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صفحة - ١

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
غير مدققةمدققةغير مدققة

٣٠ يونيو ٣١٢٠١٩ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفإيضاح

األصول 
٩٢٠٬١٥٦٧٨١٬٧٥٥٦٨٠٬٧٤١النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

3٦٠٦٬٢٠٠٨٦٩٬٨٠٤٦٣٢٬٧٧٠المستحق من البنوك
٤٧٬٧٨٧٬٩٥٩٧٬٧١٢٬١٩٣٧٬٩١٩٬٢٣٨القروض والسلف

٤١٬١٧٢٬٠٨٨١٬١٦٥٬٨٤٨١٬١٥٩٬١٥٢مدينو التمويل اإلسالمي
٥١٬٦٤٢٬٨٠١١٬٤٤٤٬٨٣٢١٬٢٩٠٬٦٦٢إستثمارات األوراق المالية

٦٢٥٨٬٩٠٧٢٣٦٬٦٩٤٢٤٤٬٣٣٥األصول األخرى

٧١٬٣٦٠٧٩٬٤٨٢٧٧٬٩٠٢ممتلكات ومعدات و برامج
١٢٬٤٥٩٬٤٧١١٢٬٢٩٠٬٦٠٨١٢٬٠٠٤٬٨٠٠إجمالي االصول

االلتزامات وحقوق المساهمين 
االلتزامات

٧٨٩٤٬٦٦٥١٬١٧٣٬٤٧٩١٬٠٨٥٬٤٨٢ودائع من البنوك
٨٧٬٥٣٦٬١٤٦٧٬٠١١٬٢٦٦٧٬٠٣٩٬٣١٨ودائع الزبائن

٨١٬٠٢٥٬٦٨٨١٬٠٣٢٬٤٠٠٩٣٨٬٩٢٠ودائع زبائن الصيرفة اإلسالمية
٩٠٬٢٠٥٩٠٬٢٠٥٩٠٬٢٠٥صكوك

٣٨٧٬٥٩٣٣٨٥٬٤١٠٣٨٥٬٠٠٠أدوات دين أوروبية متوسطة األجل

٩٥٢٧٬٦٢٦٥٢١٬٨٦٤٤٩٢٬٣٩٥االلتزامات األخرى 
٢٩٬٨١٧٤٧٬١٦٨٣٠٬٩٢٦الضرائب

١٩٬٦٣٥٢٦٬١٨٠٣٢٬٧٢٥االلتزامات الثانوية
١٠٬٥١١٬٣٧٥١٠٬٢٨٧٬٩٧٢١٠٬٠٩٤٬٩٧١

حقوق المساهمين 
حقوق المساهمين المنسوبة لمساهمي الشركة األم: 

١٠٣٢٤٬٩٥٢٣٠٩٬٤٧٨٣٠٩٬٤٧٨رأس المال 
٥٣١٬٥٣٥٥٣١٬٥٣٥٥٣١٬٥٣٥عالوة إصدار األسهم

٣٨٤٬٠٧٨٣٨٤٬٠٧٨٣٧٠٬٩٨٨االحتياطي العام 
١٠٣٬١٦٠١٠٣٬١٦٠٩٨٬٢٤٧االحتياطي القانوني

٤٬٩٠٤٤٬٩٠٤٥٬٧٧٠احتياطي إعادة التقييم
١٣٬٠٩٠١٣٬٠٩٠١٣٬٠٩٠احتياطي القرض الثانوي 

٥٧(٣٤)(١٩٥)إحتياطي تحوط التدفقات النقدية
(٨٬١٧٠)(٣٧٢)(٨٬٩٢٧)التغييرات التراكمية في القيمة العادلة

(٢٬٤٤٠)(٢٬٢٩٦)(٢٬٥٢٥)إحتياطي صرف العملة األجنبية
٢٬٣٧٣٢٬٦٠٦٤٬١٧٣إحتياطي القروض المعاد هيكلتها / إحتياطي إنخفاض القيمة

٤٦٥٬٦٥١٥٢٦٬٤٨٧٤٥٧٬١٠١األرباح المحتجزة
١٬٨١٨٬٠٩٦١٬٨٧٢٬٦٣٦١٬٧٧٩٬٨٢٩إجمالي حقوق المساهمين المنسوب إلى حاملي األسهم

١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة - المستوى األول
١٬٩٤٨٬٠٩٦٢٬٠٠٢٬٦٣٦١٬٩٠٩٬٨٢٩إجمالي حقوق المساهمين

١٢٬٤٥٩٬٤٧١١٢٬٢٩٠٬٦٠٨١٢٬٠٠٤٬٨٠٠إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
٠٫٥٥٩٠٫٦٠٥٠٫٥٧٥صافي األصول للسهم الواحد (ر.ع)

١١٢٬١٥١٬٩٩٧٢٬٣٢٢٬٩٥٧٢٬٤٣٢٬٧٨٨االرتباطات وااللتزامات العرضية  
اعتمد مجلس ادارة البنك هذه البيانات المالية بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠٢٠.

الرئيس التنفيذيعضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة.

بيان المركز المالي المرحلي المركز الموحد



صفحة - ٢

بيان الدخل الشامل المرحلي المركز الموحد
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٠

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠١٩

لفترة ۳ أشھر 
المنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٠

لفترة ۳ أشھر 
المنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفإيضاح
١٢٢٢١٬٦٣٣٢٢٥٬٦٠٥١٠٩٬٤٥١١١٤٬٢١٤إيرادات الفوائد

(٤٠٬٣٨١)(٣٦٬٧٦٥)(٧٩٬٧٩٠)(٧٤٬٢٥٤)١٣مصروفات الفوائد 
١٤٧٬٣٧٩١٤٥٬٨١٥٧٢٬٦٨٦٧٣٬٨٣٣صافي إيرادات الفوائد

١٢٣٤٬١١٩٣٢٬١٩٦١٧٬٠٧٦١٦٬٢٨٠إيرادات من التمويل اإلسالمي/استثمارات
(٩٬٨٤٨)(١٠٬٤٦١)(١٨٬٩٨٨)(٢٠٬٩٦٥)١٣التوزيع على المودعين 

١٣٬١٥٤١٣٬٢٠٨٦٬٦١٥٦٬٤٣٢صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
١٦٠٬٥٣٣١٥٩٬٠٢٣٧٩٬٣٠١٨٠٬٢٦٥صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل االسالمي

١٤٤٣٬٢٥٨٤٧٬٩٥٣١٧٬٨٢٤٢٥٬١٥٥صافي إيرادات عموالت وأتعاب 
١٥٢١٬٤٣٢٢٧٬٠٩٢١٢٬٤٧٢١٢٬٣٢٧إيرادات تشغيل أخرى

٢٢٥٬٢٢٣٢٣٤٬٠٦٨١٠٩٬٥٩٧١١٧٬٧٤٧إيرادات التشغيل 

مصروفات التشغيل
(٤٤٬١٨٩)(٣٨٬٢٩٩)(٨٨٬٤٥٤)(٨٣٬٧٤٩)مصروفات تشغيل أخرى 

(٤٬٣٣٧)(٥٬١٣٢)(٨٬٦٥٤)(١٠٬٢٨٣)استهالك 
(٩٤٬٠٣٢)(٩٧٬١٠٨)(٤٣٬٤٣١)(٤٨٬٥٢٦)

(١١٬٥٣١)(٢٢٬٤٥٦)(٢٤٬٩٨٧)(٤٨٬١٩٠)١٦صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة
(١٤٢٬٢٢٢)(١٢٢٬٠٩٥)(٦٥٬٨٨٧)(٦٠٬٠٥٧)

٨٣٬٠٠١١١١٬٩٧٣٤٣٬٧١٠٥٧٬٦٩٠الربح قبل الضريبة
(٩٬٨٤٩)(٧٬٣٩٤)(١٨٬٣٢٨)(١٣٬٤٣٨)مصروف الضريبة 

٦٩٬٥٦٣٩٣٬٦٤٥٣٦٬٣١٦٤٧٬٨٤١ربح الفترة

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

الخسارة في فترات الحقة :
(٣٠٩)٩٣(٣٧٢)(٢٢٩)تحويل عمالت أجنبية إلستثمارات بشركات أجنبية

٢٬٨٨٢٦٬٥٢٣٨٩١(١٬٤٦٦)التغير في القيمة العادلة للدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
(٢٧٣)٧(٣٨٠)(١٦١)التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي

(١٬٨٥٦)٢٬١٣٠٦٬٦٢٣٣٠٩

صافي الدخل (المصروف) الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى ربح او 
خسارة في فترات الحقة

صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر على 
(٦٨٦)٢٬٢٨٨(٦٬٩٦٤)(١٠٬٣٤٥)إستثمارات حقوق المساهمين

(١٠٬٣٤٥)(٦٬٩٦٤)(٦٨٦)٢٬٢٨٨
(٣٧٧)٨٬٩١١(٤٬٨٣٤)(١٢٬٢٠١)دخل شامل اخر (مصروف) للفترة

٥٧٬٣٦٢٨٨٬٨١١٤٥٬٢٢٧٤٧٬٤٦٤إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة منسوب إلى
٥٧٬٣٦٢٨٨٬٨١١٤٥٬٢٢٧٤٧٬٤٦٤مساهمي الشركة األم 

ربح منسوب إلى
٦٩٬٥٦٣٩٣٬٦٤٥٣٦٬٣١٦٤٧٬٨٤١مساهمي الشركة األم 

ربحية السهم الواحد: (ر.ع.)
١٧٠٫٠٢٠٠٫٠٢٨٠٫٠١١٠٫٠١٤األساسية والمعدلة

البنود الواردة في الدخل الشامل اآلخر يتم اإلفصاح عنها بعد خصم الضريبة. 
تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة.



صفحة - ٣

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

االحتياطي (غير مدقق) 
احتياطي إعادة التقييمالعام

احتياطي انخفاض القيمة / 
احتياطي القروض المعاد 

هيكلتها
سندات  رأس المال اإلضافي األرباح المحتجزة

الدائمة - المستوى األول

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

٢٬٦٠٦٥٢٦٬٤٨٧١٬٨٧٢٬٦٣٦١٣٠٬٠٠٠٢٬٠٠٢٬٦٣٦(٢٬٢٩٦)(٣٧٢)(٣٤)٣٠٩٬٤٧٨٥٣١٬٥٣٥٣٨٤٬٠٧٨١٠٣٬١٦٠٤٬٩٠٤١٣٬٠٩٠في ١ يناير ٢٠١٩ 

٦٩٬٥٦٣                                             -٦٩٬٥٦٣٦٩٬٥٦٣                                             -                                             -                                             -                                            -                                            -                                            -                                            -              -              -              -ربح الفترة

(١٢٬٢٠١)                                             -(١٢٬٢٠١)                                             -                                             -(٢٢٩)(١١٬٨١١)(١٦١)                                            -                                            -                                            -              -              -              -دخل (مصروف) شامل آخر

٥٧٬٣٦٢                                             -٠٦٩٬٥٦٣٥٧٬٣٦٢(٢٢٩)(١١٬٨١١)(١٦١)                                            -                                            -                                            -              -              -              -إجمالي الدخل الشامل للعام
تحويل ضمن حقوق المساهمين عند استبعاد أدوات حقوق المساهمين 

                                             -                                             -                                             -(٣٬٢٥٦)                                             -                                             -٣٬٢٥٦                                            -                                            -                                            -                                            -              -              -              -المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(١٠٨٬٣١٧)                                             -(١٠٨٬٣١٧)(١٠٨٬٣١٧)                                             -                                             -                                             -                                            -                                            -                                            -                                            -              -              -              -توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ١٠)
                                             -                                             -                                             -(١٥٬٤٧٤)                                             -                                             -                                             -                                            -                                            -                                            -                                            -              -              -١٥٬٤٧٤إصدار أسهم مجانية (إيضاح ١٠)

                                             -                                             -                                             -٢٣٣(٢٣٣)                                             -                                             -                                            -                                            -                                            -                                            -              -              -              -تحويل من احتياطي الحسابات المعاد هيكلتها  إلى االرباح المحتجزة

(٣٬٥٨٥)                                             -(٣٬٥٨٥)(٣٬٥٨٥)                                             -                                             -                                             -                                            -                                            -                                            -                                            -              -              -              -فوائد مدفوعة على سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة- المستوى األول

٢٬٣٧٣٤٦٥٬٦٥١١٬٨١٨٬٠٩٦١٣٠٬٠٠٠١٬٩٤٨٬٠٩٦(٢٬٥٢٥)(٨٬٩٢٧)(١٩٥)٣٢٤٬٩٥٢٥٣١٬٥٣٥٣٨٤٬٠٧٨١٠٣٬١٦٠٤٬٩٠٤١٣٬٠٩٠الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

 االحتياطي (غير مدقق) 
 احتياطي إعادة التقييمالعام

احتياطي انخفاض القيمة / 
احتياطي القروض المعاد 

هيكلتها
 األرباح المحتجزة

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

٤٬٦٢٣٤٨٥٬٤٠٢١٬٧٩٧٬٧٤٢١٣٠٬٠٠٠١٬٩٢٧٬٧٤٢(٢٬٠٦٨)(٥٬٠٢٣)٢٩٤٬٧٤١٥٣١٬٥٣٥٣٧٠٬٩٨٨٩٨٬٢٤٧٥٬٧٧٠١٣٬٠٩٠٤٣٧ في ١ يناير ٢٠١٩
٩٣٬٦٤٥                                    -٩٣٬٦٤٥٩٣٬٦٤٥                                    -                                    -                                    -                                   -                                      -                                      -                                      -            -            -            - ربح الفترة

(٤٬٨٣٤)                                    -(٤٬٨٣٤)                                    -                                    -(٣٧٢)(٤٬٠٨٢)(٣٨٠)                                      -                                      -                                      -            -            -            - دخل (مصروف) شامل آخر

٨٨٬٨١١                                    -٠٩٣٬٦٤٥٨٨٬٨١١(٣٧٢)(٤٬٠٨٢)(٣٨٠)                                      -                                      -                                      -            -            -            - إجمالي الدخل (مصروف) الشامل للفترة
 تحويل ضمن حقوق المساهمين عند استبعاد أدوات حقوق المساهمين المصنفة 

                                    -                                    -                                    -(٩٣٥)                                    -                                    -٩٣٥                                   -                                      -                                      -                                      -            -            -            -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(٨٨٬٤٢٢)٠(٨٨٬٤٢٢)(١٠٣٬١٥٩)                                    -                                    -٠                                   -                                   -١٤٬٧٣٧٠٠٠٠ توزيعات أرباح مدفوعة

(١٥٬١٨٧)                                    -(١٥٬١٨٧)(١٤٬٧٣٧)(٤٥٠)                                    -٠                                   -                                   -٠٠٠٠٠إصدار أسهم مجانية
٤٥٠                                    -٠٤٥٠٤٥٠                                    -                                    -                                   -                                      -                                      -                                      -            -            -            - تحويل من االرباح المحتجزة إلى احتياطي الحسابات المعاد هيكلتها

(٣٬٥٦٥)(٣٬٥٦٥)(٣٬٥٦٥)فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة  ١
٤٬١٧٣٤٥٧٬١٠١١٬٧٧٩٬٨٢٩١٣٠٬٠٠٠١٬٩٠٩٬٨٢٩(٢٬٤٤٠)(٨٬١٧٠)٣٠٩٬٤٧٨٥٣١٬٥٣٥٣٧٠٬٩٨٨٩٨٬٢٤٧٥٬٧٧٠١٣٬٠٩٠٥٧الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

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

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة.

المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

 المجموع

المجموع

 عالوة إصدار  رأس المال المجموع
 سندات  رأس المال اإلضافي  إحتياطي صرف عملة أجنبية احتياطي القرض الثانوي االحتياطي القانونياألسهم

الدائمة - المستوى األول

إحتياطي تحوط التدفقات 
النقدية

التغييرات التراكمية في القيمة 
المجموعإحتياطي صرف عملة أجنبيةالعادلة عالوة إصدار رأس المال

احتياطي القرض الثانوياالحتياطي القانونياألسهم

 إحتياطي تحوط التدفقات 
النقدية

 التغييرات التراكمية في القيمة 
العادلة



صفحة - ٤

بيان التدفقات النقدية المرحلية
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

غير  مدققةغير  مدققة
٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠

ر.ع. باالالفر.ع. باالالف
انشطة التشغيل 

٨٣٬٠٠١١١١٬٩٧٣ربح الفترة قبل الضريبة
التعديالت للبنود التالية:

١٠٬٢٨٣٨٬٦٥٤استهالك 
٤٨٬١٩٠٢٤٬٩٨٧صافي انخفاض قيمة األصول المالية 

                           -(٩)ربح بيع ممتلكات ومعدات
(٢٬٢٢٨)١٬٩٢٣ربح بيع إستثمارات

(٤٬٧٠٠)(٤٬٢٣٧)إيرادات توزيعات أرباح 
١٣٩٬١٥١١٣٨٬٦٨٦ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

(٢١٨٬٩٩٤)٥٠٬٦٩٥المستحق من البنوك
(١١٤٬٠٦٦)(١١٩٬٥٩٤)القروض والسلف

(٥٠٬٧٧٤)(١٠٬٣٦٠)مدينو التمويل اإلسالمي
(١٧٬٤٨١)(٢١٬٥٥٦)األصول األخرى

٣٠٠٬١٥٥٤٢٤٬١٣٣الودائع من البنوك
(٤٦٥٬١١١)٥٢٤٬٨٧٤ودائع العمالء

(١٩٬٥٤٦)(٦٬٧١٢)ودائع العمالء اإلسالمية
١٢٬٤٥٧٤٧٬٠٠٧التزامات أخرى

(٢٧٦٬١٤٦)٨٦٩٬١١٠النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(٣٠٬٩٠٩)(٣١٬٦٦١)ضريبة الدخل المدفوعة

(٣٠٧٬٠٥٥)٨٣٧٬٤٤٩صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل 

أنشطة االستثمار
٤٬٢٣٧٤٬٧٠٠إيرادات توزيعات أرباح

(٢٬٥٩٢)(٧٩٬٥١٦)صافي الحركة في االستثمارات
(٤٬٥٩٩)(٢٬١٥٢)صافي الحركة في الممتلكات و المعدات

(٢٬٤٩١)(٧٧٬٤٣١)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
(١٠٣٬١٥٩)(١٠٨٬٣١٧)توزيعات أرباح مدفوعة

(٣٬٥٦٥)(٣٬٥٨٥) فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١
٠٤٥٬٥٩٧اصدار صكوك

(٦٬٥٤٥)(٦٬٥٤٥)قرض ثانوي مدفوع

(٦٧٬٦٧٢)(١١٨٬٤٤٧)صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٣٧٧٬٢١٨)٦٤١٬٥٧١صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

٩٨٢٬١٨٥١٬٤٢٦٬٨٤٣النقد وما يماثل النقد في ١ يناير
١٬٦٢٣٬٧٥٦١٬٠٤٩٬٦٢٥النقد وما يماثل النقد في ٣١ يونيو

النقد وما يماثل النقد يضم كل من االتي
٩١٩٬٦٥٦٦٨٠٬٢٤١نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

٥٩٤٬٩٢٥٥١٥٬٨٨٥أذون الخزانة 
٤٠١٬٠٥٧٢٠١٬٨٦١المستحق من البنوك 

(٣٤٨٬٣٦٢)(٢٩١٬٨٨٢)ودائع من البنوك
١٬٦٢٣٬٧٥٦١٬٠٤٩٬٦٢٥

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة.



