
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ش.م.ع.ع بنك ُعمان العربي
 

 

 

 المرحلية الموجزةالقوائم المالية 

 

 2021 مارس 31المنتهية في الثالثة أشهر لفترة كما في و

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.oman-arabbank.com__;!!N8Xdb1VRTUMlZeI!yBTfc9JPINbeQdGoyuIbUxdHpRW50-jjbqeN9hLsFBZDUs1cbWEMTNT_Wd1_Qck$


المحتويات

الصفحة

4 – 1اإلدارةتقرير مجلس 

6قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة

7قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة

9 – 8قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة 

10قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة

 53 - 11المرحلية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.oman-arabbank.com__;!!N8Xdb1VRTUMlZeI!yBTfc9JPINbeQdGoyuIbUxdHpRW50-jjbqeN9hLsFBZDUs1cbWEMTNT_Wd1_Qck$












   
 

7 

 قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة 

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

  

 موحدة

 غير مدققة

 الشركة األم

 غير مدققة غير مدققة

 2020مارس  31 2021مارس  31 2021 مارس 31  

 ألف لاير عماني لاير عمانيألف  ألف لاير عماني اإليضاحات 
     

 30,131 29,482 29,482 23 دخل الفوائد

 (10,988) (13,544) (13,544) 24 مصروفات الفوائد

  ─────── ─────── ─────── 

 19,143 15,938 15,938  صافي الدخل من الفوائد

  ─────── ─────── ─────── 

 937 - 5,011 25 صافي الدخل من التمويل اإلسالمي

 2,767 3,762 4,746 26 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 26 29 29 27 صافي  الدخل من األوراق المالية االستثمارية

 1,666 905 994 28 إيرادات التشغيل األخرى

  ─────── ─────── ─────── 

 24,539 20,634 26,718  إجمالي الدخل
     

 (13,593) (12,562) (16,840) 29 مصروفات التشغيل

  (3,937) (5,761) (6,266) 6 صافي خسائر انخفاض قيمة األصول المالية

 ─────── ─────── ─────── 

 7,009 2,311 3,612  األرباح قبل الضريبة

 (1,351) (289) (289)  مصروفات ضريبة الدخل

  ─────── ─────── ─────── 

 5,658 2,022 3,323  أرباح الفترةصافي 

  ═══════ ═══════ ═══════ 

     مصروفات شاملة أخرى:

تصنيفها إلى الربح أو  البنود التي لن يتم إعادة
     :الحقةفي فترات الخسارة 

استثمار حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  صافي التغير في القيمة العادلة  -الشامل اآلخر 
(206) (206) (22) 

 

البنود التي يتم أو قد يعاد تصنيفها الحقاً إلى أرباح أو 
     خسائر

بالقيمة العادلة من خالل الدخل استثمارات الديون 

  صافي التغير في القيمة العادلة -الشامل اآلخر 
26 - - 

  ─────── ─────── ─────── 

 (22) (206) (180)  الخسائر الشاملة األخرى للفترة

  ─────── ─────── ─────── 

 5,636 1,816 3,143  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  ─────── ─────── ─────── 

     الربحية للسهم:

 0.004 0.001 0.002 )أ( 34 األساسية والمخففة )بالريال العُماني(

  ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

.جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة 37إلى  1تشكل اإليضاحات من 
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 المرحلية الموجزة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 الموحدة

 )غير مدققة(

 

 سنوي.أساس حتياطي الدين الثانوي على يتم إجراء التحويالت إلى االحتياطي القانوني واحتياطي انخفاض القيمة وا* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الموجزةجزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية  37إلى  1تشكل اإليضاحات من 

 عالوة اإلصدار  رأس المال 

االحتياطي 

 القانوني

االحتياطي 

 العام

احتياطي 

الدين 

 الثانوي

االحتياطي 

 الخاص 

احتياطي 

 القيمة العادلة

احتياطي 

انخفاض 

 القيمة

األرباح 

 المحتجزة

اإلجمالي 

 الفرعي

السندات 

الرأسمالية 

المستديمة 

 اإلجمالي 1الشريحة 

 

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

             

 431,577 72,553 359,024 52,606 9,130 (1,793) 3,837 20,000 25,560 46,178 36,565 166,941 2021يناير  1الرصيد في 

 - - - - - - - - - - - - الشامل اجمالي الدخل

 3,323 - 3,323 3,323 - - - - - - - - صافي أرباح الفترة

 - - - - - - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

خسائر غير محققة من استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 (180) - (180) - - (180) - - - - - - اآلخر

استثمارات بالقيمة أرباح محققة من 

 - - - 2 - (2) - - - - - - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 434,720 72,553 362,167 55,931 9,130 (1,975) 3,837 20,000 25,560 46,178 36,565 166,941 2021مارس  31في 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ════ ═════ ═════ ════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة

  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 الشركة األم

 )غير مدققة(

 

 سنوي. أساس إجراء التحويالت إلى االحتياطي القانوني واحتياطي انخفاض القيمة واحتياطي الدين الثانوي على* يتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة. 37إلى  1تشكل اإليضاحات من 

  

 عالوة اإلصدار  رأس المال 

االحتياطي 

 القانوني

االحتياطي 

 العام

احتياطي 

الدين 

 الثانوي

االحتياطي 

 الخاص 

احتياطي 

 القيمة العادلة

احتياطي 

انخفاض 

 القيمة

األرباح 

 المحتجزة

اإلجمالي 

 الفرعي

السندات 

الرأسمالية 

المستديمة 

 اإلجمالي 1الشريحة 

 

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

لاير ألف 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

             

 431,586 72,553 359,033 52,884 9,130 (2,062) 3,837 20,000 25,560 46,178 36,565 166,941 2021يناير  1الرصيد في 

 - - - - - - - - - - - - اجمالي الدخل الشامل

 2,022 - 2,022 2,022 - - - - - - - - أرباح الفترة

 - - - - - - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

خسائر غير محققة من استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 (206) - (206) - - (206) - - - - - - اآلخر

أرباح محققة من استثمارات بالقيمة 

 - - - 2 - (2) - - - - - - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 433,402 72,553 360,849 54,908 9,130 (2,270) 3,837 20,000 25,560 46,178 36,565 166,941 2021مارس  31في 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ════ ═════ ═════ ════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة

  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )غير مدققة(

 

 سنوي. أساس التحويالت إلى االحتياطي القانوني واحتياطي انخفاض القيمة واحتياطي الدين الثانوي على* يتم إجراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة. 37إلى  1تشكل اإليضاحات من 

 

 عالوة اإلصدار  رأس المال 

االحتياطي 

 القانوني

االحتياطي 

 العام

احتياطي 

الدين 

 الثانوي

االحتياطي 

 الخاص 

احتياطي القيمة 

 العادلة

احتياطي 

انخفاض 

 القيمة

األرباح 

 المحتجزة

اإلجمالي 

 الفرعي

السندات 

الرأسمالية 

المستديمة 

 اإلجمالي 1الشريحة 

 

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

             

 368,843 72,553 296,290 64,270 9,130 (1,951) 3,915 16,000 25,560 44,746 - 134,620 2020يناير  1الرصيد في 

 - - - - - - - - - - - - اجمالي الدخل الشامل

 5,658 - 5,658 5,658 - - - - - - - - أرباح الفترة

 - - - - - - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

أرباح غير محققة من استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 (22) - (22) - - (22) - - - - - - اآلخر

 (14,808) - (14,808) (14,808) - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة

خسائر محققة من استثمارات بالقيمة 

 (199) - (199) (199) - - - - - - - - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 359,472 72,553 286,919 54,921 9,130 (1,973) 3,915 16,000 25,560 44,746 - 134,620 2020مارس  31في 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ════ ═════ ═════ ════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 الشركة األم موحدةال  

 2020مارس  31 2021مارس  31 2021مارس  31  
 غير مدققة غير مدققة غير مدققة  

 انيألف لاير ُعم ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني اإليضاحات 
       أنشطة التشغيل

      7,009 2,311 3,612  األرباح قبل الضريبة
     التعديالت:

 1,561 1,451 1,811 29 االستهالك
 3,937 5,761 6,266  انخفاض قيمة خسائر االئتمان

 (2,092) (2,348) (3,107)  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ةالدخل من االوراق المالي
 (52) (18) (18) 27 ت توزيعات األرباحإيرادا

 3 - -  الخسائر على بيع الممتلكات والمعدات
 274 271 271 24 فائدة على الدين الثانوي

في القيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة من  اتالتغير
 27 (11) (11) 27 خالل الربح أو الخسارة

  ───── ─────── ─────── 
 10,667 7,417 8,824  يل قبل تغيرات رأس المال العاملأرباح التشغ

     
 (17,310) (6,564) (14,480)  القروض والسلف والتمويل للعمالء

 18,000 13,000 13,000  مستحق من البنوك
 (923) (195) (7,633)  خرىأأصول 

 28,761 (59,033) (9,487)  ودائع من العمالء
 (5,615) 1,820 7,371  خرىأالتزامات 

  ───── ─────── ─────── 
 33,580 (43,555) (2,405)  التشغيل النقد )المستخدم في( / الناتج عن عمليات

 (5,192) (482) (482)  الضريبة المدفوعة

  ───── ─────── ─────── 
 28,388 (43,555) (2,887)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج عن أنشطة التشغيل

  ───── ─────── ─────── 
      أنشطة االستثمار

 (9,155) (23,830) (23,830)  شراء االستثمارات 
 1,226 2,659 3,545  التصرفات و االستردادات

 2,092 2,348 3,107   الدخل من استحقاق استثمارات بالتكلفة المطفأة
 (1,630) (1,789) (1,842)   شراء الممتلكات والمعدات

 48 - -  بيع الممتلكات والمعدات متحصالت من
 52 18 18  إيرادات توزيعات األرباح

  ───── ─────── ─────── 
 (7,367) (20,594) (19,002)  صافي النقد )المستخدم في( أنشطة االستثمار

  ───── ─────── ─────── 
     أنشطة التمويل

  (14,808) - -  توزيعات أرباح مدفوعة
 ───── ─────── ─────── 

 (14,808) - -  صافي النقد )المستخدم في( أنشطة التمويل
  ───── ─────── ─────── 
     

 6,213 (64,631) (21,889)  صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما يعادل النقد
 178,501 220,576 265,311  النقد وما يعادل النقد في بداية الفترة

  ───── ─────── ─────── 
 184,714 155,945 243,422 30 النقد وما يعادل النقد في نهاية السنة

  ═════ ═══════ ═══════ 
 

 

 

 

.جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة 37إلى  1تشكل اإليضاحات من 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية -1

 

، أصبح 2020يوليو  6كشركة مساهمة مغلقة. في  1984أكتوبر  1طنة عمان في "( في سلالشركة األمش.م.ع.ع )" بنك ُعمان العربيتأسس 

ش.م.ع.ع. وعليه، تم إدراج  بنك ُعمان العربيش.م.ع.م إلى  بنك ُعمان العربيش.م.ع.م بنًكا مدرًجا وتم تغيير االسم من  بنك ُعمان العربي

بشكل رئيسي في األنشطة البنكية التجارية الشركة األم عمل تالمالية.  ش.م.ع.ع في سوق مسقط لألوراق بنك ُعمان العربياألسهم العادية ل

يبة، رمز ذ، الع2240 شمال الغبرة ص.ب فيالرئيسي المسجل للبنك  المقريقع مان. واالستثمارية من خالل شبكة من الفروع في سلطنة عُ 

يونيو  29حتى عام  نية الدولية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.عشركة تابعة للشركة العماكانت الشركة األم ، مسقط، سلطنة عمان. 130بريدي 

 .مقره في األردنيقع كيان وهو ، ش.م.عأصبح البنك شركة تابعة للبنك العربي و، 2020

 

 اكوهن( بنك العز اإلسالمي أو الشركة التابعة). ٪ من أسهم بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.م100نسبة  ، استحوذ البنك على2020يونيو  30في 

بشكل بنك العز اإلسالمي من قبل مساهمين رئيسيين. يعمل  اونيابة عنه الشركةمملوكة لصالح بنك العز اإلسالمي  من أسهم% 0.02نسبة 

الحي  ،753ص.ب  برج العزفي  لبنك العز اإلسالمييقع المقر الرئيسي المسجل  وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. البنكيةأساسي في األنشطة 

 .، سلطنة عمان 112، رمز بريدي ريالتجا

 

 اآلن الديه الشركة األم، فإن وبالتالي. العز اإلسالميبتحويل نافذة اليسر اإلسالمية )اليسر( إلى بنك  ت الشركة األم، قام 2020يوليو  6في 

سالمية على أساس صافي قيمة األصول تم تحويل نافذة اليسر اإلوقد سالمية. البنكية اإل تابعة منفصلة للخدماتكشركة  بنك العز اإلسالمي

 .مشتركة سيطرةتخضع لمعاملة ك 2020يونيو  30اعتباًرا من 

 

للربح أو الخسارة والدخل الموحدة القوائم المرحلية الموجزة النسخة األولى من القوائم المالية المرحلية الموجزة التي تتضمن إن هذه هي 

بعد االستحواذ على بنك  2021مارس  31ت في حقوق المساهمين لفترة الثالثة أشهر المنتهية في التدفقات النقدية والتغيراالشامل اآلخر و

 الشركة األم والشركة التابعةنتائج  علىالموحدة  المرحلية الموجزةالقوائم المالية هذه  شتملالعز وتحويل ملكية نافذة اليسر إلى بنك العز. ت

هي نفسها  2020مارس  31تظل المعلومات المالية المقارنة للفترة ركة األم من نتائج الشركة األم للفترة. للفترة. تتألف القوائم المالية للش لها

 عمود واحد.للشركة األم والمجموعة، وبالتالي يتم عرضها في 

 

 ."ك"المجموعة" أو "البن معا بـ يشار إلى الشركة األم والشركة التابعة

 

(، 1,221: 2020مارس  31])الشركة األم:  2021مارس  31[ موظفاً كما في 1,132شركة األم: ]ال 1,505يبلغ عدد موظفي المجموعة 

 ( موظفاً[.1,145الشركة األم: ) 1,523: 2020ديسمبر  31

 

 والسياسات المحاسبيةعداد اإلس اأس 2

 

 أساس اإلعداد 2-1

 

ويتعين قراءتها جنباً إلى جنب  التقارير المالية المرحلية 34الدولي رقم المالية المرحلية الموجزة وفقاً للمعيار المحاسبي  القوائمتم إعداد هذه 

 القوائمال تشتمل هذه (. "األخيرة المالية السنوية القوائم") 2020ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  األخيرة المالية السنوية القوائممع 

المالية التي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير  القوائمللنسخة الكاملة من المالية المرحلية الموجزة على كافة المعلومات المطلوبة 

هامة لفهم التغيرات في المركز واألداء  تكونبغرض توضيح األحداث والمعامالت التي  مختارةيتم إدراج إيضاحات تفسيرية  إال أنهالمالية. 

