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 المختصرة ةالمرحلي الدخل قائمة

 )غير مدققة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستة لفترة

  

 2019أبريل  1
يونيو  30إلى 

2019  

 2018أبريل  1
يونيو  30إلى 

2018  

 2019يناير  1
يونيو  30إلى 

2019  

 2018يناير  1
يونيو  30إلى 

2018 

 لاير عماني  عمانيلاير   لاير عماني  لاير عماني إيضاحات 
         

 14.277.135   16,732,478  7.579.893   8,357,814  إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار
         

حساب االستثمار قبل  باصحالعائدات أل
 (1.405.756)  (1,188,971)  (738.578)  (563,411)  حصة البنك في الدخل كمضارب 
 375.774   518,076  219.643   228,606  حصة البنك في الدخل كمضارب 

  (334,805)  (518.935)  (670,895)  (1.029.982) 

حصة البنك في الدخل كمضارب ورب 
 13.247.153   16,061,583   7.060.958   8,023,009   المال

         

 921.673   938,887  454.029   468,890  إيرادات البنك من استثماراته
 1.656.575   1,206,067  858.783   704,029  بالصافي -إيرادات أخرى 

  9,195,928   8.373.770  18,206,537   15.825.401 
 (6.673.980)  (8,535,716)  (3.476.994)  (4,371,500)  أرباح من وكالة باالستثمار مستحقة الدفع

 9.151.421   9,670,821  4.896.776   4,824,428  صافي إيراد التشغيل
         

 (4.236.116)  (4,664,283)  (2.220.604)  (2,317,165)  مصروفات الموظفين
 (415.584)  (334,930)  (207.940)  (167,665)  استهالك

 (267.750)  (183,476)  (135.761)  (92,293)  إطفاء أصول غير ملموسة
 (2.839.935)  (3,088,788)  (1.527.385)  (1,631,360)  عمومية وإدارية أخرىمصروفات 

 (7.759.385)  (8,271,477)  (4.091.690)  (4,208,483)  إجمالي المصروفات

الربح قبل مخصص االنخفاض في 
 1.392.036   1,399,344  805.086   615,945  القيمة وضريبة الدخل

 (281.326)  (845,069)  (55.223)  (595,069)  القيمةمخصص خسارة االنخفاض في 

 1.110.710   554,275  749.863   20,876  قبل الضريبة الربح 

 (166.607)  (83,142)  (115.050)  (3,132) 13 ضريبة الدخل

 944.103   471,133  634.813   17,744  للفترة الربح

 0.0009   0.0005  0.0006   0.0001 14 السهم  ربح
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 المختصرة  ةالمرحليالكين الم ملكية حقوق في التغيرات قائمة

 )غير مدققة( 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  قانوني احتياطي  المال رأس 

احتياطي القيمة 
  العادلة

احتياطي خسارة 
 اإلجمالي  خسائر متراكمة  قيمة

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

            

  77,936,266  (22,359,288)   1,964,128  (2,159,255)   490,681  100.000.000  )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 
    -   158,731  (205,844)     -   47,113  - نحول إلى / )من( االحتياطي

  471,133   471,133     -     -     -  - ربح الفترة
  1,435,370     -     -   1,435,370     -  - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

  79,842,769  (21,729,424)   1,758,284  (723,885)   537,794  100.000.000 )غير مدقق( 2019يونيو  30الرصيد في 

            

 78.288.437  (22.244.162)  -  (24.254)  289.969  100.000.000 )مدقق( 2018يناير  1الرصيد في 

للمعيار الدولي للتقارير التغيرات من التطبيق المبدئي 
 (93.443)  79.814  266.884  (173.257)  -  - 9المالية رقم 

 78.194.994  (22.164.348)  266.884  (197.511)  289.969  100.000.000 2018يناير  1الرصيد المعدل في 

 -  (1.497.477)  1.403.067  -  94.410  - حتياطيالتحويل ل

 (32.919)  (304.108)  -  271.189  -  - استثماراتخسارة محققة عن 

 944.103  944.103  -  -  -  - ربح الفترة

 (1.286.533)  -  -  (1.286.533)  -  - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 77.819.645  (23.021.830)  1.669.951  (1.212.855)  384.379  100.000.000 )غير مدقق( 2018يونيو  30الرصيد في 

            

  77,819,645  (23,021,830)   1,669,951  (1,212,855)   384,379  100.000.000 )غير مدقق( 2018 يوليو 1الرصيد في 

    -  (400,479)   294,177     -   106,302  - تحويل لالحتياطي

 (109,152)  -     -  (109,152)     -  - خسارة محققة عن استثمارات

  1,063,021   1,063,021      -     -     -  - ربح الفترة

 (837,248)  -     -  (837,248)     -  - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

  77,936,266  (22,359,288)   1,964,128  (2,159,255)   490,681  100.000.000 )غير مدقق( 2019يونيو  30الرصيد في 
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 المرحلية المختصرة النقدية التدفقات قائمة

 )غير مدققة( 2019يونيو  30في لفترة الستة أشهر المنتهية 

 

إلى  2019يناير  1
  2019يونيو  30

إلى  2018يناير  1
 2018يونيو  30

 لاير عماني  لاير عماني 

    أنشطة التشغيل 

 1.110.710   554,275 ضريبةالقبل  الربح

    :لبنود التاليةتعديالت ل

 415.584   334,930 استهالك 

 267.750   183,476 إطفاء

 281.326   845,069 مخصص انخفاض القيمة

 2.075.370   1,917,750 الربح التشغيلي قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

    التغيرات في أصول والتزامات التشغيلصافي 

 (118.354)     - وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العماني
 (19.459.187)  (9,954,570) وكالة باالستثمار

 (18.510.573)   1,171,917 ذمم مرابحة مدينة
 (18.781.815)  (524,541) إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 

 (23.477.897)  (18,074,825) مشاركة متناقصة
 (1.393.959)  (1,345,072) أصول أخرى

 11.744.461   25,269,971 الحسابات الجارية للعمالء

 61.599.161   10,932,692 وكالة باالستثمار للعمالء 
 3.258.276   1,735,842 االلتزامات األخرى

 30.084.450   8,901,020 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

 27.019.933   20,030,184 صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

    أنشطة االستثمار

 17.578.894  (777,647) أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 (18.095.000)     - أصول مالية بالتكلفة المطفأة 

 (113.903)  (41,094) شراء ممتلكات ومعدات
 (96.494)  (89,314) إضافات لألصول غير الملموسة

 (726.503)  (908,055) أنشطة االستثمارصافي النقد المستخدم في 

    
 26.293.430   19,122,129 النقد  في النقد وما يعادلزيادة الصافي 

 43.034.085   64,726,791 بداية الفترة في  النقد النقد وما يعادل

 69.327.515   83,848,920 النقد في نهاية الفترة النقد وما يعادل

    في نهاية الفترة على:النقد  النقد وما يعادل يشتمل

    
 4.944.437   4,666,384 نقد بالخزينة
البنك المركزي العماني )باستبعاد الوديعة الرأس مالية أرصدة لدى 

 40.209.843   60,483,473 وصافي وديعة عمان(
 2.619.791   3,360,582 حسابات جارية لدى بنوك محلية

 90مستتتحقات من بنوك ومسستتستتات مالية ذات فترات استتتحقاق تقل عن 
 23.977.638   24,963,481 يوما

