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 الميزانية العمومية المرحلية المكثفة)غير المدققة(

 2021يونيو  30كما في 

     

 مدققة

  30/06/2021 2020/06/30 2020/12/31 

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  إيضاح األصول

     

 216,126 299,345 306,423 3 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 94,716 121,159 86,592 4 صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  

 2,887,862 2,825,992 2,970,036 5 للعمالءصافي القروض و السلف و االنشطة التمويلية 

 318,534 317,592 348,321 6 استثمارات مالية

 62,568 64,364 60,963 7 الممتلكات والمعدات 

 52,845 58,458 51,029 8 األصول األخرى

 3,632,651   3,686,910 3,823,364  إجمالي األصول 

  

     االلتزامات

     

 288,723 241,601 337,895 9 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  

 2,527,179 2,631,145 2,661,311 10 ايداعات العمالء و حسابات االستثمارات غير المقيدة

 192,500 192,500 192,500 11 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو

 84,448 83,216 75,822 12 االلتزامات األخرى

 9,568 9,098 10,490 13 الضرائب

 3,102,418 3,157,560 3,278,018  مجموع اإللتزامات

  

     حقوق المساهمين

     

 162,595 162,595 162,595  رأس المال

 34,465 34,465 34,465  عالوة إصدار أسهم

 54,198 54,198 54,198  اإلحتياطي القانوني

 1,564 1,170 5,014 14 اإلحتياطات األخرى 

 161,911 161,422 173,574  األرباح المحتجزة

 414,733 413,850 429,846  إجمالي حقوق المساهمين

 115,500 115,500 115,500 15  سندات دائمة 1المستوى 

 530,233 529,350 545,346  مجموع حقوق الملكية

 3,632,651 3,686,910 3,823,364  وحقوق المساهمين إجمالي االلتزامات

  

 

 بناءا على قرار مجلس اإلدارة. 2021 يوليو 29البيانات المالية المرحلية المكثفة اعتمدت لإلصدار في 
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   الرئيس التنفيذي                                                                                                                              رئيس مجلس اإلدارة      

 

 

 جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثف 33إلى  1تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من 
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 المرحلي المكثف )غير المدقق(بيان الدخل 

  2021يونيو  30 للفترة المنتهية في

 المنتهية فيأشهر  الثالثة اشهر المنتهية فيلستة ا                                                                        

  يونيو 30  يونيو 30  

 2020 2021 2020 1202 إيضاح 

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير   

      

 41,081 41,367 81,699 81,676 17 إيرادات الفوائد

 (19,288) (19,520) (38,567) (38,676) 18 مصروفات الفوائد

 21,793 21,847 43,132 43,000  صافي إيرادات الفوائد

      

 2,192 2,426 4,368 4,815  ايرادات من أنشطة التمويل واالستثمار االسالمية

 (1,152) (1,357) (2,314) (2,781)  ناقص :حصة أصحاب ودائع االستثمار المطلق من الربح

 1,040 1,069 2,054 2,034  صافي ايرادات التمويل االسالمي وانشطة االستثمار

      

صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من األنشطه 

 االستثمارية والتمويل األسالمي
 

45,034 45,186 22,916 22,833 

      

 5,858 8,262 14,247 17,284 19 إيرادات التشغيل األخرى

 28,691 31,178 59,433 62,318  إيرادات التشغيل

 

 مصروفات التشغيل

 

    

 (10,151) (9,061) (19,381) (19,526)  تكاليف الموظفين

 (4,955) (4,892) (9,676) (8,926) 20 مصروفات التشغيل األخرى

 (1,652) (1,569) (3,246) (3,144) 7 االستهالك 

 (16,758) (15,522) (32,303) (31,596)  مجموع مصروفات التشغيل

      

الربح من العمليات قبل المخصصات واإلستردادات 

 والضرائب 

 

30,722 27,130 15,656 11,933 

      

  (5,752) (5,312)  (9,368) (12,241)  صافي مجموع مخصص الخسائر  

      

 6,181 10,344 17,762 18,481  األرباح قبل الضرائب

      

 (934) (1,591)  (2,737) (2,834) 12 الضريبة

  صافي ربح الفترة
15,647 15,025 8,753 5,247 

       مصروفات الشاملة االخرى

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحًقا في الربح أو 

 الخسارة

 

    

مكاسب / )خسائر( إعادة التقييم على أدوات حقوق الملكية 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

3,136 (5,651) 2,937 1,714 

      البنود التي سيتم إعادة تصنيفها الحًقا في الربح أو الخسارة

 (291) (183) 609 (232)  أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

األثر الضريبي للنتائج الصافية على االستثمارات المالية ل 

FVOCI / AFS 

 
151 (362) 68 836 

 2,259 2,822 (5,404) 3,055  مصروفات الشاملة االخرى

 7,506 11,575 9,621 18,702  مجموع االيرادات الشاملة االخرى

  العائد السنوي للسهم

 العائد االساسي والمخفض الرباح المساهمين للسنة  
 

0.007 0.006 0.003 0.000 
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 يونيو 30السته أشهر المنتهية في  بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة )غير المدققة(

 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

  

 إيضاح

2120 2020 

 ألف لاير  ألف لاير   

    التشغيليةاألنشطة 

  17,762 18,481  الضريبة للفترة الربح قبل

    التعديالت للبنود التالية : 

  3,246 3,144 7 اإلستهالك

  9,769 12,112  )صافي( مخصص خسائر اإلئتمان 

 (401) 129  االسثمارات/قروض البنك –)صافي( مخصص خسائر اإلئتمان 

 (5) (787)  الربح من بيع االصول الثابتة

  371 (102)  بيع االستثمارات من خسائر 

 (46) (325)   القيمة المطفاة الصدار/خصم السندات

 (2) -  فروقات تحويل العملة األجنبية

 (1,488) (1,082)  توزيعات االرباح

  29,206 31,570  أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيليه 

    

  9,359 4,619  المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال 

 (13,477) 78,712  المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  

 (34,204) (94,286)  القروض والسلفيات إلى العمالء

 (17,712) 1,816  األصول األخرى 

  99,627 134,132  ودائع العمالء

  13,397 (8,626)  األخرىاإللتزامات 

  86,196 147,937  العمليات   فيالنقدية المستخدمة من /

 (7,091) (1,942)  الضرائب المدفوعه

  79,105 145,995  االنشطة التشغيلية صافي النقدية المستخدمة من

    

    األنشطة اإلستثمارية 

 (39,197) (38,105)  شراء استثمارات 

  8,100 11,955  المتحصل من بيع استثمارات 

 (2,567) (1,686) 7 شراء الممتلكات والمعدات

  7 934  المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات

  1,488 1,082 19 األرباح إيرادات توزيعات

 (32,169) (25,820)  صافي النقدية المستخدمة في االنشطة اإلستثمارية

    

    

    التمويليةاألنشطة 

 (27,316) -  توزيعات األرباح المدفوعة

 - 115,500  حصل من المسنوى االول من راس المالتالم

 - (115,500)   (tier1المستوى االول ) من  المسترد

 (4,548) (3,842)  االرباح من سندات الطبقة االولى 

 (31,864) (3,842)  صافي النقدية المستخدمة في  األنشطة التمويلية

    

  15,072 116,333  من النقد و ما في حكم النقد  الزيادة/النقصان

  261,314 125,012  النقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة

  276,386 241,345  النقد و ما في حكم النقد  في نهاية الفترة

    

    الممثلة في:

  298,845 305,923 3 نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية

  95,942 73,117  )شهرا 3مستحق خالل ( مستحق من البنوك

 (118,401) (137,695)  )شهرا 3مستحق خالل (مستحق إلى البنوك 

  241,345 276,386  
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المكثف

 )غير المدقق( 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 
 

 
 )ألف لاير عماني(

 

 

 رأس
 المال

 

 عالوة
 إصدار أسهم

 

احتياطي 
 قانوني

 

احتياطيات 
أخرى غير قابلة 

 للتوزيع
 

 توزيعات 
 ُمقترحة

 

 أرباح
 محتجزة

 1المستوى  المجموع
 سندات دائمة

 المجموع

 530,233 115,500 414,733 161,911 - 1,564  54,198  34,465 162,595 2021 يناير 1الرصيد في 
 15,647 - 15,647 15,647 - -    -     -  - صافي الربح للفترة 

 3,055 - 3,055 - - 3,055 - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
صافي المكاسب من عدم االعتراف 
بالموجودات المالية المقاسة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 )بعد خصم الضريبة(

- - - - - 

253 253 

- 

253 

 - - - (395) - 395 - - -  محول إلى أرباح محتجزة

 (3,842) - (3,842) (3,842) - - - - -  السندات الدائمة 1دفع الفوائد من الطبقة 

 545,346 115,500 429,846 173,574 - 5,014  54,198 34,465 162,595 2021يونيو  30الرصيد في 

           
 552,203 115,500 436,703 158,893 27,316 (764) 54,198 34,465 162,595 2020يناير 1الرصيد في 

 15,025  15,025 15,025 - - - - - صافي الربح للفترة

 (5,404) - (5,404) - - (5,404) - - -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
صافي المكاسب من عدم االعتراف 
بالموجودات المالية المقاسة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 )بعد خصم الضريبة(

- - - - - (610) (610)  (610) 

 (27,316)  (27,316) - 27,316 - - - - االرباح المدفوعة خالل الفترة

 (4,548)  (4,548) (4,548) - - - - - مدفوعات السندات الدائمة للمستوى االول 
 - - - (7,338) - 7,338 - - - محول الى احتياطي انخفاض القيمة

 529,350  115,500  413,850 161,422 - 1,170 54,198  34,465  162,595 2020  مارس 31الرصيد كما في 

 

 

 529,350 115,500 413,850 161,422 - 1,170 54,198  34,465   162,595  2020مارس  1الرصيد في 

 3,123 - 3,123 3,123 - - -    -     -  صافي الربح للفترة 

 2,693 - 2,693 - - 2,693 -    -     -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

صافي المكاسب من عدم االعتراف 
 بالموجودات المالية
    -     -  خالل الدخل الشامل 

- - - (385) (385) - (385) 

 - - - 480 - (480) -    -     -   محول إلى أرباح محتجزة

 (4,548) - (4,548) (4,548)  - - -    -    -  السندات الدائمة 1دفع الفوائد من الطبقة 

 - - - 1,819 - (1,819) - - - محول إلى إحتياطي انخفاض القيمة

 530,233 115,500 414,733 161,911 - 1,564 54,198  34,465  162,595 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 

تتم التحويالت إلى االحتياطي القانوني وإحتياطي *  األموال الثانوية على أساس سنوي  

 جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثفة. 33إلى  1تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من 
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  المكثفةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 2021يونيو  30كما في 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية    1