ليست  2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةباإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة . األخيرة ويةالمالية السن القوائم منذ للمجموعةالمالي 

 .2021ديسمبر  31على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  اً بالضرورة مؤشر

 

المالية السنوية للسنة المنتهية في القوائم ك المتبعة في إعداد مع تل المرحلية الموجزةالمالية  القوائمتتفق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 

 ما لم يذكر خالف ذلك.، 2020ديسمبر  31
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 )تابع(والسياسات المحاسبية عداد اإلأساس  2

 

 )تابع( أساس اإلعداد 2-1

 

العملة التشغيلية للبنك ، وهو يوضح خالف ذلك تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة بالريال العماني، مقربة إلى أقرب ألف، باستثناء ما

 .)عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي يزاول فيها البنك أعماله(

 

األدوات المالية بالقيمة العادلة من األدوات المالية المشتقة و باستثناءتم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، 

 .من خالل الدخل الشامل اآلخرألرباح أو الخسائر واألدوات المالية بالقيمة العادل اخالل 

 

 يعرض البنك قائمة مركزه المالي المرحلي الموجز بترتيب تنازلي للسيولة، حيث أن هذا العرض أكثر مالءمة لعمليات البنك.

 

 استخدام األحكام والتقديرات 2-2

 

المبالغ تطبيق السياسات المحاسبية و التي تؤثر على األحكام والتقديراتبوضع  اإلدارة ية الموجزة، قامتالمالية المرحل القوائمعند إعداد 

األحكام الهامة الموضوعة من  إن قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. .واإليرادات والمصروفاتالمعلنة للموجودات والمطلوبات 

مالية  قوائمها الواردة في آخر والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي نفسمجموعة حاسبية للقبل اإلدارة عند تطبيق السياسات الم

 .سنوية

 

 المعايير الحاليةعلى لمعدلة واالجديدة المعايير والتفسيرات  2-3

 

 القوائمتلك السياسات المتبعة عند إعداد فس هي نالمالية المرحلية الموجزة  القوائمفي هذه من قبل المجموعة إن السياسات المحاسبية المطبقة 

، باستثناء تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة وتعديالتها 2020ديسمبر  31المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2021يناير  1اعتباراً من 

 

المعايير تطبيق عن  ينتجلحالية عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة. لم قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية على المعايير ا

 أدناه تغييرات على صافي األرباح أو حقوق المساهمين المعلنة للمجموعة.

 

 يسري اعتبارًا من الوصف
  4و  7و  9 الدولية إلعداد التقارير المالية أرقام تعديالت على المعايير)تعديل معيار سعر الفائدة 

 (39والمعيار المحاسبي الدولي  16و 
 2021يناير  1

 

 تعديل معيار سعر الفائدة
 

المية نظراً تلعب أسعار الفائدة السائدة بين البنوك، مثل سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن )ليبور(، دوراً حيوياً في األسواق المالية الع

 لمشتقات والقروض واألوراق المالية، وكمعايير في تقييم األدوات المالية.الستخدامها كأسعار مرجعية رئيسية ل

 

ة إن حالة عدم اليقين التي تحيط بنزاهة أسعار الفائدة السائدة بين البنوك في السنوات األخيرة جعلت الجهات التنظيمية والبنوك المركزي

ت مرجعية بديلة خالية من المخاطر كما اقترحت مجموعات العمل التي واألطراف المشاركة في األسواق يعملون من أجل التحول إلى معدال

ل تقود القطاع المصرفي في الدول المعنية معدالت مرجعية بديلة خالية من المخاطر ليتم تطبيقها بصورة تدريجية. إن المضي قدماً في التحو

 .2022يناير  1الفائدة السائدة بين البنوك لما بعد إلى هذه المعدالت المرجعية أدى إلى عدم يقين جوهري بشأن مستقبل أسعار 
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 )تابع(والسياسات المحاسبية عداد اإلأساس  2

 

 )تابع( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة على المعايير الحالية 2-3

 

 )تابع( تعديل معيار سعر الفائدة
 

، 2021ديسمبر  31لندن وأسعار الفائدة السائدة بين البنوك األخرى بعد من المتوقع إيقاف العمل بمعظم أسعار الفائدة السائدة بين بنوك 

الوقف  واستبدالها ببعض األسعار المرجعية البديلة، باستثناء بعض أسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن بالدوالر األمريكي حيث قد يتم تأجيل

 . 2023يونيو  30حتى 

 

للعديد من المخاطر. تشتمل هذه المخاطر على سبيل المثال ال الحصر مجموعة تعريض ال ،ن البنوكمن شأن تعديل أسعار الفائدة السائدة بي

 على ما يلي:

 

 المقابلة في السوق بسبب التعديالت الالزمة على العقود الحالية لتفعيل  مخاطر السلوك الناشئة عن المناقشات مع العمالء واألطراف

 نوك؛الفائدة السائدة بين الب تعديل أسعار

 األسواق في أعقاب تعديل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك على نحو  المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة وعمالئه بسبب تعطل

 مالية؛ يسفر عن خسائر

 بين البنوك حال انخفاض السيولة في حزمة أسعار الفائدة السائدة  مخاطر التسعير الناتجة عن النقص المحتمل في معلومات السوق في

 الخالية من المخاطر غير سائلة وغير قابلة للرصد؛ وأصبحت حزمة األسعار

 تكنولوجيا المعلومات لدى المجموعة، وكذلك مخاطر تعطل المدفوعات في  مخاطر التشغيل الناتجة عن التغييرات في أنظمة وعمليات

 الفائدة السائدة بين البنوك؛ و حال عدم توفر أسعار

 سبية في حالة عجز عالقات التحوط الخاصة بالمجموعة، والمخاطر الناتجة عن تقلبات قائمة الدخل التي ال تمثل العالقة المخاطر المحا

 .االقتصادية عند تحول األدوات المالية إلى أسعار خالية من المخاطر

 

 2تعديالت المرحلة  – تعديل معيار سعر الفائدة
 

أمور قد تؤثر على التقارير المالية  والتي تتناول 2تعديالت المرحلة  –عة تعديل معيار سعر الفائدة ، طبقت المجمو2021يناير  1اعتباراً من 

اقدية وعالقات التحوط الناتجة من استبدال معيار سعر عيار سعر الفائدة، بما في ذلك تأثيرات التغير في التدفقات النقدية التعنتيجة تعديل م

المتطلبات الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أرقام التعديالت على تخفيف عملي من بعض  تنصمعدل بديل لألسعار. الفائدة ب

المتعلقة بالتغيرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية  39 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 16و  4و  7و  9

 إليجار ومحاسبة التحوط.التزامات اوالمطلوبات المالية و

 

المطلوبة المطلوبات المالية  وأالت أن تقوم المنشأة بمراعاة التغير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية تقتضي التعدي

عالوة على ذلك يقدم التعديل مالية. بموجب تعديل معيار سعر الفائدة من خالل تحديث سعر الفائدة الفعلي للموجودات المالية أو المطلوبات ال

 بعض االستثناءات من متطلبات احتساب التحوط.

 

موجودات والمطلوبات المالية إن المجموعة بصدد النقاش مع األطراف المقابلة بشأن التعرض للتدفقات النقدية وتحوطات القيمة العادلة وال

مدى و مشروع أنشطة تحول المجموعة تباشر اإلدارة . 2021استحقاق بعد سنة  باألسعار المعروضة بين البنوك ذاتغير المشتقة المرتبطة 

يف المخاطر الناتجة عن فعملية التحول بسالسة وتخاألسعار المرجعية البديلة وتواصل إشراك أصحاب المصلحة لدعم استعدادها لتطبيق 

 التحول.

 

 المعايير التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها بعد
 

أو بعد ذلك  2023يناير  1"عقود التأمين" على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  17عداد التقارير المالية رقم عيار الدولي إلالم يسري

  تتوقع تطبيقه في تاريخ السريان.تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير هذا المعيار الجديد والتاريخ. 
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 ر االئتمانية المتوقعة على الخسائ 19-مستجدات آثار جائحة كوفيد 3

 

ً يتماش الظروف االقتصادية السائدة  لمواجهةماني العديد من اإلجراءات ، اتخذ البنك المركزي العُ الجهات التنظيمية على مستوى العالممع  ا

البنك  حمسالبداية، الشركات الصغيرة والمتوسطة. في وال سيما مثل قبول تأجيل أقساط القرض / الفائدة / الربح للمقترضين المتضررين 

رقم  تعميمال بموجب. و2021مارس  31والتي تم تمديدها حتى  2020سبتمبر  30حتى  الدفعات تأجيلبماني المركزي العُ 

(BDD/CBS/CB/FLCs/2021/1436 المؤرخ )حتى مدة التأجيالتتمديد  مانيالبنك المركزي العُ  أتاح 2021مارس  15 

لهذه القروض ، وتأجيل تصنيف  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب مخاطر التصنيف  ، دون التأثير على 2021سبتمبر  30

 تسهيالقديم تماني إلى تباإلضافة إلى ذلك، يسعى البنك المركزي العُ  . إلخأشهر  6مخاطر القروض المتعلقة بالمشاريع الحكومية لمدة 

 تعميمه  بموجبالسيولة. قام البنك المركزي العماني ورأس المال القيود الحالية لخالل تخفيف  اإلقراض اإلضافي وقدرة السيولة للبنوك، من

بتعليق المنهجية مزدوجة المسار / المتوازية الخاصة باحتساب  2021مارس  18المؤرخ ( BSD/CB & FLCs/2021/002رقم )

لتعميم البنك معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وفقاً وتقييم المخصصات اإلضافية وفقاً لمعايير البنك المركزي العُماني 

أي تغيير ن يكن هناك فقط. وبالتالي، ل 2021تعليق هذه المنهجية على السنة المالية ويسري ( BM 1149المركزي العُماني رقم )

 .2021ديسمبر  31على احتياطي انخفاض القيمة خالل السنة المنتهية في 
 

التي اتخذتها حكومة عمان والبنك المركزي العماني مؤشراً على خطورة االنكماش وبيئة ما بعد االنتعاش. من اآلثار المالية  تقدم اإلجراءات

المباشرة للوضع االقتصادي الحالي، زيادة الخسائر االئتمانية المتوقعة ومصروفات انخفاض قيمة االئتمان األخرى )"خسائر االئتمان 

 غيير في السيناريوهات االقتصادية المستخدمة لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك.المتوقعة"( مدفوعة بت

 

نظراً لحاالت عدم  لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة، وذلك بتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة خالل الفترة الحالية، قامت المجموعة

تاريخ التقرير مقدار التنبؤ بالظروف االقتصادية كما في بناًء على  خسائر االئتمان المتوقعة . يتم تقدير19-جائحة كوفيداليقين المترتبة على 

، عند تحديد مدى حدة واحتمالية السيناريوهات االقتصادية ووضعت المجموعة في االعتبار التقلب في العوامل االقتصاد الكلي االستشرافية

ً لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. كما قامت ال  بتحديث المعلومات االستشرافية استناداً إلى أخر معلومات متاحة. مجموعة أيضا
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 )تابع(المتوقعة  يةر االئتمانخسائالعلى  19-مستجدات آثار جائحة كوفيد 3

 

ند الخسائر االئتمانية العوامل الرئيسية للخسارة المتوقعة واالفتراضات المستخدمة لتقدير الحالة األساسية للبنك، تست ةوضح الجداول التاليت

 ئتمانية المتوقعة في الحالة األساسية، باإلضافة إلى تأثير استخدام سيناريوهات اقتصادية متعددة.المتوقعة إلى الخسائر اال

 

 :2021مارس  31كما في 

 

سيناريو الخسائر  المحركات الرئيسية 

االئتمانية المتوقعة 

 والتقييم المرجح

السنة 

 الحالية

السنة 

 لىاألو

السنة 

 الثانية

السنة 

 الثالثة

السنة 

 الرابعة

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 )نسبة التغير %(

 %3.41 %2.95 %1.80 %6.40- %0.80- %(50)األساسي 

 %4.10 %4.00 %3.91 %5.63 %6.81 %(25)األعلى 

 %2.83 %2.09 %2.06 %2.09 %2.06 (%25األقل )
       

 إيرادات النفط

ن الناتج المحلي )% نسبة م

 اإلجمالي(

 %29.65 %27.84 %13.67 %12.22 %19.56 (%50األساسي )

 %32.41 %32.02 %31.63 %38.49 %43.15 (%25األعلى )

 %27.36 %24.43 %24.30 %24.30 %24.30 (%25األقل )

 

 :2020ديسمبر  31كما في 

 

سيناريو الخسائر  المحركات الرئيسية

االئتمانية المتوقعة 

 لتقييم المرجحوا

السنة 

 الحالية

السنة 

 األولى

السنة 

 الثانية

السنة 

 الثالثة

السنة 

 الرابعة

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 )نسبة التغير %(

 %3.41 %2.95 %5.30- %0.60 %1.80 %(50)األساسي 

 %4.10 %4.00 %3.91 %5.63 %6.81 %(25)األعلى 

 %2.83 %2.09 %2.06 %2.06 %2.06 (%25األقل )

       

 إيرادات النفط

)% نسبة من الناتج المحلي 

 اإلجمالي(

 %29.65 %27.84 %13.67 %12.22 %19.56 (%50األساسي )

 %32.41 %32.02 %31.63 %38.49 %43.15 (%25األعلى )

 %27.36 %24.43 %24.30 %24.30 %24.30 (25%األقل )

 

 

رأس ومركز السيولة والتمويل  إن ، بمراقبة متطلبات السيولة والتمويل واالستجابة لها.19-م، في مواجهة جائحة كوفيدال يزال البنك يقو

 تبعات االضطرابات الحالية.تحمل يمكنه  مركزاً جيداً  كما في تاريخ التقرير،، المال
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 النقد واألرصدة لدى البنك المركزي العماني 4
 

  الشركة األم الموحدة 

 غير مدققة مدققة دققةغير م مدققة غير مدققة 

 2020مارس  31 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
      

 53,191 31,165 30,962 39,892 36,984 النقد في الصندوق  

      ركزي العُماني:البنك الم لدىأرصدة 

 71,936 99,637 89,112 132,125 167,455 حساب المقاصة -

 - 42,350 - 47,933 - إيداعات -

 500 500 500 1,025 1,025 يةودائع رأسمال -

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 205,464 220,975 120,574 173,652 125,627 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

كما في ٪  1.5وديعة رأس المال فائدة سنوية بنسبة  تجنيال يمكن سحب وديعة رأس المال إال بموافقة البنك المركزي العُماني.  (1

م. ال يدفع البنك المركزي العماني اي فائدة األ ةللشرك (٪ 1.5: 2020ديسمبر  31، ٪ 1.5: 2020ديسمبر  31) 2021مارس 31

 .فترةالفائدة من قبل الشركة التابعة خالل ال همان، و بالتالي لم يتم اكتساب مثل هذللبنوك االسالمية في سلطنة ع
 

. ومع ذلك، ال 9وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1تصنيف النقد واألرصدة لدى البنك المركزي ضمن المرحلة  يتم (2