صفحة - ٥

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية١.

خالل عام ٢٠١٣، افتتحت الشركة األم "نافذة ميثاق للصيرفة اإلسالمية"  في سلطنة ُعمان لتنفيذ األنشطة المصرفية والمالية األخرى وفقاً لقواعد وأنظمة 
الشريعة اإلسالمية. تعمل نافذة ميثاق بموجب ترخيص مصرفي إسالمي تم منحه من قبل البنك المركزي العماني بتاريخ ١٣ يناير ٢٠١٣. يعهد مجلس 
الرقابة الشرعية في نافذة ميثاق ضمان إلتزام ميثاق لقواعد ومبادئ الشريعة في معامالتها وأنشطتها. تشمل األنشطة الرئيسية لنافذة ميثاق: قبول 
ودائع العمالء، وتوفير التمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية على أساس مختلف الطرق المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ والقيام باألنشطة 

االستثمارية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية المسموح بها بموجب لوائح الخدمات المصرفية اإلسالمية للبنك المركزي العماني كما هي محددة في إطار 
الترخيص. كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، كان لدى نافذة ميثاق ٢١ فرعاً ( يونيو ٢٠١٩- ٢٠ فرع) في سلطنة ُعمان.

أساس االعداد و سياسات المحاسبة٢.
أساس االعداد٢٫١

 لقد تم اعداد البيانات المالية المرحلية المركزة للبنك  لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤، و المتعلق 
بالتقارير المالية المرحلية، و لوائح البنك المركزي العماني المطبقة و متطلبات االفصاح الواردة في قواعد االفصاح و النماذج الصادرة عن الهيئة العامة لسوق 

المال.
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ، تبنت المجموعة كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة 

تفسيرات تقارير المالية الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بعملياتها والسارية للفترات التي تبدأ بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٠. لم ينتج عن 
تبني المعايير والتفسيرات الجديدة و المراجعة أية تغييرات رئيسية للسياسات المحاسبية للمجموعة كما لم تؤثر على األرقام التي تم بيانها الفترات 

الحالية والسابقة.
إن عمليات النافذة اإلسالمية للشركة األم؛ "نافذة ميثاق" تستخدم معايير المحاسبة المالية، الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلسالمية، إلعداد ورفع تقاريرعن معلوماتها المالية. يتم تضمين المعلومات المالية لنافذة ميثاق في نتائج البنك، بعد تعديل فروقات التقارير المالية، إن

وجدت، بين هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و معايير التقارير المالية الدولية.
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 العادلة. يتم تعديل القيم الدفترية لألصول واإللتزامات المعتمدة والتي يتم تصنيفها كبنود مغطاة في القيمة العادلة والتي قد تكون كتكلفة 

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

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المركزة على كافة المعلومات و االفصاحات المطلوبة للبيانات المالية المتكاملة التي يتم اعدادها وفقا لمعايير التقارير 
المالية الدولية. باالضافة إلى ذلك، ليس من الضرورة أن تكون النتائج المحققة لألشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مؤشرا للنتائج التي يمكن توقعها 

للسنة المالية ٢٠٢٠.

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

بنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك أو الشركة األم") هو شركة مساهمة ُعمانية عامة مؤسسة في سلطنة ُعمان تمارس أعمال البنوك االستثمارية والتجارية 
من خالل شبكة فروع قوامها ١٧٠ (٣٠ يونيو ٢٠١٩: ١٦٩ فرعاً ) فرعاً محلياً داخل سلطنة ُعمان و فرعاً في الرياض بالمملكة العربية السعودية و فرعاً في 
الكويت.  ويوجد للبنك مكتبي تمثيل في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة و العاصمه طهران في ايران وفي سنغافورة.  يملك البنك شركة تابعة 

في الرياض بالمملكة العربية السعودية. يمارس البنك نشاطه طبقاً للترخيص الصادر من البنك المركزي الُعماني وهو مشمول بنظامه لتأمين الودائع 
المصرفية. اإلدراج الرئيسي للبنك هو في سوق مسقط لألوراق المالية.

يعمل البنك و شركته التابعة (معا،"المجموعة") في ٦ دول (٢٠١٩م: ٦ دول) و بلغ عدد موظفيها ٣٬٨٢١ موظفا كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م ( ٣٠ يونيو ٢٠١٩: 
٣٬٧٧٨ موظفا)



صفحة - ٦

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تابع أساس االعداد و سياسات المحاسبة٢.

المعايير والتطبيقات والتعديالت الجديدة في المعايير الحالية٢٫٢
بالنسبة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ م، قامت المجموعة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس المعايير 

المحاسبية الدولية (المجلس) ولجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية (اللجنة) التابعة للمجلس والتي تتعلق بعمليات المجموعة والتي دخلت حيز 
التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٠.

لم يكن للتعديالت األخرى المذكورة أعاله أي تأثير على المبالغ المعترف بها في فترات سابقة، وليس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على الفترات 
الحالية أو المستقبلية.

 تعريف األهمية النسبية -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ١ و ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٨-
تعريف األعمال - تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ٣-
تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية-

تسري التعديالت المذكورة أعاله اعتباًرا من ١ يناير ٢٠٢٠

اإلصالح المعياري لسعر الفائدة (تحول اإليبور)٢٫٣
في يوليو ٢٠١٧، أعلنت هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة والتي تنظم سعر الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور) أن معيار الفائدة القياسي سيتوقف 
بعد انتهاء عام ٢٠٢١. ويتوقع أن يؤثر ذلك على استراتيجية إدارة المخاطر الحالية وربما يمثل بعض األدوات المالية. وهناك حاليا عدم يقين حول توقيت هذه 

التغييرات وطبيعتها المحددة. وبالرغم من أن اإلدارة والمجلس قد قاما بتقييم التغييرات الناتجة والقطاعات العمودية لدى البنك التي يحتمل أن تتأثر نظرا 
للمرحلة الناشئة لتحديد سعر الفائدة بين البنوك (اإليبور) بالنسبة للعمالت المعنية وبداية كوفيد-١٩، ال يبدو أنه قد تم إحراز تقدم كبير من جانب البنوك 

بصفة عامة. وعالوة على ذلك، حتى الجهات التنظيمية المصرفية في البلدان المعنية لم تقر بعد سعر اإليبور الجديد الذي سيستخدم بدال من الليبور. ومع 
ذلك، يراقب البنك عن كثب التطورات ويبدأ في اتخاذ تدابير عند وضوح ذلك.

لدى المجموعة قروض وسلف ومستحق من بنوك بقيمة ٢٬٠٦٢ مليون (ديسمبر ٢٠١٩ – ٢٬٠٣١ مليون لایر عماني)، ومستحق لبنوك بقيمة ٧٥٢ مليون 
لایر عماني (ديسمبر ٢٠١٩ – ٩٥٣ مليون لایر عماني)، والتزامات ثانوية بقيمة ٢٠ مليون لایر عماني (ديسمبر ٢٠١٩ – ٢٦ مليون لایر عماني)، ومقايضات 

ألسعار الفائدة بقيمة ٢١٢ مليون لایر عماني (ديسمبر ٢٠١٩ – ٢٢٩ مليون لایر عماني) وهي معرضة لتأثير تحول الليبور.
وخالل ٢٠١٩، تبنت المجموعة مبكرا تعديل اإليبور للمعيارين الدوليين إلعداد التقارير المالية ٩ و٧ الصادرين في سبتمبر ٢٠١٩. وتقدم التعديالت إعفاء مؤقتا 

من تطبيق بعض متطلبات محاسبة التحوط على عالقات التحوط المتأثرة مباشرة بإصالح اإليبور. ولإلعفاءات أثر يتمثل في أن إصالح اإليبور ينبغي أال 
يتسبب بصفة عامة في وقف محاسبة التحوط. ومع ذلك، التزال عدم فعالية التحوط تسجل في بيان الدخل.  وعالوة على ذلك، تضع التعديالت معايير 

النتهاء اإلعفاءات بما في ذلك حال كون عدم اليقين الناشئ عن اإلصالح المعياري لسعر الفائدة لم يعد موجودا. ولقد قامت إدارة المجموعة بتقييم الموقف 
وانتهت إلى أنه في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ تواصل المجموعة استيفاء متطلبات اإلعفاء المذكور وأنه لم يحدث أي حدث قد يتسبب في وقف اإلعفاء المذكور.

وفيما يلي اإلعفاءات التي قدمتها التعديالت والتي تسري على المجموعة: 
 عند مراعاة المتطلب "األكثر احتماال"، افترضت المجموعة أن سعر فائدة الليبور على الدوالر األمريكي الذي تبنى عليه الديون المتحوط ضدها ال يتغير *

نتيجة اإلصالح.
في تقييم فعالية التحوط على أساس مستقبلي، افترضت أن سعر فائد الليبور على الدوالر األمريكي والذي تبنى عليه التدفقات النقدية لألصل / االلتزام *

المتحوط ضده ومقايضة سعر الفائدة ال يتغير نتيجة اإلصالح.
لن تواصل محاسبة التحوط خالل فترة عدم اليقين فقط ألن فعالية األثر الرجعي تقع خارج النطاق المطلوب وهو ٨٠-١٥٠%.*
لم تقم بإعادة تدوير احتياطي تحوط التدفقات النقدية المتعلق بالفترة التي يتوقع أن تحدث اإلصالحات بعدها.*

يتم تقديم اإلفصاحات المتعلقة بالمشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط وقيمتها الدفترية وقيمتها االفتراضية وقيمها االفتراضية حسب المدة إلى 
االستحقاق في اإليضاح ١٩.

تفشي فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وأثره على البنك 
أعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد-١٩ جائحة عالمية رسميا في ١١ مارس ٢٠٢٠. ومنذ النصف األخير من الربع األول من عام ٢٠٢٠، شهدت البيئة 

االقتصادية للبنك وأعماله تغييرات سريعة نتيجة للتفشي غير المسبوق لفيروس كورونا والذي اقترن بانخفاض كبير في األسعار العالمية للنفط الخام. ولقد 
تسبب التوتر في أحوال السوق واإلغالق الشامل والقيود المفروض على التجارة وحركة الناس في اضطرابات كبيرة في األعمال واألنشطة االقتصادية على 

مستوى العالم وعلى مستوى الصناعات والقطاعات.

ولقد اتخذت الحكومات والجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم عدة تدابير الحتواء آثار انتشار الفيروس. وتماشيا مع ذلك، وضع البنك المركزي العماني 
مجموعة من التدابير لحماية استقرار اقتصاد البالد. فكما هو موضح أدناه، يتمثل الغرض من هذه التدابير في توفير إعفاءات مؤقتة لألعمال واألسر وكذلك 

توفير قروض وسيولة إضافية للبنوك من خالل تخفيف الهوامش الحالية لرأس المال والسيولة.



صفحة - ٧

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تابع أساس االعداد و سياسات المحاسبة٢.

تابع المعايير والتطبيقات والتعديالت الجديدة في المعايير الحالية٢٫٤

 اإلعفاءات المؤقتة الممنوحة للعمالء أ .
أعلن البنك المركزي العماني عن حزمة تأجيالت لتقديم إعفاءات مؤقتة من دفع القسط / الفائدة / الربح على كافة القروض المستحقة بخالف بطاقات *

االئتمان لمدة أقصاها ٦ أشهر لكافة الشركات زوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات التمويل والتأجير المتضررة واألفراد المتضررين المقيمين في 
سلطنة عمان، على أال يكون لهذه التأجيالت أية فائدة / تكلفة إضافية.

بالنسبة للعمالة العمانية العاملة في القطاع الخاص والذين تم تخفيض رواتبهم، على البنوك تأجيل األقساط الشهرية لمدة ٣ أشهر وكذلك التنازل عن *
الفائدة / الربح عن هذه المدة.

 على البنوك تجديد كافة القروض الدوارة قصيرة األجل الممنوحة لشركات التمويل والتأجير لمدة ٦ أشهر اعتبارا من أبريل ٢٠٢٠ ما لم يتم االتفاق على *
متطلبات أقل من ذلك، على أال تكون هذه التجديدات بأسعار فائدة أعلى

 على البنوك التنازل عن الرسوم المفروضة على معامالت نقاط البيع.*
 على البنوك المحلية النظر في تقليل الرسوم الحالية على الخدمات المصرفية المختلفة وتجنب فرض رسوم جديدة في عام ٢٠٢٠.*
 ينبغي أال تتسبب االستفادة من حزمة التأجيالت تلقائيا في تراجع تصنيف المخاطر أو االنتقال من قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ١٢ شهرا إلى *

الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة. وعالوة على ذلك، ال يمكن تفسير ذلك على أنه حدث يؤدي إلى إعادة الهيكلة.
.يتم تأجيل تصنيف المخاطر لكافة القروض المرتبطة بالمشاريع الحكومية (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) طوال مدة التمديد البالغة ١٢ شهرا.*
كما منحت الهيئة العامة لسوق المال أيضا تمديدا زمنيا للشركات المدرجة من أجل تقديم البيانات المالية لربع السنة المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ حتى *

٣٠ يونيو ٢٠٢٠ على أال يؤثر ذلك بالسلب على تصنيف مخاطر العمالء.

 حوافز السيولة ورأس المال للبنوك:ب.
تم تخفيض هامش الحفاظ على رأس المال بنسبة ٥٠ بالمائة من ٢٫٥% إلى ١٫٢٥%*
 تم السماح بحد أدنى لكفاية رأس المال بنسبة ١٢٫٢٥% خالل األحوال االقتصادية السائدة.*
تم وضع "مرشح احتراسي" لمراعاة الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة ١ و٢ كجزء من رأس المال من المستوى الثاني.*
 تمت زيادة نسبة اإلقراض بواقع ٥% من ٨٧٫٥% إلى ٩٢٫٥%. ويتم االستفادة من نطاق اإلقراض اإلضافي لإلقراض لصالح القطاع اإلنتاجي بما في ذلك *

خدمات الرعاية الصحية.
 دعم سيولة إضافية بمعدالت ميسرة عن طريق تخفيض أسعار الفائدة على عمليات اتفاقات إعادة الشراء وتخفيض سندات الخزانة الحكومية ومقايضة *

العمالت وإعادة تخفيض سندات التبادل وأوراق الدفع.
كما تمت زيادة أجل أدوات المقايضة واتفاقات إعادة الشراء من مدتها الحالية إلى مدة أقصاها ٣ و٦ أشهر على التوالي.*

توجيهات مجلس معايير المحاسبة المالية والتوجيهات اإلضافية الصادرة عن البنك المركزي العماني الخاصة بتطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم ٩ في سياق كوفيد-١٩

يخضع تقدير األثر العام لكوفيد-١٩ على الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنوك لمستويات عالية جدا من عدم اليقين حيث إن الجائحة تنتشر بسرعة كبيرة، وال 
تتاح معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة إال النذر اليسير. ويقتضي ذلك أن تظل عمليات الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تتبناها البنوك قوية وفعالة حيث 

إن أي تقليل في تقدير هذا الحساب سيؤدي إلى تقليل التغطية في حين أن المبالغة الكبيرة في الخسائر االئتمانية المتوقعة يمكن أن تؤدي في نفس 
الوقت إلى توتر ال داعي له في األحوال االئتمانية مما قد ال يكون له أثر اقتصادي مفيد. وعليه، فقد أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية وأبرز الجهات 

المصدرة للتنظيمات االحترازية وتنظيمات األوراق المالية توجيهات بخصوص اآلثار التنظيمية والمحاسبية للجائحة. وبالرغم من أنها ال تطرح أي نهج بخصوص 
آلية تحديد الزيادة الكبيرة في الخطر االئتماني وال تضع األساس المحدد لتحديد سيناريوهات مستقبلية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، فهي تهدف 

إلى طرح إطار عمل للتحديد المالئم ألثر عدم اليقين االقتصادي بخصوص الخسائر االئتمانية المتوقعة مع بقائها مطابقة للمعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية.

توصي المذكرة التوجيهية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية في ٢٧ مارس ٢٠٢٠ بأنه البد أن يبنى تقييم الزيادة الكبيرة في الخطر االئتماني 
وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على معلومات معقولة ومدعومة متاحة بدون تكلفة أو جهد ال داعي لهما. وفي تقييم األحوال المتوقعة، البد من مراعاة 

آثار كوفيد-١٩ وتدابير الدعم الحكومي الكبيرة التي يجري اتخاذها. ولن تؤد التدابير التخفيفية مثل تأجيالت الدفع تلقائيا إلى قياس القروض على أساس 
الخسائر على مدى الحياة، وسيكون البد من قدر كبير من االجتهاد لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة في هذا الوقت. وعندما يكون من غير الممكن أن 
تنعكس هذه المعلومات في النماذج، فيتوقع المجلس مراعاة تعديالت أو تراكبات بعد النماذج. ويتسق ذلك بشكل عام مع التوجيهات الصادرة عن جهات 

تنظيمية أخرى بما في ذلك تلك الصادرة عن البنك المركزي العماني.
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
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تابع أساس االعداد و سياسات المحاسبة٢.

تابع المعايير والتطبيقات والتعديالت الجديدة في المعايير الحالية٢٫٤

وتشترط التوجيهات اإلضافية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩ الصادرة عن البنك المركزي العماني ما يلي:

*

ال يجوز أن تؤدي تدابير البنك المركزي العماني المتعلقة بتأجيل سداد المقترض للقرض من تلقاء نفسها إلى احتساب أيام التأخير طوال ٣٠ يوم تأخير أو 
استخدام مزيد من الدعم لتحديد الزيادة الكبيرة في الخطر االئتماني أو استخدام دعم أيام التأخير التسعين لتحديد التعثر. ومع ذلك، تستمر البنوك / 

شركات التمويل والتأجير في تقييم احتمال دفع الملتزم للمبلغ المستحق بعد مدة التأجيل وكذلك في حالة الزيادة الكبيرة في الخطر االئتماني أو انخفاض 
القيمة االئتمانية وما إذا كان ذلك ليس له طبيعة مؤقتة، وبالتالي تعترف بهذا الخطر تماما.

