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 مسودة

 
  ش.م.ع.ع بنك العز اإلسالمي لمجلس إدارةالمختصرة المالية المرحلية  القوائمحول مراجعة تقرير 

 

 مقدمة

ا في كملبنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع )"البنك"(  ةالمرفق المرحلي المختصرالمالي  قائمة المركزراجعنا لقد 

والتدفقات النقدية ومصادر أموال الخيرات  والتغيرات في حقوق المالكينالدخل  ائموقو 7132مارس  13

المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات التفسيرية. إن مجلس الثالثة أشهر فترة لذات الصلة المختصرة المرحلية 

وفقا للسياسات المحاسبية المفصح المختصرة ض هذه القوائم المالية المرحلية اإلدارة مسؤول عن إعداد وعر

ستنادا االمختصرة المرحلية المالية  قوائمهذه ال عن التعبير عن نتيجةإن مسؤوليتنا هي . 7عنها باإليضاح رقم 

 ي قمنا به.تالمراجعة الإلى 

 نطاق المراجعة

 المرحلية المالية المعلومات مراجعة" المراجعة بمهام الخاص 7131 رقم الدولي للمعيار وفقا   مراجعتنا تمت لقد

 من فساراالست علىالمختصرة  المرحلية المالية القوائم مراجعة أعمال تشتمل. "للمنشأة المستقل المدقق قبل من

 إن. ىأخر إجراءات إلى باإلضافة تحليلية مراجعة إجراءات وتطبيق والمحاسبية المالية األمور عن المسؤولين

 الحصول من مكنناي ال وبالتالي الدولية التدقيق لمعايير وفقا   يتم الذي التدقيق نطاق عن كثيرا   يقل المراجعة نطاق

 فإننا يه،وعل. التدقيق أعمال خالل من تحديدها يمكن التي الهامة األمور بكافة علم على يجعلنا الذي التأكيد على

 .قيدقت رأي نبدي ال

 النتيجة

 المرحلية المالية القوائم بأن نعتقد يجعلنا ما علمنا إلى يتبادر لم فإنه المراجعة أعمال من به قمنا ما إلى استنادا  

ضاح ة المفصح عنها باإليالمحاسبيسياسات لل وفقا   الجوهرية، الجوانب كافة من معدة، غير المرفقةالمختصرة 

 .7رقم 

 

 

 

 

 [التاريخ]

  مسقط
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 المختصرة ةالمرحلي المالي المركز قائمة

 7132مارس  13 فيكما 
 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 7132 ديسمبر 13  7132 مارس 13  7112مارس  31  
 لاير عماني  عمانيلاير   لاير عماني إيضاحات 

        األصول

 3721512221  3127952291  3327332.44  البنك المركزي العمانينقد وأرصدة لدى 
 1722122215  7222792525  3722242121  مستحقات من بنوك
 9927552171  1921712115  2.24.12.47 1 وكالة باالستثمار 
 2129172311  1121732121  23273.27.7 1 ذمم مرابحة مدينة

 35121312217  39121112213  1.122.12133 9 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 
 3729112591  323192112  1421132242 2 مشاركة متناقصة

 127352721  121272113  2.3.2.11. 2 استثمارات

 129122911  122152222  323112113  ممتلكات ومعدات

 727722531  721932913  721112233  ملموسةغير  أصول

 729172211  721272395  .32731232 37 أصل ضريبة مؤجلة

 227172551  921312515  421322472  أخرى أصول

 15322122111  71127912971  34321332713   صولإجمالي األ

االلتزامات وحقوق ملكية أصحححاح حسححابات االسححت مار 
     ملكية المالكينغير المقيدة وحقوق 

 

 

        االلتزامات
 122922913  1132171  -  مستحقات لبنوك

 7322112117  1925212111  7421412112  حسابات العمالء الجارية

 71122232212  31222222121  74423122134  عمالءباالستثمار للوكالة 

 922392213  121132321  ..22...2.  التزامات أخرى

 71925212551  32221352121  31123272311  االلتزاماتإجمالي 

 2129122521  1322112219  121412131. 5 أصحاح حسابات االست مار غير المقيدة حقوق ملكية

       المالكين حقوق ملكية

 31121112111  31121112111  11121112111  رأس المال 

 7512121  7512121  .2.4..7  احتياطي قانوني 

 (212111)  (132119)  (..1323)  احتياطي القيمة العادلة
 (3521532113)  (3929932791)  (1.22712747)  خسائر متراكمة

 5327112719  5122122239  .12111231.  المنسوبة للمالكينحقوق الملكية إجمالي 

أصحححححححاح حسححححححابات  وحقوق ملكية االلتزاماتإجمالي 
 71127912971  34321332713  االست مار غير المقيدة وحقوق ملكية المالكين

 
15322122111 

 12153  12159  121.1 1 صافي األصول للسهم

 2721112751  2123112111  2.23312372 31 االلتزامات واالرتباطات الطارئة

 وتم التوقيع عليها من جانب: 7132 أبريل 72من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ لمختصرة تم اعتماد القوائم المالية المرحلية ا

 

..................................   .................................... 

 التنفيذيرئيس ال  رئيس مجلس اإلدارة 
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 المختصرة ةالمرحلي الدخل قائمة

 )غير مدققة( 7132مارس  13الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

  
إلى  7112 يناير 1

  7112مارس  31
إلى  7132يناير  3

 7132مارس  13

 لاير عماني  لاير عماني إيضاح 
     

 729132929  323372.14  ستثمارإيرادات أنشطة التمويل واال

     
االستثمار قبل حصة البنك في  اتالعائدات لحاملي حساب

 الدخل كمضارب 
 

(7112341) 
 

(912951) 
 -  ...7.2  ربمضاحصة البنك في الدخل ك

  (1212343)  (912951) 

 721522113  321272333  حصة البنك في الدخل كمضارح ورح المال
     

 12721  1142177  إيرادات البنك من استثماراته
 7322121  .47.233  بالصافي -إيرادات أخرى 

  32.142213  722312271 
 (2712172)  (.727312.7)  وكالة باالستثمار مستحقة الدفعأرباح من 

