، وهي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر 12االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى : 1المرحلة 

 شهًرا من تاريخ التقرير، إذا لم ترتفع مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ 12التسهيالت من أحداث التعثر المتوقعة في غضون 

االعتراف األولي

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر التسهيالت بالنسبة لألدوات المالية التي زادت مخاطر االئتمان فيها : 2المرحلة • 

بشكل كبير منذ االعتراف األولي ؛

.الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر التسهيالت بالنسبة لألدوات المالية التي انخفضت قيمتها: 3المرحلة • 
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تقييم االرتفاع  الملحوظ  في المخاطر االئتمانية3.3
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التخلف عن السداد قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي ، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار 

كاًل من المعلومات الكمية والنوعية والتحليل القائم على أساس خبرة المجموعة التاريخية وتقييم خبير المخاطر االئتمانية، بما 

وبالنسبة للتسهيالت الممنوحة لألفراد، يتم استخدام عدد أيام تجاوز موعد االستحقاق لتحديد . في ذلك التوقعات المستقبلية

وبالنسبة للتسهيالت الممنوحة لغير األفراد، فقد تم تحديد التصنيفات االئتمانية المشتقة . الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

وتقوم المجموعة بوضع تصنيف ائتماني . داخليًا كما هو موضح أعاله، على أنها تمثل أفضل المحددات المتاحة لمخاطر االئتمان

وتعتبر مخاطر االئتمان بأنها قد ازدادت . لكافة التسهيالت عند االعتراف األولي بها بناًء على المعلومات المتوفرة حول المقترض

بشكل ملحوظ في حالة تدهور التصنيف االئتماني بشكل كبير في تاريخ قائمة المركز المالي بالنسبة للتقييم االئتماني الذي تم 

وباإلضافة إلى ذلك، وكمعيار مساند، فإن المجموعة تعتبر أن هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان . في تاريخ اإلدراج المبدئي

. يوًما30عندما يتجاوز موعد استحقاق األصل أكثر من 

(أي التحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية)المعايير المستخدمة لتحديد  االرتفاع الملحوظ في المخاطر االئتمانية 4.3
إال إذا تم تصنيفها تحت )تتكون المرحلة الثانية من التسهيالت التي شهدت زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي 

وبالنسبة لهذه التعرضات، يتم إدراج خسارة ائتمانية متوقعة . (فئة المخاطر االئتمانية المنخفضة في تاريخ قائمة المركز المالي

ويتم تصنيف التسهيالت ضمن . لها على مدار العمر، والتي قد يكون لها تأثير كبير على إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة

. بناًء على المعايير الكمية والنوعية والمعايير المساندة2المرحلة 

المعايير الكمية1.4.3

تكون استناًدا إلى تدهور التصنيف االئتماني وعدد أيام تجاوز موعد االستحقاق: بالنسبة للتعرض لمخاطر االئتمان لغير األفراد(أ

جدول تراجع التصنيف(1

تعتبر المخاطر االئتمانية الخاصة بتعرض معين بأنها قد ارتفعت بشكل كبير منذ اإلدراج المبدئي على أساس خفض درجة تصنيف 

:مخاطر االئتمان المرتبطة بها على النحو المبين أدناه

على أساس عدد أيام تجاوز موعد االستحقاق(2

 يوًما متأخرة يتم تصنيفها ضمن المرحلة الثانية30أي تسهيالت متأخرة عن السداد أكثر من 

استناًدا إلى عدد أيام التأخر عن السداد: بالنسبة للتعرض لمخاطر االئتمان لتسهيالت األفراد(ب

 يوًما متأخرة يتم تصنيفها ضمن المرحلة الثانية30أي تسهيالت متأخرة عن السداد أكثر من 

المعايير النوعية2.4.3

المعايير النوعية المقررة من قبل یضاً المجموعة أتتبع  ، 9م قرلمالیة المعيار الدولي للتقارير افي واردة لالمتطلبات الی باإلضافة إ

