
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش.م.ع.ع  نزوىبنك 
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 6صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 الخيرات قائمة مصادر وإستخدامات صندوق

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 

   مصادر صندوق الخيرات

7101يناير  1أموال صندوق الخيرات الغير موزعة كما في    179,71 

 798,0  اإليرادات المخالفة للشريعة

 1,9801  مجموع المصادر

   إستخدامات صندوق الخيرات

 179,71  الرعاية 

 179,71  مجموع االستخدامات

 64221  8132مارس  13أموال صندوق الخيرات الغير موزعة كما في 

   

 798,0  1017 ابريل 1أموال صندوق الخيرات الغير موزعة كما في 

 789,87  اإليرادات المخالفة للشريعة

 8,9,17  مجموع المصادر

   

   إستخدامات صندوق الخيرات

 8,9,17  الرعاية 

,178,9  مجموع االستخدامات  

 -  8132ديسمبر  13لغير موزعة كما في أموال صندوق الخيرات ا

   

 -  1018يناير  1الغير موزعة كما في  أموال صندوق الخيرات

 319873  اإليرادات المخالفة للشريعة

 319873  مجموع المصادر

   

   إستخدامات صندوق الخيرات

 -  الرعاية 

 -  مجموع االستخدامات

 134261  8132مارس  13وق الخيرات الغير موزعة كما في أموال صند

 

 

 .جزًء من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة 17إلى رقم  7تعتبر اإليضاحات المرفقة من صفحة رقم 

 

 

 

 

 

 

  



 

 2صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 ة()غير مدقق 8132مارس  13للفترة 

 

 الشكل القانوني و األنشطة الرئيسية .3

 

تحت رقم تسجيل  1011أغسطس من العام  ,1إن بنك نزوى "البنك" هو شركة ُمساهمة ُعمانية عامة تم تأسيسه في سلطنة ًعمان بتاريخ 

 .(. أسهم البنك مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية ومكان مزاولة عمله الرئيسي مسقط9 سلطنة ًعمان11,1878)

 

بموجب ترخيص مصرفي صادر عن البنك  اً فرع عشر ثنىأو يعمل حاليا من خالل  1011ديسمبر  13بدأ البنك مزاولة نشاطه بتاريخ 

 .1011ديسمبر  ,1المركزي الُعماني بتاريخ 

 

رى المتوافقة إلجاره و التمويالت األخاالستثمار 9 وتقديم تمويل المرابحة وا حساباتأنشطة البنك الرئيسية هي فتح الحسابات الجاريه 9 التوفير و

مع الشريعة اإلسالميه 9 و كذلك إدارة أموال المستثمرين على أساس المضاربه مقابل حصة من األرباح أو الوكالة مقابل عمولة والحصول 

 على الفائض من األرباح كحافز وتوفير الخدمات البنكية التجارية وأنشطة االستثمار األخرى. 
 

في عملياته للرقابة من قبل البنك المركزي الُعماني ويشرف عليه هيئة الرقابه الشرعية بناء على عقد تأسيس البنك ونظامه  يخضع البنك

 األساسي.

 موظف( 337: 1017ديسمبر موظف ) 93,8 بلغ عدد موظفين البنك 1018مارس  31في 
 

 ن.9 مسقط9 سلطنه ُعما9133 رمز بريدي 1,13عنوان البنك: صندوق بريد 
 

 السياسات المحاسبية الهامةأسس إعداد القوائم المالية و .8

 

 أسس إعداد القوائم المالية 1/1
 

 المحاسبيةالمالية وفقا للمعايير  هاتم إعداد 1018مارس  31المنتهية في  أشهر للثالثةية الموجزة للبنك والمرفقة إن البيانات المالية المرحل

(FAS) الصادرة عن هيئة المحاسبة وال( مراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةAAOIFI.) 

جلس م تطبق المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن

سبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ولحين في حال عدم وجود معايير محاسبية صادرة عن هيئة المحا (IFRS) معايير المحاسبة الدولية

الخاص بالتقارير  ,3تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  .صدور معايير إسالمية تحل محلها

يجب أن و ت واإليضاحات المطلوبة إلعداد بيانات مالية كاملةال تحتوي القوائم المالية المرحلية المختصرة على كافة المعلوما المالية المرحلية.

ليست  1018مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرباإلضافة إلى ذلك9 إن النتائج لفترة . 1017ديسمبر  31يتم قرأتها مع البيانات المالية كما في 

 .1018ديسمبر  31في  التي تنتهيبالضرورة مؤشرا للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية 
 

مراجعة وليست مدققة؛ ارقام المقارنة لقائمة المركز المالي المرحلية المختصرة تم إعدادها من القوائم المالية  القوائم المالية المرحلية المختصرة

ة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة و أرقام المقارنة لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائم 1017ديسمبر  31المدققة للفترة المنتهية في 

 .1018مارس  31المنتهية في  أشهر للثالثةمصادر واستخدامات صندوق الخيرات تم إعدادها من القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 

 العملة التشغيلية وعملة العرض
 

يسية للبنك. ما لم يتم اإلشارة إلى غير ذلك9 تم عرض القوائم تم عرض القوائم المالية المرحلية المختصرة بالريال الُعماني وهي العملة الرئ

 المالية بالريال الُعماني مقربة إلى أقرب لاير.

 

تظهر  ثتم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة على أساس التكلفة التاريخية9 باستثناء قياس القيمة العادلة لبعض الموجودات المالية حي

 بالقيمة العادلة.

