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           بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع
 

 .المرحلية المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية 19إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

 2صفحة 

 ةالمختصر ةالمرحلي المركز المالي قائمة

 2018مبر بتس 30كما في 
 )مدققة(  مدققة()غير   )غير مدققة( إيضاحات 
 2017ديسمبر  31  2017سبتمبر  30  2018سبتمبر  30  
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  

       األصول 
 26,693.236  33.435.755  43.125.410  نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 22.522.495  11.998.346  2.992.932  مستحقات من بنوك
 41.313.573  43,298,045  22.576.392 3 آلخراأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 -  -  18.095.000  أصول مالية بالتكلفة المطفأة
 100.305.502  82,952.521  123.065.905 4 وكالة باالستثمار

 83.183.614  84.998.899  105.913.139 5 ذمم مرابحة مدينة
 237.964.599  224.816.203  261.660.695 6 إجارة منتهية بالتمليك -إجارة  أصول

 38.752.764  27.696.263  65.513.493 7 مشاركة متناقصة
 3.479.157  3.602.717  3.032.505  ممتلكات ومعدات

 1.886.003  1.920.123  1.603.388  أصول غير ملموسة
 3.245.479  3.245.479  3.015.840 12 أصل ضريبة مؤجلة

 9.611.093  10.540.041  12.152.840  أصول أخرى

 568.957.515  528.504.392  662.747.539  إجمالي األصول 

االلتزامات وحقوق ملكية أصحححاح حسححابات االسححتيمار غير 
  المقيدة وحقوق ملكية المساهمين

  
   

       االلتزامات 
 5.755.000  18.095.005  10.200.002  مستحقات لبنوك

 27.304.809  27.026.036  34.819.523  حسابات العمالء الجارية
 333.861.220  301.591.690  396.078.345  عمالءباالستثمار للوكالة 

 10.423.588  10.457.820  13.352.152  التزامات أخرى

 377.364.617  357.170.551  454.450.022  إجمالي االلتزامات

 113.304.461  93.066.060  129.790.121 9 حقوق ملكية أصحاح حسابات االستيمار غير المقيدة

       حقوق ملكية المساهمين
 100.000.000  100.000.000  100.000.000  رأس المال 

 289.969  289.969  420.098  احتياطي قانوني 
 (24.254)  108.786  (882.287)  احتياطي القيمة العادلة

 266.884  -  -  احتياطي تمويل معاد هيكلته
 -  -  2.209.062  احتياطي انخفاض القيمة

 (22.244.162)  (22.130.974)  (23.239.477)  خسائر متراكمة

 78.288.437  78.267.781  78.507.396  إجمالي حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين

أصححححححححححاح حسححححححححابححات إجمححالي االلتزامححات وحقوق ملكيححة 
 568.957.515  528.504.392  662.747.539  االستيمار غير المقيدة وحقوق ملكية المساهمين

 0.078  0.078  0.079 10 صافي األصول للسهم

 65.920.397  61.318.149  52.203.556 11 االلتزامات واالرتباطات الطارئة

 وقد تم التوقيع عليها من قبل: 2018 أكتوبر 29تم اعتماد القوائم المالية للبنك من قبل مجلس اإلدارة في 

   

.......................................  .............................................. 
 الرئيس التنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة 



           بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع
 

 .المرحلية المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية 19إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

 3صفحة 

 المرحليةالمرحلية المختصرة قائمة الدخل 

 )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30المنتهية في فترة التسعة أشهر ل

     

 إيضاحات 

يوليو  1من 
 30إلى  2018

  2018سبتمبر 

يوليو  1من 
 30إلى  2017

  2017سبتمبر 

يناير  1من 
 30إلى  2018

  2018سبتمبر 

 2017يناير  1من 
سبتمبر  30إلى 

2017 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  

         

 14.909.022  22.452.559  5.514.750  8.175.424  إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار

العائدات على حقوق ملكية االستثمار 
 (807.501)  (2.210.515)  (343.375)  (804.759)  قبل حصة البنك كمضارب

 142.646  719.219  74.820  343.445  حصة البنك كرب المال

  (461.314)  (268.555)  (1.491.296)  (664.855) 

حصة البنك في الدخل كمضارب ورب 
 14.244.167  20.961.263  5.246.195  7.714.110  المال

 694.731  1.393.747  519.522  472.074  حصة البنك من استثماراته

 1.730.146  2.173.737  493.494  517.162  بالصافي -أخرى  إيرادات

  8.703.346  6.259.211  24.528.747  16.669.044 

 (8.115.090)  (10.429.509)  (2.967.697)  (3.755.529)  ربح وكالة باالستثمار مستحق الدفع

 8.553.954  14.099.238  3.291.514  4.947.817  صافي إيرادات التشغيل

         

 (5.741.003)  (6.367.591)  (2.007.814)  (2.131.475)  تكاليف الموظفين

 (574.979)  (609.647)  (200.962)  (194.063)  استهالك

 (381.462)  (385.948)  (127.722)  (118.198)  إطفاء أصول غير ملموسة

 (3.763.728)  (4.200.755)  (1.343.052)  (1.360.820)  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 (10.461.172)  (11.563.941)  (3.679.550)  (3.804.556)  إجمالي المصروفات

قبل مخصص  (الخسارةالربح/ )
خسارة االنخفاض في القيمة وضريبة 

 (1.907.218)  2.535.297  (388.036)  1.143.261  الدخل

 (1.955.210)  (1.004.372)  (718.751)  (723.046)  مخصص االنخفاض في القيمة

 (3.862.428)  1.530.925  (1.106.787)  420.215  قبل الضريبة (الخسارةالربح / )

 712.785  (229.639)  -  (63.032) 12 ضريبة الدخل

 (3.149.643)  1.301.286  (1.106.787)  357.183  للفترة (الخسارةالربح/ )

 (0.0031)  0.0013  (0.0011)  0.0004 13 السهم  (خسارةربح / )
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 .المرحلية المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية 19إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

 4صفحة 

 المرحلية المختصرة لمالكينل المنسوبة ملكيةالالتغيرات في حقوق  قائمة

 )غير مدققة( 2018سبتمبر  30

  احتياطي قانوني  رأس المال 
احتياطي القيمة 

 العادلة

احتياطي خسارة  
االنخفاض في 

 جمالي اإل  خسائر متراكمة  تمويل معاد هيكلته  القيمة
 عمانيلاير   لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 
              

 78.288.437  (22.244.162)  266.884  -  (24.254)  289.969  100.000.000 2018يناير  1الرصيد في 
التغيرات من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي 

 (93.443)  79.814  (266.884)  266.884  (173.257)  -  - 9للتقارير المالية رقم 
 78.194.994  (22.164.348)  -  266.884  (197.511)  289.969  100.000.000 2018يناير  1الرصيد المعدل في 
 -  (2.072.307)  -  1.942.178  -  130.129  - تحويل الحتياطي 

 (32.919)  (304.108)  -  -  271.189  -  - اتاستثمارخسارة محققة عن 
 1.301.286  1.301.286  -  -  -  -  - ربح الفترة

 (955.965)  -  -  -  (955.965)  -  - احتياطي القيمة العادلة لالستثمار

 78.507.396  (23.239.477)  -  2.209.062  (882.287)  420.098  100.000.000 )غير مدقق( 2018 سبتمبر 30الرصيد في 

              
 81.244.245  (18.981.331)  -  -  (64.393)  289.969  100.000.000 2017يناير  1الرصيد في 

 (3.149.643)  (3.149.643)  -  -  -  -  - الفترةخسارة 
 173.179  -  -  -  173.179  -  - احتياطي القيمة العادلة لالستثمار

 78.267.781  (22.130.974)  -  -  108.786  289.969  100.000.000 )غير مدقق( 2017 سبتمبر 30الرصيد في 

              
 78.267.781  (22.130.974)  -  -  108.786  289.969  100.000.000 )غير مدقق( 2017 أكتوبر 1الرصيد في 
 153.696  153.696  -  -  -  -  - خسارة السنة

 (133.040)  -  -  -  (133.040)  -  - احتياطي القيمة العادلة لالستثمار
 -  (266.884)  266.884  -  -  -  - محول إلى احتياطي تمويل معاد هيكلته

 78.288.437  (22.244.162)  266.884  -  (24.254)  289.969  100.000.000 )مدقق( 2017ديسمبر  31الرصيد في 
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 .المرحلية المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية 19إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

 5صفحة 

 المرحلية المختصرة قائمة التدفقات النقدية

 )غير مدققة( 2018سبتمبر  30

 
إلى  2018يناير  1

  2018سبتمبر  30
إلى  2017يناير  1

 2017سبتمبر  30
 عمانيلاير   لاير عماني 

    أنشطة التشغيل 
 (3.862.428)  1.530.925 الربح/ )الخسارة( قبل الضريبة

    تعديالت للبنود التالية:
 574.979  609.647 استهالك 

 381.462  385.948 إطفاء
 1.955.210  1.004.372 مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

 (950.777)  3.530.892 أصول والتزامات التشغيلالربح/ )الخسارة( التشغيلية قبل التغيرات في 

    صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
 (128.918)  (118.354) وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العماني

 (27.977.764)  (22.710.670) وكالة باالستثمار
 (24.885.167)  (22.588.859) ذمم مرابحة مدينة

