
 

 
 ٦صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 قائمة مصادر وإستخدامات صندوق الخیرات

 (غیر مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١للفترة 
 
 

 مصادر صندوق الخیرات
 

 لایر ُعماني

٢٠١٨ینایر  ١أموال صندوق الخیرات الغیر موزعة كما في    - 

للشریعةاإلیرادات المخالفة    ٣١،٨٦٣ 

 ٣١،٨٦٣  مجموع المصادر

  إستخدامات صندوق الخیرات
 

 -  الرعایة 

 -  مجموع االستخدامات

 ٣١،٨٦٣  ٢٠١٨مارس  ٣١أموال صندوق الخیرات الغیر موزعة كما في 

 
 ٢٠١٨ ابریل ١أموال صندوق الخیرات الغیر موزعة كما في   

 
٣١،٨٦٣ 

 اإلیرادات المخالفة للشریعة
 

١٧،٤٤٥ 

 مجموع المصادر
 

٤٩،٣٠٨ 

   
 إستخدامات صندوق الخیرات

  
 الرعایة 

 
٤٩،٣٠٨ 

 مجموع االستخدامات
 

٤٩،٣٠٨ 

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١لغیر موزعة كما في أموال صندوق الخیرات ا
 

- 

 
 ٢٠١٩ینایر  ١الغیر موزعة كما في  أموال صندوق الخیرات  

 
- 

 اإلیرادات المخالفة للشریعة
 

٨،٠٣١ 

 مجموع المصادر
 

٨،٠٣١ 

   
 إستخدامات صندوق الخیرات

 
 الرعایة 

 
- 

 مجموع االستخدامات
 

- 

 ٢٠١٩مارس  ٣١أموال صندوق الخیرات الغیر موزعة كما في 
 

٨،٠٣١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .جزًء من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة ٢٣إلى رقم  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
 
 

 



 

 ٧صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١للفترة 

 

 الشكل القانوني و األنشطة الرئیسیة .١
 

تحت رقم تسجیل  ٢٠١٢أغسطس من العام  ١٥ًعمان بتاریخ إن بنك نزوى "البنك" ھو شركة ُمساھمة ُعمانیة عامة تم تأسیسھ في سلطنة 
 ). أسھم البنك مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالیة ومكان مزاولة عملھ الرئیسي مسقط، سلطنة ًعمان.١١٥٢٨٧٨(

 

عن البنك  بموجب ترخیص مصرفي صادر اً فرع عشر ثالثةو یعمل حالیا من خالل  ٢٠١٢دیسمبر  ٢٣بدأ البنك مزاولة نشاطھ بتاریخ 
 .٢٠١٢دیسمبر  ١٩المركزي الُعماني بتاریخ 

 

االستثمار ، وتقدیم تمویل المرابحة واإلجاره و التمویالت األخرى  حساباتأنشطة البنك الرئیسیة ھي فتح الحسابات الجاریھ ، التوفیر و
المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیھ ، و كذلك إدارة أموال المستثمرین على أساس المضاربھ مقابل حصة من األرباح أو الوكالة مقابل عمولة 

 وأنشطة االستثمار األخرى. والحصول على الفائض من األرباح كحافز وتوفیر الخدمات البنكیة التجاریة 
 

یخضع البنك في عملیاتھ للرقابة من قبل البنك المركزي الُعماني ویشرف علیھ ھیئة الرقابھ الشرعیة بناء على عقد تأسیس البنك ونظامھ 
 األساسي.

 موظف) ٣٥٣: ٢٠١٨دیسمبر موظف ( ٣٥٧البنك ، بلغ عدد موظفین ٢٠١٩مارس  ٣١في 
 

 ، مسقط، سلطنھ ُعمان.١٣٣، رمز بریدي ١٤٢٣عنوان البنك: صندوق برید 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامةأسس إعداد القوائم المالیة و .٢

 

 أسس إعداد القوائم المالیة ٢/١
 

 المحاسبیةالمالیة وفقا للمعاییر  ھاتم إعداد ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھیة في  أشھر للثالثةیة الموجزة للبنك والمرفقة إن البیانات المالیة المرحل
)FAS( ) الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیةAAOIFI.( 

مجلس  تطبق المعاییر الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة المنبثقة عن

عدم وجود معاییر محاسبیة صادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة  في حال )IFRS( معاییر المحاسبة الدولیة

الخاص  ٣٤تم إعداد القوائم المالیة المرحلیة المختصرة للبنك وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  .ولحین صدور معاییر إسالمیة تحل محلھا

 المالیة المرحلیة المختصرة على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد بیانات مالیة كاملة ال تحتوي القوائم بالتقاریر المالیة المرحلیة.

مارس  ٣١المنتھیة في  الثالثة أشھرباإلضافة إلى ذلك، إن النتائج لفترة . ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ویجب أن یتم قرأتھا مع البیانات المالیة كما في 

 .٢٠١٩دیسمبر  ٣١في  التي تنتھيلتي یمكن توقعھا للسنة المالیة لیست بالضرورة مؤشرا للنتائج ا ٢٠١٩
 

مراجعة ولیست مدققة؛ ارقام المقارنة لقائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة تم إعدادھا من القوائم  القوائم المالیة المرحلیة المختصرة
و أرقام المقارنة لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدیة وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١المالیة المدققة للفترة المنتھیة في 

 .٢٠١٨مارس  ٣١المنتھیة في  أشھر للثالثةوقائمة مصادر واستخدامات صندوق الخیرات تم إعدادھا من القوائم المالیة المرحلیة المختصرة 
 

 العملة التشغیلیة وعملة العرض
 

القوائم المالیة المرحلیة المختصرة بالریال الُعماني وھي العملة الرئیسیة للبنك. ما لم یتم اإلشارة إلى غیر ذلك، تم عرض القوائم تم عرض 
 المالیة بالریال الُعماني مقربة إلى أقرب لایر.

 
القیمة العادلة لبعض الموجودات المالیة حیث تظھر تم إعداد القوائم المالیة المرحلیة المختصرة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس 

 بالقیمة العادلة.
 

 التقدیرات المحاسبیة
 

ھي إن األسس واألسالیب المستخدمة في التقدیرات المحاسبیة الھامة واألحكام المتبعة في إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة 
 .٢٠١٨دیسمبر  ٣١نفس تلك المطبقة في إعداد البیانات المالیة السنویة للبنك للسنة المنتھیة في 

 

 إدارة المخاطر المالیة
 

 . ٢٠١٨دیسمبر  ٣١سنة المنتھیة في لإعداد البیانات المالیة السنویة لتتوافق أھداف وسیاسات إدارة المخاطر للبنك مع تلك المعلنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ٨صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 (یتبع)  ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١للفترة 

 

 

 لدى البنك المركزي العُمانينقد وأرصدة  .٣

 

٢٠١٨دیسمبر  ٣١ ٢٠١٨مارس  ٣١   ٢٠١٩مارس  ٣١     

  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني

 نقد في الصندوق ٥،٢٢٥،١٩١  ٤،٤٧١،٠٥٥  ٥،١٤٠،٣٥٥

  أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني ٦٦،٣٨٩،٩١٢  ٩٤،٦٤٩،٩١٦  ٨٧،٣٢٥،٢١٥

 ودیعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعماني ٥٠٠،٠٠١  ٥٠٠،٠٠١  ٥٠٠،٠٠١

 المجموع ٧٢،١١٥،١٠٤  ٩٩،٦٢٠،٩٧٢  ٩٢،٩٦٥،٥٧١

 
 ال یمكن السحب من ودیعة رأس المال إال بموافقة مسبقة من قبل البنك المركزي الُعماني. ٣/١

 

 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة .٤

 

٢٠١٨دیسمبر  ٣١ ٢٠١٨مارس  ٣١   ٢٠١٩مارس  ٣١     

  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني

 بالعملھ المحلیھ -بنوك محلیھ  -  ٣٠٩،٣٤١  ٢٢٨،٦٦٨

 بالعملة األجنبیة –بنوك اجنبیھ ٦،٨٥٩،٩٥٤  ٤،٢٣٨،٤٤٠  ٦،١٧٦،٢٥٣

)١٠،٥٢٣(  )٥،٣٧٢(   )٥،٤٩٨(  تدني خسائر 

 المجموع ٦،٨٥٤،٤٥٦  ٤،٥٣٧،٢٥٨  ٦،٣٩٩،٥٤٩

 

 

 صافي - بنوكإستثمارات وكالة لدى  .٥

 تمویل مشترك

٢٠١٨دیسمبر  ٣١ ٢٠١٨مارس  ٣١   ٢٠١٩مارس  ٣١     

 لایر ٌعماني
 لایر ٌعماني 

  لایر ٌعماني 

 بالعملة المحلیة –محلیة بنوك  ٤،٠٠٠،٠٠٠  -  -

 بالعملة األجنبیة       –بنوك اجنبیھ  -  ١،٩٢٥،٠٠٠  -

-  )٢٧،٦٤٢(   )١،٦٥٦(  تدني خسائر 

 المجموع ٣،٩٩٨،٣٤٤  ١،٨٩٧،٣٥٨  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٩صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١للفترة 

 

 صافي -األخرى الذمم وذمم البیوع المؤجلھ  .٦

 
 

٢٠١٩مارس  ٣١  

 المجموع  تمویل ذاتي  تمویل مشترك 

 لایر ٌعماني 

 

 لایر ٌعماني 

 

 لایر ٌعماني 

 