 

 لتقديرات المحاسبيةا
 

ي نفس هإن األسس واألساليب المستخدمة في التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة 

 .1017ديسمبر  31تلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية للبنك للسنة المنتهية في 

 

 اليةإدارة المخاطر الم
 

بإستثناء اثار  1017ديسمبر  31سنة المنتهية في لإعداد البيانات المالية السنوية لتتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر للبنك مع تلك المعلنة 

 في البيانات المرحلية الموجزه. 1والذي تم ذكره في ايضاح رقم  ,تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

لتعديالت التالية للمعايير من قبل البنك في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. لم ينتج عن تطبيق المعايير تم تطبيق المعايير وا

تغييرات في صافي الربح أو حقوق المساهمين المعلن عنها سابقاً 9 باستثناء التغييرات المذكورة في  اية معاييرللوالتعديالت المدرجة أدناه 

 9 ولكن قد ينتج عنها إفصاحات إضافية في نهاية السنة.  ,ى اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم عل 1المالحظة 
 

 

 

 

 

 

 



 

 2صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 )يتبع( لهامةأسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية ا 8

 
 

 األدوات المالية  - ,المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1/1
 

 1 التحول بتاريخ ,101 يوليو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر , رقم المالية التقارير عدادإل الدولي المعيار باعتماد البنك قام

 السنة في كما ةالمالي البيانات في سابقًا بها المعترف المبالغ على تالوالتعدي المحاسبية سياساتال في تغييرات عنه نتج والذي 9 1018 يناير

 .1017 ديسمبر 31 في المنتهية والفترة
 

 عديالتإن الت .المقارنة قامتعديل أر عدم البنك اختار 9 , رقم المالية التقارير عدادإل الدولي المعيار في نتقاليةإلا حكامألا قبل من مسموح هو كما

 الحتياطي االفتتاحي والرصيد المتراكمه ألرباحا في تم االعتراف بها التحول تاريخ في المالية والمطلوبات للموجودات المبالغ السابقة على

 .الحالية للفترة العادلة القيمة

  

 الموجودات وقياس وتصنيف لإلعتراف حاسبيةالم السياسات في تغييرات , رقم المالية التقارير عدادإل الدولي المعيار تطبيق عن نتج

 خرىاأل المعايير بتعديل , رقم المالية التقارير عدادإل الدولي المعيار يقوم كما. المالية الموجودات قيمة في نخفاضاإلو المالية والمطلوبات

 ".اإلفصاحات: المالية دواتاأل" 7 رقم المالية التقارير عدادإل الدولي المعيار مثل المالية دواتذات صلة باأل التيو

 

 االنتقال 1/3
 
 موضح هو ما باستثناء 9 رجعي بأثر , رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق عن الناتجة المحاسبية السياسات في التغييرات إعتماد تم

 :أدناه

 

 عدادإل الدولي معيارالوالتي جائت نتيجة لتطبيق  المالية باتوالمطلو للموجودات المبالغ السابقة على إن التغيرات. مقارنةال فترات تعديل يتم لم

الظاهرة  المعلومات فإن 9 ذلك على وبناءً .1018يناير  1ات كما في الحتياطيوا المتراكمه ألرباحتم االعتراف بها  في ا  , رقم المالية التقارير

 بموجب 1018 لعام المقدمة بالمعلومات ارنةقابلة للمق ليست فهي وبالتالي , رقم المالية للتقارير الدولي المعيار متطلبات تعكس ال 1017 لعام

 ., المالية للتقارير الدولي المعيار

 

 .األولي التطبيق تاريخ في موجودة كانت التي والظروف الحقائق على بناءً  التالية التقييمات إجراء تم

 .مالي بموجود االحتفاظ بموجبه يتم الذي العمل نموذج تحديد( أ

 (FVTPL) ئرالخسا أو حارباأل خالل من العادلة بالقيمة المقاسة المالية والمطلوبات المالية األصول لبعض السابقة التسميات وإلغاء تحديد( ب

   (FVOCI)في للمتاجرة بها المحتفظ غير الملكية حقوق أدوات في االستثمارات بعض تحديد( ج

 

 أن البنك افترض فقد 9 , رقم المالية للتقارير الدولي رايللمع مبدئيال التطبيق تاريخ في منخفضة ةائتماني مخاطر ذات الدينت سندات كان إذا

 .األولي االعتراف منذ ملحوظ بشكل ترتفع لم االئتمان مخاطر

 

 المالية األصول تصنيف  1/3/1

 

 :التالية القياس فئات في المالية أصوله وصنف , رقم اليةالم التقارير إلعداد الدولي المعيار بتطبيق البنك قام 9 1018 يناير 1 إعتبارا من
 

 أو ؛ (FVOCI) اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة  (أ

 .المطفأة التكلفة  (ب

 ؛ (FVTPL) الخسارة أو الربح خالل من العادلة القيمة ( ج

 

 :لخسارةا أو الربح خالل من العادلة بالقيمة تسميتهما يتم ولم التاليين الشرطين استوفى إذا المطفأة بالتكلفة المالي األصل قياس يتم
 

 و ؛ التعاقدية النقدية التدفقات لغاية الحصول على موجوداتالب االحتفاظ إلى يهدف عمل نموذج ضمن األصلب يحتفظ ( أ

 .والربح األصول تمدفوعا تتضمن التيو النقدية للتدفقات محددة تواريختوفر  المالي لألصل التعاقدية الشروط  (ب

 

 :FVTPL خالل من العادلة بالقيمة تسميتهما يتم ولم التاليين الشرطين تاستوف إذا FVOCI خالل من العادلة بالقيمة الدين أداة قياس يتم
 

 و ؛ البيعوعوائد  التعاقدية النقدية التدفقات لغاية الحصول على موجوداتالب االحتفاظ إلى يهدف عمل نموذج ضمن األصلب يحتفظ ( أ

 .والربح األصول مدفوعات تتضمن التيو النقدية للتدفقات محددة تواريختوفر  المالي لألصل التعاقدية الشروط  (ب

 

 في الالحقة راتالتغي لعرضوع رجقابل لل غير اختيار للبنك يجوز 9 للمتاجرة به المحتفظ غير األسهم في ستثماربااال المبدئي عترافااال عند

 ماليةلا وداتجولما جميع فتصني ميت. االستثمار طريق عن االستثمار أساس على االنتخابات هذه إجراء يتم. بند الدخل الشامل في لةالعاد القيمة

 .رلخسائا أو حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة کمقاسة رىألخا

 