 (41.152.820)  (24.629.003) إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 
 (15.497.365)  (26.914.507) مشاركة متناقصة

 (4.346.978)  (2.570.900) أصول أخرى
 5.296.004  7.514.714 الحسابات الجارية للعمالء

 96.829.944  62.217.125 وكالة باالستثمار لعمالء
 4.742.219  2.929.445 االلتزامات األخرى

 28.529.181  16.485.660 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

 20.457.559  (6.854.457) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة التشغيل

    أنشطة االستثمار
 (34.007.233)  17.575.040 بالصافي -أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

 -  (18.095.000) بالصافي –أصول مالية بالتكلفة المطفأة 
 (640.187)  (162.995) شراء ممتلكات ومعدات 

 (73.772)  (103.333) إضافات أصول غير ملموسة

 (34.721.192)  (786.288) صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
    

 (14.263.633)  (7.640.745) صافي النقص في النقد وما يعادل النقد 
 41.196.083  43.034.085 النقد وما يعادل النقد في بداية الفترة 

 26.932.450  35.393.340 النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة

    يشتمل النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة على:
    

 3.535.465  4.528.277 بالخزينةنقد 
أرصددددة لدى البنك المركزي العماني )باسدددتبعاد الوديعة الرأة مالية وصدددافي وديعة 

 29.493.644  38.072.133 عمان(
 1.608.344  2.992.932 حسابات جارية لدى بنوك محلية

 10.390.002  - يوما 90مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية ذات فترات استحقاق أصلية تقل عن 
 (18.095.005)  (10.200.002) يوما 90مستحقات لبنوك ومؤسسات مالية ذات فترات استحقاق أصلية تقل عن 

 35.393.340  26.932.450 
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 .المرحلية المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية 19إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

 6صفحة 

 الخيرات أموال حساب واستخدامات مصادر قائمة 

 )غير مدققة( 2018سبتمبر  30
 

  
إلى  2018يناير  1

  2018سبتمبر  30
إلى  2017يناير  1

 2017سبتمبر  30
 لاير عماني  لاير عماني  

     مصادر أموال الخيرات
     

 17.953  26.759  غير موزعة في بداية الفترة أموال أعمال خيرية
 23.990  30.638  رسوم تأخير في الدفع مستلمة من عمالء

 6.783  22.705  إلغاء األموال غير الملتزمة بالشريعة

 48.726  80.102  إجمالي مصادر األموال نهاية الفترة

     
     استخدامات أموال الخيرات

     
 (33.375)  (68.189)  الخيريةجمعيات األعمال 

 (33.375)  (68.189)  إجمالي استخدامات األموال خالل الفترة

 15.351  11.913  أموال خيرات غير موزعة في نهاية الفترة

 
 

 

 



  بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

  )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30
 

 7صفحة 

 الرئيسية األنشطةو التأسيس 1

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

كان للبنك عشرة فروع  2018مبر بتس 30. كما في 2013سبتمبر  30. بدأ البنك عملياته التجارية في 2013سبتمبر  5بتاريخ 
 (. 2017ديسمبر  31فروع في  عشرة)

 (.2017موظفا في سنة  286موظفا ) 301كان بالبنك  2018سبتمبر  30كما في 

 أنشطة التمويل من خالل مختلف األدوات اإلسالميةوالتي تتضمن قبول ودائع العمالء وتقديم يقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفية 
در من ة الصاحسب التعريف الوارد في إطار العمل التنظيمي للبنوك اإلسالمينتجات األخرى المرابحة والمضاربة واإلجارة والممثل 

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

ما ال بالقيام بمزاولة أعماله ب البنكالتزام التأكد من  هيئة الرقابة الشرعيةل عهدأعمال البنك ينظمها البنك المركزي العماني بينما ي
 . اإلسالمية مبادئ الشريعةيتعارض مع أحكام و

وكما هو متوقع له فقد سجل خسائر في السنوات األولى. نتيجة لذلك فإن الحد األدنى  2013سبتمبر  30بدأ البنك عملياته التجارية في 
لبنك بوضع استراتيجية مناسبة لاللتزام مليون لاير عماني وهو اشتراط البنك المركزي العماني. قام ا 100من رأس مال البنك يقل عن 

 (.18بالحد األدنى المنصوص عليه في كفاية رأس المال )راجع إيضاح 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2

 أساس اإلعداد 2/1
ما لألغراض المحاسبية. بيتبع البنك معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

يتماشى مع متطلبات معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، يستخدم البنك 
 الموجهات الواردة بالمعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة.

التقارير المرحلية ضمن معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة في غياب معايير المحاسبة المالية المنفصلة حول 
وفقا  2018 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في سعوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية تم إعداد القوائم المالية المرحلية لفترة الت

الية المرحلية" ولوائح البنك المركزي العماني المعمول بها. ال "التقارير الم - 34للموجهات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
تحتوي القوائم المالية المرحلية المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تقرأ جنبا 

 . 2017ديسمبر  31إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للبنك كما في 

المرحلية. أرقام المقارنة بالنسبة لقائمة المركز المالي المختصر الموحد تم المختصرة جعة وليس تدقيق المعلومات المالية تتم مرا
كما تم استخراج أرقام المقارنة لقوائم الدخل والتدفقات  2017ديسمبر  31استخراجها من القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 

ي حقوق المالكين ومصادر استخدامات أموال الخيرات المختصرة من المعلومات المالية المرحلية المختصرة النقدية والتغيرات ف
 .2017 سبتمبر 30المراجعة للفترة المنتهية في 

 أساس القياس 2/2
قيمة العادلة من م تصنيفها بالتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا األصول المالية التي ت

 خالل حقوق الملكية والتي تقاس بالقيمة العادلة.

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

 السياسات المحاسبية الهامة 2/3

عة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة تنسجم مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية السياسات المحاسبية المتب
فيما عدا إطار العمل المفاهيمي الجديد والمعدل ومعايير المحاسبة المالية والتي تم إعدادها وفقا  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. بالنسبة لألمور التي ال تغطيها معايير لمعايير المحاسبة المالية ال
 كالمحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية متضمنة "التقارير المالية المرحلية" يستخدم البن

 ية.المعايير الدولية للتقارير المال

 التغييرات في السياسات المحاسبية  2/3/1

 االسياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية المرحلية هي نفس السياسات المطبقة في القوائم المالية السنوية األخيرة فيما عد
 التغييرات الناتجة من تطبيق ما يلي:

 األدوات المالية  - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )أ(
 مع العمالءالمبرمة اإليراد من العقود  - 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )ب(
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 )تابع(أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2/3

 اإليراد من العقود مع العمالء - 15المالية رقم  المعيار الدولي للتقارير 2/3/2
. 2018يناير  1في  همفعول الذي يسريالصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  15طبق البنك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تراف مبدأ مستند للمنهج لالع يقدمألغى هذا المعيار جميع اشتراطات االعتراف باإليراد بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية وهو 
ير المالية رقم لتقارباإليراد مع إدخال مفهوم االعتراف باإليراد عن التزامات األداء عند استيفائها. قام البنك بتقييم أثر المعيار الدولي ل

 وتوصل إلى نتيجة مفادها بأن تطبيق هذا المعيار ليس له أي أثر جوهري على القوائم المالية للبنك.  15

 (9األدوات المالية )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2/3/3
 1الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والذي يصبح ساري المفعول بدءا من  9لية رقم طبق البنك المعيار الدولي للتقارير الما

. يتطلب هذا المعيار من البنك تغيير بعض السياسات المحاسبية وتعديل بعض األرصدة الصادر عنها التقرير سابقا. كما 2018يناير 
لم يعدل البنك فترات المقارنة وقد تم إنفاذ التغييرات  9ارير المالية رقم هو مسموح به بموجب النصوص االنتقالية للمعيار الدولي للتق

 .2018يناير  1بتعديل أرصدة االفتتاح لألرباح المدورة واالحتياطيات كما في 

 :9فيما يلي التغييرات الهامة على السياسات المحاسبية الناتجة من تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 وقياس األدوات الماليةتصنيف 
 يستند التصنيف والقياس على نموذج األعمال إلدارة األصل المالي وخصائص التدفق النقدي المصاحب له.

على ثالث فئات تصنيف أساسية لألصول المالية: المقاسة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة  9يحتوي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. من خالل الدخل

عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو 
ير طفأة لو استوفى كال الشرطين التاليين وأن يكون غبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة الم

 مخصص على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ أو -

أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصول المالية إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ معينة تعتبر فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والربح  -
 على المبلغ األصلي القائم. 

م تخصيصها تتقاس األدوات من نوع الدين مثل الصكوك بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اآلخر فقط لو استوفت الشروط التالية ولم ي
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يتم تحقيق هدفه من جانب تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  -
 األصول المالية؛ و

 ربح.تبر مدفوعات فقط للمبلغ األصلي والتؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة تع -

بالنسبة ألداة حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة اختار البنك عند االعتراف المبدئي تخصيص تلك األدوات بصورة غير 
ار على حدة. تصنف جميع قابلة لإللغاء تحت القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم إجراء هذا االختيار على أساس كل استثم

األصول المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. بموجب هذه الفئة يتم االعتراف بتغييرات القيمة 
/ ب بقاء الربحطليالعادلة في الدخل الشامل اآلخر بينما يتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة. عند استبعاد االستثمار 

 الخسارة الرأسمالية في الدخل الشامل اآلخر وال يتم تحويلها إلى الربح أو الخسارة.