 

كشركة مساهمة ويعمل في الخدمات المصرفية لألفراد  1973أسس بنك عمان الوطني ش.م.ع.ع )"البنك الوطني العماني" ، "البنك"( في سلطنة عمان في عام  

داخل سلطنة عمان والفرووع الخارجية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر. في سلطنة عمان ، يعمل البنك والجملة واالستثمار والخدمات المصرفية اإلسالمية 

لعربية المتحدة بموجب ترخيص بنكي صادر عن البنك المركزي العماني وهو مشمول بخطة تأمين الودائع الخاصة به ، في حين تعمل الفروع في دولة اإلمارات ا

، روي ،  751ص مصرفية تجارية تمنحها البنوك المركزية المعنية. يقع المقر الرئيسي للبنك في العذيبة ، وعنوانه المسجل للبنك هو ص.ب ومصر بموجب تراخي

 لبورصة األيرلندية.في ا 1-، مسقط ، سلطنة عمان. لدى البنك قائمة أساسية في سوق مسقط لألوراق المالية يتم سرد سنداتها وأدوات رأس المال أ 112الرمز البريدي 

 .)موظف1,573  -2020ديسمبر  31موظف و 1,578 – 2020يونيو  30 (2021يونيو  30موظف كما في  1,482 يعمل لدى البنك  

 

  

 السياسات المحاسبية الهامة    2

   

"التقارير المالية المرحلية" ومتطلبات اإلفصاح ذات الصلة لهيئة السوق ،  34تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للبنك وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

لمالية السنوية للسنة المنتهية في المالية. تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات ا

  2020ديسمبر  31

تقارير المالية. ات المالية المرحلية المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة المعدة وفقًا للمعايير الدولية للال تحتوي البيان

ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  ال تشير بالضرورة إلى النتائج التي يمكن توقعها 2021يونيو  30باإلضافة إلى ذلك ، فإن نتائج األشهر الثالثة المنتهية في 

2021 

بخالف ذلك. فيما يلي العمالت  لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المكثفة بالريال العماني، مع تقريبها إلى أقرب ألف صحيح، إال في الحاالت التي تمت اإلشارة

 المستخدمة في عمليات البنك: 

  الريال العماني    سلطنة عمان 

  الدرهم اإلماراتي                اإلمارات العربية المتحدة 

  الدوالر األمريكي   جمهورية مصر العربية 

صة بالملكية الحرة وقياس األدوات يتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ، وتعديلها لتشمل إعادة تقييم األراضي والمباني الخا

 بالقيمة العادلة. لمالية المشتقة واألسهم واالستثمارات القابلة لالستهالك ، إما من خالل حساب األرباح والخسائر أو من خالل اإليرادات الشاملة األخرىا

ات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة أن تقوم اإلدارة بعمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياس

 (.33والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات )إيضاح 

يلي لم ينتج عنه تغييرات في ما تم تطبيق التعديالت التالية على المعايير واألطر الحالية من قبل البنك في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. إن تطبيق 

 صافي الربح أو حقوق الملكية للبنك المعلن عنها سابقًا.

 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية  39، ومعايير المحاسبة الدولية  9)تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2المرحلة  -إصالح معيار سعر الفائدة 

 4للتقارير المالية  ، والمعيار الدولي

 2021يناير  1(. يطبق اعتبارا من 16والمعيار الدولي للتقارير المالية 

 
 إصالح معيار سعر الفائدة:

 
"( ، دوًرا مهًما في األسواق المالية العالمية ، حيث LIBOR"( ، مثل السعر المعروض بين البنوك في لندن )"IBORتلعب األسعار المعروضة بين البنوك )"

 تعمل كمعدالت مرجعية للمشتقات والقروض واألوراق المالية ، وكمعايير في تقييم الخدمات المالية االدوات.

 
في السنوات األخيرة إلى دفع المنظمين والبنوك المركزية والمشاركين في السوق إلى العمل من أجل االنتقال  IBORأدى عدم اليقين الذي يحيط بسالمة معدالت 

"( وأوصت مجموعات العمل التي يقودها السوق في الواليات القضائية ذات الصلة ببديل معدالت مرجعية RFRجعية بديلة خالية من المخاطر )"إلى معدالت مر

يناير  1بعد  IBORمعايير ستقبل خالية من المخاطر ، والتي يتم اعتمادها تدريجياً. أدى التقدم المحرز في االنتقال إلى هذه المعايير الجديدة إلى عدم يقين كبير في م

2022 

. 

 ديسمبر. 31"( بعد IBORمن المتوقع إيقاف غالبية أسعار ليبور وأسعار العروض األخرى بين البنوك )"

 2023 يونيو 30"( ، باستثناء بعض معدالت ليبور بالدوالر األمريكي ، قد يتم تأخير التوقف حتى ARRواستبداله ببعض األسعار المرجعية البديلة )" 2021
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 
 

 

 البنك لمخاطر مختلفة. تشمل هذه المخاطر على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: IBORيعّرض إصالح 

 

 حداث إصالح إجراء المخاطر الناشئة عن المناقشات مع العمالء واألطراف المقابلة في السوق بسبب التعديالت المطلوبة على العقود الحالية الالزمة إل

IBOR ؛ 

  المخاطر المالية التي يتعرض لها البنك وعمالئه بسبب تعطل األسواق بسبب إصالحIBOR .مما أدى إلى حدوث خسائر مالية 

 طر التسعير من النقص المحتمل لمعلومات السوق إذا انخفضت السيولة في مخاIBORs  وأصبحتRFRs غير سائلة وغير قابلة للرصد ؛ 

  مخاطر التشغيل الناشئة عن التغييرات في أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات بالبنك ، وكذلك مخاطر تعطل المدفوعات في حالة توقفIBOR  عن

 التوفر ؛

 ارير ر المحاسبية في حالة فشل عالقات التحوط الخاصة بالبنك ومن التقلبات غير التمثيلية في بيان الدخل حيث تتحول األدوات المالية إلى تقالمخاط

RFR. 

 
 تعديالت المرحلة الثانية -إصالح معيار سعر الفائدة 

 
تعديالت المرحلة الثانية التي تتناول القضايا التي قد تؤثر على التقارير المالية نتيجة  -، قام البنك بتنفيذ إصالح معيار سعر الفائدة  2021يناير  1اعتباًرا من 

ر سعر الفائدة بسعر مرجعي إلصالح معيار سعر الفائدة ، بما في ذلك آثار التغييرات على التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط. الناشئة عن استبدال معيا

، والمعايير الدولية للتقارير  39، ومعايير المحاسبة الدولية  9إعفاًء عمليًا من بعض المتطلبات الواردة في المعايير الدولية للتقارير المالية بديل. توفر التعديالت 

 تحديد.المتعلقة بالتغييرات في أساس ال 16، والمعايير الدولية للتقارير المالية  4، والمعايير الدولية للتقارير المالية  7المالية 

 التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية والمطلوبات المالية ومطلوبات اإليجار ومحاسبة التحوط.

 
عدل الذي يتطلبه إصالح معيار م تتطلب التعديالت أن تقوم المنشأة بالمحاسبة عن التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو االلتزام المالي

 بات محاسبة التحوط.الفائدة عن طريق تحديث معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو االلتزام المالي. باإلضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر استثناءات معينة لمتطل

 
ت والمطلوبات المالية غير المشتقة المرتبطة يجري البنك مناقشات مع األطراف المقابلة فيما يتعلق بالتعرض للتدفقات النقدية وتحوطات القيمة العادلة والموجودا

. تدير اإلدارة مشروًعا بشأن األنشطة االنتقالية للبنك واستعداده العتماد معدالت مرجعية بديلة 2021بالسعر المعتمد بين البنوك والذي يستحق ما بعد عام 

 لمخاطر الناتجة عن االنتقال.واالستمرار في التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم انتقال منظم وتخفيف ا

 

 

 

 

 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية    3

 

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

       ألف لاير        ألف لاير         ألف لاير  

    

 38,921 45,538 39,013 النقدية

 20,000 48,000 135,000 اذون الخزانة لدى البنك المركزية

 3,669 11,006 - شهادات إيداع لدى البنوك المركزية

 153,036 194,301 131,910 األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية

      215,626 298,845 305,923 النقد وما في حكم النقد

      500 500 500 رأس المال لدى البنك المركزي العماني وديعة

 216,126 299,345 306,423 النقد واالرصدة لدى البنوك المركزية

    

 

 30لاير ُعماني ) 500.000 أرصدة لدى البنك المركزي العُماني بمبلغ 2021يونيو  30يتضمن النقد وأرصدة لدى البنك المركزي كما في  (1)

 لاير عماني( كوديعة رأسمالية. ال يمكن سحبها دون موافقة البنك المركزي العماني.  500.000 – 2020يونيو 

٪ من إجمالي ودائع العمالء 3هو  2021يونيو  30الحد األدنى لالحتياطي النقدي الذي سيتم االحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني اعتباراً من  (2)

 ٪ من جميع الودائع األخرى.ن الودائع ألجل و ٪ م1وبالنسبة لبنك اإلمارات المركزي، هو 

  صدة لدى البنوك المركزية ليست جوهرية وبالتالي لم يقم البنك بإجراء أية تعديالت خسائر اإلئتمان المتوقعة على النقدية واألر (3)
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 

 

 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال )صافي( .4

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 14,823 17,903 11,165 القروض والسلفيات للبنوك 

 27,640 12,892 16,747 إيداعات لدى البنوك 

 52,340 90,484 58,750 أرصده تحت الطلب 

 94,803 121,279 86,662 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  

 (87) (120) (70) ناقصا: مخصص خسائر القروض

 94,716 121,159 86,592 صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

    

 الستة أشهر المنتهية 

30/06/2021 

 الستة أشهر المنتهية

30/06/2020 

 االشهر المنتهية 12

31/12/2020 

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  

    

 471 471 87 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 (384) (351) (17) المفرج عنها/المقدم خالل الفترة/السنه

 87 120 70 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

    

 

 

 

 القروض والسلفيات للعمالء )صافي(  5

 

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 
 ألف لاير ألف لاير ألف لاير

    

 93,793 98,236 94,918 حسابات السحب على المكشوف

 1,396,881 1,362,451 1,384,298 القروض الشخصية

 1,553,080 1,494,342 1,659,230 قروض أخرى

 3,043,754 2,955,029 3,138,446 إجمالي القروض والسلفيات

 (155,892) (129,037) (168,410) ناقصاً: بدل خسائر االئتمان

 2,887,862 2,825,992 2,970,036 القروض والسلفياتصافي 

 