 قياسها بيج لتيا تلباطبالمت تفي مالية وداتجوم فيهللرجوع  لقاب رغي لبشک دديح أن كللبن نيمک 9 ئيدلمبا رافالعتا دعن 9 كلذ لیإ باإلضافة

 .كلذ فخال ينشأ دق ذيلا لمحاسبيا قابطلتا دمع نم صلتخلا لیإ كلذ أدى إذا FVTPL في کما FVOCI دعن أو ةفأطلما بالتکلفة

 

 

 

 

 



 

 9صفحة  

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 )يتبع( إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامةأسس  8

 

 العمل نموذج تقييم 1/3/1

 

 األعمال ارةإلد المثلى الطريقة يعكس ذلك ألن المحفظة مستوى على بموجودات االحتفاظ فيه يتم الذي العمل نموذج هدف بتقييم البنك يقوم

 :تشمل فيها النظر يتم التي المعلومات. اإلدارة إلى المعلومات وتقديم

 

 على ركزت اإلدارة استراتيجية كانت سواء 9 الخصوص وجه على. الممارسة في السياسات تلك وتشغيل فظةحملل المعلنة واألهداف السياسات( أ

 أو لاألصو تلك مولت التي االلتزامات مدة مع المالية األصول مدة ومطابقة 9 الربح لمعدل محدد بمظهر االحتفاظ مع 9 التعاقدية األرباح كسب

 ؛ األصول بيع خالل من النقدية التدفقات تحقيق

 ؛ بها البنك إدارة وإبالغ المحفظة أداء تقييم يتم كيف( ب

 ؛ المخاطر هذه إدارة وكيفية( التجاري النموذج ذلك في الموجودة المالية والموجودات) األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر( ج

 تدفقاتال أو المدارة لألصول العادلة القيمة إلى مستندا التعويض كان إذا ما 9 المثال سبيل على - التجاري النشاط مديري تعويض كيفية( د

 و ؛ حصلةالم التعاقدية النقدية

 النظر يتم ال 9 ذلك ومع. المستقبل في المبيعات نشاط بشأن وتوقعاتها المبيعات هذه وأسباب 9 سابقة فترات في المبيعات وتوقيت وحجم وتيرة( ه

 المالية ألصولا إلدارة للبنك المعلن الهدف تحقيق لكيفية شامل تقييم من كجزء ولكن 9 منعزل بشكل المبيعات بنشاط المتعلقة المعلومات في

 .النقدية التدفقات تحقيق وكيفية

 

 إذا. باراالعت في" الضغط حالة" أو" األسوأ الحالة" سيناريوهات وضع دون معقول بشكل متوقعة سيناريوهات على العمل نموذج تقييم يعتمد

 المتبقية المالية لموجوداتا تصنيف البنك يغير ال 9 للبنك األصلية التوقعات عن تختلف بطريقة المبدئي التحقق بعد النقدية التدفقات تحقيق تم

 .التالية للفترات حديثًا المشتراة أو اإلنشاء حديثة المالية تالنشاطا تقييم عند المعلومات هذه يدمج ولكنه 9 هذا العمل نموذج في بها المحتفظ

 

اح براال لخال نم لةدلعاا بالقيمة لةدلعاا لقيمةا سساأ علی اأداؤه متقيي ميت لتيوا دارةلما أو رةللمتاج بها ظلمحتفا لماليةا وداتجولما سقيا ميت

 .لماليةا ولألصا بيعو يةدلتعاقا يةدلنقا تفقادلتا للتحصي تجمع الو يةدلتعاقا يةدلنقا تفقادلتا لجمع بها ظمحتف رغي ألنها رلخسائا و

 

 (SPPP) واألرباح الدين ألصل مدفوعات مجرد هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما التقييم 1/3/3

 

. لألداة التعاقدية الشروط في البنك رينظ 9 والربح الدين ألصل مدفوعات مجرد هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييمان عملية 

 تستوفي ال حيثب التعاقدية النقدية التدفقات مقدار أو توقيت تغير أن يمكن تعاقدية مدة على يحتوي المالي األصل كان إذا ما تقييم ذلك ويشمل

 :االعتبار في البنك يأخذ 9 التقييم إجراء عند. الشرط هذا

 ؛ النقدية التدفقات وتوقيت مقدار تغيير هاشأن من التي االحتمالية األحداث( أ

 ؛ الرفع ميزات( ب

 ؛ لتمديدوا المسبق الدفع شروط( ج

 و ؛( قابلة للرجوع غيرال األصول المثال سبيل على) المحددة األصول من النقدية بالتدفقات البنك مطالبة من تحد التي الشروط( د

 .المعينة الظروف أساس على الربح نسب ليتعديتم بموجبها  التي الميزات( ه

 

 بترتيب ةالمرتبط غير التعاقدية النقدية التدفقات في التقلبات أو المخاطر من األدنى الحد مجرد من أكثر تفرض التي التعاقدية الشروط إن

 في. المسدد غير المبلغ على واألرباح األساسية األصول مدفوعات فقط تكون التي التعاقدية النقدية التدفقات إلى تؤدي ال األساسي اإلقراض

 (.FVPL) للناتج العادلة بالقيمة المالي األصل قياس يجب 9 الحاالت هذه مثل

 

 االستثمارية المالية األوراق
 

 :يلي ما المالي المركز بيان في" االستثمارية المالية األوراق" عرض يشمل
 

والحقا  9 لمتزايدةا المباشرة المعاملة تكاليف زائداً  العادلة بالقيمة مبدئياً  قياسها ميت ؛ المطفأة بالتكلفة المقاسة الديونلسندات  المالية األوراق( أ

 .الفعلي الربح طريقة باستخدام المطفأة التكلفةب تقاس

 وأ الربح اللخ من العادلة بالقيمة المحددة أو الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة سةاالمق واألسهم الديونوسندات  المالية األوراق( ب

 ؛ الخسارة أو الربح في مباشربشكل  بها يعترف العادلة بالقيمةالتغيرات  هذه ؛ الخسارة