 يتم تصنيف جميع األصول المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

قابلة لإللغاء بتخصيص األصل المالي الذي يستوفي  باإلضافة إلى ما ذكر، وعند االعتراف المبدئي، قد يقوم البنك بصورة غير
رة االمتطلبات ليتم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس

 لو كان القيام بذلك سيزيل أو يخفض على نحو كبير فجوة محاسبية قد تنشأ بخالف ذلك. 

 قييم نموذج العملت
يجري البنك تقييما لهدف نموذج عمل الذي يتم االحتفاظ فيه بأصل على مستوى المحفظة ألن هذا يظهر بصورة أفضل الطريقة التي 

 تدار بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة. تتضمن هذه المعلومات التي تتم دراستها:
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 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2/3

 ( )تابع(9األدوات المالية )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2/3/3

 )تابع( تقييم نموذج العمل

وجه الخصوص ما إذا كانت استراتيجية السياسات واألهداف المنصوص عليها للمحفظة وكيفية عمل هذه السياسات فعليا. على  -
اإلدارة تركز على جني إيرادات تعاقدية أو االحتفاظ بملمح معدل ربح معين أو مضاهاة مدة األصول المالية مع مدة االلتزامات 

 التي تمول تلك األصول أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع األصول؛

 عنها؛ كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة البنك -

 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل )واألصول المالية المحتفظ بها في نموذج العمل( وكيفية إدارة هذه المخاطر؛ -

كيفية تعويض مديري األعمال، أي ما إذا كان التعويض يستند على القيمة العادلة لألصول المدارة أم التدفقات النقدية التعاقدية  -
 المحصلة؛ و

وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة وأسباب مثل هذه المبيعات وتوقعاتها حول نشاط المبيعات المستقبلي. برغم عدد مرات  -
ذلك فإن المعلومات حول نشاط المبيعات ال يعتبر بصورة معزولة ولكنه كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق الهدف الموضوع 

 فية تحقيق التدفقات النقدية. من جانب البنك إلدارة األصول المالية وكي

لة من داألصول المالية التي يتم االحتفاظ بها للمتاجرة أو تتم إدارتها والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة تقاس بالقيمة العا
لنقدية التعاقدية لتحصيل التدفقات اخالل الربح أو الخسارة ألنه ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يحتفظ بها 

 ولبيع األصول المالية كليهما. 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات مبلغ األصل والربح
الربح" "ألغراض هذا التقييم يتم تعريف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي. يتم تعريف 

 على أنه المقابل المدفوع للقيمة الزمنية للنقود وعن مخاطر االئتمان المصاحبة للمبلغ األصلي القائم خالل مدة زمنية معينة وعن مخاطر
 التمويل األساسي والتكاليف األخرى )كمثال مخاطر السيولة والمصروفات اإلدارية( إضافة إلى هامش الربح.

دفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات لمبلغ األصل والربح يضع البنك اعتبارا لألحكام التعاقدية لألداة. عند تقييم ما إذا كانت الت
يتضمن هذا تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على شرط تعاقدي قد يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بالصورة التي 

 تجعلها ال تلبي هذا الشرط.

 األصول المالية تعديل
إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل المسجل بالتكلفة المطفأة ال تختلف اختالفا كبيرا عندها لن ينتج عن التعديل إلغاء اعتراف 

ن تعديل مباألصل المالي. في مثل هذه الحالة يقوم البنك بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي ويعترف بالمبلغ الناشئ 
 إجمال القيمة الدفترية كربح أو خسارة تعديل في الربح أو الخسارة.

 انخفاض القيمة
 يعترف البنك بمخصصات الخسارة بالنسبة للخسائر االئتمانية المتوقعة وذلك على األدوات المالية التالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة

 من خالل الربح أو الخسارة:

 نوع أدوات الدين؛األصول المالية من  -

 الذمم المدينة من التمويل؛ -

 عقود الضمانات المالية المصدرة؛ و -

 ارتباطات التمويل المصدرة -

 ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية.

ذي يقاس اة، فيما عدا ما يلي، واليقيس البنك مخصص خسارة االنخفاض في القيمة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحي
 شهرا: 12على أنه خسائر ائتمانية متوقعة لمدة 

 االستثمارات المالية في الدين التي يتم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير؛ و -

 بصورة كبيرة منذ االعتراف بها مبدئيااألدوات المالية األخرى )بخالف ذمم اإليجار المدينة( والتي لم تزيد مخاطرها االئتمانية  -

مخصص خسارة االنخفاض في قيمة ذمم اإليجار المدينة يقاس على الدوام بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة. يعتبر 
ميا لـ لتعريف المفهوم عالالبنك أن للورقة المالية المدينة خسارة ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطرها االئتمانية معادال ل

 "درجة االئتمان".

في أداة مالية محتملة  تعثر شهرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من أحداث  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12خالل 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2/3

 ( )تابع(9األدوات المالية )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 9الدولي للتقارير المالية رقم المعيار  2/3/3

 )تابع( انخفاض القيمة
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

يع األصول المالية نموذج خسارة انخفاض قيمة جديد وهو الخسارة االئتمانية المتوقعة لجم 9يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
وبعض االرتباطات والضمانات خارج الميزانية العمومية. ينتج عن نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الجديد تسجيل مخصص لخسائر 
االئتمان على األصول المالية بغض النظر عما إذا كانت هناك حادثة خسارة فعلية أم ال. يختلف هذا عن المنهج السابق حيث كان 

صص المسجل عن التمويل العامل مصمما لتسجيل الخسائر فقط التي تم تكبدها سواء كان قد تم تحديدها بصورة محددة أم ال. المخ
تعكس الخسارة االئتمانية المتوقعة حصيلة غير منحازة ومرجحة باالحتمال في مقابل أفضل تقدير فردي مسموح به بموجب المنهج 

 حتمال في االعتبار مختلف السيناريوهات استنادا إلى تنبؤات معقولة ومدعومة.السابق. تضع الحصيلة المرجحة باال

أدى منهج البنك إلى رفع نماذج رأس المال النظامية والعمليات الحالية لمحافظ تمويل البنك التي تستخدم مختلف التصنيفات الداخلية 
اعتبارا الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة عن طريق  9المالية رقم والنماذج السلوكية لالئتمان. يضع المعيار الدولي للتقارير 

 . عثرعند الخسارة والمخاطر عند التعثر والتعثر مضاعفة احتمالية الت

 يستخدم نموذج االنخفاض في القيمة منهجا ثالثي المراحل على مدى تدهور االئتمان منذ إنشائه:

شهًرا وهي تنطبق على جميع األصول المالية التي لم تشهد زيادة كبيرة في مخاطر  12خالل  الخسائر االئتمانية المتوقعة: 1المرحلة 
ثني عشر شهرا أل تعثراالئتمان منذ إنشائها كما أنه لم ينخفض ائتمانها. سيتم احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة باستخدام احتمال ال

شهرا فإن احتمالية  12لتالية. بالنسبة لتلك األصول التي لها استحقاق يقل عن شهرا ا 12خالل مدة  تعثرالذي يمثل احتمال حدوث ال
 المستخدمة تتناسب مع المدة الباقية من االستحقاق.التعثر 

عندما تتم مالحظة وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان على األصل المالي في أعقاب إنشائه ولكنه لم تنخفض قيمته : 2المرحلة 
على مدى عمر االئتمان والذي التعثر . يتطلب هذا احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة استنادا إلى احتمال 2في المرحلة فإنه يعتبر 

 على مدى العمر المقدر الباقي المقدر لألصل المالي.التعثر يمثل حدوث احتمال 

يتم إدراجها ضمن هذه المرحلة. بصورة مماثلة األصول المالية التي يوجد بها دليل موضوعي على انخفاض القيمة س: 3المرحلة 
 سيستمر احتساب مخصص الخسائر االئتمانية على مدى العمر المتوقع الباقي للخسائر االئتمانية المتوقعة. 2للمرحلة 

 المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هي الهيكل للمتغيرات التالية:

 ؛ تعثراحتمالية ال -

 عند الخسارة؛ التعثر  -

 ؛تعثرالمخاطر عند ال -

يتم استنباط هذه المعايير عموما من نماذج إحصائية مطورة داخليا والبيانات التاريخية األخرى. يتم تعديلها لتعكس المعلومات 
 االستشرافية.

 تفاصيل هذه المعايير / المدخالت اإلحصائية على النحو التالي:

 هي تقدير احتمالية التعثر على مدى أفق زمني معين.: احتمالية التعثر تعثراحتمالية ال -

وقعة مستقبلية باألخذ في االعتبار التغيرات المت تعثر: المخاطر عند التعثر هي تقدير للمخاطر في تواريخ تعثرالمخاطر عند ال -
 في المخاطر بعد تاريخ التقرير.