.بشأن تقييم االرتفاع الملحوظ في المخاطر االئتمانية (1149ب م )موجب التعميم رقم لعُماني بالبنك المركزي  ا

حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة5.3

نسبة احتمال التعثر، ونسبة الخسارة عند : يتم حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة باستخدام ثالثة مكونات رئيسية، وهي

وتستمد هذه المؤشرات عموًما من النماذج اإلحصائية الموضوعة داخليًا، باإلضافة إلى . التعثّر، وإجمالي التعرّض عند التعثر

 شهراً ونسبة احتمال التعثر 12ولألغراض المحاسبية ، فإن فترة . البيانات التاريخية والحالية والمستقبلية للعمالء واالقتصاد الكلي

على مدى عمر التسهيالت تمثل نسبة احتمال حدوث التعثر المتوقعة في نقطة معينة من الزمن على مدى االثني عشر شهراً 

القادمة والعمر المتبقي لألداة المالية، على التوالي، على أساس الظروف القائمة في تاريخ الميزانية العمومية واألوضاع 

وتمثل نسبة الخسارة عند التعثر الخسارة المتوقعة في حال حصول . االقتصادية المستقبلية التي تؤثر على مخاطر االئتمان

. التخلف عن السداد، مع األخذ في االعتبار للتأثير التخفيف للضمانات، والقيمة المتوقعة لها عند تحقيقها، والقيمة الزمنية للنقود

ويمثل إجمالي التعرض عند التعثر نسبة التعرض لمخاطر االئتمان في حال التخلف عن السداد، مع األخذ بعين االعتبار للمبالغ 

المسددة من أصل الدين والفوائد اعتباًرا من تاريخ الميزانية العمومية إلى تاريخ حدث التعثر، إلى جانب أي سحب من 

 المقبلة من 12 شهًراً تساوي المبلغ المخصوم على مدى األشهر الـ 12والخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى . التسهيالت

و يتم احتساب الخسارة . نسبة احتمال التعثر الشهرية، مضروبًا في نسبة الخسارة عند التعثر وإجمالي التعرض عند التعثر

االئتمانية المتوقعة على مدى عمر التسهيالت باستخدام المبلغ المخصوم من من نسبة احتمال التعثر الشهرية على مدى 

.كامل العمر المتبقي للتسهيالت، مضروبًا في نسبة الخسارة عند التعثر وإجمالي التعرض عند التعثر

                                           

4-6     (Aaa0(     )Baa3)

1-4     (Baa1(     )Caa2)
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إدراج التوقعات المستقبلية6.3

تقوم المجموعة بتضمين التوقعات المستقبلية في كل من تقييمها حول ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة قد زادت بشكل 

كبير منذ االعتراف األولي، وكذلك في قياسها للخسارة االئتمانية المتوقعة، بناء على توصية من لجنة المخاطر بالمجموعة 

نموذج "والخبراء االقتصاديين، إلى جانب النظر في مجموعة متنوعة من المعلومات والتوقعات الخارجية، تقوم المجموعة بوضع 

. لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة، باإلضافة إلى النطاق الذي يمثل السيناريوهات األخرى المتوقعة" معياري

وتتضمن المعلومات الخارجية . وتتضمن هذه العملية وضع سيناريوهات اقتصادية إضافية والنظر في االحتماالت النسبية لكل نتيجة

البيانات االقتصادية والتنبؤات التي تنشرها الهيئات الحكومية والسلطات النقدية في البلدان التي تعمل فيها المجموعة باإلضافة 

.إلى المنظمات الدولية وبعض الخبراء االقتصاديين الذين يتم اختيارهم من القطاعين الخاص واألكاديمي

احتياطي تنظيمي.4

احتياطي انخفاض القيمة4, 1
الصادر عن البنك المركزي الُعماني المبادئ التوجيهية حول تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير  (1149ب م )يحدد التعميم رقم 

ووفًقا للتعميم المذكور، في سنة التطبيق، إذا كان .  لتحل محل المعايير االحترازية المعمول بها في البنك المركزي9المالية رقم 