 و ؛ FVOCI في سةاالمق الدين سندات( ج

 .FVOCI في المحددة لألسهم االستثمارية المالية األوراق( د
 

 الخسارة أو الربح في إثباتها يتم والتي 9 يلي ما باستثناء OCI 9 يف والخسائر األرباح إثبات يتم FVOCI 9 في سةاالمق الدين لسندات بالنسبة

 :المطفأة بالتكلفة قياسها يتم التي المالية األصول في كما الطريقة بنفس

 

 المالية األصول من أرباح( أ

 و ؛ واالنعكاسات ECL (ب

 .األجنبية العمالت صرف وخسائر مكاسب( ج

 

 کمةرالمتا رلخسائا أو حبارألاب االعتراف دةعاإ ميت 9 الدخل الشامل لخال نم لةدلعاا بالقيمةلدين المقاسة سندات ا بيع / التخلص من ميت مادعن

 .من خالل إعادة تصنيفيها من حقوق المساهيمن إلى اإلرباح والخسائر للشاما لخدلا قائمة في سابقاً بها رفلمعتا

 

 

 



 

 31صفحة  

 جزةايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المو

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 )يتبع( أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة 8

 

. رةللمتاج بها ظمحتف رغي ملکية وقحق أدوات في راتالستثماا ضلبع لةدلعاا لقيمةا في بنود الدخل الشامل في راتلتغييعرض ا كلبنا ريختا

 .للتغيير قابل غير وهو المبدئي عترافالا عند لكل اداة على حدهختياراال يتم

 

بها  في األرباح او  رافالعتا ميت المالية التي ال يمكن إعادة تصنيفها من ضمن األرباح او الخسائر او التدني دواتالل رلخسائا أو حبارألا

 يتم الةالح هذه وفي 9 االستثمار تكلفة من جزء استرداد بوضوح تمثل لم ما الخسائر أو األرباح في األرباح توزيعات إثبات يتم الخسائر.

 المحتجزة باحاألر إلىفي بنود الدخل الشامل  في بها المعترف التراكمية والخسائر األرباح تحويل يتم. في بنود الدخل الشامل في بها االعتراف

 .االستثمار من التخلص عند

 

 التصنيف إعادة  ,/1/3
 

 .لماليةا وداتجولما دارةإل عمالهأ وذجلنم كلبنا رتغيي تلي لتيا رةلفتا ءباستثنا 9 ئيدلمبا رافالعتا دبع لماليةا وداتجولما فتصني دةعاإ ميت ال

 

 القيمة انخفاض ,/1/3

 

 1018 9 يناير 1 من المطبقة اعتبارا السياسات

 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم لم التي التالية المالية األدوات على ECL بمخصص الخسائر البنك يعترف

 

 ؛ دين أدواتتعتبر التي المالية األصول( أ

 و. الصادرة المالي الضمان عقود( ب

 .الصادرة التمويل التزامات( ج

 

 9 يلي ما باستثناء Lifetime ECL 9 يساوي مبلغل مخصص الخسائر يتم قياس. األسهم استثمارات في القيمة انخفاض خسارة إثبات يتم ال

 :Months ECL-12 قياسها تمي والتي

 

 و ؛ التقرير تاريخ في منخفضة ائتمانية مخاطر هال أن تم تحديدها التي الديون الستثمارات المالية األوراق ( أ

 .بها األولي االعتراف منذ كبير بشكل االئتمان مخاطر فيها تزداد لم التي( اإليجار مستحقات بخالف) األخرى المالية األدوات ( ب

 

 االئتمانات متدنية مالية أصول

 

 FVOCI لالمصنفة خال المالية والموجودات المطفأة بالتكلفة المدرجة المالية الموجودات كانت إذا ما بتقييم البنك يقوم 9 تقرير كل تاريخ في

 المقدرة لمستقبليةا النقدية التدفقات على ضار تأثير له أكثر أو حدث وقوع عند االئتمان متدني المالي األصل يعتبر .متدنية ائتمانية قيمة ذات هي

 .المالي لألصل

 

 :مالحظتها يمكن التي التالية البياناتمتدنية يشمل  إئتمانية قيمة ذو المالي األصل أن على األدلة

 

 ؛ المصدر أو للمقترض كبيرة مالية صعوبة( أ

 ؛ التأخر في السداد أو عدم القدرة على السداد مثل لعقداالخالل في ا( ب

 ؛ ذلك غير البنك يعتبرها ال بشروط البنك قبل منالتمويل  هيكلة إعادة( ج

 أو ؛ أخرى مالي تنظيم إعادة أي أو اإلفالس في سيدخل المقترض أن المحتمل من( د

 .المالية الصعوبات بسبب المالية لألوراق نشط سوق اختفاء( ه

 

 أن لىع دليل هناك يكن لم ما االئتماني اإلئتمان ذوي من المقترض حالة دهورت بسبب عليه التفاوض إعادة تم الذي التمويل يعتبر ما عادة

 تعرض يعتبر 9 ذلك إلى باإلضافة. لالنخفاض أخرى مؤشرات هناك وليس كبير بشكل انخفضت قد التعاقدية النقدية التدفقات تلقي عدم مخاطر

 .القيمة ضعيف أكثر أو يوًما 0, لمدة المتأخر التجزئة تمويل

 

 .التالية العوامل االعتبار بعين يأخذ البنك فإن 9 ضعيفًا السيادية الديون في االستثمار كان إذا لما تقييم إجراء عند

 

 .الصكوك عوائد في موضح هو كما االئتمانية للجدارة السوق تقييم( أ

 .االئتمانية للجدارة التصنيف وكاالت تقييمات( ب

 .جديدة سندات إلصدار المال سرأ أسواق إلى الوصول على البلد قدرة( ج

 .للديون اإللزامي أو الطوعي اإلعفاء خالل من خسائر أصحابها تكبد إلى يؤدي مما 9 الديون هيكلة إعادة احتمال( د

 للحكومات لعامةا البيانات تعكسها التي النية عن فضالً  9 البلد لذلك" األخير المالذ كمقرض" الالزم الدعم لتوفير الموجودة الدولية الدعم آليات( ه