هذا  ئة في الحالة التي يحدث فيها التعثر في وقت معين. يستندالتعثر عند الخسارة: التعثر عند الخسارة هي تقدير للخسارة الناش -
على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض استالمها، متضمنة تلك التي يتم تحقيقها من أي 

 .تعثرضمان إضافي. ويتم في العادة التعبير عنها على أنها نسبة مئوية من المخاطر عند ال

 تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
شهرا بالنسبة للتمويل  12يتطلب نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة االعتراف بالخسائر االئتمانية استنادا إلى خسائر متوقعة لمدة 

 منذ نشوئه. يضع تحديد العامل واالعتراف بخسائر متوقعة على مدى عمر التمويل الذي تعرض لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان في االعتبار مختلف عوامل االقتصاد الكلي وسيتغير وفقا للمنتج وقطاع الخطر. العوامل الرئيسية 

منذ اإلنشاء  عثرتاالحتمالية المرجحة لل –التي يتم وضعها في االعتبار عند إجراء مثل هذا التحديد هي التغيرات النسبية في االحتمالية 
يوما ومركز قائمة المالحظة. سيتطلب تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان أحكام  30وبعض المعايير مثل تجاوز االستحقاق بمدة 

 ائتمانية تتمتع بالخبرة.

 عوامل االقتصاد الكلي 
في نماذجه يعتمد البنك على تشكيلة واسعة من المعلومات االستشرافية كالمدخالت االقتصادية مثل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت 
البطالة وأسعار النفط. قد ال تضم المدخالت والنماذج المستخدمة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة جميع خصائص السوق في 

 مالية. وإلظهار هذا يتم إجراء تعديالت كيفية أو تغطيات كتعديالت مؤقتة باستخدام أحكام ائتمانية تتمتع بالخبرة. تاريخ القوائم ال
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 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2/3

 ( )تابع(9المالية )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم األدوات  - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2/3/3

 المعلومات االستشرافية والسيناريوهات المتعددة
إن منهج مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لدى البنك يتطلب من البنك أن يستخدم حكمه االئتماني الخبير إلدراج األثر المقدر 

 الخسارة االئتمانية المتوقعة بالنموذج في جميع فترات التقارير. للعوامل التي ال يتم إدراجها ضمن نتائج 

 عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة يتم عرضها في قائمة المركز المالي على النحو التالي:

 إجمالي القيمة الدفترية لألصول؛األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كخصم من  -

 االرتباطات المالية وعقود الضمانات المالية: عموما، كمخصص. -

عندما تتضمن األداة المالية مكونا مسحوبا وغير مسحوب وال يتمكن البنك من تحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة في مكون االرتباط  -
المسحوب يقوم البنك بعرض مخصص االنخفاض المجمع لكال المكونين. يتم المالي بصورة منفصلة من تلك الواردة في المكون 

عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للمكون المسحوب. أي فائض في انخفاض القيمة عن إجمالي مبلغ المكون 
 المسحوب يتم عرضه كمخصص؛ و

مل اآلخر: ال يتم االعتراف بمخصص خسارة انخفاض قيمة في قائمة أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا -
 المركز المالي ألن القيمة الدفترية لهذه األصول هي قيمتها العادلة.

 العمر المتوقع
جميع  سعند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة يضع البنك اعتبارا للمدة التعاقدية القصوى التي يتعرض فيها البنك لخطر االئتمان. تدر

األحكام التعاقدية عند تحديد العمر المتوقع ويتضمن ذلك خيارات المدفوعات مقدما وخيارات تمديد المدة الزمنية والتجديدات. بالنسبة 
بنك للبعض التزامات االئتمان المتجددة التي ليس لها فترة استحقاق ثابتة يتم تقدير العمر المتوقع استنادا إلى المدة التي يتعرض خاللها ا

 إلى خطر االئتمان والحاالت التي ال يتم فيها تخفيف مخاطر االئتمان من جانب إجراءات اإلدارة.

 والشطب التعثرتعريف 
 عندما يكون: تعثريعتبر البنك أن األصل المالي في حالة 

 إجراءات مثل تحصيل الضمانةمن غير المرجح أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل بدون لجوء البنك إلى  -
 )لو كان يحتفظ بأية ضمانة(؛ أو

 يوما في أي التزام ائتماني جوهري للبنك.  90المقترض قد تجاوز موعد االستحقاق بأكثر من  -

 عند تقييم ما إذا كان المقترض مقصرا يدرس البنك المؤشرات التالي وهي:

 نوعية: خرق التعهدات كمثال؛ -

 فترة االستحقاق وعدم دفع التزام آخر من جانب نفس المصدر للبنك؛ و كمية: كمثال مركز تجاوز -

 استنادا إلى البيانات المكونة داخليا والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية. -

قد تتغير المدخالت المستخدمة في تقدير ما إذا كانت األداة المالية مقصرة ومدى أهميتها على طول الزمن لتعكس التغيرات في 
 الظروف.

 االنتقال
 بأثر رجعي، فيما عدا ما يلي: 9تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

دولي للتقارير للم يتم تعديل فترات المقارنة. الفروق في القيم الدفترية لألصول المالية وااللتزامات المالية الناتجة من تطبيق المعيار ا
. بناء عليه فإن المعلومـات المعروضـة 2018يناير  1يتم االعتراف بها في األرباح المحتجزة واالحتياطيات كما في  9المالية رقم 

 2018وبالتالي ال يمكن مقارنتها مع المعلومات المعروضة لسنة  9ال تظهر متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2017لسنة 
 . 9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 تم إجراء التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق المبدئي: 
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 )تابع(أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2/3

 ( )تابع(9األدوات المالية )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 9للتقارير المالية رقم المعيار الدولي  2/3/3

 )تابع( االنتقال

 تحديد نموذج العمل الذي تدار فيه األصول المالية. -

الل الدخل خ تخصيص وإلغاء التخصيصات السابقة لبعض األصول المالية وااللتزامات المالية على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من -
 الشامل اآلخر.

تخصيص بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل  -
 الشامل اآلخر.

يرات عرض آثار التغيبالنسبة لاللتزامات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة سيخلق تحديد ما إذا كان  -
 في االلتزام المالي للخسارة االئتمانية في الدخل الشامل اآلخر أو يؤدي إلى تضخيم الفجوة المحاسبية في الربح أو الخسارة.

عندها سيعتبر  9لو كانت للورقة المدينة مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 بنك أن مخاطر االئتمان على األصل لم تزيد زيادة كبيرة منذ االعتراف المبدئي. ال

 على النحو التالي: 9تصنيف وقياس األصول وااللتزامات المالية قبل وبعد تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2

 

 التصنيف األصلي 
معيار المحاسبة 

 39الدولي رقم 

التصنيف الجديد  
المعيار الدولي للتقارير 

 9المالية رقم 
القيمة الدفترية 

 إعادة التصنيف إعادة القياس األصلية
القيمة الدفترية 

 الجديدة
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

             األصول المالية
نقد وأرصدة لدى البنك 

 26.693.236 - - 26.693.236 بالتكلفة المطفأة تمويل وذمم مدينة المركزي العماني 
 22.497.999 - (24.496) 22.522.495 بالتكلفة المطفأة تمويل وذمم مدينة مستحقات من بنوك

 18.116.171 18.116.171 - - بالتكلفة المطفأة متاحة للبيع دين -استثمارات مالية 

 متاحة للبيع دين -استثمارات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل 

 23.176.231 (18.137.342) - 41.313.573 الدخل الشامل اآلخر
 99.915.388 - (390.114) 100.305.502 بالتكلفة المطفأة تمويل وذمم مدينة وكالة باالستثمار

 84.148.874 - 965.260 83.183.614 المطفأةبالتكلفة  تمويل وذمم مدينة مرابحة مدينة
إجارة منتهية  -أصول إجارة 

 237.289.796 - (674.803) 237.964.599 بالتكلفة المطفأة تمويل وذمم مدينة بالتمليك
 38.947.440 - 194.676 38.752.764 بالتكلفة المطفأة تمويل وذمم مدينة مشاركة متناقصة

 9.654.188 - 43.095 9.611.093 بالتكلفة المطفأة تمويل وذمم مدينة أصول أخرى
   560.346.876 113.618 (21.171) 560.439.323 

       االلتزامات المالية
 5.775.000 - - 5.775.000 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة مستحقات لبنوك

ودائع عمالء متضمنة وكالة 
 361.166.029 - - 361.166.029 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة باالستثمار لعمالء

حقوق ملكية أصحاب 
حسابات االستثمار غير 

 113.304.461 - - 113.304.461 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة المقيدة
 10.423.588 - - 10.423.588 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة التزامات أخرى

   490.669.078 - - 490.669.078 
االرتباطات وااللتزامات 

 65.734.507 - (185.890) 65.920.397 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة االحتمالية
       

لاير عماني ونقص  79.814المدورة بمبلغ  الخسائرهو زيادة في  2018يناير  1كما في  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 لاير عماني. 173.257في احتياطي القيمة العادلة بمبلغ 

 احتياطي القيمة العادلة   األرباح المدورة 
    
 لاير عماني  لاير عماني 
    

 (24.254)  (22.244.162) (2017ديسمبر  31) 39رصيد اإلقفال بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 (152.086)  152.086 ألدوات الدين من المتاحة للبيع إلى التكلفة المطفأةأثر إعادة التصنيف 