*

 قد يشير تأجيل السداد من قبل المقترضين إلى مشاكل في التدفقات النقدية أو السيولة قصيرة األجل ومن ثم قد ال يكون تأجيل سداد القرض عامال 
حاسما وحيدا في الخسارة الكبيرة في الخطر االئتماني أو انخفاض القيمة إلى أن وما لم تحصل البنوك وشركات التمويل والتأجير على دليل آخر مدعوم 

على التراجع في الجودة االئتمانية للملتزم.

*

وبالمثل، قد يعتبر أي خرق للعهود له صلة خاصة بكوفيد-١٩ مثل التأخير في تقديم الحسابات المالية المدققة أو أي خرق آخر مختلفا عن الخروقات العادية 
المتعلقة بعوامل الخطر المتسقة المتعلقة بالمقترض والتي تؤدي إلى تعثر المقترضين. فقد ال يؤدي هذا النوع من الخروقات بالضرورة تلقائيا إلى زيادة 

كبيرة في الخطر االئتماني مما يتسبب في انتقال الحسابات إلى المرحلة ٢.

*

 يجب أن تضع البنوك وشركات التمويل والتأجير تقديرات على أساس أفضل المعلومات المدعومة المتاحة عن األحداث الماضية والظروف الحالية وتنبؤات 
األحوال االقتصادية. وفي تقييم األحوال المتوقعة، البد من مراعاة آثار كوفيد-١٩ المقترنة بأسعار النفط وتدابير السياسات الكبيرة التي يجري اتخاذها من 

قبل البنك المركزي العماني.

*

ومع ذلك، تخضع أية تغييرات في الخسارة االئتمانية المتوقعة لتقييم أثر محنة كوفيد-١٩ لمستويات عالية جدا من عدم اليقين  حيث إن المعلومات 
المستقبلية المعقولة والمدعومة قد ال تكون متاحة حاليا إلثبات هذه التغييرات. ولذلك، ال يمكن إعادة معايرة تنبؤات االقتصاد الكلي التي تطبقها البنوك 

وشركات التمويل والتأجير في نماذج المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩ / الخسائر االئتمانية المتوقعة لديها مقدما في ظل اآلثار المبكرة لكوفيد-
١٩ وتدابير الدعم التي يتخذها البنك المركزي العماني. وعالوة على ذلك، قد تتأثر الخسائر الفردية والجماعية الناجمة عن التعثر نظرا لتأثير كوفيد-١٩ على 
أسعار السوق للكفاالت والضمانات. ومع ذلك، يتوقع أن تستخدم البنوك وشركات التمويل والتأجير تعديالت ما بعد النماذج وتراكبات اإلدارة عن طريق تطبيق 
سيناريوهات عديدة لالقتصاد الكلي مع التطبيق الحذر ألوزان االحتمالية لكل سيناريو من هذه السيناريوهات مع احتساب الخسارة الئتمانية المتوقعة على 

االحتراس. سبيل على المحفظة أساس

أثر كوفيد-١٩ على البنك: 
تتحمل اللجنة التوجيهية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩ المسؤولية الرئيسية عن اإلشراف على كفاية البنك من حيث الخسارة االئتمانية 
المتوقعة. كما تراقب عن كثب أثر كوفيد-١٩ عن طريق المراجعة المستمرة للمحفظة بما في ذلك المراجعة حسب االسم لكافة التعرضات الكبيرة في 

الصناعات والقطاعات المتأثرة بشكل مباشر. ويتم تقييم عمالء المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أساس استقرار صاحب العمل والعمل، ويقوم البنك 
بدعم أية حاالت عدم تطابق للتدفقات النقدية قصيرة األجل. وتتألف محفظة عمالء األفراد لدى البنك بشكل كبير من جنسيات معينة في القطاع الحكومي 

ومن ثم يتوقع أن تظل هذه الشريحة بمعزل إلى حد كبير عن تخفيض الوظائف والرواتب. ويتوقع أن يشهد إقراض األفراد لصالح موظفي القطاع الخاص 
والذي يشكل نسبة صغيرة من إجمالي محفظة عمالء األفراد لدى البنوك أثرا ما على المدى القصير إلى المتوسط بسبب الجائحة ومن ثم يمكن أن يؤدي 

إلى مشاكل ائتمانية محتملة. ويلتزم البنك التزاما كامال بمساعدة عمالئه خالل هذه الفترة المضطربة حسب توجيهات البنك المركزي العماني. واصل 
البنك دعمه لزبائنه و شركائه عبر تنفيذه بشكل ناجح للعديد من الخطط الهادفة لضمان إستمرارية العمل، باإلضافة إلى الحرص على إتِّباع التدابير الوقائية 

التي اعلنتها اللجنة العليا المكلفة ببحث ألية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، هذا و يحرص البنك على مراجعة 
اإلجراءات االحترازية التي يتبعها و ما يصاحبها من إجراءات إدارية للتعامل مع أية تغيرات قد تستدعي ذلك. وال يالحظ حاليا أن معظم تعديالت العقود نتيجة 

جوهرية طبيعة ذات لكوفيد-١٩
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
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تابع أساس االعداد و سياسات المحاسبة٢.

تابع المعايير والتطبيقات والتعديالت الجديدة في المعايير الحالية٢٫٤

 التأثير على الخسارة االئتمانية المتوقعة: أ .
 يقوم البنك بشكل حرج بتقييم تقديرات الخسارة الناجمة عن التعثر والتعرض لخطر التعثر في تاريخ كل تقرير. ويراعي هذا التقييم عدة نواحي مثل الموقف *

النقدي للعمالء وقيمة الضمان ونفاذ الضمانات. ويتم إعادة تقييم كافة الضمانات العقارية بمعرفة المقيمين المعتمدين لدى البنك على الفترات المذكورة في 
سياسة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩ لدى البنوك، ويتم تقييم كافة الضمانات الملموسة األخرى مثل األوراق المالية والنقد واألسهم حسب 

قيمة السوق بصفة شهرية.
 بالنسبة لمراحل المحفظة، يواصل البنك االهتداء بالسياسات المعتمدة للمجلس وتدابير التخفيف الصادرة عن البنك المركزي العماني والخاصة بتقييم *

الزيادة الكبيرة في الخطر االئتماني أو التعثر ويستثني مدة التأجيل المتعلقة بتفشي كوفيد-١٩ من احتساب أيام التأخير. وحيث إن التأجيل المؤقت ال يقدم 
سوى إعفاء من قيود السيولة قصيرة األجل للمقترضين، فهو ليس العامل الحاسم الوحيد في تقييم الزيادة الكبيرة في الخطر االئتماني. ويتماشى النهج 

السابق أيضا مع متطلبات مجلس معايير المحاسبة الدولية.
 ونظرا للطبيعة دائمة التطور لألزمة الصحية واالقتصادية الحالية، ترى إدارة البنوك أن بيانات االقتصاد الكلي المستقبلية والهياكل الزمنية الحتماالت التعثر *

الصادرة عن االقتصاديين ووكاالت التصنيف خالل عام ٢٠٢٠ لم تعد تعكس بشكل معقول أثر االضطراب االقتصادي الناتج عن كوفيد-١٩ كما أنها لم تعد تحلل 
بشكل كامل التدخل المالي من جانب الجهات الحكومية المعنية. ومن ثم، بناًء على التوجيه التنظيمي وإرشادات مجلس معايير المحاسبة الدولية  

وكتدبير احتراسي، وحيثما لزم األمر، طبق البنك مجموعة من كل منهما، تعديالت بعد النموذج وتراكبات االجتهاد اإلداري مع احتساب الخسارة االئتمانية 
المتوقعة لديه بنية تغطية ما يلي بشكل إجمالي:

الخطر االئتماني واإلقدام عليه والخاص بالعميل والصناعة والقطاع .-
أثر التصنيفات الخارجية الحديثة والتغيير الناتج في الهياكل الزمنية الحتماالت التعثر .-
 أثر كوفيد-١٩ وأسعار النفط المنخفضة المتاحة في أحدث المعلومات المستقبلية.-
 اآلثار التخفيفية لتدابير الدعم الحكومي إلى الحد الممكن .-

 وكما في تاريخ التقرير، يبلغ المخصص اإلجمالي الذي يحتفظ به البنك من خالل تراكبات اإلدارة ٥٫٣% من إجمالي االنخفاض في القيمة، باإلضافة إلى *
المخصص الحالي للخسارة االئتمانية المتوقعة الذي تتم مراعاته في الممارسات التحفظية للتخفيف من أية آثار غير متوقعة في المحفظة. وسيواصل البنك 

إعادة تقييم هذه التراكبات وتعديلها التعديل المناسب بشكل دوري طوال المدة المتأثرة.

 التأثير على كفاية رأس المال: ب .
عالوة على ذلك، طبق البنك كذلك في حساباته لكفاية رأس المال "المرشح االحتراسي" ضمن تعديل مؤقت للخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلة ١ 

والمرحلة ٢. ويبلغ أثر المرشح المذكور على رأس المال التنظيمي للبنك ١٨ نقطة أساسية.
وبالرغم من أن التدابير السابقة ليست شاملة وقد ال تواجه أثر كوفيد-١٩ بشكل كامل على المدى القصير، إال أنها سوف تخفف من األثر السلبي طويل 
األجل للجائحة. واستجابة لهذه األزمة، يواصل البنك مراقبة كافة متطلبات السيولة والتمويل واالستجابة لها. وكما في تاريخ التقرير، يظل موقف السيولة 

والتمويل ورأس المال لدى البنك قويا وعلى استعداد الستيعاب أثر االضطراب الحالي.
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المستحق من البنوك٣.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ ديسمبر ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
بالتكلفة المهلكة/ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٨٢٬٧٣١١١٦٬١٢٣١٣٣٬٧٧٠أرصدة لدى بنوك أخرى
٤٠١٬٠٦٣٦٠٨٬٣٢٢٣٦٢٬٦٢٥إيداعات بين البنوك

٨٩٬٠٨٤٩٧٬٣٧٠٨٩٬٤٧٤قروض لبنوك
٥٧٢٬٨٧٨٨٢١٬٨١٥٥٨٥٬٨٦٩

(٩٧٥)(٧٦٦)(٤٬٧٧٠)يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
٥٦٨٬١٠٨٨٢١٬٠٤٩٥٨٤٬٨٩٤

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
             ٤٧٬٨٧٦            ٤٨٬٧٥٥        ٣٨٬٠٩٢إيداعات بين البنوك

٦٠٦٬٢٠٠٨٦٩٬٨٠٤٦٣٢٬٧٧٠

القروض والسلف / مدينو التمويل اإلسالمي٤.

القروض والسلف - التقليدية

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ ديسمبر ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٣٬٩٩٢٬٢٩٠٣٬٨٣٤٬٦١٦٤٬١٢٧٬٨٠٣قروض الشركات

٣١٣٬٠١٥٣١٢٬٠٦٩٣١٣٬٣٤٣السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان
٥٠٨٬٤٩٩٥١٣٬٨٥٣٥٥١٬١٧٥القروض مقابل إيصاالت أمانة / سلف اخرى

٩٩٬٨٧٠٩٣٬٣١١٧٩٬٣٣١أوراق تجارية مشتراة ومخصومة 
٣٬٢١٣٬٤٢٢٣٬٢٤٧٬٠٤٦٣٬١٧٨٬٥١٣القروض الشخصية و قروض االسكان

٨٬١٢٧٬٠٩٦٨٬٠٠٠٬٨٩٥٨٬٢٥٠٬١٦٥
(٣٣٠٬٩٢٧)(٢٨٨٬٧٠٢)(٣٣٩٬١٣٧)مخصص خسائر إنخفاض القيمة

٧٬٧٨٧٬٩٥٩٧٬٧١٢٬١٩٣٧٬٩١٩٬٢٣٨

مدينو التمويل اإلسالمي

غير مدققةمدققة غير مدققة
 ٣٠ يونيو 

٢٠٢٠
 ٣١ ديسمبر 

 ٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٤٨٦٬١٩٩٤٩٠٬٠٤١٤٨٩٬٤١٣تمويل اإلسكان
٦٧٤٬٩٠٩٦٥٧٬٤٣٨٦٤٩٬٨٦٧تمويل الشركات

٤٠٬٩١٣٤٤٬٤٥٣٤٣٬٦٨٢التمويل اإلستهالكي
١٬٢٠٢٬٠٢١١٬١٩١٬٩٣٢١٬١٨٢٬٩٦٢

(٢٣٬٨١٠)(٢٦٬٠٨٤)(٢٩٬٩٣٣)مخصص خسائر إنخفاض القيمة
١٬١٧٢٬٠٨٨١٬١٦٥٬٨٤٨١٬١٥٩٬١٥٢

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
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لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تابع القروض والسلف / مدينو التمويل اإلسالمي٤.

تم تحليل حركة مخصص االنخفاض في القيمة كما يلي:

غير مدققةمدققةغير مدققة
 ٣٠ يونيو 

٢٠٢٠
 ٣١ ديسمبر 

 ٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٣١٤٬٧٨٦٣٢٩٬١١١٣٢٩٬١١١في ١ يناير 
٦٣٬٧٨٩٦٧٬٨٢٩٤٢٬٥٦٨انخفاض قيمة خسائر االئتمان

٨٬٥٦٩١٥٬٨٤٢٦٬٥٦٧الفائدة المجنبة خالل الفترة
(١٦٬٤٦٨)(٣٥٬٩٤٦)(١٥٬٤٦٤)مبالغ مستردة من انخفاض قيمة خسائر االئتمان

(٢٬٠٦٣)(٤٬٩١٤)(٢٬٠٨٦)مبالغ مستردة من الفائدة المجنبة خالل الفترة
(٥٬٩١٦)(٢٬٤٢٣)(٨٠٣)مشطوب خالل الفترة

٩٥٧(٥٤٬٧٠٠)٣٦٣محول من / (إلى) المحفظة التذكيرية
                   -٨              (٨٥)فرق تحويالت عمالت أجنبية

(١٩)(٢١)١تغيرات اخرى
٣٦٩٬٠٧٠٣١٤٬٧٨٦٣٥٤٬٧٣٧في ٣١ مارس /٣١ ديسمبر  

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

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣١ ديسمبر ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

١٬٥٠٣٬٠١٥١٬١٣٣٬٧٤٣١٬٤٥٥٬٠٦٢تحت الطلب او خالل شهر
١٥٢٨٬٤١٦٧٤٣٬٩٤٤٥٥٦٬٨٩٥شهر الى ٣ شهر

٣٧٠٨٬٨٠٦٨٠٣٬٠٤٢٨١١٬٦٨٠أشهر الى ١٢ شهر
٢٬١٥٩٬٨٣١٢٬١٧٢٬٩٠٦٢٬٢٢٦٬٧٤٣سنة الى خمس سنوات

٤٬٠٥٩٬٩٧٩٤٬٠٢٤٬٤٠٦٤٬٠٢٨٬٠١٠اكثر من خمس سنوات
٨٬٩٦٠٬٠٤٧٨٬٨٧٨٬٠٤١٩٬٠٧٨٬٣٩٠

إستثمارات األوراق المالية٥.

غير مدققة مدققةغير مدققة

يونيو ٢٠٢٠ ٣٠
 ديسمبر ٣١

يونيو ٢٠١٩ ٢٠١٩٣٠
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

إالستثمارات في االسهم:
٢٤٬٢٤٠٢٥٬٩٣٤٣٢٬١٤٠مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

٧٣٬٠٢٤٨٤٬٧٢٤٨٩٬٢٢٧مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
٩٧٬٢٦٤١١٠٬٦٥٨١٢١٬٣٦٧إالستثمارات في االسهم

االستثمارات في الديون:
                   -                  -               -مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

٦٢٬٢٤٢٦٠٬٧٨٩٦٢٬٢٤٣مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
١٬٤٨٥٬٨٢٥١٬٢٧٤٬٩٩٨١٬١٠٨٬٠٣٠مصنفة بالتكلفة المهلكة

١٬٥٤٨٬٠٦٧١٬٣٣٥٬٧٨٧١٬١٧٠٬٢٧٣مجموع إالستثمارات في الديون
(٩٧٨)(١٬٦١٣)(٢٬٥٣٠)ناقص: مخصص خسائر انخفاض القيمة

١٬٥٤٥٬٥٣٧١٬٣٣٤٬١٧٤١٬١٦٩٬٢٩٥صافي إالستثمارات في الديون
١٬٦٤٢٬٨٠١١٬٤٤٤٬٨٣٢١٬٢٩٠٬٦٦٢اجمالي إستثمارات األوراق المالية

 

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بلغت الفوائد التعاقدية المجنبة من القروض والسلفيات ٣٤٠٫١ مليون لایر عماني (٣١ ديسمبر 
٢٠١٩: ٢٩٨٫٥ مليون لایر عماني ، ٣٠ يونيو ٢٠١٩: ٢٩١٫٥ مليون لایر عماني) . الفوائد التعاقدية المجنبة و المبالغ المستردة 

منها يتم إدراجها ضمن صافي إيرادات الفوائد و صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل االسالمي في بيان الدخل 
الشامل
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تابع إستثمارات األوراق المالية٥.

غير مدققة

القيمة العادلة 
من خالل 

الدخل الشامل 
االخر

االجماليالتكلفة المهلكة

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
حقوق المساهمين المدرجة:

٦٤٬١٣٣                   -٧٬٤١٤٥٦٬٧١٩اوراق مالية أجنبية
٥٬٨٨٢                   -٥٬٨٨٢               -قطاع الخدمات االخرى

٦٬٩١٩                   -                 -٦٬٩١٩وحدات صناديق إستثمارية
٦٬٤١١                   -٥٥٠٥٬٨٦١قطاع الخدمات المالية

١٬٨٥٣                   -١٬٨٥٣               -قطاع الصناعة
٨٥٬١٩٨                   -١٤٬٨٨٣٧٠٬٣١٥

حقوق المساهمين الغير مدرجة:
                  -                   -                 -               -قطاع الخدمات المالية

٢٬٠٠٦                   -٩٥٢١٬٠٥٤اوراق مالية أجنبية
٩٬٦٦٩                   -٨٬٠١٤١٬٦٥٥اوراق مالية محلية

٣٩١                   -                 -٣٩١وحدات صناديق إستثمارية
١٢٬٠٦٦                   -٩٬٣٥٧٢٬٧٠٩

٩٧٬٢٦٤                   -٢٤٬٢٤٠٧٣٬٠٢٤إالستثمارات في االسهم

الديون المدرجة:
٠                   -                 -               -اذون الخزانة

٧٨١٬٥٤٩٧٨١٬٥٤٩                 -               -سندات حكومية
٥٬٠٠٣٣٨٬٨١٢           ٣٣٬٨٠٩               -سندات أجنبية
٢٣٬٤٩٦٩١٬٤٦٩١١٤٬٩٦٥               -سندات محلية

-               ٥٧٬٣٠٥٨٧٨٬٠٢١٩٣٥٬٣٢٦
الديون الغير مدرجة:

٥٩٤٬٩٢٥          ٥٩٤٬٩٢٥                 -               -اذون الخزانة
٤٬٩٣٧١٢٬٨٧٩١٧٬٨١٦               -سندات محلية

-               ٤٬٩٣٧٦٠٧٬٨٠٤٦١٢٬٧٤١
٦٢٬٢٤٢١٬٤٨٥٬٨٢٥١٬٥٤٨٬٠٦٧               -إجمالي الديون المدرجة

(٢٬٥٣٠)(٦٨٣)(١٬٨٤٧)               -خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات
٦٠٬٣٩٥١٬٤٨٥٬١٤٢١٬٥٤٥٬٥٣٧               -صافي الديون المدرجة

٢٤٬٢٤٠١٣٣٬٤١٩١٬٤٨٥٬١٤٢١٬٦٤٢٬٨٠١صافي اإلستثمارات

القيمة 
العادلة من 

خالل الربح او 
الخسارة
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تابع إستثمارات األوراق المالية٥.