 على القدرة هناك كانت إذا عما 9 السياسية النية عن النظر وبغض 9 اآلليات تلك لعمق تقييما ذلك ويشمل. اآلليات هذه الستخدام والوكاالت

 .المطلوبة بالمعايير الوفاء

 

 

 

 

 33صفحة  



 

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 دققة()غير م 8132مارس  13للفترة 

 

 )يتبع( أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة 8
 

  ECL الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  مبادئ على عامة نظرة
 

 ريقط عن أساسي بشكل بالبنك الخاص التمويل ئرخسا أسلوب تغيير إلى الدولية المالية التقارير معايير من , رقم المعيار تطبيق أدى لقد

 البنك قام 9 1018 يناير 1 إعتباراً من. مستقبلية نظرة ذو ECL الخسائر اإلئتمانية المتوقعة منهج خالل من المتكبدة ئرالخسا منهجب هاستبدال

الل القيمة في خ بها المحتفظ غير خرىاال للديون المالية والموجودات التمويل تعرضات لجميع المتوقعة ئتمانالا خسائر مخصصات بتسجيل

 ضالنخفا تخضع ال لملكيةا أدوات. المالي الضمان وعقود التمويل التزاماتمع  جنباً إلى جنب FVTPLن خالل اإلرباح والخسائر العادلة م

 ., قمر لماليةا يررللتقا ليولدا رلمعياا بموجب لقيمةا

 مدى المتوقعة االئتمان خسارة) صلاأل عمر مدى على حدوثها المتوقع االئتمان خسائر على ECL الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مخصص يستند

 الخسارةيكون المخصص بناء على  9 الحالة هذه وفي 9 اإلنشاء منذ االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة هناك تكن لم ما LTECL 9) الحياة

 (Months ECL 12) شهًرا 11 خالل المتوقعة االئتمانية
 

 األحداث عن الناتجة ECLs تمثل التي LTECLs من جزًءا( Months ECL 12) اشهرً  11 خالل المتوقعة االئتمانية الخسارة يعتبر مبدأ 

 .اإلبالغ تاريخ بعد شهًرا 11 غضون في تحقيقها يمكن التي المالية األدوات علىالتعثر اإلئتماني 
 

 األساسية المحفظة طبيعة على اعتماًدا 9 جماعي أساس على أو فردي أساس على إما Months ECLs 12 و LTECLs من كل حساب يتم

 .المالية لألدوات
 

 منذ يركب بشكل زادت قد المالية لألداة االئتمانية المخاطر كانت إذا ما حول 9 تقرير فترة كل نهاية في 9 تقييم إلجراء سياسة البنك وضع

 .دوات الماليةلأل المتبقي العمر مدى على يحدث الذي التعثر مخاطر في التغير في النظر خالل من 9 األولي االعتراف
 

 :أدناه موضح هو كما 9 3 والمرحلة 9 1 والمرحلة 9 1 المرحلة الى للتمويل تعرضه بتجميع البنك يقوم 9 أعاله المذكورة اآللية على بناءً 
 

 3 المرحلة

 التمويل لةلمرح التعرض يشمل. Months ECLs 12 أساس على بالمخصصات البنك يعترف 9 مرة ألول التمويلب اإلعتراف يتم عندما

 .الثانية المرحلة من التمويل تعرض تصنيف إعادة وتم ئتماناال مخاطر فيها تحسنت التي تالالتسهي كذلك األولى
 

 8 المرحلة

 1 حلةربالم ليولتما نيتضم کما . .LTECLsلـ مخصصات البنك يسجل 9 نشأتها منذ ئتمانالا مخاطر في كبيرة زيادة لتمويلا يظهر عندما

 الثالثة. المرحلة من التمويل تعرض تصنيف إعادة وتم ئتماناال مخاطر فيها تحسنت التي تاليالتسه
 

 1 المرحلة

 .LTECLs أساس على يعترف البنك بالمخصصات. التمويالت والتي تعتبر ضعيفة إئتمانياً 
 

 االعتراف بعد. شهًرا 11 مدتها متوقعة يةائتمان خسائر تعادل ائرخس بمخصصات البنك يعترف 9 ماليال صلاألب المبدئي عترافاال عند

 :التالي النحو على المقترحات في ةالثالث المراحل تطبيق سيتم 9 األولي
 

 3 المرحلة

 شهراً  11 لمدة متوقعة ائتمانية بخسائر تعترف - األولي االعتراف منذ كبير بشكل االئتمان مخاطر ترتفع لم
 

 8 المرحلة

 من مأقد بمخصصات يعترف هذا) العمر مدى على المتوقعة بالخسائر االعتراف - األولي االعتراف منذ كبير شكلب االئتمان مخاطر ازدادت

 .لألصل اإلجمالي المبلغ أساس على اإليرادات احتساب مع( والقياس االعتراف: المالية األصول ,3 رقم الدولي المحاسبي المعيار
 

 1 المرحلة  

 إلى اداتيرالا استناد مع 9 العمر مدى على المتوقعة بالخسائر لالعتراف التقرير تاريخ في كما القيمة اضانخف على موضوعي دليل يوجد  

 (.صلألل المتدنية القيمة إلى استناًدا أي) صلأل الصافي المبلغ
 

 

 موجودات تسجيل يتم. المبدئي ذات قيمة إئتمانية متدنية عند اإلعتراف مالية موجودات عن عبارة هي  (POCI)شراء او انشاء إئتمان ضعي

POCI  باالئتمان معّدل فعال ربح معدل أساس على ذلك بعد رباحالا تسجيل ويتم األولي عترافالا عند العادلة القيمةب (EPR). إثبات يتم 

ECLs  المتوقعة االئتمان خسائر في الحق تغير فيه يحدث الذي الحد إلى إصدارها يتم أو قطف. 
 