 صص.توجد خسائر ائتمانية متوقعة وبالتالي لم يتم تسجيل أي مخ

 

 المستحق من البنوك  5

  

  الشركة األم الموحدة 

 غير مدققة مدققة غير مدققة مدققة غير مدققة 

 2020مارس  31 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
      

 135,829 33,000 23,100 33,000 23,100 يداعاتإ

 19,953 38,091 25,526 39,879 28,639 حسابات جارية 

 ────── ────── ────── ────── ────── 

مستحق من البنوك وإيداعات األسواق 

 المالية األخرى
51,739 72,879 48,626 71,091 155,782 

 (642) (96) (108) (97) (109) خصم: مخصص الخسائر االئتمانية

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 51,630 72,782 48,518 70,995 155,140 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تابع(المستحق من البنوك   5
 

 فيما يلي حركة مخصص انخفاض قيمة القروض:

 الشركة األم               الموحدة 

 غير مدققة مدققة غير مدققة مدققة غير مدققة 

 2020مارس  31 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
      

 354 354 96 354 97 في بداية الفترة  الرصيد

 - - - 1 - تعديالت متعلقة باالستحواذ

 288 (258) 12 (258) 12 المحمل خالل الفترة

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 642 96 108 97 109 الرصيد في نهاية الفترة

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 قروض وسلف وتمويل العمالء 6

 الشركة األم               الموحدة 

 غير مدققة مدققة ققةغير مد مدققة غير مدققة 

 2020مارس  31 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

      قروض الشركات 

 989,852 1,091,803 1,091,197 1,091,803 1,091,197 جل ألقروض 

 148,568 139,265 147,755 139,265 147,755 ب على المكشوف سح

 69,812 53,572 51,780 53,572 51,780 سندات مخصومة

 104,348 - - 420,196 431,663 تمويل إسالمي 

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,722,395 1,704,836 1,290,732 1,284,640 1,312,580 

 ────── ────── ────── ────── ────── 

      القروض الشخصية

 415,116 402,871 399,844 402,871 399,844  عمالءقروض ال

 304,429 314,161 319,805 314,161 319,805 القروض المرهونة 

 1,783 1,830 1,838 1,830 1,838 سحب على المكشوف 

 3,783 3,617 3,542 3,617 3,542 بطاقات ائتمان

 39,344 - - 320,380 317,180 يتمويل إسالم

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,042,209 1,042,859 725,029 722,479 764,455 

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 2,077,035 2,007,119 2,015,761 2,747,695 2,764,604 إجمالي القروض والسلف

      

ناقص: مخصص انخفاض قيمة 

وض والفائدة التعاقدية غير القر

 المدرجة
(112,696) (104,217) (79,976) (72,194) (57,680) 

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 ياتصافي القروض والسلف

 وتمويل العمالء
2,651,908 2,643,478 1,935,785 1,934,925 2,019,355 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تابع(ف وتمويل العمالء قروض وسل 6

 

 مخصص خسائر االئتمان
 

 :وتمويل العمالء الفوائد التعاقدية غير المقيدة في القروض والسلفخسائر االئتمان وفيما يلي الحركات في مخصص 
 

 )غير مدققة( 2021مارس  31

 الموحدة

مخصص 

 خسائر االئتمان

الفوائد التعاقدية 

 اإلجمالي  غير المدرجة  

 ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني عُماني ألف لاير 
    

 104,217 11,723 92,494 1202يناير  1الرصيد في 

 9,571 2,251 7,320 الُمكون خالل الفترة

 (13) (1) (12) مبالغ تم شطبها خالل الفترة

 (1,079) (122) (957) المبالغ المحررة / المستردة خالل الفترة 

 ────── ────── ────── 

 112,696 13,851 98,845 2021مارس  31الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ 
 

 )غير مدققة( 2021مارس  31

 الشركة األم

مخصص 

 خسائر االئتمان

الفوائد التعاقدية 

 اإلجمالي  غير المدرجة  

 ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني 
    

 72,194 9,997 62,197 2021يناير  1الرصيد في 

 8,874 2,091 6,783 الُمكون خالل الفترة

 (13) (1) (12) مبالغ تم شطبها خالل الفترة

 (1,079) (122) (957) المبالغ المحررة / المستردة خالل الفترة 

 ────── ────── ────── 

 79,976 11,965 68,011 2021مارس  31الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ 
 

 )غير مدققة( 2020مارس  31

 الشركة األم

 

مخصص 

 خسائر االئتمان

الفوائد التعاقدية 

 اإلجمالي  غير المدرجة  

 ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني 
    

 53,560 6,407 47,153 2020يناير  1الرصيد في 

 5,479 503 4,976 الُمكون خالل الفترة

 (32) (1) (31) مبالغ تم شطبها خالل الفترة

 (1,327) (415) (912) المبالغ المحررة / المستردة خالل الفترة 

 ────── ────── ────── 

 57,680 6,494 51,186 2020مارس  31الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ 
 

ديسمبر  31)لاير ُعماني ف لأ 40,940مبلغ  2021مارس  31على القروض المنتظمة كما في  الخسائر االئتمانيةبلغ إجمالي مخصص 

لاير ألف  25,383: 2020مارس  31لاير ُعماني  و ألف  29,401: 2021مارس  31)الموحدة(؛ ]لاير ُعماني ألف  39,062: 2021

 [. (الشركة األمُعماني )
 

لاير ألف  123,644: 2020ديسمبر  31لاير ُعماني )ألف  127,961المنتظمة غير بلغ إجمالي القروض ، 2021مارس  31كما في 

  لاير ُعماني )الشركة األم([.ألف  73,783: 2020مارس  31لاير ُعماني  و ألف  101,380: 2021مارس  31ُعماني )الموحدة(؛ ]
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 )تابع(قروض وسلف وتمويل العمالء  6

 

 

 التمويل اإلسالمي
 

 حسب المنتج أدناه:مبينة  بموجب تمويل إسالميالقروض والسلفيات  إن

 

 )غير مدققة( 2021مارس  31

  موحدة
 اإلجمالي  الشركات األفراد

 ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني 

    

 266,903 160,646 106,257 مشاركة 

 100,778 26,097 74,681 مرابحة

 247,446 113,185 134,261 إجارة منتهية بالتمليك

 131,706 131,706 - وكالة 

 2,010 29 1,981 أخرى

 ────── ────── ────── 

 748,843 431,663 317,180 2021مارس  31الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ 
 

 )مدققة( 2020ديسمبر  31

  موحدة
 اإلجمالي  الشركات األفراد

 ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني 

    

 245,037 144,770 100,267 مشاركة 

 103,832 42,446 61,386 مرابحة

 261,524 104,800 156,724 إجارة منتهية بالتمليك

 128,180 128,180 - وكالة 

 2,003 - 2,003 أخرى

 ────── ────── ────── 

 740,576 420,196 320,380 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ 
 

  )غير مدققة( 2020مارس  31
 مالي اإلج الشركات األفراد

 ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني 
    

 65,080 35,360 29,720 مشاركة 

 18,208 12,882 5,326 مرابحة

 45,840 41,542 4,298 إجارة منتهية بالتمليك

 14,564 14,564 - وكالة 

 ────── ────── ────── 

 143,692 104,348 39,344 2020مارس  31الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ 
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 )تابع(قروض وسلف وتمويل العمالء  6

 

 الحركة في مخصص خسائر االئتمان )أ( 6

 
 )غير مدققة( 2021مارس  31

  موحدةال
 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

 ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني 

     

     للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة التعرض
 2,805,988 127,326 593,649 2,085,013 وفوائد مستحقة قروض وسلف إلى العمالء -

 76,308 401 - 75,907 األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -

 737,804 234 206,741 530,829 التزامات القرض والضمانات المالية -

 228,353 - - 228,353 مستحق من بنوك وأصول مالية أخرى -

 2,920,102 800,390 127,961 3,848,453 

     2021يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي 

 91,542 52,529 29,193 9,820 قروض وسلف إلى العمالء -
 470 403 - 67 األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -
 886 504 179 203 القرض والضمانات المالية التزامات -
 97 - - 97 مستحق من بنوك وأصول مالية أخرى -
 10,187 29,372 53,436 92,995 

     صافي التحويل بين المراحل

 105 2,152 (2,276) 229 قروض وسلف إلى العمالء -
 - - - - األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -
 - - - - القرض والضمانات المالية التزامات -
 - - - - مستحق من بنوك وأصول مالية أخرى -
 229 (2,276) 2,152 105 

     المحمل للفترة )بالصافي(

 6,189 2,235 5,014 (1,059) قروض وسلف إلى العمالء -
 52 (3) - 55 األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -
 134 (5) 52 87 لضمانات الماليةالتزامات القرض وا -
 12 - - 12 مستحق من بنوك وأصول مالية أخرى -
 (905) 5,066 2,227 6,387 
 (12) (12) - - الشطب -

     

     2021مارس  31الرصيد الختامي كما في 

 97,825 56,904 31,931 8,990 قروض وسلف إلى العمالء -
 522 400 - 122 اق الدين(األوراق المالية االستثمارية )أور -
 1,020 499 231 290 التزامات القرض والضمانات المالية -
 109 - - 109 مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى -
 9,511 32,162 57,803 99,476 

 

سندات التنمية المحلية وصكوك ( و 4ال يتضمن التعرض بسبب خسائر االئتمان المتوقعة أرصدة لدى البنك المركزي العماني )إيضاح 

 ال يتعرض البنك لمخاطر ائتمان تتطلب مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة.تعرضات سيادية، (. ترى اإلدارة أن هذه 7)إيضاح  حكومية

  

https://urldefense.com/v3/__http:/www.oman-arabbank.com__;!!N8Xdb1VRTUMlZeI!yBTfc9JPINbeQdGoyuIbUxdHpRW50-jjbqeN9hLsFBZDUs1cbWEMTNT_Wd1_Qck$


   
 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية

 )غير مدققة( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

22 

 )تابع(قروض وسلف وتمويل العمالء  6

 

 )تابع(الحركة في مخصص خسائر االئتمان  )أ( 6

 
 )غير مدققة( 2021مارس  31

  الشركة األم
 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

 ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني 

     

     التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة
 2,038,658 101,380 472,786 1,464,492 وفوائد مستحقة قروض وسلف إلى العمالء -

 13,239 - - 13,239 األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -

 629,663 - 203,380 426,283 التزامات القرض والضمانات المالية -

 225,142 - - 225,142 مستحق من بنوك وأصول مالية أخرى -

 2,129,156 676,166 101,380 2,906,702 

     2021يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي 

 61,867 35,176 19,523 7,168 قروض وسلف إلى العمالء -
 67 - - 67 األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -
 263 - 125 138 التزامات القرض والضمانات المالية -
 96 - - 96 مستحق من بنوك وأصول مالية أخرى -
 7,469 19,648 35,176 62,293 

     المراحلصافي التحويل بين 

 67 2,127 (2,741) 681 قروض وسلف إلى العمالء -

 - - - - األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -
 - - - - التزامات القرض والضمانات المالية -
 - - - - مستحق من بنوك وأصول مالية أخرى -
 681 (2,741) 2,127 67 

     المحمل للفترة )بالصافي(

 5,658 888 4,935 (165) وسلف إلى العمالء قروض -
 45 - - 45 األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -
 167 - 62 105 التزامات القرض والضمانات المالية -
 12 - - 12 مستحق من بنوك وأصول مالية أخرى -
 (3) 4,997 888 5,882 

 (12) (12) - - الشطب -

     

     2021مارس  31ما في الرصيد الختامي ك

 67,581 38,180 21,717 7,684 قروض وسلف إلى العمالء -
 112 - - 112 األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -
 430 - 187 243 التزامات القرض والضمانات المالية -
 108 - - 108 مستحق من بنوك وأصول مالية أخرى -
 8,147 21,904 38,180 68,231 
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 )تابع(قروض وسلف وتمويل العمالء  6

 

 )تابع(الحركة في مخصص خسائر االئتمان  )أ( 6

 
 )غير مدققة( 2020مارس  31

  
 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

 ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني 

     

     ائر االئتمان المتوقعةالتعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خس
 2,099,466 73,783 450,122 1,575,561 وفوائد مستحقة قروض وسلف إلى العمالء -

 10,877 - - 10,877 األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -

 897,923 - 255,134 642,789 التزامات القرض والضمانات المالية -

 574,014 - - 574,014 رىمستحق من بنوك وأصول مالية أخ -

 2,803,241 705,256 73,783 3,582,280 

     2020يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي 

 46,463 24,489 14,973 7,001 قروض وسلف إلى العمالء -

 67 - - 67 األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -

 624 - 134 490 التزامات القرض والضمانات المالية -

 354 - - 354 مستحق من بنوك وأصول مالية أخرى -

 7,912 15,107 24,489 47,508 

     صافي التحويل بين المراحل

 - 63 (517) 454 قروض وسلف إلى العمالء -

 - - - - األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -

 - - 3 (3) التزامات القرض والضمانات المالية -

 - - - - ق من بنوك وأصول مالية أخرىمستح -

 451 (514) 63 - 

     )بالصافي( للسنةالمحمل 

 4,023 547 2,833 643 قروض وسلف إلى العمالء -

 - - - - األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -

 10 - 7 3 التزامات القرض والضمانات المالية -

 288 - - 288 مستحق من بنوك وأصول مالية أخرى -

 934 2,840 547 4,321 

     2020مارس  31الرصيد الختامي كما في 

 50,486 25,099 17,289 8,096 قروض وسلف إلى العمالء -

 67 - - 67 األوراق المالية االستثمارية )أوراق الدين( -

 634 - 144 490 التزامات القرض والضمانات المالية -

 642 - - 642 الية أخرىمستحق من بنوك وأصول م -

 9,297 17,433 25,099 51,829 
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 )تابع(قروض وسلف وتمويل العمالء  6
 

 االنخفاض في القيمة المحّمل والمخصصات المحتفظ بها )ب( 6
 

 )غير مدققة( 2021مارس  31

 موحدة
 ألف لاير ُعماني   

 

وفقًا لمعايير 

البنك المركزي 

 العُماني

وفقاً للمعيار 

للتقارير  الدولي

 9المالية 

 الفرق

    

 - 6,266 6,266 خسارة االنخفاض في القيمة المحملة على حساب الربح والخسارة

المخصصات المطلوبة وفقًا لمعايير البنك المركزي العُماني/ المحتفظ بها 

 6,313 99,476 105,789 9وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  %4.63 %4.63 لقروض غير العاملةمجمل معدل ا
  %2.58 %2.54 صافي معدل القروض غير العاملة

    

 )غير مدققة( 2021مارس  31

 الشركة األم
 ألف لاير ُعماني   

 

وفقًا لمعايير 

البنك المركزي 

 العُماني

وفقاً للمعيار 

الدولي للتقارير 

 9المالية 

 الفرق

    