 321112315  1..722112  صافي إيراد التشغيل
     

 (325112172)  (.122.1241)  مصروفات الموظفين
 (3192211)  (1.72121)  استهالك

 (3172972)  (1742212)  إطفاء أصول غير ملموسة

 (5312195)  (127132131)  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 (721112291)  (323132431)  إجمالي المصروفات

الخسارة قبل مخصص خسارة االنخفاض في القيمة 
 وضريبة الدخل

 
(4172234) 

 
(321112197) 

 (1312157)  (132.21.) 33 مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

 (321312511)  (123142214)  الخسارة قبل الضريبة

 3712111  21722.1 37 الدخلضريبة 

 (327112511)  (2332.31)  الخسارة للفترة

 (12113)  (12111) 31 خسارة السهم 
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 المختصرة  ةالمرحليالكين الم ملكية حقوق في التغيرات قائمة

 )غير مدققة( 7132مارس  13

  قانوني احتياطي  المال رأس 

احتياطي القيمة 
 اإلجمالي  خسائر متراكمة  العادلة

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

          

 5327112719  (3521532113)  (212111)  7512121  31121112111  7132يناير  3الرصيد في 

 (2112113)  (2112113)  -  -  - خسارة الفترة

 312111  -  312111  -  - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 .12111231.  (1.22712747)  (..1323)  .2.4..7  11121112111 )غير مدقق( 7112مارس  31الرصيد في 

          

 5921192215  (3127922179)  (122512)  7512121  31121112111  7132يناير  3الرصيد كما في 

 (327112511)  (327112511)  -  -  - خسارة الفترة

 992593  -  992593  -  - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 5122122239  (3929932791)  (132119)  7512121  31121112111 )غير مدقق( 7132مارس  13الرصيد في 

          

 5122122239  (3929932791)  (132119)  7512121  31121112111 )غير مدقق( 7132أبريل  3الرصيد في 

 (121112127)  (121112127)  -  -  - خسارة الفترة

 (772115)  -  (772115)  -  - لالستثماراتاحتياطي القيمة العادلة 

 5327112719  (3521532113)  (212111)  7512121  31121112111 )مدقق(7132ديسمبر  13الرصيد في 
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 المختصرةالمرحلية  النقدية التدفقات قائمة

 )غير مدققة( 7132مارس  13

 

إلى  7114يناير  1
  7112مارس  31

إلى  7132يناير  3
 7132مارس  13

 لاير عماني  لاير عماني 

    أنشطة التشغيل 

 (321312511)  (123142214) ضريبةالقبل  الخسارة

    :لبنود التاليةتعديالت ل

 3192211  1.72121 استهالك 

 3172972  1742212 إطفاء

 1312157  132.21. مخصص انخفاض القيمة

 (2772352)  (.7.32.1) الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

    صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

 (125312211)  (2121..7324) وكالة باالستثمار

 (1512711)  (172.112733) ذمم مرابحة مدينة
 (7122122111)  (.22413211) إجارة منتهية بالتمليك –أصول إجارة 

 (122191)  (321242371) مشاركة متناقصة
 (721122923)  (33427.1) أصول أخرى

 3123512137  323312171 الحسابات الجارية للعمالء

 7725122115  4121112311 وكالة باالستثمار للعمالء 
 9922111  3272321.2 االلتزامات األخرى

 3122222121  1221732414 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

 123152113  3423242731 أنشطة التشغيل الناتج منصافي النقد 

    أنشطة االست مار

 321222331  (2312233) بالصافي - العادلة من خالل حقوق الملكيةأصول مالية بالقيمة 
 (3192179)  (2121..) شراء ممتلكات ومعدات

 (12771)  313 صول غير ملموسةأل إضافات

 1232521  (312111.) الناتج من أنشطة االست مار)المستخدم في(/ صافي النقد 
    

 3123912199  3121342771 النقد  في النقد وما يعادلصافي الزيادة 

 1927152213  3121.421.3 بداية الفترة في  النقد النقد وما يعادل

 1921152952  .242237231 النقد في نهاية الفترة النقد وما يعادل

    النقد في نهاية الفترة على: النقد وما يعادل يشتمل
    

 721112119  321212.31 نقد بالخزينة
البندك المركزي العمداني )بداسدددددددتبعاد الوديعة الرأس مالية أرصددددددددة لددى 

 3222512112  3123.323.3 وصافي وديعة عمان(
 323112133  2121..122 حسابات جارية لدى بنوك محلية

 11مسدددتحقات من بنوك ومؤسدددسدددات مالية ذات فترات اسدددتحقاق تقل عن 
 7921172522  312.222111 يوما

 (1132171)  - يوما 11مالية ذات فترات استحقاق تقل عن مستحقات لبنوك ومؤسسات 

 242237231.  1921152952 
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 مصادر واستخدامات أموال الخيرات  قائمة
 )غير مدققة( 7132مارس  13

  

 7114يناير  1
مارس  31إلى 

7112  

 7132يناير  3
مارس  13إلى 

7132 

 لاير عماني  لاير عماني  

     مصادر أموال الخيرات
     

 12257  122.13  غير موزعة في بداية الفترة اتأموال خير
 32175  12.43  رسوم تأخير في الدفع مستلمة من عمالء

 -  .3221  اإلسالمية الشريعة متوافق معمصادرة إيراد غير 

 92231  7.2123  إجمالي مصادر األموال نهاية الفترة

     
     استخدامات أموال الخيرات

     

 (12257)  (122.13)  جمعيات األعمال الخيرية

 (12257)  (122.13)  إجمالي استخدامات األموال خالل الفترة

 32175  112471  أموال خيرات غير موزعة في نهاية الفترة
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )غير مدققة( 7132مارس  13

2 
 

 الرئيسية األنشطةو التأسيس 1

للقيام بمزاولة األعمال المصرفية  سلطنة عمان )"عمان"( كشركة مساهمة عامة في ("البنك") بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع تأسيس تم
سالمية لمزاولة األعمال المصرفية اإلأصدر البنك المركزي العماني )"البنك المركزي"( ترخيصا للبنك . وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية

 سبعة) عوفر سبعةكان للبنك  7132مارس  13كما في . 7131سبتمبر  11بدأ البنك عملياته التجارية في و 7131سبتمبر  9بتاريخ 
 . (7132ديسمبر  13فروع في 

