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 المختصرة ةالمرحلي المالي المركز ائمةق
 2018مارس  31 فيكما 

 )مدققة(  مدققة()غير   )غير مدققة(  
 2017 ديسمبر 31  2017مارس  31  2018مارس  31  
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني إيضاحات 

        األصول

 26,693.236  44.243.966  62.498.553  البنك المركزي العمانينقد وأرصدة لدى 

 22.522.495  32.776.070  3.713.997  مستحقات من بنوك

 41.313.573  9.948.911  23.773.064 3 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأصول 

 -  -  18.095.000  أصول مالية بالتكلفة المطفأة

 100.305.502  79.690.862  119.082.517 4 وكالة باالستثمار 

 83.183.614  73.249.282  91.286.921 5 ذمم مرابحة مدينة

 237.964.599  191.791.533  248,899,919 6 إجارة منتهية بالتمليك - أصول إجارة

 38.752.764  16.504.767  47.265.884 7 مشاركة متناقصة

 3.479.157  3.455.014  3.346.853  ممتلكات ومعدات

 1.886.003  2.100.743  1.785.491  غير ملموسة أصول

 3.245.479  3.245.479  3.193.922 12 أصل ضريبة مؤجلة

 9.611.093  6.537.627  10.768.864  أخرى أصول

 568.957.515  463.544.254  633.710.985   صولإجمالي األ

االلتزامات وحقوق ملكية أصحححححاا حسححححابات االسححححت مار 
     غير المقيدة وحقوق ملكية المالكين

 

 

        االلتزامات

 5.755.000  -  -  مستحقات لبنوك

 27.304.809  26.165.557  40.207.560  حسابات العمالء الجارية

 333.861.220  266.317.046  365.770.720  عمالءباالستثمار للوكالة 

 10.423.588  8.989.798  12.690.373  التزامات أخرى

 377.364.617  301.472.401  418.668.653  االلتزاماتإجمالي 

 113.304.461  81.561.535  137.183.426 9 أصحاا حسابات االست مار غير المقيدة حقوق ملكية

       المالكين حقوق ملكية

 100.000.000  100.000.000  100.000.000  رأس المال 

 289.969  289.969  320.898  احتياطي قانوني 

 (24.254)  (54.389)  (842.889)  احتياطي القيمة العادلة

 266.884  -  -  احتياطي تمويل معاد هيكلته

 -  -  1.123.108  احتياطي انخفاض القيمة

 (22.244.162)  (19.725.262)  (22.742.211)  خسائر متراكمة

 78.288.437  80.510.318  77.858.906  المنسوبة للمالكينحقوق الملكية إجمالي 

أصححححححححاا حسحححححححابات  وحقوق ملكية االلتزاماتإجمالي 
 463.544.254  633.710.985  االست مار غير المقيدة وحقوق ملكية المالكين

 
568.957.515 

 0.078  0.081  0.078 10 صافي األصول للسهم

 65.920.397  78.331.327  71.011.116 11 االلتزامات واالرتباطات الطارئة

 وتم التوقيع عليها من جانب: 2018 أبريل 26من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ لمختصرة القوائم المالية المرحلية اتم اعتماد 

 

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

 التنفيذي رئيس ال  رئيس مجلس اإلدارة 
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 المختصرة ةالمرحلي الدخل قائمة

 )غير مدققة( 2018مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

  
إلى  2018يناير  1

  2018مارس  31
إلى  2017يناير  1
 2017مارس  31

 لاير عماني  لاير عماني اتإيضاح 
     

 4.342.806  6.697.242  إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار

     
االستثمار قبل حصة البنك في الدخل  اتالعائدات لحاملي حساب

 كمضارب 
 

(667.178) 
 

(200.461) 
 29.998  156.131  ربكمضاحصة البنك في الدخل 

  (511.047)  (170.463) 

 4.172.343  6.186.195  حصة البنك في الدخل كمضارا ورا المال
     

 156.022  467.644  إيرادات البنك من استثماراته
 628.348  797.792  بالصافي -إيرادات أخرى 

  7.451.631  4.956.713 
 (2.245.828)  (3.196.986)  أرباح من وكالة باالستثمار مستحقة الدفع

 2.710.885  4.254.645  صافي إيراد التشغيل
     

 (1.790.659)  (2.015.512)  مصروفات الموظفين
 (182.070)  (207.644)  استهالك

 (126.757)  (131,989)  إطفاء أصول غير ملموسة

 (1.214.145)  (1.312.550)  وإدارية أخرىمصروفات عمومية 

 (3.313.631)  (3.667.695)  إجمالي المصروفات

الربح / )الخسارة( قبل مخصص خسارة االنخفاض في القيمة 
 وضريبة الدخل

 
586.950 

 
(602.746) 

 (853.970)  (226.103) 11 مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

 (1.456.716)  360.847  قبل الضريبة (الخسارةالربح/ )

 712.785  (51.557) 12 ضريبة الدخل

 (743.931)  309.290  للفترة (الخسارةالربح / )

 (0.0013)  0.0003 13 لسهم ا (خسارةربح / )
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 المختصرة  ةالمرحليالكين الم ملكية حقوق في التغيرات قائمة
 )غير مدققة( 2018مارس  31

  قانوني احتياطي  المال رأس 
احتياطي القيمة 

  العادلة
احتياطي انخفاض 

  القيمة
احتياطي التمويل 

 اإلجمالي  متراكمة خسائر  المعاد هيكلته

 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)  -  - 9رقم للتقارير المالية 

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

 -  (887.153)  -  856.224  -  30.929  - تحويل الحتياطي خسارة انخفاض القيمة

 (32.919)  -  -  -  (32.919)  -  - استثماراتخسارة محققة عن 

 309.290  309.290  -  -  -  -  - ربح الفترة

 (612.459)  -  -  -  (612.459)  -  - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 77.858.906  (22.742.211)  -  1.123.108  (842.889)  320.898  100.000.000 )غير مدقق( 2018مارس  31الرصيد في 

              

 81.244.245  (18.951.331)  -  -  (64.393)  289.969  100.000.000  2017يناير  1الرصيد كما في 

 (743.931)  (743.931)  -  -  -  -  - خسارة الفترة

 10.004  -  -  -  10.004  -  - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 80.510.318  (19.725.262)  -  -  (54.389)  289.969  100.000.000 مدقق()غير  2017مارس  31الرصيد في 

              

 80.510.318  (19.725.262)  -  -  (54.389)  289.969  100.000.000 )غير مدقق( 2017أبريل  1الرصيد في 

 (2.252.016)  (2.252.016)      -  -  - خسارة الفترة

 30.135  -  -  -  30.135  -  - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 -  (266.884)  266.884  -  -  -  - هيكلته تحويل إلى احتياطي التمويل المعاد

 78.288.437  (22.244.162)  266.884  -  (24.254)  289.969  100.000.000 )مدقق(2017ديسمبر  31الرصيد في 
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 المختصرةالمرحلية  النقدية التدفقات قائمة
 )غير مدققة( 2018مارس  31

 

إلى  2018يناير  1
  2018مارس  31

إلى  2017يناير  1
 2017مارس  31

 لاير عماني  لاير عماني 

    أنشطة التشغيل 

 (1.456.716)  360.847 ضريبةالقبل  الربح/ )الخسارة(

    :لبنود التاليةتعديالت ل

 182.070  207.644 استهالك 

 126.757  131.989 إطفاء

 853.970  226.103 انخفاض القيمةخسارة مخصص 

 (293.919)  926.583 التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل (الخسارةالربح/ )

    التغيرات في أصول والتزامات التشغيلصافي 

 (24.698.170)  (19.229.811) وكالة باالستثمار

 (12.855.234)  (7.253.609) ذمم مرابحة مدينة
 (7.653.509)  (11.568.748) إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 

 (4.076.321)  (8.396.504) مشاركة متناقصة
 (336.295)  (1.183.866) أصول أخرى

 4.435.525  12.902.751 الحسابات الجارية للعمالء

 61.555.300  31.909.500 وكالة باالستثمار للعمالء 
 3.274.197  2.266.501 االلتزامات األخرى