 (2.424.194)  (9,625,000) يوما 90مالية ذات فترات استحقاق تقل عن مستحقات لبنوك ومسسسات 

 83,848,920   69.327.515 
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  اتالخير صندوق مصادر واستخدامات أموال قائمة

 )غير مدققة( 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
إلى  2019يناير  1

  2019يونيو  30
إلى  2018يناير  1
 2018يونيو  30

 لاير عماني  لاير عماني  

     اتالخيرصندوق مصادر أموال 
     

 26.759   22,762  خيرات غير موزعة في بداية الفترةصندوق الأموال 
 19.038   16,542  رسوم تأخير في الدفع مستلمة من عمالء

 22.392   3,976  مصادرة إيراد غير ملتزم بالشريعة

 68.189   43,280  نهاية الفترةإجمالي مصادر األموال 

     
     اتالخيرصندوق استخدامات أموال 

     

 (56.259)  (30,123)  جمعيات األعمال الخيرية

 (56.259)  (30,123)  إجمالي استخدامات األموال خالل الفترة

 11.930   13,157  غير موزعة في نهاية الفترة خيراتصندوق الأموال 
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 الرئيسية األنشطةو التأسيس 1

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

ويملك البنك . 2013سبتمبر  30وقد بدأ البنك عملياته التشغيلية في  2013سبتمبر  5بتاريخ األعمال المصرفية اإلسالمية 
 . (2018ديسمبر  31فروع في  عشرة) 2019يونيو  30ي كما فعشرة فروع 

 (.2018موظفا في سنة   (299موظفا  303البنك في   يعمل  2019يونيو  30في 

التمويل من خالل مختلف األدوات اإلسالمية التي تتضمن قبول ودائع العمالء وتقديم يقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفية 
منتجات األخرى حسب التعريف الوارد في إطار العمل التنظيمي للبنوك اإلسالمية واإلجارة والمثل المرابحة والمضاربة 

أسهم البنك  روي، مسقط. 112الرمز البريدي  753المقر المسجل للبنك هو ص.ب . الصادر من البنك المركزي العماني
 مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية.

 بمبادئ الشريعة ة البنكالتزام أنشطالتأكد من شرعية الرقابة ال لهيئة  عهدالعماني بينما ي  أعمال البنك ينظمها البنك المركزي 
 . اإلسالمية

سجل خسائر في السنوات األولى. نتيجة لذلك فإن  فقدتوقع له كما هو مو 2013سبتمبر  30بدأ البنك عملياته التجارية في 
البنك  وضعمليون لاير عماني وهو اشتراط البنك المركزي العماني.  100الحد األدنى من رأس مال البنك يقل عن 

ويظل أعلى من معدل كفاية رأس المال  استراتيجية مناسبة لاللتزام بالحد األدنى المنصوص عليه في كفاية رأس المال
 .(19)راجع إيضاح  صوص عليه من قبل البنك المركزي العمانيالمن

  المهمةالسياسات المحاسبية أساس اإلعداد و 2

 أساس اإلعداد 2/1
من إطار العمل التنظيمي لألعمال المصرفية اإلسالمية الصادر عن البنك المركزي  3بالفصل  1/2وفقا لمتطلبات القسم 

حددها مجلس الرقابة الشرعية يالعماني فقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقا لقواعد ومبادئ الشريعة التي 
واللوائح المطبقة  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئةعن لصادرة ا بالبنك ومعايير المحاسبة المالية

معايير وفقا الشتراطات . للحد األدنى من اشتراطات رأس المال( 19األخرى من البنك المركزي العماني )راجع إيضاح 
، يستخدم البنك الموجهات الواردة الميةالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلس هيئةالمحاسبة المالية الصادرة عن 

بناء على ذلك فقد تم  .بالنسبة لألمور التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية ذات الصلة لتقارير الماليةل الدولية لمعاييربا
المحاسبة  هيئةعن الصادرة  معايير المحاسبة الماليةالمختصرة غير المدققة بالتوافق مع المالية المرحلية إعداد المعلومات 

"التقارير المالية  - 34لموجهات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم واالمعايير  والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
 المعدلة والهيئة العامة لسوق المال. 1974وفقا لالشتراطات ذات الصلة في قانون الشركات التجارية لسنة المرحلية" و

 ة حسابات أصحاب االستثمارات المقيدة وقائمة أموال القرض والزكاة حيث أنها ال تنطبق.لم يتم عرض قائم

المختصر تم المرحلي المالية المرحلية. أرقام المقارنة بالنسبة لقائمة المركز المالي  المعلوماتتتم مراجعة وليس تدقيق 
 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في و 2018بر ديسم 31استخراجها من القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 

استخراج أرقام المقارنة لقوائم بينما تم  2018يونيو  30تم استخراجها من المعلومات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
صرة من المعلومات استخدامات أموال الخيرات المختوالدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المالكين ومصادر 

 .2018يونيو  30المالية المرحلية المختصرة المراجعة للفترة المنتهية في 

 أساس القياس 2/2
تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا األصول المالية التي تم تصنيفها بالقيمة 

 تقاس بالقيمة العادلة.العادلة من خالل حقوق الملكية والتي 

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

 المهمةالسياسات المحاسبية  2/3
السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة تنسجم مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات 

فيما عدا إطار العمل المفاهيمي الجديد والمعدل ومعايير المحاسبة  2018ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في 
. المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئةعن ايير المحاسبة المالية الصادرة لمعالمالية والتي تم إعدادها وفقا 

 المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئةعن المحاسبة المالية الصادرة بالنسبة لألمور التي ال تغطيها معايير 
 للتقارير المالية. ةر الدولييياعالممتضمنة "التقارير المالية المرحلية" يستخدم البنك 
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 )تابع( المهمةأساس اإلعداد والسياسات المحاسبية  2

 )تابع(المهمة السياسات المحاسبية  2/3
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 2/3/1

خالل السنة قد تؤثر على المعلومات  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئةتم إصدار معايير جديدة من 
 المالية للبنك.

 ساري المفعولوالذي أصبح  المصدرار يالمع

 المرابحة والمبيعات األخرى ذات المدفوعات المؤجلة:  28معيار المحاسبة المالية رقم 
المرابحة والمبيعات " 28معيار المحاسبة المالية رقم  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئةأصدرت 

 2يلغي معيار المحاسبة المالية رقم  28. معيار المحاسبة المالية رقم 2017" في سنة األخرى ذات المدفوعات المؤجلة
"المبيعات ذات المدفوعات المؤجلة".  20معيار المحاسبة المالية رقم والمرابحة لمصدر أمر الشراء" والمرابحة السابق "

النص على مبادئ محاسبة وتقارير مالئمة لالعتراف والقياس واإلفصاح فيما يتعلق بالمرابحة  يهدف هذا المعيار إلى
ومعامالت المبيعات األخرى ذات المدفوعات المؤجلة للبائعين والمشترين. يصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات 

 على القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك.ليس هناك أثر لتطبيق هذا المعيار  2019يناير  1المالية التي تبدأ من 

 المفعول ةساريوالتي لم تصبح  المصدرة اييرالمع

 االستثمارب: وكالة 31معيار المحاسبة المالية رقم 
)الوكالة باالستثمار( في  31معيار المحاسبة المالية رقم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية أصدرت 