 - 5,761 5,761 ملة على حساب الربح والخسارةخسارة االنخفاض في القيمة المح

المخصصات المطلوبة وفقًا لمعايير البنك المركزي العُماني/ المحتفظ بها 

 9وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
77,361 68,231 9,130 

  %5.03 %5.03 مجمل معدل القروض غير العاملة

  %3.14 %3.05 صافي معدل القروض غير العاملة
 

 )غير مدققة( 2020مارس  31

 ألف لاير ُعماني   

 

وفقًا لمعايير 

البنك المركزي 

 العُماني

وفقاً للمعيار 

الدولي للتقارير 

 9المالية 

 الفرق

    

 - 3,937 3,937 خسارة االنخفاض في القيمة المحملة على حساب الربح والخسارة

نك المركزي العُماني/ المحتفظ بها المخصصات المطلوبة وفقًا لمعايير الب

 9وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
59,318 51,829 7,489 

  %3.55 %3.55 مجمل معدل القروض غير العاملة

  %2.34 %2.03 صافي معدل القروض غير العاملة

    

، في 9ب أن يكون وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تقتضي لوائح البنك المركزي العُماني أن مخصص خسائر االئتمان يج

، يجب 9حالة أن كانت قيمة المخصص بموجب توجيهات البنك المركزي العُماني أعلى منها وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

من صافي األرباح بعد الضريبة. إال أنه بموجب التعميم تحويل الفرق بعد خصم الضريبة إلى "احتياطي انخفاض القيمة" كتخصيص 

(BSD/CB/&FLCs/2021/002 المؤرخ )قام البنك المركزي بتعليق المنهجية مزدوجة المسار / المتوازية الخاصة 2021مارس  18 ،

الي، لم تقم اإلدارة بتحويل مخصص فقط. وبالت 2021باحتساب المخصصات اإلضافية وفقاً لمعايير البنك المركزي العُماني ويسري ذلك لسنة 

  لاير ُعماني إلى "احتياطي انخفاض القيمة". ألف 2,224الفائض المطلوب، بموجب توجيهات البنك المركزي العُماني، والبالغ قيمته 
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 )غير مدققة( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تابع(قروض وسلف وتمويل العمالء  6

 

 سّجلالمتاح والم (ج) 6
 

  2021مارس  31

 غير مدققة

 موحدة
  (ألف لاير عُمانيبالمبالغ )       

تصنيف األصل وفقاً 

لمعايير البنك 

 المركزي العُماني

تصنيف األصل 

وفقاً للمعيار 

الدولي للتقارير 

 إجمالي القيمة  9المالية رقم 

المخصص 

المطلوب وفقاً 

لمعايير البنك 

 المركزي العُماني

المخصص 

المحتفظ به وفقاً 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 9رقم 

فرق بين ال

المخصص 

المطلوب وفقاً 

للبنك المركزي 

العُماني 

والمخصص 

 المحتفظ به

صافي القيمة الدفترية 

وفقاً لمعايير البنك 

 المركزي العُماني*

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 

9 

الفائدة المدرجة 

في الربح 

والخسارة وفقًا 

للمعيار الدولي 

ير المالية للتقار

 9رقم 

احتياطي الفائدة 

وفقًا لمعايير 

البنك المركزي 

 العُماني

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني  

          

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

 قياسي
 - - 1,870,604 1,854,384 16,220 7,984 24,204 1,878,588 1المرحلة 
 - - 219,840 226,420 (6,580) 8,925 2,345 228,765 2المرحلة 

 - - - - - - - - 3المرحلة 

  2,107,353 26,549 16,909 9,640 2,080,804 2,090,444 - - 
          

 إشارة خاصة

 - - 207,046 206,055 991 1,048 2,039 208,094 1المرحلة 

 - - 341,862 353,294 (11,432) 23,022 11,590 364,884 2المرحلة 
 - - - - - - - - 3المرحلة 

  572,978 13,629 24,070 (10,441) 559,349 548,908 - - 
          

 دون القياسي

 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - - - 2المرحلة 

 700 - 13,666 12,889 77 10,881 10,958 24,547 3المرحلة 
  24,547 10,958 10,881 77 17,918 13,666 - 700 
          

 همشكوك في تحصيل
 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - - - 2المرحلة 

 1,013 - 5,734 7,130 (2,409) 8,648 6,239 14,382 3المرحلة 

  14,382 6,239 8,648 (2,409) 7,130 5,734 - 1,013 
          

 خسارة

 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - - - 2المرحلة 
 12,138 - 50,688 28,077 10,473 37,709 48,182 88,397 3المرحلة 

  88,397 48,182 37,709 10,473 28,077 50,688 - 12,138 
          

بنود أخرى غير 

مشمولة في تعميم 

البنك المركزي 
العُماني رقم بي إم 

والتعليمات  977

 ذات الصلة

 - - 832,941 833,420 (479) 479 - 833,420 1المرحلة 

 - - 206,525 206,740 (215) 215 - 206,740 2المرحلة 

 - - 71 404 (333) 564 231 635 3المرحلة 

  1,040,795 231 1,260 (1,029) 1,040,564 1,039,537 - - 
          

 اإلجمالي
 - - 2,910,591 2,893,859 16,732 9,511 26,243 2,920,102 1المرحلة 

 - - 768,227 786,454 (18,227) 32,162 13,935 800,390 2المرحلة 

 13,851 - 70,159 48,500 7,808 57,802 65,610 127,961 3المرحلة 

 13,851 - 3,748,977 3,728,814 6,312 99,476 105,788 3,848,453 اإلجمالي 
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 )تابع(قروض وسلف وتمويل العمالء  6

 

 )تابع( المتاح والمسّجل (ج) 6
 

  2021مارس  31

 غير مدققة

 الشركة األم
  (ألف لاير عُمانيالمبالغ ب)       

تصنيف األصل وفقاً 

لمعايير البنك 

 لعُمانيالمركزي ا

تصنيف األصل 

وفقاً للمعيار 

الدولي للتقارير 

 إجمالي القيمة  9المالية رقم 

المخصص 

المطلوب وفقاً 

لمعايير البنك 

 المركزي العُماني

المخصص 

المحتفظ به وفقاً 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 9رقم 

الفرق بين 

المخصص 

المطلوب وفقاً 

للبنك المركزي 

العُماني 

والمخصص 

 لمحتفظ بها

صافي القيمة الدفترية 

وفقاً لمعايير البنك 

 المركزي العُماني*

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 

9 

الفائدة المدرجة 

في الربح 

والخسارة وفقًا 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 9رقم 

احتياطي الفائدة 

وفقًا لمعايير 

البنك المركزي 

 العُماني

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني  

          

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

 قياسي

 - - 1,251,112 1,240,697 10,415 6,667 17,082 1,257,779 1المرحلة 
 - - 153,852 155,400 (1,548) 3,136 1,588 156,988 2المرحلة 

 - - - - - - - - 3المرحلة 
  1,414,767 18,670 9,803 8,867 1,396,097 1,404,964 - - 
          

 إشارة خاصة

 - - 205,697 204,689 1,008 1,017 2,025 206,714 1المرحلة 

 - - 297,217 304,246 (7,029) 18,581 11,552 315,798 2المرحلة 

 - - - - - - - - 3المرحلة 
  522,512 13,577 19,598 (6,021) 508,935 502,914 - - 
          

 دون القياسي

 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - - - 2المرحلة 

 684 - 13,315 12,479 152 10,667 10,819 23,982 3المرحلة 
  23,982 10,819 10,667 152 12,479 13,315 - 684 
          

 مشكوك في تحصيله

 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - - - 2المرحلة 

 450 - 3,132 3,176 (494) 3,127 2,633 6,259 3المرحلة 
  6,259 2,633 3,127 (494) 3,176 3,132 - 450 
          

 خسارة

 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - - - 2المرحلة 

 10,831 - 46,753 26,418 9,504 24,386 33,890 71,139 3المرحلة 
  71,139 33,890 24,386 9,504 26,418 46,753 - 10,831 
          

بنود أخرى غير 
مشمولة في تعميم 

البنك المركزي 

ي إم العُماني رقم ب
والتعليمات  977

 ذات الصلة

 - - 664,200 664,663 (463) 463 - 664,663 1المرحلة 

 - - 203,193 203,380 (187) 187 - 203,380 2المرحلة 

 3المرحلة 

- - - - - - - - 

  868,043 - 650 (650) 868,043 867,393 - - 
          

 اإلجمالي

 - - 2,121,009 2,110,049 10,960 8,147 19,107 2,129,156 1المرحلة 

 - - 654,262 663,026 (8,764) 21,904 13,140 676,166 2المرحلة 

 11,965 - 63,200 42,073 9,162 38,180 47,342 101,380 3المرحلة 

 11,965 - 2,838,471 2,815,148 11,358 68,231 79,589 2,906,702 اإلجمالي 
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 )تابع(الء قروض وسلف وتمويل العم 6

 

 )تابع(المتاح والمسّجل  (ج) 6
 

 2020ديسمبر  31

 مدققة

 موحدة
  (ألف لاير عُماني)المبالغ ب       

تصنيف األصل وفقاً 

لمعايير البنك 
 المركزي العُماني

تصنيف األصل 

وفقاً للمعيار 

الدولي للتقارير 
 إجمالي القيمة  9المالية رقم 

المخصص 

المطلوب وفقاً 

بنك لمعايير ال
 المركزي العُماني

المخصص 

المحتفظ به وفقاً 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 
 9رقم 

الفرق بين 

المخصص 

المطلوب وفقاً للبنك 

المركزي العُماني 

والمخصص 
 المحتفظ به

صافي القيمة الدفترية 

وفقاً لمعايير البنك 
 المركزي العُماني*

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً للمعيار 

الدولي للتقارير 
 9المالية رقم 

الفائدة المدرجة 

في الربح 

والخسارة وفقًا 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 
 9رقم 

احتياطي الفائدة 

وفقًا لمعايير 

البنك المركزي 
 العُماني

 ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني عُمانيألف لاير  ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني  

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

 قياسي

 - - 1,799,410 1,784,900 14,511 8,858 23,369 1,808,268 1المرحلة 

 - - 256,926 261,990 (5,062) 7,748 2,686 264,674 2المرحلة 
 - - - - - - - - 3المرحلة 

  2,072,942 26,055 16,606 9,449 2,046,890 2,056,336 - - 

        -  

 إشارة خاصة

 - - 194,926 193,999 927 995 1,922 195,921 1المرحلة 

 - - 326,336 336,381 (10,044) 21,461 11,417 347,797 2المرحلة 

 - - - - - - - - 3مرحلة ال
  543,718 13,339 22,456 (9,117) 530,380 521,262 - - 

        -  

 دون القياسي
 - - - - - - - - 1المرحلة 
 - - - - - - - - 2المرحلة 

 550 - 13,999 19,334 (5,884) 12,155 6,271 26,154 3المرحلة 

  26,154 6,271 12,155 (5,884) 19,334 13,999 - 550 
          

 مشكوك في تحصيله

 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - - - 2المرحلة 
 778 - 6,350 7,238 (1,667) 7,513 5,846 13,863 3المرحلة 

  13,863 5,846 7,513 (1,667) 7,238 6,350 - 778 

          

 خسارة

 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - - - 2المرحلة 

 10,395 - 49,796 28,410 10,990 33,198 44,188 82,994 3المرحلة 
  82,994 44,188 33,198 10,990 28,410 49,796 - 10,395 

          

بنود أخرى غير 
مشمولة في تعميم 

البنك المركزي 

العُماني رقم بي إم 
والتعليمات  977

 ذات الصلة

 - - 813,015 813,349 (334) 334 - 813,349 1المرحلة 
 - - 303,996 304,159 (163) 163 - 304,159 2المرحلة 

 - - 63 404 (341) 570 229 633 3المرحلة 

  1,118,141 229 1,067 (838) 1,117,912 1,117,074 - - 
          

 اإلجمالي

 - - 2,807,351 2,792,248 15,104 10,187 25,291 2,817,538 1المرحلة 

 - - 887,258 902,530 (15,269) 29,372 14,103 916,630 2المرحلة 
 11,723 - 70,208 55,386 3,098 53,436 56,534 123,644 3المرحلة 

 11,723 - 3,764,817 3,750,164 2,933 92,995 95,928 3,857,812 اإلجمالي 
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 )تابع(قروض وسلف وتمويل العمالء  6

 

 )تابع(ل المتاح والمسجّ  (ج) 6
 

 2020ديسمبر  31

 مدققة

 الشركة األم
  (ألف لاير عُماني)المبالغ ب       

تصنيف األصل وفقاً 

لمعايير البنك 
 المركزي العُماني

تصنيف األصل 

وفقاً للمعيار 

الدولي للتقارير 
 إجمالي القيمة  9المالية رقم 

المخصص 

المطلوب وفقاً 

لمعايير البنك 
 المركزي العُماني

ص المخص

المحتفظ به وفقاً 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 
 9رقم 

الفرق بين 

المخصص 

المطلوب وفقاً للبنك 

المركزي العُماني 

والمخصص 
 المحتفظ به

صافي القيمة الدفترية 

وفقاً لمعايير البنك 
 المركزي العُماني*

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً للمعيار 

الدولي للتقارير 
 9المالية رقم 

فائدة المدرجة ال

في الربح 

والخسارة وفقًا 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 
 9رقم 

احتياطي الفائدة 

وفقًا لمعايير 

البنك المركزي 
 العُماني

 انيألف لاير عُم ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني ألف لاير عُماني  

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

 قياسي

 - - 1,209,455 1,198,790 10,665 6,205 16,870 1,215,660 1المرحلة 

 - - 200,976 201,985 (1,008) 3,053 2,044 204,029 2المرحلة 
 - - - - - - - - 3المرحلة 

  1,419,689 18,914 9,258 9,657 1,400,774 1,410,431 - - 

        -  

 إشارة خاصة

 - - 190,684 189,771 913 964 1,877 191,647 1المرحلة 

 - - 276,102 281,777 (5,674) 16,470 10,796 392,572 2المرحلة 

 - - - - - - - - 3المرحلة 
  584,219 12,673 17,434 (4,761) 471,568 466,786 - - 

        -  

 دون القياسي
 - - - - - - - - 1المرحلة 
 - - - - - - - - 2المرحلة 

 516 - 13,008 18,072 (5,579) 11,556 5,978 24,565 3المرحلة 

  24,565 5,978 11,556 (5,579) 18,072 13,008 - 516 
          

 مشكوك في تحصيله

 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - - - 2مرحلة ال
 192 - 3,292 2,545 (556) 1,207 1,763 4,500 3المرحلة 

  4,500 1,763 1,207 (556) 2,545 3,292 - 192 

          

 خسارة

 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - - - 2المرحلة 

 9,289 - 45,673 26,701 9,682 22,413 32,095 68,086 3المرحلة 
  68,086 32,095 22,413 9,682 26,701 45,673 - 9,289 

          

بنود أخرى غير 
مشمولة في تعميم 

البنك المركزي 

العُماني رقم بي إم 
والتعليمات  977

 ذات الصلة

 - - 647,302 647,603 (300) 300 - 647,603 1المرحلة 
 - - 300,636 300,761 (125) 125 - 300,761 2المرحلة 