 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

مدققة

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
حقوق المساهمين المدرجة:

٧٬٦١٦                  -٠٧٬٦١٦اوراق مالية أجنبية
٩٬٠١٤                  -٠           ٩٬٠١٤قطاع الخدمات االخرى

٧٬٠٥٩                  -             ٦٠٨٦٬٤٥١وحدات صناديق إستثمارية
١٬٣٦٩                  -٠١٬٣٦٩قطاع الخدمات المالية

٩٨٬٣٣٧                  -٨١٬١٩٧         ١٧٬١٤٠قطاع الصناعة
١٢٣٬٣٩٥                  -٢٦٬٧٦٢٩٦٬٦٣٣

حقوق المساهمين الغير مدرجة:
٩٬٣٨٨                  -٧٬٥٣٣١٬٨٥٥اوراق مالية أجنبية
٣٩١                  -٣٩١٠اوراق مالية محلية

١٢٬٣٢١                  -             ٨٬٧٩٤٣٬٥٢٧وحدات صناديق إستثمارية
٢٢٬١٠٠                  -١٦٬٧١٨٥٬٣٨٢

١٤٥٬٤٩٥                  -٤٣٬٤٨٠١٠٢٬٠١٥إالستثمارات في االسهم

الديون المدرجة:
٥٬٠١٢٣٧٬٨٢٣            ٣٢٬٨١١              -سندات حكومية
٢٢٬٥٠٣٩١٬٤١٥١١٣٬٩١٨              -سندات أجنبية
٥٥٬٣١٤٧٩٩٬٠٧٩٨٥٤٬٣٩٣              -سندات محلية

-              ١١٠٬٦٢٨٨٩٥٬٥٠٦١٬٠٠٦٬١٣٤
الديون الغير مدرجة:

١٤٬١٠٠١٩٬٥٧٥             ٥٬٤٧٥              -اذون الخزانة
٥٬٤٧٥٤٧٥٬٩١٩٤٨١٬٣٩٤              -سندات محلية

-              ١٠٬٩٥٠٤٩٠٬٠١٩٥٠٠٬٩٦٩
١٢١٬٥٧٨١٬٣٨٥٬٥٢٥١٬٥٠٧٬١٠٣              -إجمالي الديون المدرجة

٥٩٬٤٧٨١٬٢٧٤٬٦٩٦١٬٣٣٤٬١٧٤              -خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات
١٨١٬٠٥٦٢٬٦٦٠٬٢٢١٢٬٨٤١٬٢٧٧              -صافي الديون المدرجة

٤٣٬٤٨٠٢٨٣٬٠٧١٢٬٦٦٠٬٢٢١٢٬٩٨٦٬٧٧٢صافي اإلستثمارات

القيمة 
العادلة من 

خالل الربح او 
الخسارة

االجمالي التكلفة المهلكة

القيمة العادلة 
من خالل 

الدخل الشامل 
االخر



صفحة - ١٤

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تابع إستثمارات األوراق المالية٥.

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣١ ديسمبر ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

١٬٦١٣١٬١١٣١٬١١٣في ١ يناير
(١٣٤)٩١٩٥٠٠مكون/ (معكوس) خالل الفترة

(١)٠(٢)حركات أخرى
٢٬٥٣٠١٬٦١٣٩٧٨في ٣٠ يناير/ ٣١ سبتمبر

أصول أخرى٦.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ ديسمبر ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٢٠٬١٧٤١٢٣٬٤٦٢١٣٢٬٦٧١أوراق قبول

(١٠٧)(١٤٥)(١٣٠) يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
١٢٠٬٠٤٤١٢٣٬٣١٧١٣٢٬٥٦٤صافي أوراق القبول

٣٨٬٢٦٧٤٦٬٣٧٣٣٩٬٢٢٩ مديونيــات أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما 
٣٩٬٠٨٩٢٢٬٢٧٤٢٥٬٩٦٨القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

٤٩٬٤٤٢٣٦٬٣٠٢٣٦٬٧٥٢فوائد مستحقة
٩٬١٣٦٦٬٠٢٣٧٬٨٠٠أصل الضريبة المؤجلة

٢٬٩٢٩٢٬٤٠٥٢٬٠٢٢أخرى
٢٥٨٬٩٠٧٢٣٦٬٦٩٤٢٤٤٬٣٣٥

ودائع من البنوك٧.
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ ديسمبر ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٨٤٣٬٨٦٣٨٨٦٬٠٨٦٨٠١٬٠٦٠اقتراضات بين البنوك

٤٣٬١٠٢٧٧٬٥٦٨٧٤٬٥٩٧ أرصدة لدى بنوك أخرى
٧٬٧٠٠٢٠٩٬٨٢٥٢٠٩٬٨٢٥ودائع أخرى بســوق النقد

٨٩٤٬٦٦٥١٬١٧٣٬٤٧٩١٬٠٨٥٬٤٨٢



صفحة - ١٥

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

ودائع العمالء ٨.
ودائع العمالء التقليديين

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ ديسمبر ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٢٬٤٠٧٬٤٨٧٢٬٣٩٣٬٢٣٥٢٬٤٣٣٬٢١٥حسابات ودائع
٢٬٩٣١٬٨٧٥٢٬٥٨٠٬٤٩٣٢٬٥٤٢٬٠٦٨حسابات إدخار

١٬٨٦٨٬٢٨١١٬٦٦٥٬٦٩٩١٬٧٧٦٬٣٣٥الحسابات جارية 
٢٧٢٬٩٣٤٣١٤٬٢٠٠٢٢٤٬٤٢٣حسابات تحت الطلب

٥٥٬٥٦٩٥٧٬٦٣٩٦٣٬٢٧٧حسابات هامشية
٧٬٥٣٦٬١٤٦٧٬٠١١٬٢٦٦٧٬٠٣٩٬٣١٨

ودائع العمالء اإلسالمية
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ ديسمبر ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٥٧٧٬٦٣٤٦٢٨٬٢٤٢٥٥٥٬٩٩٨حسابات ودائع
٢٤٤٬٣٩٦٢١٥٬٦٣٨١٧٨٬٣٩٩حسابات إدخار

١٠٣٬٧٣٢١١١٬٤٧٨١٢٧٬٣٦١الحسابات جارية 
١٩٬٥٥٢٣٧٥٧٣حسابات تحت الطلب

٨٠٬٣٧٤٧٧٬٠٠٥٧٦٬٥٨٩حسابات هامشية
١٬٠٢٥٬٦٨٨١٬٠٣٢٬٤٠٠٩٣٨٬٩٢٠

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

٣١ ديسمبر ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٨١٠٬٤٣٨٧٠٤٬٦١٦٦٣٣٬٧٧٠تحت الطلب او خالل شهر

١٧١٨٬٧٦٣٨٤٤٬١٤٤٦٥٨٬٥٠٥شهر الى ٣ شهر
٣١٬٩٨٣٬٧٦٨١٬٦٧٢٬٧٩٦٢٬٠٢٨٬٧٧٥أشهر الى ١٢ شهر

٣٬٤٨٤٬٦٠٥٣٬٤٠٩٬٣١٥٣٬٢٥٤٬٦٦٦سنة الى خمس سنوات
١٬٥٦٤٬٢٦٠١٬٤١٢٬٧٩٥١٬٤٠٢٬٥٢٢اكثر من خمس سنوات

٨٬٥٦١٬٨٣٤٨٬٠٤٣٬٦٦٦٧٬٩٧٨٬٢٣٨



صفحة - ١٦

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

التزامات أخرى٩.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ ديسمبر ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٥٧٬٨٨٨١٦٣٬٣١٤١٣١٬٨٣٤  التزامات ومصروفات مستحقة أخرى 

١٢٠٬١٧٥١٢٣٬٤٦٢١٣٢٬٦٧٢أوراق قبول
٥٠٬٥٣٣٥٤٬١٤٢٣١٬٥٨٨انخفاض في قيمة الضمانات المالية

٩٬٤٢٢١٠٬٧٤٥٧٬٨٦٥انخفاض قيمة االلتزامات غير المسحوبة والحدود غير المستخدمة
٩٣٬٤٨٢٨٤٬٤٩٣٩٢٬٩٨٧فوائد مستحقة
٤٨٬٦٩٠٥٠٬٤٠٥٥٢٬٣٥٥التزامات اإليجار

٣٠٬٨٠٤١٨٬٦٧٥٢٥٬٧٠٧ القيمة العادلة السالبة للمشتقات
٨٬٣٤٩٨٬٧٥٦١٠٬٧٠٨خصم وفائدة غير مكتسبة 

٧٬٤١٧٧٬٠٠٦٦٬٦٧٩مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٨٦٦٨٦٦٠التزام ضريبة مؤجلة

٥٢٧٬٦٢٦٥٢١٬٨٦٤٤٩٢٬٣٩٥

رأس المال١٠.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ ديسمبر ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
عدد االسهم الممتلكة
٧٦٨٬٠٠٥٬٠٧٣٧٣١٬١٦٠٬٢٢٣٧٣١٬١٦٠٬٢٢٣شؤون البالط السلطاني

٣٨٢٬٣٥٥٬٤٢١٣٦٤٬١٤٨٬٠٢٠٣٦٤٬١٤٨٬٠٢٠مجموعة دبي المالية

نسبة التملك %
٢٣٫٦٣%٢٣٫٦٣%٢٣٫٦٣%شؤون البالط السلطاني

١١٫٧٧%١١٫٧٧%١١٫٧٧%مجموعة دبي المالية

االرتباطات و االلتزامات العرضية١١.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ ديسمبر ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٣٦٥٬٨٧٢٣٤٣٬٧٧٣٣٥١٬٩٦٦اإلعتمادات المستندية 
١٬٧٨٦٬١٢٥١٬٩٧٩٬١٨٤٢٬٠٨٠٬٨٢٢خطابات الضمان

٢٬١٥١٬٩٩٧٢٬٣٢٢٬٩٥٧٢٬٤٣٢٬٧٨٨

االلتزامات
٣٥٨٬٧٧٧٣٢٣٬١٨٠٥١٢٬٠٩٠التسهيالت االئتمانية الغير قابلة لإللغاء

٩٦٧١٬٠٣١١٬٨٢٣ شراء ممتلكات ومعدات 
٢٬٩٠٥٣٬٨٤٤١٬٧٧٣األسهم المدفوعة جزئيا

٣٦٢٬٦٤٩٣٢٨٬٠٥٥٥١٥٬٦٨٦

بالتالي حصل المساهمون على توزيعات أرباح نقدية  بواقع ٠٫٠٣٥ لایر ُعماني للسهم العادي قيمته ٠٫١٠٠ لایر ُعماني 
بإجمالي مبلغ ١٠٨٫٣١٧  مليون لایر ُعماني على رأس المال القائم للبنك. باإلضافة إلى ذلك، حصل المساهمون على 
أسهم مجانية بنسبة ٥ أسهم مجانية لكل ١٠٠ سهم عادي مجموعها ١٥٤٫٧٣٩٫١٦٨ سهم بقيمة ٠٫١٠٠ لایر عماني 

لكل سهم بمقدار ١٥٫٤٧٤ مليون لایر عماني.

يتكون رأس مال الشركة األم المرخص من ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ سهم و قيمة كل سهم ٠،١٠٠ لایر عماني (٢٠١٩م: 
٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ سهم و قيمة كل سهم ٠،١٠٠ لایر عماني) في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م، تم إصدار ٣٬٢٤٩٬٥٢٢٬٥٣٩ سهما 

بقيمة ٠٬١٠٠ لایر عماني للسهم الواحد (٣١ ديسمبر ٢٠١٩ : ٢٬٠٩٤٬٧٨٣٬٣٧١ سهما بقيمة ٠،١٠٠ لایر عماني للسهم 
الواحد) وتــم دفعهــا بالكامــل. أســهم البنــك مدرجــة بســوق مســقط لــأوراق الماليــة وبورصــة البحريــن وبورصــة 

لنــدن. تــم االدراج فــي بورصــة لنــدن بواســطة ســندات إيــداع دوليــة يصدرهــا البنــك.
إلحاقا إلى إعالن الدعوة إلجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك بتاريخ 

٨ مارس ٢٠٢٠، وبناءاً على التعليمات الصادرة من اللجنة العليا التي تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن 
إنتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بتعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة وإلى التعميم رقم: 

(خ/٣/٢٠٢٠) الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠م بهذا الخصوص، فقد تقرر إلغاء إنعقاد إجتماع 
الجمعية العامة غير العادية و إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك المقرر إنعقادهما يوم الثالثاء 

الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٠م، وذلك حتى إشعار آخر.

كما تقرر بموجب التعميم رقم:  (خ/٤/٢٠٢٠) الصادر كذلك من قبل الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠م، 
إعتماد توزيع األرباح المقترحة بموجب جدول األعمال المرسل للمساهمين والتي وافقت عليها الجهات الرقابية، على أن 

يكون تاريخ اإلستحقاق هو ٢٤ مارس ٢٠٢٠م حسبما ورد في الدعوة لإلجتماع، وسيتم المصادقة عليها الحقاً من قبل 
المساهمين عند إنعقاد اإلجتماع. سيتم توزيع األرباح على المساهمين وفًقا لسجالت شركة مسقط للمقاصة واإليداع 

عند تاريخ اإلستحقاق،  حسب اإلجراءات المعمول بها لديهم.



صفحة - ١٧

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

إيرادات فوائد / إيرادات من التمويل اإلسالمي/األستثمار١٢.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة
لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٠

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠١٩

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٠

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 

٣٠ يونيو ٢٠١٩
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

١٩٤٬٣٨٩٢٠١٬٠٧٠٩٦٬٣٨٦١٠١٬٦٢٤قروض وسلف
٧٬٦٥١١٠٬١٣٣٢٬٩٨٢٤٬٨٧٦المستحق من البنوك

١٩٬٥٩٣١٤٬٤٠٢١٠٬٠٨٣٧٬٧١٤إستثمارات
٢٢١٬٦٣٣٢٢٥٬٦٠٥١٠٩٬٤٥١١١٤٬٢١٤

٣٠٬٩١٥٣٠٬٤١٠١٥٬٤٥٥١٥٬٣٧٧مدينو التمويل اإلسالمي
٥٠٣٤٨١٢٦٢٢٤٧مستحقات إسالمية من بنوك

٢٬٧٠١١٬٣٠٥١٬٣٥٩٦٥٦دخل اإلستثمار اإلسالمي
٣٤٬١١٩٣٢٬١٩٦١٧٬٠٧٦١٦٬٢٨٠

٢٥٥٬٧٥٢٢٥٧٬٨٠١١٢٦٬٥٢٧١٣٠٬٤٩٤

مصروفات فوائد / توزيعات على ودائع  إسالمية١٣.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة
لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٠

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠١٩

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٠

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 

٣٠ يونيو ٢٠١٩
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٥٦٬٢٤٧٥٦٬٧٤٤٢٨٬٥١٧٢٨٬٧٨٣ودائع العمالء
٦٧٢١٬٠٣٩٢٩٧٤٨٣إلتزامات ثانوية/سندات قابلة للتحويل إلزامياً 

٨٬٩٠١١٣٬٢٠٥٣٬٩١٠٦٬٧١٥إقتراضات بنكية
٨٬٤٣٤٨٬٨٠٢٤٬٠٤١٤٬٤٠٠أدوات دين أوروبية متوسطة األجل

٧٤٬٢٥٤٧٩٬٧٩٠٣٦٬٧٦٥٤٠٬٣٨١
١٥٬٨٣٦١٣٬٩٤٥٨٬١٢٣٧٬١٩٠ودائع العمالء اإلسالمية

٢٬٧١٠٣٬٦٠١١٬١٢٨١٬٧٩٤إقتراضات البنك اإلسالمية
٢٬٤١٩١٬٤٤٢١٬٢١٠٨٦٤الربح المدفوع على الصكوك

٢٠٬٩٦٥١٨٬٩٨٨١٠٬٤٦١٩٬٨٤٨
٩٥٬٢١٩٩٨٬٧٧٨٤٧٬٢٢٦٥٠٬٢٢٩

صافي إيرادات عموالت وأتعاب ١٤.