هذا المعيار إلى وضع المبادئ المحاسبية والتقارير المالية ألدوات الوكالة باالستثمار واألصول . يهدف 2018سنة 
ل للفترات وااللتزامات ذات الصلة بها من منظور كل من الموكل )المستثمر( والوكيل. سيصبح هذا المعيار ساري المفعو

 ويسمح بتبنيه مبكرا. يقوم البنك حاليا بتقييم أثر هذا المعيار. أو بعد ذلك،  2020يناير  1المالية التي تبدأ في 

 

 : احتياطيات المخاطر35معيار المحاسبة المالية رقم 
"احتياطيات المخاطر"  35معيار المحاسبة المالية رقم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية أصدرت 
"انخفاض القيمة، الخسائر االئتمانية المتوقعة  30معيار المحاسبة المالية رقم . هذا المعيار بجانب 2018في سنة 

هذا المعيار يهدف "المخصصات واالحتياطيات" السابق.  11معيار المحاسبة المالية رقم يلغيان  واالرتباطات الشاقة" 
سبية والتقارير المالية الحتياطيات المخاطر الموضوعة لتخفيف مختلف المخاطر التي يواجهها إلى وضع المبادئ المحا

المعنيون، وبصفة أساسية بالنسبة للمستثمرين الذين يتعرضون للربح والخسارة بالمؤسسات المالية اإلسالمية )المؤسسات 
أو بعد  2021يناير  1للفترات المالية التي تبدأ في  المالية اإلسالمية / المؤسسات"(. سيصبح هذا المعيار ساري المفعول

"انخفاض القيمة، الخسائر  30معيار المحاسبة المالية رقم ويسمح بتبنيه مبكرا فقط في حالة تبني المجموعة مبكرا ل ذلك،
 االئتمانية المتوقعة واالرتباطات الشاقة".

 

 وااللتزامات الشاقةاالئتمانية  : انخفاض القيمة والخسائر30معيار المحاسبة المالية رقم 
 30معيار المحاسبة المالية رقم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية أصدرت  2017في نوفمبر 

"المخصصات  11معيار المحاسبة المالية رقم يلغي الذي و وااللتزامات الشاقةانخفاض القيمة والخسائر االئتمانية 
مع أو بعد ذلك،  2020يناير  1واالحتياطيات" السابق. سيصبح المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في 

 السماح بتبنيه مبكرا.

 التقديرات المحاسبية 2/4
األساس والطرق المستخدمة في التقديرات المحاسبية الحرجة التي تم تطبيقها في إعداد هذه المعلومات المالية المختصرة 

 .2018ديسمبر  31سنة المنتهية في للالموحدة المرحلية هي نفس تلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية للبنك 

 إدارة المخاطر المالية 2/5
ف وسياسات إدارة المخاطر المالية من جانب البنك مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية للسنة المنتهية في تنسجم أهدا

 . 2018ديسمبر  31



  بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

   إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

  )غير مدققة( 2019 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

9 
 

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 3

 
 )غير مدققة(

 2019يونيو  30
 )غير مدققة(

 2018يونيو  30
 )مدققة(

 2018ديسمبر  31
 إجمالي مشتركتمويل  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 

       حقوق الملكيةخالل عادلة من المالية مدرجة مصنفة بالقيمة  أصول
 صكوك إقليمية مدرجة 

لاير عماني  18.061.361 لاير عماني، 22.566.818: )التكلفة
ديسمبر  31لاير عماني في  21.788.454و 2018يونيو   30في 

2018) - 21,941,572  21,941,572  20،852،202  - 20،852،202  - 19،740،344  19،740،344  
  أسهم إقليمية مدرجة

 ومبلغ 2019يونيو  30لاير عماني في  224.596: )التكلفة
لاير  224.596ومبلغ  2018 يونيو 30لاير عماني  1.510.825
  140،338  140،338 -  1،389،768 -  1،389،768  99,744  99,744 - (2018ديسمبر  31عماني في 

 صناديق إقليمية غير مدرجة
 2018يونيو  30لاير عماني وال شيء في  1.289.750)التكلفة: 

  1،262،863  1،262،863 -    - -    -  1,315,963  1,315,963 - (2018ديسمبر  31لاير عماني في  1.289.750و

 (9،443) (9،443) -    - -    - (10,160) (10,160) - ناقصا: خسارة انخفاض في القيمة

 - 23,347,119  23,347,119  22،241،970  - 22،241،970  - 21،134،102  21،134،102  

 أصول مالية بالتكلفة المطفأة 4

 

 )غير مدققة(
 2019يونيو  30

 )غير مدققة(
 2018يونيو  30

 )مدققة(
 2018ديسمبر  31

 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 
          

استثمارات مدرجة مصنفة على أنها 
          بالتكلفة المطفأة 

  18،095،000  18،095،000 - - - -  18,095,000  18,095,000 - صكوك إقليمية مدرجة

 - 18,095,000  18,095,000  - - - - 18،095،000  18،095،000  

 الوكالة باالستثمار 5

 
 )غير مدققة(

 2019يونيو  30
 )غير مدققة(

 2018يونيو  30
 )مدققة(

 2018ديسمبر  31
 إجمالي تمويل مشترك إجمالي مشتركتمويل  إجمالي مشتركتمويل  
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
       

  112،471،071  112،471،071 120.805.149 120.805.149  122,425,641   122,425,641 وكالة باالستثمار

 (928،365) (928،365) (1.103.872) (1.103.872) (1,311,125)  (1,311,125) ناقصا: مخصص انخفاض القيمة

 121,114,516   121,114,516  119.701.277 119.701.277 111،542،706  111،542،706  



  بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

   إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

  )غير مدققة( 2019 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

10 
 

 المرابحة المدينةذمم  6

 
 )غير مدققة(

 2019يونيو  30
 )غير مدققة(

 2018يونيو  30
 )مدققة(

 2018ديسمبر  31
 إجمالي تمويل مشترك إجمالي تمويل مشترك إجمالي تمويل مشترك 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
       

 120.924.166 120.924.166 119.269.449 119.269.449  118,039,317  118,039,317 ذمم المرابحة المدينة
 (15.189.380) (15.189.380) (15.969.298) (15.969.298) (13,476,448) (13,476,448) ناقصا: الربح المؤجل

 (1.490.863) (1.490.863) (1.147.381) (1.147.381) (1,243,235) (1,243,235) ناقصا: مخصص انخفاض القيمة

 104.243.923 104.243.923 102.152.770 102.152.770  103,319,634  103,319,634 صافي ذمم المرابحة المدينة

 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة  7

 
 )غير مدققة(

 2019يونيو  30
 )غير مدققة(

 2018يونيو  30
 )مدققة(

 2018ديسمبر  31
 إجمالي تمويل مشترك إجمالي تمويل مشترك إجمالي تمويل مشترك 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني عمانيلاير  

       مباني
       التكلفة:

  290،126،997  290،126،997 290.126.997 290.126.997  344,146,374  344,146,374 في بداية الفترة/ السنة
  64،859،377  64،859،377 45.202.003 45.202.003  18,097,973  18,097,973 إضافات

 (10،840،000) (10،840،000) (10.840.000) (10.840.000) (4,255,943) (4,255,943) إستبعادات

  344،146،374  344،146،374 324.489.000 324.489.000  357,988,404  357,988,404 في نهاية الفترة/ السنة