 31مليون لاير /   113– 2020مارس  30)2021يونيو  30مليون لاير مستحق من أطراف ذات عالقة في  142يتضمن إجمالي القروض والسلفيات مبلغ وقدره 

 مليون لاير(. 121 -2020ديسمبر 

 

 السلفيات المذكورو في مخصصات خسائر االئتمان والفوائد المحفوظة موضحة أدناة :حركة مخصص االنخفاض في قيمة القروض و 

 

 

 

 

 

 

 

 االشهر المنتهية 12

31/12/2020 

 الستة أشهر المنتهية

30/06/2020 

 الستة أشهر المنتهية

30/06/2021 

 

  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير 

  في بداية السنة الرصيد 155,892   118,289 118,289

 خالل السنة المخصص 17,670 15,188 46,403

 الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة انتفت (1,681) (1,668) (3,328)

 خالل السنة المشطوب (3,471) (2,772) (5,472)

 الرصيد في نهاية السنة       168,410                     129,037                     155,892



 
 

  

-10- 

 

  حول البيانات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات 

 2021يونيو  30كما في 

 

 

 مخصص خسائر القروض

 

 

مليون   3.07 - 2020 يونيو 30مليون لاير عماني )  3.64بمبلغ  2021يونيو  30يتضمن استرداد / تحرير خالل الفترة / السنة استرداد الفوائد المحجوزة في 

 مليون لاير عماني( 6.67 - 2020 ديسمبر 30لاير عماني و 

 

ديسمبر  31مليون لاير عماني و  0.4 - 2020يونيو  30مليون لاير عماني ) 0.7يتضمن استرداد / تحرير خالل الفترة / السنة استرداد الفوائد المحجوزة بمبلغ 

 مليون لاير عماني(. 0.9 - 2020

 

زمنية متفق عليها ، وبعضها بأسعار ثابتة وغيرها بسعر فائدة يعاد تسعيره قبل االستحقاق. تظهر الفوائد تتطلب جميع القروض والسلف دفع الفائدة على أساس فترات 

 التعاقدية المحتفظ بها واستردادها ضمن صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي في قائمة الدخل الشامل المرحلي المكثف

 
ديسمبر  31مليون و  168  2021 يونيو 30مليون لاير )  174 القروض والسلف والتي فائدتها مستحقة أو فوائدها محجوزه بلغت بمبلغ  2021يونيو  30كما في 

 .(مليون   169- 2020
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 

 

  االستثمارات المالية - 6

القيمة الدفترية  

 العادلة

القيمة الدفترية 

 العادلة

القيمة الدفترية 

 العادلة

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع 

بالقيمة العادلة من خالل الربح  إستثمارات مدرجة
 والخسارة

   

    

 474 4,519 537 عمان -االستثمارات المدرجة 

 398 357 351 أجنبية –االستثمارات المدرجة 

 2,683 2,344 2,430 االستثمارات غير المدرجة

بالقيمة العادلة من خالل الربح  مجموع إستثمارات مدرجة

 والخسارة
3,318 7,220 3,555 

 

 
القيمة الدفترية  

 العادلة

القيمة الدفترية 

 العادلة

القيمة الدفترية 

 العادلة

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع 

دخل إستثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل ال
 الشامل اآلخر 

   

    

 14,526 12,107 15,612 عمان -االستثمارات المدرجة 

 18,218 16,061 19,722 أجنبية –االستثمارات المدرجة 

 324 310 324 المدرجةاالستثمارات غير 

دخل ة العادلة من خالل البالقيم مجموع إستثمارات مدرجة

 الشامل االخر
35,658 28,478 33,068 

 

 
القيمة الدفترية  

 العادلة

القيمة الدفترية 

 العادلة

القيمة الدفترية 

 العادلة

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع 

    بالقيمة العادلة من خالل دخل المقاسةأدوات الديون 

    

 3,917 3,603 4,065 عمان – سندات التنمية الحكومية

دوات أ -آخر شامل  دخلمجموع بالقيمة العادلة من خالل 

 الديون
4,065 3,603 3,917 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 

 االستثمارات المالية )يتبع( - 6

 

القيمة الدفترية  

 العادلة

القيمة الدفترية 

 العادلة

القيمة الدفترية 

 العادلة

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع 

    المطفأةتكلفه الب المقاسالستثمار ا 

 241,077 246,852 272,074 مية عمانالتنمية الحكوسندات 

 16,417 10,481 16,428 عمان الصكوك الحكومية

 16,077 16,621 17,242 اإلستثمارات المدرجة عمان

 4,741 4,794 - مية أجنبيةسندات التنمية الحكو

 278,312 278,748 305,744 مجموع القيمة المطفأة

    

 318,852 318,049 348,785 الماليةمجموع اإلستثمارات 

 (318) (457) (464) ناقص : خسائرإنخفاض القيمة

 318,534 317,592 348,321 إجمالي االستثمارات المالية

 

 

 الحركة في مخصصات خسائر االئتمان لسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 والتكلفة المطفأة:

 

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  

    

 507 507 318 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 (189) (50) 146 المفرج عنها/المقدم خالل الفترة/السنه

 318 457 464 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

    

 

 تفاصيل االستثمارات الجوهرية

 القيمة العادلة للمحفظة االستثمارية للبنك  /من القيمة الدفترية %10االستثمارات التي تزيد عن فيما يلي نورد تفاصيل 

 

 التكلفة االمتالك 1202 يونيو 30

 ألف لاير عماني % 

 292,567 %84 سندات التنمية الحكومية

      2020 يونيو 30

 260,936 %82 سندات التنمية الحكومية

      2020 ديسمبر 30

 261,411 %82 سندات التنمية الحكومية
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 

 

 الممتلكات والمعدات  7

 

 

 تسوية القيمة الدفترية:

اراضي ومباني  

مملوكة للبنك 

  وتحسينات على

 أمالك مستأجرة

السيارات 

واألثــاث 

 والمعدات

 أعمال

 رأسماليه

 قيد التنفيذ 

 الحق

 لالستخدام

 االصول

 

 المجموع

 ألف ر,ع ألف ر,ع ألف ر,ع ألف ر,ع ألف ر,ع 

      

 62,568 3,146 1,240 12,330 45,852 بعد خصم اإلستهالك المتراكم 2021يناير  1الرصيد في 

 1,686 409 900 362 15 األضافات

 (147) - (20) (5) (122) المستبعدات

 - - (746) 724 22 المحول

 (3,144) (971) - (1,509) (664) االستهالك

 60,963 2,584 1,374 11,902 45,103 بعد خصم اإلستهالك المتراكم 2020ديسمبر  31الرصيد في 

      

 114,620 6,518 1,374 46,062 60,666 بالتكلفة

 (53,657) (3,934) - (34,160) (15,563) اإلستهالك المتراكم 

 60,963 2,584 1,374 11,902 45,103 2021يونيو  30صافي القيمة الدفترية في 

 

 

 

 65,047 3,406 1,017 13,709 46,915 بعد خصم اإلستهالك المتراكم 2020 ريناي 1الرصيد في 

 2,567 1,269 815 466 17 األضافات

 (2) - - (2) - المستبعدات

 - - (739) 508 231 المحول

 (2) - - - (2) فروقات تحويل العملة األجنبية 

 (3,246) (974) - (1,560) (712) االستهالك

 64,364 3,701 1,093 13,121 46,449 بعد خصم اإلستهالك المتراكم 2020يونيو  30الرصيد في 

      

 113,369 6,879 1,093 44,380 61,017 بالتكلفة

 (49,005) (3,178) - (31,259) (14,568) اإلستهالك المتراكم 

 64,364 3,701 1,093 13,121 46,449 2020يونيو  30صافي القيمة الدفترية في 

      

 62,568 3,146 1,240 12,330 45,852  2020ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 

، اختار البنك تغيير طريقة المحاسبة للمباني المصنفة كممتلكات ومعدات من نموذج إعادة التقييم إلى نموذج التكلفة الذي له  2020يناير  1اعتباًرا من            

. يرجى الرجوع 2020يو يون 30تأثير على االحتياطيات األخرى واألرباح المحتجزة ، دون أي تأثير على األرباح المعلنة ، الربع المقابل المنتهي في 

 .من البيانات المالية السنوية لمزيد من التفاصيل 2.7إلى إيضاح 
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 

 

 األصول األخرى     8

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

       ألف لاير  ألف لاير ألف لاير 

 25,956 28,298 26,942 فوائد مستحقة القبض وأخرى

 4,525 5,988 4,344 (30القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح 

 22,364 23,663 19,743 (12صافي مستحق العمالء مقابل أوراق القبول )إيضاح 

 - 509 - (13)إيضاح  ضرائب مؤجلة

 52,845 58,458 51,029 إجمالي االصول االخرى

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال        9  

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 ألف لاير ألف لاير ألف لاير 

    

 282,217  234,596            333,327 القروض

 6,506  7,005                 4,568 أرصدة أخرى

 337,895            241,601  288,723 

 

مليون لاير عماني مقترض بموجب اتفاقيات إعادة  48.8تشمل القروض 

 الشراء

 

  

   

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 ألف لاير ألف لاير ألف لاير ودائع العمالء    10

    

  862,055   936,742 1,051,488 الحسابات الجارية

 636,437   629,091 639,796 حسابات التوفير

  1,028,687   1,065,312 970,027 الودائع ألجل

 2,661,311  2,631,145   2,527,179  

  
 

 

 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو 11

 

مليون لاير عماني  192.5مليون دوالر أمريكي. كما في نهاية فترة التقرير ، لدى البنك إصدار بمبلغ  1,500أنشأ البنك برنامج سندات يورو متوسطة األجل بقيمة    

مدرجة في البورصة األيرلندية مليون دوالر أمريكي(. هذه السندات  500 -مليون لاير عماني  192.5 -م  2019ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي(. ) 500)

 وتخضع للقانون اإلنجليزي.
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 

 

 االلتزامات األخرى 12

 

 االشهر المنتهية 12

31/12/2020 

 الستة أشهر المنتهية

30/06/2020 

 الستة أشهر المنتهية

30/06/2021 

 

  ألف لاير ألف لاير ألف لاير

  في بداية السنة الرصيد 2,850 6,026         6,026             

 الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة انتفت 506 (370) (3,176)            

 الرصيد في نهاية السنة  3,356 5,656 2,850            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 ألف لاير ألف لاير       ألف لاير  

    