 17.024.656  23.878.965 االستثمار غير المقيدةحقوق ملكية أصحاب حسابات 

 36.376.230  24.251.762 صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

    أنشطة االست مار

 (730.743)  16.721.874 بالصافي -أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
 -  (18.095.000) بالصافي -أصول مالية بالتكلفة المطفأة 

 (99.575)  (75.340) شراء ممتلكات ومعدات
 313  (31.477) إضافات ألصول غير ملموسة

 (830.005)  (1.479.943) أنشطة االست مارالمستخدم في صافي النقد 
    

 35.546.225  22.771.819 النقد  في النقد وما يعادلالزيادة صافي 

 41.196.083  43.034.085  المدةبداية في  النقد النقد وما يعادل

 76.742.308  65.805.904 المدةالنقد في نهاية  النقد وما يعادل

    على: المدةفي نهاية النقد  النقد وما يعادل يشتمل
    

 3.571.845  4.326.270 نقد بالخزينة
أرصددددددددة لدى البنك المركزي العماني )باسدددددددتبعاد الوديعة الرأس مالية 

 40.394.393  57.765.637 وصافي وديعة عمان(
 1.798.570  1.220.079 حسابات جارية لدى بنوك محلية

 90مسدددتحقات من بنوك ومؤسدددسدددات مالية ذات فترات اسدددتحقاق تقل عن 
 30.977.500  2.493.918 يوما

 -  - يوما 90مستحقات لبنوك ومؤسسات مالية ذات فترات استحقاق تقل عن 

 65.805.904  76.742.308 
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 مصادر واستخدامات أموال الخيرات  قائمة
 )غير مدققة( 2018مارس  31

 

إلى  2018يناير  1
  2018مارس  31

إلى  2017يناير  1
 2017مارس  31

 لاير عماني  لاير عماني 

    اتمصادر أموال الخير
    

 17.953  26.759 المدةأموال خيرات غير موزعة في بداية 
 5.863  7.219 مستلمة من عمالءرسوم تأخير في الدفع 

 4.758  22.281 مصادرة إيراد غير متوافق مع الشريعة اإلسالمية

 28.574  56.259 المدةإجمالي مصادر األموال نهاية 

    
    اتاستخدامات أموال الخير

    

 (17.953)  (26.759) جمعيات األعمال الخيرية

 (17.953)  (26.759) المدةإجمالي استخدامات األموال خالل 

 10.621  29.500 المدةغير موزعة في نهاية  خيراتأموال 
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 الرئيسية األنشطةو التأسيس 1

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

سبتمبر  30بدأ البنك عملياته التجارية في و 2013سبتمبر  5بتاريخ لمزاولة األعمال المصرفية اإلسالمية للبنك 
 . (2017ديسمبر  31فروع في  عشرة) عوفر عشرةكان للبنك  2018مارس  31كما في . 2013

 (.2017موظفا في سنة  286موظفا ) 285مارس كان بالبنك  31في 

دوات التمويل من خالل مختلف األالتي تتضمن قبول ودائع العمالء وتقديم يقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفية 
منتجات األخرى حسب التعريف الوارد في إطار العمل التنظيمي اإلسالمية مثل المرابحة والمضاربة واإلجارة وال

 112الرمز البريدي  753المقر المسجل للبنك هو ص.ب . للبنوك اإلسالمية الصادر من البنك المركزي العماني
 .ي سوق مسقط لألوراق الماليةوتم إدراج أسهمه ف روي, مسقط

 ة البنكنشطالتزام أالقيام بالتأكد من شرعية الرقابة المجلس ل عهدأعمال البنك ينظمها البنك المركزي العماني بينما ي
 . اإلسالمية بمبادئ الشريعة

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

لى من الحد وهو أع المنصوص عليهلرأس المال الحد األدنى متطلبات البنك بوضع استراتيجية مناسبة لاللتزام ب قام
 .(18ية رأس المال المنصوص عليه من قبل البنك المركزي العماني )راجع إيضاح األدنى لمعدل كفا

  السياسات المحاسبية الهامةأساس اإلعداد و 2

 أساس اإلعداد 2/1
 هغراضأل المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئةعن يتبع البنك معايير المحاسبة المالية الصادرة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  هيئةمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن المحاسبية. بما يتماشى مع متطلبات 
بة والمراجعة المحاس هيئةمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن وفيما يتعلق باألمور التي ال تغطيها , المالية اإلسالمية

 .لةذات الص لتقارير الماليةل الدولية لمعاييرابالواردة الموجهات يستخدم البنك , للمؤسسات المالية اإلسالمية

ن عمعايير المحاسبة المالية الصادرة  ضمنحول التقارير المرحلية المنفصلة في غياب معايير المحاسبة المالية 
لمنتهية الثالثة أشهر االمالية المرحلية لفترة  القوائمتم إعداد  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئة
المالية المرحلية"  اريرقتال" - 34وفقا للموجهات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم  2018مارس  31في 

المالية المرحلية المختصرة جميع المعلومات  القوائمولوائح البنك المركزي العماني المعمول بها. ال تحتوي 
لبنك كما المالية السنوية ل القوائممع  جنبجنبا إلى الية السنوية ويجب أن تقرأ الم القوائمواإلفصاحات المطلوبة في 

 . 2017ديسمبر  31في 

لمرحلي ا. أرقام المقارنة بالنسبة لقائمة المركز المالي المختصرة المالية المرحلية القوائمتتم مراجعة وليس تدقيق 
وبالنسبة للفترة المنتهية في  2017ديسمبر  31المالية المدققة للسنة المنتهية في  القوائممن  ستخراجهاالمختصر تم ا

مارس  31ها من المعلومات المالية المختصرة المرحلية المراجعة للفترة المنتهية في تم استخراج 2017مارس  31
ن ومصادر استخدامات أموال لقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المالكيأرقام المقارنة و 2017
 31فقد تم استخراجها من المعلومات المالية المختصرة المرحلية المراجعة للفترة المنتهية في  المختصرة اتالخير
 .2017مارس 

 أساس القياس 2/2
ة على فمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األصول المالية المصنالمختصرة المرحلية على أساس أعدت القوائم المالية 

 أنها القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.

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

 السياسات المحاسبية الهامة 2/3
المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المختصرة المرحلية مع تلك المستخدمة في إعداد سياسات ال تنسجم

معايير العمل المفاهيمي الجديد والمعدل,  فيما عدا إطار 2017ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 المحاسبة والمراجعة للمؤسسات هيئةالمالية الصادرة عن  معايير المحاسبةتم إعدادها وفقا لالمحاسبة المالية والتي 

حلية" متضمنة "التقارير المالية المرمعايير المحاسبة المالية . بالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها المالية اإلسالمية
 يستخدم البنك المعايير الدولي للتقارير المالية. 
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 التغييرات في السياسات المحاسبية  2/3/1

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

 األدوات المالية  - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )أ(
 اإليراد من العقود مع العمالء - 15ية رقم المعيار الدولي للتقارير المال )ب(

 العقود مع العمالءمن يراد اإل - 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2/3/2
الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية بتاريخ سريان مفعول  15البنك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  طبق
. ألغى هذا المعيار جميع اشتراطات االعتراف باإليراد بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية 2018يناير  1في 

ع إدخال مفهوم االعتراف باإليراد عن التزامات األداء عند وهو يوفر مبدأ مستند للمنهج لالعتراف باإليراد م
وتوصل إلى نتيجة مفادها بأن تطبيق هذا  15استيفائها. قام البنك بتقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المعيار ليس له أي أثر جوهري على القوائم المالية للبنك. 

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

 وتعديل بعضيتطلب هذا المعيار من البنك تغيير بعض السياسات المحاسبية . 2018يناير  1المفعول بدءا من 
األرصدة الصادر عنها التقرير سابقا. كما هو مسموح به بموجب النصوص االنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية 

لم يعدل البنك فترات المقارنة وقد تم إنفاذ التغييرات بتعديل أرصدة االفتتاح لألرباح المدورة واالحتياطيات  9رقم 
 .2018يناير  1كما في 

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

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

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

لدخل أو بالقيمة العادلة من خالل ابالتكلفة المطفأة على أنه مقاس األصل المالي  عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف

توفى كال لو اسالشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة 

 ادلة من خالل الربح أو الخسارة:الشرطين التاليين وأن يكون غير مخصص على أنه بالقيمة الع

 ذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ أويتم االحتفاظ باألصل ضمن نمو -
الشروط التعاقدية لألصول المالية إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ معينة تعتبر فقط مدفوعات أن تؤدي  -

 على المبلغ األصلي القائم.  ربحللمبلغ األصلي وال

وط لشرا استوفتالعادلة من خالل بيان الدخل اآلخر فقط لو تقاس األدوات من نوع الدين مثل الصكوك بالقيمة 
 التالية ولم يتم تخصيصها 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

الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة تعتبر مدفوعات فقط للمبلغ تؤدي  -
 األصلي والربح.