       االستهالك
  53،853،327  53،853،327 53.853.327 53.853.327  75,460,370  75,460,370 في بداية الفترة/ السنة
  32،447،043  32،447،043 24.616.438 24.616.438  18,220,537  18,220,537 مصروف الفترة/ السنة

 (10،840،000) (10،840،000) (10.840.000) (10.840.000) (4,255,943) (4,255,943) استبعادات

  75،460،370  75،460،370 67.629.765 67.629.765  89,424,964  89,424,964 السنةفي نهاية الفترة / 

       مخصص االنخفاض في القيمة
 (3،689،186) (3،689،186) (3.432.610) (3.432.610) (3,680,589) (3,680,589) الفترة/ السنةمخصص مكون خالل 

  264،996،818  264،996،818 253،426،625 253،426،625  264,882,852  264,882,852 صافي القيمة الدفترية



  بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

   إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

  )غير مدققة( 2019 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

11 
 

 إجارة منتهية بالتمليك )تابع( -أصول إجارة  7

 
 )غير مدققة(

 2019يونيو  30
 )غير مدققة(

 2018يونيو  30
 )مدققة(

 2018ديسمبر  31
 إجمالي تمويل مشترك إجمالي تمويل مشترك إجمالي تمويل مشترك 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

       آالت وماكينات
       التكلفة:

 12.263.333 12.263.333 12.263.333 12.263.333  6,430,000  6,430,000 في بداية الفترة/ السنة
 - - - -  1,129,275  1,129,275 إضافات

 (5،833،333) (5،833،333) - - (6,430,000) (6,430,000) استبعادات
  6،430،000  6،430،000 12.263.333 12.263.333  1,129,275  1,129,275 في نهاية الفترة/ السنة

       اإلهالك:
  7،625،209  7،625،209 7.625.209 7.625.209  6,428,959  6,428,959 في بداية الفترة/ السنة
  4،637،083  4،637،083 1.803.750 1.803.750  482,171  482,171 مصروف الفترة/ السنة

 (5،833،333) (5،833،333) - - (6,430,000) (6,430,000) استبعادات
  6،428،959  6،428،959 9.428.959 9.428.959  481,130  481,130 في نهاية الفترة/ السنة

       مخصص االنخفاض في القيمة
 - - (29،454) (29،454)  -  - في نهاية الفترة/ السنة
 1،041 1،041  2،804،920  2،804،920  648,145  648,145 صافي القيمة الدفترية

       اإلجمالي
  350،576،374  350،576،374  336،752،333  336،752،333  359,117,679  359,117,679 التكلفة

 (81،889،329) (81،889،329) (77،058،724) (77،058،724) (89,906,094) (89,906,094) ناقصا: االستهالك المتراكم
 (3،689،186) (3،689،186) (3،462،064) (3،462،064) (3,680,589) (3,680,589) ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة

  264،997،859  264،997،859  256،231،545  256،231،545  265,530,996  265,530,996 صافي القيمة الدفترية

 مشاركة متناقصة 8

 
 )غير مدققة(

 2019يونيو  30
 )غير مدققة(

 2018يونيو  30
 )مدققة(

 2018ديسمبر  31
 إجمالي تمويل مشترك إجمالي تمويل مشترك إجمالي تمويل مشترك 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
       

  73،111،436  73،111،436 62.606.272 62.606.272  91,186,260  91,186,260 مشاركة متناقصة
 (583،112) (583،112) (449.410) (449.410) (1,349,538) (1,349,538) ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة 

 89,836,722  89,836,722  62.156.862 62.156.862 72،528،324  72،528،324  



  بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

   إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

  )غير مدققة( 2019 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 ذمم التمويل المدينة 9

ركزي ك االستمرار في االحتفاظ بتصنيف للمخاطر وتحديثه )أي قياسي وقيد المالحظة ودون المستوى وغيرها( للحسابات حسب مدى معايير البنك المويجب على البن 1149لتعميم البنك المركزي العماني رقم ب م  وفقا
 العماني متضمنة إعادة هيكلة الحسابات ألغراض التقارير الرسمية. 

 والمطلوب حسب معايير البنك المركزي العماني 9مقارنة للمخصص المحتفظ به حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9/1
والربح  9ر الدولي للتقارير المالية رقم مخصص المكون حسب المعيامتطلبات اإلفصاح التي تحتوي على إجمالي وصافي المبلغ القائم حسب التصنيف والمخصصات المطلوبة حسب معايير البنك المركزي العماني وال

 .1149واحتياطي الربح المطلوب من قبل البنك المركزي العماني تم تقديمها أدناه حسب تعميم البنك المركزي العماني رقم ب م  9المعترف به حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تصنيف األصول 
حسب معايير البنك 

 المركزي العماني

تصنيف األصول 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
 إجمالي المبلغ 9المالية رقم 

المخصص 
المطلوب بموجب 

معايير البنك 
 المركزي العماني 

المخصص المحتفظ 
به حسب المعيار 
الدولي للتقارير 

 9المالية رقم 

الفرق بين المخصص 
المطلوب من البنك 
المركزي العماني 

 والمخصص المحتفظ به

مبلغ حسب صافي ال
معايير البنك المركزي 

 العماني*

صافي المبلغ حسب 
المعيار الدولي للتقارير 

 9المالية رقم 

الربح المعترف به في 
الربح أو الخسارة 

حسب المعيار الدولي 
 9للتقارير المالية رقم 

الربح االحتياطي 
حسب معايير 

البنك المركزي 
 العماني 

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

(1) (2) (3) (4) (5) (6( =)4)-(5) (7( =)3)-(4)-(10) (8( =)3)-(5) (9) (10) 
          
    - -  542،508،150  538،589،225  3،918،925  2،447،592  6،366،517  544،955،742 1المرحلة  

    - -  13،467،930  13،982،535 (514،605)  655،843  141،238  14،123،773 2المرحلة  قياسية
    - -  25،001  45،769 (20،768)  21،230  462  46،231 3المرحلة  

    - -  556,001,081  552,617,529  3,383,552  3,124,665  6,508,217  559,125,746  اإلجمالي الفرعي

    - -  452،927  450،099  2،828  1،718  4،546  454،645 1المرحلة  
  160،976 -  23،226،960  24،363،237 (1،297،253)  2،738،381  1،441،128  25،965،341 2المرحلة  قيد المالحظة

    - -  7،889  14،201 (6،312)  6،455  143  14،344 3المرحلة  

  160,976 -  23,687,776  24,827,537 (1,300,737)  2,746,554  1,445,817  26,434,330  اإلجمالي الفرعي

    - -    -    -    -    -    -    - 1المرحلة  
    - -    -    -    -    -    -    - 2المرحلة  دون المستوى

  10،176 -  500،322  683،347 (193،201)  423،933  230،732  924،255 3المرحلة  

  10,176 -  500,322  683,347 (193,201)  423,933  230,732  924,255  اإلجمالي الفرعي

    - -    -    -    -    -    -    - 1المرحلة  
    - -    -    -    -    -    -    - 2المرحلة  مشكوك في تحصيلها

  40،655 -  694،246  812،987 (159،396)  598،802  439،406  1،293،048 3المرحلة  

  40,655 -  694,246  812,987 (159,396)  598,802  439,406  1,293,048  اإلجمالي الفرعي