 53,200 46,166 47,044 فوائد مستحقة الدفع واخرى 

 2,139 2,741 1,722 ( 7 )اإليضاح التزامات اإليجار

 2,850 5,656 3,356  عالوات الخسائر االئتمانية للتزامات القروض والضمانات المالية

 3,879 4,990 3,746 (  29 القيمة العادلة السالبة للمشتقات )اإليضاح

 22,364 23,663 19,743 (8القبول ) اإليضاح  التزامات قيد 

 16 - 211 (12) اإليضاح  االلتزام الضريبي المؤجل

 75,822 83,216 84,448 
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  المرحلية المكثفة إيضاحات حول البيانات المالية

 2021يونيو  30كما في 

 

 

   الضرائب       13

 

 

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 ألف لاير ألف لاير       ألف لاير  

    بيان الدخل 

 3,700 2,971 2,870 السنة الحالية

 (40) (234) (36) تعديالت الضريبة المؤجلة

 2,834 2,737 3,660 

 

 ملزم بمصروفات ضريبية للدخل حسب النسب التالية:البنك 

 

      من الدخل الخاضع للضريبة %15  سلطنة عمان:

 من الدخل الخاضع للضريبة  %20 دولة اإلمارات العربية المتحدة:

 من  الدخل الخاضع للضريبة %22.5   مصر

 

ضريبة الدخل للسنةأدناه شرح للتسويات بين ضريبة الدخل حسب الربح المحاسبي و مصروف   

 

 

 

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    

 21,808 17,762  18,481 الربح المحاسبي                                                      

 3,271 2,664 2,772 الضريبة حسب النسبة المقررة في عمان

 988 413  86 مصروفات غير قابلة للخصم

 (1,506) (357) (146) إيرادات معفاة

 947 251 158 أخرى 

 2,870 2,971 3,700 

 

  .2013ديسمبر  31اإللتزامات الضريبية للبنك في سلطنة ُعمان قد تم ربطها حتى العام المنتهي في 

 

ريبية المعنية, إن إلتزام البنك بشأن إن الربوط الضريبية لعمليات جمهورية مصر العربية الخاصة بالضرائب المختلفة المطبقة هي في مراحل مختلفة من اإلكمال لدى السلطات الض

 .2020ديسمبر  31فرعه في أبو ظبي قد تم اإلتفاق عليه مع السلطات الضريبية حتى 

 

 

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    االلتزامات الضريبية 

    

    

 3,700 2,971  2,870 ضريبة  الدخل وضرائب أخرى – الفترة الحالية 

 5,974 6,127  7,620 ضريبة  الدخل وضرائب أخرى – السنوات السابقة

 (106) -  - ضريبة  الدخل وضرائب أخرى – أرباح محتجزة

 10,490  9,098 9,568 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 

 )يتبع( الضرائب     13

 

 األصول وإللتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بها

   

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة منسوبة للتالي:

 50 244  86 مخصصات فروقات التوقيت 

 (66) 265 (297) إستثمارات متوفرة للبيع 

 (211) 509 (16) 

 

 حركة األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة:

   

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة منسوبة للتالي:

 (332) (332) (16) الرصيد في بداية السنة 

 40 234 36 المكون خالل السنة

 276 607 (231) التاثير الضريبي للحركة في استثمارات

 (211) 509 (16) 

 

          

 

  اإلحتياطات األخرى  14

 
إحتياطي القيمة 

 العادلة

إحتياطي 

انخفاض 

 القيمة

 المجموع

 

 

 

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع

 1,564 10,580 (9,016) 2020يناير  1في 

صافي الحركة على القيمة العادلة من خالل استثمارات الدخل الشامل 

 األخرى
3,287 - 3,287 

 (232) - (232) الضريبي لصافي الحركة على القيمة العادلةاالثر 

 395 - 395 المحول إلى االرباح المحتجزة

 5,014 10,580 (5,566) 2021يونيو  30في 

 1,170 12,399 (11,229)  2020 يونيو 30في 

 1,564 10,580 (9,016) 2020ديسمبر  31في 

 

 

       

i.  ًلمتطلبات البنك المركزي العماني، حيث يكون االعتماد اإلجمالي على الحافظة والقواعد المحددة المحسوبة يمثل احتياطي انخفاض القيمة وفقا

، ويُنقل الفرق، بعد 9وفقاً لمعايير البنك المركزي العماني أعلى من بدل اضمحالل القيمة المحسوب بموجب المعايير الدولية لإلبالغ المالي

 ضمحالل القيمة كمخصصات من األرباح المحتجزةخصم أثر الضرائب، إلى احتياطي ا

 

 سندات دائمة 1المستوى     15

 

وغير مضمونة  األوراق المالية الدائمة من المستوى األول لرأس المال. تشكل األوراق المالية من الدرجة األولى التزامات مباشرة وغير مشروطة وتابعة يتبع البنك

التصننننننيف. األوراق المالية من الدرجة األولى ليس لها تاري   -: األدوات المالية 32وفقًا لمعيار المحاسنننننبة الدولي للبنك ويتم تصننننننيفها كحقوق ملكية 

بشننرط الحصننول  اسننتحقاق محدد أو نهائي. يمكن اسننتردادها من قبل البنك وفقًا لتقديره المطلق في أي تاري  دفع فائدة في أو بعد تاري  المكالمة األولى

 مسبقة من البنك المركزي العماني.على موافقة 

 

 تاريخ اإلصدار المبلغ المصدر   نسبة القسيمة
2021إبريل   (مليون لاير عماني 115.5مليون دوالر أمريكي ) 300 

 
سنوات 5٪ مع إعادة التعيين بعد 8معدل فائدة ثابت   
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 

 )يتبع( سندات دائمة 1المستوى  15

 

 
(1114والبنك المركزي العماني )ب.م  3تشكل هذه األوراق المالية جزًءا من الفئة االولى  لرأس مال البنك وتمتثل لوائح بازل   

 ونتيجة لذلك تم سدادها بالكامل. 2021إعادة استدعاء السندات التالية في مايو فعل البنك خيار 

 

 تاريخ اإلصدار  المصدر  المبلغ نسبة القسيمة
2015نوفمبر   (مليون لاير عماني 115.5مليون دوالر أمريكي ) 300 

 
سنوات 5٪ مع إعادة التعيين بعد 6.625معدل فائدة ثابت   

 
 

 

 

 االلتزامات االحتمالية الطارئة 16

    

 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020 

 لاير ألف ألف لاير ألف لاير 

    

   281,967 334,454 276,936 ضمانات

 38,940 55,250 50,384 اعتمادات مستندية

 176,623 198,571 179,689 التزام غير مسحوب على تقديم

 507,009 588,275 497,530 

 

ديسمبر  31مليون لاير عماني/    5.7  - 2020يونيو  30)  مليون لاير عماني   3.4إن مخصصات خسائر االئتمان لاللتزامات والضمانات المالية تبلغ 

 .12وهي مدرجة تحت المالحظة  مليون لاير عماني(   2,9 -2020

 

مليون لاير  6.95  -2020ديسننننننمبر  31مليون لاير عماني/   8.69 – 2020يونيو  30مليون لاير عماني )  5.93 تشننننننمل االلتزامات االحتمالية الطارئة مبلغ 

 ق بقروض متعثرة. عماني( تتعل

 

   إيرادات الفوائد 17

 

 

 

 

 

للستة اشهر 

 المنتهية في

30/06/2021 

للستة اشهر المنتهية 

 في

30/06/2020 

للثالثة اشهر 

 المنتهية في

30/06/2021 

للثالثة اشهر 

 المنتهية في

30/06/2020 

 

  ألف لاير ألف لاير ألف لاير ألف لاير 

      

  36,614 36,799 72,757 72,923 فوائد من العمالء

  483 147 1,552 296 فوائد من البنوك

ستثماراتفوائد من اإل  8,457 7,390 4,421 3,984  

 81,676 81,699 41,367 41,081  

  
 

  مصروفات الفوائد  18

  

 

للستة اشهر  

 المنتهية في

30/06/2021 

للستة اشهر المنتهية 

 في

30/06/2020 

اشهر للثالثة 

 المنتهية في

30/06/2021 

للثالثة اشهر 

 المنتهية في

30/06/2020 

 

  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  

      

  13,783 14,530 27,176 28,589 للعمالءفوائد 

لبنوكلفوائد    4,446 5,751 2,139 2,696  

  2,809 2,851 5,640 5,641 فوائد لسندات متوسطة االجل بعملة اليورو

 38,676 38,567 19,520 19,288  
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 

 

  إيرادات التشغيل األخرى    19

 

للستة اشهر  

 المنتهية في

30/06/2021 

للستة اشهر المنتهية 

 في

30/06/2020 

للثالثة اشهر 

 في المنتهية

30/06/2021 

للثالثة اشهر 

 المنتهية في

30/06/2020 

 

  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  

      

صافي أرباح من عمليات صرف العملة 

 األجنبية
3,054 3,936 1,505 1,808 

 

  2,548 4,688 6,494 10,187 الرسوم والعموالت

  380 132 (371) 102 خسارة في استثمارات التداول

  45 198 1,488 1,082 إيرادات توزيعات األرباح

  1,077 1,739 2,700 2,859 إيرادات متنوعة

 17,284 14,247 8,262 5,858  

  
 

 

 مصروفات الموظفين    20

 

 

للستة اشهر  

 المنتهية في

30/06/2021 

للستة اشهر 

 المنتهية في

30/06/2020 

للثالثة اشهر 

 المنتهية في

30/06/2021 

للثالثة اشهر 

 المنتهية في

30/06/2020 

 

  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  
    

  7,462 6,971 14,859 14,225 رواتب الموظفين 
  597 632 1,205 1,279 المساهمة في الضمان االجتماعي

  2,092 1,458 3,317 4,022 مصاريف الموظفين االخرى

 19,526 19,381 9,061 10,151  

   
 

 

  مصروفات التشغيل األخرى 21 

للستة اشهر  

 المنتهية في

30/06/2021 

للستة اشهر 

 المنتهية في

30/06/2020 

للثالثة اشهر 

 المنتهية في

30/06/2021 

للثالثة اشهر 

 المنتهية في

30/06/2020 

 

  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  
    

  949 1,001 2,057 1,963 مصروفات التأسيس
  3,937 3,724 7,478 6,672 مصروفات التشغيل والمصروفات اإلدارية

  69 167 141 291 أتعاب حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 8,926 9,676 4,892 4,955  
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 تصنيف وقياس األدوات المالية    22

 

 :2021يونيو  30واألحكام التنظيمية بموجب متطلبات البنك المركزي العماني كما في  9مقارنة أحكام انخفاض القيمة وفقًا لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 21.1 