إيرادات تشغيل أخرى ١٥.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٠

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠١٩

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٠

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 

٣٠ يونيو ٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٧٬٧٨٥١٨٬٣٧١٨٬٥٤٤٨٬٩٨٨صرف عمالت أجنبية
٢٬٢٢٨١٬٠٧٩٤٠(١٬٩٢٣)أرباح بيع استثمارات 

٤٬٢٣٧٤٬٧٠٠٢٬٣٤٨٢٬٤٥٢توزيعات أرباح 
١٬٣٣٣١٬٧٩٣٥٠١٨٤٧إيرادات أخرى

٢١٬٤٣٢٢٧٬٠٩٢١٢٬٤٧٢١٢٬٣٢٧

صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة١٦.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة
لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٠

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠١٩

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٠

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 

٣٠ يونيو ٢٠١٩
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

عكس االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية / (االنخفاض في القيمة )
٢١(٣٬٦١٨)(٣٢٧)(٤٬٠٠٤) مستحق من البنوك

(٢٠٬٥٩٠)(٢٨٬٦٨٩)(٤٢٬٥٦٨)(٦٣٬٧٨٩)قروض وسلف للعمالء
١٬٦١٧٢٧٤(١٬٧٦٨)٣٬٣٥٣ضمانات مالية
(٤٤)٨٦(١٦)١٤ أوراق القبول

١٬٣١٤٢٬٣٥٥٦٦٥٤٥٨التزامات قروض / حدود غير مستخدمة
١١١(١٣٤)١٣٤(٩١٩)االستثمارات

(٦٤٬٠٣١)(٤٢٬١٩٠)(٣٠٬٠٧٣)(١٩٬٧٧٠)
١٥٬٤٦٤١٦٬٤٦٨٧٬٤٧٢٧٬٨٥٠مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

٣٧٧٧٣٥١٤٥٣٨٩مبالغ مستردة من قروض مشطوبة سابقاً 
١٥٬٨٤١١٧٬٢٠٣٧٬٦١٧٨٬٢٣٩

(٤٨٬١٩٠)(٢٤٬٩٨٧)(٢٢٬٤٥٦)(١١٬٥٣١)

إيرادات و توزيعات األرباح المحققة من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر خالل الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ هي ٣٬٥٧٥ 
ألف لایر عماني (٣٠ يونيو ٢٠١٩: ر.ع. ٣٬٨٠٩ الف لایر عماني)، منها ٦١ الف لایر عماني (٣٠ يونيو ٢٠١٩: ٣٤الف لایر عماني) تتعلق باالستثمارات المباعة خالل 

هذه الفترة.

إيرادات عموالت وأتعاب المدرجة ببيان الدخل الشامل المركزة هي بالصافي بعد العموالت  واألتعاب المدفوعة والتي تبلغ 
٦٩٦ ألف لایر عماني (٣٠ يونيو ٢٠١٩:  ٥٣٤ الف لایر عماني)

 
يشــمل مصــروف الفوائــد علــى ودائــع العمــالء مســتحقات مقابــل خطــط الجوائــز بقيمــة ٥٫٥ مليون لایر عماني (٣٠ يونيو ٢٠١٩: ٥ 

مليون لایر عماني) التي يقدمها البنــك إلــى أصحــاب ودائــع التوفيــر. يشمل توزيع األرباح على ودائع العمالء اإلسالميين مســتحقات مقابــل 
خطــط الجوائــز بقيمــة ٠٫٥ مليون لایر عماني (٣٠ يونيو ٢٠١٩: ٠٫٥ مليون لایر عماني) التي يقدمها البنــك إلــى أصحــاب ودائــع التوفيــر.



صفحة - ١٨

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

ربحية السهم الواحد١٧.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٩ يونيو ٣٠٢٠٢٠ يونيو ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠

٦٩٬٥٦٣٩٣٬٦٤٥٣٦٬٣١٦٤٧٬٨٤١ربح الفترة
(١٬٧٨٣)(١٬٧٧٧)(٣٬٥٤٦)(٣٬٥٥٥)ناقصاً : الفائدة على رأس المال الدائم من المستوى األول

الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين للشركة األم لربحية السهم 
٦٦٬٠٠٨٩٠٬٠٩٩٣٤٬٥٣٩٤٦٬٠٥٨الواحد األساسية (لایر ُعماني باآلالف)

٣٬٢٤٩٬٥٢٣٣٬٢٤٩٬٥٢٣٣٬٢٤٩٬٥٢٣٣٬٢٤٩٬٥٢٣المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة ألثر التخفيف (ألف سهم) 
٠٠٠٠ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة (بالريال الُعماني)

معامالت مع األطراف ذات العالقة١٨.

غير مدققمدققةغير مدقق

٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣١ ديسمبر 

٣٠ يونيو ٢٠١٩٢٠١٩
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

أ) أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا
٨٦١٢٬٧٦٣٢٬٩٦٨قروض و سلف 

١٬٧٠٩٩٧٤١٬٥٥١حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى
ب) مساهمين رئيسيين و آخرين

٧٤٬٣٨٢٧٧٬٣٤٨٦٨٬٤١٩قروض و سلف (اجمالي و صافي)
٢٠٬٣٩٤٢٧٬٢٣٥٤٦٬٩٠٤حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى

التزامات العمالء بموجب اعتمادات مستندية و خطابات ضمان و التزامات 
٧٬٠٨١٧٬٦٨٥٧٬٢٩٥أخرى

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

غير مدققغير مدققغير مدققغير مدقق

٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٩ يونيو ٣٠٢٠٢٠ يونيو ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

أ) أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا
١٨٦٨٢٣٣ايرادات الفوائد 

٢٤٢٦١١١٢مصروفات الفوائد 
ب) مساهمين رئيسيين و آخرين

٢٬٠٤٩١٬٥٧٧٩٨٠٧٥٥ايرادات الفوائد 
٣٥٧٦٦٤٢٥٨٢٥٨مصروفات الفوائد 

غير مدققغير مدقق
٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠

ر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٣٩٬٤٣٦٤٢٬٠١١شؤون البالط السلطاني

٤٢٬١٦٦٤٣٬١٧٢معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته
٧٢٢٢٬٦١٣أخرى

٨٢٬٣٢٤٨٧٬٧٩٦

غير مدققغير مدقق
٣٠ يونيو ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠

ر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٤٠٣٤٢شؤون البالط السلطاني

٢١٧٣٢٢معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته
٢٤٢٦أخرى

٣٨١٦٩٠

فيما يلي تحليل بنود المصروفات المدفوعة إلى األطراف ذات العالقة أو من يملكون ١٠% أو أكثر من أسهم البنك أو أفراد عائالتهم خالل الفترة:

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

يتم احتساب ربحية السهم الواحد المعدلة بقسمة صافي الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين (بعد تعديل الفائدة على رأس المال 
الدائم من المستوى األول ) للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية متضمنة األسهم العادية المحتملة المعدلة الصادرة عند 

تحويل السندات القابلة للتحويل.

أجرت المجموعة ضمن سياق أعمالها العادية معامالت مع بعض أعضاء مجلس االدارة و المساهمين و االدارة العليا و الشركات التي 
يكون لهم فيها مصالح هامة. يتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل ادارة و مجلس ادارة البنك. في تاريخ التقرير تمثلت االرصدة و 
المعامالت مع أعضاء مجلس االدارة و المؤسسات التابعة لهم و المعامالت مع أعضاء مجلس االدارة و الشركات ذات الصلة بهم خالل 

الفترة فيما يلي:

فيما يلي تحليل القروض أو السلف أو المديونيات والتعرضات غير الممولة المستحقة من األطراف ذات العالقة أو من المساهمين الذين 
يملكون نسبة ١٠% أو أكثر من أسهم البنك أو أفراد أسرهم، ناقصا كافة المخصصات والمبالغ المشطوبة:

لفترة الثالثة أشهرلفترة الستة أشهر

فترة ٣ أشهر المنتهية فيفترة ٦ أشهر المنتهية في



صفحة - ١٩

لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تابع معامالت مع األطراف ذات العالقة١٨.
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة كالتالي:

غير مدققغير مدقق
٣٠ يونيو 

٢٠٢٠
٣٠ يونيو 

٢٠١٩
ر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٦١٦٤مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
٣٩٣٦أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

١٠٠١٠٠

األدوات المالية المشتقة ١٩

اكثر منمن ٤-١٢القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة٣٠ يونيو ٢٠٢٠
سنة واحدةشهرا٣ اشهراالعتباريةالعادلة السالبةالعادلة الموجبة(غير مدققة)

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

٠    ١٩٢٬٥٠٠             -١٩٢٬٥٠٠                   -٢٬٥٩٣تحوطات القيمة العادلة

١٩٬٦٣٥            -             -١٩٬٦٣٥                  ٢٣٠                  -تحوطات التدفقات النقدية

١٩٧٬٢٥٤٦١١٬٠٩٥             -٢٢٬٦١١٢٢٬٦١١٨٠٨٬٣٤٩مقايضات أسعار الفائدة
٢٬٧٦٧٢٬٥٢٤٧٣٬٤٧٦٥٧٬٨٢٠١٣٬٩٧٢١٬٦٨٤عقود شراء السلع

٢٬٧١٤٢٬٦٢٩٧٣٬٤٧٦٥٧٬٨٢٠١٣٬٩٧٢١٬٦٨٤عقود بيع السلع

٥٠٧١٬٦٤٦٢٬٠٨٦٬٧٥١١٬٠٤٥٬٠١٨٩٧٥٬٥٨٦٦٦٬١٤٧عقود شراء آجلة
٧٬٨٩٧١٬١٦٤٢٬٠٧٥٬٥٤٤١٬٠٤١٬٧٤٩٩٦٨٬٨٢٨٦٤٬٩٦٧عقود بيع آجلة

٣٩٬٠٨٩٣٠٬٨٠٤٥٬٣٢٩٬٧٣١٢٬٢٠٢٬٤٠٧٢٬٣٦٢٬١١٢٧٦٥٬٢١٢إجمالي

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

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

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

٢٦٬١٨٠                  -                   -٢٦٬١٨٠                     ٤٠                       -تحوطات التدفقات النقدية

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

            ٢٬٥٦٨         ٤٦٬٥٩٨          ٧٠٬٢٦١           ١١٩٬٤٢٧                 ١٬٦٠٥                ٤٬٦٩٥عقود شراء السلع

            ٢٬٥٦٨         ٤٦٬٥٩٨          ٧٠٬٢٦٠           ١١٩٬٤٢٦                 ٤٬٥٦٩                ١٬٦٩٤عقود 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

اكثر منمن ٤-١٢القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة٣٠ يونيو ٢٠١٩
سنة واحدةشهرااشهر ٣االعتباريةالعادلة الموجبةالعادلة الموجبة(غير مدققة)

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

١٢٬٩٦٩                  -                   -٩١١٢٬٩٦٩                       -تحوطات القيمة العادلة

٣٢٬٧٢٥                  -                   -٣٢٬٧٢٥                       -٦٧تحوطات التدفقات النقدية

٥٦٣٬٦٤٧       ١٥٤٬١٠٠                   -١٢٬٤١١١١٬٩٣٦٧١٧٬٧٤٧مقايضات أسعار الفائدة

٧٠١٧٬٠٤٣١٠١٬٩٥١٧٣٬٣٤٥٢٧٬٧٠١٩٠٥عقود شراء السلع

٧٬١٨٣٦٦٤١٠١٬٩٥١٧٣٬٣٤٥٢٧٬٧٠١٩٠٥عقود بيع السلع

٢٨١٢٬٢٦١١٬٩٤٠٬٣٧٢١٬١٩٠٬٠٩٨٦٤٧٬٤٨٦١٠٢٬٧٨٨عقود شراء آجلة
٥٬٣٢٥٣٬٧١٢١٬٩٣٤٬٩٢٢١٬١٩٠٬٥٢١٦٤٢٬٦٠٠١٠١٬٨٠١عقود بيع آجلة

٢٥٬٩٦٨٢٥٬٧٠٧٤٬٨٤٢٬٦٣٧٢٬٥٢٧٬٣٠٩١٬٤٩٩٬٥٨٨٨١٥٬٧٤٠إجمالي

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموح

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق



صفحة - ٢٠

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

المعلومات القطاعية٢٠.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢٠ يونيو ٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢٠ يونيو ٣٠٢٠١٩ يونيو ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
المجموعالسوق الدوليسلطنة عمانسلطنة عمانالسوق الدوليالمجموع

٢١٥٬٧٣٤٥٬٨٩٩٢٢١٬٦٣٣إيرادات فوائد٢٢٥٬٦٠٥١٠٬٤٠٥٢١٥٬٢٠٠

(٧٤٬٢٥٤)(٣٬٤٢٠)(٧٠٬٨٣٤)مصروفات فوائد(٧٤٬٠٢٣)(٥٬٧٦٧)(٧٩٬٧٩٠)

٣٤٬١١٩                 -٣٤٬١١٩إيرادات من التمويل اإلسالمي٣٢٬١٩٦                  -٣٢٬١٩٦

(٢٠٬٩٦٥)                 -(٢٠٬٩٦٥)التوزيع على المودعين(١٨٬٩٨٨)                  -(١٨٬٩٨٨)

٤١٬٥٥٣١٬٧٠٥٤٣٬٢٥٨إيرادات عموالت وأتعاب (صافي)٤٧٬٩٥٣٢٬١٨٤٤٥٬٧٦٩

١٨٬٦٤٥٢٬٧٨٧٢١٬٤٣٢إيرادات تشغيل أخرى٢٧٬٠٩٢١٬٤٩٦٢٥٬٥٩٦
٢٣٤٬٠٦٨٨٬٣١٨٢٢٥٬٧٥٠٢١٨٬٢٥٢٦٬٩٧١٢٢٥٬٢٢٣

مصروفات التشغيل

(٨٣٬٧٤٩)(٢٬٤٣٤)(٨١٬٣١٥) مصروفات تشغيل أخرى(٨٦٬٧١٢)(٣٬٦٠٦)(٩٠٬٣١٨)

(١٠٬٢٨٣)(٣٠٧)(٩٬٩٧٦) استهالك(٦٬٦٤١)(١٤٩)(٦٬٧٩٠)

(٩٧٬١٠٨)(٣٬٧٥٥)(٩٣٬٣٥٣)(٩١٬٢٩١)(٢٬٧٤١)(٩٤٬٠٣٢)

(٤٨٬١٩٠)(٩٬٣٦٧)(٣٨٬٨٢٣)صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة(١٧٬٠٤١)(٧٬٩٤٦)(٢٤٬٩٨٧)

(١٣٬٤٣٨)(٢٠٧)(١٣٬٢٣١)مصروف الضريبة(١٨٬٣١١)(١٧)(١٨٬٣٢٨)

(١٤٠٬٤٢٣)(١١٬٧١٨)(١٢٨٬٧٠٥)(١٤٣٬٣٤٥)(١٢٬٣١٥)(١٥٥٬٦٦٠)
٦٩٬٥٦٣(٥٬٣٤٤)٧٤٬٩٠٧ربح (خسارة) للفترة٩٧٬٠٤٥(٣٬٤٠٠)٩٣٬٦٤٥

المعلومات األخرى

١٢٬٠٢٢٬٨٨٣٤٣٦٬٥٨٨١٢٬٤٥٩٬٤٧١ مجموع األصول١٢٬٠٠٤٬٨٠٠٤٩٤٬٤٢١١١٬٥١٠٬٣٧٩
١٠٬١١٢٬٩١٠٣٩٨٬٤٦٥١٠٬٥١١٬٣٧٥مجموع االلتزامات١٠٬٠٩٤٬٩٧١٤٥٨٬٤٠٩٩٬٦٣٦٬٥٦٢

حددت اإلدارة قطاعات التشغيل على أساس التقارير التي تمت مراجعتها من قبل اللجنة التنفيذية والتي يتم استخدامها التخاذ قرارات استراتيجية. وتأخذ اللجنة 
باإلعتبار األعمال من منظورين جغرافي وانتاجي، فجغرافياً تأخذ باإلعتبار أداء البنك ككل في ُعمان واألسواق العالمية.  ويتم تقسيم السوق العماني إلى خدمات 

مصرفية للشركات و لألفراد و للجملة و أسالميه حيث أن جميع هذه االعمال موجودة في سلطنة عمان.
التحليل القطاعي وفقاً للمواقع الجغرافية كما يلي:



صفحة - ٢١

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

المعلومات القطاعية٢٠.

الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية*الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية 
االجمالياالسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات٣٠ يونيو ٢٠٢٠

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفغير مدقق
إيرادات القطاعات

١٤٧٬٣٧٩                            -٦٣٬٤٥٣٧٣٬٠٣٠٨٬٤١٧٢٬٤٧٩١٤٧٬٣٧٩صافي إيرادات الفوائد 
١٣٬١٥٤١٣٬١٥٤                    -                          -                          -                         -                          -صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
٩٬٩٢٧٢٩٬٤٠٨١٩٬٠٦٧٤٬٥٠٤٦٢٬٩٠٦١٬٧٨٤٦٤٬٦٩٠صافي إيرادات عموالت وأتعاب وأخرى 

٧٣٬٣٨٠١٠٢٬٤٣٨٢٧٬٤٨٤٦٬٩٨٣٢١٠٬٢٨٥١٤٬٩٣٨٢٢٥٬٢٢٣إيرادات التشغيل

تكاليف القطاعات
(٩٤٬٠٣٢)(٦٬٢٧٦)(٨٧٬٧٥٦)(٣٬٥٨٥)(٩٬١٣٢)(٥٨٬٦٥٦)(١٦٬٣٨٣)مصروفات تشغيل 

(٤٨٬١٩٠)(٣٬٩٢٠)(٤٤٬٢٧٠)(١٠٬٢٠٠)(٥٬٣٥٧)(١٠٬٥٥٦)(١٨٬١٥٧)صافي اإلنخفاض
(١٣٬٤٣٨)(٧٥٣)(١٢٬٦٨٥)(٢٠٧)(١٬٦٠٤)(٥٬٠٢٧)(٥٬٨٤٧)مصروفات الضريبة

(٤٠٬٣٨٧)(٧٤٬٢٣٩)(١٦٬٠٩٣)(١٣٬٩٩٢)(١٤٤٬٧١١)(١٠٬٩٤٩)(١٥٥٬٦٦٠)
٦٥٬٥٧٤٣٬٩٨٩٦٩٬٥٦٣(٧٬٠٠٩)٣٢٬٩٩٣٢٨٬١٩٩١١٬٣٩١ربح/(خسارة) القطاع للفترة

٤٬٤٨٠٬٠٤٥٣٬٣٦٥٬٨٥٤٢٬٦٨٤٬٩٩٢٤٥٤٬٥٣٨١٠٬٩٨٥٬٤٢٩١٬٤٧٤٬٠٤٢١٢٬٤٥٩٬٤٧١أصول القطاع 
٣٬٦٦٧٬٥٤٧٤٬٣٧٧٬٦٩٤٧٧٤٬٦٧٤٣٩٨٬٤٦٥٩٬٢١٨٬٣٨٠١٬٢٩٢٬٩٩٥١٠٬٥١١٬٣٧٥التزامات القطاع

 الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية* الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية
االجمالي االسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات٣٠ يونيو ٢٠١٩

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفغير مدقق
إيرادات القطاعات

١٤٥٬٨١٥                           -٦٣٬١٨٥٦٥٬٤٣٠١٢٬٥٦٣٤٬٦٣٧١٤٥٬٨١٥صافي إيرادات الفوائد 
١٣٬٢٠٨١٣٬٢٠٨                    -                         -                         -                        -                         -صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
٩٬٣٩٩٣٥٬٢٧٥٢٤٬٨٧٤٣٬٧٠١٧٣٬٢٤٩١٬٧٩٦٧٥٬٠٤٥صافي إيرادات عموالت وأتعاب وأخرى 

٧٢٬٥٨٤١٠٠٬٧٠٥٣٧٬٤٣٧٨٬٣٣٨٢١٩٬٠٦٤١٥٬٠٠٤٢٣٤٬٠٦٨إيرادات التشغيل

تكاليف القطاعات
(٩٧٬١٠٨)(٧٬٠٠٤)(٩٠٬١٠٤)(٤٬٧٣٥)(٨٬٩٧٥)(٦١٬٠١٥)(١٥٬٣٧٩)مصروفات تشغيل 
(٢٤٬٩٨٧)(٢٬٠٦٦)(٢٢٬٩٢١)(٩٬٩٤٦)(٤٩٧)(٣٬٤٠٨)(٩٬٠٧٠)صافي اإلنخفاض
(١٨٬٣٢٨)(٨٩٠)(١٧٬٤٣٨)٢٧٨(٤٬١١٢)(٥٬٨٤٣)(٧٬٧٦١)مصروفات الضريبة

(٣٢٬٢١٠)(٧٠٬٢٦٦)(١٣٬٥٨٤)(١٤٬٤٠٣)(١٣٠٬٤٦٣)(٩٬٩٦٠)(١٤٠٬٤٢٣)
٨٨٬٦٠١٥٬٠٤٤٩٣٬٦٤٥(٦٬٠٦٥)٤٠٬٣٧٤٣٠٬٤٣٩٢٣٬٨٥٣ربح/(خسارة) القطاع للفترة

٤٬٤٩٣٬٩٩٥٣٬٣٥٣٬٨١٤٢٬٢٤٤٬٦٣٤٥٢٦٬٠٥٩١٠٬٦١٨٬٥٠٢١٬٣٨٦٬٢٩٨١٢٬٠٠٤٬٨٠٠أصول القطاع 
٣٬٤٥٥٬٤٠٣٣٬٨٩٩٬٨٤٦١٬٠١٦٬٦٣١٤٥٨٬٤٠٩٨٬٨٣٠٬٢٨٩١٬٢٦٤٬٦٨٢١٠٬٠٩٤٬٩٧١التزامات القطاع

تقرر المجموعة عن المعلومات القطاعية حسب قطاعات االعمال التالية: الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألفراد والجملة.  والقطاع الدولي و األسالمى. يبين الجدول التالي توزيع 
إيرادات التشغيل للمجموعة وصافي الربح وإجمالي األصول وفقاً لقطاع األعمال.