    - -    -    -    -    -    -    - 1المرحلة  
    - -    -    -    -    -    -    - 2المرحلة  خسارة

  140،506 -  753،612  777،917 (164،811)  728،812  564،001  1،482،424 3المرحلة  

  140,506 -  753,612  777,917 (164,811)  728,812  564,001  1,482,424  اإلجمالي الفرعي

 



  بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

   إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

  )غير مدققة( 2019 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تابع( ذمم التمويل المدينة 9

 )تابع( المركزي العمانيوالمطلوب حسب معايير البنك  9مقارنة للمخصص المحتفظ به حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9/1

تصنيف األصول حسب معايير 
 البنك المركزي العماني

تصنيف 
األصول حسب 
المعيار الدولي 
للتقارير المالية 

 إجمالي المبلغ 9رقم 

المخصص 
المطلوب 
بموجب 

معايير البنك 
المركزي 
 العماني 

المخصص 
المحتفظ به حسب 

المعيار الدولي 
للتقارير المالية 

 9رقم 

بين الفرق 
المخصص المطلوب 
من البنك المركزي 

العماني والمخصص 
 المحتفظ به

صافي المبلغ حسب 
معايير البنك 

 المركزي العماني*

صافي المبلغ حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
9 

الربح المعترف به 
في الربح أو 

الخسارة حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
9 

ي الربح االحتياط
حسب معايير البنك 
 المركزي العماني 

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

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

بنود أخرى غير مغطاة بتعميم 
المركزي العماني رقم م ب البنك 
 والتعليمات ذات الصلة بها 977

 - -  121،570،162  121،651،552 (81،390)  81،390    -  121،651،552 1المرحلة 
 - -  1،063،004  1،071،300 (8،296)  8،296    -  1،071،300 2المرحلة 
 - -  85،250  155،000 (69،750)  69،750    -  155،000 3المرحلة 

 - -  122,718,416  122,877,852 (159,436)  159,436    -  122,877,852  اإلجمالي الفرعي

    - -  64,531,239  660,690,876  3,840,363  2,530,700  6,371,063  667,061,939 1المرحلة  
  160,976 -  37,757,894  39,417,072 (1,820,154)  3,402,520  1,582,366  41,160,414 2المرحلة  اإلجمالي

  191,337 -  2,066,320  2,489,221 (614,238)  1,848,982  1,234,744  3,915,302 3المرحلة  

  352,313 -  704,355,453  702,597,169  1,405,971  7,782,202  9,188,173  712,137,655 اإلجمالي اإلجمالي 

 عنها أعاله المخاطر القائمة والمخصصات ذات الصلة بها المحتفظ بها في مقابل المستحقات من بنوك واالستثمارات واألصول األخرى.تتضمن البنود األخرى المفصح 
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 )تابع( ذمم التمويل المدينة 9

 تمويل معاد هيكلته 9/2

تصنيف األصول حسب معايير البنك 

 المركزي العماني

تصنيف األصول 

حسب المعيار 

للتقارير الدولي 

 إجمالي المبلغ 9المالية رقم 

المخصص 

المطلوب 

بموجب معايير 

البنك المركزي 

 العماني 

المخصص المحتفظ 

به حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

 9المالية رقم 

الفرق بين المخصص 

المطلوب من البنك 

المركزي العماني 

والمخصص المحتفظ 

 به

صافي المبلغ حسب 

معايير البنك المركزي 

 عماني*ال

صافي المبلغ حسب 

المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 

9 

الربح المعترف به في 

الربح أو الخسارة 

حسب المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 

9 

الربح االحتياطي 

حسب معايير البنك 

 المركزي العماني 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني عمانيلاير  لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

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

          

 - -  452،931  450،099  2،832  1،714  4،546  454،645 1المرحلة  

 - -  16،840،794  17،685،281 (844،487)  2،285،615  1،441،128  19،126،409 2المرحلة  مصنف على أنه عامل

 - -    -    -    -    -    -    - 3المرحلة  

 - -  17,293,725  18,135,380 (841,655)  2,287,329  1,445,674  19,581,054  اإلجمالي الفرعي

 - -    -    -    -    -    -    - 1المرحلة  

 - -    -    -    -    -    -    - 2المرحلة  مصنف على أنه غير عامل

 - -  236،251  326،931 (90،680)  199،656  108،976  435،907 3المرحلة  

 - -  236,251  326,931 (90,680)  199,656  108,976  435,907  اإلجمالي الفرعي

 - -  452,931  450,099  2,832  1,714  4,546  454,645 1المرحلة  

 - -  16,840,794  17,685,281 (844,487)  2,285,615  1,441,128  9,126,409 2المرحلة  المجموع

 - -  236,251  326,931 (90,680)  199,656  108,976  435,907 3المرحلة  

 - -  17,529,976  18,462,311 (932,335)  2,486,985  1,554,650  20,016,961  اإلجمالي

 واحتياطي الربح حسب معايير البنك المركزي العماني. بالصافي من المخصصات *

 مصروف انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها 9/3

 

حسب معايير البنك المركزي 

 العماني

حسب المعيار الدولي 

 الفرق 9للتقارير المالية رقم 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

    

 (845،069)  845،069    - خسارة انخفاض قيمة محملة على حساب الربح أو الخسارة 

  1،758،284  7،782،202  9،540،486 9المخصصات المطلوبة حسب معايير البنك المركزي العماني / المحتفظ بها حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 %0.00 %0.55 %0.55 إجمالي األصول غير العاملة )كنسبة مئوية(

 %0.09 %0.29 %0.38 صافي األصول غير العاملة )كنسبة مئوية(

    

ني أعلى من مخصص خسارة االنخفاض في القيمة وفقا لمتطلبات البنك المركزي العماني عندما يكون إجمالي مخصص المحفظة وعلى أساس محدد المحتسب بناء على معايير البنك المركزي العما
 .يتم تحويل الفرق، بالصافي من أثر الضريبة، إلى احتياطي خسارة انخفاض في القيمة كمخصص من األرباح المدورة 9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم المحسوب 



  بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

   القوائم المالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول 

  )غير مدققة( 2019 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

15 
 

 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 10 
 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31   2018يونيو  30   2019يونيو  30 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 ملكية أصحاب حساباتحقوق 

  134،114،218   143،388،911   143,015,238 االستثمار غير المقيدة 

      حسب النوع
  132،258،043   141،366،883   141,979,934 حسابات توفير
  1،856،175    2،022،028    1,035,304 ودائع ألجل

 143,015,238   143،388،911   134،114،218  

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

 .مقيدةاالستثمار بغرض المحافظة على الدفع الصحي ألصحاب حسابات االستثمار غير ال

 صافي األصول للسهم 11

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31   2018يونيو  30   2019يونيو  30 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
  77،936،266    77،819،645    79,842,769 صافي األصول )لاير عماني(

 1.000.000.000  1.000.000.000  1.000.000.000 عدد األسهم في تاريخ التقرير

  0.078    0.078    0.080 صافي األصول للسهم )لاير عماني(

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

 لعرضيةاالرتباطات وااللتزامات ا 12

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31   2018يونيو  30   2019يونيو  30 
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
  18،997،520  34.605.141   15,586,919 خطابات ضمان

  3،288،294  5.266.681   6,494,401 اعتمادات مستندية
  28،518،000  27.231.948   24,554,048 ارتباطات تمويل غير قابلة لإللغاء