 إجمالي خفيضت يتم 9 منه نسبة أو 9 الكامل القائم للمبلغ إما استردادها بشأن معقولة توقعات أي البنك لدى ليس التي المالية للموجودات بالنسبة

 .المالي لألصل( جزئي) استبعاد بمثابة هذا يعتبر. المالي لألصل الدفترية القيمة
 

 ECLs حساب

. Epr ـل تقريبي بسعر مخصوًما 9 المتوقع النقدي النقص لقياس لالحتمالية مرجحة سيناريوهات أربعة إلى استناًدا ECL بحساب البنك يقوم

 .استالمها الجهة تتوقع التي النقدية والتدفقات للعقد وفقاً  للجهة المستحقة النقدية التدفقات بين الفرق هو النقدي العجز

 :التالي النحو على 9 الرئيسية والعناصر أدناه ECL حساب آليات توضيح يتم

PD -  تقو في طفق دادلسا نع فلتخلا دثيح دق. معين زمني أفق خالل السداد عن التخلف الحتمال تقدير هو االفتراضي االحتمال حتمالا 

 .ةظلمحفا في زالي الو مسبقاً للتسهيا دستبعاا ميت مل إذا 9 درةلمقا رةلفتا لخال نمعي
 

EAD -  عرضت Exposure at Default  ًبعد ضالتعر في المتوقعة التغييرات مراعاة مع 9 مستقبلي افتراضي اريخت في للتعرض تقديرا 

 امااللتز على المتوقعة السحب عمليات 9 ذلك غير أو بعقد مقرًرا كان سواء 9 واألرباح الحساب أصل تسديد ذلك في بما 9 اإلبالغ تاريخ

 .المفقودة المدفوعات من المستحقة واألرباح 9 المرافق

 

 التدفقات بين الفرق إلى ويستند. تقو أي في زعج فيها دثيح لتيا لحالةا في لناشئةا رةللخسا ريدتق هو مةدلمقا رةلخساا ريعتب نةئدالا نللجاا •

 كنسبة عادة نهاع التعبير يتم. وجدت إن 9 ضمانات أي تحقيق من ذلك في بما 9 يتلقاها أن البنك يتوقع التي وتلك المستحقة التعاقدية النقدية

 .EAD من مئوية

 

 



 

 38صفحة  

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 )يتبع( أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة 8

 

 المعايير ,/1

 

 ,أثر اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية   1/,/1

 

لاير عماني  1,09130بمبلغ  تخفيض الخسائر المتراكمة( هو 1018يناير ) 1( حتى ,الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )من اعتماد المعيار  تأثيركان ال

 لاير عماني: 719771وخفض احتياطي القيمة العادلة بمبلغ 

 

 

احتياطي القيمة 

 العادلة

تمويل خسارة 

 انخفاض القيمة

الخسائر 

 المتراكمة

 

يلاير ٌعمان لاير ٌعماني   لاير ٌعماني 

3,97,7 

 

 

(719771)  

- 

 

 

- 

(11977191,8)  

 

 

719771 

 )8132ديسمبر  13) 19الرصيد الختامي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 (:1األثر على إعادة التصنيف وإعادة القياس )

ادلة من القيمة العاألوراق المالية االستثمارية )الملكية( من الموجودات المتاحة للبيع إلى تلك المقاسة ب

 ( )أ((1خالل الدخل الشامل اآلخر )مالحظة )

 

- 

 

3,9780 

 

(3,9780)  
 (8أثر االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة )

 للبنوك المستحقة ,الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

- (,719031) بالتکلفة ف لسلل وايوللتم ,م قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعياا بجوقعة بمولمتن االئتمار اخسائ 719031, 

 لماليةت الضمانال وايولتمت امازالتك الذبما في ة فأطلما

- 1779111 (1779111) ينة بالقيمة دمالية موراق أل ,م قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعيار ااإطقعة في ولمتن االئتمار اخسائ 

 رآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاا

- (1,09130)  1,09130  

(37901,)  1,09130 (119,,,9177) في تاريخ تقديم الطلب  9الرصيد االفتتاحي المعدل المعدل بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  

 8132يناير  3األولي في 

 

 

 الخسارة االئتمانية المتوقعة / مخصصات انخفاض القيمة

 

الرصيد  مع 1017ديسمبر  31كما في  ,3بين مخصص اإلغالق للموجودات المالية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  التسويهيتولى الجدول التالي 

 :1018يناير  1بتاريخ  ,الذي تم تحديده وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  للخسائر االئتمانيه المتوقعةاالفتتاحي

 

 ديسمبر  13 إعادة قياس 8132يناير  3

8132 

 

  لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني

791,19,8, (,719031)  7970,9,17*  

تمويل العمالء والتمويالت والمدينين والتزامات القروض والضمانات المالية واألوراق المالية 

ألصول المالية بالتكلفة / ا ,3المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ,المطفأة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 أرصدة لدى بنوك - 3,9780 3,9780

1,,9,,0 1,,9,,0 - 

المعاد  ,3المحاسبة الدولي /   AAIOFI  األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع بموجب معيار

 ,بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  مة الدخل الشامل االخرىمن القيمة العادلة من قائتصنيفها 

319731 

 

319731 

 

 

- 

 

لمالية للدين ل األصو/ ا ,3قم رلي ولدالمحاسبة ارلمتاحة للبيع بموجب معياالدين ر استثماات اسند

 ,الية لماير رلي للتقاولدر المعياا( بموجب FVOCIلمتوسطة )المالية ة الدفترية للفترابالقيمة 

79,,,9187 (1,09130)  7970,9,17  

 

 

 

 أخرى مطلوبات إلى عماني لاير 000.,77 مبلغ تصنيف إعادة تم*

 

 



 

 31صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 هامةأسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية ال 8

 

 المعايير ,/1

 

 تصنيف وقياس األدوات المالية  1/,/1

 

دناه مع فئات أقام البنك بتحليل مفصل لنماذج أعماله إلدارة األصول المالية باإلضافة إلى تحليل خصائص التدفقات النقدية الخاصة به. يتطابق الجدول 

وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ,3محاسبة الدولي القياس األصلية والقيم الدفترية لألصول المالية وفقًا لمعيار ال

 .1017ديسمبر  31بتاريخ  ,

 

 