ظ بها للمتاجرة اختار البنك عند االعتراف المبدئي تخصيص تلك اتفيتم االحبالنسبة ألداة حقوق الملكية التي ال 
لعادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم إجراء هذا االختيار على أساس األدوات بصورة غير قابلة لإللغاء تحت القيمة ا

المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  األصولكل استثمار على حدة. تصنف جميع 
تراف االعالخسارة. بموجب هذه الفئة يتم االعتراف بتغييرات القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر بينما يتم 

ي الدخل فالرأسمالية بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة. عند استبعاد االستثمار يطلب بقاء الربح / الخسارة 
 الشامل اآلخر وال يتم تحويلها إلى الربح أو الخسارة.



 
 بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )غير مدققة( 2018مارس  31

9 
 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2

 

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

باإلضافة إلى ما ذكر, وعند االعتراف المبدئي, قد يقوم البنك بصورة غير قابلة لإللغاء بتخصيص األصل المالي 
ا بالقيمة مالذي يستوفي المتطلبات ليتم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ك

لو كان القيام بذلك سيزيل أو يخفض على نحو كبير فجوة محاسبية قد تنشأ العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 بخالف ذلك. 

 تقييم نموذج العمل
يجري البنك تقييما لهدف نموذج عمل الذي يتم االحتفاظ فيه بأصل على مستوى المحفظة ألن هذا يظهر بصورة 

 تدار بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة. تتضمن هذه المعلومات التي تتم دراستها:أفضل الطريقة التي 

السياسات واألهداف المنصوص عليها للمحفظة وكيفية عمل هذه السياسات فعليا. على وجه الخصوص ما إذا  -
دة ين أو مضاهاة مجني إيرادات تعاقدية أو االحتفاظ بملمح معدل ربح معكانت استراتيجية اإلدارة تركز على 

 األصول المالية مع مدة االلتزامات التي تمول تلك األصول أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع األصول؛

 كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة البنك عنها؛ -

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

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

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

 دية. مالية وكيفية تحقيق التدفقات النقالكلي لكيفية تحقيق الهدف الموضوع من جانب البنك إلدارة األصول ال

األصول المالية التي يتم االحتفاظ بها للمتاجرة أو تتم إدارتها والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة تقاس 
تفظ بها حبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنه ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال ي

 لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع األصول المالية كليهما. 

 والربح دية هي فقط مدفوعات مبلغ األصلتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاق
م يت .على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئيألغراض هذا التقييم يتم تعريف "المبلغ األصلي" 

تعريف "الربح" على أنه المقابل المدفوع للقيمة الزمنية للنقود وعن مخاطر االئتمان المصاحبة للمبلغ األصلي القائم 
ف األخرى )كمثال مخاطر السيولة والمصروفات يلاخالل مدة زمنية معينة وعن مخاطر التمويل األساسي والتك

 اإلدارية( إضافة إلى هامش الربح.

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

 ط.النقدية التعاقدية بالصورة التي تجعلها ال تلبي هذا الشر

 تعديل األصول المالية
إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل المسجل بالتكلفة المطفأة ال تختلف اختالفا كبيرا عندها لن ينتج عن التعديل 
إلغاء اعتراف باألصل المالي. في مثل هذه الحالة يقوم البنك بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي 

 الناشئ من تعديل إجمال القيمة الدفترية كربح أو خسارة تعديل في الربح أو الخسارة. ويعترف بالمبلغ

 انخفاض القيمة
ر االئتمانية المتوقعة وذلك على األدوات المالية التالية التي ال ئيعترف البنك بمخصصات الخسارة بالنسبة للخسا
 تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 الية من نوع أدوات الدين؛األصول الم -
 الذمم المدينة من التمويل؛ -
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 عقود الضمانات المالية المصدرة؛ و -
 ارتباطات التمويل المصدرة -

 ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض قيمة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية.
  

يما عدا ما مدى الحياة, فمخصص خسارة االنخفاض في القيمة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة يقيس البنك 
 شهرا: 12يلي, والذي يقاس على أنه خسائر ائتمانية متوقعة لمدة 

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

انية بصورة كبيرة منذ األدوات المالية األخرى )بخالف ذمم اإليجار المدينة( والتي لم تزيد مخاطرها االئتم -
 االعتراف بها مبدئيا

مخصص خسارة االنخفاض في قيمة ذمم اإليجار المدينة يقاس على الدوام بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة 
مدى الحياة. يعتبر البنك أن للورقة المالية المدينة خسارة ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطرها االئتمانية 

 دال للتعريف المفهوم عالميا لـ "درجة االئتمان".معا

شهرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من أحداث تقصير  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12محتملة خالل في أداة مالية 

 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

نموذج خسارة انخفاض قيمة جديد وهو الخسارة االئتمانية المتوقعة  9للتقارير المالية رقم  يدخل المعيار الدولي
لجميع األصول المالية وبعض االرتباطات والضمانات خارج الميزانية العمومية. ينتج عن نموذج الخسائر االئتمانية 

النظر عما إذا كانت هناك حادثة المتوقعة الجديد تسجيل مخصص لخسائر االئتمان على األصول المالية بغض 
جيل مصمما لتسالتمويل العامل المسجل عن . يختلف هذا عن المنهج السابق حيث كان المخصص أم ال خسارة فعلية
التي تم تكبدها سواء كان قد تم تحديدها بصورة محددة أم ال. تعكس الخسارة االئتمانية المتوقعة حصيلة فقط الخسائر 

االحتمال في مقابل أفضل تقدير فردي مسموح به بموجب المنهج السابق. تضع الحصيلة غير منحازة ومرجحة ب
 المرجحة باالحتمال في االعتبار مختلف السيناريوهات استنادا إلى تنبؤات معقولة ومدعومة.

ختلف م أدى منهج البنك إلى رفع نماذج رأس المال النظامية والعمليات الحالية لمحافظ تمويل البنك التي تستخدم
اعتبارا الحتساب  9التصنيفات الداخلية والنماذج السلوكية لالئتمان. يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 الخسارة االئتمانية المتوقعة عن طريق مضاعفة احتمالية التقصير والتقصير عند الخسارة والمخاطر عند التقصير. 

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

ا 12 خالل المتوقعة االئتمانية الخسائر: 1 المرحلة زيادة  تشهدوهي تنطبق على جميع األصول المالية التي لم  شهر 
كبيرة في مخاطر االئتمان منذ إنشائها كما أنه لم ينخفض ائتمانها. سيتم احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة باستخدام 

لتلك بالنسبة شهرا التالية.  12احتمال التقصير ألثني عشر شهرا الذي يمثل احتمال حدوث التقصير خالل مدة 
فإن احتمالية التقصير المستخدمة تتناسب مع المدة الباقية من  شهرا 12األصول التي لها استحقاق يقل عن 

 االستحقاق.

دما تتم مالحظة وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان على األصل المالي في أعقاب إنشائه ولكنه عن: 2 المرحلة
احتمال  لىاستنادا إ المتوقعة االئتمانية ةالخسار. يتطلب هذا احتساب 2لم تنخفض قيمته فإنه يعتبر في المرحلة 

ئتمان والذي يمثل حدوث احتمال التقصير على مدى العمر المقدر الباقي المقدر لألصل اال عمر مدىالتقصير على 
 المالي.
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صول المالية التي يوجد بها دليل موضوعي على انخفاض القيمة سيتم إدراجها ضمن هذه المرحلة. األ: 3 المرحلة
المتوقع الباقي للخسائر  عمرال مدىعلى  االئتمانية خسائرالسيستمر احتساب مخصص  2بصورة مماثلة للمرحلة 

 االئتمانية المتوقعة.