 ١١٣،٠٤٧،٣٥٤  ٢،٠٢٦،٠٠٧  ١١١،٠٢١،٣٤٧ أفراد -(مرابحة) ذمم بیوع 
 ٩٨،٢٦٠،٢٥٨  -  ٩٨،٢٦٠،٢٥٨ شركات -ذمم بیوع (مرابحة) 

 ٥،٢١١،٦٦٨  -  ٥،٢١١،٦٦٨ شركات –ذمم إستصناع 

 ٦١،٩١١  -  ٦١،٩١١ أفراد  -ذمم إجارة 

 ٣٣٥،٧٦٠  -  ٣٣٥،٧٦٠ شركات -ذمم إجارة 

 ١،٨٥٨،٤٥٩  -  ١،٨٥٨،٤٥٩ خدمات مؤجرة (أُجرة) –ذمم بطاقات إئتمان 

 ٢١٨،٧٧٥،٤١٠  ٢،٠٢٦،٠٠٧  ٢١٦،٧٤٩،٤٠٣ إجمالي ذمم البیوع المؤجلة والذمم االخرى

 
 

     

 )٢٦،٥٦٠،٥٨١(  )٢٠٦،٣٨٧(  (٢٦،٣٥٤،١٩٤)  اإلیرادات المؤجلة

)٢،٩٠٦،٦٤٦(  تدني خسائریطرح:    )٢،٩٣٠،٠٣٠(  )٢٣،٣٨٤( 

)٨،٣٢٣( أرباح معلقة   )٩،٦٥٢(  )١،٣٢٩( 

 ١٨٩،٢٧٥،١٤٧  ١،٧٩٤،٩٠٧  ١٨٧،٤٨٠،٢٤٠ صافي -ذمم البیوع المؤجلة و الذمم األخرى 

 

 
 

 
٢٠١٨مارس  ٣١  

 المجموع  تمویل ذاتي  تمویل مشترك 

 لایر ٌعماني 

 

 لایر ٌعماني 

 

 لایر ٌعماني 

 

 ١٤٦،٩٦٢،٠٢٠  ١،٦٥٨،٩٦٧  ١٤٥،٣٠٣،٠٥٣ صافي -الذمم األخرى  ذمم البیوع المؤجلة و

 

 
٢٠١٨دیسمبر  ٣١  

 المجموع  تمویل ذاتي  تمویل مشترك 

 لایر ٌعماني 

 

 لایر ٌعماني 

 

 لایر ٌعماني 

 

 ١٨٢،٢٦٨،٦١٠  ١،٨١٦،٥٤٣  ١٨٠،٤٥٢،٠٦٧ صافي -ذمم البیوع المؤجلة و الذمم األخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١٠صفحة  ش.م.ع.عبنك نزوى ِ
 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١للفترة 
 

 ر في األوراق المالیة ااإلستثم .٧

 مدققة  غیر مدققة 

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١ 

 ٢،٠٠٢،٠٠٠  ٢،٠٠٢،٠٠٠ بالتكلفة المطفأة أوراق مالیةاستثمارات 

 ٤٤،٤٩٩،٣٠٢  ٤٤،٢٩٥،٧١٨ أدوات دین –بالدخل الشامل األخر  أوراق مالیةاستثمارات 

 ٣،٧٥٩،٩٣٢  ٣،٥٨٢،٧١٤ أستثمارات ملكیة –بالدخل الشامل األخر  أوراق مالیةاستثمارات 

 ٥٠،٢٦١،٢٣٤  ٤٩،٨٨٠،٤٣٢  خسائر تدنيالمجموع قبل 

 )٢٢٧،٣٦٠(  )٢١٤،٩٢١( تدنيخسائر یطرح:  

 ٥٠،٠٣٣،٨٧٤  ٤٩،٦٦٥،٥١١ 

 

 المطفأة بالتكلفة مالیة موجودات )أ

 تمویل ذاتي  تمویل ذاتي 

 ٢٠١٨دیسمبر   ٢٠١٩مارس  
 ر.ع 

 ر.ع 

 ٢،٠٠٢،٠٠٠  ٢،٠٠٢،٠٠٠ صكوك محلیة مدرجة
 )٨،٨٢٩(  )٨،٦٦٦( : خسائر تدنيیطرح

 ١،٩٩٣،١٧١  ١،٩٩٣،٣٣٤ 

 

 سندات دین – خالل حقوق الملكیة األوراق المالیة المقاسة بالقیمة العادلة منإستثمار في  )ب

 ٢٠١٩ مارس 
 ر.ع

 ٢٠١٨ دیسمبر 

 ر.ع
    متوفر لھا أسعار سوقیة استثمارات

 ٢٤،٤٣٠،٨٥٣  ٢٤،٩٣١،٤١٥ حكومیةصكوك 

 ٤،٦٦٥،٣٢٣  ٣،٩٦٠،٠٨٣ شركاتصكوك 

    غیر متوفر لھا أسعار سوقیة استثمارات

 ١٥،٤٠٣،١٢٦  ١٥،٤٠٤،٢٢٠ حكومیةصكوك 

 ٤٤،٤٩٩،٣٠٢  ٤٤،٢٩٥،٧١٨ 

 )٢١٨،٥٣١(  )٢٠٦،٢٥٥( تدني  خسائر : یطرح

 ٤٤،٢٨٠،٧٧١  ٤٤،٠٨٩،٤٦٣ 
 

 أدوات ملكیة – مالیة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیةالموجودات ال    ج)
 ٢٠١٩ مارس 

 ر.ع
 ٢٠١٨ دیسمبر 

 ر.ع
 ٣،٤٣٥،٤٠٤  ٣،٢٥٤،٣٥٩ صنادیق إستثماریة إقلیمیة غیر مدرجة

 ٢٦٢،٣٣٩  ٢٦٢،٣٣٩ إقلیمیة غیر مدرجةأسھم 

 ٦٢،١٨٩  ٦٦،٠١٦ أسھم محلیة مدرجة

 ٣،٧٥٩،٩٣٢  ٣،٥٨٢،٧١٤ المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١١صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١للفترة 
 

 

 مالیة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیةالموجودات ال  ١-٧

 
 

 
 

 

 إستثمار في العقارات .٨
 

 لایرملیون  ١٤،١٧٥هذا العقار مملوكة من قبل البنك بقیمة  منفعةمن  %٧٠ بواقع في قطاع العقارات بهدف تحقیق ربح دوري االستثمار

 تأجیر لمدة عشرة سنوات بعائد تأجیري ثابت. اتفاقیةُعماني حیث تم تأجیر هذا العقار ضمن 
 

المشترك ( االرباح  المضاربةذاتي وال یتم ضمه إلى وعاء  كاستثمارفي العقارات من أموال المساهمین وتم تصنیفه  االستثمارتم تمویل 
 ).غیر المقیدة االستثمارحسابات  على أصحابتخص حساب البنك وغیر خاضعة للتوزیع  االستثماروالتكالیف المتعلقة بهذا 

 
 

 قیمتها عن جوهرًیا تختلف تيال العقارات في اللستثمار العادلة القیمة بأن ویؤمن واالستثمار البیع مقارنة على المبنیة التقییم منهجیة البنك یتبع
 .٢٠٢٣ یونیو ٣٠ مع نهایة إتفاقیة االیجار بتاریخ االستثمارات لبیع خطة البنك لدى ، ذلك على عالوة.٢٠١٩ مارس ٣١ في كما الدفتریة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مشترك تمویل
 ٢٠١٩ مارس

    التكلفة العادلة القیمة

٢٠١٩ ٢٠١٩  

   ر.ع ر.ع

 صكوك دولیة غیر مدرجة  ١٥،٤٠٠،٠٠٠ ١٥،٤٠٤،٢٢٠

 صكوك دولیة مدرجة - -
 صكوك إقلیمیة مدرجة ٢،١٩٥،٥٣٥ ٢،١٧٦،٣٥١

 صنادیق إستثماریة إقلیمیة غیر مدرجة  ٤،٤٢١،٩٠٤ ٣،٢٥٤،٣٥٩
 أسھم إقلیمیة غیر مدرجة ٣٣٤،١٠٠ ٢٦٢،٣٣٩

 مدرجةمصنفة و صكوك محلیة ٢٣،٤٤٦،٤٣٥ ٢٢،٧٥٥،٠٦٤

 مدرجةغیر مصنفة و صكوك محلیة ٣،٩٥٧،٩٠٠ ٣،٩٦٠،٠٨٣

 أسھم محلیة مدرجة ٤٧،٨٣٨ ٦٦،٠١٦

  خسائر تدنيیطرح:  - )٢٠٦،٢٥٥(

 ٢٠١٩مارس  ٣١ ٤٩،٨٠٣،٧١٢ ٤٧،٦٧٢،١٧٧

 ٢٠١٨مارس  ٣١ ٥٠،٨٧٢،٥٦٣ ٤٩،٩٤٧،١٣٧

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ ٥٠،٦٦٠،١٥٢ ٤٨،٠٤٠،٧٠٣



 

 
 ١٢صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة
 (غیر مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠للفترة 

 
 

 بالصافي –إجارة منتھیة بالتملیك  .٩

  ٢٠١٩مارس  ٣١

  تمویل مشترك  تمویل ذاتي  المجموع

  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني

 عقارات     

 التكلفة ٣٣٦،٩١٥،٤١١  ١٣،١٦٩،٠٨٢  ٣٥٠،٠٨٤،٤٩٣

 اإلستھالك المتراكم )٣٨،٧٤٧،٠٦٧(  )١،٤٤٢،١٨٧(  )٤٠،١٨٩،٢٥٤(

 الدفتریةصافي القیمة  ٢٩٨،١٦٨،٣٤٤  ١١،٧٢٦،٨٩٥  ٣٠٩،٨٩٥،٢٣٩

      

 معدات     
 التكلفة ٢٩،٥٩٩،٥٤٩  -  ٢٩،٥٩٩،٥٤٩

 اإلستھالك المتراكم )١٧،٢٧٤،٤٣٣(  -  )١٧،٢٧٤،٤٣٣(

 صافي القیمة الدفتریة ١٢،٣٢٥،١١٦  -  ١٢،٣٢٥،١١٦

      

 المجموع     

 التكلفة ٣٦٦،٥١٤،٩٦٠  ١٣،١٦٩،٠٨٢  ٣٧٩،٦٨٤،٠٤٢

 اإلستھالك المتراكم )٥٦،٠٢١،٥٠٠(  )١،٤٤٢،١٨٧(  )٥٧،٤٦٣،٦٨٧(

 قبل خسائر التدني صافي القیمة الدفتریة ٣١٠،٤٩٣،٤٦٠  ١١،٧٢٦،٨٩٥  ٣٢٢،٢٢٠،٣٥٥

 تدني  خسائر یطرح: )١،٥٦٥،٤٨١(  )٢٦،٣٠٧(  )١،٥٩١،٧٨٨(

 خسائر التدنيبعد  صافي القیمة الدفتریة ٣٠٨،٩٢٧،٩٧٩  ١١،٧٠٠،٥٨٨  ٣٢٠،٦٢٨،٥٦٧

 

 

  ٢٠١٨مارس  ٣١

  تمویل مشترك  تمویل ذاتي  المجموع

  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني

 التكلفة ٣٢١،٦٣٥،٩٤٦  ١١،٨٧١،٢٢٥  ٣٣٣،٥٠٧،١٧١

 اإلستھالك المتراكم )٣٩،١٨٤،٨٠٢(  )٩٦٤،١٢٢(  )٤٠،١٤٨،٩٢٤(

 قبل خسائر التدني صافي القیمة الدفتریة ٢٨٢،٤٥١،١٤٤  ١٠،٩٠٧،١٠٣  ٢٩٣،٣٥٨،٢٤٧

 تدني خسائر یطرح: )١،٣٦١،١٧٩(  )٥٣،١٨٥(  )١،٤١٤،٣٦٤(

 خسائر التدنيبعد  صافي القیمة الدفتریة ٢٨١،٠٨٩،٩٦٥  ١٠،٨٥٣،٩١٨  ٢٩١،٩٤٣،٨٨٣

 

  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١

  تمویل مشترك  تمویل ذاتي  المجموع

  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني

 التكلفة ٣٥٧،٨٥٨،١٤٨  ١٣،٢٧٠،٢٢٦  ٣٧١،١٢٨،٣٧٤

)٥٣،٠٥٥،٨١٠(   )١،٣٤٠،٥٧٣(   )٥١،٧١٥،٢٣٧(  اإلستھالك المتراكم 

 قبل خسائر التدني صافي القیمة الدفتریة ٣٠٦،١٤٢،٩١١  ١١،٩٢٩،٦٥٣  ٣١٨،٠٧٢،٥٦٤

 تدني خسائر یطرح: )١،٦٤١،٢٦٠(  )٣٣،٨٨١(  )١،٦٧٥،١٤١(

 خسائر التدنيبعد  القیمة الدفتریةصافي  ٣٠٤،٥٠١،٦٥١  ١١،٨٩٥،٧٧٢  ٣١٦،٣٩٧،٤٢٣

 

 

 



 

 

 ١٣صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١للفترة 

 

 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقھ .١٠

 

٢٠١٨دیسمبر  ٣١  
٢٠١٨مارس  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١     

  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني

 أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقھ ٣١٧،٦٥٣،٤٦٩  ٣٠٠،٧٨٨،٣٥٠  ٣٢٢،٨٥٠،٩٥٨

)٧٧٨،١١٧(   )٢٢٩،٤١٨(   )٥٢٤،١٠٢(  احتیاطي القیمة العادلة لإلستثمار 
 إحتیاطي معدل األرباح -  ٨  -

 إحتیاطي مخاطر االستثمار ٤٧٣،٧٠٦  ٣٠٧،٧٠٣  ٤٣٤،٢١٦

 المجموع ٣١٧،٦٠٣،٠٧٣  ٣٠٠،٨٦٦،٦٤٣  ٣٢٢،٥٠٧،٠٥٧

 

 لبنك.تشتمل حسابات االستثمار المطلقھ ودائع المضاربة المقبولة لدى البنك. حیث یتم استثمار ھذه الودائع في وعاء استثماري مشترك من قبل ا
 

 

 رأس المال المدفوع .١١

 

مقسمة  لایر ُعماني، ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠والمدفوع لایر ُعماني، كما یبلغ رأس المال المصدر  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠یبلغ رأسمال البنك المصرح بھ 
 لایر للسھم الواحد.  ٠٫١٠٠سھماً بقیمة إسمیة  ١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠إلى 

  

 او أكثر من رأس المال المدفوع. %١٠ال یوجد مساھمین لدى البنك تزید نسبة ملكیتھم عن   ٢٠١٩مارس  ٣١كما في 
 
 

 مصاریف التشغیل .١٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  للثالثة أشھر
 ٣١المنتھیة 

٢٠١٨مارس   

للثالثة  أشھر 
 ٣١المنتھیة 

٢٠١٩مارس   

 

  لایر ٌعماني لایر ٌعماني

 مصاریف إیجارات ٢٢٤،٤٥٩ ٢١٢،٥٦٠

 مصاریف إعالنات ١٦٥،١٣٠ ٢٤٩،٠٣٢

 مصاریف صیانة ٢٧٠،٢٧٠ ١٨٤،٥٠٨

 صیانة مباني ٣٣،٣٨٢ ٣٢،٩٣١

 مصاریف حكومیة ٤٠،١٢٥ ٤٢،٢٤١

 طباعة وقرطاسیة ٣١،٨٨٣ ٢١،١٧٠

 مصاریف إستشارات واتعاب مھنیة ٣٦،٦٠٥ ٣٤،٣٥٢

 مصاریف مجلس اإلدارة و ھیئة الرقابة الشرعیة ٣١،٢٩٤ ٢٧،٩٤٥

 أخرى ٤٧٢،٥٦١ ٥٤٤،٠٠٢

 المجموع ١،٣٠٥،٧٠٩ ١،٣٤٨،٧٤١



 

 ١٤صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١للفترة 

 

 

 أطراف ذات عالقة معامالت مع  .١٣

 

ومساھمیھ ومع بعض الشركات التي و/أو مجلس إدارتھ یقوم البنك في سیاق النشاط اإلعتیادي ببعض المعامالت مع بعض أعضاء إدارتھ 
 كما یلي:یمارسون تأثیراً ھاماً علیھا. بلغ إجمالي األرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة 

 المجموع
 

 اإلدارة العلیا
 

ھیئة الرقابة 
 الشرعیة

 مساھم رئیسي
 ٢٠١٩مارس  ٣١ 

  لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني

     

 ذمم بیوع مؤجلة و الذمم األخرى ١٣،٠٨٩ ١١،١٩٣ ١٨٠،٧٤٧ ٢٠٥،٠٢٩

 إجارة منتھیة بالتملیك ٤٥٧،١٠٦ ١٥٣،٧٠٢ ١،٢٠٨،٩٤٩ ١،٨١٩،٧٥٧

 وكالة باإلستثمار - - - -
٥٣٤،٩٥٥  ٦٩٣،٥٨  ٦٧٦،٤  ودائع عمالء ٤٩٦،١٦٥ 

١٨٣،٨١٥،٣  حقوق أصحاب اإلستثمارات المطلقة ٥،٣٠٦،٤٧٩ ١،٤٢٥ ٧٣،٢٧٩ 

     

٢٠١٨مارس  ٣١      

 

 ذمم بیوع مؤجلة و الذمم األخرى ٥٨،٣٨٥ ١٤،٨٢٤ ٨١،٧٤٠ ١٥٤،٩٤٩

٠٦٩،٦٨٩ ٨٠،٢٣٣ ٥٣٧،٨٧٨ ١،٣٠٧،٨٠١  إجارة منتھیة بالتملیك 
 وكالة باإلستثمار ٢،٠٠٠،٠٠٠ - - ٢،٠٠٠،٠٠٠

     
 ودائع عمالء ٦٢٠،٨٦٨ ٢،٥٢٥ ٤٤،٨٥٨ ٦٦٨،٢٥١

١٥٢،٣١٤،٥ ٢٠،٠١٠ ٢٣٧ ٥،١٧٢،٥٦١  حقوق أصحاب اإلستثمارات المطلقة 
 

٢٠١٨دیسمبر  ٣١      

     

 األخرىذمم بیوع مؤجلة و الذمم  ٩١،٠٤٧ ١٢،١٠١ ١٩٤،٩٩٥ ٢٩٨،١٤٣

 إجارة منتھیة بالتملیك ٤٦٩،٠٠٩ ٧٨،٠٥٢ ٩٤٥،٨٢٤ ١،٤٩٢،٨٨٥

 وكالة باإلستثمار   ٩،٠٠٠،٠٠٠ - - ٩،٠٠٠،٠٠٠

 ودائع عمالء ٨٥٦،٠٣٠ ٦٦٥ ٢٠،٨٢٦ ٨٧٧،٥٢١

 حقوق أصحاب اإلستثمارات المطلقة ٥،٧٦٤،٦٨٣ ٣٤،٩٩٧ ٨،٠٩٧ ٥،٨٠٧،٧٧٧

 
 یتعلق باالطراف ذات العالقھ:قائمة الدخل تتضمن المبالغ التالیة فیما 

 
 المجموع

 

 اإلدارة العلیا
 

ھیئة الرقابة 
 الشرعیة

 مساھم رئیسي
 ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھیة  أشھر للثالثة 

  لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني

     

 حسابات األرباح ٥،٥٨٨ ١،٤٣٣ ٩،٨٣٢ ١٦،٨٥٣

 العموالت - - - -
     

 تكالیف موظفین - - ٥٨٠،٧٨٧ ٥٨٠،٧٨٧

 مصاریف أخرى ١٨،١٥٠ ١٣،١٤٤ - ٣١،٢٩٤

 

 المجموع
 

 اإلدارة العلیا
 

ھیئة الرقابة 
 الشرعیة

 مساھم رئیسي

 ٢٠١٨مارس  ٣١المنتھیة في  أشھر للثالثة 

  لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني

     

 األرباححسابات  ٤١،٣٦٢ ١،١٨٧ ٤،٢٦٣ ٤٦،٨١٢

 العموالت ٤٧ - ١ ٤٨
 تكالیف موظفین - - ٢٩٦،١٩٧ ٢٩٦،١٩٧

 مصاریف أخرى ١٥،٩٠٠ ١٢،٠٤٥ - ٢٧،٩٤٥

 

 

 



 

 ١٥صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١للفترة 

 

 األرباح األساسیة والمخفضة للسھم  .١٤

 السنة / الفترة المتعلقة بالمساھمین العادیین كما یلي: أرباحاألساسیة والمخفضة للسھم بناء على  األرباحب احتسإ

 

اً لعدم تم احتساب األرباح األساسیة والمخفضة للسھم من خالل قسمة األرباح للفترة المتعلقة بالمساھمین على المتوسط المرجح لعدد األسھم. نظر

   .الواحد األساسیة السھم ربح تساوي المخفضة الواحد السھم أرباح وجود أسھم مخفضة. فإن

 

 التزامات محتملة و إرتباطات تعاقدیة .١٥

 
 محتملة المطلوبات )أ

 
مارس  ٣١ 

٢٠١٩ 
مارس  ٣١ 

٢٠١٨ 
دیسمبر  ٣١ 

٢٠١٨ 
      

 ١٠١،٧٤٤،١٥٥  ٧٩،٢٥٦،٣٢٧  ١٠٨،٥٥٨،٨٠٢ المحتملة لمطلوباتمجموع ا
 
 

 تعاقدیةارتباطات  )ب

 

 ٨٤،٠٦٥،١٢٣  ٩٦،٤٥٢،١٧٢  ١١٨،١٢٦،٠٤٧ مجموع اإلرتباطات التعاقدیة
      

 ١٨٥،٨٠٩،٢٧٨  ١٧٥،٧٠٨،٤٩٩  ٢٢٦،٦٨٤،٨٤٩ المحتملة و اإلرتباطات التعاقدیة (أ + ب) المطلوباتمجموع ا

 

 التقاریر القطاعیة .١٦

 

 ألغراض إداریة تم توزیع أنشطة البنك إلى ثالث قطاعات للتشغیل على أساس وحدات األعمال وعلى النحو التالي:
 تقدم مختلف المنتجات والتسھیالت للعمالء من األفراد لتلبیة االحتیاجات المصرفیة الیومیة. المصرفیة لألفرادالخدمات 

تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من الشركات والتي تشمل التمویل وقبول الودائع،  الخدمات المصرفیة للشركات
 والتمویل التجاري والعمالت األجنبیة.

تقدم عروض منتجات استثماریة مثل إدارة األصول والخدمات االستشاریة للشركات وكذلك األفراد من أصحاب الثروات  الخزینة واإلستثمار
وعمالء المؤسسات. یوفر قطاع الخزینھ مجموعة متكاملھ من المنتجات والخدمات بما في ذلك سوق المال والصرف األجنبي للعمالء 

 السیولة ومخاطر سوق الخزینھ. باإلضافة إلى إدارة
ییم تراقب إدارة البنك النتائج التشغیلیة للقطاعات التشغیلیة بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم تق

ح أو الخسائر التشغیلیة في أداء القطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغیلیة التي في بعض الجوانب تقاس بطریقة مختلفة عن األربا
 البیانات المالیة. تتم إدارة التكالیف التي تتكبدھا المھام المركزیة على أساس جماعي وال تخصص لقطاعات التشغیل.

 
  

 ٢٠١٨مارس  ٣١
 ر.ع

 ٢٠١٩مارس  ٣١ 
 ر.ع

 

١،٠٤٢،٢٧٠ 
 فترةصافي الربح  لل ٢،١١٥،٥٦٣ 

 المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل السنة / الفترة ١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 األساسیة والمخفضة للسھم الواحد  الربح ( الخسارة) ٠٫٠٠١  ٠،٠٠١



 

 ١٦صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١للفترة 

 

 )یتبعالتقاریر القطاعیة (     ١٦

 

 معلومات القطاعات على النحو التالي:

 المجموع
 

 

 أخرى
 

 

 

ارالخزینة و اإلستثم  

 

الخدمات المصرفیة 
 للشركات

 

الخدمات المصرفیة 
 لألفراد

 

 المنتھیة   أشھر للثالثة
 ٢٠١٩مارس  ٣١

  لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني

      

 أیرادات تشغیلیة ٣،٢٤٣،٦٥١ ٣،٨٦٥،٨٣٩ ٨٥٤،٥٧٢ ١٥٩،٨٥٥ ٨،١٢٣،٩١٧
===========   =========== =========== =========== ===========  

٢٢٠،٤٤٢( ٢،١١٥،٥٦٣(  (الخسائر)/ األرباحصافي  ٣٢١،٤٦٣ ١،٤٣٥،٥٦٧ ٥٧٨،٩٧٥ 
===========   =========== =========== =========== ===========  

 مجموع الموجودات ٣٥٣،٩٦٧،١٧٣ ٣٨٠،٣٧٣،٤٤٢ ١٤٦،٨٠٨،٤١٥ ١٤،١٠٢،٣٣٦ ٨٩٥،٢٥١،٣٦٦

===========   =========== =========== =========== ===========  

٣٤٤،٩٢٠،٦٢١ ٣٦٥،٩٤٦،١٣٤ ٢٦،٩٣٣،٣٦٩ ١٧،٩٩٦،٠٢٤ ٧٥٥،٧٩٦،١٤٨ 

مجموع المطلوبات وحقوق 
 أصحاب حسابات اإلستثمار

 المطلقة
========= 

 

======== 

 

========= 

 

======== 

 

========= 

  

 المجموع
 

 

 أخرى
 

 

 

ارالخزینة و اإلستثم  

 

الخدمات المصرفیة 
 للشركات

 

الخدمات المصرفیة 
 لألفراد

 

 ٣١ المنتھیة في أشھر للثالثة
 ٢٠١٨ مارس

  لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني

      

 أیرادات تشغیلیة ٣،٢٥٤،٧٤٩ ٢،٠١١،٣١١ ٨٧٣،٨٨٩ - ٦،١٣٩،٩٤٩
===========   =========== =========== =========== ===========  

١٩٦،٤٤٤( ١،٠٤٢،٢٦٨( (الخسائر)/ األرباحصافي  ٧١،٧٦١ ٧٨٠،٣٢٣ ٣٨٦،٦٢٨   

===========   =========== =========== =========== ===========  

 مجموع الموجودات ٣٠٥،٤٦٤،٨٥٣ ٢٧٩،١٧٧،٧٦٧ ١٧٧،٦٤٩،٠٧٠ ١٣،٢٤٨،١٤٦ ٧٧٥،٥٣٩،٨٣٦

===========   =========== =========== =========== ===========  

٣٠٩،١٢٩،٠٥٧ ٢٩٩،٤٩٩،٤٤٢ ٢٠،٢١٦،٠١٢ ١٥،٠٥٢،٠٢٤ ٦٤٣،٨٩٦،٥٣٥ 

مجموع المطلوبات وحقوق 
 أصحاب حسابات اإلستثمار

 المطلقة
========== ========== ========== =========== ===========  

 

   األدوات المالیة .١٧

 

 للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة لإلستثمارات خالل الفترة. ٣ومستوى  ٢، مستوى  ١لم یتم إجراء أي تحویل بین مستوى 

 

 

  

وعالمجم  

 

٣المستوى  ٢المستوى   ١المستوى     

 

ٌعمانيلایر  لایر ٌعماني   لایر ٌعماني لایر ٌعماني 

     

٣٤٢،٤٧،٨٧٨  - ٧١٨،٥٤٤،٢٩ ٣،٥٨٢،٧١٤  
 الدخلقائمة موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 الشامل االخرى

 إستثمارات في عقارات  - - ١٤،١٧٥،٠٠٠ ١٤،١٧٥،٠٠٠

 ٢٠١٩مارس  ٣١مجموع الموجودات المالیة كما في  ٤٤،٢٩٥،٧١٨ ٣،٥٨٢،٧١٤ ١٤،١٧٥،٠٠٠ ٦٢،٠٥٣،٤٣٢

 ٢٠١٨مارس  ٣١مجموع الموجودات المالیة كما في  ٥٢،٤٥٢،٠٤٨ ٤،٨٥٦،٥٠٩ ١٤،١٧٥،٠٠٠ ٧١،٤٨٣،٥٥٧

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ات المالیة كما في مجموع الموجود ٤٤،٥٦١،٤٩١ ٣،٦٩٧،٧٤٣ ١٤،١٧٥،٠٠٠ ٦٢،٤٣٤،٢٣٤



 

 

 ١٧صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١للفترة 

 

 

 إستحقاقات الموجودات والمطلوبات .١٨
 

 

  

 

 

 

  

سنوات ٥أكثر من  المجموع  
أكثر من سنة 

سنوات ٥إلى   

شھور  ٦أكثر من 
 إلى سنة

أكثر من شھر إلى  
شھور ٦  

تستحق حسب 
 الطلب ولغایة شھر

 

     لایر ُعماني      لایر ُعماني      لایر ُعماني      لایر ُعماني      لایر ُعماني      لایر ُعماني  

٢٠١٩مارس  ٣١        

       

 مجموع الموجودات ١١٧،٠٧٧،٩٣١ ١٢٦،٩١٧،٧٥٤ ٨٥،٥٤٦،٩٨٦ ٢٥٧،١٧٩،٧٩٨ ٣٠٨،٥٢٨،٨٩٧ ٨٩٥،٢٥١،٣٦٦

٥٧،٦٢٩،١١٥ ١٧٧،٣١٥،٠٩٣ ١١٠،٤٥٦،٧٤١ ٢٨١،٦٤١،٢٩٥ ٢٦٨،٢٠٩،١٢٢ ٨٩٥،٢٥١،٣٦٦ 

 

مجموع المطلوبات وحقوق 
 أصحاب حسابات االستثمارات

 المطلقھ وحقوق المساھمین

- ٢٤،٤٦١،٤٩٧( ٤٠،٣١٩،٧٧٥(  )٢٤،٩٠٩،٧٥٥(  )٥٠،٣٩٧،٣٣٩(  صافي الفجوة ٥٩،٤٤٨،٨١٦ 

- - )٤٠،٣١٩،٧٧٥(  )١٥،٨٥٨،٢٧٨(  صافي الفجوة التراكمي ٥٩،٤٤٨،٨١٦ ٩،٠٥١،٤٧٧ 

سنوات ٥أكثر من  المجموع  
 أكثر من سنة إلى

سنوات ٥  

شھور  ٦أكثر من 
 إلى سنة

 أكثر من شھر إلى
شھور ٦   

 تستحق حسب الطلب
 ولغایة شھر

 

  لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني

٢٠١٨ مارس ٣١        

       

 مجموع الموجودات ١٣٣،٨٩٩،٣٤٢ ٩٤،٢٦٢،٦٩٠ ٥٩،٩٧٥،٧٢٩ ٢٤٥،١٦٢،٨٠٢ ٢٤٢،٢٣٩،٢٧٣ ٧٧٥،٥٣٩،٨٣٦

٤١،١٢٩،٥٤٥ ١٠٢،٢١٦،٠٩٤ ١٤٢،٥٨٣،٩٢٠ ٢٣٧،٩٣٧،٤١١ ٢٥١،٦٧٢،٨٦٦ ٧٧٥،٥٣٩،٨٣٦ 

 

مجموع المطلوبات وحقوق 
ت أصحاب حسابات االستثمارا
 المطلقھ وحقوق المساھمین

- )٩،٤٣٣،٥٩٣(  ٨٢،٦٠٨،١٩١( ٧،٢٢٥،٣٩١(  )٧،٩٥٣،٤٠٤(  صافي الفجوة ٩٢،٧٦٩،٧٩٧ 

 صافي الفجوة التراكمي ٩٢،٧٦٩،٧٩٧ ٨٤،٨١٦،٣٩٣ ٢،٢٠٨،٢٠٢ ٩،٤٣٣،٥٩٣ - -

سنوات ٥أكثر من  المجموع  
 أكثر من سنة إلى

سنوات ٥  

شھور  ٦أكثر من 
 إلى سنة

أكثر من شھر إلى  
شھور ٦  

تستحق حسب 
الطلب ولغایة 

 شھر

 

  لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني لایر ٌعماني

٢٠١٨دیسمبر  ٣١        

       

،٥٤٠،١٦٧٨٧٢  مجموع الموجودات ١٢٥،٥٢٥،٥٨٨ ١٠٩،٥٦٧،١٨٢ ٨٨،٤٥٣،٩٠١ ٢٨٢،٧٩٧،٥٩٢ ٢٦٥،٨٢٣،٢٧٧ 

،٥٤٠،١٦٧٨٧٢  ٥١،٩١٦،٦٣٩ ١٢٣،٥٠٨،٣٢١ ١٥٤،٣٥٧،٨٧٨ ٢٦٩،٠١٣،٢٧٦ ٢٧٣،٣٧١،٤٢٦ 

 

 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب
االستثمارات المطلقھ حسابات 

 وحقوق المساھمین

- )٧،٥٤٨،١٤٩(  ٦٥،٩٠٣،٩٧٧( ١٣،٧٨٤،٣١٦(  )١٣،٩٤١،١٣٩(  صافي الفجوة ٧٣،٦٠٨،٩٤٩ 

- - ٦،٢٣٦،١٦٧( ٧،٥٤٨،١٤٩(  صافي الفجوة التراكمي ٧٣،٦٠٨،٩٤٩ ٥٩،٦٦٧،٨١٠ 



 

 

 ١٨صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١للفترة 

 

 

 كفایة رأس المال .١٩
 

 كما یلي: ٣إن نسبة رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر كما تم تحدیدھا من قبل بازل 
 

دیسمبر  ٣١
٢٠١٨ 

مارس  ٣١ 
٢٠١٨ 

مارس  ٣١ 
٢٠١٩ 

 ھیكل رأس المال

  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني  لایر ٌعماني

٤٩١٣٢،٤٨٨،١  ١٢٥،٢٠٤،٥٧٠  ١٣١،٧٦٣،٢٦٠  الشریحة األولى لرأس المال  
الثانیة لرأس المال  الشریحة ٧،٤٤٧،٨٩٤  ٧،٠٤٩،٩٣١  ٧،١٩٩،٥٦٢  

 مجموع رأس المال التنظیمي ١٣٩،٩٣٦،٠٨٨  ١٣٢،٢٥٤،٥٠١  ١٣٨،٩٦٢،٨٢٢

 

 

 

  
 

 
 

 الموجودات المرجحة بالمخاطر

 

٣٨٣،٨٤٨٥٢،٠  ٧٧٣،٩١٨،٥٤٧  ٧٩٧،٠٩٠،٥٥٠  مخاطر االئتمان 

 مخاطر السوق ٩،٤١٤،٨٦٢  ٣١،٩٢٧،٥٩٦  ١٦،٥٨٩،٤٩٨

 مخاطر التشغیل ٥١،٤٥٠،١١٣  ٤٠،٢٠٦،٥٩١  ٤٢،٠٠٢،٢٢٢

٣٥٨،٩٩١٢،٩٤  ٨٤٦،٠٥٢،٧٣٤  ٨٥٥،٦٨٢،٢٧٠  المجموع  

      

١٥٫٤٠%   ١٤٫٨٠%   ٥١٫١٤%  نسبة كفایة رأس المال للشریحة األولى 

      

٢٤٫١٦%   ١٥٫٦٣%   ٣٣٫١٥%  نسبة كفایة اجمالي رأس المال 

      

٤٨٨،١٩٤،١٣٢  ١٢٥،٢٠٤،٥٧٠  ١٣١،٧٦٣،٢٦٠  (CET1)رأس المال عالي الجودة الشریحة األولى  
      

١٥٫٤٠%   ١٤٫٨٠%   ٥١٫١٤%  نسبة كفایة رأس المال عالي الجودة الشریحة األولى 

  

 

 التمویل استقرارصافي نسبة  و نسبة تغطیة السیولة .٢٠
 

 
٢٠١٩مارس  ٣١ ٢٠١٨مارس  ٣١  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١   

    
١٢٥٢٫٦٥  نسبة تغطیة السیولة %  ١٥٦٩٫٣٤٤ ١١٨٫٧٩ 

التمویل %  استقرارصافي نسبة   ١٢٦٫٨٢ ١٤٧٫٦٥ ١٢٠٫٤٠ 

 

  



 

 

 ١٩صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١للفترة 

 

 

 والمطلوبة وفقًا لمعاییر البنك المركزي العماني ٩مقارنة المخصصات التي یتم إجراؤھا وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم  .٢١
 ٢٠١٩مارس  ٣١ وذات األداء غیر المنتظمة تحت المراقبةو المنتظمةحسابات التمویل  )أ(

 

المبلغ الصافي حسب 
المعیار الدولي 
 ٩للتقاریر المالیة 

صافي المبلغ حسب 
معاییر البنك المركزي 

 العماني

المخصص  الفرق
وفقًا  المحتسب

للمعیار الدولي 
إلعداد التقاریر 

 ٩المالیة رقم 

المخصص 
وفقا  المحتسب

لمعاییر البنك 
المركزي 

 العماني

تصنیف األصول  المبلغ اإلجمالي
حسب المعیار 
الدولي إلعداد 

 ٩التقاریر المالیة 

تصنیف األصول 
حسب معاییر البنك 

  المركزي العماني

)١( )٢( )٣( )٤( )٥( )٥(-)٤)=(٦( )١٠(-)٤(-)٣)=(٧( )٥(-)٣)=(٨( 

 ١المرحلة  ٨٦٤،٦٧١،٩٥٦ ٧،٩٢٦،٢٥٣ ٣،١٥٩،٨٨٨ ٤،٧٦٦،٣٦٥ ٨٥٦،٧٤٥،٧٠٣ ٨٦١،٥١٢،٠٦٨

 ٢المرحلة  ٤٩،٨٤٣،٨٥٥ ٢٨٧،٦٧٤ ١،٤٨٠،٢١٨ )١،١٩٢،٥٤٤( ٤٩،٥٥٦،١٨١ ٤٨،٣٦٣،٦٣٧ اساسي

 ٣المرحلة  - - - - - -

 المجموع  ٩١٤،٥١٥،٨١١ ٨،٢١٣،٩٢٧ ٤،٦٤٠،١٠٦ ٣،٥٧٣،٨٢١ ٩٠٦،٣٠١،٨٨٤ ٩٠٩،٨٧٥،٧٠٥

 ١المرحلة  ١٣،٨١٧،٨٠٥ ١٣٣،٣٣٨ ٦٦١،٩٥٣ )٥٢٨،٦١٥( ١٣،٦٨٤،٤٦٧ ١٣،١٥٥،٨٥٢

 ٢المرحلة  ٤٠،٩١٧،٦٤٧ ٣٠٦،١٦١ ٤،٠٨٩،٢٤١ )٣،٧٨٣،٠٨٠( ٤٠،٦١١،٤٨٦ ٣٦،٨٢٨،٤٠٦ تحت المراقبة

 ٣المرحلة  - - - - - -

 المجموع  ٥٤،٧٣٥،٤٥٢ ٤٣٩،٤٩٩ ٤،٧٥١،١٩٤ )٤،٣١١،٦٩٥( ٥٤،٢٩٥،٩٥٣ ٤٩،٩٨٤،٢٥٨

 ١المرحلة  - - - - - -

 ٢المرحلة  - - - - - - دون المستوى

 ٣المرحلة  ٩٠،٣٢١ ٢٢،٤٦٤ ٢١،٩٤٣ ٥٢١ ٦٧،٨٥٧ ٦٨،٣٧٨

 المجموع  ٩٠،٣٢١ ٢٢،٤٦٤ ٢١،٩٤٣ ٥٢١ ٦٧،٨٥٧ ٦٨،٣٧٨

 ١المرحلة  - - - - - -

 ٢المرحلة  - - - - - - مشكوك فیھ

 ٣المرحلة  ١٧،٨٧٩ ٨،٧٤٣ ٨،٧٤٣ - ٩،١٣٦ ٩،١٣٦

 المجموع  ١٧،٨٧٩ ٨،٧٤٣ ٨،٧٤٣ - ٩،١٣٦ ٩،١٣٦

 ١المرحلة  - - - - - -

 ٢المرحلة  - - - - - - خسارة

 ٣المرحلة  ١٩٨،٣٤٦ ١٩٠،٣٢٨ ١٣٤،٨٧١ ٥٥،٤٥٧ ٨،٠١٨ ٦٣،٤٧٥

 المجموع  ١٩٨،٣٤٦ ١٩٠،٣٢٨ ١٣٤،٨٧١ ٥٥،٤٥٧ ٨،٠١٨ ٦٣،٤٧٥

البنود األخرى التي  ١المرحلة  ٦٠،٧٤١،٩٤٩ - ٢٢٢،٠٧٥ )٢٢٢،٠٧٥( ٦٠،٧٤١،٩٤٩ ٦٠،٥١٩،٨٧٤
لم تتم تغطیتھا 

بموجب منشور 
البنك المركزي 

 ٩٧٧العماني رقم 
والتعلیمات ذات 

 الصلة

 ٢المرحلة  - - - - - -

 ٣المرحلة  - - - - - -

 المجموع  ٦٠،٧٤١،٩٤٩ - ٢٢٢،٠٧٥ )٢٢٢،٠٧٥( ٦٠،٧٤١،٩٤٩ ٦٠،٥١٩،٨٧٤

 ١المرحلة  ٩٣٩،٢٣١،٧١٠ ٨،٠٥٩،٥٩١ ٤،٠٤٣،٩١٦ ٤،٠١٥،٦٧٥ ٩٣١،١٧٢،١١٩ ٩٣٥،١٨٧،٧٩٤

 ٢المرحلة  ٩٠،٧٦١،٥٠٢ ٥٩٣،٨٣٥ ٥،٥٦٩،٤٥٩ )٤،٩٧٥،٦٢٤( ٩٠،١٦٧،٦٦٧ ٨٥،١٩٢،٠٤٣ المجموع الكلي

 ٣المرحلة  ٣٠٦،٥٤٦ ٢٢١،٥٣٥ ١٦٥،٥٥٧ ٥٥،٩٧٨ ٨٥،٠١١ ١٤٠،٩٨٩

 المجموع  ١،٠٣٠،٢٩٩،٧٥٨ ٨،٨٧٤،٩٦١ ٩،٧٧٨،٩٣٢ )٩٠٣،٩٧١( ١،٠٢١،٤٢٤،٧٩٧ ١،٠٢٠،٥٢٠،٨٢٦

 
  



 

 ٢٠صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١للفترة 

 

 والمطلوبة وفقًا لمعاییر البنك المركزي العماني ٩التي یتم إجراؤھا وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم مقارنة المخصصات  .٢١

 
 (یتبع) ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ وذات األداء غیر المنتظمة وتحت المراقبة المنتظمةحسابات التمویل  )أ(

 

 

المبلغ الصافي 
حسب المعیار 

الدولي للتقاریر 
 ٩المالیة 

المبلغ حسب صافي 
معاییر البنك المركزي 

 العماني

المخصص  الفرق
وفقًا  المحتسب

للمعیار الدولي 
إلعداد التقاریر 

 ٩المالیة رقم 

المخصص 
وفقا  المحتسب

لمعاییر البنك 
المركزي 

 العماني

تصنیف األصول  المبلغ اإلجمالي
حسب المعیار 
الدولي إلعداد 

 ٩التقاریر المالیة 

تصنیف األصول 
معاییر البنك حسب 

  المركزي العماني

)١( )٢( )٣( )٤( )٥( )٥(-)٤)=(٦( )١٠(-)٤(-)٣)=(٧( )٥(-)٣)=(٨( 

 ١المرحلة  ٧٦٤٫٦٧١٫٨٧٦ ٧٫٤٩٧٫٢٠٤ ٣٫١١٨٫٥٩٣ ٤٫٣٧٨٫٦١١ ٧٥٧٫١٧٤٫٦٧٢ ٧٦١٫٥٥٣٫٢٨٣

 ٢المرحلة  ٥٦٫٧٧٧٫٧٤٦ ٣٢٢٫٤٧٤ ١٫٣٥٠٫٤٥٢ )١٫٠٢٧٫٩٧٨( ٥٦٫٤٥٥٫٢٧٢ ٥٥٫٤٢٧٫٢٩٤ اساسي

 ٣المرحلة  - - - - - -

 المجموع  ٨٢١٫٤٤٩٫٦٢٢ ٧٫٨١٩٫٦٧٨ ٤٫٤٦٩٫٠٤٥ ٣٫٣٥٠٫٦٣٣ ٨١٣٫٦٢٩٫٩٤٤ ٨١٦٫٩٨٠٫٥٧٧

 ١المرحلة  ٣٠٫٦٤٣٫٥٨٧ ٢١٩٫٦٣٩ ١٫٣٨٧٫٥٩٢ )١٫١٦٧٫٩٥٣( ٣٠٫٤٢٣٫٩٤٨ ٢٩٫٢٥٥٫٩٩٥

 ٢المرحلة  ٣٦٫٦٠٩٫١٦٩ ٢٢٢٫٨٦٧ ٢٫١٦٤٫٠١٨ )١٫٩٤١٫١٥١( ٣٦٫٣٨٦٫٣٠٢ ٣٤٫٤٤٥٫١٥١ تحت المراقبة

 ٣المرحلة  - - - - - -

 المجموع  ٦٧٫٢٥٢٫٧٥٦ ٤٤٢٫٥٠٦ ٣٫٥٥١٫٦١٠ )٣٫١٠٩٫١٠٤( ٦٦٫٨١٠٫٢٥٠ ٦٣٫٧٠١٫١٤٦

 ١المرحلة  - - - - - -

 ٢المرحلة  - - - - - - دون المستوى

 ٣المرحلة  - - - - - -

 المجموع  - - - - - -

 ١المرحلة  - - - - - -

 ٢المرحلة  - - - - - - مشكوك فیھ

 ٣المرحلة  ٩٦٫٧١٨ ٥١٫٤٢٤ ٨٠٫٠٩٢ )٢٨٫٦٦٨( ٤٥٫٢٩٤ ١٦٫٦٢٦

 المجموع  ٩٦٫٧١٨ ٥١٫٤٢٤ ٨٠٫٠٩٢ )٢٨٫٦٦٨( ٤٥٫٢٩٤ ١٦٫٦٢٦

 ١المرحلة  - - - - - -

 ٢المرحلة  - - - - - - خسارة

 ٣المرحلة  ١٨٩٫٤٥٢ ١٣٧٫٨١٧ ١١٧٫٧٧٦ ٢٠٫٠٤١ ٥١٫٦٣٥ ٧١٫٦٧٦

 المجموع  ١٨٩٫٤٥٢ ١٣٧٫٨١٧ ١١٧٫٧٧٦ ٢٠٫٠٤١ ٥١٫٦٣٥ ٧١٫٦٧٦

البنود األخرى التي  ١المرحلة  ٥٢٫٩٠٦٫١٤٧ - ٢٣٢٫٧٣٢ )٢٣٢٫٧٣٢( ٥٢٫٩٠٦٫١٤٧ ٥٢٫٦٧٣٫٤١٥
لم تتم تغطیتھا 

بموجب منشور 
البنك المركزي 

 ٩٧٧العماني رقم 
والتعلیمات ذات 

 الصلة

 ٢المرحلة  - - - - - -

 ٣المرحلة  - - - - - -

 المجموع  ٥٢٫٩٠٦٫١٤٧ - ٢٣٢٫٧٣٢ )٢٣٢٫٧٣٢( ٥٢٫٩٠٦٫١٤٧ ٥٢٫٦٧٣٫٤١٥

 ١المرحلة  ٨٤٨٫٢٢١٫٦١٠ ٧٫٧١٦٫٨٤٣ ٤٫٧٣٨٫٩١٧ ٢٫٩٧٧٫٩٢٦ ٨٤٠٫٥٠٤٫٧٦٧ ٨٤٣٫٤٨٢٫٦٩٣

 ٢المرحلة  ٩٣٫٣٨٦٫٩١٥ ٥٤٥٫٣٤١ ٣٫٥١٤٫٤٧٠ )٢٫٩٦٩٫١٢٩( ٩٢٫٨٤١٫٥٧٤ ٨٩٫٨٧٢٫٤٤٥ المجموع الكلي

 ٣المرحلة  ٢٨٦٫١٧٠ ١٨٩٫٢٤١ ١٩٧٫٨٦٨ )٨٫٦٢٧( ٩٦٫٩٢٩ ٨٨٫٣٠٢

 الكلي المجموع  ٩٤١٫٨٩٤٫٦٩٥ ٨٫٤٥١٫٤٢٥ ٨٫٤٥١٫٢٥٥ ١٧٠ ٩٣٣٫٤٤٣٫٢٧٠ ٩٣٣٫٤٤٣٫٤٤٠

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٢١صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١للفترة 

 

 

  العماني (یتبع)والمطلوبة وفقًا لمعاییر البنك المركزي  ٩مقارنة المخصصات التي یتم إجراؤھا وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم  21

 الحسابات المعاد ھیكلتھا ) ب(
 

 ٢٠١٩مارس  ٣١ 
 

تصنیف األصول 
حسب معاییر البنك 

 المركزي العماني

المبلغ الصافي 
حسب المعیار 

للتقاریر  الدولي
 ٩المالیة 

صافي المبلغ 
حسب معاییر 

البنك المركزي 
 العماني

المخصص  الفرق
 المحتسب

وفقًا للمعیار 
الدولي إلعداد 

التقاریر 
 ٩المالیة رقم 

المخصص 
وفقا  المحتسب

لمعاییر البنك 
 المركزي العماني

تصنیف األصول  المبلغ اإلجمالي
حسب المعیار 
الدولي إلعداد 

یة التقاریر المال
٩ 

ربح احتیاطي 
حسب معاییر 

البنك المركزي 
 العماني

)٩( )٥(-)٣)=(٨( )٤(-)٣)=(٧( )٥(-)٤)=(٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
تصنف على أنھا 

 عاملة
 - - - - - - - ١المرحلة 

 - ٢،٤٦٨،١٩٦ ٢،٩٠٢،٠٠٨ )٤٣٣،٨١٢( ٤٥٧،٠٩٦ ٢٣،٢٨٤ ٢،٩٢٥،٢٩٢ ٢المرحلة 
 - - - - - - - ٣المرحلة 

 - ٢،٤٦٨،١٩٦ ٢،٩٠٢،٠٠٨ )٤٣٣،٨١٢( ٤٥٧،٠٩٦ ٢٣،٢٨٤ ٢،٩٢٥،٢٩٢  المجموع
تُصنّف على أنھا 

 غیر فاعلھ
 - - - - - - - ١المرحلة 
 - - - - - - - ٢المرحلة 
 - - - - - - - ٣المرحلة 

 - - - - - - -  المجموع
 - - - - - - - ١المرحلة  المجموع الكلي

 - ٢،٤٦٨،١٩٦ ٢،٩٠٢،٠٠٨ )٤٣٣،٨١٢( ٤٥٧،٠٩٦ ٢٣،٢٨٤ ٢،٩٢٥،٢٩٢ ٢المرحلة 

 - - - - - - - ٣المرحلة 

 - ٢،٤٦٨،١٩٦ ٢،٩٠٢،٠٠٨ )٤٣٣،٨١٢( ٤٥٧،٠٩٦ ٢٣،٢٨٤ ٢،٩٢٥،٢٩٢  المجموع

 

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ال یوجد حسابات تم إعادة ھیكلتھا كما في 

 
 نسبة التمویالت غیر العاملة ) ج(
 

 (غیر مدققھ) ٢٠١٩مارس  ٣١للثالثة  اشھر المنتھیة في 

 
حسب معاییر البنك المركزي 

 العماني
وفقًا للمعیار الدولي إلعداد 

 ٩التقاریر المالیة رقم 
 الفرق

 - - - خسائر انخفاض القیمة المحملة على حساب األرباح والخسائر

المخصصات المطلوبة حسب معاییر البنك المركزي العماني / التي یتم 
 ٩للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم إجراؤھا وفقًا 

٩٠٣،٩٧١( ٩،٧٧٨،٩٣٢ ٨،٨٧٤،٩٦١( 

 - %٠٫٠٣ %٠٫٠٣ نسبة إجمالي القروض غیر العاملة
 )%٠٫٠١( %٠٫٠٢ %٠٫٠١ صافي نسبة القروض غیر العاملة

  
 

 

  
 ٢٠١٨دیسیمبر  ٣١

 
حسب معاییر البنك المركزي 

 العماني
إلعداد وفقًا للمعیار الدولي 

 ٩التقاریر المالیة رقم 
 الفرق

 - -      -    خسائر انخفاض القیمة المحملة على حساب األرباح والخسائر

المخصصات المطلوبة حسب معاییر البنك المركزي العماني / التي یتم 
 ٩إجراؤھا وفقًا للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

١٧٠( ٨٫٤٥١٫٢٥٥ ٨٫٤٥١٫٤٢٥( 

 - ٠٫٠٤ ٠٫٠٤ نسبة إجمالي القروض غیر العاملة
  - ٠٫٠١ ٠٫٠١ صافي نسبة القروض غیر العاملة

 

  

  



 

 ٢٢صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١للفترة 

 
 االئتمان المتوقعة خسائرالحركة في (د)       

 

 ٢٠١٩مارس  ٣١
 المجموع )٣المرحلة ( )٢المرحلة ( )١المرحلة ( 
 لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني 

خسائر اإلئتمان المتوقعة ( اإلجمالي) كما في ل الخاضعةالتعرضات 
 ٢٠١٨ دیسمبر ٣١

    

 ٨٨٨،٩٨٨،٥٤٨ ٢٨٦،١٧٠ ٩٣،٣٨٦،٩١٥ ٧٩٥،٣١٥،٤٦٣ إجمالي التمویالت و اإللتزامات و الضمانات المالیة 
 ٤٤،٤٩٩،٢٢٦ - - ٤٤،٤٩٩،٢٢٦ اإلستثمار و األوراق المالیة 

 ٢،٠٠٢،٠٠٠ - - ٢،٠٠٢،٠٠٠ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
 - - - - إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 ٦،٤٠٤،٩٢١ - - ٦،٤٠٤،٩٢١ أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالیة أخرى
 ٩٤١،٨٩٤،٦٩٥ ٢٨٦،١٧٠ ٩٣،٣٨٦،٩١٥ ٨٤٨،٢٢١،٦١٠ المجموع

 
    

     ٢٠١٨ دیسمبر ٣١ - المتوقعة االئتمانیة الخسائر
 )٨،٢١٨،٥٢٣( )١٩٧،٨٦٨( )٣،٥١٤،٤٧٠( )٤،٥٠٦،١٨٥( إجمالي التمویالت و اإللتزامات و الضمانات المالیة 

 )٢١٨،٥٣١( - - )٢١٨،٥٣١( اإلستثمار و األوراق المالیة 
 )٨،٨٢٩( - - )٨،٨٢٩( موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

 - - - - إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 )٥،٣٧٢( - - )٥،٣٧٢( أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالیة أخرى

 )٨،٤٥١،٢٥٥( )١٩٧،٨٦٨( )٣،٥١٤،٤٧٠( )٤،٧٣٨،٩١٧( المجموع
 
 

 جمالي)( اإلخسائر اإلئتمان المتوقعة الخاضعة لالتعرضات 
 ٢٠١٩ مارس ٣١

    

 ٩٦٩،٥٥٩،٣٧٢ ٣٠٦،٥٤٥ ٩٠،٧٦١،٥٠٢ ٨٧٨،٤٩١،٣٢٥ إجمالي التمویالت و اإللتزامات و الضمانات المالیة 
 ٤٧،٨٧٨،٤٣٢ - - ٤٧،٨٧٨،٤٣٢ اإلستثمار و األوراق المالیة 

 ٢،٠٠٢،٠٠٠ - - ٢،٠٠٢،٠٠٠ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
 ٤،٠٠٠،٠٠٠ - - ٤،٠٠٠،٠٠٠ إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 ٦،٨٥٩،٩٥٤ - - ٦،٨٥٩،٩٥٤ أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالیة أخرى
 ١،٠٣٠،٢٩٩،٧٥٨ ٣٠٦،٥٤٥ ٩٠،٧٦١،٥٠٢ ٩٣٩،٢٣١،٧١١ المجموع

 
 
 

     صافي التحویل بین المراحل
 ٨٠،٥٧٠،٨٢٤ ٢٠،٣٧٥ )٢،٦٢٥،٤١٣( ٨٣،١٧٥،٨٦٢ إجمالي التمویالت و اإللتزامات و الضمانات المالیة 

 ٣،٣٧٩،٢٠٦ - - ٣،٣٧٩،٢٠٦ اإلستثمار و األوراق المالیة 
 - - - - موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