تتضمن الخدمات المصرفية الدولية العمليات الخارجية ومخصصات تكلفة من عمليات سلطنة عمان *



صفحة - ٢٢

ايضاحات حول البيانات المالية المركزة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

الفجوة بين االصول و االلتزامات٢١.

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣١٢٠١٩ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠

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

٢٬٧٣٧٬٩٢٤٢٬٣٩١٬٢٢٦٢٬٥٨٢٬١٠٥تحت الطلب او خالل شهر
١١٬٢٣٧٬٢٠٩١٬٣٢٨٬١٥١٩٦٥٬٨٣٠شهر الى ٣ شهر

٣١٬١٥٠٬٨٤٦١٬٣٢٦٬٧٤١١٬٢٢٥٬٤٥٣أشهر الى ١٢ شهر
٢٬٧٥٥٬٦١٧٢٬٦١٩٬٥٠١٢٬٧٨٩٬٢٢٠سنة الى خمس سنوات

٤٬٥٧٧٬٨٧٥٤٬٦٢٤٬٩٨٩٤٬٤٤٢٬١٩٢اكثر من خمس سنوات
١٢٬٤٥٩٬٤٧١١٢٬٢٩٠٬٦٠٨١٢٬٠٠٤٬٨٠٠

االلتزامات و حقوق المساهمين 
١٬٢٧٢٬٦٤٩١٬٣٧٩٬٠٢١١٬١٨٤٬٧٥٤تحت الطلب او خالل شهر

١٩١٣٬٠١٩١٬٣٧٧٬٧٣٩١٬١٣٦٬٤٥٢شهر الى ٣ شهر
٣٢٬٤٢٧٬٤٣١١٬٩٥٥٬٤٣٣٢٬٤٨٩٬٧٣٢أشهر الى ١٢ شهر

٤٬٣٣٤٬٦٩٨٤٬١٦٢٬٠٥٤٣٬٨٨٠٬٣٧٦سنة الى خمس سنوات
٣٬٥١١٬٦٧٤٣٬٤١٦٬٣٦١٣٬٣١٣٬٤٨٦اكثر من خمس سنوات

١٢٬٤٥٩٬٤٧١١٢٬٢٩٠٬٦٠٨١٢٬٠٠٤٬٨٠٠

الفجوة
١٬٤٦٥٬٢٧٥١٬٠١٢٬٢٠٥١٬٣٩٧٬٣٥١تحت الطلب او خالل شهر

(١٧٠٬٦٢٢)(٤٩٬٥٨٨)١٣٢٤٬١٩٠شهر الى ٣ شهر
(١٬٢٦٤٬٢٧٩)(٦٢٨٬٦٩٢)(١٬٢٧٦٬٥٨٥)٣أشهر الى ١٢ شهر

(١٬٠٩١٬١٥٦)(١٬٥٤٢٬٥٥٣)(١٬٥٧٩٬٠٨١)سنة الى خمس سنوات
١٬٠٦٦٬٢٠١١٬٢٠٨٬٦٢٨١٬١٢٨٬٧٠٦اكثر من خمس سنوات

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

كفاية رأس المال ٢٢.
يبين الجدول التالي مركز كفاية رأس المال للمجموعة وفقا لمقررات بازل ٣ القانونية:

غير مدققةمدققةغير مدققة
 ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

١٬٦٩٩٬٣٢٣١٬٧٠٧٬٩٩٥١٬٦٣٤٬٤٩٠ األسهم العادية للفئة ١
١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠ سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة - المستوى األول

١٬٨٢٩٬٣٢٣١٬٨٣٧٬٩٩٥١٬٧٦٤٬٤٩٠أسهم الفئة ١
٩٩٬٢٥٢٩١٬٤٨٥١٠٨٬٥٨٩ أسهم الفئة ٢

١٬٩٢٨٬٥٧٥١٬٩٢٩٬٤٨٠١٬٨٧٣٬٠٧٩ إجمالي األسهم التنظيمية

٩٬٧٥٩٬٤٧٧٩٬٧٨٤٬٨٤٥٩٬٩٢٩٬٩٦٣ مجموع االصول المرجحة بالمخاطر
٨٬٧٦٩٬٨٢٤٨٬٧٩٦٬٥٢٥٨٬٩٨٦٬٦٩٦ منها: الموجودات المرجحة المخاطر االئتمانية

١٥٢٬٨٧٤١٥١٬٥٤١١٤٣٬٧٤٠ منها: الموجودات المرجحة مخاطر السوق
٨٣٦٬٧٧٩٨٣٦٬٧٧٩٧٩٩٬٥٢٨ منها: الموجودات المرجحة المخاطر التشغيلية

 نسب رأس المال
١٦٫٤٦%١٧٫٤٦%١٧٫٤١%األسهم العادية الفئة ١ من رأس المال

١٧٫٧٧%١٨٫٧٨%١٨٫٧٤%الفئة ١ من رأس المال
١٨٫٨٦%١٩٫٧٢%١٩٫٧٦%إجمالي رأس المال



صفحة - ٢٣

كفاية رأس المال (تابع)٢٢.
ايضاحات حول البيانات المالية المركزة

لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

يبين الجدول التالي مركز كفاية رأس المال للمجموعة وفقا لمقررات بازل ٢ الصادرة عن البنك المركزي العماني لألغراض الرقابية:

غير مدققةمدققةغير مدققة
 ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

١٬٨٤١٬٠٧٠١٬٨٥٥٬٠٣٣١٬٧٧٩٬٠٩٩ الفئة ١ من رأس المال
٩٢٬٧٤١٨٣٬٦٠٩١٠٧٬٧٢٥ الفئة ٢ من رأس المال

١٬٩٣٣٬٨١١١٬٩٣٨٬٦٤٢١٬٨٨٦٬٨٢٤إجمالي األسهم التنظيمية 

٩٬٧٥٩٬٤٧٧٩٬٧٨٤٬٨٤٥٩٬٩٢٩٬٩٦٣ مجموع االصول المرجحة بالمخاطر
٨٬٧٦٩٬٨٢٤٨٬٧٩٦٬٥٢٥٨٬٩٨٦٬٦٩٦ منها: الموجودات المرجحة المخاطر االئتمانية

١٥٢٬٨٧٤١٥١٬٥٤١١٤٣٬٧٤٠ منها: الموجودات المرجحة مخاطر السوق
٨٣٦٬٧٧٩٨٣٦٬٧٧٩٧٩٩٬٥٢٨ منها: الموجودات المرجحة المخاطر التشغيلية

 نسب رأس المال
١٧٫٩٢%١٨٫٩٦%١٨٫٨٦%األسهم العادية الفئة ١ من رأس المال

١٩٫٠٠%١٩٫٨١%١٩٫٨١%الفئة ١ من رأس المال

السيولة٢٣.
معدالت نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر للمجموعة على النحو التالي:

 ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣٠٣%٢١٥%٣٨٥%نسبة تغطية السيولة 

١١٣%١١٧%١٢٥%صافي التمويل المستقر 



صفحة - ٢٤

ايضاحات حول البيانات المالية المركزة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

نسبة الرفع٢٤.

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣١٢٠١٩ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٢٬٤٥٩٬٤٧١١٢٬٢٩٠٬٦٠٨١٢٬٠٠٤٬٨٠٠إجمالي األصول المجمعة وفقاً للقوائم المالية المنشورة١

٢
تسويات لالستثمارات في الكيانات البنكية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي خضعت للتجميع 

(٢٩٬٢١٨)(٣٤٬٠٧٧)(٢٣٬٤٩٣)ألغراض محاسبية ولكن خارج نطاق التجميع التنظيمي

٣
تسويات لألصول االئتمانية المدرجة في الميزانية العمومية وفقا لإلطار المحاسبي المطبق ولكنها 

                        -                       -                        -مستثناة من مقياس التعرض لنسبة الرفع المالي
١١٤٬٠٢٧١٠٢٬٩٨٦٩٦٬٥٠٩تسويات لألدوات المالية المشتقة٤
                        -                       -                        -تسويات لمعامالت تمويل األوراق المالية (مثل الشراء العكسي واإلقراض المضمون المماثل)٥

٦
تسويات للبنود خارج الميزانية العمومية (مثل التحول إلى مبالغ مكافئة لالئتمان للتعرضات خارج 

١٬٤٣٠٬٣٥٣١٬٤٠٤٬٢٠٥١٬٥٤٥٬١٣٩الميزانية العمومية)
(٧٬٨٠٠)(٥٬١٥٧)(٨٬٢٧٠)تسويات أخرى٧
١٣٬٩٧٢٬٠٨٨١٣٬٧٥٨٬٥٦٥١٣٬٦٠٩٬٤٣٠التعرض لنسبة الرفع المالي٨

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣١٢٠١٩ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١

البنود داخل الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية، ولكنها 
١٢٬٤٥٩٬٤٧١١٢٬٢٩٠٬٦٠٨١٢٬٠٠٤٬٨٠٠تشمل الضمانات)

(٣٧٬٠١٨)(٣٩٬٢٣٤)(٣١٬٧٦٣)(مبالغ األصول المخصومة لتحديد رأس المال الفئة ١ وفقاً لبازل ٣)٢

٣
إجمالي التعرضات داخل الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية) (مجموع 

١٢٬٤٢٧٬٧٠٨١٢٬٢٥١٬٣٧٤١١٬٩٦٧٬٧٨٢البندين ١ و٢)
التعرضات للمشتقات

٤
تكلفة االستبدال المرتبطة بجميع معامالت المشتقات (أي صافية من هامش التغير النقدي 

٤٩٬٠٩٣٢٥٬٨٨١٢٨٬٠٨٨المؤهل)
٦٤٬٩٣٤٧٧٬١٠٥٦٨٬٤٢١المبالغ اإلضافية عن التعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معامالت المشتقات٥

٦
إجمالي ضمانات المشتقات المقدمة عند الخصم من أصول الميزانية العمومية وفقا لإلطار 

                        -                       -                        -المحاسبي المطبق
                        -                       -                        -(اقتطاعات األصول المستحقة لهامش التغير النقدي المقدم في معامالت المشتقات)٧
                        -                       -                        -(الطرف المقابل المركزي المعفي من التعرضات التجارية التي تم تسويتها للعميل)٨
                        -                       -                        -القيمة االسمية الفعلية المعدلة للمشتقات االئتمانية المكتتبة٩

                        -                       -                        -(تسويات اسمية فعالة معدلة واقتطاعات إضافية للمشتقات االئتمانية المكتتبة)١٠
١١٤٬٠٢٧١٠٢٬٩٨٦٩٦٬٥٠٩إجمالي التعرضات للمشتقات (مجموع البنود ٤ إلى ١٠)١١

التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية

١٢
إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية (مع عدم إدراج المقاصة) بعد تسوية المعامالت 

                        -                       -                        -المحاسبية للبيع

                        -                       -                        -(مبالغ الدائنيات والمديونيات النقدية المخصومة من إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية)١٣
                        -                       -                        -تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل ألصول معامالت تمويل األوراق المالية١٤
                        -                       -                        -التعرضات لمعامالت الوكيل١٥
                        -                       -                        -إجمالي التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية (مجموع البنود ١٢ إلى ١٥)١٦

التعرضات األخرى خارج الميزانية العمومية
٢٬٧٥٧٬٣١٤٢٬٧٧٣٬٥٨٩٣٬١١١٬٩٤٦التعرض خارج الميزانية العمومية بإجمالي القيمة االسمية١٧
(١٬٥٦٦٬٨٠٧)(١٬٣٦٩٬٣٨٤)(١٬٣٢٦٬٩٦١)(تسويات للتحويل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان)١٨
١٬٤٣٠٬٣٥٣١٬٤٠٤٬٢٠٥١٬٥٤٥٬١٣٩البنود خارج الميزانيّة العمومية (مجموع البندين ١٧ و١٨)١٩

رأس المال وإجمالي التعرضات
١٬٨٢٩٬٣٢٣١٬٨٣٧٬٩٩٥١٬٧٦٤٬٤٩٠رأس المال الفئة ٢٠١
١٣٬٩٧٢٬٠٨٨١٣٬٧٥٨٬٥٦٥١٣٬٦٠٩٬٤٣٠إجمالي التعرضات (مجموع البنود ٣ و١١ و١٦ و١٩)٢١

نسبة الرفع المالي
١٣٫٠%١٣٫٤%١٣٫١%نسبة الرفع المالي وفقاً لبازل ٣ (%)٢٢

بموجب إرشادات اتفاقية بازل ٣، قدمت لجنة بازل حول الرقابة المصرفية نسبة رفع غير حساسة للمخاطر لمعالجة التعرضات خارج الميزانية العمومية التي 
كانت السبب الرئيسي لألزمة المالية / االئتمانية لعام ٢٠٠٨. يتم احتساب النسبة من خالل تقسيم رأس المال الفئة ١ للبنك على إجمالي أصول البنك 
(مجموع األصول داخل وخارج الميزانية العمومية). وباعتباره بنك مهم بصورة نظامية محليًا، فإن البنك ملزم بالحفاظ على نسبة رفع أعلى بنسبة ٥% مع 

األخذ بعين االعتبار األهمية المنهجية.

الجدول ١: ملخص المقارنة بين األصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرفع المالي

الجدول ٢: نموذج اإلفصاح العام لنسبة الرفع المالي



الصفحة ٢٥

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.
األدوات المالية حسب المراحل٢٥٫١

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى٣٠ يونيو ٢٠٢٠

التعرض اإلجمالي
٢٨٤٬٧٤٧   -                        -                     ٢٨٤٬٧٤٧أرصدة لدى البنك المركزي

٥٧٢٬٨٧٨   -                     ٤٧٣٬٢١٩٩٩٬٦٥٩مستحق من البنوك
٧٬١٩٨٬٦٠٦١٬٧٩٠٬٤٤٢٣٤٠٬٠٦٩٩٬٣٢٩٬١١٧قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٦٢٬٢٤٢   -                     ٥٧٬٣٥٢٤٬٨٩٠الشامل اآلخر

١٬٤٨٥٬٨٢٥   -                        -                     ١٬٤٨٥٬٨٢٥استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٤٩٩٬٧٤٩١٬٨٩٤٬٩٩١٣٤٠٬٠٦٩١١٬٧٣٤٬٨٠٩المجموع اإلجمالي للتعرضات  الممولة

١٬٣٢٦٬٠٢٥٧٤٩٬٢٤٢٧٦٬٧٣٠٢٬١٥١٬٩٩٧اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
٥٨٬١٧٠٦١٬٩١١٩٣١٢٠٬١٧٤أوراق قبول

١٬٩٧٧٬٥٤٨   -                     ١٬٣٩٨٬٠٦٦٥٧٩٬٤٨٢ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٢٬٧٨٢٬٢٦١١٬٣٩٠٬٦٣٥٧٦٬٨٢٣٤٬٢٤٩٬٧١٩المجموع اإلجمالي للتعرضات غير الممولة

١٢٬٢٨٢٬٠١٠٣٬٢٨٥٬٦٢٦٤١٦٬٨٩٢١٥٬٩٨٤٬٥٢٨مجموع التعرض اإلجمالي

انخفاض القيمة
   -                        -                        -                        -                  أرصدة لدى البنك المركزي

٤٬٧٧٠   -                     ٦٣٣٤٬١٣٧مستحق من البنوك
١٩٬٢٠٥١١١٬٤٩٠٢٣٨٬٣٧٥٣٦٩٬٠٧٠قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
١٬٨٤٧   -                     ١٩٦١٬٦٥١الشامل اآلخر

٦٨٣   -                     ٦٨٣٠استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٢٠٬٧١٧١١٧٬٢٧٨٢٣٨٬٣٧٥٣٧٦٬٣٧٠مجموع انخفاض القيمة الممول

٢٬١٦٤١٠٬٣٤٧٣٨٬٠٢٢٥٠٬٥٣٣اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
١٣٠   -                     ٤٣٨٧أوراق قبول

٩٬٤٢٢   -                     ٣٬٥٦٥٥٬٨٥٧ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٥٬٧٧٢١٦٬٢٩١٣٨٬٠٢٢٦٠٬٠٨٥مجموع انخفاض القيمة غير الممول

٢٦٬٤٨٩١٣٣٬٥٦٩٢٧٦٬٣٩٧٤٣٦٬٤٥٥مجموع انخفاض القيمة

صافي التعرض
٢٨٤٬٧٤٧   -                        -                     ٢٨٤٬٧٤٧أرصدة لدى البنك المركزي