 أقل من مخصص انخفاض القيمة المكون وفقا للمبادئ 9مخصص انخفاض القيمة المكون وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

التوجيهية التنظيمية، يجب تحويل الفائض، بالصافي من الضريبة، كنسبة من صافي الربح بعد الضرائب إلى احتياطي تنظيمي 

في السنوات الالحقة، إذا كان مخصص انخفاض القيمة . ضمن حقوق المساهمين للشركة األم" احتياطي انخفاض القيمة"

أقل من مخصص انخفاض القيمة المكون وفقا  (أي المحمل إلى الربح والخسارة) 9المكون وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

للمبادئ التوجيهية التنظيمية، يجب تحويل الفائض، بالصافي من الضريبة، كنسبة من صافي الربح بعد الضرائب إلى احتياطي 

. انخفاض القيمة المذكور

. ال يمكن أن تستخدم الشركة األم احتياطي انخفاض القيمة التنظيمي لحساب كفاية رأس المال واإلعالن عن أي توزيعات أرباح

إن استخدام احتياطي

.انخفاض القيمة الذي تم إنشاؤه أعاله يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني

احتياطي حسابات معاد هيكلتها4, 2
ويمثل هذا االحتياطي .  قامت الشركة األم بإنشاء احتياطي لحسابات معاد هيكلتها طبقاً للوائح البنك المركزي الُعماني

إن هذا االحتياطي غير . مخصصات الحسابات العاملة المعاد هيكلتها وفقاً للمعدالت المحددة من قبل البنك المركزي الُعماني

وسوف يتم تحويل هذا االحتياطي إلى األرباح المحتجزة عند أداء هذه الحسابات . متاح لرأس المال النظامي أو توزيعات األرباح

.بشكل مرضي وفقاً للمبادئ التوجيهية التنظيمية
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األدوات المالية حسب المراحل22.1

ألف لاير ُعماني

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى2020 مارس 31

التعرض اإلجمالي

163,163   --                       163,163أرصدة لدى البنك المركزي

747,632   -708,53939,093مستحق من البنوك

7,167,1661,901,563322,0869,390,815قروض وسلف

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

125,9225,611الشامل اآلخر
-   

131,533

1,251,819   --                       1,251,819استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة

9,416,6091,946,267322,08611,684,962المجموع اإلجمالي للتعرضات  الممولة

1,426,669909,10584,7832,420,557خطابات ضمان/اعتمادات مستندية

59,84767,17520127,042أوراق قبول

2,143,927   -1,461,645682,282حدود غير مستخدمة/ارتباطات قروض

2,948,1611,658,56284,8034,691,526المجموع اإلجمالي للتعرضات غير الممولة

12,364,7703,604,829406,88916,376,488مجموع التعرض اإلجمالي

انخفاض القيمة

-                          --                          -أرصدة لدى البنك المركزي

1,151   -1,047104مستحق من البنوك

25,26989,559229,755344,583قروض وسلف

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

2411,128الشامل اآلخر
-   

1,369

1,027   -1,0270استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة

27,58490,791229,755348,130مجموع انخفاض القيمة الممول

3,4519,53238,84651,829خطابات ضمان/اعتمادات مستندية

216   -53163أوراق قبول

10,081   -4,0196,062حدود غير مستخدمة/ارتباطات قروض

7,52315,75738,84662,126مجموع انخفاض القيمة غير الممول

35,107106,548268,601410,256مجموع انخفاض القيمة

صافي التعرض

163,163   --                       163,163أرصدة لدى البنك المركزي

746,481   -707,49238,989مستحق من البنوك

7,141,8971,812,00492,3319,046,232قروض وسلف

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

125,6814,483الشامل اآلخر
-   

130,164

1,250,792   --                       1,250,792استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة

9,389,0251,855,47692,33111,336,832مجموع صافي التعرض الممول

خطابات ضمان/اعتمادات مستندية
1,423,218899,57345,9372,368,728

59,79467,01220126,826أوراق قبول

2,133,846   -1,457,626676,220حدود غير مستخدمة/ارتباطات قروض

2,940,6381,642,80545,9574,629,400مجموع صافي التعرض غير الممول

12,329,6633,498,281138,28815,966,232مجموع صافي التعرض

يتضمن الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة ، واستثمارات الديون بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