 ٤،٠٠٠،٠٠٠ - - ٤،٠٠٠،٠٠٠ إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 ٤٥٥،٠٣٣ - - ٤٥٥،٠٣٣ بنك مركزي وموجودات مالیة أخرىأرصدة لدى بنوك و 

 ٨٨،٤٠٥،٠٦٣ ٢٠،٣٧٥ )٢،٦٢٥،٤١٣( ٩١،٠١٠،١٠١ المجموع
 
 

     صافي –رسوم الفترة 
 )١،٣٣٨،٣٣٤( ٣٢،٣١١ )٢،٠٥٤،٩٨٩( ٦٨٤،٣٤٤ إجمالي التمویالت و اإللتزامات و الضمانات المالیة 

 ١٢،٢٧٦ - - ١٢،٢٧٦ اإلستثمار و األوراق المالیة 
 ١٦٣ - - ١٦٣ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

 )١،٦٥٦( - - )١،٦٥٦( إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 )١٢٦( - - )١٢٦( أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالیة أخرى

 )١،٣٢٧،٦٧٧( ٣٢،٣١١ )٢،٠٥٤،٩٨٩( ٦٩٥،٠٠١ المجموع
 

 
 ٢٠١٩مارس  ٣١الرصید الختامي كما في 

    

 ٩٦٠،٠٠٢،٥١٥ ١٤٠،٩٨٨ ٨٥،١٩٢،٠٤٣ ٨٧٤،٦٦٩،٤٨٤ إجمالي التمویالت و اإللتزامات و الضمانات المالیة 
 ٤٧،٦٧٢،١٧٧ - - ٤٧،٦٧٢،١٧٧ اإلستثمار و األوراق المالیة 

 ١،٩٩٣،٣٣٤ - - ١،٩٩٣،٣٣٤ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
 ٣،٩٩٨،٣٤٤ - - ٣،٩٩٨،٣٤٤ إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 ٦،٨٥٤،٤٥٦ - - ٦،٨٥٤،٤٥٦ أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالیة أخرى
 ١،٠٢٠،٥٢٠،٨٢٦ ١٤٠،٩٨٨ ٨٥،١٩٢،٠٤٣ ٩٣٥،١٨٧،٧٩٥ المجموع

 ٠٫٠١  - 
 



 

 
 ٢٣صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة
 (غیر مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١للفترة 

 
 (یتبع) في خسائر االئتمان المتوقعة(د)       الحركة 

 

 
 

 
 

 المجموع )٣المرحلة ( )٢المرحلة ( )١المرحلة (

 لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني ٢٠١٨دیسمبر  ٣١
 ١خسائر اإلئتمان المتوقعة ( اإلجمالي) كما في ل الخاضعةالتعرضات 

 ٢٠١٨ینایر 
    

 ٧٩٣،٢٦٢،٣٨٠ ٣٤٦،٦١٠ ٤٧،٧٩٨،٣٩٩ ٧٤٥،١١٧،٣٧١ إجمالي التمویالت و اإللتزامات و الضمانات المالیة 
 ٣٥،٢٣٠،٧٨٧ - - ٣٥،٢٣٠،٧٨٧ اإلستثمار و األوراق المالیة 

 ٧،٠٠٠،٠٠٠ - - ٧،٠٠٠،٠٠٠ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
 ١٦،٣٩٧،٥٥٠ - - ١٦،٣٩٧،٥٥٠ إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 ٣،٤٦٤،٤٩٥ - - ٣،٤٦٤،٤٩٥ أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالیة أخرى
 ٨٥٥،٣٥٥،٢١٢ ٣٤٦،٦١٠ ٤٧،٧٩٨،٣٩٩ ٨٠٧،٢١٠،٢٠٣ المجموع
 )٦،٤٥٤،٢٨٦( )١٤٦،٨٩٩( )٢،١٦٤،٧٦٨( )٤،١٤٢،٦١٩( ٢٠١٨ ینایر ١ حتى - المتوقعة االئتمانیة الخسائر
 ٨٤٨،٩٠٠،٩٢٦ ١٩٩،٧١١ ٤٥،٦٣٣،٦٣١ ٨٠٣،٠٦٧،٥٨٤ ٢٠١٨ ینایر ١ من اعتباًرا -ECLل التعرض یخضع

     

     ٢٠١٨ینایر  ١الرصید األفتتاحي ( الیوم األول) كما في 
 ٧٨٧،١١٩،٨٩٦ ١٩٩،٧١١ ٤٥،٦٣٣،٦٣١ ٧٤١،٢٨٦،٥٥٤ إجمالي التمویالت و اإللتزامات و الضمانات المالیة 

 ٣٤،٩٨٥،٢٩٦ - - ٣٤،٩٨٥،٢٩٦ اإلستثمار و األوراق المالیة 
 ٦،٩٦٨،٣٦٨ - - ٦،٩٦٨،٣٦٨ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

 ١٦،٣٧١،٩٠٥ - - ١٦،٣٧١،٩٠٥ إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 ٣،٤٥٥،٤٦١ - - ٣،٤٥٥،٤٦١ أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالیة أخرى

 ٨٤٨،٩٠٠،٩٢٦ ١٩٩،٧١١ ٤٥،٦٣٣،٦٣١ ٨٠٣،٠٦٧،٥٨٤ المجموع
     

خسائر اإلئتمان المتوقعة ( اإلجمالي) كما في ل الخاضعةالتعرضات 
 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١

    

 ٨٨٨،٩٨٨،٥٤٨ ٢٨٦،١٧٠ ٩٣،٣٨٦،٩١٥ ٧٩٥،٣١٥،٤٦٣ إجمالي التمویالت و اإللتزامات و الضمانات المالیة 
 ٤٤،٤٩٩،٢٢٦ - - ٤٤،٤٩٩،٢٢٦ اإلستثمار و األوراق المالیة 

 ٢،٠٠٢،٠٠٠ - - ٢،٠٠٢،٠٠٠ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
 - - - - إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 ٦،٤٠٤،٩٢١ - - ٦،٤٠٤،٩٢١ أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالیة أخرى
 ٩٤١،٨٩٤،٦٩٥ ٢٨٦،١٧٠ ٩٣،٣٨٦،٩١٥ ٨٤٨،٢٢١،٦١٠ المجموع

     

     صافي التحویل بین المراحل
 ٩٥،٧٢٦،١٦٧ )٦٠،٤٤٠( ٤٥،٥٨٨،٥١٦ ٥٠،١٩٨،٠٩١ إجمالي التمویالت و اإللتزامات و الضمانات المالیة 

 ٩،٢٦٨،٣٦٥ - - ٩،٢٦٨،٣٦٥ اإلستثمار و األوراق المالیة 
 )٤،٩٩٨،٠٠٠( - - )٤،٩٩٨،٠٠٠( موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

 )١٦،٣٩٧،٥٥٠( - - )١٦،٣٩٧،٥٥٠( إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 ٢،٩٤٠،٤٢٦ - - ٢،٩٤٠،٤٢٦ أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالیة أخرى

 ٨٦،٥٣٩،٤٠٨ )٦٠،٤٤٠( ٤٥،٥٨٨،٥١٦ ٤١،٠١١،٣٣٢ المجموع
     

     صافي –رسوم الفترة 
 ٢،٠٧٦،٠٣٩ ٥٠،٩٧٠ ١،٣٤٩،٧٠٢ ٦٧٥،٣٦٧ إجمالي التمویالت و اإللتزامات و الضمانات المالیة 

 )٢٦،٩٥٩( - - )٢٦،٩٥٩( اإلستثمار و األوراق المالیة 
 )٢٢،٨٠٣( - - )٢٢،٨٠٣( موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

 )٢٥،٦٤٥( - - )٢٥،٦٤٥( إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 )٣،٦٦٣( - - )٣،٦٦٣( و بنك مركزي وموجودات مالیة أخرىأرصدة لدى بنوك 

 ١،٩٩٦،٩٦٩ ٥٠،٩٧٠ ١،٣٤٩،٧٠٢ ٥٩٦،٢٩٧ المجموع
     ٢٠١٨دیسمبر  ٣١الرصید الختامي كما في 

 ٨٨٠،٧٧٠،٠٢٤ ٨٨،٣٠١ ٨٩،٨٧٢،٤٤٥ ٧٩٠،٨٠٩،٢٧٨ إجمالي التمویالت و اإللتزامات و الضمانات المالیة 
 ٤٤،٢٨٠،٦٩٦ - - ٤٤،٢٨٠،٦٩٦ اإلستثمار و األوراق المالیة 

 ١،٩٩٣،١٧١ - - ١،٩٩٣،١٧١ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
 - - - - إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 ٦،٣٩٩،٥٤٩ - - ٦،٣٩٩،٥٤٩ أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالیة أخرى
 ٩٣٣،٤٤٣،٤٤٠ ٨٨،٣٠١ ٨٩،٨٧٢،٤٤٥ ٨٤٣،٤٨٢،٦٩٤ المجموع



 

 ٢٤صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع
 (یتبع) ایضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة

 (غیر مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١للفترة 

 

   المطابقةأرقام  .٢٢

سواء كان ضروریاً لغایات المقارنة او  ٩وتصنیف بعض ارقاتم المطابقة نتیجة لتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  تم إعادة ترتیب

 عرض أفضل، أما تأثیرھا لیست مادیة.ل

 

 أرقام المقارنة  .٢٣

، ال یوجد إي اثر جوھري على مالیة وتصنیف بعض ارقاتم المقارنة للتتناسب مع متطلبلت العرض المعتمدة في البیانات ال تم إعادة ترتیب

 إعادة التصنیف  حیث لم یؤثر على ارقام القمارنة السابقة سواء للربح والخسارة ام حقوق المساھمین.