عن المخصص  9أثر فائض المخصص حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 -  (72.272) حسب معايير البنك المركزي العماني

من  ةعكس احتياطي القيمة العادلة بسبب إعادة تصنيف أدوات الدين من القيمة العادل
 (21.171)  - خالل الدخل الشامل اآلخر إلى التكلفة المطفأة

 (197.511)  (22.164.348) (2018يناير  1) 9رصيد االفتتاح بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

كما في  39المحاسبة الدولي رقم يقدم الجدول التالي تسوية لمخصص انخفاض القيمة في آخر المدة بالنسبة لألصول المالية وفقا لمعيار 
كما  9مع الرصيد االفتتاحي لمخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة المحددة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2017ديسمبر  31
 :2018يناير  1في 
 2018يناير  1  إعادة القياس  2017ديسمبر  31 
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 
      

 24.496  24.496  - مستحقات من بنوك
 5.874.210  (95.019)  5.969.229 ذمم تمويل مدينة

 -  (152.086)  152.086 استثمارات
 33.167  (43.095)  76.262 أصول أخرى

 185.890  185.890  - ارتباطات والتزامات محتملة
 6.197.577  (79.814)  6.117.763 

 مخاطر األصول المالية
الجدول التالي يحتوي على تحليل من حيث المراحل لمخاطر األصول المالي التي يتم االعتراف بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 :2018 سبتمبر 30كما في 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2
 مخاطر األصول المالية )تابع(

 اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

               التعرض الخاضع للخسائر االئتمانية المتوقعة 
 2.993.370  -  -  2.993.370 مستحق من بنوك

 18.095.000  -  -  18.095.000 أصول مالية بالتكلفة المطفأة
 124.056.226  150.000  3.887.743  120.018.483 وكالة باالستثمار

 107.377.751  1.591.467  7.361.265  98.425.019 مرابحة مدينة
 265.541.482  5.361.422  20.394.044  239.766.016 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة

 66.042.882  76.284  5.338.289  60.628.309 مشاركة متناقصة
 8.044.761  129.537  552.142  7.363.082 أصول أخرى

 52.203.556  375.000  2.647.442  49.181.114 ارتباطات والتزامات احتمالية
 596.490.393  40.180.925  7.683.710  664.355.028 

        التغير في مخصص انخفاض القيمة حسب فئة األصل
 اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   2018يناير  1رصيد االفتتاح كما في 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

 24.496  -  -  24.496 مستحق من بنوك
 -  -  -  - أصول مالية بالتكلفة المطفأة

 1.430.574  -  119.335  1.311.239 وكالة باالستثمار
 640.704  84.285  92.087  464.332 مرابحة مدينة
 3.621.998  1.746.637  487.399  1.387.962 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة

 180.934  -  23.746  157.188 مشاركة متناقصة
 33.166  6.772  5.706  20.688 أصول أخرى

 185.890  65.185  -  120.705 ارتباطات والتزامات احتمالية
 3.486.610  728.273  1.902.879  6.117.762 

        صافي التحويل بين المراحل وأثر الربح والخسارة 
 (24.058)  -  -  (24.058) مستحق من بنوك

 -  -  -  - أصول مالية بالتكلفة المطفأة
 (439.847)  74.011  (66.397)  (447.461) وكالة باالستثمار

 824.594  631.875  273.386  (80.667) مرابحة مدينة
 258.104  698.731  91.358  (531.985) إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة

 348.455  34.344  149.483  164.628 مشاركة متناقصة
 4.383  12.264  (584)  (7.297) أصول أخرى

 32.741  69.751  20.147  (57.157) ارتباطات والتزامات احتمالية
 (983.997)  467.393  1.520.976  1.004.372 

              2018 سبتمبر 30رصيد اإلقفال كما في 
 438  -  -  438 مستحق من بنوك

 -  -  -  - أصول مالية بالتكلفة المطفأة
 990.727  74.011  52.938  863.778 وكالة باالستثمار

 1.465.298  716.160  365.473  383.665 مرابحة مدينة
 3.880.102  2.445.368  578.757  855.977 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 

 529.389  34.344  173.229  321.816 مشاركة متناقصة
 37.549  19.036  5.122  13.391 أصول أخرى

 218.637  134.936  20.147  63.554 ارتباطات والتزامات احتمالية
 2.502.619  1.195.666  3.423.855  7.122.140 

 التقديرات المحاسبية  2/4

تلك  ساألساس والطرق المستخدمة للتقديرات المحاسبية الحرجة واألحكام التي تم تبنيها في إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة هي نف
لناتج من تطبيق المعيار الدولي للتقارير فيما عدا ما ذكر أدناه ا 2017ديسمبر  31المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للبنك للسنة المنتهية في

 :9المالية رقم 

 تصنيف األصول المالية:
الرصيد  ىتقييم نموذج العمل الذي يتم خالله االحتفاظ باألصول وتقييم ما إذا كانت األحكام التعاقدية هي فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والربح عل

 القائم من المبلغ األصلي.

 المالية:انخفاض قيمة األدوات 
لخسائر ا تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي وإنشاء المعلومات المستقبلية عند قياس

 االئتمانية المتوقعة. 

 إدارة المخاطر المالية 2/5
 .2017ديسمبر  31المفصح عنها في البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في هدف وسياسات إدارة المخاطر المالية التي تبناها البنك تنسجم مع تلك 
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 خالل الدخل الشامل اآلخر أصول مالية بالقيمة العادلة من 3

 
 )غير مدققة(

 2018سبتمبر  30
 )غير مدققة(

 2017سبتمبر  30
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني عماني لاير لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

       أصول مالية مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 صكوك إقليمية مدرجة 

سبتمبر  30لاير عماني في  21.941.397)التكلفة بمبلغ 
 2017سبتمبر  30لاير عماني في  41.008.897و 2018

 40.065.000 - 40.065.000 41.149.751 - 41.149.751 21.173.137 21.173.137 - (2017ديسمبر  31لاير عماني في  40.026.905و
  أسهم إقليمية مدرجة

 2018سبتمبر  30لاير عماني  1.514.786)التكلفة بمبلغ 
 1.615.094ومبلغ  2017سبتمبر  30في  2.347.574

 1.400.659 - 1.400.659 2.316.355 - 2.316.355 1.403.255 1.403.255 - (2017ديسمبر  31لاير عماني في 
 (152.086) - (152.086) (168.061) - (168.061) - - - ناقصا: خسارة انخفاض في القيمة

 - 22.576.392 22.576.392 43.298.045 - 43.298.045 41.313.573 - 41.313.573 

 الوكالة باالستثمار 4

 
 )غير مدققة(

 2018سبتمبر  30
 مدققة()غير 

 2017سبتمبر  30
 )مدققة(

 2017ديسمبر  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 
          

 101.345.962 101.345.962 - 83.825.162 83.825.162 - 124.056.226 124.056.226 - باالستثماروكالة 
 (1.040.460) (1.040.460) - (872.641) (872.641) - (990.321) (990.321) - ناقصا: مخصص انخفاض القيمة

 100.305.502 100.305.502 - 82.952.521 82.952.521 - 123.065.905 123.065.905 - صافي وكالة باالستثمار

 ذمم المرابحة المدينة 5

 
 )غير مدققة(

 2018سبتمبر  30
 )غير مدققة(

 2017سبتمبر  30
 )مدققة(

 2017ديسمبر  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 
          

 99.696.282 99.696.282 - 100.901.948 100.901.948 - 122.979.373 122.979.373 - ذمم المرابحة المدينة
 (14.906.704) (14.906.704) - (14.325.913) (14.325.913) - (15.601.622) (15.601.622) - ناقصا: الربح المؤجل

 (1.605.964) (1.605.964) - (1.577.136) (1.577.136) - (1.464.612) (1.464.612) - ناقصا: مخصص انخفاض القيمة
 83.183.614 83.183.614 - 84.998.899 84.998.899 - 105.913.139 105.913.139 - صافي ذمم المرابحة المدينة
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 منتهية بالتمليكإجارة  -أصول إجارة  6

 
 )غير مدققة(

 2018سبتمبر  30
 )غير مدققة(

 2017سبتمبر  30
 )مدققة(

 2017ديسمبر  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 

          مباني
          التكلفة:

 207.803.456 207.803.456 - 207.803.456 207.803.456 - 290.126.997 290.126.997 - في بداية الفترة/ السنة
 92.666.228 92.666.228 - 56.494.213 56.494.213 - 53.850.729 53.850.729 - إضافات

 (10.342.687) (10.342.687) - (10.342.687) (10.342.687) - (10.840.000) (10.840.000) - إستبعادات

 290.126.997 290.126.997 - 253.954.982 253.954.982 - 333.137.726 333.137.726 - في نهاية الفترة/ السنة

          االستهالك
 30.340.096 30.340.096 - 30.340.096 30.340.096 - 53.853.327 53.853.327 - في بداية الفترة/ السنة

 33.855.918 33.855.918 - 11.733.893 11.733.893 - 26.515.416 26.515.416 - مصروف الفترة/ السنة
 (10.342.687) (10.342.687) - (10.342.687) (10.342.687) - (10.840.000) (10.840.000) - استبعادات

 53.853.327 53.853.327 - 31.731.302 31.731.302 - 69.528.743 69.528.743 - الفترة / السنة في نهاية