واستثمارات الديون بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

م تشهد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ل تقع ضمن المرحلة األولى و9م قدولي للتقارير المالية رلق المعيار ااطن٪  من إجمالي التعرض ضمن 76: المرحلة األولى

وهذه األصول هي الدافع الرئيسي لزيادة . ن إجمالي التعرض هي ضمن المرحلة الثانية، وقد شهدت زيادة في مخاطر االئتمان منذ نشوئهام٪ 22: المرحلة الثانية

ك األصول التي تجاوزت موعد استحقاقها واألصول الممنوحة لذبما في وقد انخفضت قيمتها، لثالثة المرحلة اي في هإلجمالي ن التعرض ام٪ 2: المرحلة الثالثة



25الصفحة 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

(تابع)تحليل جودة االئتمان .22

األدوات المالية حسب المراحل22.1

ألف لاير ُعماني

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى2019 ديسمبر 31

التعرض اإلجمالي

134,179   -   -                       134,179أرصدة لدى البنك المركزي

821,815   -821,428387مستحق من البنوك

7,017,7321,876,548298,5479,192,827قروض وسلف

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

52,4868,303الشامل اآلخر
-   

60,789

1,274,998   -1,266,9698,029استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة

9,292,7941,893,267298,54711,484,608المجموع اإلجمالي للتعرضات  الممولة

1,414,473859,93748,5472,322,957خطابات ضمان/اعتمادات مستندية

77,45745,98421123,462أوراق قبول

2,046,133   -1,347,493698,640حدود غير مستخدمة/ارتباطات قروض

2,839,4231,604,56148,5684,492,552المجموع اإلجمالي للتعرضات غير الممولة

12,132,2173,497,828347,11515,977,160مجموع التعرض اإلجمالي

انخفاض القيمة

-                         --                           -أرصدة لدى البنك المركزي

766   -75115مستحق من البنوك

18,20377,751218,832314,786قروض وسلف

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

1401,171الشامل اآلخر
-   

1,311

302   -26735استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة

19,36178,972218,832317,165مجموع انخفاض القيمة الممول

1,94717,53334,66254,142خطابات ضمان/اعتمادات مستندية

145   -45100أوراق قبول

10,745   -2,4608,285حدود غير مستخدمة/ارتباطات قروض

4,45225,91834,66265,032مجموع انخفاض القيمة غير الممول

23,813104,890253,494382,197مجموع انخفاض القيمة

صافي التعرض

134,179   -   -                       134,179أرصدة لدى البنك المركزي

821,049   -820,677372مستحق من البنوك

6,999,5291,798,79779,7158,878,041قروض وسلف

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

52,3467,132الشامل اآلخر
-   

59,478

1,274,696   -1,266,7027,994استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة

9,273,4331,814,29579,71511,167,443مجموع صافي التعرض الممول

خطابات ضمان/اعتمادات مستندية
1,412,526842,40413,8852,268,815

77,41245,88421123,317أوراق قبول

2,035,388   -1,345,033690,355حدود غير مستخدمة/ارتباطات قروض

2,834,9711,578,64313,9064,427,520مجموع صافي التعرض غير الممول

12,108,4043,392,93893,62115,594,963مجموع صافي التعرض

يتضمن الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة ، واستثمارات الديون بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

واستثمارات الديون بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

م تشهد زيادة كبيرة في مخاطر ل تقع ضمن المرحلة األولى و9م قدولي للتقارير المالية رلق المعيار ااطن٪  من إجمالي التعرض ضمن 75.9: المرحلة األولى

وهذه األصول هي الدافع الرئيسي . ن إجمالي التعرض هي ضمن المرحلة الثانية، وقد شهدت زيادة في مخاطر االئتمان منذ نشوئهام٪ 21.9: المرحلة الثانية

ك األصول التي تجاوزت موعد استحقاقها واألصول الممنوحة لذبما في وقد انخفضت قيمتها، لثالثة المرحلة اي في هإلجمالي ن التعرض ام٪ 2.2: المرحلة الثالثة



الصفحة ٢٦

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٢.

مقارنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ مع معايير البنك المركزي العماني٢٫٢٢

ألف لایر ُعمانيأ.
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني
حسب المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم ٩
الفرق

٢٥٬٧٣٤٢٥٬٧٣٤   -                    
٢٣٬٧٥٣-٣٨٦٬٥٠٣٤١٠٬٢٥٦            
%٠٫٠٠%٣٫٤٣%٣٫٤٣
%٠٫١٨%٠٫٥٩%٠٫٧٧

*مالحظة: تتضمن خسائر اإلنخفاض في القيمة مخصصات غير محدده تم تخصيصها من قبل البنك.
**يتم احتساب نسب القروض المتعثرة على أساس القروض المتعثرة الممولة والتعرضات الممولة.

ب.

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

األصول 
حسب 
المعيار 
الدولي 
للتقارير 
المالية 
رقم ٩

المخصصات حسب معايير البنك المركزي المبلغ اإلجمالي
الُعماني

الفوائد 
المجنية 

حسب معايير 
البنك 

المركزي 
الُعماني

المخصصات حسب 
المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم ٩

الفوائد صافي القيمة الدفتريةالفرق
المدرجة 

حسب 
المعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم ٩

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)
-(٥)+(٤) = (٧)

(٦)(٦)-(٣) = (٨)(٩)
-٢٦٬٣١٤٨٣٬٨٤٢٨٬٠١٢٬٥٥٣-٨٬٠٣٨٬٨٦٧١١٠٬١٥٦المرحلة ١معيارية

-١٬١٧٩٬٤٣١(٥٥٬٣٣٩)٦٧٬٧٦٩-١٬٢٤٧٬٢٠٠١٢٬٤٣٠المرحلة ٢
-                                                 -   -                                         -   -                                                           -   -   المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٩٤٬٠٨٣٢٨٬٥٠٣٩٬١٩١٬٩٨٤-٩٬٢٨٦٬٠٦٧١٢٢٬٥٨٦-

-                                                    -   -                                         -   -                                                              -   -   المرحلة ١تنويه خاص
-٦٧١٬٤٨٠(٩٬٩٠١)٢١٬٩٧٦-٦٩٣٬٤٥٦١٢٬٠٧٥المرحلة ٢
-                                                 -   -                                         -   -                                                           -   -   المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٦٧١٬٤٨٠(٩٬٩٠١)٢١٬٩٧٦-٦٩٣٬٤٥٦١٢٬٠٧٥-

-                                                    -   -                                         -   -                                                              -   -   المرحلة ١دون المعيارية
-                                                    -   -                                         -   -                                                              -   -   المرحلة ٢
-٨٣٬٢١٠(١٬٦٦٠)١٠٦٬٢٢٢٢٠٬٦٣٦٧١٦٢٣٬٠١٢المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٨٣٬٢١٠(١٬٦٦٠)١٠٦٬٢٢٢٢٠٬٦٣٦٧١٦٢٣٬٠١٢-

-                                                    -   -                                         -   -                                                              -   -   المرحلة ١مشكوك في تحصيلها
-                                                    -   -                                         -   -                                                              -   -   المرحلة ٢
-٢٧٬١٠٨(٩٬١٤٧)٣٨٬٦٤١             ٦٥٬٧٤٩٢٧٬٤٠٧٢٬٠٨٧المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٢٧٬١٠٨(٩٬١٤٧)٣٨٬٦٤١             ٦٥٬٧٤٩٢٧٬٤٠٧٢٬٠٨٧-