 - - - - - - - - 3المرحلة 

  948,364 - 425 (425) 948,364 947,938 - - 
          

 اإلجمالي

 - - 2,047,441 2,036,164 11,277 7,469 18,756 2,054,910 1المرحلة 

 - - 777,714 784,521 (6,807) 19,648 12,841 797,362 2المرحلة 
 9,997 - 61,973 47,318 3,547 35,176 39,836 97,151 3المرحلة 

 9,997 - 2,887,128 2,868,003 9,130 62,293 71,423 3,049,423 اإلجمالي 
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 )تابع(قروض وسلف وتمويل العمالء  6
 

 القروض المعاد هيكلتها
 

  2021مارس  31

 )غير مدققة(

 الموحدة 
 ألف لاير ُعماني      

تصنيف األصل 

وفقاً لمعايير البنك 

 نيالمركزي العُما

تصنيف األصل 

وفقاً للمعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 

9 

إجمالي القيمة 

 الدفترية

المخصص 

المطلوب وفقاً 

لمعايير البنك 

 المركزي العُماني

المخصص المحتفظ 

به وفقاً للمعيار 

الدولي للتقارير 

 9المالية رقم 

الفرق بين 

المخصص المطلوب 

وفقاً للبنك المركزي 

العُماني 

ص والمخص

 المحتفظ به

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً 

لمعايير البنك 

 المركزي العُماني

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 9رقم 

الفائدة المدرجة 

في الربح 

والخسارة وفقًا 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 9رقم 

احتياطي الفائدة 

وفقًا لمعايير 

ي البنك المركز

 العُماني

(1) (2) (3) (4) (5) (6( = )4)-(5) 

(7(= )3)-(4)-

(10) (8( = )3)-(5) (9) (10) 

مصنّف كقرض 

 عامل

    -    -    -    -     -    -    -    - 1المرحلة 
    -    - 139,575 147,444 (7,869)  15,412  7,543  154,987  2المرحلة 

    -    -    -     -     -    -    -    - 3المرحلة 

  154,987  7,543 15,412 (7,869) 147,444 139,575 -    -    

          

مصنف كقرض 

 غير عامل

    -    -    -    -    -    -    -    - 1المرحلة 

    -    -    -    -    -    -    -    - 2المرحلة 

  1,662    - 15,675 14,213 (200) 15,260  15,060  30,935 3المرحلة 

  30,935  15,060  15,260 (200) 14,213   15,675  -    1,662  

          

 اإلجمالي

    -    -    -    -     -    -    -    -     1المرحلة 

    -    - 139,575 147,444 (7,869)  15,412  7,543  154,987 2المرحلة 

  1,662    -  15,675  14,213 (200)   15,260  15,060  30,935 3المرحلة 

  1,662    -  155,250  161,657 (8,069)  30,672  22,603  185,922 اإلجمالي
 

 

  2021مارس  31

 )غير مدققة(
 ألف لاير ُعماني      الشركة األم

تصنيف األصل وفقاً 

لمعايير البنك 

 المركزي العُماني

تصنيف األصل وفقاً 

عيار الدولي للم

 9للتقارير المالية رقم 

إجمالي القيمة 

 الدفترية

المخصص 

المطلوب وفقاً 

لمعايير البنك 

 المركزي العُماني

المخصص المحتفظ 

به وفقاً للمعيار 

الدولي للتقارير 

 9المالية رقم 

الفرق بين 

المخصص 

المطلوب وفقاً 

للبنك المركزي 

العُماني 

والمخصص 

 المحتفظ به

 صافي القيمة

الدفترية وفقاً 

لمعايير البنك 

 المركزي العُماني

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 9رقم 

الفائدة المدرجة 

في الربح 

والخسارة وفقًا 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 9رقم 

احتياطي 

الفائدة وفقًا 

لمعايير البنك 

المركزي 

 العُماني

(1) (2) (3) (4) (5) (6( = )4)-(5) 

(7(= )3)-(4)-

(10) (8( = )3)-(5) (9) (10) 

 مصنّف كقرض عامل

    -     -    -     -     -     -     -     -  1المرحلة 

    -     -  106,229   110,276  (4,047)   11,552   7,505   117,781 2المرحلة 

    -     -    -     -     -     -     -     -  3المرحلة 

  117,781   7,505   11,552   (4,047)  110,276   106,229  -     -    

          

مصنف كقرض غير 

 عامل

    -     -    -     -     -     -     -     -  1المرحلة 

    -     -    -     -     -     -     -     -  2المرحلة 

  1,256    -  14,778   11,983   1,539   11,216   12,755   25,994  3المرحلة 

   25,994   12,755   11,216   1,539   11,983   14,778  -    1,256  

          

 اإلجمالي

    -     -    -     -     -     -     -     -  1المرحلة 

    -     -  106,229   110,276  (4,047)   11,552   7,505   117,781 2المرحلة 

  1,256     -  14,778   11,983   1,539   11,216   12,755   25,994  3المرحلة 

  1,256     -   121,007   122,259  (2,508)   22,768   20,260   143,775 اإلجمالي
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 )تابع(قروض وسلف وتمويل العمالء  6
 

 )تابع( القروض المعاد هيكلتها

 
 )مدققة( 2020مبر ديس 31

 الموحدة
 ألف لاير ُعماني      

تصنيف األصل وفقاً 

لمعايير البنك 

 المركزي العُماني

تصنيف األصل وفقاً 

للمعيار الدولي 

 9للتقارير المالية رقم 

إجمالي القيمة 

 الدفترية

المخصص 

المطلوب وفقاً 

لمعايير البنك 

المركزي 

 العُماني

المخصص 

المحتفظ به وفقاً 

يار الدولي للمع

للتقارير المالية 

 9رقم 

الفرق بين 

المخصص 

المطلوب وفقاً 

للبنك المركزي 

العُماني 

والمخصص 

 المحتفظ به

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً 

لمعايير البنك 

 المركزي العُماني

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 9رقم 

الفائدة المدرجة 

في الربح 

الخسارة وفقًا و

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 9رقم 

احتياطي الفائدة 

وفقًا لمعايير 

البنك المركزي 

 العُماني

(1) (2) (3) (4) (5) (6( = )4)-(5) 

(7(= )3)-(4)-

(10) 

(8( = )3)-

(5) (9) (10) 

 مصنّف كقرض عامل

 - - - - - - - - 1المرحلة 
 - -  135,084  140,009 (4,924)  14,450  9,526  149,534  2المرحلة 

    -    -    -    -    -    -    -    - 3المرحلة 

  149,534  9,526  14,450  (4,924) 140,008  135,084  - - 

          

مصنف كقرض غير 

 عامل

 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - - - 2المرحلة 

 839 -  15,018  19,332 (5,153)  15,128  9,977  30,147 3المرحلة 

  30,147  9,977  15,128  (5,153) 19,332  15,018  - 839 

          

 اإلجمالي

 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - -  135,084  140,008 (4,924)  14,450  9,526  149,534 2المرحلة 

 839 -  15,018  19,331 (5,151)  15,128  9,977  30,147 3المرحلة 

 839 -  150,102  159,339 (10,075)  29,578  19,503  179,681 اإلجمالي
 

 

 )مدققة( 2020ديسمبر  31

 ألف لاير ُعماني      األم الشركة

تصنيف األصل وفقاً 

لمعايير البنك 

 المركزي العُماني

تصنيف األصل وفقاً 

للمعيار الدولي 

 9للتقارير المالية رقم 

القيمة  إجمالي

 الدفترية

المخصص 

المطلوب وفقاً 

لمعايير البنك 

المركزي 

 العُماني

المخصص 

المحتفظ به وفقاً 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 9رقم 

الفرق بين 

المخصص 

المطلوب وفقاً 

للبنك المركزي 

العُماني 

والمخصص 

 المحتفظ به

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً 

لمعايير البنك 

 مانيالمركزي العُ 

صافي القيمة 

الدفترية وفقاً 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 9رقم 

الفائدة المدرجة 

في الربح 

والخسارة وفقًا 

للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 9رقم 

احتياطي الفائدة 

وفقًا لمعايير 

البنك المركزي 

 العُماني

(1) (2) (3) (4) (5) (6( = )4)-(5) 

(7(= )3)-(4)-

(10) 

(8( = )3)-

(5) (9) (10) 

 مصنّف كقرض عامل

 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - -  104,633    106,150 (1,517)  11,005  9,488  115,638 2المرحلة 

 - - - - - - - - 3المرحلة 

  115,638  9,488  11,005  (1,517) 106,150    104,633  - - 

          

مصنف كقرض غير 

 عامل

 - - - - - - - - 1لة المرح

 - - - - - - - - 2المرحلة 

 462 -  14,121   17,072 (3,414)  11,085   7,672   25,206  3المرحلة 

  25,206  7,672  11,085  (3,414) 17,072  14,121  - 462 

          

 اإلجمالي

 - - - - - - - - 1المرحلة 

 - -  104,633    106,150 (1,517)  11,005  9,488  115,638 2المرحلة 

 462 -  14,121  17,072 (3,414)  11,085  7,672  25,206 3المرحلة 

 462 -  118,754  123,222 (4,931)  22,090  17,160  140,844 اإلجمالي
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 األوراق المالية االستثمارية 7

 الشركة األم               الموحدة 

 غير مدقق مدقق مدقق غير  مدقق غير مدقق  

 القيمة الدفترية القيمة الدفترية القيمة الدفترية  القيمة الدفترية القيمة الدفترية 

 2020مارس  31  2020ديسمبر  31 2021مارس  31   2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 
 ألف لاير 

 عماني
 ألف لاير 

  عماني
 ألف لاير 

 عماني
 ألف لاير 

 نيألف لاير عما عماني
       القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

       

       استثمارات مدرجة )عمان(

 3,556 250 247  250 247 قطاع البنوك واالستثمار 

 247 250  247 250 3,556 

       استثمارات مدرجة )اجنبية( 

 167 153 168  153 168 قطاع البنوك واالستثمار

 168 153  168 153 167 

 3,723 403 415  403 415 إجمالي القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

       

الدخل من خالل تم قياسها بالقيمة العادلة  حقوق ملكية استثمارات

       الشامل اآلخر

       

       استثمارات مدرجة )سلطنة عمان(

 193 1,195 1,147  1,195 1,147 قطاع البنوك واالستثمار 

 798 842 1,058  842 1,058 قطاع التصنيع

 572 1,776 1,473  1,776 1,473 قطاع الخدمات 

 3,678 3,813  3,678 3,813 1,563 

       أجنبية -استثمارات مدرجة

 - 174 -  174 - قطاع البنوك واالستثمار 

 89 65 57  65 57 قطاع الخدمات 

 57 239  57 239 89 

       ير مدرجةاستثمارات غ

 582 168 -  168 - قطاع البنوك واالستثمار 

 169 169 169  595 570 قطاع الخدمات 

 570 763  169 337 751 

       الدخل الشامل اآلخرمن خالل تم قياسها بالقيمة العادلة  دين استثمارات

 - - -  37,883 41,087 صكوك حكومية

 - - -  4,346 3,486 قطاع البنوك واالستثمار 

 44,573 42,229  - - - 

       

 2,403 4,389 3,904  47,044 48,878 الدخل الشامل اآلخرإجمالي القيمة العادلة من خالل 

       

       التكلفة المطفأة

       استثمارات مدرجة )عمان(

 153,156 162,589 165,176  162,589 165,176 سندات تنمية حكومية

 3,171 - -  21,266 18,095 وميةصكوك حك

 - - 14,997  - 14,997 أذون خزانة

 10,897 9,386 13,239  9,386 13,239 قطاع الخدمات

 167,224 171,975 193,412  193,241 211,507 إجمالي التكلفة المطفأة

       

 173,350 176,767 197,731  240,688 260,800 ستثمارات المالية لال اإلجمالي الكلي

 (67) (67) (112)  (470) (522) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

 173,283 176,700 197,619  240,218 260,278 إجمالي االستثمارات المالية 
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 األوراق المالية االستثمارية )تابع( 7
 

 .2021 مارس 31يشتمل الجدول التالي على مستوياتهم في هرمية القيمة العادلة كما في 
 

    موحدةال

    غير مدقق

 اإلجمالي 3المستوى  1المستوى  2021مارس  31

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
    

    استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
 415 - 415 استثمارات مدرجة

    اآلخر استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 3,735 - 3,735 استثمارات مدرجة

 570 570 - استثمارات غير مدرجة

مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  دين استثمارات
    اآلخر

 44,573 - 44,573 استثمارات مدرجة

    استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 211,507 - 211,507 استثمارات مدرجة

 260,800 570 260,230 كلي لالستثمارات الماليةاإلجمالي ال

 (522) - (522) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

 260,278 570 259,708 إجمالي االستثمارات المالية 

 

 

    الموحدة

    ةمدقق

 اإلجمالي 3المستوى  1المستوى  2020ديسمبر  31

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
    

    استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
 403 - 403 استثمارات مدرجة

 -   استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 4,052 - 4,052 استثمارات مدرجة

 763 763 - استثمارات غير مدرجة

الدخل الشامل  مقاسة بالقيمة العادلة من خالل دين استثمارات
    اآلخر

 42,229 - 42,229 استثمارات مدرجة

    استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 193,242 - 193,242 استثمارات مدرجة

 240,688 763 239,926 اإلجمالي الكلي لالستثمارات المالية

 (470) - (470) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

 240,218 763 239,455 إجمالي االستثمارات المالية 
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 األوراق المالية االستثمارية )تابع( 7
 

    الشركة األم

    مدققغير 

 اإلجمالي 3المستوى  1المستوى  2021مارس  31

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
    استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

 415 - 415 استثمارات مدرجة

    استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 3,735 - 3,735 استثمارات مدرجة

 169 169 - استثمارات غير مدرجة

    استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 193,412 - 193,412 استثمارات مدرجة

 197,731 169 197,562 اإلجمالي الكلي لالستثمارات المالية

 (112) - (112) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

 197,619 169 197,450 إجمالي االستثمارات المالية 
 

    الشركة األم

    مدقق

 اإلجمالي 3المستوى  1المستوى  2020ديسمبر  31

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    الربح والخسارةاستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 403 - 403 استثمارات مدرجة

 -   استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 4,052 - 4,052 استثمارات مدرجة

 337 337 - استثمارات غير مدرجة

    استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 171,975 - 171,975 استثمارات مدرجة

 - - - ر مدرجةاستثمارات غي

 176,767 337 176,430 اإلجمالي الكلي لالستثمارات المالية

 (67) - (67) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

 176,700 337 176,363 إجمالي االستثمارات المالية 
 

    الشركة األم

    مدققغير 

 اإلجمالي 3المستوى  1المستوى  2020مارس  31

 ألف لاير عماني  عمانيألف لاير ألف لاير عماني 

    استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
 3,723 - 3,723 استثمارات مدرجة

    استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 1,652 - 1,652 استثمارات مدرجة

