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 فة)غير المدققة(المرحلية المكثالميزانية العمومية    

 2020مارس  31 كما في

 
   

 
 مدققة

  31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 
 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  إيضاح األصول

     

 333,772 321,834 378,422 3 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية
ك وإيداعات أخرى في أسواق صافي المستحق من البنو

 المال  
4 140,991 99,165 109,376 

 2,801,557 2,778,598 2,866,046 5 صافي القروض و السلف و االنشطة التمويلية للعمالء
 292,549 242,764 317,239 6 استثمارات مالية

 66,694 63,913 66,134 7 الممتلكات والمعدات 
 40,746 60,552 49,117 8 األصول األخرى

  ────── ────── ────── 
 3,644,694 3,566,826 3,817,949   إجمالي األصول 

  ═══════ ═══════ ═══════ 
     االلتزامات

     

 283,786 106,943 323,197 9 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  
 2,531,518 2,531,926 2,690,830 10 ايداعات العمالء و حسابات االستثمارات غير المقيدة

 192,500 307,920 192,500 11 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو
 69,819 88,441 74,731 12 االلتزامات األخرى

 13,221 10,312 8,042 13 الضرائب
  ────── ──────      ────── 

 3,090,844 3,045,542 3,289,300  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

 3,621 (2,107) (3,784) 14 اإلحتياطات األخرى الغير قابلة للتوزيع
 27,316 - -  التوزيعات النقدية المقترحة 

 156,155 156,633 165,675  األرباح المحتجزة
  ────── ────── ────── 

 438,350 405,784 413,149  إجمالي حقوق المساهمين

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

  ────── ────── ────── 

 553,850 521,284 528,649   مجموع حقوق الملكية

  ────── ────── ────── 

لمساهميناوحقوق  تإجمالي االلتزاما   3,817,949 3,566,826 3,644,694 

  ═══════ ═══════       ═══════ 
  ────── ────── ────── 

 777,719 681,631 646,341 16 االلتزامات االحتمالية الطارئة
  ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 بناءا على قرار مجلس اإلدارة.  2020مايو  16 ة المرحلية المكثفة اعتمدت لإلصدارالبيانات المالي
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 بيان الدخل المرحلي المكثف )غير المدقق(

 2020مارس  31 للفترة المنتهية في

  مارس 31    

 2019 2020   إيضاح 

 ألف لاير  ألف لاير     

      

 40,188 40,618   17 إيرادات الفوائد

 (17,991) (19,279)   18 مصروفات الفوائد

 22,197 21,339    صافي إيرادات الفوائد

      

 1,691 2,176    ايرادات من أنشطة التمويل واالستثمار االسالمية

 (907) (1,162)    ناقص :حصة أصحاب ودائع االستثمار المطلق من الربح

 784 1,014    صافي ايرادات التمويل االسالمي وانشطة االستثمار

      

صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من األنشطه االستثمارية 

 والتمويل األسالمي
   

22,353  22,981 

      

 9,356  8,389   19 األخرىإيرادات التشغيل 

  32,337  30,742    إيرادات التشغيل

 

 مصروفات التشغيل

 
    

 (9,707) (9,230)    تكاليف الموظفين

 (4,819) (4,721)   20 مصروفات التشغيل األخرى

 (1,110) (1,594)   7 االستهالك 

 (15,636) (15,545)      مجموع مصروفات التشغيل

      

      

 16,701 15,197       الربح من العمليات قبل المخصصات واإلستردادات والضرائب 

 (1,998)  (3,616)    صافي مجموع مخصص الخسائر  

      

 14,703 11,581    األرباح قبل الضرائب

      

 (2,246) (1,803)   12 الضريبة

 9,778    صافي ربح الفترة
12,457 

      

      ملة اخرىمصروفات شا

      يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة  سوف لن بنود

  (1,711) (7,365)    إعادة تقييم )خسائر( / أرباح من إستثمارات أسهم بالقيمة 

      العادلة من خالل دخل شامل آخر

      أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر 

    63 (1,198)    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات الدين

 -  900    صافي الخسائر غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع

 (1,648)   (7,663)    مصروفات شاملة اخرى للفترة

 10,809 2,115       مجموع االيرادات الشاملة االخرى

      

  العائد السنوي للسهم

 عائد االساسي والمخفض الرباح المساهمين للسنة  ال
   0.006 0.008 
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 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثة بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة )غير المدققة(

  2020مارس  31للفترة المنتهية في 
  

 إيضاح
2020 2019 

 ألف لاير  ألف لاير   
    األنشطة التشغيلية

 14,703 11,581  الضريبة للفترة ربح قبلال
    التعديالت للبنود التالية : 

 1,110 1,130 7 اإلستهالك
 4,757 5,244  )صافي( مخصص خسائر اإلئتمان 
 (7) (77)  قروض البنك –)صافي( مخصص خسائر اإلئتمان 

 - (5)  بيع االسثثمارات  )أرباح(
 88 751  خسائر بيع االستثمارات التجارية

 (1,100) (1,443)  إيرادات اإلستثمارات  

 19,551 17,181  أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيليه 

    
 7,666 2,893  المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال 
 (3,824) 44,223  المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  

 26,352 (69,733)  وض والسلفيات إلى العمالءالقر
 (5,965) (7,528)  األصول األخرى 

 79,544 159,312  ودائع العمالء
 (4,684) 4,912  اإللتزامات األخرى

 118,640 118,640  العمليات   من في/النقدية المستخدمة في 
 (1,898) (1,898)  الضرائب المدفوعه

 116,742 144,335  االنشطة التشغيلية من في/في صافي النقدية المستخدمة 

    
    األنشطة اإلستثمارية 

 (13,362) (33,940)  شراء استثمارات 
 (88) 79  المتحصل من بيع استثمارات 
 (675) (692) 7 شراء الممتلكات والمعدات

 16 19  المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات
 (4) (4)  ة للمباني والمعدات والضريبةتحويل العملة األجنبي فروقات

 1,100 1,443 19 األرباح إيرادات توزيعات

 (13,013) (33,095)  صافي النقدية المستخدمة في االنشطة اإلستثمارية

    

    
    األنشطة التمويلية

 (26,015) (27,316)  توزيعات األرباح المدفوعة
 (17,000) -  ات الدائمةالسند 1الفوائد المستحقة من المستوى 

 (43,015) (27,316)  صافي النقدية المستخدمة في  األنشطة التمويلية

    
 60,714            83,924  من النقد و ما في حكم النقد  الزيادة

 255,486 261,314  النقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة

 316,200 345,238  النقد و ما في حكم النقد  في نهاية الفترة

    

    الممثلة في:

 321,334 377,922 3 نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية

 82,558 109,613  )شهرا 3مستحق خالل ( مستحق من البنوك

 (87,692) (142,297)  )شهرا 3مستحق خالل (مستحق إلى البنوك 

  345,238 316,200 

     

 

 31يون لاير عماني )مل 67حد األدنى اللحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العماني بمبلغ ة لدى المصرف المركزي التتضمن األرصدة النقدية واألرصد

 مليون لاير عماني(. 74: 2019 مارس
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لمساهمين المرحلي المكثف حقوق ا بيان التغيرات في  
 )غير المدقق(  2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 
 
 

 )ألف لاير عماني(
 
 

 رأس
 المال
 

 عالوة
إصدار 
 أسهم
 

احتياطي 
 قانوني

 

احتياطيات 
أخرى غير 
 قابلة للتوزيع

 

 توزيعات 
 ُمقترحة

 
 أرباح

 المجموع محتجزة

المستوى 
سندات  1

   المجموع  دائمة

 553,850  115,500 438,350 156,155 27,316 3,621  54,198  34,465  162,595 2020يناير  1الرصيد في 
 2,115    -  2,115 9,778 - (7,663)    -     -     -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

 (27,316)    -  (27,316) - (27,316) -    -     -     -  توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة

 -    -  - (258) - 258    -     -     -    إحتياطي انخفاض القيمةمحول الى 

 528,649  115,500 413,149 165,675 - (3,784)  54,198  34,465  162,595 2020مارس  31الرصيد كما في 

           
 536,490  115,500  420,990 127,176 26,015 16,541 54,198  34,465  162,595 2019يناير  1الرصيد في 

 10,809    -  10,809 12,457 - (1,648) -    -  - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

 (26,015)    -  (26,015) - (26,015) - -    -  - توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة
 -    -  - 17,000 - (17,000) -    -  - محول إلى ارباح محتجزة

 521,284  115,500  405,784 156,633 - (2,107) 54,198  34,465  162,595 2019مارس  31يد كما في الرص

 

 

 521,284  115,500  405,784 156,633    -  (2,107) 54,198  34,465   162,595  2019 ابريل 1الرصيد في 

 39,641    -  39,641 38,974    -  667 -    -     -  مجموع اإليرادات الشاملة للسنة:

 (9,096)    -  (9,096) (9,096)    -  - -    -     -  1مدفوعات سندات الطبقة 
 سندات علىضريبة الخصم تراكم 
  1الدرجة 

 -     -    
- - 

 -    
2,021 2,021 

 -    
2,021 

    -     -     -  (5,061)    -  5,061 -    -     -    إحتياطي انخفاض القيمةمحول الى 

    -     -     -  (27,316) 27,316    -  -    -     -  توزيعات نقدية مقترحة

 553,850  115,500  438,350 156,155 27,316 3,621 54,198  34,465  162,595 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 

 

 

وإحتياطي لى االحتياطي القانوني تتم التحويالت إ*  األموال الثانوية على أساس سنوي  

 

 

 

 

 

 جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثفة. 31إلى  1تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من 
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 )غير مدققة(  فةحول البيانات المالية المرحلية المكث إيضاحات

  2020مارس 31للفترة المنتهية  في 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية    1

 

دمات المصرفية عمل في الخت كشركة مساهمة 1973ن الوطني ش.م.ع.ع )"البنك الوطني العماني" ، "البنك"( في سلطنة عمان في عام أسس بنك عمات 

ة مصر. في سلطنلمتحدة والخارجية في دولة اإلمارات العربية اوع سالمية داخل سلطنة عمان والفرلألفراد والجملة واالستثمار والخدمات المصرفية اإل

وع في دولة عمل الفرالمركزي العماني وهو مشمول بخطة تأمين الودائع الخاصة به ، في حين ت ، يعمل البنك بموجب ترخيص بنكي صادر عن البنك عمان

مصر  مهوريةته في ج. إن البنك بصدد إغالق عمليااإلمارات العربية المتحدة ومصر بموجب تراخيص مصرفية تجارية تمنحها البنوك المركزية المعنية

 ، روي ، الرمز 751و ص.ب يقع المقر الرئيسي للبنك في العذيبة ، وعنوانه المسجل للبنك ه .2020العربية ومن المتوقع االنتهاء من عملية االغالق في 

 في البورصة 1-أ ال، مسقط ، سلطنة عمان لدى البنك قائمة أساسية في سوق مسقط لألوراق المالية يتم سرد سنداتها وأدوات رأس الم 112البريدي 

 األيرلندية.