-                                                    -   -                                         -   -                                                              -   -   المرحلة ١خسارة
-                                                    -   -                                         -   -                                                              -   -   المرحلة ٢
-٢٧٬٩٧٠(٥٬٩٥٢)٢٠٦٬٩٤٨           ٢٣٤٬٩١٨١٧١٬٤٩٥٢٩٬٥٠١المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٢٧٬٩٧٠(٥٬٩٥٢)٢٠٦٬٩٤٨           ٢٣٤٬٩١٨١٧١٬٤٩٥٢٩٬٥٠١-

البنود األخرى غير المشمولة 
بموجب تعميم البنك 

المركزي الُعماني رقم (ب م 
٩٧٧) والتعليمات ذات الصلة

-٤٬٣١٧٬١١٠(٨٬٧٩٣)٨٬٧٩٣-                                                              -   ٤٬٣٢٥٬٩٠٣المرحلة ١

-١٬٦٤٧٬٣٧٠(١٦٬٨٠٣)١٦٬٨٠٣-                                                              -   ١٬٦٦٤٬١٧٣المرحلة ٢
-                              -   -                      -   -                                 -   المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٥٬٩٦٤٬٤٨٠(٢٥٬٥٩٦)٢٥٬٥٩٦-                                                              -   ٥٬٩٩٠٬٠٧٦-

-٣٥٬١٠٧٧٥٬٠٤٩١٢٬٣٢٩٬٦٦٣-١٢٬٣٦٤٬٧٧٠١١٠٬١٥٦المرحلة ١المجموع
-٣٬٤٩٨٬٢٨١(٨٢٬٠٤٣)١٠٦٬٥٤٨-٣٬٦٠٤٬٨٢٩٢٤٬٥٠٥المرحلة ٢
-١٣٨٬٢٨٨(١٦٬٧٥٩)٢٦٨٬٦٠١           ٤٠٦٬٨٨٩٢١٩٬٥٣٨٣٢٬٣٠٤المرحلة ٣
-١٥٬٩٦٦٬٢٣٢(٢٣٬٧٥٣)٤١٠٬٢٥٦           ١٦٬٣٧٦٬٤٨٨٣٥٤٬١٩٩٣٢٬٣٠٤المجموع

صافي نسبة الديون المتعثرة **

مقارنة بين المخصصات المحتفظ بها وفقا للمعيار الدولية للتقارير المالية رقم ٩ وتلك المطلوبة وفقا لمعايير البنك المركزي الُعماني

(١١٤٩ (ب م إن الجداول التالية هي وفقا لمتطلبات البنك المركزي الُعماني الواردة في  التعميم  رقم

٣٠ سبتمبر  ٢٠١٩- غير مدققة

خسارة االنخفاض في القيمة المحملة إلى حساب الربح أو الخسارة (صافي)*

إجمالي نسبة الديون المتعثرة **
*٩ المخصصات المطلوبة بموجب معايير البنك المركزي الُعماني/ المكونة وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم

تكلفة انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها



27الصفحة 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

2020 مارس 31 أشهر المنتهية في 3لفترة 

(تابع)تحليل جودة االئتمان .22

القروض المعاد هيكلتها.ج

تصنيف األصول حسب 

معايير البنك المركزي 

الُعماني

تصنيف األصول 

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

9المالية رقم 

المبلغ 

اإلجمالي

المخصصات 

حسب معايير 

البنك المركزي 

الُعماني

الفوائد المجنية 

حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني

المخصصات حسب 

المعيار الدولي 

9للتقارير المالية رقم 

صافي القيمة الفرق

الدفترية

الفوائد 

المدرجة 

حسب المعيار 

الدولي 

للتقارير 

9المالية رقم 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

(7) = (4)+(5)-

(6)(8) = (3)-(6)(9)

  -  -  -  -  -  -  -  1المرحلة مصنفة على أنها منتجة

  -  199,622  (6,864)  9,519    -  2,655  209,141  2المرحلة 

  -  -  -  -  -  -  -  3المرحلة 

  -  199,622  (6,864)  9,519    -  2,655  209,141  المجموع الجزئي

  -  

-  -  -  -  -  -  -1المرحلة مصنفة على أنها متعثرة

  -  -  -  -  -  -  -  2المرحلة 

  -  24,075  (5,952)  68,107  5,956  56,199  92,182  3المرحلة 

  -  24,075  (5,952)  68,107  5,956  56,199  92,182  المجموع الجزئي

  -  

-  -  -  -  -  -  -1المرحلة المجموع

  -  199,622  (6,864)  9,519    -  2,655  209,141  2المرحلة 

  -  24,075  (5,952)  68,107  5,956  56,199  92,182  3المرحلة 

  -  223,697  (12,816)  77,626  5,956  58,854  301,323  المجموع



الصفحة ٢٨

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٢.

مقارنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ مع معايير البنك المركزي العماني٢٫٢٢

ألف لایر ُعمانيأ.
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني
حسب المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم ٩
الفرق

٥٦٬١٢٧                   ٥٦٬١٢٧                                      -                 
(١٠٬٩٨١)                                 ٣٨٢٬١٩٧                  ٣٧١٬٢١٦        
%٣٫٢٥%٣٫٢٥   -                 
%٠٫٠٩%٠٫٨٩%٠٫٩٨

*مالحظة: تتضمن خسائر اإلنخفاض في القيمة مخصصات غير محدده تم تخصيصها من قبل البنك.
**يتم احتساب نسب القروض المتعثرة على أساس القروض المتعثرة الممولة والتعرضات الممولة.

ب.

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

تصنيف األصول 
حسب المعيار 

الدولي 
للتقارير المالية 

رقم ٩

المخصصات المبلغ اإلجمالي
حسب معايير 

البنك المركزي 
الُعماني

الفوائد 
المجنية 

حسب معايير 
البنك 

المركزي 
الُعماني

المخصصات حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
٩

الفوائد صافي القيمة الدفتريةالفرق
المدرجة 

حسب 
المعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم ٩

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)(٦)-(٥)+(٤) = (٧)(٦)-(٣) = (٨)(٩)
                  -                                         ٧٬٨٢٠٬٢٠٥                        ٨٩٬٥٣٤                        ١٨٬٩٥٤                     -                ١٠٨٬٤٨٨                   ٧٬٨٣٩٬١٥٩المرحلة ١معيارية

                  -                                         ١٬١١٥٬٣١٥                      (٣٩٬٠٨٦)                        ٥١٬٢٥٢                     -                  ١٢٬١٦٦                    ١٬١٦٦٬٥٦٧المرحلة ٢
                  -                                                       -                                    -                                   -                        -                          -                                     -   المرحلة ٣

                  -                                         ٨٬٩٣٥٬٥٢٠                        ٥٠٬٤٤٨                        ٧٠٬٢٠٦                     -                ١٢٠٬٦٥٤                    ٩٬٠٠٥٬٧٢٦المجموع الجزئي

                  -                                                       -                                    -                                   -                        -                          -                                     -   المرحلة ١تنويه خاص
                  -                                            ٦٨٣٬٨٥٤                      (١٤٬٠٩٦)                        ٢٦٬٥١٥                     -                  ١٢٬٤١٩                       ٧١٠٬٣٦٩المرحلة ٢
                  -                                                       -                                    -                                   -                        -                          -                                     -   المرحلة ٣

                  -                                            ٦٨٣٬٨٥٤                      (١٤٬٠٩٦)                        ٢٦٬٥١٥                     -                  ١٢٬٤١٩                       ٧١٠٬٣٦٩المجموع الجزئي

                  -                                                       -                                    -                                   -                        -                          -                                     -   المرحلة ١دون المعيارية
                  -                                                       -                                    -                                   -                        -                          -                                     -   المرحلة ٢
                  -                                              ٣٨٬٠٨٨                                 -                           ١٢٬٣٩٦                  ٣٦١               ١٢٬٠٣٥                         ٥٠٬٤٨٤المرحلة ٣

                  -                                              ٣٨٬٠٨٨                                 -                           ١٢٬٣٩٦                  ٣٦١               ١٢٬٠٣٥                         ٥٠٬٤٨٤المجموع الجزئي