٥٦٨٬١٠٨   -                     ٤٧٢٬٥٨٦٩٥٬٥٢٢مستحق من البنوك
٧٬١٧٩٬٤٠١١٬٦٧٨٬٩٥٢١٠١٬٦٩٤٨٬٩٦٠٬٠٤٧قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٦٠٬٣٩٥   -                     ٥٧٬١٥٦٣٬٢٣٩الشامل اآلخر

١٬٤٨٥٬١٤٢   -                        -                     ١٬٤٨٥٬١٤٢استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٤٧٩٬٠٣٢١٬٧٧٧٬٧١٣١٠١٬٦٩٤١١٬٣٥٨٬٤٣٩مجموع صافي التعرض الممول

١٬٣٢٣٬٨٦١٧٣٨٬٨٩٥٣٨٬٧٠٨٢٬١٠١٬٤٦٤اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
٥٨٬١٢٧٦١٬٨٢٤٩٣١٢٠٬٠٤٤أوراق قبول

١٬٩٦٨٬١٢٦   -                     ١٬٣٩٤٬٥٠١٥٧٣٬٦٢٥ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٢٬٧٧٦٬٤٨٩١٬٣٧٤٬٣٤٤٣٨٬٨٠١٤٬١٨٩٬٦٣٤مجموع صافي التعرض غير الممول

١٢٬٢٥٥٬٥٢١٣٬١٥٢٬٠٥٧١٤٠٬٤٩٥١٥٬٥٤٨٬٠٧٣مجموع 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

المرحلة األولى: ٧٦٫٨٪  من إجمالي التعرض ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ تقع ضمن المرحلة األولى ولم تشهد زيادة كبيرة في 
المرحلة الثانية: ٢٠٫٦٪ من إجمالي التعرض هي ضمن المرحلة الثانية، وقد شهدت زيادة في مخاطر االئتمان منذ نشوئها. وهذه األصول هي الدافع 

المرحلة الثالثة: ٢٫٦٪ من التعرض اإلجمالي هي في المرحلة الثالثة وقد انخفضت قيمتها، بما في ذلك األصول التي تجاوزت موعد استحقاقها واألصول 



الصفحة ٢٦

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.
األدوات المالية حسب المراحل٢٥٫١

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى٣١ ديسمبر ٢٠١٩

التعرض اإلجمالي
١٣٤٬١٧٩   -                         -                      ١٣٤٬١٧٩أرصدة لدى البنك المركزي

٨٢١٬٨١٥   -                      ٨٢١٬٤٢٨٣٨٧مستحق من البنوك
٧٬٠١٧٬٧٣٢١٬٨٧٦٬٥٤٨٢٩٨٬٥٤٧٩٬١٩٢٬٨٢٧قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٦٠٬٧٨٩   -                      ٥٢٬٤٨٦٨٬٣٠٣الشامل اآلخر

١٬٢٧٤٬٩٩٨   -                      ١٬٢٦٦٬٩٦٩٨٬٠٢٩استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٢٩٢٬٧٩٤١٬٨٩٣٬٢٦٧٢٩٨٬٥٤٧١١٬٤٨٤٬٦٠٨المجموع اإلجمالي للتعرضات  الممولة

١٬٤١٤٬٤٧٣٨٥٩٬٩٣٧٤٨٬٥٤٧٢٬٣٢٢٬٩٥٧اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
٧٧٬٤٥٧٤٥٬٩٨٤٢١١٢٣٬٤٦٢أوراق قبول

٢٬٠٤٦٬١٣٣   -                      ١٬٣٤٧٬٤٩٣٦٩٨٬٦٤٠ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٢٬٨٣٩٬٤٢٣١٬٦٠٤٬٥٦١٤٨٬٥٦٨٤٬٤٩٢٬٥٥٢المجموع اإلجمالي للتعرضات غير الممولة

١٢٬١٣٢٬٢١٧٣٬٤٩٧٬٨٢٨٣٤٧٬١١٥١٥٬٩٧٧٬١٦٠مجموع التعرض اإلجمالي

انخفاض القيمة
   -                        -                          -                          -                   أرصدة لدى البنك المركزي

٧٦٦   -                      ١٥                     ٧٥١مستحق من البنوك
١٨٬٢٠٣٧٧٬٧٥١٢١٨٬٨٣٢٣١٤٬٧٨٦قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
١٬٣١١   -                      ١٤٠١٬١٧١الشامل اآلخر

٣٠٢   -                       ٢٦٧٣٥استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
١٩٬٣٦١٧٨٬٩٧٢٢١٨٬٨٣٢٣١٧٬١٦٥مجموع انخفاض القيمة الممول

١٬٩٤٧١٧٬٥٣٣٣٤٬٦٦٢٥٤٬١٤٢اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
١٤٥   -                      ٤٥١٠٠أوراق قبول

١٠٬٧٤٥   -                      ٢٬٤٦٠٨٬٢٨٥ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٤٬٤٥٢٢٥٬٩١٨٣٤٬٦٦٢٦٥٬٠٣٢مجموع انخفاض القيمة غير الممول

٢٣٬٨١٣١٠٤٬٨٩٠٢٥٣٬٤٩٤٣٨٢٬١٩٧مجموع انخفاض القيمة

صافي التعرض
١٣٤٬١٧٩   -                         -                      ١٣٤٬١٧٩أرصدة لدى البنك المركزي

٨٢١٬٠٤٩   -                      ٨٢٠٬٦٧٧٣٧٢مستحق من البنوك
٦٬٩٩٩٬٥٢٩١٬٧٩٨٬٧٩٧٧٩٬٧١٥٨٬٨٧٨٬٠٤١قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٥٩٬٤٧٨   -                      ٥٢٬٣٤٦٧٬١٣٢الشامل اآلخر

١٬٢٧٤٬٦٩٦   -                      ١٬٢٦٦٬٧٠٢٧٬٩٩٤استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٢٧٣٬٤٣٣١٬٨١٤٬٢٩٥٧٩٬٧١٥١١٬١٦٧٬٤٤٣مجموع صافي التعرض الممول

١٬٤١٢٬٥٢٦٨٤٢٬٤٠٤١٣٬٨٨٥٢٬٢٦٨٬٨١٥اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
٧٧٬٤١٢٤٥٬٨٨٤٢١١٢٣٬٣١٧أوراق قبول

٢٬٠٣٥٬٣٨٨   -                      ١٬٣٤٥٬٠٣٣٦٩٠٬٣٥٥ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٢٬٨٣٤٬٩٧١١٬٥٧٨٬٦٤٣١٣٬٩٠٦٤٬٤٢٧٬٥٢٠مجموع صافي التعرض غير الممول

١٢٬١٠٨٬٤٠٤٣٬٣٩٢٬٩٣٨٩٣٬٦٢١١٥٬٥٩٤٬٩٦٣مجموع 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

المرحلة األولى: ٧٥٫٩٪  من إجمالي التعرض ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ تقع ضمن المرحلة األولى ولم تشهد زيادة كبيرة في 
المرحلة الثانية: ٢١٫٩٪ من إجمالي التعرض هي ضمن المرحلة الثانية، وقد شهدت زيادة في مخاطر االئتمان منذ نشوئها. وهذه األصول هي الدافع 

المرحلة الثالثة: ٢٫٢٪ من التعرض اإلجمالي هي في المرحلة الثالثة وقد انخفضت قيمتها، بما في ذلك األصول التي تجاوزت موعد استحقاقها واألصول 



الصفحة ٢٧

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.
التغير في التعرض اإلجمالي لألصول المالية٢٥٫٢

ألف لایر ُعماني
قروض وسلفيات / مديونيات تمويل إسالمي بالتكلفة 

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمهلكة

      ٩٬١٩٢٬٨٢٧           ٢٩٨٬٥٤٧        ١٬٨٧٦٬٥٤٨    ٧٬٠١٧٬٧٣٢الرصيد في ١ يناير
                 -                  -                  -              -التحويل بين المراحل

                 -             (٢٬٨٠٣)          (١١١٬٨٠٥)       ١١٤٬٦٠٨التحويل إلى المرحلة األولى
                 -             (٦٬١٢٠)           ٧٤٠٬٧١٠      (٧٣٤٬٥٩٠)التحويل إلى المرحلة الثانية
                 -             ٥٨٬٩٢٩           (٢٠٬٩١٥)       (٣٨٬٠١٤)التحويل إلى المرحلة الثالثة
        (٣٠٧٬٠١٧)             ١٠٬٢٦٩           (٧٥٬٦٥٢)      (٢٤١٬٦٣٤)إعادة قياس األرصدة القائمة

                  -                  -    ٢٬٨٣٦٬٢٨٠أصول مالية نشأت خالل الفترة
     (٢٬٣٧٧٬٨٧٢)             (٣٬٦٥٢)          (٦١٨٬٤٤٤)   (١٬٧٥٥٬٧٧٦)أصول مالية مستحقة خالل الفترة

          (١٥٬٤٦٤)           (١٥٬٤٦٤)                  -              -شطب
                ٣٦٣                 ٣٦٣                  -              -محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية

     ٩٬٣٢٩٬١١٧          ٣٤٠٬٠٦٩       ١٬٧٩٠٬٤٤٢  ٧٬١٩٨٬٦٠٦الرصيد في ٣٠ يونيو

استثمار في الدين في التكلفة المهلكة/ بالقيمة 
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

      ١٬٣٣٥٬٧٨٧                  -             ١٦٬٣٣٢    ١٬٣١٩٬٤٥٥الرصيد في ١ يناير
                 -                  -                  -              -التحويل بين المراحل

                 -                  -           (١٠٬٨٠١)         ١٠٬٨٠١التحويل إلى المرحلة األولى
                 -                  -                  -              -التحويل إلى المرحلة الثانية
                 -                  -                  -              -التحويل إلى المرحلة الثالثة
            (٢٬٨٠٢)                  -                (٦٤١)         (٢٬١٦١)إعادة قياس األرصدة القائمة

                  -                  -       ٦٩٢٬٦٢٥أصول مالية نشأت خالل الفترة
        (٤٧٧٬٥٤٣)                  -                  -      (٤٧٧٬٥٤٣)أصول مالية مستحقة خالل الفترة

     ١٬٥٤٨٬٠٦٧                   -              ٤٬٨٩٠  ١٬٥٤٣٬١٧٧الرصيد في ٣٠ يونيو

قروض وسلفيات / مديونيات تمويل إسالمي بالتكلفة 
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمهلكة

         ٢١٨٬٨٣٢٣١٤٬٧٨٦             ٧٧٬٧٥١              ١٨٬٢٠٣           الرصيد في ١ يناير
                 -                  -                  -              -التحويل بين المراحل

                 -                  -             (٣٬٩٩٤)          ٣٬٩٩٤التحويل إلى المرحلة األولى
                 -                  -              ٨٬٣٦١         (٨٬٣٦١)التحويل إلى المرحلة الثانية
                 -              ٣٬١٣٣             (٢٬٩١٥)            (٢١٨)التحويل إلى المرحلة الثالثة

٢٧٬٥٠٣              ٣١٬٠٧٠              ٥٬٢١٦             انخفاض القيمة المحمل /(المقيد) على قائمة الدخل عن:
٢٧٬٥٠٣              ٣٦٬١٧٧              (٤٬١٨٦)            إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة

   -                        -                     ١٢٬٩٤٣           أصول مالية نشأت خالل الفترة
   -                     (٥٬١٠٧)               (٣٬٥٤١)           أصول مالية مستحقة خالل الفترة

(١٥٬٤٦٤)                -                        -                  مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
٦٬٩٧١                ١٬٥٩٨                   -                  احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

(٢٬٠٨٦)                  -                        -                  استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
(٨٠٣)                     -                        -                  شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

٣٦٣                      -                        -                  محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية
(٨٤)                  (٧٣)                   (١٥)                   ٤                   الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

         ٣٦٩٬٠٧٠           ٢٣٨٬٣٧٦           ١١١٬٨٥٦         ١٨٬٨٣٨الرصيد في ٣١ ديسمبر

استثمار في الدين في التكلفة المهلكة/ بالقيمة 
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

             ١٬٦١٣   -                     ١٬٢٠٦                ٤٠٧                الرصيد في ١ يناير
                 -                  -   -                                   -التحويل بين المراحل

                 -                  -                (١٠٠)             ١٠٠التحويل إلى المرحلة األولى
                 -                  -                  -              -التحويل إلى المرحلة الثانية
                 -                  -                  -              -التحويل إلى المرحلة الثالثة

                ٩١٩                  -                 ٥٩٠             ٣٢٩انخفاض القيمة المحمل /(المقيد) على قائمة الدخل عن:
                  -                 ٥٩٠             ٢١٤ إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة

                ١٤٢                  -                  -             ١٤٢أصول مالية نشأت خالل الفترة
                (٢٧)                  -                  -              (٢٧)أصول مالية مستحقة خالل الفترة

                  (٢)                  -                  -                (٢)حركات أخرى
             ٢٬٥٣٠                  -              ١٬٦٩٦             ٨٣٤الرصيد في ٣١ ديسمبر

يتم عرض تحليل التغيرات في مخصصات خسائر انخفاض القيمة في الجداول التالية:



الصفحة ٢٨

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.

مقارنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ مع معايير البنك المركزي العماني٢٥٫٣

ألف لایر ُعمانيأ.
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني
حسب المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم ٩
الفرق

٤٨٬١٩٠                       ٤٨٬١٩٠                                             -                    
٥٢٬٤٢٢-                                         ٤٣٦٬٤٥٥                     ٣٨٤٬٠٣٣            

%٠٫٠٠%٣٫٦٥%٣٫٦٥
%٠٫٢٨%٠٫٧٠%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

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)
                 -                                       ٧٬٩٣٦٬٧٣٢                      ٨٩٬٨٨٣                              ١٩٬٨٤٠                   -                                                            ١٠٩٬٧٢٣                ٧٬٩٥٦٬٥٧٢المرحلة ١معيارية

                 -                                       ١٬٠٦٠٬٨٠٦                    (٧٨٬٣٣٥)                              ٨٩٬٠٩٨                   -                                                              ١٠٬٧٦٣                 ١٬١٤٩٬٩٠٤المرحلة ٢
                 -                                                    -                                 -                                         -                      -                                                                      -                                 -   المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٨٬٩٩٧٬٥٣٨                      ١١٬٥٤٨                            ١٠٨٬٩٣٨                   -                                                            ١٢٠٬٤٨٦                ٩٬١٠٦٬٤٧٦                                       -                 

                 -                                                    -                                 -                                         -                      -                                                                      -                                 -   المرحلة ١تنويه خاص
                 -                                          ٧١٣٬٤١٥                    (١٤٬١٥٤)                              ٢٦٬٧٨٢                   -                                                               ١٢٬٦٢٨                    ٧٤٠٬١٩٧المرحلة ٢
                 -                                                    -                                 -                                         -                      -                                                                      -                                 -   المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٧١٣٬٤١٥                    (١٤٬١٥٤)                              ٢٦٬٧٨٢                   -                                                               ١٢٬٦٢٨                    ٧٤٠٬١٩٧                                          -                 

                 -                                                    -                                 -                                         -                      -                                                                      -                                 -   المرحلة ١دون المعيارية
                 -                                                    -                                 -                                         -                      -                                                                      -                                 -   المرحلة ٢
                 -                                            ٦٢٬٧٧٧                              -                                 ١٨٬٤٣٤             ١٬١٢٩                                                           ١٧٬٣٠٥                      ٨١٬٢١١المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٦٢٬٧٧٧                              -                                 ١٨٬٤٣٤             ١٬١٢٩                                                           ١٧٬٣٠٥                      ٨١٬٢١١                                            -                 

                 -                                                    -                                 -                                         -                      -                                                                      -                                 -   المرحلة ١مشكوك في تحصيلها
                 -                                                    -                                 -                                         -                      -                                                                      -                                 -   المرحلة ٢
                 -                                            ٤٦٬١٩٨                      (١٬٠٧٨)                              ٢٩٬٨٧٩             ٢٬٣٦٣                                                           ٢٦٬٤٣٨                      ٧٦٬٠٧٧المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٤٦٬١٩٨                      (١٬٠٧٨)                              ٢٩٬٨٧٩             ٢٬٣٦٣                                                           ٢٦٬٤٣٨                      ٧٦٬٠٧٧                                            -                 

                 -                                                    -                                 -                                         -                      -                                                                      -                                 -   المرحلة ١خسارة
                 -                                                    -                                 -                                         -                      -                                                                      -                                 -   المرحلة ٢
                 -                                            ٣١٬٥٢٠                    (٢٤٬٤٠٠)                            ٢٢٨٬٠٨٤           ٣٠٬١٣٩                                                         ١٧٣٬٥٤٥                    ٢٥٩٬٦٠٤المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٣١٬٥٢٠                    (٢٤٬٤٠٠)                            ٢٢٨٬٠٨٤           ٣٠٬١٣٩                                                         ١٧٣٬٥٤٥                    ٢٥٩٬٦٠٤                                            -                 

البنود األخرى غير المشمولة 
بموجب تعميم البنك 

المركزي الُعماني رقم (ب م 
٩٧٧) والتعليمات ذات الصلة

                 -                                       ٤٬٣١٨٬٧٨٩                      (٦٬٦٤٩)                                ٦٬٦٤٩                   -                                                                      -                   ٤٬٣٢٥٬٤٣٨المرحلة ١

                 -                                       ١٬٣٧٧٬٨٣٦                    (١٧٬٦٨٩)                              ١٧٬٦٨٩                   -                                                                      -                   ١٬٣٩٥٬٥٢٥المرحلة ٢
                                                 -                                 -                                         -                      -                                                                      -                                 -   المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٥٬٦٩٦٬٦٢٥                    (٢٤٬٣٣٨)                              ٢٤٬٣٣٨                   -                                                                      -                   ٥٬٧٢٠٬٩٦٣                                       -                 

                 -                                     ١٢٬٢٥٥٬٥٢١                      ٨٣٬٢٣٤                              ٢٦٬٤٨٩                   -                                                            ١٠٩٬٧٢٣               ١٢٬٢٨٢٬٠١٠المرحلة ١المجموع
                 -                                       ٣٬١٥٢٬٠٥٧                  (١١٠٬١٧٨)                            ١٣٣٬٥٦٩                   -                                                              ٢٣٬٣٩١                ٣٬٢٨٥٬٦٢٦المرحلة ٢
                 -                                          ١٤٠٬٤٩٥                    (٢٥٬٤٧٨)                            ٢٧٦٬٣٩٧           ٣٣٬٦٣١                                                         ٢١٧٬٢٨٨                    ٤١٦٬٨٩٢المرحلة ٣
                 -                                     ١٥٬٥٤٨٬٠٧٣                    (٥٢٬٤٢٢)                            ٤٣٦٬٤٥٥           ٣٣٬٦٣١                                                         ٣٥٠٬٤٠٢              ١٥٬٩٨٤٬٥٢٨المجموع

صافي نسبة الديون المتعثرة **

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

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

٣٠ سبتمبر  ٢٠١٩- غير مدققة

خسارة االنخفاض في القيمة المحملة إلى بيان الدخل الشامل المركز الموحد( صافي)*

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

تكلفة انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها



الصفحة ٢٩

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.

القروض المعاد هيكلتهاج.

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

تصنيف 
األصول حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير 
المالية رقم ٩

المبلغ 
اإلجمالي

المخصصات 
حسب معايير 

البنك المركزي 
الُعماني

الفوائد المجنية 
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني

المخصصات حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
٩

صافي القيمة الفرق
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

حسب 
المعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم ٩

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)
-(٥)+(٤) = (٧)

(٦)
-(٣) = (٨)

(٦)(٩)

                  -                      -                          -                               -                               -                       -                  -   المرحلة ١مصنفة على أنها منتجة
                  -            ٢١٢٬٤١٤              (٨٬٧١٢)                   ١١٬٣٤٦                            -                 ٢٬٦٣٤     ٢٢٣٬٧٦٠المرحلة ٢
                  -                      -                          -                               -                               -                       -                  -   المرحلة ٣

                  -            ٢١٢٬٤١٤              (٨٬٧١٢)                   ١١٬٣٤٦                            -                 ٢٬٦٣٤     ٢٢٣٬٧٦٠المجموع الجزئي

   -                       
                  -                      -                          -                               -                               -                       -                  -   المرحلة ١مصنفة على أنها متعثرة

                  -                      -                          -                               -                               -                       -                  -   المرحلة ٢
                  -              ٢٥٬١٧٤              (٥٬٧٣٤)                   ٦٩٬٦٨٤                      ٦٬٧٨٠            ٥٧٬١٧٠       ٩٤٬٨٥٨المرحلة ٣

                  -              ٢٥٬١٧٤              (٥٬٧٣٤)                   ٦٩٬٦٨٤                      ٦٬٧٨٠            ٥٧٬١٧٠       ٩٤٬٨٥٨المجموع الجزئي
   -                       

                  -                      -                          -                               -                               -                       -                  -   المرحلة ١المجموع
                  -            ٢١٢٬٤١٤              (٨٬٧١٢)                   ١١٬٣٤٦                            -                 ٢٬٦٣٤     ٢٢٣٬٧٦٠المرحلة ٢
                  -              ٢٥٬١٧٤              (٥٬٧٣٤)                   ٦٩٬٦٨٤                      ٦٬٧٨٠            ٥٧٬١٧٠       ٩٤٬٨٥٨المرحلة ٣
                  -           ٢٣٧٬٥٨٨            (١٤٬٤٤٦)                   ٨١٬٠٣٠                      ٦٬٧٨٠            ٥٩٬٨٠٤     ٣١٨٬٦١٨المجموع



الصفحة ٣٠

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.

مقارنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ مع معايير البنك المركزي العماني٢٥٫٣

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

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

كما في ٣١ ديسمبر (مدققة)

خسارة االنخفاض في القيمة المحملة إلى بيان الدخل الشامل المركز الموحد( صافي)*
المخصصات المطلوبة بموجب معايير البنك المركزي الُعماني/ المكونة وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩*

إجمالي نسبة الديون المتعثرة **

تكلفة انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها



الصفحة ٣١

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.

القروض المعاد هيكلتهاج.

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

تصنيف 
األصول حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير 
المالية رقم ٩

المبلغ 
اإلجمالي

المخصصات 
حسب معايير 

البنك المركزي 
الُعماني

الفوائد المجنية 
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني

المخصصات حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
٩

صافي القيمة الفرق
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

حسب 
المعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم ٩

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)
-(٥)+(٤) = (٧)

(٦)
-(٣) = (٨)

(٦)(٩)

                  -                      -                          -                               -                               -                        -                   -   المرحلة ١مصنفة على أنها منتجة
                  -             ١٨٦٬٨٨٢                (٧٬٤١٩)                     ١٠٬٢٨١                            -                  ٢٬٨٦٢      ١٩٧٬١٦٣المرحلة ٢
                  -                      -                          -                               -                               -                        -                   -   المرحلة ٣

                  -             ١٨٦٬٨٨٢                (٧٬٤١٩)                     ١٠٬٢٨١                            -                  ٢٬٨٦٢      ١٩٧٬١٦٣المجموع الجزئي

   -                       
                  -                      -                          -                               -                               -                        -                   -   المرحلة ١مصنفة على أنها متعثرة

                  -                      -                          -                               -                               -                        -                   -   المرحلة ٢
                  -               ٢٨٬٤٧١                       -                        ٦٢٬٦١٣                       ٥٬٨٥٨             ٥٦٬٧٥٥        ٩١٬٠٨٤المرحلة ٣

                  -               ٢٨٬٤٧١                       -                        ٦٢٬٦١٣                       ٥٬٨٥٨             ٥٦٬٧٥٥        ٩١٬٠٨٤المجموع الجزئي
   -                       

                  -                      -                          -                               -                               -                        -                   -   المرحلة ١المجموع
                  -             ١٨٦٬٨٨٢                (٧٬٤١٩)                     ١٠٬٢٨١                            -                  ٢٬٨٦٢      ١٩٧٬١٦٣المرحلة ٢
                  -               ٢٨٬٤٧١                       -                        ٦٢٬٦١٣                       ٥٬٨٥٨             ٥٦٬٧٥٥        ٩١٬٠٨٤المرحلة ٣
                  -             ٢١٥٬٣٥٣                (٧٬٤١٩)                     ٧٢٬٨٩٤                       ٥٬٨٥٨             ٥٩٬٦١٧      ٢٨٨٬٢٤٧المجموع

أرقام المقارنة٢٣.
لم تتم إعادة تصنيف أي أرقام مقارنة جوهرية لعام ٢٠١٨ متضمنة ألغراض المقارنة



الصفحة ٣٢

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

معلومات القيمة العادلة ٢٦.

ألف لایر ُعماني

 كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

مصنف 
بالقيمة 

العادلة من 
أو باح األ خالل

مصنف 
بالقيمة 

العادلة من 
الدخل خالل

التكلفة المهلكة
إجمالي 
القيمة 

الدفترية
 القيمة العادلة

المستوى

          ٣       ٩٢٠٬١٥٦        ٩٢٠٬١٥٦        ٩٢٠٬١٥٦                -               -نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
٢٬٣       ٦١٢٬٧٨١        ٦٠٦٬٢٠٠       ٥٥٨٬٤٩١            ٩٬٦١٧         ٣٨٬٠٩٢مستحق من البنوك

          ٣   ٩٬٠٧٢٬٣٥٩    ٨٬٩٦٠٬٠٤٧    ٨٬٩٦٠٬٠٤٧                -               -مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي
١٬٢٬٣   ١٬٦٧٣٬٢٦٦    ١٬٦٤٢٬٨٠١    ١٬٤٨٥٬١٤٢        ١٣٣٬٤١٩         ٢٤٬٢٤٠استثمارات في أوراق مالية

          ٢         ٣٩٬٠٨٩          ٣٩٬٠٨٩                -                -         ٣٩٬٠٨٩القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
١٢٬٣١٧٬٦٥١  ١٢٬١٦٨٬٢٩٣  ١١٬٩٢٣٬٨٣٦        ١٤٣٬٠٣٦       ١٠١٬٤٢١  

          ٣       ٩٠١٬٤٢٥       ٨٩٤٬٦٦٥       ٨٩٤٬٦٦٥                -               -ودائع من البنوك
٣              ٨٬٥٨٨٬٥٧٠    ٨٬٥٦١٬٨٣٤    ٨٬٥٦١٬٨٣٤                -               -ودائع العمالء بما في ذلك الودائع اإلسالمية للعمالء

          ١         ٨٩٬٨٤٠          ٩٠٬٢٠٥          ٩٠٬٢٠٥                -               -صكوك
١                  ٤١١٬٠٨٦       ٣٨٧٬٥٩٣       ٣٨٧٬٥٩٣                -               -سندات يورو متوسطة األجل

٣                    ١٩٬٦٣٥          ١٩٬٦٣٥          ١٩٬٦٣٥                -               -التزامات ثانوية
٢                    ٣٠٬٨٠٤          ٣٠٬٨٠٤                -                -         ٣٠٬٨٠٤القيمة العادلة السالبة للمشتقات

١٠٬٠٤١٬٣٦٠    ٩٬٩٨٤٬٧٣٦    ٩٬٩٥٣٬٩٣٢                -         ٣٠٬٨٠٤  

ألف لایر ُعماني

 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

مصنف 
بالقيمة 

العادلة من 
خالل األرباح أو 

الخسائر

مصنف 
بالقيمة 

العادلة من 
خالل الدخل 

الشامل اآلخر
التكلفة المهلكة

إجمالي 
القيمة 

الدفترية
 القيمة العادلة

المستوى

٣        ٧٨١٬٧٥٥        ٧٨١٬٧٥٥        ٧٨١٬٧٥٥                -               -نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
٢٬٣        ٨٨٠٬٢٢٣        ٨٦٩٬٨٠٤        ٨٠٥٬٧٢١          ١٥٬٣٢٨         ٤٨٬٧٥٥مستحق من البنوك

٣     ٩٬٠٢٨٬٤٥٠     ٨٬٨٧٨٬٠٤١     ٨٬٨٧٨٬٠٤١                -               -مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي
١٬٢٬٣     ١٬٤٦٩٬٩٥٨     ١٬٤٤٤٬٨٣٢     ١٬٢٧٤٬٦٩٦        ١٤٤٬٢٠٢         ٢٥٬٩٣٤استثمارات في أوراق مالية

٢          ٢٢٬٢٧٤          ٢٢٬٢٧٤                -                -         ٢٢٬٢٧٤القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
١٢٬١٨٢٬٦٦٠    ١١٬٩٩٦٬٧٠٦    ١١٬٧٤٠٬٢١٣        ١٥٩٬٥٣٠         ٩٦٬٩٦٣   

٣     ١٬١٨٠٬٢٦١     ١٬١٧٣٬٤٧٩     ١٬١٧٣٬٤٧٩                -               -ودائع من البنوك
٣     ٨٬٠٦٨٬٧١٦     ٨٬٠٤٣٬٦٦٦     ٨٬٠٤٣٬٦٦٦                -               -ودائع العمالء بما في ذلك الودائع اإلسالمية للعمالء

١          ٨٩٬٦٧٠          ٩٠٬٢٠٥          ٩٠٬٢٠٥                -               -صكوك
١        ٣٩٧٬٠٨١        ٣٨٥٬٤١٠        ٣٨٥٬٤١٠                -               -سندات يورو متوسطة األجل

٣          ٢٦٬١٨٠          ٢٦٬١٨٠          ٢٦٬١٨٠                -               -التزامات ثانوية
٢          ١٨٬٦٧٥          ١٨٬٦٧٥                -                -         ١٨٬٦٧٥القيمة العادلة السالبة للمشتقات

٩٬٧٨٠٬٥٨٣     ٩٬٧٣٧٬٦١٥     ٩٬٧١٨٬٩٤٠                -         ١٨٬٦٧٥     

بناء علــى منهجيــة التقييــم الموضحــة أدنــاه اعتبــر كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة أن القيــم العادلــة لكافــة األدوات الماليــة داخــل وخــارج الميزانيــة العموميــة  
كمــا فــي تاريــخ التقريــر ال تختلــف جوهريــا عن قيمتها الدفترية:



الصفحة ٣٣

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تابع معلومات القيمة العادلة ٢٦.

ألف لایر ُعماني

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

األصول
          ٣٩٬٠٨٩                  -            ٣٩٬٠٨٩              -مشتقات

           ٢٤٬٢٤٠              ٩٬٣٥٧                  -        ١٤٬٨٨٣حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

           ٧٣٬٠٢٤              ٢٬٧٠٩                  -        ٧٠٬٣١٥ حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
          ٦٠٬٣٩٥              ٣٬٢٨٣                  -        ٥٧٬١١٢الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

        ١٩٦٬٧٤٨            ١٥٬٣٤٩            ٣٩٬٠٨٩      ١٤٢٬٣١٠إجمالي األصول
االلتزامات

           ٣٠٬٨٠٤                  -            ٣٠٬٨٠٤              -مشتقات

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

األصول
           ٢٢٬٢٧٤                  -             ٢٢٬٢٧٤              -مشتقات

           ٢٥٬٩٣٤               ٨٬٧٩٤                  -         ١٧٬١٤٠حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

           ٨٤٬٧٢٤               ٣٬٥٢٧                  -         ٨١٬١٩٧حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
           ٥٩٬٤٧٨               ٤٬٣٦٩                  -         ٥٥٬١٠٩الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

          ١٩٢٬٤١٠             ١٦٬٦٩٠             ٢٢٬٢٧٤       ١٥٣٬٤٤٦إجمالي األصول
االلتزامات
           ١٨٬٦٧٥                  -             ١٨٬٦٧٥              -مشتقات

The following table demonstrate the movement of the Group’s lev

ألف لایر ُعماني

 كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

حقوق 
المساهمين 

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

الدين بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

اآلخر

حقوق 
المساهمين 

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة

اإلجمالي

           ٨٬٧٩٤١٦٬٦٩٠                 ٤٬٣٦٩                 ٣٬٥٢٧             في ١ يناير ٢٠٢٠
                    ٢                  -                     ٢              -أرباح محققة عند البيع

            (١٬٥٠١)                (٢٣٣)                (٤٥٦)            (٨١٢)ربح/ (خسارة) من التغير في القيمة العادلة
                ٨٩٦                  ٨٩٦                  -              -إضافات

(١٨٧)                 (١٠٤)                  (٨٣)                       -                   استبعادات ومستردات
(٥٤٩)                    -                      (٥٤٩)                     -                   انخفاض قيمة االستثمارات
(٦)                       -                         -                      (٦)                   فروق صرف العملة األجنبية

            ١٥٬٣٤٥            ٩٬٣٥٣               ٣٬٢٨٣               ٢٬٧٠٩

ألف لایر ُعماني

 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

حقوق 
المساهمين 

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

الدين بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

اآلخر

حقوق 
المساهمين 

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة

اإلجمالي

           ٨٬٨١٢٢٧٬٥١١                 ٧٬٩٣٧                 ١٠٬٧٦٢           في ١ يناير ٢٠١٩
                ٢١٨                  ٢١٨                  -              -أرباح محققة عند البيع

                ٥٤٦                (١١٩)                  ٣٧٤              ٢٩١ربح/ (خسارة) من التغير في القيمة العادلة
             ١٬٠٤٤               ١٬٠٤٤                  -              -إضافات

          (١٢٬٢٨٠)             (١٬١٥٤)             (٣٬٦٠٠)         (٧٬٥٢٦)استبعادات ومستردات
(٣٤٢)                    -                      (٣٤٢)                     -                   انخفاض قيمة االستثمارات
(٧)                         -                         -                   فروق صرف العملة األجنبية

١٦٬٦٩٠             ٨٬٧٩٤                 ٤٬٣٦٩                 ٣٬٥٢٧             في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

 يعرض الجدول التالي أصول المجموعة و التزاماتها المقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ اعداد التقارير



الصفحة ٣٤

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تابع معلومات القيمة العادلة ٢٦.

أرقام المقارنة٢٧.
تم إعادة تصنيف بعض األرقام المقابلة للعام ٢٠١٩ و ذلك بغرض موافقة طريقة عرض األرقام للسنة الحالية.  إعادة التصنيف لهذا الغرض لم تؤثر على 

مبالغ األرباح او حقوق المساهمين المعترف بها في فترات سابقة.

ال توجد تحويالت لألوراق المالية بين المستويات ١ و ٢ و ٣ خالل الفترة. عالوة على ذلك ، ال يوجد تغيير في األساليب المستخدمة للتقييم العادل 
لألوراق المالية من المستوى ٣ خالل الفترة.

اعتبارا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، تم تقييم ٣٩% (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٧٩%) من أسهم  حقــوق المســاهمين مــن المســتوى ٣ علــى أســاس التقييــم 
العــادل الــذي تــم تنفيــذه وفقا لطرق التقييم المناسبة استنادا إلى نهج الدخل (خصم التدفقات النقدية) و نهج السوق (باســتخدام األســعار أو 

غيرهــا مــن المعلومــات ذات الصلــة الناتجــة عــن معامــالت الســوق لكيانــات متطابقــة أو متشــابهة)، أو  أو نهــج التكلفــة أو مزيــج منهــا. 
تســتخدم المدخــالت غيــر القابلــة للمالحظــة لقيــاس القيمــة العادلــة إلــى الحــد الــذي ال تتوفــر فيــه مدخــالت قابلــة للمالحظــة ذات عالقــة، 

وذلــك باســتخدام أفضــل المعلومــات المتاحــة فــي هــذه الظــروف. وهــذه قــد تتضمــن البيانــات الخاصــة بالبنــوك وتراعــي جميــع المعلومــات 
حــول افتراضــات المشــاركين فــي الســوق والمتوفــرة بشــكل معقــول.

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م، تم تقييم ١٧% ( ٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٢١%) من  أســهم حقــوق المســاهمين مــن المســتوى ٣  علــى أســاس أحــدث 
قوائــم حســابات رأس المــال المتاحــة للشــركات المســتثمر فيهــا والمســتلمة مــن مــدراء الصناديــق المســتقلين فــي ٣١ مارس ٢٠٢٠م او 

في  تاريــخ الحــق وتــم تعديلهــا وفقــا للتدفقــات النقديــة الالحقــة حتــى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م  أو علــى أســاس صافــي قيــم األصــول المســتلمة 
مــن مــدراء الصناديــق المســتقلين فــي ٣١ مارس ٢٠٢٠م أو في تاريخ الحق.

تــم تقييــم اســتثمارات الديــون علــى أســاس القيمــة العادلــة. يســتند التقييــم إلــى معــدل (العائــد) للخصــم المعــدل وفقــا للمخاطــر مــع 
األخــذ فــي االعتبــار مجموعــة معقولــة مــن التقديــرات. مــن شــأن االنخفــاض الجوهــري فــي جــودة االئتمــان أن يــؤدي إلــى انخفــاض 
القيمــة العادلــة مــع زيــادة جوهريــة فــي الهامــش أعلــى مــن المعــدل الخالــي مــن المخاطــر والعكــس بالعكــس. تحتفــظ المجموعــة 

بمخصصــات كافيــة علــى االســتثمارات المذكــورة أعــاله اعتبــارا من تاريخ التقرير.
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