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

 احتمالية التقصير؛  -
 التقصير عند الخسارة؛  -
 المخاطر عند التقصير -

  

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

 المدخالت اإلحصائية على النحو التالي:تفاصيل هذه المعايير / 

 وهي احتمالية التقصير في تقييم احتمالية التقصير على مدى أفق زمني معين. :احتمالية التقصير -

: المخاطر عند التقصير هي تقدير للمخاطر في تواريخ تقصير مستقبلية باألخذ في المخاطر عند التقصير -
 بعد تاريخ التقرير.التغيرات المتوقعة في المخاطر ر بااالعت

التقصير عند الخسارة هي تقدير للخسارة الناشئة في الحالة التي يحدث فيها التقصير : التقصير عند الخسارة -
في وقت معين. يستند هذا على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض 

ي ضمان إضافي. ويتم في العادة التعبير عنها على أنها نسبة استالمها, متضمنة تلك التي يتم تحقيقها من أ
 مئوية من المخاطر عند التقصير.

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

بالنسبة للتمويل العامل واالعتراف بخسائر متوقعة على مدى عمر التمويل الذي تعرض لزيادة كبيرة في مخاطر 
. يضع تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان في االعتبار مختلف عوامل االقتصاد الكلي نشوئهاالئتمان منذ 

وسيتغير وفقا للمنتج وقطاع الخطر. العوامل الرئيسية التي يتم وضعها في االعتبار عند إجراء مثل هذا التحديد هي 
الستحقاق المعايير مثل تجاوز اإلنشاء وبعض المرجحة للتقصير منذ ااالحتمالية  –التغيرات النسبية في االحتمالية 

يوما ومركز قائمة المالحظة. سيتطلب تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان أحكام ائتمانية تتمتع  30بمدة 
 بالخبرة.

 عوامل االقتصاد الكلي 
اتج المحلي دية مثل نمو النفي نماذجه يعتمد البنك على تشكيلة واسعة من المعلومات االستشرافية كالمدخالت االقتصا

اإلجمالي ومعدالت البطالة وأسعار النفط. قد ال تضم المدخالت والنماذج المستخدمة الحتساب الخسائر االئتمانية 
ات أو تغطيالمتوقعة جميع خصائص السوق في تاريخ القوائم المالية. وإلظهار هذا يتم إجراء تعديالت كيفية 

 م ائتمانية تتمتع بالخبرة. كتعديالت مؤقتة باستخدام أحكا

 المعلومات االستشرافية والسيناريوهات المتعددة
دراج إلإن منهج مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لدى البنك يتطلب من البنك أن يستخدم حكمه االئتماني الخبير 

 األثر المقدر للعوامل التي ال يتم إدراجها ضمن نتائج الخسارة االئتمانية المتوقعة بالنموذج في جميع فترات التقارير. 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2

 في قائمة المركز الماليعرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

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

 بالتكلفة المطفأة: كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصول؛ ةالمقاس ةل الماليواألص -

 االرتباطات المالية وعقود الضمانات المالية: عموما, كمخصص. -

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

 ض القيمة عن إجمالي مبلغ المكون المسحوب يتم عرضه كمخصص؛ وأي فائض في انخفا

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

 عن خسارة االنخفاض في القيمة واالعتراف به في احتياطي القيمة العادلة.  برغم ذلك, يتم اإلفصاح
  

 العمر المتوقع
طر لمدة التعاقدية القصوى التي يتعرض فيها البنك لخل ااعتبارالبنك ضع عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة ي

االئتمان. تدرس جميع األحكام التعاقدية عند تحديد العمر المتوقع ويتضمن ذلك خيارات المدفوعات مقدما وخيارات 
تم ي الزمنية والتجديدات. بالنسبة لبعض التزامات االئتمان المتجددة التي ليس لها فترة استحقاق ثابتة المدةتمديد 

تقدير العمر المتوقع استنادا إلى المدة التي يتعرض خاللها البنك إلى خطر االئتمان والحاالت التي ال يتم فيها تخفيف 
 مخاطر االئتمان من جانب إجراءات اإلدارة.

 تعريف التقصير والشطا
 يعتبر البنك أن األصل المالي في حالة تقصير عندما يكون:

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

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

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

 نوعية: خرق التعهدات كمثال؛ -

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

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

نت األداة المالية مقصرة ومدى أهميتها على طول الزمن لتعكس قد تتغير المدخالت المستخدمة في تقدير ما إذا كا
 التغيرات في الظروف.
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2

 االنتقال

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

الفروق في القيم الدفترية لألصول المالية وااللتزامات المالية الناتجة من تطبيق المعيار لم يتم تعديل فترات المقارنة. 
. بناء 2018يناير  1يتم االعتراف بها في األرباح المحتجزة واالحتياطيات كما في  9الدولي للتقارير المالية رقم 

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

 :المبدئي على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيقتم إجراء التقييمات التالية  

 ألصول المالية.ا الذي تدار فيهتحديد نموذج العمل  -

قيمة العادلة الب المالية وااللتزامات المالية على أنها مقاسةبعض األصول ل ات السابقةتخصيصلغاء التخصيص وإ -
 .من خالل الدخل الشامل اآلخر

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

بالنسبة لاللتزامات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة سيخلق تحديد ما إذا كان عرض  -
فجوة يم الآثار التغييرات في االلتزام المالي للخسارة االئتمانية في الدخل الشامل اآلخر أو يؤدي إلى تضخ

 المحاسبية في الربح أو الخسارة.

لو كانت للورقة المدينة مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 سيعتبر البنك أن مخاطر االئتمان على األصل لم تزيد زيادة كبيرة منذ االعتراف المبدئي. عندها  9
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 سياسات المحاسبية الهامة )تابع( أساس اإلعداد وال 2

 على النحو التالي: 9تصنيف وقياس األصول وااللتزامات المالية قبل وبعد تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 التصنيف األصلي 
معيار المحاسبة 

 39الدولي رقم 

التصنيف الجديد  
المعيار الدولي للتقارير 

 9المالية رقم 
الدفترية القيمة 
 إعادة القياس األصلية

إعادة 
 التصنيف

القيمة الدفترية 
 الجديدة

             المالية صولاأل
البنك نقد وأرصدة لدى 
 26.693.236 - - 26.693.236 مطفأةالتكلفة بال وذمم مدينة تمويل المركزي العماني 
 22.497.999 - (24.496) 22.522.495 مطفأةالتكلفة بال وذمم مدينة تمويل مستحقات من بنوك
 18.095.000 (21.171) - 18.116.171 مطفأةالتكلفة بال متاحة للبيع دين -استثمارات مالية 

 متاحة للبيع دين -استثمارات مالية 
القيمة العادلة من خالل ب

 23.197.402 - - 23.197.402 الدخل الشامل اآلخر
 حقوق ملكية -استثمارات مالية 

 متاحة للبيع 
القيمة العادلة من خالل ب

 1.248.573 - - 1.248.573 الدخل الشامل اآلخر
 99.915.388 - (390.114) 100.305.502 التكلفة المطفأةب تمويل وذمم مدينة وكالة باالستثمار
 84.148.874 - 965.260 83.183.614 التكلفة المطفأةب تمويل وذمم مدينة مرابحة مدينة
منتهية إجارة  -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
 9.592.769 - (18.324) 9.611.093 بالتكلفة المطفأة تمويل وذمم مدينة موجودات أخرى

   561.595.449 52.199 (21.171) 561.626.477 
       االلتزامات المالية
 5.775.000 - - 5.775.000 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة مستحقات لبنوك

ودائع عمالء متضمنة حسابات 
 474.470.490 - - 474.470.490 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة االستثمار غير المقيدة

ملكية أصحاب حسابات حقوق 
 113.304.461 - - 113.304.461 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة االستثمار غير المقيدة

   593.549.951   593.549.951 
       

االرتباطات وااللتزامات 
 65.734.507 - (185.890) 65.920.397   االحتمالية

       

لاير عماني  79.212األرباح المدورة بمبلغ في هو زيادة  2018يناير  1كما في  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 لاير عماني. 173.257ونقص في احتياطي القيمة العادلة بمبلغ 