 .)موظف 1,593 -2019ديسمبر  31موظف و 1,549  – 2019مارس  31 ( 2020مارس  31موظف كما في  1,586يعمل لدى البنك  

 

 

  

 السياسات المحاسبية الهامة    2

   

ة ومتطلبات اإلفصاح ذات الصلة لسوق التقارير المالية المرحلي، 34رقم لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المكثفة للبنك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي 

ستخدمت في إعداد ع تلك التي ارحلية موالمتعلق بالتقارير المالية المرحلية. تتفق السياسات المحاسبية التي استخدمت في إعداد البيانات المالية المراس المال .

ال تشير  2019مارس  31في  المنتهيةاشهر  الثالثة. باإلضافة إلى ذلك ، فإن نتائج فترة .2018ديسمبر  31ي البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية ف

 .2020ديسمبر  31بالضرورة إلى النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

 31لسنة المنتهية في وية للبنوك لية السنلمتبعة في إعداد القوائم المالتتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة مع تلك ا

لية للتقارير لمعايير الدولملة وفقًا . ال تحتوي البيانات المالية الموجزة على جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة إلعداد البيانات المالية الكا 2019ديسمبر 

 المالية.

ا يلي مت اإلشارة بخالف ذلك. فيمتبالريال العماني، مع تقريبها إلى أقرب ألف صحيح، إال في الحاالت التي  ةفثكملاالمرحلية  لقد تم إعداد البيانات المالية

 العمالت المستخدمة في عمليات البنك: 

  الريال العماني    سلطنة عمان 

  الدرهم اإلماراتي                اإلمارات العربية المتحدة 

 الدوالر األمريكي   ربية جمهورية مصر الع 

ية الحرة وقياس لخاصة بالملكالمباني يتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ، وتعديلها لتشمل إعادة تقييم األراضي وا

بالقيمة  شاملة األخرىرادات السائر أو من خالل اإلياألرباح والخاألدوات المالية المشتقة واألسهم واالستثمارات القابلة لالستهالك ، إما من خالل حساب 

 العادلة.
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  2020مارس  31 للفترة المنتهية في 

 

 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية    3

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

       ألف لاير        ألف لاير         ألف لاير  

    

 43,863 48,209 51,322 النقدية

 2,000 156 15,000 اذون الخزانة لدى البنك المركزية

 5,241 7,861 6,813 شهادات إيداع لدى البنوك المركزية

 282,168 265,108 304,787 األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية

 ─────── ─────── ──────── 

 333,272 321,334 377,922 النقد وما في حكم النقد

 500 500 500 رأس المال لدى البنك المركزي العماني وديعة

 ───────  ─────── ──────── 

 333,772            321,834            378,422           النقد واالرصدة لدى البنوك المركزية

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

لاير ُعماني  500.000 أرصدة لدى البنك المركزي العُماني بمبلغ  2020مارس  31يتضمن النقد وأرصدة لدى البنك المركزي كما في  (1)

 لاير عماني( كوديعة رأسمالية. ال يمكن سحبها دون موافقة البنك المركزي العماني.  500.000 – 2019مارس  31)

٪ من إجمالي ودائع 3هو  2019ديسمبر  31ي النقدي الذي سيتم االحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني اعتباراً من الحد األدنى لالحتياط (2)

 ٪ من جميع الودائع األخرى.14٪ من الودائع ألجل و 1العمالء وبالنسبة لبنك اإلمارات المركزي، هو 

  عديالت تاء أية مركزية ليست جوهرية وبالتالي لم يقم البنك بإجرعة على النقدية واألرصدة لدى البنوك الخسائر اإلئتمان المتوق (3)

 

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

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 25,371 12,897 27,874 القروض والسلفيات للبنوك 

 46,145 59,829 63,987 إيداعات لدى البنوك 

 38,331 26,804 49,555 أرصده تحت الطلب 

 ————  ————   —————  

 109,847 99,530 141,416 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  

 (471) (365) (425) ناقصا: مخصص خسائر القروض

 ————  ————  ————  

    

 109,376 99,165 140,991 حق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المالصافي المست

 ═══════ ═══════ ══════ 

    

 

 أشهر المنتهية 3 

31/03/2020 

 أشهر المنتهية 3

31/03/2019 

 االشهر المنتهية 12

31/12/2019 

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  

    

 94 94 379 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 367 367 ال ينطبق  9أثر اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 

ير تقارتم إعادة فتح الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي لل

 9المالية 

379 461 461 

 (82) - (14) المقدم خالل الفترة/السنه/االمفرج عنه

 ─────── ────── ────── 

 379 461 365 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 ═══════ ═══════ ══════ 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2020مارس  31 للفترة المنتهية في

 

 للعمالء )صافي(القروض والسلفيات   5

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 107,387 90,816 96,648 حسابات السحب على المكشوف

 1,362,833 1,398,489 1,361,181 القروض الشخصية

 1,449,626 1,421,323 1,529,919 قروض أخرى

 ————  ————  ————  

 2,919,846 2,910,628 2,987,748 إجمالي القروض والسلفيات

 (118,289) (132,030) (121,702) ناقصاً: بدل خسائر االئتمان

 ————  ————  ————  

 2,801,557 2,778,598 2,866,046 صافي القروض والسلفيات

 ═══════ ═══════ ══════ 

مليون   127– 2019مارس  31) 2020مارس  31مليون لاير مستحق من أطراف ذات عالقة في  137 يتضمن إجمالي القروض والسلفيات مبلغ وقدره 

 مليون لاير(. 140 -2019 ديسمبر 31لاير / 

 

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

 

 مخصص خسائر القروض

 االشهر المنتهية 12

31/12/2019 

 أشهر المنتهية 3

31/03/2019 
 أشهر المنتهية 3

31/03/2020 
 

  ألف لاير   ألف لاير ألف لاير 
  في بداية السنة الرصيد 118,289 130,378 130,378

 الزيادة خالل الفترة 4,931 5,117 18,083
 عكس الفائدة خالل الفترة 1,392 2,533 7,646
 الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة انتفت (1,690) (1,483) 7,646

 خالل السنة المشطوب 1,392 (4,515) (34,532)
 فروقات المحول    -    -    17

─────── ─────── ───────  
 الرصيد في نهاية السنة  121,702 132,030 118,289

   
 

 
 

.ألف لاير 152 يتضمن االسترداد / ا الحاجة إليها خالل الفترة استرجاع الفائدة المحجوزة بمبلغ  

 

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

 لمرحلي المكثفتظهر الفوائد التعاقدية المحتفظ بها واستردادها ضمن صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي في قائمة الدخل الشامل ا

 
مليون و   141 - 2019مارس  31مليون لاير )  141 والتي فائدتها مستحقة أو فوائدها محجوزه بلغت بمبلغ القروض والسلف   2019مارس  31كما في 

 .(مليون   144- 2018ديسمبر  31
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 

 متداولةاإلستثمارات ال  - 6

القيمة الدفترية  القيمة الدفترية العادلة القيمة الدفترية العادلة 
 العادلة

 31/03/20 20 31/03/ 2019 31/12/ 2019 

 ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع 
االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل -أ

 الربح والخسارة

   

مانع -االستثمارات المدرجة      
واالستثمارقطاع البنوك   4,358 4,774 4,660 

 4,358 4,774 4,660 

جنبيةأ -االستثمارات المدرجة      

 392 414 341 قطاع البنوك واالستثمار

 341 414 392 

    االستثمارات غير المدرجة

 2,522 2,148 2,139 قطاع البنوك واالستثمار

 - 266 - قطاع الخدمات

 2,139 2,414 2,522 

ثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من مجموع االست

 خالل الربح والخسارة

6,838 7,602 7,574 

    
    

أالستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل -ب

 ايرادات شاملة اخرى

 

   

    

مانع -االستثمارات المدرجة      

 1,273 1,893 1,284 قطاع الصناعة

 11,295 18,053 11,083 قطاع الخدمات

 12,367 19,946 12,568 

    

جنبيةأ -االستثمارات المدرجة      

 19,734 7,131 16,971 قطاع البنوك واالستثمار

 16,971 7,131 19,734 

    االستثمارات غير المدرجة

 295 295 295 قطاع البنوك واالستثمار

 36 36 47 قطاع الخدمات

 342 331 331 

سه بالقيمة العادلة من مجموع االسثمارات يتم قيا

صك االلسهم  –خالل ايرادات شاملة اخرى    

29,680 27,408 32,633 

    

أداه الديون يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل 

 ايرادات شاملة اخرى

   

مانع -الستثمارات المدرجة ا     

                           3,609 سندات التنمية الحكومية

3,609 

3,969 

 680 - 610 قطاع البنوك واالستثمار
مجموع االسثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من 

أداه الديون –خالل ايرادات شاملة اخرى   

3,378 3,609 4,649 

    

مجموع االسثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من 

 خالل ايرادات شاملة اخرى

    33,058 31,017 37,282 
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ل البيانات المالية المرحلية المكثف إيضاحات حو

 )غير المدققة(

  2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

   

   