 751 751 - استثمارات غير مدرجة

    التكلفة المطفأةاستثمارات مقاسة ب

 167,224 - 167,224 استثمارات مدرجة

 173,350 751 172,599 اإلجمالي الكلي لالستثمارات المالية

 (67) - (67) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

 173,283 751 172,532 إجمالي االستثمارات المالية 
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 االستثمار في شركة تابعة 8
 

 في شركة تابعة:يمتلك البنك االستثمار التالي 

 

 بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 القيمة

 ألف لاير عماني

 الملكيةنسبة 

 2021مارس  31

 %100 107,144 سلطنة ُعمان بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.م

 

 فيما يلي البنود األساسية للميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة التابعة:

 

 بنود قائمة المركز المالي

 2021مارس  31

 غير مدقق

 2020ديسمبر  31

 مدقق

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   

 866,249 898,542 مجموع األصول

 765,620 796,585 مجموع االلتزامات

 139,500 139,500 رأس المال

 

 قائمة الدخل بنود

  حتىيناير  1من 

  2021مارس  31

 
 غير مدققة

  ألف لاير ُعماني
   

  6,084 ليالتشغي الدخل

  4,783 إجمالي المصاريف

  1,301 الربح بعد الضريبة

 

 الشهرة التجارية -9
 

 الناتجة عن دمج األعمال على النحو التالي:التجارية الشهرة إدراج تم 

 

  ألف لاير ُعماني 
   

  68,886 الثمن المستلم

  62,381 صافي األصول المدرجة سابقاً في تاريخ االستحواذ

  6,505 التجارية الناتجة عن االستحواذ الشهرة

 

ً  إدراجتم  معيار لل الشهرة نتيجة االستحواذ على بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.م. في تاريخ التقرير، قام البنك باختبار انخفاض قيمة الشهرة وفقا

المبلغ  حيث أن 2021مارس  31في  ولم يحتسب أي خسائر انخفاض في القيمة كما ،"انخفاض قيمة األصول" 36 رقم الدولي يالمحاسب

 تتجاوز قيمتها الدفترية. المفترضةالتقديري القابل لالسترداد لألعمال ذات الصلة التي تتعلق بها الشهرة 

 

في تاريخ االستحواذ حيث أن العز اإلسالمي بناًء على صافي أصول بنك  افتراضياالستحواذ على أساس  احتساب ، تم2020 سنةخالل 

عملية . ستتم مراجعة ما تزال مستمرةالمفترضة  ستحوذ عليها وااللتزاماتيص سعر الشراء لتحديد القيمة العادلة لألصول المعملية تخص

شهر من تاريخ االستحواذ على النحو المسموح به بموجب المعيار  12االستحواذ عند االنتهاء من تخصيص سعر الشراء خالل فترة  احتساب

 ."دمج األعمال"إلعداد التقارير المالية لية من المعايير الدو 3رقم 

 

والتي تخضع للتغييرات  مفترضةماني كشهرة ألف لاير عُ  6,505بمبلغ ستحوذ عليها المحول وصافي األصول الم الثمنتم تسجيل الفرق بين 

 عند إتمام عملية شراء سعر الشراء.
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 ممتلكات ومعدات  10

 

 مركبات أثاث وتركيبات معدات حاسب آلي أراضي ومباني الموحدة

أعمال رأسمالية 

 قيد التنفيذ

أصول حق 

 إجمالي  ماالستخدا

 عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير 2021مارس  31

        التكلفة
        

 88,365 9,349 9,302 319 17,262 26,348 25,785  2021يناير  1في 

 4,075 2,233 1,774 - 40 28 - إضافات 

 - - (269) - - 6 263 ويالت تح

 92,440 11,582 10,807 319 17,302 26,382 26,048  2021مارس 31في 

        اإلهالك 
 41,760 3,630 - 286 13,397 19,869 4,578  2021يناير  1في 

 1,811 616 - 4 408 585 198 محمل للفترة 

 43,571 4,246 - 290 13,805 20,454 4,776  2021مارس 31كما في 

        صافي القيمة الدفترية

)غير  2021مارس 31في 

 48,869 7,336 10,807 29 3,497 5,928 21,272 مدقق(

 46,605 5,719 9,302 33 3,865 6,479 21,207 )مدقق( 2020ديسمبر  31في 

 

 مركبات أثاث وتركيبات معدات حاسب آلي أراضي ومباني الشركة األم

أعمال رأسمالية 

 التنفيذقيد 

أصول حق 

 إجمالي  االستخدام

 عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير 2021مارس  31

        التكلفة
        

 74,799 8,609 9,258 319 12,360 18,468 25,785  2021يناير  1في 

 4,022 2,233 1,749 - 13 27 - إضافات 

 - - (269) - - 6 263 تحويالت 

 78,821 10,842 10,738 319 12,373 18,501 26,048  2021مارس 31في 

        اإلهالك 
 32,320 3,444 - 286 9,724 14,288 4,578  2021يناير  1في 

 1,451 522 - 4 302 425 198 محمل للفترة 

 33,771 3,966 - 290 10,026 14,713 4,776  2021مارس 31كما في 

        صافي القيمة الدفترية

)غير  2021 مارس 31في 

 45,050 6,876 10,738 29 2,347 3,788 21,272 مدقق(

)غير  2020مارس  31في 

 39,743 6,457 7,021 53 3,651 4,875 17,686 مدقق(

 42,479 5,165 9,258 33 2,636 4,180 21,207 )مدقق( 2020ديسمبر  31في 
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 أصول أخرى 11

 الشركة األم           الموحدة 

 غير مدقق مدقق غير مدقق  مدقق غير مدقق  

 

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020   

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020  

مارس  31
2020 

 

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
  عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

       
 21,680 13,159 14,219  13,159 14,219 نظير القبوالتمديونية العمالء 

 1,941 1,691 2,173  1,691 2,173 الرسوم المستحقة 

 23,777 22,376 24,845  36,277 43,983 الفائدة المستحقة

 3,632 2,203 2,539  2,549 2,685 مدفوعات مسبقة 

 681 1,088 497  1,088 497 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 

 - - -  2,459 2,718 أصول ضريبية مؤجلة 

 4,631 8,711 5,150  12,257 10,938 أخرى

 77,213 69,480  49,423 49,228 56,342 

 

 مستحق للبنوك 12

 الشركة األم          الموحدة 

 غير مدقق مدقق غير مدقق  مدقق غير مدقق  

 

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020   

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020  

مارس  31
2020 

 

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
  عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

       
 12,653 4,923 6,996  4,923 6,996 حسابات جارية

 34,900 5,648 5,651  9,498 5,651 إيداعات

 40,000 - -  - - اتفاقيات إعادة الشراء

 12,647 14,421  12,647 10,571 87,553 

 

 ودائع العمالء 13

 الشركة األم            الموحدة 

 غير مدقق مدقق غير مدقق  مدقق غير مدقق  

 

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020   

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020  

مارس  31
2020 

 

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
  عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

       
 919,919 927,000 927,533  1,256,283 1,301,750 ودائع ألجل

 781,307 745,291 681,605  958,585 888,676 حسابات تحت الطلب

 325,970 358,471 362,591  540,442 555,397 حسابات ادخار

 2,745,823 2,755,310  1,971,729 2,030,762 2,027,196 
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 التزامات أخرى  14

 

 الشركة األم          الموحدة 

 غير مدقق مدقق غير مدقق  مدقق غير مدقق  

 

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020   

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020  

مارس  31
2020 

 

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
  عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

       

 21,680 13,159 14,219  13,159 14,219 القبوالت نظيرالتزامات 

 28,320 22,519 23,812  30,269 33,174 فوائد مستحقة السداد

 10,410 8,829 9,837  13,931 20,778 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

 1,718 3,920 3,283  7,174 5,168 شيكات وتسويات تجارية مستحقة السداد

 914 873 840  1,131 840 افآت نهاية الخدمة للموظفين مك

 ً  2,684 2,143 2,231  2,143 2,231 الفوائد والعموالت المستلمة مقدما

 356 445 278  445 278 القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 - 408 149  - -  التزام ضريبي مؤجل

 6,457 5,401 7,113  5,976 7,416 التزام عقد إيجار

 84,104 74,228  61,762 57,697 72,539 

 

 ديون ثانوية -15

 

 .لتعزيز كفاية رأس المال وتلبية متطلبات التمويل، قام البنك برفع رأسماله على شكل قروض ثانوية

 

 الشركة األم           الموحدة 

 غير مدقق مدقق غير مدقق  مدقق غير مدقق  

 

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020   

ارس م 31
2021 

ديسمبر  31
2020  

مارس  31
2020 

 

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
  عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

       

 20,000 20,000 20,000  20,000  20,000 قروض ثانوية

  

لرأس المال من الشريحة الثانية، لمدة خمس  3زل مليون لاير عماني، والتي تتوافق مع متطلبات با 20حصل البنك على قروض ثانوية بقيمة 

ً 5.5. تحمل القروض معدل فائدة ثابت يبلغ 2015سنوات وستة أشهر في نوفمبر  مع دفع أصل بشكل نصف سنوي  ، ومستحق الدفع% سنويا

 القرض في تاريخ االستحقاق.
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 رأس المال 16

 

(. يتكون رأس المال المصدر والمكتتب 200,000,000: 2020ديسمبر  31لاير عماني ) 200,000,000يبلغ رأس مال البنك المصرح به 

 (.سهم 1,669,410,000: 2020ديسمبر  31بيسة ) 100سهم من حقوق المساهمين بقيمة  1,669,410,000والمدفوع بالكامل من 

 

 :البنك مال رأس من أكثر أو% 10 البنك في ذكرهم التالي المساهمون يمتلك

 

 2021 مارس 31

 عمانيألف لاير  األسهم مساهمة % ال 

    

 81,801 818,010,900 %49.00 البنك العربي ش.م.ع

 52,819 528,189,100 %31.64 الشركة العمانية الدولية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع 

 32,321 323,210,000 %19.36 أطراف متعددة بما في ذلك األمانات 

 100.00% 1,669,410,000 166,941 

 

 2020ديسمبر  31

 عمانيألف لاير  األسهم المساهمة %  

    

 81,801 818,010,900 %49.00 البنك العربي ش.م.ع

 52,819 528,189,100 %31.64 الشركة العمانية الدولية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع 

 32,321 323,210,000 %19.36 أطراف متعددة بما في ذلك األمانات 

 100.00% 1,669,410,000 166,941 

 

 2020 مارس 31

 ألف لاير  األسهم المساهمة %  

    

 65,964 659,640,000 %49.00 البنك العربي ش.م.ع

 68,643 686,430,000 %50.99 الشركة العمانية الدولية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع 

 13 130,000 %0.01 الشركة العمانية لالستثمارات العقارية والخدمات ش.م.ع.م

 100.00% 1,346,200,000 134,620 

 

 أسهمعالوة  17

 

فيما يلي ملخص عالوة إصدار األسهم في قائمة المركز المالي وقائمة التغيرات . أصدر البنك عالوة أسهم لالستحواذ على بنك العز اإلسالمي

 في حقوق الملكية:

 

 0.113 )أ( -(  عمانيعالوة سهم )لاير

 32,321 ب  -( 323,210,000ي بنك العز اإلسالمي )إصدار أسهم لمساهم

 36,565 )ألف لاير عماني( ب(× عالوة إصدار )أ 
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 االحتياطي القانوني 18
 

٪ من صافي الربح لالحتياطي القانوني حتى يصبح 10مخصصات سنوية بنسبة  رصدمن قانون الشركات التجارية، يتم  132وفقًا للمادة 

ً الرصيد المتراكم لال  هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.إن لثلث رأس مال البنك المدفوع.  حتياطي مساويا

 

 احتياطي عام 19
 

وضع البنك سياسة لتخصيص جزء من الربح كل عام إلى "االحتياطي العام" من أجل مواجهة أي حاالت طارئة غير متوقعة. لم يتم إجراء 

 .2020و  2021لفترة أي تحويالت من/ إلى االحتياطي العام خالل ا

 

 احتياطي الدين الثانوي 20
 

طلب البنك المركزي العماني ت٪ من القروض الثانوية من الربح بعد الضريبة للسنة. ي20تحويل من خالل احتياطي الدين الثانوي  تكوينتم 

االحتياطي مرة أخرى إلى يل هذا يجوز تحو(. 15تجنيب احتياطي سنوي للقروض الثانوية التي تستحق خالل خمس سنوات )راجع إيضاح 

 األرباح المحتجزة عند استحقاق الدين الثانوي.

 

 ات خاصةاحتياطي 21
 

مليون لاير عماني كاحتياطي خاص، بعد  2.4، باع البنك مقره الرئيسي القديم في روي. تم تجنيب أرباح بيع المباني البالغة 2015خالل عام 

 رة، ويتطلب هذا األمر موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني على أي توزيع.انتقاله إلى المباني الجديدة في الغب
 

المخصص المحدد/ متطلبات االحتياطي  بالتصرف في 2018/15التعميم بي اس دي/سي بي/اف ال سي/ بموجبقام البنك المركزي العماني 

لمتعثرة. كما ينص التعميم على أن الرصيد الحالي من ٪ المطبقة على الحسابات المعاد هيكلتها بخالف القروض ا15الخاص بنسبة 

اف ال -باك اب/بانكس/2017و بي اس دي/ 447اف ال سي/-باك اب/بانكس/2016االحتياطيات المطلوبة بموجب التعاميم بي اس دي/

من األرباح المحتجزة إلى  2020و  2021 سنتيلم يقم البنك بتحويل أي مبلغ في  ، سيستمر حتى يتم ترقية هذه القروض. وعليه،467سي/

مليون لاير عماني( في االحتياطي  1.4: 2020ديسمبر  31مليون لاير عماني ) 1.4االحتياطي الخاص. تم تضمين المبلغ الحالي البالغ 

 الخاص.

 

 1سندات دائمة من الشريحة  22
 

 30,000,000مليون لاير عماني ) 30بقيمة  1، أصدر البنك سندات دائمة غير مضمونة من الشريحة 2016ديسمبر  29في  .أ

لاير عماني لكل منها عن طريق االكتتاب الخاص(. هذه السندات مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية ويمكن  1وحدة بقيمة 

ً 7.75تحويلها من خالل التداول. تحمل السندات معدل فائدة ثابت بنسبة  يتم دفعه بشكل نصف سنوي من المتأخرات  % سنويا

لى أنه خصم من حقوق الملكية مقابل كفاية رأس المال. هذه الفائدة غير تراكمية وتُدفع حسب تقدير البنك. تشكل هذه ويعامل ع

 والبنك المركزي العماني. 3من رأس مال البنك وتتوافق مع متطلبات بازل  1السندات جزًءا من الشريحة 
 

 42.5بقيمة  1أخرى من السندات غير المضمونة من الشريحة ، أصدر البنك سلسلة 2018أكتوبر  17باإلضافة إلى ذلك، في  .ب

لاير عماني لكل منها عن طريق االكتتاب الخاص(. تحمل السندات معدل فائدة  1وحدة بقيمة  42,553,000مليون لاير عماني )

قوق الملكية مقابل % سنويًا يتم دفعه على أساس نصف سنوي من المتأخرات ويعامل على أنه خصم من ح7.5اسمية ثابت بنسبة 

 كفاية رأس المال. الفائدة غير تراكمية وتدفع حسب تقدير البنك. تتساوى هذه السندات مع إصدار سابق.
 