          مخصص االنخفاض في القيمة
 2.900.814 2.900.814 - 2.892.077 2.892.077 - 3.862.599 3.862.599 - في نهاية الفترة/ السنة

 233.372.856 233.372.856 - 219.331.603 219.331.603 - 259.746.384 259.746.384 - صافي القيمة الدفترية

          آالت وماكينات
          التكلفة:

 12.263.333 12.263.333 - 12.263.333 12.263.333 - 12.263.333 12.263.333 - في بداية الفترة/ السنة
 - - - - - - - - - إضافات

 - - - - - - (5.833.333) (5.833.333) - استبعادات

 12.263.333 12.263.333 - 12.263.333 12.263.333 - 6.430.000 6.430.000 - في نهاية الفترة/ السنة

          اإلهالك:
 3.115.833 3.115.833 - 3.115.833 3.115.833 - 7.625.209 7.625.209 - في بداية الفترة/ السنة

 4.509.376 4.509.376 - 3.607.500 3.607.500 - 2.705.625 2.705.625 - مصروف الفترة/ السنة
 - - - - - - (5.833.333) (5.833.333) - استبعادات

 7.625.209 7.625.209 - 6.723.333 6.723.333 - 4.497.501 4.497.501 - في نهاية الفترة/ السنة
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 إجارة منتهية بالتمليك )تابع( -أصول إجارة  6

 
 مدققة()غير 

 2018سبتمبر  30
 )غير مدققة(

 2017سبتمبر  30
 )مدققة(

 2017ديسمبر  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 

          مخصص انخفاض القيمة:

 46.381 46.381 - 55.400 55.400 - 18.188 18.188 - في نهاية الفترة/ السنة

 4.591.743 4.591.743 - 5.484.600 5.484.600 - 1.914.311 1.914.311 - صافي القيمة الدفترية

          اإلجمالي
 302.390.330 302.390.330 - 266.218.315 266.218.315 - 339.567.726 339.567.726 - التكلفة

 (61.478.536) (61.478.536) - (38.454.635) (38.454.635) - (74.026.244) (74.026.244) - ناقصا: استهالك متراكم
 (2.947.195) (2.947.195) - (2.947.477) (2.947.477) - (3.880.787) (3.880.787) - انخفاض القيمةناقصا: مخصص 

 237.964.599 237.964.599 - 224.816.203 224.816.203 - 261.660.695 261.660.695 - صافي القيمة الدفترية

 مشاركة متناقصة 7

 
 )غير مدققة(

 2018سبتمبر  30
 )غير مدققة(

 2017سبتمبر  30
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي مشترك تمويل 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 

          
 39.128.374 39.128.374 - 28.127.525 28.127.525 - 66.042.882 66.042.882 - مشاركة متناقصة
 (375.610) (375.610) - (431.262) (431.262) - (529.389) (529.389) - نخفاض في القيمة االناقصا: مخصص 

 - 65.513.493 65.513.493 - 27.696.263 27.696.263 - 38.752.764 38.752.764 
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 ذمم التمويل المدينة 8

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

 والمطلوب حسب معايير البنك المركزي العماني 9المالية رقم مقارنة للمخصص المحتفظ به حسب المعيار الدولي للتقارير  8/1
والربح  9مخصص المكون حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم متطلبات 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  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المعترف به حسب

تصنيف األصول 
حسب معايير البنك 

 المركزي العماني

تصنيف األصول 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
 جمالي المبلغإ 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 

 العماني*

صافي المبلغ حسب 
لمعيار الدولي للتقارير ا

 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) 
          
 - - 517.893.319 514.197.355 3.695.964 2.438.226 6.134.190 520.331.545 1المرحلة  

 - - 28.977.099 28.772.144 204.955 818.029 1.022.984 29.795.128 2المرحلة  قياسية
 - - 168.798 303.717 (134.919) 138.406 3.487 307.204 3المرحلة  

 - - 547.039.216 543.273.216 3.766.000 3.394.661 7.160.661 550.433.877  اإلجمالي الفرعي

 - - - - - - - - 1المرحلة  
 - - 6.861.644 6.572.065 289.579 357.489 647.068 7.219.133 2المرحلة  قيد المالحظة

 58.495 - 1.464.672 2.568.594 (1.162.417) 1.198.368 35.951 2.663.040 3المرحلة  

 58.495 - 8.326.316 9.140.659 (872.868) 1.555.857 683.019 9.882.173  اإلجمالي الفرعي

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

 21.568 - 1.354.091 1.700.391 (468.868) 1.085.779 616.911 2.338.870 3المرحلة  

 21.568 - 1.354.091 1.700.391 (468.868) 1.085.779 616.911 2.338.870  اإلجمالي الفرعي

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

 13.896 - 416.947 498.033 (94.982) 351.691 256.709 768.638 3المرحلة  

 13.896 - 416.947 498.033 (94.982) 351.691 256.709 768.638  اإلجمالي الفرعي

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

 60.585 - 629.049 696.061 (127.597) 514.676 387.079 1.143.725 3المرحلة  

 60.585 - 629.049 696.061 (127.597) 514.676 387.079 1.143.725  اإلجمالي الفرعي
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 )تابع( ذمم التمويل المدينة 8
 )تابع( والمطلوب حسب معايير البنك المركزي العماني 9مقارنة للمخصص المحتفظ به حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  8/1

تصنيف األصول حسب 
البنك المركزي معايير 
 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 

الفرق بين 
المخصص المطلوب 
من البنك المركزي 

والمخصص العماني 
 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 

الربح االحتياطي 
حسب معايير البنك 
 المركزي العماني 

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

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

بنود أخرى غير مغطاة 
بتعميم البنك المركزي 

 977العماني رقم م ب 
 الصلة بهاوالتعليمات ذات 

 - - 76.094.455 76.158.848 (64.393) 64.393 - 76.158.848 1المرحلة 
 - - 3.146.516 3.166.664 (20.148) 20.148 - 3.166.664 2المرحلة 

 - - 327.298 462.233 (134.935) 134.935 - 462.233 3المرحلة 

 - - 79.568.269 79.787.745 (219.476) 219.476 - 79.787.745  اإلجمالي الفرعي

          
 - - 593.987.774 590.356.203 3.631.571 2.502.619 6.134.190 596.490.393 1المرحلة  

 - - 38.985.259 38.510.873 474.386 1.195.666 1.670.052 40.180.925 2المرحلة  اإلجمالي
 154.544 - 4.259.855 6.229.029 (2.123.718) 3.423.855 1.300.137 7.683.710 3المرحلة  

 154.544 - 637.232.888 635.096.105 1.982.239 7.122.140 9.104.379 644.355.028  اإلجمالي 

 واالستثمارات واألصول األخرى.تتضمن البنود األخرى المفصح عنها أعاله المخاطر القائمة والمخصصات ذات الصلة بها المحتفظ بها في مقابل المستحقات من بنوك 
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 )تابع( ذمم التمويل المدينة 8

 تمويل معاد هيكلته 8/2

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

صافي المبلغ 
حسب معايير 

البنك المركزي 
 العماني*

صافي المبلغ 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
 9المالية رقم 

الربح المعترف به 
في الربح أو 

رة حسب الخسا
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
9 

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) 
          
 - - 2.729.936 2.173.155 16.781 10.625 27.406 2.740.561 1المرحلة  

 - - 15.063.238 13.849.198 1.214.040 366.075 1.580.115 15.429.313 2المرحلة  مصنف على أنه عامل
 - - - - - - - - 3المرحلة  

 - - 17.793.174 16.562.353 1.230.821 376.700 1.607.521 18.169.874  اإلجمالي الفرعي

          
 - - - - - - - - 1المرحلة  

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

 - - - - - - - - 3المرحلة  

 - - - - - - - -  اإلجمالي الفرعي

 - - 2.729.936 2.173.155 16.781 10.625 27.406 2.740.561 1المرحلة  
 - - 15.063.238 13.849.198 1.214.040 366.075 1.580.115 15.429.313 2المرحلة  المجموع

 - - - - - - - - 3المرحلة  

 - - 17.793.174 16.562.353 1.230.821 376.700 1.607.521 18.169.874  اإلجمالي

          
 البنك المركزي العماني.بالصافي من المخصصات واحتياطي الربح حسب معايير  *
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 ذمم التمويل المدينة )تابع( 8

 مصروف انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها 8/3

 
معايير البنك  حسب

 المركزي العماني

حسب المعيار 
الدولي للتقارير 

 الفرق 9المالية رقم 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
    

خسارة انخفاض قيمة محملة على حساب الربح 
 (1.004.372) 1.004.372 - أو الخسارة 

المخصصات المطلوبة حسب معايير البنك 
بها حسب المعيار المركزي العماني / المحتفظ 
 2.136.783 7.122.140 9.258.923 9الدولي للتقارير المالية رقم 

 %0.74- %1.19 %0.45 إجمالي األصول غير العاملة )كنسبة مئوية(
 %0.35- %0.67 %0.32 صافي األصول غير العاملة )كنسبة مئوية(

    

مخصص المحفظة وعلى أساس محدد المحتسب بناء وفقا لمتطلبات البنك المركزي العماني عندما يكون إجمالي 
على معايير البنك المركزي العماني أعلى من مخصص خسارة االنخفاض في القيمة المحسوب بموجب المعيار 