. االستثمار يتم قياسه بتكلفه االستهالكج     

 مانع –االستثمارات المدرجة 

 
   

 217,204 177,355 246,846 سندات التنمية الحكومية

 10,476 3,000 10,479 الصكوك الحكومية

 550 4,343 550 قطاع البنوك واالستثمار

 5,775 5,775 5,775 قطاع الصناعة

 9,348 9,344 9,348 قطاع الخدمات

 272,998 199,817 243,353 

    جنبيةأ -االستثمارات المدرجة 

 4,847 4,927 4,821 سندات التنمية الحكومية

 4,821 4,927 4,847 

    

 248,200 204,744             277,819 مجموع تكلفة االستهالك 

    

    

 (507) (599) (476) خصم: انخفاض القيمة 

 292,549 242,764 317,239 مجموع االستثمارات

 

 

:الحركة في مخصصات خسائر االئتمان ألوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتكلفة المطفأة  

 

 االشهر المنتهية 12

31/12/2019 

 شهر المنتهيةأ 3

31/03/2019 

 أشهر المنتهية 3

31/03/2020 

 

  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير 

  في بداية السنة الرصيد 507  591  591

 السنة/خالل الفترة المخصص (31)  8  (84)

 الرصيد في نهاية السنة  476  599  507

 

 

 فاصيل االستثمارات الجوهريةت

  للبنك للمحفظة االستثمارية القيمة العادلة /% من القيمة الدفترية10فاصيل االستثمارات التي تزيد عن فيما يلي نورد ت

 

 التكلفة االمتالك  2020مارس  31

 ألف لاير عماني % 

   

 260,094 81.9 سندات التنمية الحكومية

     2019مارس  31

   188,891 77,8 سندات التنمية الحكومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2019ر ديسمب 31

  231,651 79.0 سندات التنمية الحكومية
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2020مارس  31 للفترة المنتهية في

 

 الممتلكات والمعدات  7

 

أراضي ومباني  

مملوكة للبنك 

وتحسينات على أمالك 

 مستأجرة

السيارات واألثاث 

 والمعدات

أعمال رأسمالية قيد 

 التنفيذ

الحق في استخدام 

 المجموع االصول

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  

      تسوية القيمة الدفترية:

 2020يناير  1الرصيد في 

 3,406 3,406 1,017 13,709 48,562 بعد خصم االستهالك المتراكم

 (927) (927) - - - الرصيد االفتتاحي المعدل

 1,279 1,279 573 119 - إضافات

 - - (9) (4) - المحذوف

 - - (413) 183 230 المحول

 - - - - 3 المحولفروقات 

 (464) (464) - (777) (353) االستهالك

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

بعد خصم االستهالك المتراكم 2020مارس  31الرصيد في            48,442 13,230 1,168 3,294    66,134 

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

بالتكلفة / التقييم    65,461 45,069 1,168 6,197 117,895 

االستهالك المتراكم    (17,019) (31,839) - (2,903) (50,822) 

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

 66,134 3,294 1,168 13,230 48,442  2020مارس  31لدفترية في صافي القيمة ا

 

 

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

      تسوية القيمة الدفترية:

2019يناير  1الرصيد في   

 2,266 12,040 50,054 بعد خصم االستهالك المتراكم

 

 - 64,360 

 675      - 524   142      9          إضافات

 (16)       - -       (16)        -          المحذوف

 - - (796) 796      -         المحول

 4 - -         - 4 فروقات المحول

 (1,110) - -       (656)     (454)     االستهالك

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

ك بعد خصم االستهال 2020مارس  31الرصيد في 

 المتراكم

49,613 12,306 1,994 -    63,913 

 109,643  - 1,994 41,803 65,846 بالتكلفة / التقييم

 (45,730) - -        (29,497) (16,233) االستهالك المتراكم

 63,913 - 1,994 12,306 49,613  2019مارس  31صافي القيمة الدفترية في 

 66,694 3,406 1,017 13,709 48,562  1920 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 

 

 

ر المالي الةلي للمعياالمعيار الموضح ادناه هي القيمة الدفترية لمطلوبات اإليجار المدرجة ضمن االلتزامات االخرى والحركة خالل الفترة, نتج عن تطبيق ا

 2019يناير  31اني كما في مليون لاير عم 3.4على الحق في استخدام االصول اضافات غير نقدية  16لدولي 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 )يتبع( الممتلكات والمعدات  7

 

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

       ألف لاير  ألف لاير ألف لاير 

    

 - - 2,793 ةالرصيد في بداية الفتر

 3,406 - - 16أثر إعتماد المعيار المالي الدولي 

 3,406 - 2,793 16الرصيد االفتتاحي المعاد بيانه تحت المعيار المالي الدولي 

 (613) - (495) المدفوعات خالل الفترة

 2,793 - 2,298 الرصيد في نهاية الفترة

 

 

 

 

 

 

 األصول األخرى  8 

 

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 23,195  30,112 22,240 فوائد مستحقة القبض وأخرى

 2,644  1,117  6,387 (29القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح 

 14,907  29,036   19,977  (12صافي مستحق العمالء مقابل أوراق القبول )إيضاح 

 -  287   513 (13)إيضاح  ضرائب مؤجلة

 ───── ───── ───── 

 49,117 60,552 40,746 

 

 

 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال        9  

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 280,280 102,942  319,757 القروض

 3,506 4,001  3,440 أرصدة أخرى

 ────── ────── ────── 

 323,197 106,943  283,786  

 

 

══════ ══════ ═══════ 

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  ودائع العمالء    10

    

  879,011   958,038   1,050,370  الحسابات الجارية

  599,098   584,980   599,494 حسابات التوفير

  1,053,409   988,908   1,040,966 الودائع ألجل

 ────── ────── ────── 

 2,690,830   2,531,926  2,531,518  

 

 

══════ ══════ ═══════ 
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 لمدققة()غير ا  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

   

 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو 11

 

 مليون دوالر أمريكي. هذه السندات مدرجة في البورصة األيرلندية. 1500وقد أنشأ البنك برنامج يورو متوسط األجل بمبلغ 

 

 وفي نهاية العام، كان لدى البنك اإلصدارات التالية:

 

 

 

 

 

 
 .(إيضاح  لعادلة )أنظرالقيمة وط اسندات مدرجة في بورصة أيرلندا و ينظمها القانون اإلنجليزي , القيمة الدفترية للسندات مثبوتة بعد ادخال مبلغ تحال إن
 

 

 

 

 

 االلتزامات األخرى 12

 

 االشهر المنتهية 12

31/12/2019 

 أشهر المنتهية 3

31/03/2019 

 أشهر المنتهية 3

31/03/2020 

 

  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير 

  في بداية السنة الرصيد 6,026 9,223 9,223

 الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة انتفت 313 (360) (3,197)

─────── ─────── ───────  

 الرصيد في نهاية السنة  6,339 8,863 6,026

══════ ══════ ═══════  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 192,500 307,920 192,500  2023ومستحق في  2018أصدر في 

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 44,367 49,918 41,044 فوائد مستحقة الدفع واخرى 

 2,793 - 2,298 التزامات اإليجار

ت لقروض والضماناعالوات الخسائر االئتمانية للتزامات ا

 6,026 8,863 6,339  المالية

 1,394  624   5,073  (  27 القيمة العادلة السالبة للمشتقات )اإليضاح

 14,907  29,036  19,977 (8التزامات قيد القبول ) اإليضاح  

 332 - - االلتزام الضريبي المؤجل

 ────── ────── ────── 

 74,731 88,441 69,819 

 ══════ ══════ ═══════ 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

2020مارس  31 للفترة المنتهية في  

 

   الضرائب        13

 

 

 أشهر المنتهية 3 

31/03/2020 

 أشهر المنتهية 3

31/03/2019 

 أشهر المنتهية 3

31/12/2019 

 ألف لاير  ألف لاير        ألف لاير  

    بيان الدخل 

 4,783 1,799 1,746 السنة الحالية

  740  447 57 تعديالت الضريبة المؤجلة

 ───── ─────── ──────   

 1,803 2,246 5,523 

    

 ب التالية:البنك ملزم بمصروفات ضريبية للدخل حسب النس

 

      % من الدخل المجمع   15  سلطنة عمان:

 % من الدخل الخاضع للضريبة 20 دولة اإلمارات العربية المتحدة:

 % من  الدخل الخاضع للضريبة20   مصر:

 

 أدناه شرح للتسويات بين ضريبية الدخل حسب الربح المحاسبي و مصروف ضريبة الدخل للسنة

 

 

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    

  59,876  14,790 11,761                    الربح المحاسبي                                   

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

  8,543  2,205 1,737 الضريبة حسب النسبة المقررة في عمان

قابلة للخصم مصروفات غير  113 183  705  

 (117) إيرادات معفاة

  

(443) 

   

(497) 

  

 (3,563) - - الضريبة المتعلقة بالسنوات السابقة

 (405)  (146)  13 أخرى 

 ─────── ─────── ─────── 

 1,746 1,799  4,783   

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

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

 

يدة, إن لضدريبية المعنإن الربوط الضريبية لعمليات جمهورية مصر العربية الخاصة بالضرائب المختلفة المطبقة هي في مراحل مختلفة من اإلكمال لددى السدلطات ا

 .2017ديسمبر  31ات الضريبية حتى إلتزام البنك بشأن فرعه في أبو ظبي قد تم اإلتفاق عليه مع السلط

 

 

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

 ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    االلتزامات الضريبية 

    السنة / الفترة  الحالية 

    ضريبة  الدخل وضرائب أخرى

  4,783 1,799 1,746 السنة / الفترة السابقة 

  8,438 8,513 6,296 ضريبة  الدخل وضرائب أخرى

 ────── ────── ─────── 

 8,042 10,312 13,221 

 

 

 

 

══════ ═══════ ═══════ 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

2020مارس  31للفترة المنتهية في   

 

 )يتبع(   الضرائب        13

 

 ؤجلة المعترف بهااألصول وإللتزامات الضريبية الم

 

   

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

 ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة منسوبة للتالي:

  10   303 (45) مخصصات فروقات التوقيت 

 (342)  (16) 558 إستثمارات متوفرة للبيع 

 ────── ────── ─────── 

 513 287  (332) 

 ══════ ═══════   ═══════ 

 

%(51-2017) %51الضريبة المؤجلة يتم إحتسابها بواقع   

 

 حركة األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة:

   

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

 ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    ؤجلة منسوبة للتالي:األصول واإللتزامات الضريبية الم

 الرصيد في بداية السنة 
(331) 734 734 

 (740) (447) (56) المكون خالل السنة

 (326) - 900 التاثير الضريبي للحركة في استثمارات

 ────── ────── ─────── 

 513 287 (332) 

 ══════ ═══════   ═══════ 

 

 

   

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

 ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة منسوبة للتالي:

 الرصيد في بداية السنة 
(331) 734 734 

 (740) (447) (56) المكون خالل السنة

 (326) - 900 التاثير الضريبي للحركة في استثمارات

 ────── ────── ─────── 

 513 287 (332) 

 ══════ ═══════   ═══════ 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

2020مارس  31للفترة المنتهية في   

 

 الغير قابلة للتوزيعاإلحتياطات األخرى   14
إحتياطي اإلستثمارات  

 المتوفرة للبيع
إحتياطي إعادة 

 التقييم 
رض إحتياطي الق

 الثانوي 
 المجموع

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 

 3,621 5,061 4,385 (5,825) 2020يناير  1في 

صافي الحركة على القيمة العادلة من خالل استثمارات الدخل 

 (8,563) - - (8,563) الشامل األخرى

 900 - - 900 االثر الضريبي لصافي الحركة على القيمة العادلة

 - - 258 258 لى االحتفاظ باألرباحالتحويل إ
 ────── ────── ────── ────── 

 (3,784) 5,319 4,385 (13,488)  2020مارس  31في 
 ────── ────── ────── ────── 

 (2,107)  -  4,385  (6,492)  2019مارس  31في 
 ═══════ ═════ ═══════ ═══════ 

 3,621 5,061  4,385  (5,825) 2019ديسمبر  31في 

 

 

 .  يمثل اإلحتياطي الفائض من إعادة تقييم األراضي والمباني وهو غير قابل للتوزيع لحين بيع أو إستخدام األصول المتعلقة

 

 

 

 سندات دائمة 1المستوى     15

 

 

 دوالر أمريكي. 300,000,000( والبالغة 1لتداول االوراق )سندات المستوى  1سندات دائمة  2015ي ف أصدر البنك             

 

ار المحاسدبة تشكل التزامات مباشرة وغير مشروطة، وغير مضمونة تابعة للبنك ويتم تصدنيفها ضدمن حقدوق الملكيدة وفقدا لمعيد 1سندات المستوى 

 تصنيف.  -: األدوات المالية 32الدولي رقم 

 

 2020نوفمبر  18سترداد على ا. يوجد من قبل البنك في تقديرها موعد 1ستوى يوجد موعد استحقاق ثابت أو نهائي للسندات الدائمة من الم ال               

 د ذلك لموافقة مسبقة من السلطة التنظيمية.ن)"تاريخ الدعوة األولى"( أو في أي تاريخ دفع الفائدة و يخضع ع

 

موع وهو عبارة عن ج ٪7.875سنوي ثابت قدره  ول بمعدلتحمل الفائدة على القيمة االسمية لها من تاريخ التسجيل اال 1السندات من المستوى 

. واتاية كل خمس سنإسدارها. سيتم إعادة تعيين معدل المبادلة المتوسطة في نهنوات وهامس ائتمان كان سائدا وقت س 5عدل بممعدل مبادلة 

دفع وفقا اكمية وتالفائدة هي غير تروف يتم دفع الفائدة على أساس نصف سنوي في المتأخرات وتعامل على أنها خصم من حقوق المساهمين. س

 لتقدير البنك.

 

 .(BM 1114وانضمة البنك المركزي العماني ) 3من البنك وتتوافق مع بازل  1وتشكل هذه األوراق جزء من رأس المال الفئة 

 

 االلتزامات االحتمالية الطارئة 16

    

 31/03/2020 31/03/2019 31/12/2019 

 لاير ألف  ألف لاير  ألف لاير 

    

 347,599  400,488  347,310 ضمانات

 128,168  98,641  74,600    اعتمادات مستندية

 301,952 182,502 214,587 التزام غير مسحوب على تقديم

 ────── ────── ────── 

 636,497 681,631 777,719 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 .11لاير عماني وهي مدرجة تحت المالحظة  مليون 6.3مانات المالية تبلغ إن مخصصات خسائر االئتمان لاللتزامات والض

 

 مليون لاير 6.9  -2019يسمبر د 31مليون لاير عماني/  1.6  - 2019مارس  31مليون لاير عماني )  6.4 تشمل االلتزامات االحتمالية الطارئة مبلغ 

 عماني( تتعلق بقروض متعثرة. 
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 )غير المدققة(  لية المرحلية المكثفةإيضاحات حول البيانات الما

2020مارس  31للفترة المنتهية في   

 

 إيرادات الفوائد   17

 

 31/03/2020 31/03/2019 

 ألف لاير  ألف لاير  

   

 36,465  36,143             فوائد من العمالء

 1,325  1,069               فوائد من البنوك

 2,398  3,406               إستثمارات

 ────── ────── 

 40,618 40,188 

 ══════ ══════ 

 

 

 مصروفات الفوائد    18

 

 31/03/2020 31/03/2019 

 ألف لاير  ألف لاير  

   

 11,745  13,393             فوائد الى العمالء

 2,407  3,055               فوائد الى البنوك

 3,839  2,831               وسندات متوسطة األجل بعملة اليور

 ────── ────── 

             19,279 17,991 

 ══════ ══════ 

 
 

 

 إيرادات التشغيل األخرى     19

في  أشهر المنتهية 3 

31/03/2020 

في  أشهر المنتهية 3

31/03/2019 

  

   ألف لاير  ألف لاير  

     

   1,662 2,128 ةصافي أرباح من عمليات صرف العملة األجنبي

   5,016 3,946 الرسوم والعموالت

   (88) (751) خسارة في استثمارات التداول

   1,100 1,443 إيرادات توزيعات األرباح

   1,350 1,290 رسوم الخدمات

   316 333 إيرادات متنوعة

 ────── ──────   

 8,389  9,356   

 ══════ ══════   

 

 

 ل األخرى التشغي مصروفات 20 

في  أشهر المنتهية 3 
31/03/2020 

في  أشهر المنتهية 3
31/03/2019 

   

    ألف لاير  ألف لاير 
    

    1,488 1,108 مصروفات التأسيس
    3,277 3,541 مصروفات التشغيل والمصروفات اإلدارية

    54 72 أتعاب حضور أعضاء مجلس اإلدارة
 ────── ──────    
 4,721 4,819    
 ══════ ══════    

 



 
  

- 19 - 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

   

 تصنيف وقياس األدوات المالية    21

 

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

 :2020مارس  31

 :مارس 31رسوم انخفاض القيمة والمخصص المحتفظ بها في 

 ألرقام بألف لاير عماني

وفق معايير البنك  

 المركزي العماني

وفق معيار التقرير 

  9المالي الدولي 

 

 الفرق

ى الربح والخسارةخسارة إنخفاض القيمة محملة إل  ال يتطلب 3,947 - 

مخصصات مطلوبة وفق معايير البنك المركزي العماني / محتفظ بها 

9وفق معيار التقرير المالي الدولي   

133,619 
128,942 (4,677) 

 4.94 4.94 - إجمالي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

 4.52 4.52 - صافي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

 

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

   ألف لاير عماني  

تصنيف البنك 

المركزي 

 العماني

تصنيف 

معيار التقرير 

المالي الدولي 

9  

إجمالي القيمة 

 الدفترية 

مخصص 

البنك 

المركزي 

 العماني

مخصص معيار 

التقرير المالي 

9ي الدول  

الفرق بين البنك 

المركزي العماني 

ومعيار التقرير 

9المالي الدولي   

صافي القيمة 

وفق معيار 

التقرير المالي 

  9الدولي 

إحتياطي الفائدة 

وفق البنك 

المركزي 

  العماني

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

1المرحلة    2,388,661 33,077 11,328 21,749 2,377,332  -    

2المرحلة  معياري  386,821 3,887 10,342 (6,455) 376,478  -    

3المرحلة    -   - -  -    

    -  2,753,811 15,294 21,670 36,964 2,775,481  مجموع فرعي

1المرحلة      -     -     -     -     -    

2المرحلة  إشارة خاصة  71,551 770 6,193 (5,423) 65,358  -    

3المرحلة       - -  -    

يمجموع فرع   71,551 770 6,193 (5,423) 65,358  -    

1المرحلة     -     -     -     -     -     -    

2المرحلة  دون المعيار   -     -     -     -     -     -    

3المرحلة    8,832 2,166 3,579 (1,245) 5,253 168 

 168 5,253 (1,245) 3,579 2,166 8,832  مجموع فرعي

1المرحلة     -     -     -     -     -     -    

2المرحلة  مشكوك في   -     -     -     -     -     -    

3المرحلة  تحصيلها   35,878 13,188 17,136 (3,060) 18,742 888 

 888 18,742 (3,060) 17,136 13,188 35,878  مجموع فرعي

1المرحلة     -     -     -     -     -     -    

2المرحلة  خسارة   -     -     -     -     -     -    

3المرحلة    96,005 67,812 73,124 6,351 22,882 11,663 

 11,663 22,882 6,351 73,124 67,812 96,005  مجموع فرعي

 بنود أخرى 

غير مغطاة وفق 

 تعميم البنك 

1المرحلة   

670,412 

 -    

1,965 (1,965) 668,447 

 -    

المركزي 

العماني ب م 

977  

2المرحلة   

154,162 

 -    

5,275 (5,275) 148,887 

 -    

والتعليمات ذات 

 الصلة

3المرحلة   
 

 -    
 - - 

 -    

    -  817,334 (7,240) 7,240    -  824,574  مجموع فرعي

        