 46,635,368   67.103.770  50،803،814 

 الضريبة 13

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31   2018يونيو  30   2019يونيو  30 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      

 (378،540)  (166.607)  (83,142) الضريبة المؤجلة

      

      المؤجلة الضريبة

  3،245،479  3.245.479   2,866,939 في بداية الفترة / السنة

 (378،540)  (166.607)  (83,142) مخصص مكون خالل الفترة / السنة

  2،866،939  3.078.872   2,783,797 في نهاية الفترة / السنة
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 )تابع( الضريبة 13

(. ألغراض تحديد النتائج الضريبية للفترة 2017 سنة في %15) %15هو المعدل الضريبي المطبق على البنك 
تمت تسوية الخسارة المحاسبية ألغراض الضريبة. تتضمن التسوية الضريبية بنود تتعلق بكل من الدخل 

أعلن البنك عن خسارة خاضعة  .الضريبة والمصروف. تستند التسويات على الفهم الحالي لقوانين ولوائح وممارسات
لضريبة. لذا فإن المعدل الضريبي المطبق هو ال شيء. ال يمكن تحديد متوسط معدل الضريبة الفعلي نظرا لوجود ل

 الخسارة الضريبية.

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

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31   2018يونيو  30   2019يونيو  30 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 7.543.788  7.543.788  7.543.788 )معلنة( 2019ديسمبر  31متاحة حتى 
 6.678.921  6.678.921  6.678.921 )معلنة( 2020ديسمبر  31متاحة حتى 

 5.558.375  5.558.375  5.558.375 )معلنة( 2021ديسمبر  31متاحة حتى 

 3.626.372  3.930.918  3.930.918 (معلنة) 2022ديسمبر  31متاحة حتى 

      

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

فروق التوقيت  بالصافي منفي سلطنة عمان فقد تم تسجيل أصل ضريبي مؤجل خاص بالخسائر الخاضعة للضريبة 
 .المرحلية المختصرة ت والمعدات واألصول غير الملموسة في هذه القوائم الماليةالناشئة على الممتلكا

 للسهمعائدات ال 14
 مدققة(غير )  )غير مدققة( 
 2018يونيو  30  2019يونيو  30 

 لاير عماني  لاير عماني 

    
 944.103  471.133 )لاير عماني( العائدات المنسوبة للمساهمين

 1.000.000.000  1.000.000.000 لعدد األسهم القائمةالمتوسط المرجح 

 0.0009  0.0005 )لاير عماني(أساسية ومخففة  -العائدات للسهم

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

 اعتبرت على أنها مطابقة لخسارة السهم.
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 األطراف ذات العالقةمعامالت  15

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

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

 اإلجمالي أطراف أخرى ذات عالقة أعضاء مجلس اإلدارة 

 
يونيو  30

 2018يونيو  30 2019
ديسمبر  31

2018 
يونيو  30

 2018يونيو  30 2019
ديسمبر  31

2018 
يونيو  30

 2018يونيو  30 2019
ديسمبر  31

2018 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني عمانيلاير  لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

          األصول
  6،050،000  6،244،580  5,800,000  6،050،000  6،244،580 5,800,000 - - - وكالة باالستثمار
  89،889  55،506  94,995  89،889  55،506  94,995 - - - ذمم مرابحة مدينة
إجارة منتهية  -أصول إجارة 

  605،121  638،438  574,943  605،121  638،438  574,943 - - - بالتمليك
  24،757  64،650  33,480 22،457  64،650  23,737  2،300 -  9,743 أصول أخرى

 9,743   2،300  6,439,025  7،003،174  6،769،767  6,502,768 7،003،174  6،769،767  

          االلتزامات
  1،116،656  1،301،359  1,436,837  1،072،799  1،271،488 1,370,338  43،857  29،871  66,499 حساب جاري

 66,499  29،871  43،857  1,370,338 1،271،488  1،072،799  1,436,837  1،301،359  1،116،656  

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
019،513  170،490  134,446  130،874  167،076  134,446 4،145 3.414  - االستثمار غير المقيدة  

االلتزامات واالرتباطات الطارئة 
  651،486  822،429  540,000  651،486  822،429  540,000 - -  - األخرى
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 معامالت األطراف ذات العالقة )تابع( 15

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

 
إلى  2019يناير  1

  2019يونيو  30
إلى  2018يناير  1
 2018يونيو  30

 عمانيلاير   لاير عماني 
    اإليرادات

 193.192   221,827 إيرادات أنشطة تمويل واستثمار
 3.825   2,481 إيرادات أخرى

 224,308   197.017 

    
    المصروفات

العائد على أصحاب حسابات االستثمار قبل حصة البنك 
 111   297 كمضارب

 1.096   - ربح عن وكالة باالستثمار مستحق الدفع
 23.963   34,083 مجلس اإلدارة مصروفات

 27.307   27,522 مصروفات هيئة الرقابة الشرعية
 560.663   634,165 مصروفات أخرى

 696,067   613.140 

 المكافآت المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة على النحو التالي:

 466.616   537,880 رواتب وعالوات
 12.714   12,785 منافع نهاية الخدمة 

 550,665   479.330 

 القطاعية المعلومات 16

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

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

األعمال المصرفية للشركات وهي تتضمن ودائع وتمويل للشركات والعمالء من المؤسسات بجانب تقديم خدمات 
 تمويل التجارة.

 ستثمار التي يملكها البنك.الخزينة وهي تتضمن الودائع لدى مؤسسات مالية وإدارة محفظة اال
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 )تابع( القطاعية المعلومات 16

 يتم تقييم أداء البنك استنادا إلى الربح بعد الضريبة.

 اإلجمالي أخرى الخزينة الشركات التجزئة 2019يونيو  30

 عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير 

      
  9,670,821    -  496,874  3,971,355  5,202,592 صافي إيراد التشغيل

 (845,069)    - (291,981) (888,678)  335,590 مخصص انخفاض القيمة
  471,133 (83,143) (154,441)  552,620  156,097 صافي الربح

  734,978,802  98,904,148  49,717,491  304,420,430  281,936,733 إجمالي األصول

وحقوق إجمالي االلتزامات 
ملكية أصحاب حسابات 

  655,136,033  14,036,712  9,625,000  388,602,421  242,871,900 االستثمار غير المقيدة
      
 اإلجمالي أخرى الخزينة الشركات التجزئة 2018ديسمبر  31
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

      
  18،999،348    -  1،406،563  8،163،511  9،429،274 صافي إيراد التشغيل

 (819،371)    - (3،813)  1،000،380 (1،815،938) مخصص انخفاض القيمة
  2،007،123 (354،203)  695،037  4،409،611 (2،743،322) صافي الربح

  682،811،847  73،419،161  50،572،043  266،682،187  292،138،456 إجمالي األصول

إجمالي االلتزامات وحقوق 
ملكية أصحاب حسابات 
  604،875،581  12،344،943  6،160،000  386،657،141  199،713،497 االستثمار غير المقيدة

      
 اإلجمالي أخرى الخزينة الشركات التجزئة 2018يونيو  30

 عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير 

      

  9،151،421    -  762،842  4،004،783  4،383،796 صافي إيراد التشغيل
 (281،326)    - (31،328)  649،614 (899،612) مخصص انخفاض القيمة
  944،103 (166،607)  374،035  2،379،484 (1،642،809) صافي الربح/ )الخسارة(

  671،806،107  66،818،791  59،878،458  265،143،709  279،965،149 إجمالي األصول

إجمالي االلتزامات وحقوق 
ملكية أصحاب حسابات 
  593،986،462  13،663،705  2،424،194  384،226،784  193،671،779 االستثمار غير المقيدة
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  17

مقاربة  10المالية، بخالف تلك المفصح عنها في الجدول أدناه وباإليضاح رقم القيمة العادلة لألصول وااللتزامات 
 لقيمها الدفترية.