يتم تحويل الفرق، بالصافي من أثر الضريبة، إلى احتياطي خسارة انخفاض في القيمة  9الدولي للتقارير المالية رقم 
 .المدورة كمخصص من األرباح
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 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 9 
 

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31   2017سبتمبر  30   2018سبتمبر  30 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 حقوق ملكية أصحاب حسابات

 113.304.461  93.066.060  129.790.121 االستثمار غير المقيدة 
 -  -  - احتياطي موازنة الربح

 -  -  - احتياطي مخاطر االستثمار

 129.790.121  93.066.060  113.304.461 

      حسب النوع

 110.953.135  90.793.514  127.747.747 حسابات توفير
 2.351.326  2.272.546  2.042.374 ودائع ألجل

 129.790.121  93.066.060  113.304.461 

وية منح أولمع أموال البنك لالستثمار ال يتم 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

 .االستثمار بغرض المحافظة على الدفع الصحي ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

 صافي األصول للسهم 10

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31   2017سبتمبر  30   2018سبتمبر  30 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 78.288.437  78.267.781  78.507.396 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  0.079 صافي األصول للسهم )لاير عماني(

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

 االرتباطات وااللتزامات العرضية 11

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31   2017سبتمبر  30   2018سبتمبر  30 
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 22.913.197  21.142.276  22.253.748 خطابات ضمان

 8.558.869  4.453.106  5.253.034 اعتمادات مستندية
 34.448.331  35.722.767  24.696.774 ارتباطات تمويل غير قابلة لإللغاء

 52.203.556  61.318.149  65.920.397 
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 الضريبة 12

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31   2017سبتمبر  30   2018سبتمبر  30 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      

 -  -  - الضريبة الحالية

 712.785  712.785  (229.639) الضريبة المؤجلة

 (229.639)  712.785  712.785 

      المؤجلة الضريبة
 2.532.694  2.532.694  3.245.479 في بداية الفترة / السنة

 712.785  712.785  (229.639) مخصص مكون خالل الفترة / السنة

 3.245.479  3.245.479  3.015.840 في نهاية الفترة / السنة

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

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

 الخسارة الضريبية.

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( 
 2017ديسمبر  31   2017سبتمبر  30   2018سبتمبر  30 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 3.568.508  3.568.508  2.037.583 )معلنة( 2018ديسمبر  31متاحة حتى 
 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 

 3.930.918  -  3.930.918 (معلنة) 2022ديسمبر  31متاحة حتى 

      

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

في سلطنة عمان فقد تم تسجيل أصل ضريبي مؤجل خاص بالخسائر الخاضعة للضريبة بالصافي من فروق التوقيت 
 ئم المالية المرحلية المختصرة.الناشئة على الممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة في هذه القوا

 الربح / )الخسارة( للسهم 13
 مدققة(غير )  )غير مدققة( 
 2017سبتمبر  30  2018سبتمبر  30 

 لاير عماني  لاير عماني 

    
 (3.149.643)  1.301.286 )لاير عماني( الخسارة( المنسوبة للمساهمين(/ الربح

 1.000.000.000  1.000.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 (0.002)  (0.0031) )لاير عماني(أساسية ومخففة  -الربح/ )الخسارة( للسهم

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

 قد اعتبرت على أنها مطابقة لخسارة السهم.
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 العالقةمعامالت األطراف ذات  14

 أو تتم السيطرة عليها أو ممارسة نفوذ تتضمن األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة البنك والكيانات التي يملكونها أو يسيطرون عليها
 الرقابة الشرعية. هام عليها من قبلهم أو الشركات المنتسبة لهم بسبب المساهمة المشتركة مع البنك وأعضاء لجنة

 األرصدة الهامة مع األطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير كانت على النحو التالي:

 اإلجمالي أطراف أخرى ذات عالقة أعضاء مجلس اإلدارة 

 

سبتمبر  30
2018 

سبتمبر  30
2017 

ديسمبر  31
2017 

سبتمبر  30
2018 

سبتمبر  30
2017 

ديسمبر  31
2017 

سبتمبر  30
2018 

سبتمبر  30
2017 

ديسمبر  31
2017 

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

          األصول
 3.092.668 564.627 6.050.000 3.092.668 564.627 6.050.000 - - - وكالة باالستثمار

 61.703 66.578 62.380 61.703 66.578 62.380 - - - ذمم مرابحة مدينة
إجارة منتهية  -أصول إجارة 

 651.625 666.373 622.266 651.625 666.373 622.266 - - - بالتمليك

 70.458 74.122 67.361 64.363 67.016 66.566 6.095 7.106 795 أصول أخرى

 795 7.106 6.095 6.801.212 1.364.592 3.870.359 6.802.007 1.371.698 3.876.454 

          االلتزامات
 1.818.548 3.052.028 1.013.268 1.635.105 2.456.464 971.618 183.443 595.564 41.650 حساب جاري

 125.000 125.000 - 125.000 125.000 - - - - عمالءباالستثمار لوكالة 

 41.650 595.564 183.443 971.618 2.581.464 1.760.105 1.013.268 3.177.028 1.943.548 

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
 131.193 245.591 139.705 130.874 245.591 137.061 319 - 2.644 االستثمار غير المقيدة

االلتزامات واالرتباطات الطارئة 
 647.829 1.135.329 687.429 647.829 1.135.329 687.429 - - - األخرى



 
 بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30

25 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة )تابع( 14

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

 
إلى  2018يناير 1

  2018سبتمبر  30
إلى  2017يناير  1

 2017سبتمبر  30

 لاير عماني  لاير عماني 
    اإليرادات

 206.946  309.097 إيرادات أنشطة تمويل واستثمار
 40.508  5.301 إيرادات أخرى

 314.398  247.454 

 
إلى  2018يناير 1

  2018سبتمبر  30
إلى  2017يناير  1

 2017سبتمبر  30

 لاير عماني  لاير عماني 
    المصروفات

العائد على أصحاب حسابات االستثمار قبل حصة البنك 
 509  179 كمضارب

 2.810  1.096 ربح عن وكالة باالستثمار مستحق الدفع
 49.274  38.720 مصروفات مجلس اإلدارة

 39.921  39.620 مصروفات مجلس الرقابة الشرعية
 766.429  829.850 أخرى مصروفات

 909.465  858.943 

 المكافآت المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة على النحو التالي:

إلى  2018يناير 1 
  2018سبتمبر  30

إلى  2017يناير  1
 2017سبتمبر  30

 لاير عماني  لاير عماني 

    
 627.906  688.779 رواتب وعالوات

 18.967  19.071 منافع نهاية الخدمة 

 707.850  646.873 

 القطاعية المعلومات 15

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

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

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

 محفظة االستثمار التي يملكها البنك.الخزينة وهي تتضمن الودائع لدى مؤسسات مالية وإدارة 
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 )تابع( القطاعية المعلومات 15

 يتم تقييم أداء البنك استنادا إلى الربح بعد الضريبة.

 اإلجمالي أخرى الخزينة الشركات التجزئة 2018سبتمبر  30

 عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير 

      

 14.099.238 - 1.036.934 6.125.672 6.936.632 التشغيل إيراد صافي

 (1.004.372) - 1.246 994.964 (2.000.582) مخصص انخفاض القيمة
 1.301.286 (229.640) 506.904 3.675.177 (2.651.155) (الخسارة)الربح/  صافي

 662.747.539 52.253.675 48.669.764 275.041.973 286.782.127 األصول إجمالي

 وحقوق االلتزامات إجمالي
 حسابات أصحاب ملكية

 584.240.143 13.352.152 10.200.002 374.695.449 185.992.540 المقيدة غير االستثمار

      
 اإلجمالي أخرى الخزينة الشركات التجزئة 2017ديسمبر  31

 عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير 

      

 12.384.332 - 489.112 6.408.328 5.486.892 التشغيل إيراد صافي
 (2.084.359) - (84.656) (1.076.531) (923.172) مخصص انخفاض القيمة

 (2.995.947) 712.785 (419.532) 1.423.037 (4.712.237) (الخسارة)الربح/  صافي
 568.957.515 40.926.597 61.331.373 225.165.452 241.534.093 األصول إجمالي

 وحقوق االلتزامات إجمالي
 حسابات أصحاب ملكية

 490.669.078 10.423.588 5.775.000 325.469.652 149.000.838 ةالمقيد غير االستثمار
      

 اإلجمالي أخرى الخزينة الشركات التجزئة 2017سبتمبر  30

 عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير 

      

 8.553.954 - 393.224 3.568.812 4.591.918 التشغيل إيراد صافي

 (1.955.210) - (119.881) (865.999) (969.330) مخصص انخفاض القيمة
 (3.149.643) 712.785 (303.156) (217.647) (3.341.625) (الخسارة)الربح/  صافي

 528.504.392 54.153.493 55.613.047 193.765.746 224.972.106 األصول إجمالي

 وحقوق االلتزامات إجمالي
 حسابات أصحاب ملكية

 450.236.611 10.457.820 18.095.005 298.978.439 122.705.347 المقيدة غير االستثمار
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  16

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

االلتزامات المالية متوسطة وطويلة األجل األساسية للبنك هي األموال المقترضة. القيم العادلة لهذه االلتزامات المالية 
ستة أشهر  رة كلال تختلف اختالفا كبيرا عن قيمها الدفترية حيث أنه يتم إعادة تسعير هذه االلتزامات على مدى فت