1المرحلة    3,059,072 33,077 13,293 19,784 3,045,780  -    

2المرحلة  المجموع  612,534 4,657 21,811 (17,154) 590,724  -    

3المرحلة    140,715 83,166 93,838 2,047 46,877 12,719 

 12,719 3,683,379 4,677 128,942 120,900 3,812,321 اإلجمالي 
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 )غير المدققة(  كثفةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الم

  2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(    21

 

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

 :2019مارس  31

 

 :مارس 31رسوم انخفاض القيمة والمخصص المحتفظ بها في 

 

 

 

وفق معايير البنك  

 المركزي العماني

وفق معيار التقرير 

  9المالي الدولي 

 

 الفرق

    -   3,267   3,267  خسارة إنخفاض القيمة محملة إلى الربح والخسارة

ا مخصصات مطلوبة وفق معايير البنك المركزي العماني / محتفظ به

9وفق معيار التقرير المالي الدولي   

 110,770   142,326   31,556  

    -   3.39   3.39  إجمالي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

 (0.63)   0.81   1.44  صافي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

 

 :نك المركزي العمانيومعايير الب 9رسم الخرائط أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 

تصنيف البنك 

المركزي 

 العماني

تصنيف 

معيار التقرير 

المالي الدولي 

9  

إجمالي القيمة 

 الدفترية 

مخصص 

البنك 

المركزي 

 العماني

مخصص معيار 

التقرير المالي 

9الدولي   

الفرق بين البنك 

المركزي العماني 

ومعيار التقرير 

9المالي الدولي   

صافي القيمة 

 وفق معيار

التقرير المالي 

  9الدولي 

إحتياطي الفائدة 

وفق البنك 

المركزي 

  العماني

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

1المرحلة     2,292,843   32,440   13,202   19,238   2,279,641   -    

2المرحلة  معياري   352,433   4,028   10,087   (6,059)  342,346   -    

3المرحلة     -     -     -     -     -     -    

    -   2,621,987   13,179   23,289   36,468   2,645,276   مجموع فرعي

        

1المرحلة     -     -     -     -     -     -    

2المرحلة  إشارة خاصة   123,872   1,220   13,530   (12,310)  110,342   -    

3المرحلة     -     -     -     -     -     -    

يمجموع فرع    123,872   1,220   13,530   (12,310)  110,342   -    

        

1المرحلة     -     -     -     -     -     -    

2المرحلة  دون المعيار   -     -     -     -     -     -    

3المرحلة     10,005   2,173   3,869   (1,478)  6,136   218  

  218   6,136  (1,478)   3,869   2,173   10,005   مجموع فرعي

        

1المرحلة     -     -     -     -     -     -    

2المرحلة  مشكوك في   -     -     -     -     -     -    

3المرحلة  تحصيلها    34,222   12,734   14,963   (890)  19,259   1,339  

  1,339   19,259  (890)   14,963   12,734   34,222   مجموع فرعي

        

1المرحلة     -     -     -     -     -     -    

2المرحلة  خسارة   -     -     -     -     -     -    

3المرحلة     97,258   58,179   76,398   (2,749)  20,860   15,470  

  15,470   20,860  (2,749)   76,398   58,179   97,258   مجموع فرعي

        

 بنود أخرى 

غير مغطاة وفق 

 تعميم البنك 

1المرحلة    630,352   -     2,297   (2,297)  628,055   -    

المركزي 

العماني ب م 

977  

2المرحلة    149,192   -     7,528   (7,528)  141,664   -    

والتعليمات ذات 

 الصلة

3المرحلة    -     -     -     -     -     -    

    -   769,719  (9,825)   9,825     -   779,544   مجموع فرعي

        

1المرحلة     2,923,195   32,440   15,499   16,941   2,907,696   -    

2المرحلة  المجموع   625,497   5,248   31,145   (25,897)  594,352   -    

3المرحلة     141,485   73,086   95,230   (5,117)  46,255   17,027  

  17,027   3,548,303  (14,073)   141,874   110,774   3,690,177  اإلجمالي 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

    2020مارس  31ي للفترة المنتهية ف

 

 تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(    21

 

 31لبنك المركزي العماني كما في اواألحكام التنظيمية بموجب متطلبات  9مقارنة أحكام انخفاض القيمة وفقًا لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  21.2

 :2020مارس 

 

 لف لاير عمانيأ                                                                                                                                            
أصول مصنفة 

وفق البنك 

المركزي 

 العماني

أصول مصنفة 

معيار التقرير 

المالي الدولي 

9  

إجمالي القيمة 

 الدفترية 

مخصص 

البنك 

المركزي 

 العماني

يار مخصص مع

التقرير المالي 

9الدولي   

الفرق بين مخصص 

البنك المركزي 

العماني ومخصص 

معيار التقرير المالي 

9الدولي   

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) 

نفةمص 1المرحلة    13,179 236 91 145 13,088  

2المرحلة  كمنتظمة  36,353 524 2,906 (2,382) 33,447  

3المرحلة       - -  

  مجموع فرعي
49,532 760 2,997 (2,237) 46,535 - 

  
      

1المرحلة       - -  

مصنفة 
 كمتعثرة

2المرحلة   
   - -  

3المرحلة    35,769 15,975 15,537 2,382 20,232 1,944 

  مجموع فرعي
35,769 15,975 15,537 2,382 20,232 1,944 

  
      

1المرحلة    13,179 236 91 145 13,088 - 

2المرحلة  المجموع  36,353 524 2,906 (2,382) 33,447 - 

3المرحلة    35,769 15,975 15,537 2,382 20,232 1,944 

 1,944 66,767 145 18,534 16,735 85,301 اإلجمالي 

 

 31لبنك المركزي العماني كما في اواألحكام التنظيمية بموجب متطلبات  9مقارنة أحكام انخفاض القيمة وفقًا لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  21.2

 :2019مارس 

 

أصول مصنفة 

وفق البنك 

المركزي 

 العماني

أصول مصنفة 

معيار التقرير 

المالي الدولي 

9  

إجمالي القيمة 

 الدفترية 

مخصص 

البنك 

المركزي 

 العماني

مخصص معيار 

التقرير المالي 

9الدولي   

الفرق بين مخصص 

البنك المركزي 

العماني ومخصص 

معيار التقرير المالي 

9الدولي   

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   77,559   1,001   580   421   76,979   

2المرحلة  كمنتظمة   25,022   1,022   6,947   (5,925)  18,075   

3المرحلة        -     -     

    -   95,054  (5,504)   7,527   2,023   102,581   مجموع فرعي

        

1المرحلة        -     -     

مصنفة 
 كمتعثرة

2المرحلة       -     -     

3المرحلة     29,334   10,568   13,258   455   16,076   3,145  

  3,145   16,076   455   13,258   10,568   29,334   مجموع فرعي

        

1المرحلة     77,559   1,001   580   421   76,979   -    

2المرحلة  المجموع   25,022   1,022   6,947   (5,925)  18,075   -    

3المرحلة     29,334   10,568   13,258   455   16,076   3,145  

  3,145   111,130  (5,049)   20,785   12,591   131,915  اإلجمالي 
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 )غير المدققة(  حلية المكثفةإيضاحات حول البيانات المالية المر

  2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(    21

 

 الحركة في خسائر اإلئتمان المتوقعة 21.3

 

1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة    المجموع 

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع  

المتوقعة التعرض للمخاطر الخاضع لخسائر اإلئتمان      

ءقروض وسلف وأنشطة تمويل للعمال -  2,388,661 458,372 140,715 2,987,748 

ن(أوراق مالية إستثمارية )الديو -  317,715   317,715 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  492,179 154,162  646,341 

وك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرىمستحق من بن -  141,416   141,416 

 3,339,971 612,534 140,715 4,093,220 

9201يناير  1الرصيد اإلفتتاحي كما في       

ءقروض وسلف وأنشطة تمويل للعمال -  12,395 17,445 88,449 118,289 

ن(أوراق مالية إستثمارية )الديو -  507   507 

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

بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرىمستحق من  -  471   471 

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

     صافي المحول بين المراحل

ءقروض وسلف وأنشطة تمويل للعمال -  1,013 (1,229) 216 - 

ن(أوراق مالية إستثمارية )الديو -     - 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  3 (3)  - 

نوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرىمستحق من ب -     - 

 1,016 (1,232) 216 - 

     صافي المحمل للفترة 

ءقروض وسلف وأنشطة تمويل للعمال -  (2,080) 320 6,863 5,103 

ن(أوراق مالية إستثمارية )الديو -  (31) - - (31) 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  (53) 366 - 313 

نوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرىمستحق من ب -  (46) - - (46) 

 (2,210) 686 6,863 5,339 

     المشطوب للفترة

ءقروض وسلف وأنشطة تمويل للعمال -  - - (1,690) (1,690) 

 - - (1,690) (1,690) 

      9201 مارس 31الرصيد الختامي كما في 

ءقروض وسلف وأنشطة تمويل للعمال -  

11,328 16,536 93,838 121,702 

ن(أوراق مالية إستثمارية )الديو -  476 - - 476 

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -  1,064 5,275 - 6,339 

وك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرىمستحق من بن -  425 - - 425 

 13,293 21,811 93,838 128,942 
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 )غير المدققة(  الية المرحلية المكثفةإيضاحات حول البيانات الم

  2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(    21

 

 الحركة في خسائر اإلئتمان المتوقعة 21.3

 

1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة    المجموع 

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع  

اإلئتمان المتوقعة التعرض للمخاطر الخاضع لخسائر      

ءقروض وسلف وأنشطة تمويل للعمال -   2,160,811   476,303   141,484   2,778,598  

ن(أوراق مالية إستثمارية )الديو -   243,363   -  243,363  

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -   532,440   149,192  -  681,632  

وأصول مالية أخرىزية مستحق من بنوك والبنوك المرك -   99,530     99,530  

  3,036,144   625,495   141,484   3,803,123  

9201يناير  1الرصيد اإلفتتاحي كما في       

ءقروض وسلف وأنشطة تمويل للعمال -   14,543   25,853   89,982   130,378  

ن(أوراق مالية إستثمارية )الديو -   591  - -  591  

ت قروض وضمانات مالية إلتزاما -   1,432   7,791  -  9,223  

وك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرىمستحق من بن -   379  - -  379  