رابحة التمويل من خالل مختلف األدوات اإلسالمية مثل المالتي تتضمن قبول ودائع العمالء وتقديم يقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفية 
منتجات األخرى حسب التعريف الوارد في إطار العمل التنظيمي للبنوك اإلسالمية الصادر من البنك المركزي والمضاربة واإلجارة وال

 .وتم إدراج أسهمه في سوق مسقط لألوراق المالية روي، مسقط 337الرمز البريدي  291قر المسجل للبنك هو ص.ب الم. العماني

 بادئ الشريعةبم ة البنكالتزام أنشطالقيام بالتأكد من شرعية الرقابة المجلس ل عهدأعمال البنك ينظمها البنك المركزي العماني بينما ي
 . اإلسالمية

سجل خسائر في السنوات األولى. نتيجة لذلك فإن الحد األدنى  فقدتوقع له كما هو مو 7131سبتمبر  11التجارية في بدأ البنك عملياته 
مليون لاير عماني وهو اشتراط البنك المركزي العماني. يقوم البنك بوضع استراتيجية مناسبة  311من رأس مال البنك يقل عن 

 المنصوص عليه.لرأس المال الحد األدنى متطلبات لاللتزام ب

  السياسات المحاسبية الهامةأساس اإلعداد و 7

 أساس اإلعداد 7/1

ما لألغراض المحاسبية. ب المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئةعن يتبع البنك معايير المحاسبة المالية الصادرة 
نك ، يستخدم البالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئةمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن يتماشى مع متطلبات 

 .ذات الصلة لتقارير الماليةل الدولية لمعاييرباالواردة الموجهات 

سبة المحا هيئةعن صادرة معايير المحاسبة المالية ال ضمنحول التقارير المرحلية المنفصلة في غياب معايير المحاسبة المالية 
وفقا  7132مارس  13المالية المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  القوائمتم إعداد  والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

ول بها. ال المالية المرحلية" ولوائح البنك المركزي العماني المعم اريرقتال" - 11للموجهات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
نبا إلى جالمالية السنوية ويجب أن تقرأ  القوائمالمالية المرحلية المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في  القوائمتحتوي 
 مارس 13. إضافة إلى ذلك فإن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في 7132ديسمبر  13المالية السنوية للبنك كما في  القوائممع  جنب

 .7132ديسمبر  73ال تشير بالضرورة إلى النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  7132

من  راجهاستخالمالية المرحلية. أرقام المقارنة بالنسبة لقائمة المركز المالي المختصر الموحد تم ا القوائمتتم مراجعة وليس تدقيق 
لقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات كما تم استخراج أرقام المقارنة  7132ديسمبر  13المالية المدققة للسنة المنتهية في  القوائم

المختصرة من المعلومات المالية المرحلية المختصرة المراجعة للفترة المنتهية  اتفي حقوق المالكين ومصادر استخدامات أموال الخير
 .7132مارس  13في 

 أساس القياس 7/7

من  ةتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا األصول المالية التي تم تصنيفها بالقيمة العادل
 خالل حقوق الملكية والتي تقاس بالقيمة العادلة.

 العملة العملية وعملة العرض للبنك. اللاير العماني يعادل ألف بيسة. تم عرض البيانات المالية المرحلية المختصرة باللاير العماني وهو

 السياسات المحاسبية الهامة 7/3

ة يالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة تنسجم مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنو
إطار العمل المفاهيمي الجديد والمعدل ومعايير المحاسبة المالية والتي تم إعدادها وفقا فيما عدا  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

ر . بالنسبة لألمور التي ال تغطيها معاييالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئةعن لمعايير المحاسبة المالية الصادرة 
ك متضمنة "التقارير المالية المرحلية" يستخدم البن المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئةعن المحاسبة المالية الصادرة 

 المعيار الدولي للتقارير المالية.

 التقديرات المحاسبية  7/3

هي تصرة المخلمرحلية األساس والطرق المستخدمة للتقديرات المحاسبية الحرجة واألحكام التي تم تبنيها في إعداد المعلومات المالية ا
 .7132ديسمبر  13نفس تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للبنك للسنة المنتهية في

 إدارة المخاطر المالية 7/1

 13 هدف وسياسات إدارة المخاطر المالية التي تبناها البنك تنسجم مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في
 .7132ديسمبر 



 
 ش.م.ع.عبنك العز اإلسالمي 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )غير مدققة( 7132مارس  13

5 
 

 ست ماراالبالوكالة  3

 
 )غير مدققة(

 7132مارس  13
 )غير مدققة(

 7132مارس  13
 )مدققة(

 7132ديسمبر  13
 إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
          

 9925122115 9925122115 - 1921572522 1921572522 - 5129192925 5129192925 - باالستثماروكالة 
 (9952121) (9952121) - (1912571) (1912571) - (5712212) (5712212) - ناقصا: مخصص جماعي
 - - - - - - (112111) (112111) - ناقصا: مخصص محدد

 - 2122112527 2122112527 - 1921712115 1921712115 - 9927552171 9927552171 

 المرابحة المدينةذمم  3

 
 )غير مدققة(

 7132مارس  13
 )غير مدققة(

 7132مارس  13
 )مدققة(

 7132 ديسمبر 13
 إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي 
 لاير عماني لاير عماني عمانيلاير  لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
          

 2721112113 2721112113 - 9721172151 9721172151 - 5221232251 5221232251 - ذمم المرابحة المدينة
 (3121112231) (3121112231) - (221792952) (221792952) - (3321732132) (3321732132) - ناقصا: ربح مؤجل

 (321212271) (321212271) - (2592119) (2592119) - (327172221) (327172221) - ناقصا: مخصص جماعي
 (712112) (712112) - - - - (952137) (952137) - ناقصا: مخصص محدد
 (151) (151) - - - - (119) (119) - ناقصا ربح احتياطي 

 2129172311 2129172311 - 1121732121 1121732121 - 2127112757 2127112757 - صافي ذمم المرابحة المدينة

 منتهية بالتمليكإجارة  -إجارة أصول  1

 
 )غير مدققة(

 7132مارس  13
 )غير مدققة(

 7132مارس  13
 )مدققة(

 7132ديسمبر  13
 إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني عماني لاير لاير عماني 