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

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله مبادلة أصل أو سداد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة 
 ية حرة. تجار

القيم 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 

 تقنية التقييم. القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام

 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 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

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

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

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

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني عماني لاير 

     

 22.576.392 - 21.173.137 1.403.255 )غير مدققة( 2018سبتمبر  30

 43.298.045 - 41.149.751 2.148.294 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30

 41.313.573 - 40.065.000 1.248.573 )مدققة( 2017ديسمبر  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.
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 ملمح استحقاق األصول وااللتزامات 17

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
 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: 2018سبتمبر  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 

 43.125.410  500.000  -  -  -  42.625.410 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

 2.992.932  -  -  -  962.500  2.030.432 مستحقات من بنوك
 22.576.392  -  -  1.404.000  3.820.000  17.352.392 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 18.095.000  18.095.000  -  -  -  - أصول مالية بالتكلفة المطفأة
 123.065.905  19.908.921  56.554.219  10.979.134  24.510.138  11.113.493 وكالة باالستثمار

 105.913.139  29.546.877  53.240.049  9.169.634  11.473.970  2.482.609 ذمم مرابحة مدينة

 261.660.695  138.115.360  81.270.236  13.258.862  22.956.263  6.059.974 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 

 65.513.493  31.494.514  22.347.704  3.677.059  6.022.037  1.972.179 مشاركة متناقصة

 3.032.505  3.032.505  -  -  -  - ممتلكات ومعدات

 1.603.388  1.603.388  -  -  -  - أصول غير ملموسة

 3.015.840  -  3.015.840  -  -  - أصول ضريبة مؤجلة

 12.152.840  -  -  12.152.840  -  - أصول أخرى

 662.747.539  242.296.565  216.428.048  50.641.529  69.744.908  83.636.489 إجمالي األصول

            الكينااللتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية الم

 10.200.002  -  -  -  -  10.200.002 مستحقات لبنوك

 34.819.523  8.704.881  -  6.963.905  12.186.833  6.963.904 حسابات العمالء الجارية

 396.078.345  57.214.257  64.003.726  117.974.572  131.311.960  25.573.830 وكالة باالستثمار لعمالء

 13.352.152  -  -  13.352.152  -  - التزامات أخرى

 454.450.022  65.919.138  64.003.726  138.290.629  143.498.793  42,737.736 إجمالي االلتزامات  

 129.790.121  32.477.530  64.895.061  12.979.012  12.979.012  6.489.506 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

 78.507.396  78.507.396  -  -  -  - الكينحقوق ملكية المإجمالي 

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 
 662.747.539  176.874.064  128.898.787  151.269.641  156.477.805  49.227.242 الكين حقوق ملكية الم

 -  65.422.501  87.529.261  (100.628.112)  (86.732.897)  34.409.247 صافي الفجوة

 -  -  (65.422.501)  (152.951.762)  (52.323.650)  34.409.247 صافي الفجوة التراكمية
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 )تابع( ملمح استحقاق األصول وااللتزامات 17

 استنادا إلى الفترات المتوقعة لتحويل النقد من تاريخ قائمة المركز المالي: 2017ديسمبر  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 
 26.693.236  382.000  -  -  -  26.311.236 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

 22.522.495  -  -  -  -  22.522.495 مستحقات من بنوك
 100.305.502  17.000.000  16.962.146  669.632  31.974.486  33.699.238 وكالة باالستثمار

 83.183.614  10.359.650  44.282.890  10.329.095  14.963.840  3.248.139 ذمم مرابحة مدينة
 237.964.599  77.042.188  90.692.393  30.271.432  32.549.445  7.409.141 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 

 38.752.764  12.267.566  20.588.846  3.115.981  2.596.651  183.720 مشاركة متناقصة
 41.313.573  -  -  1.242.286  40.071.287  - استثمارات

 3.479.157  3.479.157  -  -  -  - ممتلكات ومعدات
 1.886.003  1.886.003  -  -  -  - أصول غير ملموسة

 3.245.479  -  3.245.479  -  -  - أصول ضريبة مؤجلة
 9.611.093  -  -  9.611.093  -  - أصول أخرى

 568.957.515  122.416.564  175.771.754  55.239.519  122.155.709  93.373.969 األصولإجمالي 

            
            الكينااللتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية الم

 5.775.000  -  -  -  -  5.775.000 مستحقات لبنوك
 27.304.809  6.826.202  -  5.460.962  9.556.683  5.460.962 حسابات العمالء الجارية
 333.861.220  55.402.117  40.641.499  133.205.225  87.337.604  17.274.775 وكالة باالستثمار لعمالء

 10.423.588  -  -  10.423.588  -  - التزامات أخرى

 337.364.617  62.228.319  40.641.499  149.089.775  96.894.287  28.510.737 إجمالي االلتزامات  
 113.304.461  28.326.115  56.652.231  11.330.446  11.330.446  5.665.223 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

 78.288.437  78.288.437  -  -  -  - الكينحقوق ملكية الم

االستثمار غير المقيدة حقوق إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
 568.957.515  168.842.871  97.293.730  160.420.221  108.224.733  34.175.960 الكينملكية الم

 -  (46.426.307)  78.478.024  (105.180.702)  13.930.976  59.198.009 صافي الفجوة

 -  -  46.426.307  (32.051.717)  73.128.985  59.198.009 صافي الفجوة التراكمية
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 معدل كفاية رأس المال 18

بخصوص  3ويراقب متطلبات رأس المال لدى البنوك العاملة في سلطنة عمان عند تنفيذها لمتطلبات بازل  البنك المركزي العمانييضع 
من إجمالي رأس المال إلى إجمالي  %12.875العماني من البنك أن يحتفظ بمعدل بنسبة البنك المركزي رأس المال حيث يطلب 

 لبنك في فئتين:األصول المرجحة بالمخاطر. تم تحليل رأس المال النظامي ل

 : 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 

 ي هذا الصدد. ف البنك المركزي العمانيم بلوائح استغالل رأس المال ورصد االلتزا ةتقوم لجنة األصول وااللتزامات بصياغة استراتيجي

معدل المخاطر لألصول، محسوبا وفقا لموجهات كفاية رأس المال للجنة بازل لإلشراف المصرفي وتعميمات البنك المركزي العماني 
 3ب بازل "رأس المال النظامي ومتطلبات تكوين إفصاحات رأس المال بموج 1114" وب.م 2"موجهات حول بازل  1009ب.م 

متضمنا احتياطي المحافظة على  %12.875، متطلبات الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال للسنة هو 2013ديسمبر  31بدءا من 
 (.2017في سنة  %0.625متضمنا احتياطي المحافظة على رأس المال بنسبة  %13.25)نسبة  %1.25رأس المال بنسبة 

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

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

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31  2017سبتمبر  30  2018سبتمبر  30 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

 72.796.179  72.818.969  71.679.110 (1)ح م م ف  1حقوق الملكية المشتركة الفئة 

 -  -  - 1فئة إضافية 

 72.796.179  72.818.969  71.679.110 1الفئة 

 5.229.401  4.810.828  4.647.689 2الفئة 

 78.025.580  77.629.797  76.326.799 إجمالي رأس المال النظامي

      األصول المرجحة بالمخاطر

 414.971.901  374.670.732  463.844.855 مخاطر االئتمان

 25.512.500  18.000.000  18.450.000 مخاطر السوق

 27.634.088  17.582.575  43.823.903 المخاطر التشغيلية

 468.118.489  410.253.307  526.118.758 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

      معدل كفاية رأس المال
معبر عنها كنسبة ( 1حقوق الملكية المشتركة )الفئة 

 %15.55  %17.75  %13.62 مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
( معبر عنها كنسبة 2حقوق الملكية المشتركة )الفئة 

 %1.12  %1.17  %0.88 مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي 
 %16.67  %18.92  %14.51 بالمخاطراألصول المرجحة 

أثر هام على إجمالي معدل كفاية رأس  2/3/3كما هو مفصح عنه باإليضاح رقم  9لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 %14.51بدال عن كونه  %14.93لكان إجمالي معدل كفاية رأس المال  9المال. لو لم يطبق البنك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 . 2018سبتمبر  30كما في 

 متطلبات الحد األدنى لرأس المال
وكما هو متوقع له أعلن عن خسائر في السنوات األولى. نتيجة لذلك فإن الحد األدنى  2013سبتمبر  30بدأ البنك عملياته التجارية في 
نك المركزي العماني. يقوم البنك بوضع استراتيجية مناسبة مليون لاير عماني وهو اشتراط الب 100من رأس مال البنك يقل عن 

الستيفاء اشتراطات  2019ديسمبر  31إعفاء حتى لاللتزام بالحد األدنى المنصوص عليه لرأس المال. منح البنك المركزي العماني 
الل وديعة خاصة. يخضع هذا بإصدار صكوك مضاربة من خ 1اعتمد مساهمو البنك رأس مال إضافي من الفئة رأس المال النظامي. 

 للموافقات الرسمية من الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني. 
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تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة للفترة الحالية. ال تؤثر عملية إعادة التصنيف على الخسارة 
 لكين التي أصدر عنها التقرير سابقا.أو حقوق ملكية الما
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