 احتياطي القيمة العادلة   األرباح المدورة 
 لاير عماني  لاير عماني 
    

 (24.254)  (22.244.162) (2017ديسمبر  31) 39اإلقفال بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم رصيد 
 (173.257)  152.086 أثر إعادة التصنيف ألدوات الدين من المتاحة للبيع إلى التكلفة المطفأة

 -  (72.272) أدوات الدين من المتاحة للبيع إلى التكلفة المطفأةأثر إعادة قياس 
 (197.511)  (22.164.348) (2018يناير  1) 9االفتتاح بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم رصيد 

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

 24.496  24.496  - بنوكمن مستحقات 
 5.874.210  (95.019)  5.969.229 ذمم تمويل مدينة

 -  (152.086)  152.086 استثمارات
 33.166  (43.096)  76.262 موجودات أخرى

 185.890  185.890  - ارتباطات والتزامات محتملة
 6.197.577  (79.815)  6.117.762 

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

 :2018مارس  31كما في 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2

 التغيرات في التعرض والخسائر االئتمانية المتوقعة

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

                التعرض الخاضع للخسائر االئتمانية المتوقعة
 1.789.448  -  -  1.789.448 مستحق من بنوك
 125.555.030  -  2.387.443  123.167.587 وكالة باالستثمار

 92.034.658  387.912  3.797.476  87.849.270 مرابحة مدينة
 253.929.349  3.983.145  19.993.087  229.953.117 منتهية بالتمليكإجارة  -أصول إجارة 

 47.703.971  79.711  2.427.821  45.196.439 مشاركة متناقصة
 41.103.491  19.413  130.029  40.954.049 أصول أخرى

 40.626.269  144.855  -  40.481.414 ارتباطات والتزامات احتمالية
 569.391.324  28.735.856  4.615.036  602.742.216 
        

        التغير في مخصص انخفاض القيمة حسا 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
 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 وأ ر الربح والخسارة 
 (23.906)      (23.906) مستحق من بنوك
 85.473  -  6.508  78.965 وكالة باالستثمار

 115.562  90.275  59.377  (34.090) مرابحة مدينة
 (41.376)  45.778  140.811  (227.965) إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 

 78.061  35.870  19.223  22.968 مشاركة متناقصة
 10.913  1.963  11.067  (2.117) أصول أخرى

 1.376  -  -  1.376 ارتباطات والتزامات احتمالية
 (184.769)  236.986  173.886  226.103 
        

              2018مارس  31كما في  رصيد اإلقفال
 590  -  -  590 مستحق من بنوك
 1.516.047  -  125.843  1.390.204 وكالة باالستثمار

 756.266  174.560  151.464  430.242 مرابحة مدينة
 3.580.622  1.792.415  628.210  1.159.997 منتهية بالتمليكإجارة  -أصول إجارة 

 258.995  35.870  42.969  180.156 مشاركة متناقصة
 44.080  8.736  16.773  18.571 أصول أخرى

 187.266  65.185  -  122.081 ارتباطات والتزامات احتمالية
 3.301.841  965.259  2.076.766  6.343.866 

 التقديرات المحاسبية 2/4
أساس الطرق المستخدمة في التقديرات المحاسبية الحرجة التي تم تطبيقها في إعداد هذه المعلومات المالية المختصرة الموحدة 

فيما عدا ما يلي  2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في المرحلية هي نفس تلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية للبنك لل
 :9تي نتجت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وال

 تصنيف األصول المالية
تقييم نموذج العمل الذي يتم االحتفاظ باألصول فيه وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي هي فقط مدفوعات 

 المبلغ األصلي والربح على المبلغ األصلي القائم.

 الماليةانخفاض قيمة األدوات 
تقييم ما إذا كانت مخاطر ائتمان ألصل المالي قد زادت بصورة كبيرة منذ االعتراف المبدئي وإدراج المعلومات االستشرافية 

 في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 إدارة المخاطر المالية 2/5
 31تنسجم أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية من جانب البنك مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 . 2017ديسمبر 
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 است مارات 3

 
 )غير مدققة(

 2018مارس  31
 )غير مدققة(

 2017مارس  31
 )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 عمانيلاير  لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

استثمارات مدرجة مصنفة بالقيمة عادلة من خالل حقوق 
          الملكية

 صكوك إقليمية مدرجة 
لاير عماني  21.944.189)التكلفة بمبلغ 

 2017مارس  31لاير عماني في  7.345.062و
 40.065.000 - 40.065.000 7.375.240 - 7.375.240 21.427.490 - 21.427.490 (2017ديسمبر  31لاير عماني في  40.026.905و

  أسهم إقليمية مدرجة
 2.735.768لاير عماني,  2.671.763)التكلفة بمبلغ 

لاير عماني  1.615.094, مبلغ 2017مارس  31في 
 1.400.659 - 1.400.659 2.651.201 - 2.651.201 2.345.574 - 2.345.574 (2017ديسمبر  31في 

 (152.086) - (152.086) (77.530) - (77.530) - - - ناقصا: خسارة انخفاض القيمة

 23.773.064  23.773.064 9.948.911 - 9.948.911 41.313.573  41.313.573 

 ست ماراالبالوكالة  4

 

 )غير مدققة(
 2018مارس  31

 )غير مدققة(
 2017مارس  31

 )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 - 80.545.568 80.545.568 - 120.598.564 120.598.564 - وكالة باالستثمار
 (1.040.460) (1.040.460) - (854.706) (854.706) - (1.516.047) (1.516.047) - ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة 

 - 119.082.517 119.082.517 - 79.690.862 79.690.862 - 100.305.502 100.305.502 

 المرابحة المدينةذمم  5

 

 )غير مدققة(
 2018مارس  31

 )غير مدققة(
 2017مارس  31

 )مدققة(
 2017 ديسمبر 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 - 86.461.784 86.461.784 - 107.298.954 107.298.954 - ذمم المرابحة المدينة
 (14.906.704) (14.906.704) - (11.921.316) (11.921.316) - (15.255.768) (15.255.768) - ناقصا: ربح مؤجل

 (1.605.964) (1.605.964) - (1.291.186) (1.291.186) - (756.265) (756.265) - ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة

 83.183.614 83.183.614 - 73.249.282 73.249.282 - 91.286.921 91.286.921 - صافي ذمم المرابحة المدينة
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 منتهية بالتمليكإجارة  -إجارة أصول  6

 

 )غير مدققة(
 2018مارس  31

 )غير مدققة(
 2017مارس  31

 )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 المدة/ السنة
 92.666.228 92.666.228  23.806.219 23.806.219 - 22.308.156 22.308.156 - إضافات

 (10.342.687) (10.342.687) - (5.843.084) (5.843.084) - - - - استبعادات

 290.126.997 290.126.997 - 225.766.591 225.766.591 - 312.435.153 312.435.153 - نهاية المدة/ السنةفي 

          
          اإلهالك

 30.340.096 30.340.096 - 30.340.096 30.340.096 - 53.853.327 53.853.327 - في بداية المدة/ السنة
 33.855.918 33.855.918 - 14.348.960 14.348.960 - 9.837.533 9.837.533 - مصروف المدة/ السنة

 (10.342.687) (10.342.687) - (5.843.084) (5.843.084) - - - - استبعادات

 53.853.327 53.853.327 - 38.845.972 38.845.972 - 63.690.860 63.690.860 - في نهاية المدة/ السنة

          
          القيمةمخصص االنخفاض في 
 2.900.814 2.900.814 - 2.399.399 2.399.399 - 3.191.470 3.436.945 - في نهاية المدة/ السنة

 233.372.856 233.372.856 - 184.521.220 184.521.220 - 245.552.823 245.307.348 - 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 المدة/ السنة

 - - - - - - - - - إضافات
 - - - - - - - - - استبعادات

 12.263.333 12.263.333 - 12.263.333 12.263.333 - 12.263.333 12.263.333 - في نهاية المدة/ السنة

          
          اإلهالك

 3.115.833 3.115.833 - 3.115.833 3.115.833 - 7.625.209 7.625.209 - في بداية المدة/ السنة
 4.509.376 4.509.376 - 1.803.750 1.803.750 - 901.875 901.875 - مصروف المدة/ السنة

 - - - - - - - - - استبعادات

 7.625.209 7.625.209 - 4.919.583 4.919.583 - 8.527.084 8.527.084 - في نهاية المدة/ السنة
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 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة  6