  16,945   33,644   89,982   140,571  

     صافي المحول بين المراحل

ءقروض وسلف وأنشطة تمويل للعمال -   13   (181)  168   -  

تثمارية )الديون(أوراق مالية إس -  - - -  -  

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -   126   (126) -  -  

وك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرىمستحق من بن -  - - -  -  

  139   (307)  168   -  

     صافي المحمل للفترة 

ءقروض وسلف وأنشطة تمويل للعمال -   (1,354)  (2,056)  10,050   6,640  

ن(أوراق مالية إستثمارية )الديو -   8   -   -   8  

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -   (225)  (137)  -   (362) 

وك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرىمستحق من بن -   (14)  -   -   (14) 

  (1,585)  (2,193)  10,050   6,272  

     المشطوب للفترة

تمويل للعمالء قروض وسلف وأنشطة -   -   -   (4,516)  (4,516) 

  -   -   (4,516)  (4,516) 

      9201 مارس 31الرصيد الختامي كما في 

ءقروض وسلف وأنشطة تمويل للعمال -   13,202   23,616   95,684   132,502  

ن(أوراق مالية إستثمارية )الديو -   599   -   -   599  

نات مالية إلتزامات قروض وضما -   1,333   7,528   -   8,861  

وك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرىمستحق من بن -   365   -   -   365  

  15,499   31,144   95,684   142,327  
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2020 مارس 31للفترة المنتهية في 

 

 تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(    21

 

في  أشهر المنتهية 3 الحركة في إنخفاض قيمة خسائر األئتمان 21.4

31/03/2020 

في  أشهر المنتهية 3

31/03/2019 

  

   ألف لاير  ألف لاير  

     إسترجاع قيمة إنخفاض خسائر االئتمان:

   46 46 المستحق من البنوك

   (4,931) (4,931) سلف للعمالءالقروض وال

   31 31 االستثمار

   (313) (313) الضمانات المالية

   (5,167) (5,167) إجمالي

   1,220 1,220 المسترجع من مخصص خسائر اإلئتمان

   331 331 المسترجع من القروق والسلف المشطوبة

   46 1,551 إجمالي

 ────── ──────   

   1,889 (3,616) القيمةصافي خسائر إنخفاض 

 ══════ ══════   

 

 

 

 العائد السنوي للسهم     22

 
في  أشهر المنتهية 3 

31/03/2020 

 في أشهر المنتهية 3

 31/03/2019 

 ألف لاير  ألف لاير  
    

  12,457 9,778 الربح المنسوب للمساهمين
المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل السنه 

  1,625,950  1,625,950 ف(ال)ب
 ══════ ══════ 

 0.008 0.006 (لاير) ربحيه السهم

 ══════ ══════ 

 

 

 ند ممارسته.عالسهم  لم يتم تقديم أي رقم للعائد المخفف للسهم ، حيث أن البنك لم يصدر أي أدوات ، والتي سيكون لها تأثير على العائد على

 

 

 ت  االصول وااللتزاماالفجوة بين      23

 

 -وعلى النحو التالي : BM955تزامات بناء على تعميم البنك المركزي العماني رقم االصول وااللتالفجوة بين يتم اعداد 

 

 2020مارس  31 

 

 عدم التطابق االسهم والصناديق وااللتزامات الثانوية االصول االستحقاق 

 الف لاير الف لاير الف لاير 

    

 (29,422) 932,530 903,108 شهور  3 – 0
 (537,825) 901,481 363,656 اشهر 12 – 3
 (158,461) 908,661 750,200 سنوات 5 – 1

 725,708 1,075,457 1,801,285 سنوات  5اكثر من 

    -  3,817,949 3,817,949 المجموع

    

 2019مارس  31

 
   

 م التطابقعد االسهم والصناديق وااللتزامات الثانوية االصول   االستحقاق

 الف لاير الف لاير الف لاير 

    

  59,242  849,613  908,855 شهور  3 – 0

 (629,686)  915,223  285,537 اشهر 12 – 3

 (110,850)  784,526  673,676 سنوات 5 – 1

  681,294  1,017,464  1,698,758 سنوات  5اكثر من 

    -   3,566,826  3,566,826 المجموع
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 )يتبع(االصول وااللتزامات  الفجوة بين      23

 

  2018 مبرسدي 31

 

 

 عدم التطابق االسهم والصناديق وااللتزامات الثانوية االصول   االستحقاق 

 لايرالف  الف لاير الف لاير 

    

 17,803 777,693 795,496 شهور  3 – 0

 (516,441) 838,094 321,653 اشهر 12 – 3

 (176,443) 979,048 802,605 سنوات 5 – 1

 675,081 1,049,859 1,724,940 سنوات  5اكثر من 

    -  3,644,694 3,644,694 المجموع

 

 

 طراف ذات العالقة ألالمعامالت مع ا 24

 

 رى مع أطراف ذات عالقة معامالت أخ

يها فات التي لهم و الشركيقوم البنك بإجراء معامالت في ظل ظروف تجارية إعتيادية مع بعض المدراء التنفيذيين أو المساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أ

 نفوذ قوي, إن إجمالي مبالغ األرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة هي كالتالي:

 
 2020/03/31 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

31/03/2019  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مساهم  

 رئيسي

 المجموع  أخرى مساهم رئيسي المجموع  أخرى 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع 
       

  139,556  139,556    - 136,567 136,567    - القروض والسلفيات
 117,051  61,529 55,522 109,771  53,500 56,271 مالءودائع الع

  9,883  9,625  258  9,788  9,625  163 المستحق من البنوك
  358    -  358  203    -  203 المستحق للبنوك

  37,967  37,113  854  46,561  34,447  865 خطابات مستندية، ضمانات وأوراق قبول
  77,000    -  77,000  77,000    -  77,000 حسب الطلب تسهيالت إئتمانية متجددة

    2124  - 21,24 1,786    -  1,786 استثمارات

 

 يتضمن بيان الدخل المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

 
 2020/03/31 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

2019/03/31 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  
 المجموع  أخرى مساهم رئيسي المجموع  أخرى  مساهم رئيسي 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع 
       

  1,645   1,637   8   1,815 1,800  15  إيرادات الفوائد

  566   565   1   58   58   -  إيرادات العمولة 

       

  883   270   613   1,716  424  1,292  مصروفات الفوائد 

  82   82     -   114  114     -  مصروفات أخرى 

 

 

 تفاصيل مزايا اإلدارة العليا هي كالتالي:

 

 

   األشهر المنتهية    الثالثة   األشهر المنتهية     الثالثة 

رواتب ومزايا قصيرة األجل 

 أخرى
31/03/2020 

  ألف لاير عماني

 31/03/2019 

 ألف لاير عماني

  

      

    682    742  ثابته -

    1,198    1,016  غير ثابته -

 1,758  1,880   
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 )غير المدققة  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2020مارس  31 للفترة المنتهية في
 

 المساهمون    25

 

سابات من ينوب عنهم، % أو أكثر من أسهم البنك، سواء بأسمائهم، أو عن طريق ح10ك الذين يملكون نسبة قائمة بمساهمي البن 2019مارس  31حتى تاريخ 

 :كما يلي  وعدد األسهم التي يملكونها

 نسبة التملك % عدد االسهم )ألف( 

 %34.90 567,453 البنك التجاري القطري

 %14.74 239,734 مجموعة سهيل بهوان القابضة ش.م.م.

قاعد الخدمه المدنيهصندوق ت  184,113 11.32% 

 

 .تاريخ التقرير حتىيتم احتساب نسبة المساهمة على أساس إجمالي أسهم البنك 

 

 كفاية رأس المال    26

 

أخرى،  من مقاييس، ضإستخداميحتفظ البنك بقاعدة رأس مال تُدار بشكل نشط لتغطية المخاطر المتأصلة في األعمال,  كما تتم مراقبة كفاية رأسمال البنك ب

  .كلى البنالقوانين والنسب التي أصدرتها لجنة بازل حول اإلشراف على المصارف والتي قام بتبنيها البنك المركزي العماني في إشرافه ع

 

  .إلتزم البنك خالل السنة الماضية بالكامل بكافة المتطلبات الخارجية  المفروضة  على البنك  و المتعلقة برأس المال

 

 رة رأس المالإدا

 

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

 

في  أشهر المنتهية 3 

31/03/2020 

في  أشهر المنتهية 3

31/03/2019 

 أشهر المنتهية 3

في 

31/03/2018 

  

    ألف لاير ألف لاير  ألف لاير  

      قاعدة راس المال

   399,336 388,008 393,764 أموال المساهمين – 1فئة 

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

الدين الثانوي و اإليداع الخاص والمخصصات – 2فئة 

 المجمعة لخسائر اإلنخفاض في القيمة
23,070 36,346 29,072 

  

   543,908 539,854 532,334 رأس المال إجمالي قاعدة

      مرجح التعرض لمخاطر األصول

   2,988,435 3,022,139 3,037,843 مخاطر األئتمان

   243,431 248,285 243,431 مخاطر التشغيل

   47,698 68,184 95,312 مخاطر السوق

   3,279,564 3,338,608 3,376,586 إجمالي مرجح التعرض لمخاطر األصول

   %12.2 %11.6 %11.7 نسبة رأس المال / نسبة المستوى االول

   %15.7 %15.1 %15.1 1نسبة المستوى 

   %16.6 %16.2 %15.8 (2معدل مخاطر األصول )معايير بازل 
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 )غير المدققة  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 \2020مارس  31المنتهية في  للفترة
 

 التحليل القطاعي   27

 

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

 يقوم قسم المصرفية االستهالكية بعروض ائتمانية لالفراد للتلبة االحتياجات المصرفية اليومية -

رة ودائع والتجاللعمالء من الشركات التي تشمل القروض وقبول ال فير مجموعة متنوعة من النتجات والخدماتيقوم قسم الخدمات المصرفية للشركات بتو -

 النالية والعمالت االجنبية .

عمالء ات وحاب الثروقوم قسم االستثمار بتقديم النتجات االستثمارية مثل ادارة االصول واالستشارات وخدمات الزساطة للعمالء من االفراد وكذلك من أصي -

 المؤسسات ,

 لتناسب المنتجات من كاملة مجموعة توفر والمتوسطة الصغيرة والشركات وعمالء الشركات يغطي التجارية المصرفية األعمال -

 قدمت التي اإلسالمية المصرفية والخدمات ومصر المتحدة العربية اإلمارات لدولة الدولية العمليات أيضا وتشمل .أعمالهم احتياجات

 .اإلسالمية الشريعة لمبادئ وفقا جاتمنت

 بتخصيص قومت ألموال مستودع بمثابة وهي .البنك داخل األموال سيولة وإدارة موازنة عن مسؤولة ”التمويل“ مركز - التمويل مركز -

 والصكوك الخصوم/ولاألص وإدارة يةالمال األوراق في البنك استثمارات أيضا اإلدارة وتتولى .األداء إدارة ألغراض األعمال وحدات لمختلف تسعيرات

 .النقدية

داء القطاع أ. يتم تقييم االداء تقوم االدارة بحساب نتائج التشغيل للقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم

لتي تتكبدها اة. التكاليف المالي ختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائمعلى أساس الربح أو الخسارة التشغيلية التي في بعض النواحي تقاس بطريقة م

 جموعة وال تخصص لقطاعات التشغيل.المهام المركزية يتم إدارتها على أساس م

 

 -التحليل القطاعي حسب التالي :

االشهرالمنتهية  3

31/03/2020 

 

تجارة التجزئة 

 المصرفية

الخدمات المصرفية 

 للشركات
 المجموع التمويل المركزي قسم التجاري

      

 الف لاير الف لاير الف لاير الف لاير الف لاير 

      

  30,741 (1,991)  3,662  14,331  14,739 ايرادات التشغيل

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

  9,778  (3,675)  (70)   10,898   2,625  صافي االرباح )الخسارة(

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

  3,817,949  510,818  392,638  1,633,045  1,281,449 مجموع االصول

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

االشهرالمنتهية 3

31/03/2019 

 

تجارة التجزئة 

 المصرفية

الخدمات 

المصرفية 

 للشركات

 قسم التجاري
التمويل 

 يالمركز
 المجموع

      

 الف لاير الف لاير الف لاير الف لاير الف لاير 

      

ايرادات 

 التشغيل

 15,602  14,364 3,877 (1,991) 32,337 

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

صافي االرباح 

 )الخسارة(

 6,831  11,685 (2,499) (1,506) 12,457 

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

 3,566,826 (3,560) 380,259 1,284,975  1,308,681 مجموع االصول

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ()غير المدققة  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 2020مارس  31 للفترة المنتهية في

 

 يتبع() التحليل القطاعي   27

 

 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   

 

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

 

  :المعلومات القطاعية كما يلي

 

 2020مارس  31 للسنة المنتهية في

 

 

دولة اإلمارات  سلطنة عمان  

 العربية المتحدة 

جمهورية مصر 

 العربية 

 المجموع 

 ألف ر.ع    ألف ر.ع    ألف ر.ع    ألف ر.ع    

     إيرادات القطاع

إيرادات الفوائد و ايرادات من التمويل صافي 

 22,353 86 535 21,732 و حسابات االستثمار االسالمي

 8,389 14 622 7,753 إيرادات التشغيل االخرى

 30,742 100 1,157 29,485 االيرادات المجموع

 (15,545) (86) (757) (14,702) مصروفات التشغيل  أخرى

 15,197 14 400 14,783 ن التشغيلربح م

 (5,419) (6) (1,281) (4,132)  والضرائب صافي مخصص الخسائر

 9,778 8 (881) 10,651 ربح القطاع للسنة

     

     المعلومات األخرى

 3,817,949 19,029 110,780 3,688,140 أصول القطاع

  692  -  30   662  مصروفات رأس مال القطاع

     

   2019مارس  31سنة المنتهية في لل 

                   

دولة اإلمارات  سلطنة عمان  

 العربية المتحدة 

جمهورية مصر 

 العربية 

 المجموع 

 ألف ر.ع    ألف ر.ع    ألف ر.ع    ألف ر.ع    

     إيرادات القطاع

إيرادات الفوائد و ايرادات من التمويل صافي 

 22,981 136 544                 22,301 تثمارو حسابات االس االسالمي

 9,356 3 419 8,934 إيرادات التشغيل االخرى

 32,337 139 963 31,235 االيرادات المجموع

 ( 15,636)  (101)  (945)  (14,590) مصروفات التشغيل  أخرى

  16,701  38  18  16,645 ربح من التشغيل

  (4,244)  (1)  (2,459)  (1,784) صافي مخصص الخسائر والضرائب

  12,457  37  (2,441)  14,861 ربح القطاع للسنة

     

     المعلومات األخرى

  3,566,826  21,357   93,178 3,452,291 أصول القطاع

  675    2 49   625  مصروفات رأس مال القطاع
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 )غير المدققة(  كثفةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الم

   2020مارس 31للفترة المنتهية في 

 
 العادلة لألدوات الماليةالقيمة   28    
 

غير  ألسهم األخرىاتم تقييم أسعار السوق المدرجة أو عروض أسعار المتعاملين. ي االسواق النشطة علىالمالية المتداولة في  لالدواتتستند القيم العادلة 
 .علومات المقدمة من مديري الصناديق والمعلومات المالية المستثمر فيها وأسعار الشراء الحاليةالمسعرة بناء علی الم

 
 يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحديد اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق أسلوب التقييم:

 
 ة لألصول أو اإللتزامات المشابهة؛: األسعار )غير المعدلة( المدرجة في األسواق النشط 1المستوى 

 
اشر )أي مشتقة من الذي يتم رصده  سواء بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو غير مب 1بخالف االسعار المدرجة في المستوى : تقنيات أخرى  2المستوى 
هة في اثلة أو مشابدوات مماثلة؛ األسعار المعلنة لألوتشمل هذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مم.األسعار(

 وق. ن بيانات السحظتها ماألسواق التي تعتبر أقل من نشطة؛ أو أساليب التقييم األخرى التي جميع المدخالت الهامة بشكل مباشر أو غير مباشر يمكن مال
 

لى ت ال تستند إيم المدخالوتشمل هذه الفئة جميع الصكوك التي تتضمن تقنية تقي المدخالت التي هي غير قابلة للرصد.: التقنيات التي تستخدم  3المستوى 
عار س األسلى أساييمها عبيانات يمكن مالحظتها والمدخالت غير المالحظة يكون لها تأثير كبير على تقييم الصك. وتشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تق

 ة غير المالحظة أو افتراضات لتعكس االختالفات بين الصكوك.التي تتطلب تعديالت كبيرالمدرجة ألدوات مماثلة
 

 يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب القيمة العادلة الهرمي:

 

 
 المجموع 2المستوى  1المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 2020مارس  31 
    
    
    

    بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة االستثمارات يتم قياسه

  4,699 -  4,699 أسهم مدرجة

 2,139 2,139 - أسهم غير مدرجة أخرى

 6,838 2,139  4,699 المجموع

 
 االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ايرادات شاملة اخرى

   

 32,716 - 32,716 أسهم مدرجة 

 342 342 - أسهم غير مدرجة أخرى

 33,058  342 32,716 المجموع

    

 39,896 2,481 37,415 مجموع الموجودات المالية 

 ─────── ─────── ────── 
    

دلعائبناء على تقييم الطرف المقابل، ومعدالت األمام ونقلت ومنحنيات ا في المستوى الثاني  وتقدر قيمة األدوات المالية المشتقة  

 
 المجموع 2وى المست 1المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 2019مارس  31 
    
    
    

    االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
  5,188        -             5,188     أسهم مدرجة

 2,414 2,414    -            أسهم غير مدرجة أخرى

 7,602 2,414  5,188     المجموع

 
 االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ايرادات شاملة اخرى

   

 30,686    -            30,686 أسهم مدرجة 
 331 331    -            أسهم غير مدرجة أخرى

 31,017  331        30,686 المجموع

    

 38,619 2,745 35,874 مجموع الموجودات المالية  
 ─────── ─────── ────── 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 -القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع( :  28

 
 المجموع 2المستوى  1المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 2019 ديسمبر 31 
    
    
    

    ات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةاالستثمار
 5,052 - 5,052 أسهم مدرجة

 2,522 2,522 - أسهم غير مدرجة أخرى

 7,574 2,522 5,052 المجموع

 
 االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ايرادات شاملة اخرى

   

 36,951 - 36,951 أسهم مدرجة 
 331 331 - أسهم غير مدرجة أخرى

 37,282 331 36,951 المجموع

 42,003 2,853 44,856 

 5,052 - 5,052 مجموع الموجودات المالية 

    

 



 
  

- 31 - 

 

      إيضاحات حول البيانات المالية المكثفة )غير المدققة(

  2020مارس  31للفترة المنتهية في     

 

 المشتقات المالية   29
 القيمـــة االعتبــارية وفقــا لشــروط االستحقــــق     2019مارس  31 

أشهر 3خالل  إجمالي القيمة االعتبارية القيمة العادلة السالبة القيمة العادلة الموجبة  شهر 12إلى أشهر  3من    أكثرمن سنة 

 )15 إيضاح(  8)إيضاح( 

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير     ألف لاير                    ألف لاير                   ألف لاير  المشتقات المالية

       

 134,972 43,028 12,341 190,341 (4,133)          4,133           عقود مقايضات أسعار الفائدة

 71,811 30,509 98,002 200,322 (697) 9 عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

 73,985 30,155 96,182 200,322 (243) 2,245 عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

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

  280,768  103,692  206,525  590,985 (5,073)  6,387 المجموع

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

       

 

      2018مارس  31 

       المشتقات المالية

 - 115,500 - 115,500 (80) - ةتحوط القيمة العادل

 18,076 12,280 6,998 37,354 (335) 335 عقود مقايضات أسعار الفائدة

 7,986 50,152 116,029 174,167 (152) 45 عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