ً  ،لبنكدى االتزامات مباشرة وغير مشروطة وثانوية وغير مضمونة ل 1تشكل سندات الشريحة  معيار لل ويتم تصنيفها كحقوق ملكية وفقا

على تاريخ استحقاق محدد أو نهائي ويمكن استردادها  1 شريحةالتصنيف. ال تحتوي سندات ال -األدوات المالية : 32 رقم الدولي يالمحاسب

 ً تاريخ و ،2022يناير  29تاريخ االستدعاء األول للسند المذكور في النقطة )أ( من اإليضاح هو إن لتقديره الخاص.  من قبل البنك وفقا

أو في أي تاريخ سداد فائدة بعد ذلك يخضع لموافقة مسبقة  2023أكتوبر  17 هو من اإليضاح )ب( النقطةالمذكور في االستدعاء األول للسند 

 من السلطة التنظيمية.
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 الفائدة إيرادات 23
 

   الشركة األم  الموحدة 

 غير مدقق غير مدقق  غير مدقق  

 2020مارس  31 2021مارس  31  2021مارس  31 
 ألف لاير عماني  عمانيألف لاير  ألف لاير عماني 
     

 27,528 27,029  27,029 قروض وسلف
 2,092 2,340  2,340 سندات وصكوك تطوير حكومة ُعمان

 - 8  8 اذونات الخزانة
 511 105  105 ايداعات لدى بنوك

 29,482  29,482 30,131 

 

 مصروفات الفائدة 24
 

 الشركة األم  الموحدة 

 غير مدقق قغير مدق  غير مدقق  

 2020مارس  31 2021مارس  31  2021مارس  31 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 
     

 8,579 10,122  10,122 ودائع ألجل
 274 271  271 ثانوي دين

 1,195 1,657  1,657 حسابات تحت الطلب

 317 522  522 قروض بنكية

 534 753  753 ادخارحسابات 
 78 71  75 عقود اإليجارفائدة على التزامات اللفة تك

 11 148  144 أخرى

 13,544  13,544 10,988 

 

 صافي الدخل من التمويل اإلسالمي 25
 

 الشركة األم  الموحدة 

 غير مدقق غير مدقق  غير مدقق  

 2020مارس  31 2021مارس  31  2021مارس  31 
 لف لاير عمانيأ ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 
     

 2,151 -  10,398 الدخل من التمويل اإلسالمي

 - -  759 الدخل من صكوك حكومية

 (1,214) -  (6,146) ربح مدفوع لودائع تشاركية

 937 -  5,011 الدخل من األنشطة اإلسالميةصافي 
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 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 26
 

 الشركة األم  الموحدة 

 غير مدقق غير مدقق  غير مدقق  

 2020مارس  31 2021مارس  31  2021مارس  31 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 
     

 3,401 4,091  5,088 إيرادات الرسوم والعموالت

 (634) (329)  (342) مصروفات الرسوم والعموالت

 4,746  3,762 2,767 

 

 الية االستثماريةصافي إيرادات األوراق الم 27
 

 الشركة األم  الموحدة 

 غير مدقق غير مدقق  غير مدقق  

 2020مارس  31 2021مارس  31  2021مارس  31 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 
     

 (26) 11  11 تغيرات القيمة العادلة

 52 18  18 إيرادات توزيعات األرباح

 29  29 26 

 

 يرادات التشغيلية األخرىاإل 28
 

 الشركة األم  الموحدة 

 غير مدقق غير مدقق  غير مدقق  

 2020مارس  31 2021مارس  31  2021مارس  31 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 
     

 1,652 861  937 إيرادات صرف العمالت

 14 44  57 أخرىإيرادات 

 994  905 1,666 

 

 المصروفات التشغيلية 29
 

 الشركة األم  الموحدة 

 غير مدقق غير مدقق  غير مدقق  

 2020مارس  31 2021مارس  31  2021مارس  31 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 
     

 7,961 7,272  10,072 تكاليف الموظفين

 4,038 3,761  4,879 مصروفات تشغيل أخرى

 1,561 1,451  1,811 كاالستهال

 33 78  78 مكافآت أعضاء مجلس االدارة

 16,840  12,562 13,593 
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 النقد وما يعادله 30

 

 الشركة األم          الموحدة 

 غير مدقق مدقق غير مدقق  مدقق غير مدقق  

 

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020   

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020  

مارس  31
2020 

 

ف لاير أل
 عماني

ألف لاير 
  عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

       

  125,627  173,652  120,574   220,975  205,464 (4نقد وأرصدة مع البنك المركزي العُماني )إيضاح 

  130,140  57,995  48,518   59,782 51,630 (5)إيضاح  كومستحق من البن

 (70,553) (10,571)  (12,647)  (14,421) (12,647) (12ك )إيضاح وللبن قص: مستحقان

متَضمنة وفقا ألرصدة البنك المركزي  مشروطةودائع 

 (500) (500) (500)  (1,025) (1,025) العُماني

 243,422 265,311  155,945 220,576 184,714 

 

 الفجوة بين األصول وااللتزامات 31

 

 األصول وااللتزامات:استحقاق المالي للبنك فيما يتعلق بيوضح ما يلي الموقف 

 

     الموحدة

     2021مارس  31

حقوق مساهمين وأموال   )غير مدقق(
 والتزامات ثانوية

 

 الفجورة التراكمية

   

 الفجوة  األصول االستحقاقات 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  
     

  374,320  374,320  473,729  848,049 شهور  0-3

 (4,988) (379,308)  677,150  297,842 شهر 3-12

 (78,757) (73,769)  978,424  904,655 سنوات  1-5

  434,720  513,477  737,844  1,251,321 سنوات 5أكثر من 

   434,720  2,867,147  3,301,867 اإلجمالي

 

     مالشركة األ

     2021مارس  31

حقوق مساهمين وأموال   )غير مدقق(
 والتزامات ثانوية

 

 الفجورة التراكمية

   

 الفجوة  األصول االستحقاقات 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  
     

  243,011  243,011  400,299  643,310 شهور  0-3

 (58,737) (301,748)  455,079  153,331 هرش 3-12

 (69,936) (11,198)  629,842  618,644 سنوات  1-5

  433,402  503,337  585,491  1,088,828 سنوات 5أكثر من 

   433,402  2,070,711  2,504,113 اإلجمالي
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 )تابع( الفجوة بين األصول وااللتزامات 31

 

     الموحدة

     2020 ديسمبر 31

حقوق مساهمين وأموال   )مدقق(
 والتزامات ثانوية

 

 الفجورة التراكمية

   

 الفجوة  األصول االستحقاقات 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  
     

  418,613  418,613  443,818  862,431 شهور  0-3

 (52,964) (471,577)  782,141  310,564 شهر 3-12

 (37,804)  15,160  872,189  887,349 سنوات  1-5

  431,577  469,381  770,318  1,239,699 سنوات 5أكثر من 

   431,577  2,868,466  3,300,043 اإلجمالي

 

 

     الشركة األم

     2020 ديسمبر 31

حقوق مساهمين وأموال   )مدقق(
 والتزامات ثانوية

 

 التراكميةالفجورة 
   

 الفجوة  األصول االستحقاقات 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  
     

  330,782  330,782  358,741  689,523 شهور  0-3

 (56,411) (387,193)  574,174  186,981 شهر 3-12

 (27,409)  29,002  564,415  593,417 سنوات  1-5

  431,586  458,995  626,207  1,085,202 سنوات 5أكثر من 

   431,586  2,123,537  2,555,123 اإلجمالي

 

     الشركة األم

     2020 مارس 31

حقوق مساهمين وأموال   مدقق(غير )
 والتزامات ثانوية

 

 الفجورة التراكمية
   

 الفجوة  األصول االستحقاقات 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  اني ألف لاير عم 
     

  185,006  185,006  510,436  695,442 شهور  0-3

 (166,054) (351,060)  572,458  221,398 شهر 3-12

 (105,686)  60,368  489,669  550,037 سنوات  1-5

  359,472  465,158  637,455  1,102,613 سنوات 5أكثر من 

   359,472  2,210,018  2,569,490 اإلجمالي
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة 32

 

 اتفاقية خدمة اإلدارة مع مساهم

، بلغت رسوم اإلدارة وفقاً 2021مارس  31الفترة المنتهية في لدى البنك اتفاقية إدارة مع البنك العربي ش.م.ع باألردن كمساهم. خالل 

 لاير ُعماني(. 1,697: 2020ي )لاير ُعمان 607لالتفاقية 

 

 معامالت األطراف األخرى ذات الصلة

ممارسة  بإمكانهامعامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته و/ أو المساهمين والشركات التي  االعتيادية بإجراءفي سياق األعمال يقوم البنك 

المبالغ اإلجمالية لألرصدة مع هذه األطراف فيما يلي اإلدارة. شروط المتفق عليها بشكل متبادل بموافقة مجلس وفقاً للعليها  جوهريتأثير 

 ذات العالقة:

 

 2021مارس  31 الموحدة

 اإلجمالي أخرى مساهمون رئيسيون )غير مدقق(

     ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

  126,320  96,576  29,744 قروض وسلف

  61,368  46,308  15,060 ودائع العمالء 

  13,617    -  13,617 مستحق من البنوك

  7,090    -  7,090 مستحق للبنوك

  38,500    -  38,500 خط ائتمان احتياطي

  96,296  1,313  94,983 تخطابات االئتمان والضمانات والقبوال

 

 2021مارس  31 الشركة األم

 اإلجمالي أخرى مساهمون رئيسيون )غير مدقق(

     ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

  115,120  85,376  29,744 قروض وسلف

  61,195  46,135  15,060 ودائع العمالء 

  13,617    -  13,617 مستحق من البنوك

  7,090    -  7,090 مستحق للبنوك

  38,500    -  38,500 خط ائتمان احتياطي

  96,296  1,313  94,983 تالئتمان والضمانات والقبوالخطابات ا

 

 2020ديسمبر  31 الموحدة

 اإلجمالي أخرى مساهمون رئيسيون )مدقق(

     ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

 119,616 95,602 24,014 قروض وسلف

 66,168 34,739 31,429 ودائع العمالء 

 3,560 - 3,560 بنوكمستحق من ال

 27,039 20,000 7,039 مستحق للبنوك

 38,500 - 38,500 خط ائتمان احتياطي

 97,345 1,455 95,890 تخطابات االئتمان والضمانات والقبوال
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 )تابع( معامالت مع أطراف ذات عالقة 32
 

 2020ديسمبر  31 الشركة األم

 جمالياإل أخرى مساهمون رئيسيون شركة تابعة )مدقق(

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

     

 107,810 83,344 24,014 452 قروض وسلف

 65,171 33,654 31,429 88 ودائع العمالء 

 23,560 - 3,560 20,000 مستحق من البنوك

 7,039 - 7,039 - مستحق للبنوك

 38,500 - 38,500 - خط ائتمان احتياطي

 97,345 1,455 95,890 - تخطابات االئتمان والضمانات والقبوال
 

 2020 مارس 31 الشركة األم

 اإلجمالي أخرى مساهمون رئيسيون مدقق(غير )

     ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

 71,116 71,116  - قروض وسلف

 66,444 38,028 28,416 ودائع العمالء 

 36,397    -  36,397 مستحق من البنوك

 6,487    -  6,487 مستحق للبنوك

 38,500    -  38,500 خط ائتمان احتياطي

 150,837 8,985 141,852 تخطابات االئتمان والضمانات والقبوال
 

 ة:لشامل المبالغ التالية فيما يتعلق بالمعامالت مع األطراف ذات العالققائمة الدخل ا تتضمن
 

 2021مارس  31 الموحدة

 اإلجمالي أخرى مساهمون رئيسيون )غير مدقق(

     ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

  1,554  1,253  301 فوائد وعمولةإيرادات 

  459  271  188 مصروفات فائدة 
 

 2021مارس  31 الشركة األم

 اإلجمالي رىأخ مساهمون رئيسيون )غير مدقق(

     ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

 1,369 1,068 301 فوائد وعمولةإيرادات 

 459 271 188 مصروفات فائدة 
 

 2020مارس  31 الشركة األم

 اإلجمالي أخرى مساهمون رئيسيون )غير مدقق(

     ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

 850 818 32 فوائد وعمولةإيرادات 

 316 200 116 مصروفات فائدة 
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 )تابع( معامالت مع أطراف ذات عالقة 32

 

 اإلدارة العليا اتتعويض

 

 :الفترةمكافآت أعضاء اإلدارة العليا اآلخرين خالل  فيما يلي. 29إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبينة في إيضاح 

 

 غير مدقق غير مدقق  غير مدقق  

 2020مارس  31 2021مارس  31  2021مارس  31 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 
     

 318 371  596 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

 8 1  3 مكافآت نهاية الخدمة

 599  372 326 

 

 االلتزامات الطارئة واالرتباطات 33

 

 ندية وضمانات اعتمادات مست  )أ(

 

ضمن البنك طرف في أداة مالية ذات مخاطر ائتمانية خارج األرصدة العمومية في سياق العمل العادي لتلبية االحتياجات التمويلية لعمالئه. تت

بنك لخسارة هذه األدوات المالية خطابات اعتماد احتياطية، وضمانات مالية ألطراف ثالثة، والتزامات بمنح ائتمان وغيرها. إن تعرض ال

لألداة. ومع ذلك، بشكل عام، فإن مخاطر  اإلسمياالئتمان في حالة عدم أداء الطرف اآلخر لهذه األدوات المالية يتم تمثيله بقيمة العقد أو المبلغ 

 االئتمان على هذه المعامالت أقل من قيمة العقد أو المبلغ اإلسمي.

 

تضمنة في تمديد تسهيالت القروض، وبالتالي فإن هذه المعامالت تخضع لنفس منظمة إن المخاطر المتضمنة هي نفس مخاطر االئتمان الم

 االئتمان، وصيانة المحافظ ومتطلبات الضمانات للعمالء المتقدمين للحصول على قروض وسلف.

 

 :2021مارس  31قيمة العقد القائمة أو القيمة االسمية لهذه األدوات كما في فيما يلي 

 

 الشركة األم                 الموحدة 

 غير مدقق مدقق غير مدقق  مدقق غير مدقق  

 2020مارس  31  2020ديسمبر  31 2021مارس  31   2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني  ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
       

 224,166 73,635 74,284  77,600 125,325 اعتمادات مستندية

 559,055 329,057 312,976  393,078 338,521 ضمانات

 463,846 470,678  387,260 402,692 783,221 

 

ألف لاير  193,971: 2020ديسمبر  31ألف لاير عماني ) 187,461والضمانات البالغة ]الشركة األم )تم ضمان االعتمادات المستندية 

ألف لاير عماني( مضمونة من قبل بنوك أخرى. كما في تاريخ التقرير، ليس لدى الشركة التابعة أي  444,330: 2020مارس  31عماني؛ 

 اعتمادات مستندية أو ضمانات جوهرية تم ضمانها من قبل البنوك األخرى.