 

 )غير مدققة(
 2018مارس  31

 )غير مدققة(
 2017مارس  31

 )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 - 73.438 73.438 - 28.344 143.677 - في نهاية المدة/ السنة

 4.591.743. 4.591.743 - 7.270.312 7.270.312 - 3.707.905 3.592.572 - صافي القيمة الدفترية

          
          اإلجمالي
 302.390.330 302.390.330 - 238.029.924 238.029.924 - 324.698.486 324.698.486 - التكلفة

 (61.478.536) (61.478.536) - (43.765.555) (43.765.555) - (72.217.944) (72.217.944) - ناقصا: إهالك متراكم
 (2.947.195) (2.947.195) - (2.472.836) (2.472.836) - (3.580.623) (3.580.623) - ناقصا: مخصص انخفاض القيمة

 237.964.599 237.964.599 - 191.791.533 191.791.533 - 248.899.919 248.899.919 - صافي القيمة الدفترية

 مشاركة متناقصة 7

 
 مدققة()غير 

 2018مارس  31

 )غير مدققة(
 2017مارس  31

 )مدققة(
 2017ديسمبر  31

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

          

 39.128.374 39.128.374 - 16.706.481 16.706.481 - 47.524.879 47.524.879 - مشاركة متناقصة
 (375.610) (375.610) - (201.714) (201.714) - (258.995) (258.995) - ناقصا: مخصص انخفاض قيمة 

 - 47.265.884 47.265.884 - 16.504.767 16.504.767 - 38.752.764 38.752.764 
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 ةمدينالتمويل ذمم ال 8

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

 معايير البنك المركزي العمانيوالمطلوا حسا  9مقارنة للمخصص المحتفظ به حسا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  8/1
والربح المعترف به حسب  9حسب معايير البنك المركزي العماني والمخصص المكون حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  متطلبات اإلفصاح التي تحتوي على إجمالي وصافي المبلغ القائم حسب التصنيف والمخصصات المطلوبة

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

تصنيف األصول حسا 
معايير البنك المركزي 

 العماني

تصنيف األصول 
حسا المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 

 إجمالي المبلغ 9

المخصص المطلوا 
بموجا معايير البنك 

 المركزي العماني 

المخصص المحتفظ 
به حسا المعيار 
الدولي للتقارير 

 9المالية رقم 

الفرق بين المخصص 
طلوا من البنك الم

المركزي العماني 
والمخصص المحتفظ 

 به

صافي المبلغ حسا 
معايير البنك المركزي 

 العماني*

صافي المبلغ حسا 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
9 

الربح المعترف به في 
الربح أو الخسارة 

حسا المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 

9 

الربح االحتياطي 
لبنك حسا معايير ا

 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) 
          
 - - 483.910.070 481.281.451 2.628.619 3.169.581 5.798.200 487.079.651 1المرحلة  

 - - 16.786.690 16.490.983 295.707 689.261 984.968 17.475.951 2المرحلة  قياسية
 - - - - - - - - 3المرحلة  

 - - 500.696.760 497.772.434 2.924.326 3.858.842 6.783.168 504.555.602  اإلجمالي الفرعي
 - - - - - - - - 1المرحلة  

 - - 10.897.122 10.974.742 (77.620) 224.821 147.201 11.121.943 2المرحلة  قيد المالحظة
 - - 1.606.081 2.890.947 (1.284.866) 1.314.067 29.201 2.920.148 3المرحلة  

 - - 12.503.203 13.865.689 (1.362.486) 1.538.888 176.402 14.042.091  اإلجمالي الفرعي
 - - - - - - - - 1المرحلة  

 - - 86.785 104.321 (17.536) 51.177 33.641 137.962 2المرحلة  دون المستوى
 330 - 217.417 317.815 (100.728) 177.887 77.159 395.304 3المرحلة  

 330 - 304.202 422.136 (118.264) 229.064 110.800 533.266  اإلجمالي الفرعي
 - - - - - - - - 1المرحلة  

 - - - - - - - - 2المرحلة  مشكوك في تحصيلها
 13,556 - 227.872 270.568 (56.252) 186.440 130.188 414.312 3المرحلة  

 13,556 - 227.872 270.568 (56.252) 186.440 130.188 414.312  اإلجمالي الفرعي
 - - - - - - - - 1المرحلة  

 - - - - - - - - 2المرحلة  خسارة
 39.340 - 79.671 144.856 (65.185) 65.185 - 144.856 3المرحلة  

 39.340 - 79.671 144.856 (65.185) 65.185 - 144.856  اإلجمالي الفرعي
 - - 82.179.413 82.311.673 (132.260) 132.260 - 82.311.673 1المرحلة  
 - - - - - - - - 2المرحلة  
 - - 79.671 144.856 (65.185) 65.185 - 144.856 3المرحلة  

 - - 82.259.084 82.456.529 (197.445) 197.445 - 82.456.529  اإلجمالي الفرعي
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تمويل ذمم ال 8

 ة )تابع(مدينال

 
 8/1تايع 

 
 - - 566.089.483 563.593.124 2.496.359 3.301.841 5.798.200 569.391.324 1المرحلة  

 - - 27.770.597 27.570.046 200.551 965.259 1.165.810 28.735.856 2المرحلة  المجموع
 53.226 - 2.538.270 4.112.072 (1.627.028) 2.076.766 448.738 4.615.036 3المرحلة  

 53.226 - 596.398.350 595.275.242 1.069.882 6.343.866 7.413.748 602.742.216  اإلجمالي 

 األصول األخرى.البنود األخرى المفصح عنها أعاله المخاطر القائمة والمخصصات ذات الصلة بها المحتفظ بها في مقابل المستحقات من بنوك واالستثمارات وتتضمن 
 التمويل المعادة هيكلته 8/2

تصنيف األصول حسا 
معايير البنك المركزي 

 العماني

تصنيف األصول 
حسا المعيار 

الدولي للتقارير 
 إجمالي المبلغ 9المالية رقم 

المخصص المطلوا 
بموجا معايير البنك 

 المركزي العماني 

المخصص المحتفظ 
به حسا المعيار 
الدولي للتقارير 

 9المالية رقم 

الفرق بين المخصص 
المطلوا من البنك 
المركزي العماني 

والمخصص المحتفظ 
 به

صافي المبلغ حسا 
معايير البنك المركزي 

 العماني*

في المبلغ حسا صا
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
9 

الربح المعترف به في 
الربح أو الخسارة 

حسا المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 

9 

الربح االحتياطي 
حسا معايير البنك 
 المركزي العماني 

 لاير عماني لاير عماني عمانيلاير  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) 
          
 - - 2.106.874 1.814.889 291.985 8.015 300.000 2.114.889 1المرحلة  

 - - 7.507.007 6.955.327 551.680 351.165 902.845 7.858.172 2المرحلة  مصنف على أنه عامل
 - - - - - - - - 3المرحلة  

 - - 9.613.881 8.770.216 843.665 359.180 1.202.845 9.973.060  اإلجمالي الفرعي
         1المرحلة  

 - - - - - - - - 2المرحلة  مصنف على أنه غير عامل
 - - - - - - - - 3المرحلة  

 - - - - - - - -  اإلجمالي الفرعي
 - - 2.106.874 1.814.889 291.985 8.015 300.000 2.114.889 1المرحلة  

 - - 7.507.007 6.955.327 551.680 351.165 902.845 7.858.172 2المرحلة  المجموع
 - - - - - - - - 3المرحلة  

 - - 9.613.881 8.770.216 843.665 359.180 1.202.845 9.973.060  اإلجمالي 

 المخصصات واحتياطي الربح حسب معايير البنك المركزي العماني. بالصافي من *
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 مصروف انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها 8/3

 
حسا معايير البنك 

 المركزي العماني
إ حسا المعيار الدولي 

 الفرق 9للتقارير المالية رقم 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
    

 (226.103) 226.103 - خسارة انخفاض قيمة محملة على حساب الربح أو الخسارة 
المخصصات المطلوبة حسب معايير البنك المركزي العماني / المحتفظ بها حسب المعيار 