إعادة  القيمة الجديدة

 تصنيف

القيمة الدفترية  إعادة قياس

 األصلية

 تصنيف جديد

بموجب المعيار 

الدولي للتقارير 

 ,المالية 

التصنيف األصلي 

بموجب معيار 

محاسبة الدولي ال

3, 

 ,تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 

 األصول المالية   لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني

المبالغ التمويل و التكلفة المطفأة 198139,78, - - 198139,78,

 مستحقة القبض

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

39,,,9,70 - (,903,)  9,,,9,7,3 المبالغ والتمويل  التكلفة المطفأة 

 مستحقة القبض

 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1793719,0, - (1,97,,) المبالغ والتمويل  التكلفة المطفأة 0,,1793,79 

 مستحقة القبض

 إستثمارات وكالة لدى بنوك 

3,9,8,9371 - (1,,9,,0) القيمة العادلة  3,91309871 

من خالل الدخل 

 لشاملا

القيمة العادلة من 

 قائمة الدخل الشامل

 الديون -األوراق المالية االستثمارية 

 

,9,,0917, 

 

- 

 

- 

 

,9,,0917, 

القيمة العادلة 

من خالل الدخل 

 الشامل

القيمة العادلة من 

 قائمة الدخل الشامل

 األسهم -األوراق المالية االستثمارية 

79,789378 - (319731)  التكلفة المطفأة فة المطفأةالتكل 790009000 

المبالغ التمويل و

 مستحقة القبض

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

73798,,9,1,  - (33,9,3093) المبالغ التمويل و التكلفة المطفأة 17193,89318 

 مستحقة القبض
صافي -ذمم البيوع المؤجله و البيوع األخرى   

017978091,  - (97,,,7) المبالغ التمويل و ةالمطفأ التكلفة 1,97179777 

 مستحقة القبض
 تمويالت المشاركة

0389,,,9318 المبالغ التمويل و التكلفة المطفأة 181910,9,71 9,77,,198 - 

 مستحقة القبض
صافي –إجارة منتهية بالتمليك   

7009,1791,  - 11798,, 19310980,, المبالغ التمويل و التكلفة المطفأة 

 مستحقة القبض
صافي –باالستثمار وكالة  

 موجودات أخرى   393189,37 - - 393189,37

المبالغ التمويل و التكلفة المطفأة 39,709377 - - 39,709377

 مستحقة القبض
 ربح مستحق القبض

 التزامات محتملة و إرتباطات تعاقدية      

المبالغ التمويل و - 81938,9388 7019887 - ,819087917

 مستحقة القبض
المالية والضمانات تزاماتاالل  

المبالغ التمويل و - 9,17,,90,,1 1917,9771 - 933,9187,,1

 مستحقة القبض
مستخدمة غير التزامات  

       

 

  



 

 

 32صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 لية والسياسات المحاسبية الهامةأسس إعداد القوائم الما 8
 

 المعايير ,/1
 

 تصنيف وقياس األدوات المالية  3/,/1

 

 الحركة على خسارة اإلئتمان المتوقعة 

 المجموع (3المرحلة األولى ) (1المرحلة األولى ) (1المرحلة األولى ) 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

 1اإلئتمان المتوقعة ) اإلجمالي( كما في  التعرضات لموضوع خسائر

 1018يناير 

    

 7,391719380 3,79710 ,,797,893, 91179371,,7 إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 3,91309871 - - 3,91309871 اإلستثمار و األوراق المالية 

 790009000 - - 790009000 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 0,,1793,79 - - 0,,1793,79 إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 ,,,39,7,9 - - ,,,39,7,9 أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 9187,,93,,8 3,79710 ,,797,893, 80791109177 المجموع

 (9187,,,79) (,,1,798) (1917,9778) (,91,1971,) 1018 يناير 1 حتى - المتوقعة االئتمانية الخسائر

 8,89,019001 9711,,1 97339731,, 803907797,8 1018 يناير 1 من اعتباًرا -ECLل التعرض يخضع

     

     1018يناير  1الرصيد األفتتاحي ) اليوم األول( كما في 

 98,8,,78790 9711,,1 97339731,, 7,191119,17 إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 ,9,0,,3,90 - - ,9,0,,3,90 اإلستثمار و األوراق المالية 

 79,789378 - - 79,789378 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 ,1793719,0 - - ,1793719,0 إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 9,70,,,39 - - 9,70,,,39 أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 8,89,019000 9711,,1 97339731,, 803907797,8 المجموع

     

 31التعرضات لموضوع خسائر اإلئتمان المتوقعة ) اإلجمالي( كما في 

 1018مارس 

    

 ,,77797,198 7,,3179 ,38907,987 ,,,71891709 إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 ,,937198,, - - ,,937198,, اإلستثمار و األوراق المالية 

 790009000 - - 790009000 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 19,1,9000 - - 19,1,9000 إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 79780,,9, - - 79780,,9, أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 81,9,879,83 7,,3179 ,38907,987 787910,9713 المجموع

     

     حويل بين المراحلصافي الت

 (17970,9,11) (,1,971) (,97339,3,) (1798,79371) إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 1091309,81 - - 1091309,81 اإلستثمار و األوراق المالية 

 - - - - موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 (0,,1,9,719) - - (0,,1,9,719) إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 ,19083918 - - ,19083918 أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 (,1,9877980) (,1,971) (,97339,3,) (,,10910,97) المجموع
 

    

     صافي –رسوم الفترة 

 ,8977,, ,9,0,, 190319117 (1,,819,) إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 ,11,9,1 - - ,11,9,1 اإلستثمار و األوراق المالية 

 (771) - - (771) موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 7,,19 - - 7,,19 إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 19,88 - - 19,88 أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 7179331 ,9,0,, 190319117 (,73918,) المجموع
 

    

     1018مارس  31الرصيد الختامي كما في 

 797,8,,9,,7 11097,1 3,98789881 89087,,71,9 إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 907,9,71,, - - 907,9,71,, اإلستثمار و األوراق المالية 