 

 .6والضمانات المالية في إيضاح  االرتباطات منتم إدراج مخصصات الخسائر االئتمانية 
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 )تابع( الطارئة واالرتباطات االلتزامات 33

 

 )تابع(اعتمادات مستندية وضمانات   )أ(

 

لاير  ألف 473,172: 2020ديسمبر  31ألف لاير عماني؛  436.255 بلغ التزام التسهيالت غير المستخدمة، 2021مارس  31كما في 

 31؛ لاير ُعماني ألف 438,465: 2020سمبر دي 31ماني؛ ألف لاير عُ  404,699: 2021مارس  31الشركة األم ))(، الموحدة) ُعماني

 .(ماني(ألف لاير عُ  534,361: 2020مارس 

 

ماني ألف لاير عُ  4,619: 2020ديسمبر  31ماني؛ ألف لاير عُ  4,440 مبلغ الطارئة على االلتزامات، تشتمل 2021مارس  31كما في 

: 2020مارس  31ألف لاير عماني؛  4,246: 2020ديسمبر  31ماني؛ ألف لاير عُ  4,206: 2021مارس  31الشركة األم ))(، الموحدة)

 بالقروض غير العاملة.فيما يتعلق ألف لاير عماني(  6,370

 

 العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية  (ب)

 

عن العمالء لبيع  تستحق جميعها خالل سنة واحدة، تم الدخول فيها نيابة، وصرف عمالت أجنبية قائمة في تاريخ التقريرآجلة لعقود  توجد

 مماثلة. ألصول أو التزاماتفي األسواق النشطة السائدة هذه األدوات المالية باألسعار إدراج وشراء العمالت األجنبية. تم 

 

 ،عقود معضدة بأخرىوقام بتغطية المركز بالكامل على أساس  ،مقايضة أسعار الفائدة نيابة عن عمالئهعقود ، دخل البنك في عالوة على ذلك

مقابل اتفاق بين طرفين لتبادل تدفق مدفوعات الفائدة الثابتة  في مقايضة أسعار الفائدةتتمثل عقود دون ترك أي مركز مفتوح في دفاتر البنك. 

عقود الدخول في  المتغيرة من خاللمدفوعات التزاماته  تعديلمحدد. يمكن للمقترض بسعر عائم  اسميمبلغ  منمدفوعات الفائدة المتغيرة 

لعقود مقايضة أسعار الفائدة، إال  لمخاطر من كامل القيمة االسمية، حيث يقوم بدفع سعر ثابت. ال يتعرض البنك للدفع قايضة أسعار الفائدةم

 التسوية. عندالعميل  يوفيهاالتي قد ال  المتباينةمدفوعات الفائدة تنحصر في قيمة مخاطره  أن

 

بالشركة األم. كما في تاريخ التقرير، ليس لدى الشركة التابعة أدوات اإلسمية التعاقدية فيما يتعلق والقيم هذه القيم العادلة فيما يلي ملخص 

 مشتقة.

 

 الشركة األم         الموحدة 

 غير مدقق مدقق غير مدقق  مدقق غير مدقق  

 

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020   

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020  

مارس  31
2020 

 

 ألف لاير
 عماني

ألف لاير 
  عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

ألف لاير 
 عماني

       

 (110,342) (90,045) (88,025)  (90,045) (88,025) مبيعات

 110,200 90,456 88,261  90,456 88,261 مشتريات

 10,497 8,653 8,090  8,653 8,090 عقود مقايضة أسعار الفائدة

 8,326 9,064  8,326 9,064 10,355 
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 صافي قيمة األصول لكل سهم /ربحية السهم األساسية 34

 

 ربحية السهم األساسية والمخففة .أ

 

 الشركة األم  الموحدة 

 2020مارس  31 2021مارس  31  2021مارس  31 
     

 5,658 2,022  3,323 الربح للفترة )ألف لاير عماني( 

)ألف  1الدائمة من الشريحة  لسندات رأس الماالفائدة على  اً:ناقص

 لاير عماني(
- 

 
- - 

 5,658 2,022  3,323 لمساهمي البنكمنسوبة ال الفترة أرباح

 1,346,200,000 1,669,410,000  1,669,410,000 الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

     

 0.004 0.001  0.002 العائد األساسي لكل سهم )لاير عماني( 

 

ً  في تتمثل ربحية السهم األساية ، ةالسهم المخفف يةلربح قيمةالمرجح لعدد األسهم القائمة. لم يتم عرض أي على المتوسط  ربح الفترة مقسوما

 البنك أي أدوات، مما قد يكون له تأثير على ربحية السهم عند ممارسته. لم يصدرحيث 

 

 صافي قيمة األصول لكل سهم .ب

 

 الشركة األم           الموحدة 

 غير مدقق مدقق غير مدقق  مدقق غير مدقق  

 

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020   

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020  

مارس  31
2020 

       
)ألف العائدة للمساهمين األصليين إجمالي حقوق الملكية 

 لاير عماني(
362,167 359,024 

 
360,849 359,033 286,919 

 1,346,200 1,669,410 1,669,410  1,669,410 1,669,410 باآلالف(عدد األسهم )

 0.213 0.215 0.216  0.215 0.217 صافي قيمة األصول لكل سهم

 

 كفاية رأس المال 35

 

 يكمن الهدف الرئيسي وراء متطلبات كفاية رأس المال الموضوعة من جانب البنك المركزي العماني في ضمان الحفاظ على مستوى مناسب

مال من رأس المال لتحمل أي خسائر قد تنتج عن المخاطر في الميزانية العمومية للبنك، وال سيما مخاطر االئتمان. يتوافق إطار كفاية رأس ال

 (.BISالقائم على المخاطر لدى البنك المركزي العماني مع المعايير الدولية لبنك التسويات الدولية )

 

% بناًء على خطاب 11لبنوك المسجلة في سلطنة عمان الحفاظ على حد أدنى من كفاية رأس المال بنسبة يطلب البنك المركزي العماني من ا

. باإلضافة إلى ذلك يتطلب حد نسبة كفاءة رأس المال، المحافظة على رأس المال بنسبة 2018مارس  20بتاريخ  2018/1دي/ سرقم بي ا

2.5 ً  18الصادر بتاريخ  2020/001حية الفورية. لكن التعميم رقم بي اس دي/ سي بي/% من اإلجراءات التصحي1باإلضافة إلى  % سنويا

%، وبالتالي تم تخفيض الحد األدنى من متطلبات كفاية رأس المال على 1.25، خفف متطلبات البنك المركزي العماني إلى 2020مارس 

 التوالي.
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 )تابع( كفاية رأس المال 35

 

 ً  إلرشادات كفاية رأس المال للبنك المركزي العماني وبنك التسويات الدولية: فيما يلي النسبة المحسوبة وفقا

 

 الشركة األم  الموحدة 

 غير مدقق مدقق غير مدقق  مدقق غير مدقق  

 

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020   

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020  

مارس  31
2020 

 
ألف لاير 

 عماني
ألف لاير 

  عماني
ألف لاير 

 عماني
ألف لاير 

 عماني
ألف لاير 

 عماني
       

       راس المال 

 270,283 241,265 241,265  336,995 336,995 1حقوق المساهمين العادية من الشريحة 

 72,553 72,553 72,553  72,553 72,553 1إضافي الشريحة 

       

 342,836 313,818 313,818  409,548 409,548 1إجمالي الشريحة 

 21,206 18,078 18,078  25,234 25,234 2الشريحة 

       

 364,042 331,896 331,896  434,782 434,782 قاعدة إجمالي رأس المال 

       

       األصول المرجحة للمخاطر

 2,240,301 1,997,015 2,006,623  2,600,029 2,609,073 مخاطر االئتمان 

 20,750 13,075 13,263  18,200 41,451 مخاطر السوق

 161,463 165,275 165,275  201,908 206,510 مخاطر التشغيل 

       

 2,422,514 2,175,365 2,185,161  2,820,137 2,857,034 إجمالي األصول المرجحة للمخاطر

       

 %15.03 %15.26 %15.19  %15.42 %15.22 نسبة كفاية رأس المال 

       

 %11.16 %11.09 %11.04  %11.95 %11.80  1المال من الشريحة  ة رأسينسبة كفا

       

 %14.15 %14.43 %14.36  %14.52 %14.33 1من الشريحة  رأس المالنسبة 
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 المعلومات القطاعية   36

 

وائد وتكبد مصروفات فوائد يعمل البنك بشكل رئيسي في موقع جغرافي واحد فقط، سلطنة ُعمان. ومع ذلك، فقد حصل البنك على دخل من الف

 .2021مارس  31على حساب ودائع وسوق النقد في البنوك خارج سلطنة ُعمان كما في 

 

قطاعات تشغيلة تعتمد على المنتجات والخدمات. يتم تقديم الخدمات المصرفية أربعة ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم العمليات التقليدية للبنك في 

 قطاعات التشغيل: . فيما يلياإلسالمي اإلسالمية تحت اسم بنك العز

 

 القرض الشخصي الفردي، السحب على المكشوف، بطاقة االئتمان وتسهيالت تحويل األموال. الخدمات البنكية لألفراد

  

 القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى للعمالء من الشركات والمؤسسات. الخدمات البنكية للشركات

  

 داعات، واإلقتراض البنكي، وصرف العمالت األجنبية.سندات، وإي الخزينة

  

 المهام المركزية األخرى والمكتب الرئيسي. أخرى

  

الخدمات المصرفية اإلسالمية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بما في ذلك اإلجارة والمرابحة والمضاربة  الخدمات المصرفية اإلسالمية

 المشاركة المتناقصة.

 

بتخصيص الموارد وتقييم األداء يتم  ارة بحساب نتائج التشغيل للقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقةتقوم اإلد

بعض النواحي تقاس بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية في  تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية التي في

 تتكبدها المهام المركزية يتم إدارتها على أساس مجموعة وال تخصص لقطاعات التشغيل. لية. التكاليف التيالقوائم الما

  

إن النقد واألرصدة لدى البنك المركزي العُماني وشهادة الودائع والمستحق من البنوك والممتلكات والمعدات واألصول األخرى هي أصول 

٪ أو أكثر من إجمالي إيرادات البنك 10مالت مع عميل خارجي واحد أو الطرف المقابل تصل إلى غير مخصصة. ال توجد إيرادات من المعا

 .2020 أو 2021 في
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 )تابع(المعلومات القطاعية  36

 

الخدمات  

البنكية 

 لألفراد

الخدمات 

البنكية 

 أخرى  الخزينة للشركات

الخدمات 

المصرفية 

 الموحدة اإلجمالي اإلسالمية

 2021 مارس 31

ألف لاير 

 ُعماني

 ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

 ألف لاير 

 ُعماني
       
       

 15,938 - 386 2,333 6,072 7,147 صافي إيرادات الفوائد

 4,252 5011 - - - - صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

 6,528 1,073 - 470 2,005 2,221 إيرادات تشغيلية أخرى 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 26,718 6,084 386 2,803 8,077 9,368 إجمالي اإليرادات التشغيلية

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
       

مصاريف تشغيلية )بما فيها 

 (16,840) (4,278) - (822) (4,816) (6,924) االستهالك(

صافي الخسائر الناتجة عن االنخفاض 

 (6,266) (505) - (45) (4,991) (725) في قيمة األصول المالية

 (289) - (289) - - - مصاريف الضريبة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 3,323 1,301 97 1,936 (1,730) 1,719 الفترةربح / )خسارة( 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 3,301,867 898,393 100,978 366,711 1,218,129 717,656 األصول

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 2,867,147 796,436 66,335 32,647 1,202,346 769,383 االلتزامات

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (113,327) (31,131) - (220) (66,541) (13,435) ةمخصص االنخفاض في القيم

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية

 )غير مدققة( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

52 

 )تابع(المعلومات القطاعية  36

 

الخدمات  

البنكية 

 لألفراد

الخدمات 

البنكية 

 الشركة األم اإلجمالي أخرى  الخزينة للشركات

 2021مارس  31

ألف لاير 

 ُعماني

 ألف لاير 

 مانيعُ 

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

      
      

  15,938  386  2,333  6,072  7,147 صافي إيرادات الفوائد

    -    -    -    -    - صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

  4,696    -  470  2,005  2,221 إيرادات تشغيلية أخرى 

 ────── ────── ────── ────── ────── 

  20,634  386  2,803  8,077  9,368 إجمالي اإليرادات التشغيلية

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
      

 (12,562)    - (822) (4,816) (6,924) مصاريف تشغيلية )بما فيها االستهالك(

صافي الخسائر الناتجة عن االنخفاض في قيمة األصول 

 (5,761)    - (45) (4,991) (725) المالية

 (289) (289)    -    -    - مصاريف الضريبة

 ────── ────── ────── ────── ────── 

  2,022  97  1,936 (1,730)  1,719 الفترةربح / )خسارة( 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  2,504,113  94,473  473,855  1,218,129  717,656 األصول

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  2,070,711  66,335  32,647  1,202,346  769,383 االلتزامات

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (80,196)    - (220) (66,541) (13,435) مخصص االنخفاض في القيمة

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية

 )غير مدققة( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

53 

 )تابع(قطاعية المعلومات ال 36

 

الخدمات  

البنكية 

 لألفراد

الخدمات 

البنكية 

 أخرى  الخزينة للشركات

الخدمات 

المصرفية 

 الشركة األم اإلجمالي اإلسالمية

 2020مارس  31

ألف لاير 

 ُعماني

 ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

 ألف لاير 

 ُعماني
       
       

  19,143  -  1,457   2,190   7,889   7,607  صافي إيرادات الفوائد

  937   937  - - - - صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

  4,459     -   48   820   2,047   1,544  إيرادات تشغيلية أخرى 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

  24,539   937   1,504   3,010   9,936   9,151  غيليةإجمالي اإليرادات التش

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
       

 (13,593)  (479)  (43)  (771)  (4,748)  (7,552)  مصاريف تشغيلية )بما فيها االستهالك(

صافي الخسائر الناتجة عن االنخفاض 

 (3,937)  (123)     -     -  (3,440)  (374)  في قيمة األصول المالية

 (1,351)     -  (1,351)     -     -     -  مصاريف الضريبة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

  5,658   335   109   2,239   1,749   1,226  الفترةربح / )خسارة( 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  2,569,490  174,288   103,708   412,093   1,156,936  722,465  األصول

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  2,210,018  155,538  (41,184)   204,234   1,185,242  706,188  االلتزامات

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (57,680)  (3,217)     -  (354)  (44,953)  (9,156)  مخصص االنخفاض في القيمة

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 المقارنة األرقام 37

 

على صافي أن تؤثر إعادة التصنيف  ليس من شأن عمليةللفترة الحالية.  لتتوافق مع العرض المتبعإعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة  تتم

ً الربح أو حقوق المساهمين المعلنة   .سابقا
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