 1.123.108 6.343.866 7.466.974 9الدولي للتقارير المالية رقم 
 %0.47- %0.77 %0.30 إجمالي األصول غير العاملة )كنسبة مئوية(
 %0.21- %0.43 %0.21 صافي األصول غير العاملة )كنسبة مئوية(

    

 ني أعلى من مخصص خسارة االنخفاض في القيمة المحسوب بموجبوفقا 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 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 حقوق ملكية أصحاا حسابات االست مار غير المقيدة 9 
 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31   2017مارس  31   2018مارس  31 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 113.304.461  81.561.535  137.183.426 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

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

 137.183.426  81.561.535  113.304.461 

      حسا النوع

 110.953.135  79.660.289  135.129.458 حسابات توفير
 2.351.326  1.901.246  2.053.968 ودائع ألجل

 137.183.426  81.561.535  113.304.461 

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

 .على الدفع الصحي ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة المحافظة

 صافي األصول للسهم 10

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31   2017مارس  31   2018مارس  31 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 78.288.437  80.510.318  77.858.906 صافي األصول )لاير عماني(

 1.000.000.000  1.000.000.000  1.000.000.000 عدد األسهم في تاريخ التقرير

 0.078  0.085  0.078 صافي األصول للسهم )لاير عماني(

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

 لعرضيةاالرتباطات وااللتزامات ا 11

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31   2017مارس  31   2018مارس  31 
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 22.913.197  30.347.212  32.387.391 خطابات ضمان

 8.558.869  8.534.115  7.664.591 اعتمادات مستندية
 34.448.331  39.450.000  30.959.134 لإللغاء ارتباطات تمويل غير قابلة

 71.011.116  78.331.327  65.920.397 

 الضريبة 12
 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31   2017مارس  31   2018مارس  31 
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      

 -  -  - الضريبة الحالية

 712.785  712.785  (51.557) المؤجلةالضريبة 

 (51.557)  712.785  712.785 

      المؤجلة الضريبة

 2.532.694  2.532.694  3.245.479 / السنة المدةفي بداية 

 712.785  712.785  (51.557) / السنة المدةمخصص مكون خالل 

 3.245.479  3.245.479  3.193.922 / السنة المدةفي نهاية 



 
 ش.م.ع.عبنك العز اإلسالمي 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )غير مدققة( 2018مارس  31

23 
 

 )تابع( الضريبة 12

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

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

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

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31   2017مارس  31   2018مارس  31 
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      

 3.568.508  3.568.508  3.224.793 )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  -  3.626.372 (معلنة) 2022ديسمبر  31متاحة حتى 

 -  -  343.715 )معلنة( 2023ديسمبر  31متاحة حتى 

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

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

 الخسارة للسهم 13
 مدققة(غير )  )غير مدققة( 
 2017مارس  31  2018مارس  31 

 لاير عماني  لاير عماني 

    
 (743.931)  309.290 )لاير عماني( المنسوبة للمساهمين (الخسارةالربح/ )

 1.000.000.000  1.000.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 (0.0007)  0.0003 )لاير عماني(أساسية ومخففة  -للسهم  (الخسارةالربح/ )

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

 مطابقة لخسارة السهم.
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 األطراف ذات العالقةمعامالت  14

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

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

 اإلجمالي أطراف أخرى ذات عالقة أعضاء مجلس اإلدارة 

 
مارس  31

2018 
مارس  31

2017 
ديسمبر  31

2017 
مارس  31

2018 
مارس  31

2017 
ديسمبر  31

2017 
مارس  31

2018 
مارس  31

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 6.350.000 5.158.867 3.092.668 6.350.000 5.158.867 - - - وكالة باالستثمار
 61.703 75.307 58.614 61.703 75.307 58.614 - - - ذمم مرابحة مدينة
 651.625 587.093 636.823 651.625 587.093 636.823 - - - إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 
 70.458 53.753 70.384 64.363 43.343 67.274 6.095 10.410 3.110 أصول أخرى

 3.110 10.410 6.095 5.921.578 7.055.743 3.870.359 5.924.688 7.066.153 3.876.454 

          االلتزامات
 1.818.548 3.020.953 2.461.834 1.635.105 3.001.689 2.359.160 183.443 19.264 102.674 حساب جاري

 125.000 125.000 - 125.000 125.000 - - - - وكالة باالستثمار لعمالء

 102.674 19.264 183.443 2.359.160 3.126.689 1.760.105 2.461.834 3.145.953 1.943.548 

حقوق ملكية أصحاا حسابات 
 131.193 809.419 286.692 130.874 809.419 284.779 319 - 1.913 االست مار غير المقيدة

 647.829 1.418.180 700.829 647.829 1.414.615 700.829 - 3.565 - التزامات وارتباطات طارئة
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 معامالت األطراف ذات العالقة )تابع( 14

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

إلى  2018يناير  1 
  2018مارس  31

إلى  2017يناير  1
 2017مارس  31

 لاير عماني  لاير عماني 
    اإليرادات

 97.001  81.822 تمويل واستثمارإيرادات أنشطة 
 29.606  1.643 إيرادات أخرى

 83.465  126.607 

    
إلى  2018يناير  1 

  2018مارس  31
إلى  2017يناير  1
 2017مارس  31

 لاير عماني  لاير عماني 
    المصروفات

 313  40 العائد على أصحاب حسابات االستثمار قبل حصة البنك كمضارب
 303  1.096 وكالة باالستثمار مستحق الدفعربح عن 

 22.721  17.965 مصروفات مجلس اإلدارة
 9.667  12.814 مصروفات مجلس الرقابة الشرعية

 277.771  286.752 مصروفات أخرى

 318.667  310.775 

 المكافآت المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة على النحو التالي:

إلى  2018يناير  1 
  2018مارس  31

إلى  2017يناير  1
 2017مارس  31

 لاير عماني  لاير عماني 
    

 227.116  239.729 رواتب وعالوات
 6.322  6.357 منافع نهاية الخدمة 

 246.086  233.438 

 القطاعية المعلومات 15

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

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

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

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

 المعلومات القطاعية للبنك على النحو التالي:

 اإلجمالي أخرى الخزينة الشركات التجزئة 2018مارس  31

 عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير 

      

 4.254.645 - 343.957 1.960.828 1.949.860 التشغيل إيراد صافي

 (226.103) - 1.092 (181.430) (45.765) مخصص انخفاض القيمة

 309.290 (51.557) 167.527 706.697 (513.377) (الخسارة)الربح/  صافي

 633.710.985 76.298.294 44.362.572 249.825.698 263.224.421 األصول إجمالي

 وحقوق االلتزامات إجمالي
 حسابات أصحاا ملكية

 555.852.079 12.690.373 - 360.247.884 182.913.822 المقيدة غير االست مار

      
 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 المقيدة غير االستثمار

      
 اإلجمالي أخرى الخزينة الشركات التجزئة 2017مارس  31

 عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير 

      

 2.710.885 - 182.084 1.156.856 1.371.945 التشغيل إيراد صافي

 (853.970) - (29.250) (558.903) (265.817) مخصص انخفاض القيمة
 (743.931) 712.785 (26.549) (410.762) (1.019.405) (الخسارة)الربح/  صافي

 463.544.254 61.098.255 42.851.411 173.280.275 186.314.313 األصول إجمالي

 وحقوق االلتزامات إجمالي
 حسابات أصحاب ملكية

 383.033.936 8.989.798 - 268.681.078 105.363.060 المقيدة غير االستثمار
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 القيمة العادلة لألدوات المالية 16

لألصول المالية وااللتزامات المالية, بخالف تلك المفصح عنها في الجدول أدناه وفي اإليضاح رقم القيمة العادلة 
 مقاربة لقيمها الدفترية. 10

الوسيط األولي وااللتزامات المالية طويلة األجل للبنك هي األموال المقترضة. ال تختلف القيم العادلة لهذه االلتزامات 
المالية اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية حيث أنه يعاد تسعير هذه االلتزامات خالل كل فترة ستة أشهر اعتمادا 

روط األداة وتقارب الهوامش الناتجة المطبقة للتوزيعات الحالية التي ستنطبق على القروض ذات على أحكام وش
 االستحقاقات المماثلة.

الذي يمكن في مقابله مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة القيمة العادلة هي المبلغ 
 تجارية حرة. 