          مباني
          التكلفة

 31322212115 31322212115 - 31322212115 31322212115 - 71225112192 71225112192 - في بداية الفترة/ السنة
 5121252111 5121252111  1321312917 1321312917 - 7125122731 7125122731 - إضافات
 (221152317) (221152317) - (5952521) (5952521) - (925112151) (925112151) - تصرفات

 71225112192 71225112192 - 32722752112 32722752112 - 77922222923 77922222923 - في نهاية الفترة/ السنة
          

          اإلهالك
 3121312931 3121312931 - 3121312931 3121312931 - 1121112112 1121112112 - في بداية الفترة/ السنة
 7127212221 7127212221 - 521192271 521192271 - 3121152121 3121152121 - مصروف الفترة/ السنة

 (221152317) (221152317) - (5952521) (5952521) - (925112151) (925112151) - تصرفات
 1121112112 1121112112 - 7329232721 7329232721 - 1525192127 1525192127 - في نهاية الفترة/ السنة

 



 
 ش.م.ع.عبنك العز اإلسالمي 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )غير مدققة( 7132مارس  13

1 
 

 )تابع( إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة  1

 

 )غير مدققة(
 7132مارس  13

 )غير مدققة(
 7132مارس  13

 )مدققة(
 7132ديسمبر  13

 إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

          مخصص االنخفاض في القيمة

 321232211 321232211 - 321232211 321232211 - 723152211 723152211 - في بداية الفترة/ السنة

 2122111 2122111 - 7122191 7122191 - 7112292 7112292 - مكون خالل الفترة/ السنة

 723152211 723152211 - 329212221 329212221 - 721112111 721112111 - في نهاية الفترة/ السنة

 32921912232 32921912232 - 31129152111 31129152111 - 35129732771 35129732771 - صافي القيمة الدفترية

          

          آالت وماكينات

 3121112111 3121112111 - 3121112111 3121112111 - 3727212111 3727212111 - في بداية الفترة/ السنة

 - - - - - - - - - إضافات

 (723222222) (723222222) - (723222222) (723222222) - - - - تصرفات

 3727212111 3727212111 - 3727212111 3727212111 - 3727212111 3727212111 - في نهاية الفترة/ السنة

          

          اإلهالك

 9222529 9222529 - 9222529 9222529 - 123392511 123392511 - في بداية الفترة/ السنة

 722192279 722192279 - 1132529 1132529 - 325112291 325112291 - الفترة/ السنةمصروف 

 (3222222) (3222222) - (3222222) (3222222) - - - - تصرفات

 123392511 123392511 - 321372151 321372151 - 121312951 121312951 - في نهاية الفترة/ السنة

          

          مخصص انخفاض القيمة

 212315 212315 - 212315 212315 - 132129 132129 - في بداية الفترة/ السنة

 132722 132722 - 112139 112139 - (352112) (352112) - مكون/ )مفرج عنه( خالل الفترة/ السنة

 132129 132129 - 3112931 3112931 - 212115 212115 - في نهاية الفترة/ السنة

 121922179 121922179 - 3125132212 3125132212 - 227212137 227212137 - الدفتريةصافي القيمة 

          

          اإلجمالي

 77121222251 77121222251 - 32121172721 32121172721 - 71521712171 71521712171 - التكلفة

 (1121992171) (1121992171) - (7725212197) (7725212197) - (1122292999) (1122292999) - ناقصا: إهالك متراكم

 (721722217) (721722217) - (322212322) (322212322) - (723312322) (723312322) - ناقصا: مخصص جماعي

 (3272232) (3272232) - - - - (1952221) (1952221) - ناقصا: مخصص محدد

 35121312217 35121312217 - 39121112213 39121112213 - 31322132911 31322132911 - صافي القيمة الدفترية



 
 ش.م.ع.عبنك العز اإلسالمي 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )غير مدققة( 7132مارس  13

31 
 

 مشاركة متناقصة 4

 
 )غير مدققة(

 7112مارس  31
 )غير مدققة(

 7132مارس  13
 )مدققة(

 7132ديسمبر  13
 إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني عمانيلاير  
          

 3722112321 3722112321 - 323922122 323922122 - 14221423.1 14221423.1 - مشاركة متناقصة
 (3722113) (3722113) - (332923) (332923) - (7112213) (7112213) - ناقصا: مخصص جماعي 

 - 1421132242 1421132242 - 323192112 323192112 - 3729112591 3729112591 

 است مارات 2

 
 )غير مدققة(

 7112مارس  31
 )غير مدققة(

 7132مارس  13
 )مدققة(

 7132ديسمبر  13

 تمويل ذاتي 
تمويل 
 تمويل ذاتي إجمالي مشترك

تمويل 
 تمويل ذاتي إجمالي مشترك

تمويل 
 إجمالي مشترك

 لاير عماني 
لاير 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني عماني
استثمارات مدرجة مصنفة بالقيمة عادلة من خالل 

          حقوق الملكية
 صكوك إقليمية مدرجة 

 عماني لاير 121112172)التكلفة بمبلغ 
مارس  13في لاير عماني  929512992و

 13لاير عماني في  927292131ومبلغ  7139
 221112212 - 221112212 121112113 - 121112113 223212731 - 223212731 (7139ديسمبر 

 أسهم إقليمية مدرجة 
وال شيء لاير عماني،  1212111)التكلفة بمبلغ 

لاير  1192131مبلغ و، 7139مارس  13في 
 721512115 - 721512115 1212111 - 1212111 724112711 - 724112711 (7139ديسمبر  13عماني في 

 (222111) - (222111) - - - (222131) - (222131) ناقصا: خسارة انخفاض القيمة

 .2.3.2.11 - .2.3.2.11 121272113 - 121272113 127352721 - 127352721 



 
 بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 ئم المالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول القوا
 7132مارس  13

33 
 

 حقوق ملكية أصحاح حسابات االست مار غير المقيدة . 
 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 7132ديسمبر  13   7132مارس  13   7112مارس  31 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 2129312112  1322112219  121412131. حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

 322157  -  - احتياطي موازنة الربح
 -  -  - احتياطي مخاطر االستثمار

 .121412131  1322112219  2129122521 

      حسح النوع

 2721532311  1121972129  ..2.244127 توفير حسابات

 329992212  329132221  12.112734 ودائع ألجل

 .121412131  1322112219  2129122521 

مع أموال البنك لالستثمار ال يتم منح أولوية ألي طرف تم خلط األموال المستلمة من أصحاب حسابات االستثمار حيث أنه ي
لم يتم التخصيص الحتياطي موازنة الربح واحتياطي مخاطر االستثمار بغرض  .وتوزيع األرباحألغراض االستثمار 

 .المحافظة على الدفع الصحي ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

 صافي األصول للسهم .