 :2021يونيو  30رسوم انخفاض القيمة والمخصص المحتفظ بها 

 ألرقام بألف لاير عماني

   9وفق معيار التقرير المالي الدولي  وفق معايير البنك المركزي العماني 

 الفرق

 ال يتطلب 13,347 - خسارة إنخفاض القيمة محملة إلى الربح والخسارة

العماني / محتفظ  مخصصات مطلوبة وفق معايير البنك المركزي

9بها وفق معيار التقرير المالي الدولي   
184,932 172,300 (12,287) 

 ال يتطلب 5.54 - إجمالي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

 ال يتطلب 4.94 - صافي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

 

 :ومعايير البنك المركزي العماني 9رسم الخرائط أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  

 ألف لاير عماني    

تصنيف  تصنيف البنك المركزي العماني

معيار 

التقرير 

المالي 

  9الدولي 

مخصص البنك  إجمالي القيمة الدفترية 

 المركزي العماني

مخصص معيار 

التقرير المالي 

9الدولي   

الفرق بين البنك 

المركزي العماني 

ومعيار التقرير المالي 

9لدولي ا  

صافي القيمة وفق 

معيار التقرير 

  9المالي الدولي 

إحتياطي 

الفائدة وفق 

البنك 

المركزي 

  العماني

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

1المرحلة    2,312,840 28,358 9,215 19,143 2,303,625  -    

2المرحلة  معياري  178,072 5,781 9,455 (3,674) 168,617  -    

3المرحلة    - - - - -  -    

    -  2,472,242 15,469 18,670 34,139 2,490,912  مجموع فرعي

1المرحلة    - - - - -  -    

2المرحلة  إشارة خاصة  
473,632 4,753 29,947 (25,194) 443,685 

 -    

3المرحلة    - - - - -  -    

    -  443,685 (25,194) 29,947 4,753 473,632  مجموع فرعي

1المرحلة    - - - - - - 

2المرحلة  دون المعيار  - - - - - - 

3المرحلة    4,373 1,083 2,742 (1,620) 1,631 39 

 39 1,631 (1,620) 2,742 1,083 4,373  مجموع فرعي

1المرحلة    - - - - - - 

2المرحلة  مشكوك في  - - - - - - 

3المرحلة  تحصيلها   13,334 4,395 3,825 785 9,509 215 

 215 9,509 785 3,825 4,395 13,334  مجموع فرعي

1المرحلة    - - - - - - 

2المرحلة  خسارة  - - - - - - 

3المرحلة    156,195 120,762 113,226 27,082 42,969 19,546 

 19,546 42,969 27,082 113,226 120,762 156,195  مجموع فرعي

بنود أخرى  غير مغطاة وفق 

 تعميم البنك 

1المرحلة   
613,138 

 -    
1,145 (1,145) 611,993 

 -    

2المرحلة   977المركزي العماني ب م   

117,698 - 2,745 (2,745) 114,953 - 

3المرحلة  والتعليمات ذات الصلة  
- 

 -    
- - - 

 -    

    -  726,946 (3,890) 3,890    -  730,836  مجموع فرعي

        

1المرحلة    2,925,978 28,358 10,360 17,998 2,915,618 - 

2المرحلة  المجموع  769,402 10,534 42,147 (31,613) 727,255 - 

3المرحلة    173,902 126,240 119,793 26,247 54,109 19,800 

 19,800 3,696,982 12,632 172,300 165,132 3,869,282 اإلجمالي 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 

 تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(    22

 

 :2020يونيو  30واألحكام التنظيمية بموجب متطلبات البنك المركزي العماني كما في         9مقارنة أحكام انخفاض القيمة وفقًا لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  21.1 

 :2020يونيو  30رسوم انخفاض القيمة والمخصص المحتفظ بها في 

وفق معيار التقرير المالي  وفق معايير البنك المركزي العماني 

  9الدولي 

 

 الفرق

والخسارةخسارة إنخفاض القيمة محملة إلى الربح   ال يتطلب 9,682 - 

مخصصات مطلوبة وفق معايير البنك المركزي العماني / محتفظ بها وفق معيار التقرير المالي 

9الدولي   
147,733 135,270 (12,463) 

 ال يتطلب 5.69 - إجمالي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

 ال يتطلب 5.24 - صافي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

 

 :ومعايير البنك المركزي العماني 9رسم الخرائط أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 

تصنيف البنك المركزي 

 العماني

تصنيف معيار التقرير 

  9المالي الدولي 

إجمالي القيمة 

 الدفترية 

مخصص البنك 

المركزي 

 العماني

مخصص معيار 

التقرير المالي 

9الدولي   

البنك الفرق بين 

المركزي العماني 

ومعيار التقرير 
9المالي الدولي   

صافي القيمة وفق معيار 

  9التقرير المالي الدولي 

إحتياطي الفائدة وفق البنك 

  المركزي العماني

(1) (2) (3) (4) (5) (6(=)8(+)5)-

(4)  

(7(=)5)-(3)  (8) 

1المرحلة    2,247,980 28,291 11,263 17,028 2,236,717 - 

2المرحلة  معياري  147,283 5,076 9,108 (4,032) 138,175 - 

3المرحلة    - - - - - - 

    -  2,374,892 12,996 20,371 33,367 2,395,263  مجموع فرعي

        

1المرحلة    - - - - - - 

2المرحلة  إشارة خاصة  391,555 3,947 10,359 (6,412) 381,196  

3المرحلة    - - - - - - 

    -  381,196 (6,412) 10,359 3,947 391,555  مجموع فرعي

        

1المرحلة    - - - - - - 

2المرحلة  دون المعيار  - - - - - - 

3المرحلة    26,622 7,902 9,469 (1,206) 17,153 361 

 361 17,153 (1,206) 9,469 7,902 26,622  مجموع فرعي

        

1المرحلة    - - - - - - 

2المرحلة  مشكوك في  - - - - - - 

3المرحلة  تحصيلها   24,112 8,632 13,067 (3,743) 11,045 692 

 692 11,045 (3,743) 13,067 8,632 24,112  مجموع فرعي

        

1المرحلة    - - - - - - 

2المرحلة  خسارة  - - - - - - 

3المرحلة    117,477 79,770 75,771 17,061 41,706 13,062 

 13,062 41,706 17,061 75,771 79,770 117,477  مجموع فرعي

        

بنود أخرى  غير مغطاة 

 وفق تعميم البنك 

1المرحلة   
627,322 

- 
1,486 (1,486) 625,836 

- 

المركزي العماني ب م 

977  

2المرحلة   
144,218 

- 
4,747 (4,747) 139,471 

- 

3المرحلة  والتعليمات ذات الصلة  - - - - - - 

    -  765,307 (6,233) 6,233    -  771,540  مجموع فرعي

        

1المرحلة    2,875,302 28,291 12,749 15,542 2,862,553 - 

2المرحلة  المجموع  683,056 9,023 24,214 (15,191) 658,842 - 

3المرحلة    168,211 96,304 98,307 12,112 69,904 14,115 

 14,115 3,591,299 12,463 135,270 133,618 3,726,569 اإلجمالي 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 

 تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(    22

 

 :2021يونيو  30واألحكام التنظيمية بموجب متطلبات البنك المركزي العماني كما في  9مقارنة أحكام انخفاض القيمة وفقًا لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  21.2

 

 ألف لاير عماني                                                                                                                                            
أصول مصنفة 

وفق البنك 

 المركزي العماني

أصول مصنفة 

معيار التقرير 

  9المالي الدولي 

إجمالي القيمة 

 الدفترية 

مخصص البنك 

 المركزي العماني

مخصص معيار 

التقرير المالي الدولي 

9 

الفرق بين مخصص 

ماني البنك المركزي الع

ومخصص معيار التقرير 

9المالي الدولي   

صافي القيمة الدفترية 

وفق معيار التقرير 

  9المالي الدولي 

إحتياطي الفائدة وفق 

البنك المركزي 

  العماني

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

1المرحلة  مصنفة  - - - - - - 

2المرحلة  كمنتظمة  58,608 869 3,324 (2,455) 55,284 - 

3المرحلة    - - - - - - 

  مجموع فرعي
58,608 869 3,324 (2,455) 55,284 - 

  
      

1المرحلة    - - - - - - 

2المرحلة  مصنفة كمتعثرة  - - - - - - 

3المرحلة    36,415 33,165 28,532 9,017 7,883 4,384 

  مجموع فرعي
36,415 33,165 28,532 9,017 7,883 4,384 

  
      

1المرحلة    - - - - - - 

2المرحلة  المجموع  58,608 869 3,324 (2,455) 55,284 - 

3المرحلة    36,415 33,165 28,532 9,017 7,883 4,384 

 4,384 63,167 6,562 31,856 34,034 95,023 اإلجمالي 

 

 :2020يونيو  30واألحكام التنظيمية بموجب متطلبات البنك المركزي العماني كما في   9مقارنة أحكام انخفاض القيمة وفقًا لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  21.2

 

أصول مصنفة وفق 

البنك المركزي 

 العماني

أصول مصنفة 

معيار التقرير 

المالي الدولي 
9  

إجمالي القيمة 

 الدفترية 

مخصص البنك 

 المركزي العماني

مخصص معيار 

التقرير المالي الدولي 

9 

الفرق بين مخصص البنك 

المركزي العماني 

ومخصص معيار التقرير 
9المالي الدولي   

صافي القيمة الدفترية 

وفق معيار التقرير 

  9المالي الدولي 

إحتياطي الفائدة وفق 

البنك المركزي 

  العماني

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

1المرحلة  مصنفة  - - - - - (8) 

2المرحلة  كمنتظمة  41,950 732 5,152 (4,420) 36,798 - 

3المرحلة    - - - - - - 

 - 36,798 (4,420) 5,152 732 41,950  مجموع فرعي

       - 

1المرحلة    - - - - -  

كمتعثرةمصنفة  2المرحلة    
- - - - - 

- 

3المرحلة    37,911 18,311 17,637 3,044 20,274 - 

 2,370 20,274 3,044 17,637 18,311 37,911  مجموع فرعي

       2,370 

1المرحلة    - - - - -  

2المرحلة  المجموع  41,950 732 5,152 (4,420) 36,798 - 

3المرحلة    37,911 18,311 17,637 3,044 20,274 2,370 

 2,370 57,072 (1,376) 22,789 19,043 79,861 اإلجمالي 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30  في  للفترة المنتهية

 

 تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(    22

 

 2021يونيو  30الحركة في خسائر اإلئتمان المتوقعة كما في  21.3

 

1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة    المجموع 

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع  

التعرض للمخاطر الخاضع لخسائر اإلئتمان 

 المتوقعة

    

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -  2,312,839 651,704 173,903 3,138,446 

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -  343,010 5,775 - 348,785 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  389,311 117,698 - 507,009 

مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول  -

 مالية أخرى
86,662 - - 86,662 

 3,131,822 775,177 173,903 4,080,902 

2020 يناير 1الرصيد اإلفتتاحي كما في       

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -  11,840 31,626 112,426 155,892 

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -  318 - - 318 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  910 1,940 - 2,850 

مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول  -

 مالية أخرى
87 - - 87 

 13,155 33,566 112,426 159,147 

     صافي المحول بين المراحل

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -  (60) (1,446) 1,506 - 

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -  (118) 118 - - 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  - - - - 

مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول  -

 مالية أخرى
- - - - 

 (178) (1,328) 1,506 - 

     صافي المحمل للفترة 

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -  (2,565) 9,222 9,332 15,989 

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -  20 126 - 146 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  (55) 561 - 506 

مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول  -

 مالية أخرى

(17) - - 
(17) 

 (2,617) 9,909 9,332 16,624 

     المشطوب للفترة

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -  - - (3,471) (3,471) 

 - - (3,471) (3,471) 

2021يونيو  30الرصيد الختامي كما في      

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -  

9,215 39,402 119,793 168,410 

)الديون(أوراق مالية إستثمارية  -  220 244 - 464 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  855 2,501 - 3,356 

مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول  -

 مالية أخرى
70 - - 70 

 10,360 42,147 119,793 172,300 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 

 تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(    22

 

 2020يونيو  30الحركة في خسائر اإلئتمان المتوقعة كما في  21.3

 

1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة    المجموع 

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع  

     التعرض للمخاطر الخاضع لخسائر اإلئتمان المتوقعة

وأنشطة تمويل للعمالءقروض وسلف  -  2,247,980 538,838 168,211 2,955,029 

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -  318,049 - - 318,049 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  444,057 144,218 - 588,275 

مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى -  121,279 - - 121,279 

 3,131,365 683,056 168,211 3,982,632 

2019يناير  1الرصيد اإلفتتاحي كما في       

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -  12,395 17,445 88,449 118,289 

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -  507 - - 507 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  1,114 4,912 - 6,026 

المركزية وأصول مالية أخرىمستحق من بنوك والبنوك  -  471 - - 471 

 14,487 22,357 88,449 125,293 

     صافي المحول بين المراحل

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -  1,125 (6,862) 5,737 - 

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -  - - - - 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  277 (277) - - 

بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرىمستحق من  -  - - - - 

 1,402 (7,139) 5,737 - 

     صافي المحمل للفترة 

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -  (2,257) 8,884 6,893 13,520 

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -  (50) - - (50) 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  (482) 112 - (370) 

مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى -  (351) - - (351) 

 (3,140) 8,996 6,893 12,749 

     المشطوب للفترة

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -  - - (2,772) (2,772) 

 - - (2,772) (2,772) 

      2019سبتمبر  30الرصيد الختامي كما في 

تمويل للعمالءقروض وسلف وأنشطة  -  11,263 19,467 98,307 129,037 

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -  457 - - 457 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  909 4,747 - 5,656 

مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى -  120 - - 120 

 12,749 24,214 98,307 135,270 
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 )غير المدققة(  البيانات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حول 

 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 

 تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(    22

 

الستة أشهر  الحركة في إنخفاض قيمة خسائر األئتمان 21.4

 المنتهية

30/06/2021 

 الستة أشهر المنتهية

30/06/2020 

 الستة أشهر المنتهية

30/06/2021 

 الستة أشهر المنتهية

30/06/2020 

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  

     إسترجاع قيمة إنخفاض خسائر االئتمان:

 305 6 351 17 المستحق من البنوك

 (7,190) (5,975) (12,121) (14,028) القروض والسلف للعمالء

 19 (139) 50 (146) االستثمار

الماليةالضمانات   (506) 370 (564) 683 

 (6,183) (6,672) (11,350) (14,663) إجمالي

 69 646 1,289 992 المسترجع من مخصص خسائر اإلئتمان

 362 714 693 1,430 المسترجع من القروق والسلف المشطوبة

 431 1,360 1,982 2,422 إجمالي

 (5,752) (5,312) (9,368) (12,241) صافي خسائر إنخفاض القيمة

      

 

 

 العائد السنوي للسهم     32

     

 

 الستة أشهر المنتهية

30/06/2021  

الستة أشهر المنتهية 

30/06/2020  

الستة أشهر المنتهية 

30/06/2020  

الستة أشهر 

 المنتهية

30/06/202

0 

 ألف لاير ألف لاير ألف لاير ألف لاير  

    

  5,247  8,753  15,025  15,647 الربح قبل الضريبة 

الفوائد من سندات الطبقة االولىاناقص:  (3,842) (4,548) (3,842) (4,548) 

  699  4,911  10,477  11,805 الربح العائد للمساهمين

المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العامالمتوسط   1,625,946  1,625,946  1,625,946  1,625,946  

 0.000 0.003 0.006 0.007 ربحية السهم

  

 

 

 .ستهلم يتم تقديم أي رقم للعائد المخفف للسهم ، حيث أن البنك لم يصدر أي أدوات ، والتي سيكون لها تأثير على العائد على السهم عند ممار
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 

 

   االصول وااللتزاماتالفجوة بين      42

 

 -وعلى النحو التالي : BM955يتم اعداد الفجوة بين االصول وااللتتزامات بناء على تعميم البنك المركزي العماني رقم 

 

 2021يونيو  30 

 

 عدم التطابق االسهم والصناديق وااللتزامات الثانوية االصول االستحقاق 

 الف لاير الف لاير الف لاير 

    

 (37,032) 862,752 825,720 شهور  3 – 0

 (667,232) 1,004,092 336,860 اشهر 12 – 3

 (1,466) 917,414 915,948 سنوات 5 – 1

 705,730 1,039,106 1,744,836 سنوات  5اكثر من 

 - 3,823,364 3,823,364 المجموع

    

  2020يونيو  30

 

   

 عدم التطابق االسهم والصناديق وااللتزامات الثانوية االصول   االستحقاق

 الف لاير الف لاير الف لاير 

    

 (16,970) 802,315 785,345 شهور  3 – 0

 (503,315) 867,986 364,671 اشهر 12 – 3

 (160,870) 972,027 811,157 سنوات 5 – 1

 681,155 1,044,582 1,725,737 سنوات  5اكثر من 

 - 3,686,910 3,686,910 المجموع

 

 

 2020ديسمبر  31

 

 عدم التطابق االسهم والصناديق وااللتزامات الثانوية االصول االستحقاق   

 الف لاير الف لاير الف لاير 

    

 (45,138) 813,909 768,771 شهور  3 – 0

 (580,007) 876,050 296,043 اشهر 12 – 3

 (86,225) 974,270 888,045 سنوات 5 – 1

 711,370 968,422 1,679,792 سنوات  5اكثر من 

 - 3,632,651 3,632,651 المجموع
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 
  معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة 25

 

يتكون المساهمون  في سياق األعمال االعتيادية ، يجري البنك معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته و / أو المساهمين والشركات التي لهم مصلحة كبيرة فيها.

شمل اآلخرون أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والشركات الزميلة ٪ من رأس المال المدفوع ، وي10الرئيسيون من جميع المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 

 للمساهمين الرئيسيين والمديرين.

 

 30/06/2021 

----------------------------------------- 

30/06/2020 

----------------------------------------- 

 المجموع  أخرى مساهم رئيسي المجموع  أخرى  مساهم رئيسي 

ألف دوالر  

 أمريكي 

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي 

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

       

 121,307 121,307 - 141,901 141,901 - القروض والسلف

 80,492 55,375 25,117 44,806 42,027 2,779 ودائع العمالء

 218 - 218 2,278 - 2,278 المستحق من البنوك

 201 - 201 106 - 106 المستحق للبنوك

 14,137 13,074 1,063 11,222 10,146 1,076 خطابات مستندية، ضمانات وأوراق قبول 

 154,000 - 154,000 - - - تسهيالت إئتمانية متجددة حسب الطلب 

 2,272 - 2,272 2,294 - 2,294 اإلستثمارات

 

 

 الخسائر للسنة  المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:يتضمن األرباح أو 

 

 

 30/06/2021 

----------------------------------------- 

30/06/2020 

----------------------------------------- 

 المجموع  أخرى مساهم رئيسي المجموع  أخرى  مساهم رئيسي 

ألف دوالر  

 أمريكي 

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي 

ألف دوالر 

 أمريكي

ألف دوالر 

 أمريكي

       

 3,847 3,830 17 3,157 3,155 2  إيرادات الفوائد

 117 116 1 231 230 1 إيرادات العمولة 

 2,834 824 2,010 1,131 637 494 مصروفات الفوائد 

 298 298 - 146 146 - مصروفات أخرى 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 

 المساهمون  26

 

 

 % أو أكثر من رأس مال البنك كما يلي:  10كان المساهمين الذين يملكون   2020يونيو  30في 

 

   

باأللف عدد األسهم  

 سهم

النسبة المئوية 

 للتملك

  

   %34.90 567,452 البنك التجاري القطري 

   %14.74 239,734 مجموعة سهيل بهوان )القابضة( ش م م 

   %11.41 185,487 صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 

 

  بيان المركز المالي,النسبة المئوية للتملك محسوبة على أساس مجموع أسهم البنك الموجودة في تاري  

 
 كفاية رأس المال    27

 

 لقد تم إحتساب معدل مخاطر األصول وفقاً إلرشادات كفاية رأس المال الصادرة من بنك التسويات الدولية كما يلي:             

 

في  الستة أشهر المنتهية 

30/06/2021 

في  الستة أشهر المنتهية

30/06/2020 

في  السنة المنتهية

31/12/2020 

  

   ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  

      قاعدة راس المال

   402,817 383,363 400,773 أموال المساهمين – 1فئة 

   115,500 115,500 115,500 1اضافة راس المال من المستوى 

الدين الثانوي و اإليداع الخاص والمخصصات المجمعة – 2فئة 

القيمةلخسائر اإلنخفاض في   
31,910 23,625 33,939 

  

   552,256 522,488 548,183 إجمالي قاعدة رأس المال

      مرجح التعرض لمخاطر األصول

   3,072,484 3,027,047 3,126,126 مخاطر األئتمان

   233,953 243,431 233,953 مخاطر التشغيل

   52,171 88,148 83,797 مخاطر السوق

   3,358,608 3,358,626 3,443,876 التعرض لمخاطر األصولإجمالي مرجح 

   ٪12.0 ٪11.4 %11.6 نسبة رأس المال / نسبة المستوى االول

   ٪15.4 ٪14.9 %15.0 1نسبة المستوى 

   ٪16.4 ٪15.6 %15.9 (2معدل مخاطر األصول )معايير بازل 
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 )غير المدققة(  المرحلية المكثفةإيضاحات حول البيانات المالية 