لألوراق المالية/ الصكوك المدرجة من األسعار المدرجة بالسوق في أسواق نشطة, إن يتم التوصل إلى القيم العادلة 
توفر ذلك. بالنسبة لألوراق المالية/ الصكوك غير المدرجة يتم التوصل إلى القيمة العادلة باستخدام تقنيات تقييم 

القيمة العادلة الحالية ألداة  مناسبة. قد تتضمن هذه التقنيات استخدام معامالت تجارية حرة حديثة والرجوع إلى
 أخرى مماثلة على نحو كبير وتحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التقييم األخرى.

 القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:اإلفصاح عن يستخدم البنك الترتيب التالي لتحديد و

 في أسواق نشطة ألصول والتزامات مطابقة.األسعار المتداولة )غير المعدلة(  (:1المستوى )

تقنيات أخرى تكون فيها جميع المدخالت التي لها أثر على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة إما  (:2المستوى )
 مباشرة أو غير مباشرة.

وقية يمكن س التقنيات التي تستخدم مدخالت لها أثر كبير على القيم العادلة التي ال تستند إلى بيانات (:3المستوى )
 مالحظتها. 

 31يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى ترتيب القيمة العادلة في 
 :مارس

 المجموع (3المستوى ) (2المستوى ) (1المستوى ) قيمة عادلة من خالل حقوق الملكية
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
     
 23.773.064  21.427.490 2.345.574 )غير مدققة( 2018مارس  31

 9.948.911 - 7.375.240 2.573.671 )غير مدققة( 2017مارس  31

 41.313.573 - 40.065.000 1.248.573 )مدققة( 2017ديسمبر  31

 التحويل بين المستوى األول والمستوى ال اني والمستوى ال الث

بين قياسات القيمة العادلة من المستوى األول والمستوى الثاني كما أنه ليس هناك نقل إلى أو لم يكن هناك تحويل 
 من قياس القيمة العادلة في المستوى الثالث.
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 لمح استحقاق األصول وااللتزاماتم 17

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

 :التقريراستنادا إلى الفترات المتوقعة لتحويل النقد من تاريخ  2018 مارس 31يلخص الجدول أدناه ملمح االستحقاق ألصول والتزامات البنك كما في 

 اإلجمالي  سنوات 5أك ر 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 
 62.498.553  382.000  -  -  -  62.116.553 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

 3.713.997  -  -  -  -  3.713.997 مستحقات من بنوك
 23.773.064  -  17.589.000  1.701.000  4.483.064  - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 18.095.000  18.095.000  -  -  -  - أصول مالية بالتكلفة المطفأة
 119.082.517  11.000.000  41.342.514  1.797.264  38.726.950  26.215.789 وكالة باالستثمار
 91.286.921  10.633.400  45.489.202  12.695.531  15.626.680  6.842.789 ذمم مرابحة مدينة

 248.899.919  78.509.226  92.621.920  30.285.931  38.578.574  8.904.268 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 
 47.265.884  17.911.469  22.654.797  3.459.306  2.882.755  357.557 مشاركة متناقصة
 3,346,853  3,346,853  -  -  -  - ممتلكات ومعدات

 1.785.491  1.785.491  -  -  -  - أصول غير ملموسة
 3.193.922  -  3.193.922  -  -  - أصول ضريبة مؤجلة

 10.768.864  -  -  10.768.864  -  - أصول أخرى

 633.710.985  141.663.439  222.891.355  60.707.896  100.298.023  108.150.272 إجمالي األصول

            
            االلتزامات وحقوق ملكية أصحاا حسابات االست مار وحقوق ملكية المساهمين

 -  -  -  -  -  - مستحقات لبنوك
 40.207.560  10.051.890  -  8.041.512  14.072.646  8.041.512 حسابات العمالء الجارية
 365.770.720  59.898.931  53.113.000  126.271.450  94.409.388  32.077.951 وكالة باالستثمار لعمالء

 12.690.373  -  -  12.690.373  -  - التزامات أخرى

 418.668.653  69.950.821  53.113.000  147.003.335  108.482.034  40.119.463 إجمالي االلتزامات  
 137.183.426  34.295.857  68.591.713  13.718.343  13.718.343  6.859.170 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

 77.858.906  77.858.906  -  -  -  - حقوق ملكية المساهمين

االستثمار غير المقيدة حقوق إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
 633.710.985  182.105.584  121.704.713  160.721.678  122.200.377  46.978.633 ملكية المساهمين

 -  (40.442.145)  101.186.642  (100.013.782)  (21.902.354)  61.171.639 صافي الفجوة

 -  -  40.442.145  (60.744.497)  39.269.285  61.171.639 صافي الفجوة التراكمية
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 :التقريراستنادا إلى الفترات المتوقعة لتحويل النقد من تاريخ  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 إجمالي األصول

            
            االستثمار وحقوق ملكية المساهمينااللتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 

 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

 377.364.617  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  -  -  -  - حقوق ملكية المساهمين

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

 -  (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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 إدارة رأس المال 18

 3يضع البنك المركزي العماني ويراقب متطلبات رأس المال لدى البنوك العاملة في سلطنة عمان عند تنفيذها لمتطلبات بازل 
من إجمالي رأس  %12.875 بخصوص رأس المال حيث يطلب البنك المركزي العماني من البنك أن يحتفظ بمعدل بنسبة
 المال إلى إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر. تم تحليل رأس المال النظامي للبنك في فئتين:

 : 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 

استراتيجية استغالل رأس المال ورصد االلتزام بلوائح البنك المركزي العماني في اتقوم لجنة األصول وااللتزامات بصياغة 
 هذا الصدد. 

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

متضمنا  %12.875, متطلبات الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال للسنة هو 2013ديسمبر  31بدءا من  3بموجب بازل 
احتياطي المحافظة على رأس المال بنسبة متضمنا  %13.25)نسبة  %1.25احتياطي المحافظة على رأس المال بنسبة 

 ( معدل كفاية رأس المال على النحو التالي:2017في سنة  0.625%

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31  2017مارس  31  2018مارس  31 
   لاير عماني  لاير عماني 
      

 72.796.179  75.033.136  71.747.553 (1)ح م م ف  1حقوق الملكية المشتركة الفئة 
 -  -   فئة أولى مضافة

 72.796.179  75.033.136  71.747.553  1الفئة 

 5.229.401  4.426.127  4.273.872  2الفئة 
 78.025.580  79.459.263  76.021.425 إجمالي رأس المال النظامي

      األصول المرجحة بالمخاطر
 414.971.901  349.375.588  444.032.709 مخاطر االئتمان
 25.512.500  7.150.000  25.012.500 مخاطر السوق

 27.634.088  16.131.003  42.039.574 المخاطر التشغيلية
 468.118.489  372.656.591  511.084.783 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

      معدل كفاية رأس المال
معبر عنه كنسبة  1المشتركة الفئة حقوق الملكية 

 %20.13  %14.04 مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
 

15.55% 
معبر عنه كنسبة  1حقوق الملكية المشتركة الفئة 

 %1.19  %0.84 مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
 

1.12% 
رأس المال المعبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي 

 %21.32  %14.88 المرجحة بالمخاطراألصول 
 

16.67% 

أثر كبير على إجمالي معدل كفاية  2/3/3كما هو مفصح عنه باإليضاح  9ليس لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لكان معدل كفاية رأس المال  9. لو لم يطبق البنك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2018مارس  31رأس المال كما في 

 %14.04بدال عن  %13.93معدل كفاية رأس المال العام من الفئة األولى بنسبة  ولكان %14.87بدال عن  %15.01بنسبة 
 . 2018مارس  31كما في 

 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  100ل البنك يقل عن الحد األدنى من رأس ما
 31منح البنك المركزي العماني سماحا حتى استراتيجية مناسبة لاللتزام بالحد األدنى المنصوص عليه في كفاية رأس المال. 

بإصدار صكوك مضاربة  1زيادة رأس المال من الفئة  الستيفاء متطلبات رأس المال. اعتمد مساهمو البنك 2017ديسمبر 
 من خالل اكتتاب خاص. يخضع هذا للموافقات التنظيمية من الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني.
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نيف على تؤثر عملية إعادة التصتمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة للفترة الحالية. ال 
 الخسارة أو حقوق ملكية المالكين التي أصدر عنها التقرير سابقا.