                  -                                                       -                                    -                                   -                        -                          -                                     -   المرحلة ١مشكوك في تحصيلها
                  -                                                       -                                    -                                   -                        -                          -                                     -   المرحلة ٢
                  -                                              ٢٨٬١٧٤                        (٩٬٤٥٥)                        ٣٩٬٧٨٠              ١٬٧٧٥               ٢٨٬٥٥٠                         ٦٧٬٩٥٤المرحلة ٣

                  -                                              ٢٨٬١٧٤                        (٩٬٤٥٥)                        ٣٩٬٧٨٠              ١٬٧٧٥               ٢٨٬٥٥٠                         ٦٧٬٩٥٤المجموع الجزئي

                  -                                                       -                                    -                                   -                        -                          -                                     -   المرحلة ١خسارة
                  -                                                       -                                    -                                   -                        -                          -                                     -   المرحلة ٢
                  -                                              ٢٧٬٣٥٩                        (٥٬٨٩٦)                      ٢٠١٬٣١٨            ٢٧٬٠٤٢             ١٦٨٬٣٨٠                       ٢٢٨٬٦٧٧المرحلة ٣

                  -                                              ٢٧٬٣٥٩                        (٥٬٨٩٦)                      ٢٠١٬٣١٨            ٢٧٬٠٤٢             ١٦٨٬٣٨٠                       ٢٢٨٬٦٧٧المجموع الجزئي

البنود األخرى غير المشمولة 
بموجب تعميم البنك 

المركزي الُعماني رقم (ب م 
٩٧٧) والتعليمات ذات الصلة

                  -                                         ٤٬٢٨٨٬١٩٩                        (٤٬٨٥٩)                          ٤٬٨٥٩                     -                          -                       ٤٬٢٩٣٬٠٥٨المرحلة ١

                  -                                        ١٬٥٩٣٬٧٦٩                      (٢٧٬١٢٣)                        ٢٧٬١٢٣                     -                          -                       ١٬٦٢٠٬٨٩٢المرحلة ٢
                                                    -                                    -                                   -                        -                          -                                     -   المرحلة ٣

                  -                                        ٥٬٨٨١٬٩٦٨                      (٣١٬٩٨٢)                        ٣١٬٩٨٢                     -                          -                       ٥٬٩١٣٬٩٥٠المجموع الجزئي

                  -                                       ١٢٬١٠٨٬٤٠٤                        ٨٤٬٦٧٥                        ٢٣٬٨١٣                     -                ١٠٨٬٤٨٨                  ١٢٬١٣٢٬٢١٧المرحلة ١المجموع
                  -                                        ٣٬٣٩٢٬٩٣٨                      (٨٠٬٣٠٥)                      ١٠٤٬٨٩٠                     -                  ٢٤٬٥٨٥                   ٣٬٤٩٧٬٨٢٨المرحلة ٢
                  -                                              ٩٣٬٦٢١                      (١٥٬٣٥١)                      ٢٥٣٬٤٩٤            ٢٩٬١٧٨             ٢٠٨٬٩٦٥                       ٣٤٧٬١١٥المرحلة ٣
                  -                                      ١٥٬٥٩٤٬٩٦٣                      (١٠٬٩٨١)                      ٣٨٢٬١٩٧            ٢٩٬١٧٨             ٣٤٢٬٠٣٨                 ١٥٬٩٧٧٬١٦٠المجموع

صافي نسبة الديون المتعثرة **

مقارنة بين المخصصات المحتفظ بها وفقا للمعيار الدولية للتقارير المالية رقم ٩ وتلك المطلوبة وفقا لمعايير البنك المركزي الُعماني

(١١٤٩ (ب م إن الجداول التالية هي وفقا لمتطلبات البنك المركزي الُعماني الواردة في  التعميم  رقم

كما في ٣١ ديسمبر (مدققة)

خسارة االنخفاض في القيمة المحملة إلى حساب الربح أو الخسارة (صافي)*
*٩ المخصصات المطلوبة بموجب معايير البنك المركزي الُعماني/ المكونة وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم

إجمالي نسبة الديون المتعثرة **

تكلفة انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها