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 7132ديسمبر  13   7132مارس  13   7132مارس  13 

 لاير عماني  لاير عماني  عمانيلاير  

      
 5327112719  5122122239  5129312135 صافي األصول )لاير عماني(

 3211121112111  3211121112111  3211121112111 عدد األسهم في تاريخ التقرير

 12153  12159  12153 صافي األصول للسهم )لاير عماني(

 حقوق ملكية المساهمين في تاريخ التقرير على عدد األسهم القائمة.يحتسب صافي األصول للسهم بقسمة 

 لعرضيةاالرتباطات وااللتزامات ا 11

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 7132ديسمبر  13   7132مارس  13   7112مارس  31 
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 1122112297  1121212115  3123322717 خطابات ضمان

 3322722111  729132513  21332111. اعتمادات مستندية

 7122532755  1521112111  3.23112111 ارتباطات تمويل غير قابلة لإللغاء

 2.23312372  2123112111  2721112751 



 
 بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 ئم المالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول القوا
 7132مارس  13

37 
 

 الحركة في مخصص انخفاض القيمة 33

 

وكالة 
 باالست مار

ذمم مرابحة 
 مدينة

منتهية إجارة 
 بالتمليك

مشاركة 
 اإلجمالي أخرى متناقصة

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

       7112مارس  31

 7..3211.2 72723. 1742311 .72711271 121.72274 11.2323 المخصص في بداية الفترة

على أساس  -مصروف الفترة
 1.22.41 412 212313 42143. .14.213 7442737 المحفظة

على أساس  -مصروف الفترة
 74.2134 112111 - 2331..1 7.2114 312111 محدد

على أساس  -مفرج عنه للفترة 
 (132331) (11) - (1323.4) - - محدد

 32.132.47 32.71. 7112213 723272.34 127.122.1 132214. المخصص في نهاية الفترة

       احتياطي الربح:الحركة في 

 112.34 112343 - - 3.3 - احتياطي الربح في بداية الفترة
 .1.234 1.2334 - - 77 - مفرج عنه للدخل

 332313 .332.1 - - 311 - احتياطي الربح في تاريخ التقرير

       

إجمالي المخصص واحتياطي 
 32.3.2724 1722.37 7112213 723272.34 127.121.4 132214. الربح في نهاية الفترة

       

 
وكالة 

 باالستثمار
ذمم مرابحة 

 مدينة
إجارة منتهية 

 بالتمليك

مشاركة 
 اإلجمالي أخرى متناقصة

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

       7132مارس  13

 721712273 22572 312231 321732112 2752212 7992253 المخصص في بداية الفترة

على أساس  -مصروف الفترة
 1312157 32729 123 7922721 922211 152315 المحفظة

على أساس  -مفرج عنه للفترة 
 - - - - - - محدد

 725112311 12117 332923 322212322 2592119 1912571 المخصص في نهاية الفترة

       الحركة في احتياطي الربح:

 - - - - - - احتياطي الربح في بداية الفترة
 - - - - - - مفرج عنه للدخل

 - - - - - - احتياطي الربح في تاريخ التقرير

       

إجمالي المخصص واحتياطي 
 725112311 12117 332923 322212322 2592119 1912571 الربح في نهاية الفترة

 الضريبة 17
 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 7132ديسمبر  13   7132مارس  13   7112مارس  31 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      

 -  -  - الضريبة الحالية

 9112912  3712111  21722.1 الضريبة المؤجلة

 21722.1  3712111  9112912 

      المؤجلة الضريبة

 321172395  321172395  7213724.3 في بداية الفترة / السنة

 9112912  3712111  21722.1 مخصص مكون خالل الفترة / السنة

 729172211  721272395  .32731232 في نهاية الفترة / السنة



 
 بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 ئم المالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول القوا
 7132مارس  13

31 
 

 الضريبة )تابع( 17

(. ألغراض تحديد النتائج الضريبية للفترة تمت تسوية 7132في  %37) %39المعدل الضريبي المطبق على البنك هو 
الخسارة المحاسبية ألغراض الضريبة. تتضمن التسوية الضريبية بنود تتعلق بكل من الدخل والمصروف. تستند التسويات 

أعلن البنك عن خسارة خاضعة للضريبة. لذا فإن المعدل الضريبي  على الفهم الحالي لقوانين الضريبة واللوائح والممارسات.
 معدل الضريبة الفعلي نظرا لوجود الخسارة الضريبية.المطبق هو ال شيء. ال يمكن تحديد متوسط 

قام البنك بتحديد الخسائر الخاضعة للضريبة التالية للقيام بمقاصتها في مقابل األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة والتي 
 يجب استغاللها قبل انتهاء مدتها.

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 7132ديسمبر  13   7132مارس  13   7112مارس  31 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      

 129252915  129252915  .3214.211 )معلنة( 7135ديسمبر  13متاحة حتى 
 229112255  229112255  ..2213322 )معلنة( 7131ديسمبر  13متاحة حتى 
 222252173  222252173  4242.2.71 )معلنة( 7171ديسمبر  13متاحة حتى 

 929952129  929952129  1211.2321 )مقدرة( 7173ديسمبر  13متاحة حتى 

من قبل السلطات الضريبية. ال زال البنك بانتظار لوائح التمويل اإلسالمي ضريبي ربط عد االنتهاء من أي عمليات لم يتم ب
فقد  اللوائح الحالية التي تحكم الضريبة في سلطنة عمانذات الصلة بالمعالجة الضريبية لمختلف المنتجات. لذا واستنادا إلى 

تم تسجيل أصل ضريبي مؤجل خاص بالخسائر الخاضعة للضريبة عن فروق التوقيت الناشئة على الممتلكات والمعدات 
 واألصول غير الملموسة في هذه القوائم المالية.

 الخسارة للسهم 13
 مدققة(غير )  )غير مدققة( 
 7132مارس  13  7112مارس  31 

 لاير عماني  لاير عماني 

    
 (327112511)  (3232.31) الخسارة المنسوبة للمساهمين )لاير عماني(

 3211121112111  1211121112111 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 (12113)  (12111) أساسية ومخففة )لاير عماني( -الخسارة للسهم 

للسهم تمت تسوية متوسط العدد المرجح لألسهم المصدرة لتحمل تحويل جميع األسهم العادية ألغراض احتساب الخسارة 
التي يحتمل أن تكون مخففة. وحيث أنه ليست هناك أسهم مخففة محتملة فإن الخسارة المخففة للسهم قد اعتبرت على أنها 

 مطابقة لخسارة السهم.



 
 بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 7132مارس  13

31 
 

 األطراف ذات العالقةمعامالت  13

ليها أو عالمشتركة عليها أو تتم السيطرة  ونها أو يسيطرونيملكوالكيانات التي وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة البنك ين هماستتضمن األطراف ذات العالقة كبار الم
 ممارسة نفوذ هام عليها من قبلهم أو الشركات المنتسبة لهم بسبب المساهمة المشتركة مع البنك وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية.

 :التالي النحوكانت على  تاريخ التقريرفي األطراف ذات العالقة األرصدة الهامة مع 

 اإلجمالي أطراف أخرى ذات عالقة أعضاء مجلس اإلدارة 

 
مارس  31

7112 
مارس  13

7132 
ديسمبر  13

7132 
مارس  31

7112 
مارس  13

7132 
ديسمبر  13

7132 
مارس  31

7112 
مارس  13

7132 
ديسمبر  13

7132 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

          األصول
 223112712 722112111 423112111 223112712 722112111 423112111 - - - وكالة باالستثمار

 1912513 752517 212312 1912513 752517 212312 - - - ذمم مرابحة مدينة
إجارة منتهية  -أصول إجارة 

 1512191 9712191 1.221.3 1512191 9712191 1.221.3 - - - بالتمليك

 112255 212115 132213 112125 232311 332333 22171 52791 112311 أصول أخرى

 112311 52791 22171 221112233 127312111 221122521 221442113 127352951 221312311 

          االلتزامات
 323722531 727392175 321712.13 321512275 723112779 ..3211124 122357 592211 1.2743 حساب جاري

 792111 792111 1712111 792111 792111 1712111 - - - وكالة باالستثمار لعمالء
 1.2743 592211 122357 3217424.. 723992779 323312275 321312.13 727112175 323932531 

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
 2252177 912251 .1.231. 2252177 912251 .1.231. - - - االستثمار غير المقيدة

 321522239 - 1231.21.1 321522239 - 123132411 - - 32141 التزامات وارتباطات طارئة
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 العالقة )تابع(معامالت األطراف ذات  13

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة المضمنة في بيان الدخل على النحو التالي:

إلى  7112يناير  1 
  7112مارس  31

إلى  7132يناير  3
 7132مارس  13

 لاير عماني  لاير عماني 
    اإليرادات

 122252  22111. إيرادات أنشطة تمويل واستثمار
 72113  7.2414 إيرادات أخرى

 1742412  112322 

    
إلى  7112يناير  1 

  7112مارس  31
إلى  7132يناير  3

 7132مارس  13

 لاير عماني  لاير عماني 
    المصروفات

 2  313 العائد على أصحاب حسابات االستثمار قبل حصة البنك كمضارب
 55  313 ربح عن وكالة باالستثمار مستحق الدفع

 772211  772271 اإلدارةمصروفات مجلس 
 392111  2442. مصروفات مجلس الرقابة الشرعية

 7192322  7222221 مصروفات أخرى

 3112221  1112129 

 المكافآت المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة على النحو التالي:

إلى  7112يناير  1 
  7112مارس  31

إلى  7132يناير  3
 7132مارس  13

 عمانيلاير   لاير عماني 
    

 7222971  7722114 رواتب وعالوات
 12119  42377 منافع نهاية الخدمة 

 733233.  7232121 

 القطاعية المعلومات 11

يتم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للبنك. ألغراض إدارة األداء فالبنك منظم في ثالثة قطاعات 
 والخدمات على النحو التالي:استنادا إلى المنتجات 

األعمال المصرفية بالتجزئة وهي تتضمن ودائع العمالء وتمويل التجزئة لحسابات االستثمار غير المقيدة وبطاقات االئتمان 
 واألعمال المصرفية العامة.

ل خدمات تموياألعمال المصرفية للشركات وهي تتضمن ودائع وتمويل للشركات والعمالء من المؤسسات بجانب تقديم 
 التجارة.

 الخزينة وهي تتضمن الودائع لدى مؤسسات مالية وإدارة محفظة االستثمار التي يملكها البنك.

 يتم تقييم أداء البنك بناء على الربح بعد الضريبة. 
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 المعلومات القطاعية )تابع( 11

 اإلجمالي أخرى الخزينة الشركات التجزئة 7112مارس  31

 عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير 

      

 1..722112 - 1.721.3 121142.14 123212.31 التشغيل إيراد صافي

 (132.21.) - (7.2711) (11.2.13) (7412.12) مخصص انخفاض القيمة

 (2332.31) 21722.1 (.74213) (3112247) (1211.2311) (الخسارة)الربح/  صافي

 34321332713 2711..4121 372.112311 12327.12721 1.423132313 األصول إجمالي

 وحقوق االلتزامات إجمالي
 حسابات أصحاح ملكية

 3.321332.34 ..22...2. - .74.24.1212 11123432141 المقيدة غير االست مار

      
 اإلجمالي أخرى الخزينة الشركات التجزئة 7132 ديسمبر 13

 عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير 

      

 521232127 - 2352172 325212191 221172953 التشغيل إيراد صافي

 (322792723) - (222111) (2152792) (1312959) مخصص انخفاض القيمة
 (122712112) (392113) (1212921) 9912732 (122112237) (الخسارة)الربح/  صافي

 15322122111 7222352991 1325292133 31125152139 32121712979 األصول إجمالي

 وحقوق االلتزامات إجمالي
 حسابات أصحاب ملكية

 11121132192 922172151 122922913 71925532911 5923712219 المقيدة غير االستثمار

      
 اإلجمالي أخرى الخزينة الشركات التجزئة 7132مارس  13

 عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير 

      

 321112315 - 3312211 1132221 321522512 التشغيل إيراد صافي

 (1312157) - - (3222972) (7122599) مخصص انخفاض القيمة
 (327112511) (721122392) (72519) 2712312 132151 (الخسارة)الربح/  صافي

 71127912971 1721932251 1323172311 31122272515 37223172512 األصول إجمالي

 وحقوق االلتزامات إجمالي
 حسابات أصحاب ملكية

 71129272519 921232371 1132171 31521152311 9922172775 المقيدة غير االستثمار
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  14

مقاربة لقيمها  31المفصح عنها في الجدول أدناه واإليضاح رقم  القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية، بخالف تلك
 الدفترية.

االلتزامات المالية متوسطة وطويلة األجل األساسية للبنك هي األموال المقترضة. القيم العادلة لهذه االلتزامات المالية ال 
زامات على مدى فترة كل ستة أشهر اعتمادا تختلف اختالفا كبيرا عن قيمها الدفترية حيث أنه يتم إعادة تسعير هذه االلت

على أحكام وشروط األداة كما أن الهوامش المطبقة الناتجة مقاربة التوزيعات المتداولة التي ستنطبق على قروض ذوات 
 استحقاقات مماثلة.

 ة في معاملة تجاريةالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله مبادلة أصل أو سداد التزام بين أطراف مطلعة وراغب
 حرة. 

القيمة العادلة لألوراق المالية/ الصكوك المدرجة يتم استخراجها من األسعار المدرجة بالسوق في أسواق نشطة، لو كانت 
متوفرة. بالنسبة لألوراق المالية والصكوك غير المدرجة يستخدم البنك الترتيب التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة 

 المالية باستخدام تقنية التقييم. لألدوات

 األسعار المدرجة )غير المعدلة( في السوق النشطة ألصول أو التزامات مالية مطابقة. :1المستوى 

تقنيات أخرى تتم فيها مالحظة جميع المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة المسجلة سواء بصورة : 7المستوى 
 مباشرة أو غير مباشرة.

 القيمة العادلة المسجلة التي ال تعتمد على بيانات يمكن مالحظتها.تقنيات تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على : 3مستوى ال

 مارس: 13الجدول أدناه يوضح تحليال لألدوات المالية المسجلة ب القيمة العادلة حسب مستوى ترتيب القيمة العادلة في 

 المجموع (1المستوى ) (7المستوى ) (3المستوى ) 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     

 121152133 - 221292711 729212223 )غير مدققة( 7132مارس  13

 121272113 - 121112113 1212111 )غير مدققة( 7132مارس  13

 127352721 - 221112212 721322925 )مدققة( 7132ديسمبر  13

 3والمستوى  7والمستوى  1التحويالت بين المستوى 

من ترتيب  1كما أنه ليست هناك تحويالت إلى أو من المستوى  7والمستوى  3لم يتم إجراء تحويالت بين قياسات المستوى 
 قياس القيمة العادلة.
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 ملمح استحقاق األصول وااللتزامات 12

روف العادية والصعبة. للحد من هذه المخاطر قامت اإلدارة مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم تمكن البنك من مقابلة التزامات الدفع من جانبه عند حلول موعد استحقاقها في ظل كل من الظ
 مصادر تمويل متنوعة وتقوم بإدارة األصول بوضع السيولة في االعتبار ورصد موقف السيولة على نحو منتظم.بترتيب 

 استنادا إلى الفترات المتوقعة لتحويل النقد من تاريخ قائمة المركز المالي: 7132 مارس 13يلخص الجدول أدناه ملمح االستحقاق ألصول والتزامات البنك كما في  

 اإلجمالي  سنوات 1أك ر من   سنوات 1إلى  1من   أشهر لسنة  4من   أشهر 4إلى  1من   شهر 1حتى  
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

            األصول 

 3327332.44  .722227  -  -  -  .332.44273 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

 3722242121  -  -  -  -  3722242121 مستحقات من بنوك

 2.24.12.47  7124332211  .122237223  322412111  .3121312.1  123712311 وكالة باالستثمار

 23273.27.7  .2711211.  3321112232  172.722114  112.242112  7272.2373 ذمم مرابحة مدينة

 1.122.12133  .212273211  2227242122  7723772134  1.2.2321.7  123.42771 بالتمليكإجارة منتهية  -أصول إجارة 

 1421132242  3..721112  2.212.31.  .72314217  7211421.2  2117..1 مشاركة متناقصة

 2.3.2.11.  -  121422.71  22.121.4.  -  - استثمارات

 323112113  323112113  -  -  -  - ممتلكات ومعدات

 721112233  721112233  -  -  -  - أصول غير ملموسة

 .32731232  -  .32731232  -  -  - أصول ضريبة مؤجلة

 421322472  -  -  421322472  -  - أصول أخرى

 34321332713  112234227.4  133231122.1  .122131211  2333...4.2  421322313. إجمالي األصول

            وحقوق ملكية أصحاح حسابات االست مار وحقوق ملكية المساهمينااللتزامات 

 -  -  -  -  -  - مستحقات لبنوك

 7421412112  ..4213123  -  127332111  21122.31.  127332117 حسابات العمالء الجارية

 74423122134  332.1.2347  3121312311  .1142721221  2122372344  .132.13211 وكالة باالستثمار لعمالء

 ..22...2.  -  -  ..22...2.  -  - التزامات أخرى

 31123272311  2.11..3123  3121312311  .17123.3241  32.112311.  7121322771 إجمالي االلتزامات  

 121412131.  7123.123.3  .3122.1224  21142113.  21142113.  3212.2121 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

 .12111231.  .12111231.  -  -  -  - حقوق ملكية المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاح حسابات االست مار غير المقيدة 
 34321332713  13123112113  .242371214  17.24112227  321142341.  73211127.4 حقوق ملكية المساهمين

 -  (332.332712)  4221.32473  (2121112743)  (73214.2171)  .472177211 صافي الفجوة

   -  332.332712  (3321112344)  2..322.132  .472177211 صافي الفجوة التراكمية
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 )تابع( ملمح استحقاق األصول وااللتزامات 12

 النقد من تاريخ قائمة المركز المالي:استنادا إلى الفترات المتوقعة لتحويل  7132ديسمبر  13يلخص الجدول أدناه ملمح االستحقاق ألصول والتزامات البنك كما في 

 اإلجمالي  سنوات 9أكثر من   سنوات 9إلى  3من   أشهر لسنة  2من   أشهر 2إلى  3من   حتى شهر 
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

            األصول 

 3721512221  7222275  -  -  -  3727192112  البنك المركزي العمانينقد وأرصدة لدى 

 1722122215  -  -  -  -  1722122215 مستحقات من بنوك

 9927552171  122792111  3121212912  927112511  3121172711  3721152351 وكالة باالستثمار

 2129172311  221172212  1321322111  125322131  3129112192  321112911 ذمم مرابحة مدينة

 35121312217  2221132131  2129112311  7322722251  3123172122  329192225 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 

 3729112591  -  3129252221  327112115  2732121  112221 مشاركة متناقصة

 127352721  -  323212111  521192721  -  - استثمارات

 129122911  129122911  -  -  -  - ممتلكات ومعدات

 727722531  727722531  -  -  -  - أصول غير ملموسة

 729172211  -  729172211  -  -  - أصول ضريبة مؤجلة

 227172551  -  -  227172551  -  - أصول أخرى

 3.124342113  121112211.  13327232311  ..17213.24  3.24412111  4121712213 األصول إجمالي

            

            االلتزامات وحقوق ملكية أصحاح حسابات االست مار وحقوق ملكية المساهمين

 122922913  -  -  -  -  122922913 مستحقات لبنوك

 7322112117  927112599  -  123172259  221122315  121912711 حسابات العمالء الجارية

 71122232212  922712193  7529352125  31225512111  9221132712  125152117 لعمالءوكالة باالستثمار 

 922392213  -  -  922392213  -  - التزامات أخرى

 71925212551  3125212112  7529352125  33222512779  2927252111  3121792712 إجمالي االلتزامات  

 2129122521  3922112115  1321522117  221192115  222922911  127322155 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

 5327112719  5327112719  -  -  -  - حقوق ملكية المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاح حسابات االست مار غير المقيدة حقوق 
 3.124342113  ..1122.3.21  41211321.1  17327712123  212.712.32  1224312271 المساهمينملكية 

 -  (.7727.2232)  2327212721  (2721.423.1)  (77274123.4)  .37232.2.2 صافي الفجوة

 -  -  .7727.2232  (3..112.272)  71211321.7  .37232.2.2 صافي الفجوة التراكمية
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 معدل كفاية رأس المال .1

ويراقب متطلبات رأس المال لدى البنوك العاملة في سلطنة عمان عند تنفيذها لمتطلبات  البنك المركزي العمانييضع 
من  %31279بنسبة العماني من البنك أن يحتفظ بمعدل البنك المركزي بخصوص رأس المال حيث يطلب  1بازل 

 بنك في فئتين:إجمالي رأس المال إلى إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر. تم تحليل رأس المال النظامي لل

 : وهو يتضمن رأس المال االعتيادي واالحتياطي القانوني واألرباح المحتجزة.3رأس المال من الفئة 

 .القيمة العادلة: وهو رأس المال الذي يتضمن احتياطيات 7رأس المال من الفئة 

ركزي البنك المم بلوائح استغالل رأس المال ورصد االلتزا ةاستراتيجياتقوم لجنة األصول وااللتزامات بصياغة 
 في هذا الصدد.  العماني

معدل المخاطر لألصول، محسوبا وفقا لموجهات كفاية رأس المال للجنة بازل لإلشراف المصرفي وتعميمات البنك 
"رأس المال النظامي ومتطلبات تكوين إفصاحات  3331" وب.م 7المركزي العماني ب.م "موجهات حول بازل 

، متطلبات الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال للسنة هو 7131ديسمبر  13بدءا من  1ل رأس المال بموجب باز
متضمنا احتياطي  %372279)نسبة  %3279متضمنا احتياطي المحافظة على رأس المال بنسبة  31279%

 ( معدل كفاية رأس المال على النحو التالي:7132في سنة  %12279المحافظة على رأس المال بنسبة 

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 7132ديسمبر  13  7132مارس  13  7112مارس  31 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

      

 2221732131  5127232111  2121332134 (3)ح م م ف  3حقوق الملكية المشتركة الفئة 

 -  -  - 3إضافة إلى الفئة 

 2221732131  5127232111  2121332134 3الفئة 

 122112171  722912115  323742172 7الفئة 

 5127712511  5121732115  2.231.2743 إجمالي رأس المال النظامي

      األصول المرجحة بالمخاطر

 11322312171  73125122275  ..33.232121 مخاطر االئتمان

 3323912111  3321372911  2211112111 مخاطر السوق

 3121732715  7122232921  1421312113 المخاطر التشغيلية

 17227532723  79729712255  327241421.1 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

      معدل كفاية رأس المال
معبر عنه كنسبة  (3الفئة )حقوق الملكية المشتركة 

 %71219  %13221  %71213 مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
معبر عنه كنسبة  (7الفئة )حقوق الملكية المشتركة 

 %3232  %3211  %.121 مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

معبر عنه كنسبة مئوية من النظامي رأس المال 
 %71293  %17255  %71237 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

 المالمتطلبات الحد األدنى لرأس 

وكما هو متوقع له أعلن عن خسائر في السنوات األولى. نتيجة  7131سبتمبر  11بدأ البنك عملياته التجارية في 
مليون لاير عماني وهو اشتراط البنك المركزي العماني.  311لذلك فإن الحد األدنى من رأس مال البنك يقل عن 
نك رأس اعتمد مساهمو البرأس المال. لاألدنى المنصوص عليه يقوم البنك بوضع استراتيجية مناسبة لاللتزام بالحد 

بإصدار صكوك مضاربة من خالل وديعة خاصة. يخضع هذا لموافقة الهيئة العامة لسوق  3مال إضافي من الفئة 
 المال والبنك المركزي العماني. 
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العرض المتبعة للفترة الحالية. ال تؤثر عملية إعادة تتفق مع طريقة لتمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة 
 .سابقا التصنيف على الخسارة أو حقوق ملكية المالكين التي أصدر عنها التقرير