 2021يونيو  30كما في 
 

 التحليل القطاعي 28

 

 ألغراض اإلدارة ينظم البنك الى أربع أقسام تبعا لوحدات العمل على النحو التالي: 

 يقوم قسم الخدمات المصرفية االستهالكية بعروض ائتمانية لالفراد لتلبية االحتياجات المصرفية اليومية-

جارة المالية قسم الخدمات المصرفية للشركات بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من الشركات التي تشمل القروض وقبول الودائع والتيقوم  -

 .والعمالت االجنبية

ء من االفراد وكذلك من أصحاب الثروات وعمالء يقوم قسم االستثمار بتقديم المنتجات االستثمارية مثل ادارة االصول واالستشارات وخدمات الوساطة للعمال -

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ارة السيولة ومخاطر السوق يقوم قسم الخزانة بتقديم مجموعة كاملة من منتجات وخدمات الخزينة بما فيها اسواق المال والعمالت االجنبية لعمالئها باالضافة الى اد -

, 

 لية بخدمات مثل اصدار ضمان المخاطر و المشاركة والقروض ال  ,,,,,,يقوم قسم الخدمات المصرفية الدو-

 

تم تقييم أداء القطاع على تقوم االدارة بحساب نتائج التشغيل للقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم االداء, ي

عض النواحي تقاس بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية, التكاليف التي تتكبدها المهام المركزية أساس الربح أو الخسارة التشغيلية التي في ب

 .يتم إدارتها على أساس مجموعة وال تخصص لقطاعات التشغيل

 

 -التحليل القطاعي حسب التالي :

 

 

  2021يونيو  30

قسم تجارة 

 التجزئة المصرفية 

الخدمات قسم 

المصرفية 

 للشركات

قسم الخدمات  قسم التجاري

المصرفية 

 الدولية

 

  

قسم الخدمات 

 الصيرفة

التمويل 

 المركزي

 المجموع

الف لاير  الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني 

 عماني

الف لاير 

 عماني

الف لاير 

 عماني

 الف لاير عماني

        

  62,318 (10,009)  2,246  2,308  2,127  36,167  29,479 إيرادات التشغيل 

  15,647 (12,785)  308  277 (208)  19,049  9,006 صافي الربح  

  3,823,364  409,551  179,828  124,369  37,500  1,756,677  1,315,439 إجمالي األصول

 

 

 

  2020يونيو  30

قسم تجارة 

 التجزئة المصرفية 

الخدمات قسم 

المصرفية 

 للشركات

قسم الخدمات  قسم التجاري

المصرفية 

 الدولية

 

  

قسم الخدمات 

 الصيرفة

التمويل 

 المركزي

 المجموع

الف لاير  الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني 

 عماني

الف لاير 

 عماني

الف لاير 

 عماني

 الف لاير عماني

        

 59,433 (5,988) 2,294 1,533 2,362 30,374 28,858 إيرادات التشغيل 

 15,025 (8,537) 487 (2,510) (173) 20,388 5,370 صافي الربح  

 3,686,910 418,776 175,289 127,129 87,508 1,597,131 1,281,077 إجمالي األصول
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 
 

 التحليل القطاعي )تابع( 28

 

 ألغراض اإلدارة يقوم البنك بإعداد تقاريره عن التحليل القطاعي الرئيسي لعملياته طبقاً للمواقع الجغرافية التالية:

 

1) 

2 ) 

3) 

 سلطنة عمان            

 دولة اإلمارات العربية المتحدة       

 جمهورية مصر العربية   

 

 يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعات أعاله وفقاً ألسعار السوق التقديرية على أساس تجاري ضمن سياق األعمال العادية للبنك, 

 

 القطاعية كما يلي :

 

دولة اإلمارات  سلطنة عمان  30/06/2021

 العربية المتحدة 

جمهورية مصر 

 العربية 

 المجموع 

 ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع    

     

 45,034 6 1,112 43,916 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية

 17,284 762 428 16,094 إيرادات التشغيل األخرى

 62,318 768 1,540 60,010 إيرادات تشغيل

 (31,596) 59 (1,312) (30,343) مصروفات التشغيل 

 30,722 827 228 29,667 التشغيلربح 

 (15,075) - 40 (15,115) صافي اجمالي خسائر انخفاض القيمة والضريبة

 15,647 827 268 14,552 ربح القطاع للسنة 

     المعلومات األخرى

 3,823,364 22,325 102,044 3,698,995 أصول القطاع 

 1,277 - 12 1,265 مصروفات القطاع الرأسمالية 

 

 

 

دولة اإلمارات  سلطنة عمان  30/06/2020

 العربية المتحدة 

جمهورية مصر 

 العربية 

 المجموع 

 ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع    

     

 45,186 105 1,041 44,040 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية

 14,247 15 372 13,860 األخرىإيرادات التشغيل 

 59,433 120 1,413 57,900 إيرادات تشغيل

 (32,303) (149) (1,525) (30,629) مصروفات التشغيل 

 27,130 (29) (112) 27,271 ربح التشغيل

 (12,105) (1) (1,483) (10,621) صافي اجمالي خسائر انخفاض القيمة والضريبة

 15,025 (30) (1,595) 16,650 ربح القطاع للسنة 

     المعلومات األخرى

         أصول القطاع 

3,559,781  
        108,115          19,014  3,686,910 

 1,298 - 32 1,266 مصروفات القطاع الرأسمالية 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 

 لالدوات الماليةالقيمة العادلة      29

 
األسهم األخرى غير المدرجة  القيم العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة تُحتسب على أساس أسعار السوق المعلنة أو عروض أسعار السماسرة، اما 

 و أسعار الشراء المتداولة, فإنه يتم تقييمها على أساس المعلومات التي يوفرها مدراء الصناديق و المعلومات المالية للجهات المستثمر فيها 

 و يحتسب البنك القيم العادلة باستخدام التسلسل الموضح أدناه و هو يعكس أهمية المعطيات المستخدمة في إجراء تلك االحتسابات.

 نماذج التقييم

  .لمتشابهة: معطيات تتعلق بأسعار األسهم المدرجة في أسواق نشطة )بدون تعديل( و ذلك بالنسبة لألدوات ا 1المستوى 

و هي معطيات يمكن مالحظتها إما مباشرة )مثل أسعار األسهم( أو بطريق غير مباشر )مثل  - 1خالفا لألسعار المدرجة المذكورة بالمستوى  -: معطيات  2المستوى 

سواق نشطة بالنسبة لألدوات المتشابهة ، أو األسعار معطيات مشتقة من األسعار( و تشمل هذه الفئة األدوات التي تم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المعلنة في أ

مباشر أو غير مباشر من   المعلنة ألدوات مماثلة أو مشابهة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى يتم فيها مالحظة كافة المعطيات الهامة سواء بطريق

ا، و تشمل هذه الفئة كافة األدوات التي تشمل أساليب تقييمها معطيات ال تستند الى بيانات يمكن : معطيات ليس باإلمكان مالحظته 3المستوى  .خالل بيانات السوق

ا على أساس األسعار المعلنة مالحظتها و يكون    للمعطيات التي ال يمكن مالحظتها تأثير جوهري على تقييم تلك األدوات, و تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمه

 .تتطلب تعديالت أو افتراضات جوهرية غير ممكن مالحظتها حتى تعكس الفروق بين األدواتألدوات مشابهة 

 

 المجموع 2المستوى  1المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 2021يونيو  30 
    

    
    

    االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

  888        -             888     أسهم مدرجة

 2,430 2,430    -            أسهم غير مدرجة أخرى

 3,318 2,430  888     المجموع

 

 االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ايرادات شاملة اخرى

   

 39,399    -            39,399 أسهم مدرجة 

 324 324    -            أسهم غير مدرجة أخرى

 39,723  324        39,399 المجموع

    

 43,041 2,754 40,287 مجموع الموجودات المالية  

 

 المجموع 2المستوى  1المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 2020يونيو  30 
    

    
    

 االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

   

 4,876    -             4,876     مدرجةأسهم 

 2,344 2,344    -            أسهم غير مدرجة أخرى

 7,220 2,344  4,876     المجموع

 

 االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ايرادات شاملة اخرى

   

 31,771    -            31,771 أسهم مدرجة 

 310 310    -            أسهم غير مدرجة أخرى

 32,081 310 31,771 المجموع

    

 39,301 2,654 36,647 مجموع الموجودات المالية  
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 

 

 القيمة العادلة لالدوات المالية     28

 

 المجموع 2المستوى  1المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 2020ديسمبر  31 
    

    
    

    االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

  872           -             872        أسهم مدرجة

 2,683 2,683    -            أسهم غير مدرجة أخرى

 3,555 2,683  872        المجموع

 

 االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ايرادات شاملة اخرى
   

 36,661    -            36,661 أسهم مدرجة 

 324 324    -            أسهم غير مدرجة أخرى

 36,985  324        36,661 المجموع

    

 40,540 3,007 37,533 مجموع الموجودات المالية  

    

 

لتزامات المالية ال تختلف جوهريا ان االلتزامات المالية الرئيسية للبنك المتوسطة وطويلة االجل هي االموال المفترضة وااللتزامات الثانوية. ان القيم العادلة لهده اال

وقف على شروط واحكام االداة والهوامش المطبقة الناتجة عن قيمها الدفترية, الن هده االلتزامات يتم اعادة تسعيرها على فترات من ثالثة او ستة اشهر, وهذا يت

 تقارب االمتدادات الحالية التي ستطبق على قروض ذات لستحقاقات مماثلة.