 8,576 49,885 115,706 174,167 (57) 737 عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

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

  34,638  227,817  238,733  501,188  (624)  1,117 المجموع

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  إيضاحات حول البيانات المالية المكثفة )غير المدققة(

2020مارس  31للفترة المنتهية في    

 

 )يتبع(المشتقات المالية      29
 

2019 ديسمبر 31        القيمـــة االعتبــارية وفقــا لشــروط االستحقــــق    

 القيمة العادلة الموجبة 

( 8إيضاح  ) 

       القيمة العادلة السالبة

( 11إيضاح  ) 

أشهر 3خالل  إجمالي القيمة االعتبارية شهر 12إلى أشهر  3من    أكثرمن سنة  

 ألف لاير ألف لاير  ألف لاير ألف لاير       ألف لاير             ألف لاير المشتقات المالية

 

 62,988 55,181 13,132 131,301 (1,179) 1,179 عقود مقايضات أسعار الفائدة

 131,149 53,092 57,789 242,030 (3) 372 عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

 132,375 52,124 57,531 242,030 (212) 1,093 عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

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

 2,644 (1,394)  615,361  128,452  160,397  326,512  

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  إيضاحات حول البيانات المالية المكثفة )غير المدققة(

0202مارس  31للفترة المنتهية في   

 

 نسبة تغطية السيوله    30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2019مارس  2020مارس 

إجمالي القيمة   

غير مرجح 

 )المتوسط

إجمالي القيمة المرجحة 

 )المتوسط(

إجمالي 

القيمة غير 

مرجح 

 )المتوسط

إجمالي القيمة المرجحة 

 )المتوسط(

  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع

الموجودات السائلة عالية 

 الجودة
    

  

مجموع األصول السائلة 

 (HQLAعالية الجودة  )
-  537,627 479,987     -     

 التدفقات النقدية الخارجة
 

 
  

 
 

 
  

  29,935  598,708  30,798  615,950 ودائع مستقرة

  12,012  120,122  12,042  120,416 الودائع األقل استقرارا

 736,366 42,840 718,830 41,947 

تشغيلية )جميع األطراف الودائع ال

المقابلة( والودائع في شبكات البنوك 

 التعاونية
958,557 349,944 

928,904 335,366 

     التمويل المضمون للشركات

     متطلبات إضافية، منها :

  2,512  25,121  9,141  91,405 االئتمان والسيولة

  36,609  525,677  33,568  447,042 التزامات التمويل الطارئة األخرى

 416,435 - 435,493 - اجمالي التدفقات النقدية

     التدفقات النقدية

     

  198,935  279,379  244,973  314,691 التدفقات من التعرض االضطالع على نحو كامل

  8,546  8,546  11,512  11,512 تدفقات نقدية أخرى

  207,481  287,925  256,485  326,203 التدفقات النقدية اإلجمالية

     

HQLA المجموع    537,307   479,987  

  208,954   179,008  مجموع صافي التدفقات النقدية الخارجة

  229.71   300.16  نسبة تغطية السيولة )٪(
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  إيضاحات حول البيانات المالية المكثفة )غير المدققة(

 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 التقديرات واألحكام   31

 

 19-تأثيرات كوفيد

 
كما أدى على الصعيد العالمي، مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية.  مناطق جغرافية مختلفةعبر "( 19-لقد تفشت جائحة كورونا )"كوفيد

مية. وقد أعلنت السلطات المالية والنقدية، المحلية والدولية على السواء، عن اتخاذ البيئة االقتصادية العالهيمنة قدر من عدم اليقين على  انتشار هذا الوباء إلى

ة النتشار هذا الوباء. العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتمل كافة أرجاءتدابير دعم مختلفة في   

نهاية الفترة المشمولة بالتقرير  وكما في اً على سعر النفط الخام.جزئياً في اقتصادات تعتمد نسبي فإن عمليات البنك الوطني العماني تتركزباإلضافة إلى ذلك، 

استمرارية األعمال في الوقت الذي قام فيه بتنشيط خطة الوضع عن كثب  وقد ظل البنك الوطني العماني يراقب. غير مسبوقةالمالي، شهدت أسعار النفط تقلبات 

من إدارة التعطل المحتمل الذي يمكن أن يحدث لعملياته وأدائه المالي بسبب تفشي هذا الوباء.  الخاصة به حتى يتمّكن  وممارسات إدارة المخاطر األخرى  

في كما لمدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة لتحديث إلى إجراء ، وتقلب أسعار النفط 19-عن كوفيدالشكوك الناجمة  دعتقد ل

وبالنظر إلى أن  الوقت.في ذلك  التي تم التنبؤ بهااستناداً إلى مجموعة من الظروف االقتصادية  الخسائر االئتمانية المتوقعة يرتم تقد. وقد 2020مارس  31

 ةوأرجحي، عند تحديد شدة االستشرافيفي عوامل االقتصاد الكلي  ارتفاع التقلبات قد وضعت في  االعتبار تأثير فإن هذه التوقعاتالحالة تتطور بسرعة، 

الخسائر االئتمانية المتوقعة. السيناريوهات االقتصادية لتحديد   

فيما يتعلق بترجيح سيناريوهات االقتصاد الكلي وذلك لبنك لعمليات الدولية الذات الصلة ب االستشرافيةلمعلومات ل العماني أيضاً بإجراء تحديث البنك الوطني قام

. فيها يمارس البنك نشاطهتي االقتصادي للسوق المعنية ال بالمناخذات الصلة   

عند تحديد الزيادة وذلك المؤشرات النوعية والكمية  على 19-الناجمة عن كوفيدالصلة  للتأثيرات ذات أولى البنك الوطني العماني اهتماماً بصفة خاصةوقد 

عرضة للتأثر. المالكبيرة في مخاطر االئتمان وتقييم مؤشرات اضمحالل القيمة بالنسبة للتعرضات في القطاعات   

عنها من األصول المالية وغير المالية،  التي تم اإلبالغالمحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ  التأثيراتفي  كذلك نظر البنك الوطني العماني

ل متقلبة وال تزال المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق. غير أن األسواق ال تزارصدهايمكن التي معلومات الأفضل تقييم لإلدارة استنادا إلى  والتي تمثِّّل . 

والمعايير الدولية إلعداد التقارير  بما يتماشى مع اإلرشادات المتاحة من البنك المركزي العماني"( 19-)"كوفيدلتقلبات أسعار النفط و قام البنك بإجراء تقييم

IFRSالمالية    وخالل هذه الفترة: 2020مارس  31في  كماخسائر االئتمان المتوقعة وتقديرات التقييم واألحكام  ، مما أدى إلى التغييرات التالية في منهجية
 

  (ECL)الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 

وذلك  المتوقعةتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية ، قام البنك ب2020مارس  31بالنسبة لفترة إعداد التقرير والمنتهية في 

مجموعة من الظروف  بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة تم تقدير. وقد وتقلبات أسعار النفط 19-استجابة للشكوك التي نتجت عن تفشي وباء كوفيد

، االستشرافيفي عوامل االقتصاد الكلي  لتقلباتارتفاع ا تأثيرفي  نظر البنكوبالنظر إلى أن الحالة تتطور بسرعة،  الوقت.في ذلك  التي تم التنبؤ بهااالقتصادية 

الخسائر االئتمانية المتوقعة.السيناريوهات االقتصادية لتحديد  وأرجحيةعند تحديد شدة   

قرر البنك قد واألوزان األساسية المخصصة لهذه السيناريوهات. وعمليات اإلصالح التي تمت ألساليب تركيبة السيناريوهات قد انعكس هذا التقلب من خالل ل

متوسط مرجح لثالث سيناريوهات لالقتصاد الكلي بغرض تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة أخذ .  

االقتصاد الكلي وفقا لنموذجنا الحالي توقعات . 

-السيناريو) 2022و  2021و  2020ل صندوق النقد الدولي لألعوام ب  نمو الناتج المحلي اإلجمالي من قِّ المنقحة ل توقعاتالاالقتصاد الكلي على أساس  توقعات

1.)  

(.2ميل )السيناريو دوالرا للبر 35االقتصاد الكلي من خالل زيادة التأكيد على نمو الناتج المحلي اإلجمالي على أساس سعر نفط برنت عند  توقعات  

٪ 7.2٪ إلى 2.8-الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بين نمو وللبرميل؛  دوالراً  77و دوالراً  35ما يلي: ستتراوح أسعار النفط بين على االفتراضات  تشتمل

تطبيق من خالل القيم المذكورة أعاله لعوامل االقتصاد الكلي  تم استنباط٪ على مدى السنوات األربع المقبلة. وقد 29.8٪ و 8.3وأسعار الفائدة الحقيقية بين 

، يمكن إعادة تقييم هذه التقديرات وتعديلها في المستقبل مع "(19-ة )"كوفيدتطور حال ترجيحات متساوية للسيناريوهات الثالث، على التوالي. ومع استمرار

قطاعات محددةاليقين بالتأثيرات التي ستحدث لتزايد  . 

طاعات على ق"( 19-)"كوفيد الناتج عنرصد األثر المحتمل لمخاطر السداد عن كثب عملية البنك  سيواصلوباإلضافة إلى االفتراضات المبينة أعاله، 

 .الصناعة المتأثرة

 

 المحاسبة ألصول التمويل المعدلة

 

ركدددزي العمددداني بعض عمدددالء الشدددركات الصدددغيرة والمتوسدددطة لمددددة سدددتة أشدددهر بمدددا يتماشدددى مدددع تعمددديم البندددك الملدددسدددداد ال بتأجيدددلقدددد سدددمحت الشدددركة ل

م تعتبدددر لدددسدددداد القدددروض للقطاعدددات المتضدددررة.  يدددلتأج، والدددذي تدددم فيددده تشدددجيع البندددوك المحليدددة فدددي سدددلطنة عمدددان علدددى 2020فدددي مدددارس  الصدددادر

  خسارة التعديل على هذه القروض جوهرية للفترة.

 

 