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

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

ن أطراف مطلعة وراغبة في معاملة القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله مبادلة أصل أو سداد التزام بي
 تجارية حرة. 

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

 لقيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام تقنية التقييم.عن ا

 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 : 2المستوى 
 مباشرة أو غير مباشرة.بصورة 

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

 30الجدول أدناه يوضح تحليال لألدوات المالية المسجلة ب القيمة العادلة حسب مستوى ترتيب القيمة العادلة في 
 :يونيو

 المجموع (3المستوى ) (2المستوى ) (1المستوى ) 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     

  22,031,156 -  21,941,572  89,584 )غير مدققة( 2019يونيو  30

  22،241،970 -  20،852،202  1،389،768 )غير مدققة( 2018يونيو  30

  21،134،102 -  19،730،901  1،403،201 )مدققة( 2018ديسمبر  31

 3والمستوى  2والمستوى  1التحويالت بين المستوى 

 3كما أنه ليست هناك تحويالت إلى أو من المستوى  2والمستوى  1لم يتم إجراء تحويالت بين قياسات المستوى 
 من ترتيب قياس القيمة العادلة.



  بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

   إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

  )غير مدققة( 2019 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 ملمح استحقاق األصول وااللتزامات 18

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

 استنادا إلى الفترات المتوقعة لتحويل النقد من تاريخ قائمة المركز المالي: 2019يونيو  30يلخص الجدول أدناه ملمح االستحقاق ألصول والتزامات البنك كما في  

 اإلجمالي  سنوات 5أكثر من   سنوات 5إلى  1من   أشهر لسنة  6من   أشهر 6إلى  1من   شهر 1حتى  
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

            األصول 
  65,674,857   500,000   -   -   -   65,174,857 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

  28,324,063   -   -   -   -   28,324,063 مستحقات من بنوك
  23,347,119     -     -   1,416,000   4,389,000   17,542,119 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  18,095,000   18,095,000   -   -   -   - أصول مالية بالتكلفة المطفأة
  121,114,516  (1,311,125)   59,877,909   10,162,896   28,458,850   23,925,986 وكالة باالستثمار
  103,319,634   20,288,618   39,682,754   12,384,212   22,745,103   8,218,947 ذمم مرابحة مدينة
  265,530,996   137,246,343   103,811,416   13,494,938   9,075,827   1,902,472 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 

  89,836,722   54,406,854   28,621,333   3,555,865   2,428,339   824,331 مشاركة متناقصة
  2,395,064   2,395,064   -   -   -   - ممتلكات ومعدات

  1,735,842   1,735,842   -   -   -   - أصول غير ملموسة
  2,783,797   -   2,783,797   -   -   - أصول ضريبة مؤجلة

  12,821,192   -   -   12,821,192   -   - أصول أخرى

  734,978,802   233,356,596   234,777,209   53,835,103   67,097,119   145,912,775 إجمالي األصول

            الكينااللتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية الم
  9,625,000   -   -   -   -   9,625,000 مستحقات لبنوك

  62,251,991   -   15,564,150   12,450,091   21,787,659   12,450,091 حسابات العمالء الجارية
  426,207,091   34,686,737   91,067,288   98,617,303   172,501,703   29,334,060 وكالة باالستثمار لعمالء

  14,036,713   -   -   14,036,713   -   - التزامات أخرى

  512,120,795   34,686,737   106,631,438   125,104,107   194,289,362   51,409,151 لتزامات  إجمالي اال
  143,015,238   35,624,727   70,993,931   14,581,456   14,544,838   7,270,286 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

  79,842,769   79,842,769   -   -   -   - إجمالي حقوق ملكية المالكين

حقوق و لتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة إجمالي اال
  734,978,802   150,154,233   177,625,369   139,685,563   208,834,200   58,679,437 ملكية المالكين 

    -   83,202,363   57,151,840  (85,850,460)  (141,737,081   87,233,338 صافي الفجوة

    -   -  (83,202,363)  (140,354,203)  (54,503,743)   87,233,338 صافي الفجوة التراكمية



  بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

   إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

  )غير مدققة( 2019 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تابع( استحقاق األصول وااللتزاماتملمح  18

 استنادا إلى الفترات المتوقعة لتحويل النقد من تاريخ قائمة المركز المالي: 2018يونيو  30يلخص الجدول أدناه ملمح االستحقاق ألصول والتزامات البنك كما في 

 اإلجمالي  سنوات 5أكثر من   سنوات 5إلى  1من   أشهر لسنة  6من   أشهر 6إلى  1من   شهر 1حتى  
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

            األصول 

 45.679.280  500.000  -  -  -  45.179.280 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

 26.597.429  -  -  -  -  26.597.429 مستحقات من بنوك
 22.241.970  -  -  1.390.000  3.832.000  17.019.970 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 18.095.000  18.095.000  -  -  -  - أصول مالية بالتكلفة المطفأة
 119.701.277  17.992.317  52.754.577  13.439.845  28.714.164  6.800.374 وكالة باالستثمار

 102.152.770  28.402.527  50.950.983  9.408.404  11.868.608  1.522.248 ذمم مرابحة مدينة

 256.231.545  133.539.777  78.202.502  15.322.388  26.256.668  2.910.210 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 

 62.156.862  28.634.668  21.241.608  4.087.055  7.027.037  1.166.494 مشاركة متناقصة

 3.177.476  3.177.476  -  -  -  - ممتلكات ومعدات

 1.714.747  1.714.747  -  -  -  - أصول غير ملموسة

 3.078.872  -  3.078.872  -  -  - أصول ضريبة مؤجلة

 10.978.879  -  -  10.978.879  -  - أصول أخرى

 671.806.107  232.056.512  206.228.542  54.626.571  77.698.477  101.196.005 إجمالي األصول

            الكينااللتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية الم

 2.424.194  -  -  -  -  2.424.194 مستحقات لبنوك

 39.049.270  9.762.318  -  7.809.854  13.667.245  7.809.853 حسابات العمالء الجارية

 395.460.381  57.802.211  58.737.126  107.709.869  153.172.395  18.038.780 وكالة باالستثمار لعمالء

 13.663.706  -  -  13.663.706  -  - التزامات أخرى

 450.597.551  67.564.529  58.737.126  129.183.429  166.839.640  28.272.827 إجمالي االلتزامات  

 143.388.911  35.847.228  71.694.456  14.338.891  14.338.891  7.169.445 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

 77.819.645  77.819.645  -  -  -  - الكينحقوق ملكية المإجمالي 

االستثمار غير المقيدة حقوق إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
 671.806.107  181.231.402  130.431.582  143.522.320  181.178.531  35.442.272 الكين ملكية الم

 -  50.825.110  75.796.960  (88.895.749)  (103.480.054)  65.753.733 صافي الفجوة

 -  -  (50.825.110)  (126.622.070)  (37.726.321)  65.753.733 صافي الفجوة التراكمية



  بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

   إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

  )غير مدققة( 2019 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تابع( ملمح استحقاق األصول وااللتزامات 18

 استنادا إلى الفترات المتوقعة لتحويل النقد من تاريخ قائمة المركز المالي: 2018ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه ملمح االستحقاق ألصول والتزامات البنك كما في 

 اإلجمالي  سنوات 5أكثر من   سنوات 5إلى  1من   أشهر لسنة  6من   أشهر 6إلى  1من   حتى شهر 
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

            األصول 
  61،965،699   500،000   -   -   -   61،465،699 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

  9،446،092   -   -   -   -   9،446،092 مستحقات من بنوك
  21،134،102   -   -   1،404،000   3،367،000   16،363،102 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  18،095،000   18،095،000   -   -   -   - أصول مالية بالتكلفة المطفأة 
  111،542،706   10،071،635   50،953،328   2،543،705   34،348،913   13،625،125 وكالة باالستثمار
  104،243،923   21،213،018   41،730،660   10،751،980   22،843،820   7،704،445 ذمم مرابحة مدينة
  264،997،859   142،318،336   102،233،430   11،286،343   7،804،223   1،355،527 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 

  72،528،324   43،497،831   23،562،669   2،694،565   2،337،573   435،686 مشاركة متناقصة
  2،984،349   2،984،349   -   -   -   - ممتلكات ومعدات

  1،534،555   1،534،555   -   -   -   - أصول غير ملموسة
  2،866،939   -   2،866،939   -   -   - أصول ضريبة مؤجلة

  11،472،299     -     -   11،472،299     -     - أصول أخرى

  682،811،847   240،214،724   221،347،026   40،152،892   70،701،529   110،395،676 إجمالي األصول

            
            الكينااللتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية الم

  6،160،000   -   -   -   -   6،160،000 مستحقات لبنوك
  36،982،020   9،245،472   -   7،396،377   12،943،660   7،396،511 حسابات العمالء الجارية
  415،274،399   21،262،104   102،468،088   150،034،325   115،331،683   26،178،199 وكالة باالستثمار لعمالء

  12،344،944   -   -   12،344،944   -   - التزامات أخرى

  470،761،363   30،507،576   102،468،088   169،775،646   128،275،343   39،734،710 إجمالي االلتزامات  
  134،114،218   33،377،495   66،004،873   13،704،397   13،382،149   7،645،304 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

  77،936،266   77،936،266   -   -   -   - حقوق ملكية المالكين

ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة حقوق إجمالي االلتزامات وحقوق 
  682،811،847   141،821،337   168،472،961   183،480،043   141،657،492   47،380،014 ملكية المالكين

    -   98،393،387   52،874،065  (143،327،151)  (70،955،963)   63،015،662 صافي الفجوة

    -   -  (98،393،387)  (151،267،452)  (7،940،301)   63،015،662 صافي الفجوة التراكمية



  اإلسالمي ش.م.ع.عبنك العز 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
  )غير مدققة( 2019يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 
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 كفاية رأس المالمعدل  19

 3ويراقب متطلبات رأس المال لدى البنوك العاملة في سلطنة عمان عند تنفيذها لمتطلبات بازل  البنك المركزي العمانييضع 
من إجمالي رأس المال  %13.5العماني من البنك أن يحتفظ بمعدل بنسبة البنك المركزي بخصوص رأس المال حيث يطلب 

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

 : وهو يتضمن رأس المال االعتيادي واالحتياطي القانوني واألرباح المحتجزة.1رأس المال من الفئة 

 .القيمة العادلة: وهو رأس المال الذي يتضمن احتياطيات 2رأس المال من الفئة 

في  البنك المركزي العمانياستغالل رأس المال ورصد االلتزام بلوائح  ةتراتيجيتقوم لجنة األصول وااللتزامات بصياغة اس
 هذا الصدد. 

معدل المخاطر لألصول، محسوبا وفقا لموجهات كفاية رأس المال للجنة بازل لإلشراف المصرفي وتعميمات البنك المركزي 
ي ومتطلبات تكوين إفصاحات رأس المال "رأس المال النظام 1114" وب.م 2"موجهات حول بازل  1009العماني ب.م 
متضمنا  %13.5، متطلبات الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال للسنة هو 2013ديسمبر  31بدءا من  3بموجب بازل 

متضمنا احتياطي المحافظة على رأس المال بنسبة  %12.875)نسبة  %1.25احتياطي المحافظة على رأس المال بنسبة 
 (.2018في سنة  0.625%

تم تخفيض اشتراط معدل كفاية  2018مارس  20المؤرخ في  2018/1حسب تعميم البنك المركزي العماني رقم بي إس دي /
قد انحصر في نسبة  2لمعدل الجديد فإن رأس المال من الفئة ا. حسب 2018بدءا من األول من أبريل  %11رأس المال إلى 

واحتياطي المحافظة على رأس المال بدون تغيير.  1الفئة من رأس المال بينما ظل  1من حقوق الملكية العامة الفئة  2%
 احتساب معدل كفاية رأس المال كما يلي:

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31  2018يونيو  30  2019يونيو  30 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

  71,569,384   71.356.075   73,057,856  (1)ح م م ف  1الفئة حقوق الملكية المشتركة 

    -   -     -  1فئة إضافية  

  71,569,384   71.356.075   73,057,856  1الفئة 

 3,437,276  4.158.563  4,548,326 2الفئة 

 75,006,660  75.514.638  77,606,182 إجمالي رأس المال النظامي

      بالمخاطراألصول المرجحة 

 457,198,178  474.261.064  500,368,730 مخاطر االئتمان

 9,112,500  21.537.500  33,435,942 مخاطر السوق

 25,221,714  43.219.127  4,975,000 المخاطر التشغيلية

 491,532,392  539.017.691  538,779,672 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

      المالمعدل كفاية رأس 

( معبر عنها كنسبة 1حقوق الملكية المشتركة )الفئة 
 %14.56  %13.24  %13.56 مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

( معبر عنها كنسبة 2حقوق الملكية المشتركة )الفئة 
 %0.70  %0.77  %0.84 مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

عنه كنسبة مئوية من رأس المال النظامي معبر 
 %15.26  %14.01  %14.40 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

 متطلبات الحد األدنى لرأس المال
وكما هو متوقع له أعلن عن خسائر في السنوات األولى. نتيجة لذلك فإن  2013سبتمبر  30بدأ البنك عملياته التجارية في 

مليون لاير عماني وهو اشتراط البنك المركزي العماني. يقوم البنك بوضع  100الحد األدنى من رأس مال البنك يقل عن 
ديسمبر  31إعفاء حتى منح البنك المركزي العماني المنصوص عليه لرأس المال.  استراتيجية مناسبة لاللتزام بالحد األدنى

بإصدار صكوك مضاربة  1اعتمد مساهمو البنك رأس مال إضافي من الفئة الستيفاء اشتراطات رأس المال النظامي.  2019
 الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني.  للموافقات الرسمية منمن خالل وديعة خاصة. يخضع هذا 

 المعلومات المقارنة 20

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة للفترة الحالية. ال تؤثر عملية إعادة التصنيف على 
 الخسارة أو حقوق ملكية المالكين التي أصدر عنها التقرير سابقا.
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