 

(.30يتم تقييمها على أساس تقييم الطرف المقابل و األسعار اآلجلة المعلنة و منحنيات العائد )أنظر إيضاح  2األدوات المالية المشتقة بالمستوى   
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2021يونيو  30كما في 

 

المشتقات المالية  30  
 

 

 

 :2021يونيو  30    القيمة االعتبارية وفقاً لشروط االستحقاق

من سنة واحدة 

 سنوات  5إلى 

 12إلى  3من 

 شهر

  3القيمة خالل 

 اشهر 

إجمالي القيمة 

 االعتبارية

القيمة العادلة 

 السالبة 

القيمة العادلة 

 الموجبة 

 

  ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع   

  (9)إيضاح  (13)إيضاح     

       

 الفائدة مبادالت أسعار 3,682 (3,682) 429,435 16,726 38,835 373,874

 عقود شراء عملة أجنبية آجلة 23 (60) 138,793 84,322 7,859 46,612

 عقود بيع عملة أجنبية آجلة  639 (4) 138,793 84,161 7,864 46,768

 المجموع  4,344 (3,746)  707,021  185,209  54,558  467,254

 

 :2020يونيو  30    القيمة االعتبارية وفقاً لشروط االستحقاق

من سنة واحدة 

 سنوات  5إلى 

 12إلى  3من 

 شهر

  3القيمة خالل 

 اشهر 

إجمالي القيمة 

 االعتبارية

القيمة العادلة 

 السالبة 

القيمة العادلة 

 الموجبة 

 

  ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع   

  (9)إيضاح  (13)إيضاح     

       

 مبادالت أسعار الفائدة 4,731 (4,731) 186,282 13,081 41,815 131,386

 عقود شراء عملة أجنبية آجلة 59 (191) 221,338 71,267 52,479 97,592

 عقود بيع عملة أجنبية آجلة  1,198 (68) 221,338 70,890 51,938 98,510

 المجموع 5,988 (4,990) 628,958 155,238 146,232 327,488

 

 :2020ديسمبر  31    االعتبارية وفقاً لشروط االستحقاقالقيمة 

من سنة واحدة 

 سنوات  5إلى 

 12إلى  3من 

 شهر

  3القيمة خالل 

 اشهر 

إجمالي القيمة 

 االعتبارية

القيمة العادلة 

 السالبة 

القيمة العادلة 

 الموجبة 

 

  ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع    ألف ر,ع   

  (9)إيضاح  (13)إيضاح     

       

 مبادالت أسعار الفائدة 3,871 (3,871) 178,163 13,082 39,389 125,692

 عقود شراء عملة أجنبية آجلة 85 - 89,882 50,874 36,390 2,618

 عقود بيع عملة أجنبية آجلة  569 (8) 89,882 50,604 36,043 3,235

 المجموع  4,525 (3,879)  357,927  114,560  111,822  131,545
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 )غير المدققة(  البيانات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حول 

 2021يونيو  30كما في 

 

 
 نسبة تغطية السيوله    31

 

يوما. يتم احتساب نسبة تغطية  30نسبة تغطية السيولة هي نسبة زمنية قصيرة األجل تهدف إلى زيادة القدرة على الصمود مقابل نقص السيولة لمدة تصل إلى 

م السيولة وفقاً لمتطلبات البنك المركزي العماني بموجب التعمي BM فصاح نسبة تغطية السيولة(. : إطار عمل حول نسبة تغطية السيولة ومعايير إ3)بازل  1127

 1٪ في 100٪ كل سنة بعد ذلك حتى تصل إلى الحد األدنى المطلوب وقدره 10٪ وتزيد بنسبة 60بنسبة ال تقل عن  2015يناير  1يطبق هذا القانون اعتبارا من 

2019يناير   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 2020يونيو  2021يونيو 

إجمالي   

القيمة غير 

مرجح 

 المتوسط)

إجمالي القيمة المرجحة 

 (المتوسط)

إجمالي القيمة 

غير مرجح 

 المتوسط)

إجمالي القيمة 

 (المتوسط)المرجحة 

  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع

الموجودات السائلة عالية 

 الجودة
    

  

مجموع األصول السائلة عالية 

 (HQLAالجودة  )
-  675,341 537,004     -  

الخارجةالتدفقات النقدية   
    

 
    

 31,848 636,965 32,346 646,928 ودائع مستقرة

 12,750 127,499 13,257 132,567 الودائع األقل استقرارا

الودائع التشغيلية )جميع األطراف المقابلة( والودائع 

 في شبكات البنوك التعاونية
779,495 45,603 764,464 44,598 

 437,640 1,038,014 448,838 1,165,383 التمويل المضمون للشركات

     متطلبات إضافية، منها :

 7,128 71,283 3,670 36,703 االئتمان والسيولة

 - - 1,775     - التزامات التمويل التعاقدية األخرى

 24,076 425,039 78,130    402,871 التزامات التمويل الطارئة األخرى

 513,442  578,016  اجمالي التدفقات النقدية

     التدفقات النقدية

     

 226,833 335,233 161,672 254,274 التدفقات من التعرض االضطالع على نحو كامل

 16,621 16,621 76,249 17,483 تدفقات نقدية أخرى

 243,454 351,854 237,921 271,757 التدفقات النقدية اإلجمالية

     

HQLA المجموع    675,341  537,004 

 269,988  340,095  مجموع صافي التدفقات النقدية الخارجة

 198.90  198.57  نسبة تغطية السيولة )%(
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 )غير المدققة(  البيانات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حول 

 2021يونيو  30كما في 

 
االحداث الالحقة   32  

 
. ستحمل األوراق 3مليون دوالر أمريكي متوافقة مع معايير بازل  300، أنهى البنك بنجاح إصدار سندات رأسمالية إضافية بقيمة  2021في األول من أبريل 

 ٪ وهي مدرجة في7.144ش بنسبة المالية الرأسمالية سعر قسيمة مبدئيًا محددًا بالرجوع إلى سندات الخزانة األمريكية مع استحقاق خمس سنوات باإلضافة إلى هام

 البورصة االيرلندية
 

 
19-كوفيد تأثير  

 

(19-تفشي فيروس كورونا )كوفيد   

، شهدت البيئة  2020. منذ النصف األخير من الربع األول من عام 2020مارس  11في  ةعالمي جائحة19-فيروس كوفيد أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا أن

 كمافط الخام العالمية.االقتصادية ومشهد األعمال في البنك تغيرات سريعة نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا غير المسبوق إلى جانب الكساد الكبير في أسعار الن

غالق ، والقيود المفروضة على التجارة وحركة األفراد إلى اضطرابات كبيرة في األعمال واألنشطة االقتصادية على أدى تشديد ظروف السوق ، وعمليات اإل

.مستوى العالم وعبر الصناعات والقطاعات  

 

 التدابير الحكومية

بدأت العديد من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي  نفذت الحكومات والسلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم عدة تدابير الحتواء تأثير انتشار الفيروس.

البالد. تشمل هذه التدابير  بالفعل حملة التطعيم. اتخذ البنكان المركزيان في سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة مجموعة من اإلجراءات لحماية استقرار اقتصاد

الشركات الصغيرة والمتوسطة( ، وتأجيل الفوائد / األرباح والتنازل عنها للمواطنين العمانيين تأجيل أقساط القروض للمقترضين المتضررين )خاصة الشركات و

د بعض هذه اإلجراءات المتأثرين العاملين في القطاع الخاص ، والتنازل عن بعض الرسوم ، وتوفير تخفيف رأس المال وزيادة نسبة اإلقراض وما إلى ذلك. تم تمدي

2021سبتمبر  30حتى  . 

 

على البنك 19-تاثير كوفيد  

تكلفة أو مجهود ال داعي له. عند يعتمد تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة دون 

التي يتم اتخاذها. لن تؤدي تدابير التخفيف ، مثل إجازات السداد ، تلقائيًا إلى قياس تقييم ظروف التنبؤ ، تم النظر في كل من تأثيرات وتدابير الدعم الحكومي الهامة 

الممكن عكس مثل هذه القروض على أساس الخسائر مدى الحياة ، وقد تم ممارسة حكم كبير لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة في هذا الوقت. عندما ال يكون من 

لنظر في تراكبات اإلدارة أو التعديالت. وهذا يتوافق أيًضا بشكل عام مع اإلرشادات الصادرة عن جهات تنظيمية أخرى داخل دول المعلومات في النماذج ، فقد تم ا

9مجلس التعاون الخليجي. أصدر البنك المركزي العماني المزيد من اإلرشادات ذات الصلة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   

 

 

مسؤولة بشكل أساسي عن اإلشراف على كفاية البنك فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة. يراقب عن كثب  9عيار الدولي للتقارير المالية رقم اللجنة التوجيهية للم

 شر. فيما يلي تأثيراتمن خالل مراجعة مستمرة للمحفظة بما في ذلك مراجعة جميع التعرضات الفردية الهامة في الصناعات والقطاعات المتأثرة بشكل مبا تأثير

على البنك ؛ 19-كوفيد  

مخاطر االئتمان وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة إن ممارسة خيار التأجيل من قبل العميل ، في حد ذاته ، ال يعتبره البنك بمثابة تفعيل   :SICR التأثير على   

 

يرتها باستخدام االتجاهات واالرتباطات التاريخية باإلضافة إلى السيناريوهات االقتصادية التأثير على الخسائر االئتمانية المتوقعة: تم بناء نماذج البنك ومعا

د. نتيجة لذلك ، تم إجراء تعديالت المستقبلية. نتيجة لذلك ، أنتجت النماذج الحالية نتائج إما شديدة التحفظ أو مفرطة في التفاؤل اعتمادًا على المحفظة / القطاع المحد

.. يتوقع البنك أنه سيتم تطبيق تعديالت ما بعد النموذج في المستقبل المنظورما بعد النموذج  

 

كتدبير للحكمة ، حيثما كان ذلك ضروريًا ، طبق البنك تراكبات أحكام  تراكبات اإلدارة: بناًء على التوجيهات التنظيمية وتوجيهات مجلس معايير المحاسبة الدولية

.بشكل جماعي االئتمانية المتوقعة بهدف تغطية تأثيراإلدارة ، أثناء حساب الخسائر   

 

غ المستحق وإما تمديد فترة محاسبة خسائر التعديل: في حالة العمالء األفراد ، يخطط البنك إلضافة الفائدة البسيطة المستحقة خالل فترة التأجيل إلى إجمالي المبل

ض التجزئة لها مدة أقصر من الناحية السلوكية ، فإن خسارة التعديل ليس لها تأثير جوهري على القيمة االستحقاق األصلية للقرض أو زيادة األقساط. نظًرا ألن قرو

د المتراكمة على القروض. الدفترية. فيما يتعلق بقروض الشركات ، قام البنك بتمديد تأجيالت سداد أصل القرض فقط. كانت الغالبية العظمى من العمالء تخدم الفوائ

.ة ، حيث كانت التأجيالت لكامل األقساط ، فإن خسارة التعديل المقابلة لم ينتج عنها أي تأثير جوهري على القيمة الدفتريةفي حاالت نادر  

 

لمرحلة تعديل المؤقتة لالتأثير على كفاية رأس المال: إلى جانب ذلك ، طبق البنك أيًضا في حسابات كفاية رأس المال "عامل التصفية التحوطي" بموجب ترتيبات ال

.من الخسائر االئتمانية المتوقعة 2األولى والمرحلة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

-36- 

 

 )غير المدققة(  البيانات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حول 
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لتتوافق مع العرض التقديمي للعام الحالي. 2020تم إعادة تصنيف بعض األرقام المقابلة لعام   

 