 79,7,9130 - - 79,7,9130 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 198,793,8 - - 198,793,8 رات وكالة لدى بنوك إستثما

 9,3791,7, - - 9,3791,7, أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 ,8189,1,987 11097,1 3,98789881 7839,1791,3 المجموع



 

 

 31صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة
 

 المعايير ,/1

 

 )يتبع( الحركة على خسارة اإلئتمان المتوقعة

 

 المنتهية للسنة يةنوالس المالية البيانات إعداد في المستخدمة تلك مع المختصرة المرحلية المالية المعلومات إعداد في المستخدمة المحاسبية السياسات تتوافق

 , المالية يرللتقار الدولي المعيار بموجب تغطيتها المالية باألصول يتعلق فيما محاسبية سياسة اإلدارة اعتمدت 9 ذلك إلى باإلضافة. 1017 ديسمبر 31 في

 .المالية األدوات

 في التعثر األفتراضي المنهجية

 خسائر البنك يقيس. شهراً  11 لمدة المتوقعة االئتمانية والخسائر االثنان مدى على المتوقعة االئتمان ائرخس لقياس السداد عن التخلف عند التعثر استخدام يتم

 عنصر على متوقعة نيةائتما خسائر يشمل كما. للتجزئة السباحة حمام مستوى وعلى بالجملة التجارية بالبنوك يتعلق فيما العميل مستوى على المتوقعة االئتمان

 المركز بيان يف التمويل لعنصر الخسارة عالوة مع المسحوب غير لاللتزام متوقعة ائتمانية بخسائر وتعترف. التمويل عناصر من المسحوبة غير االلتزام

. كحكم توقعةلما االئتمان خسائر عرض يتم 9 المالي لألصل الدفترية القيمة إجمالي مجتمعة المتوقعة االئتمانية الخسائر فيه تتجاوز الذي الحد إلى. المالي

 CCF ٪10 لإللغاء القابلة الحدود تكون حيث العمومية الميزانية إلى االلتزام بتحويل( CCF) الرصيد تحويل عامل يقوم 9 المسحوب غير لاللتزام بالنسبة

 التسهيل نوعل وفقًا CCF تطبيق يتم 9 العمومية الميزانية خارج التعرض لجميع بالنسبة. ٪100 لإللغاء القابل الملتزم والمرفق

 التشغيلية وعملة العرض العملة

 

ية بالريال لوائم المالية المرحلية المختصرة بالريال الُعماني وهي العملة الرئيسية للبنك. ما لم يتم اإلشارة إلى غير ذلك9 تم عرض القوائم الماتم عرض الق

 الُعماني مقربة إلى أقرب لاير.

 

 مختصرة على أساس التكلفة التاريخية9 باستثناء قياس القيمة العادلة لبعض الموجودات المالية حيث تظهر بالقيمة العادلة.تم إعداد القوائم المالية المرحلية ال
 

 التقديرات المحاسبية

لك المطبقة رة هي نفس تإن األسس واألساليب المستخدمة في التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختص

 .1017ديسمبر  31في إعداد البيانات المالية السنوية للبنك للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية

 .1017 ديسمبر 31في إن هدف إدارة المخاطر المالية والسياسات المعتمدة من قبل البنك تتناسب  مع تلك المدرجة في البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية 

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني .1

 

1017ديسمبر  31 1017مارس  31   8132مارس  13     

  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني

 نقد في الصندوق 242234111  91,39171,  91779318,

  أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني 9246294936  ,,,3391779  ,,3790,797

 وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعماني 1114113  ,,3,790  009001,

 المجموع 9946814928  ,3797779,1  198139,78,

 

 ال يمكن السحب من وديعة رأس المال إال بموافقة مسبقة من قبل البنك المركزي الُعماني. 3/1
 

 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .2

 

1017ديسمبر  31 1017مارس  31   8132مارس  13     

  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني

 بالعمله المحليه -بنوك محليه  1194123  79,73,,  7109110

 بالعملة األجنبية –بنوك اجنبيه 248124221  391119113  ,917,,198

-  -  (314181)  (1تدني خسائر )ارجع لإليضاح رقم  

39,7,9,,,  397179777  812412241  مجموعال 

  



 

 36صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 صافي - إستثمارات وكالة لدى بنوك .1

 تمويل مشترك

1017ديسمبر  31 1017مارس  31   8132مارس  13     

  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني

1,90009000  09000911,1  بالعملة المحلية –محلية بنوك  -  

 بالعملة األجنبية       –بنوك اجنبيه  349814111  398,09000  0,,193,79

-  -  (824628)  تدني خسائر  

1793,79,,0  1398,0911,  112429243  المجموع 

 

 صافي -األخرى الذمم وذمم البيوع المؤجله  .6

 

 
8132مارس  13  

 المجموع  مويل ذاتيت  تمويل مشترك 

 لاير ٌعماني 

 

 لاير ٌعماني 

 

 لاير ٌعماني 

 

 31142214192  349114662  9242294911 أفراد -)مرابحة( ذمم بيوع 

 6142214319  -  6142214319 شركات -)مرابحة( ذمم بيوع 

 148894221  -  148894221 شركات –ذمم إستصناع 

 3384119  -  3384119 أفراد  -ذمم إجارة 

 214692  -  214692 شركات -ذمم إجارة 

 341184332  -  341184332 خدمات مؤجرة )أُجرة( –بطاقات إئتمان ذمم 

 32141114231  349114662  32343114329 إجمالي ذمم البيوع المؤجلة والذمم االخرى

 

 
     

 (8243294222)  (8164213)  (8149284212)  اإليرادات المؤجلة

(111429243) خسائر  تدني   (124319)  (349824269) 

(314189) أرباح معلقة   (212)  (314216) 

11141114123 صافي -ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى    346124962  32649684181 

 

 

 

 
1017مارس  31  

 المجموع  تمويل ذاتي  تمويل مشترك 

 لاير ٌعماني 

 

 لاير ٌعماني 

 

 لاير ٌعماني 

 

 ,,1119,8093  197739,07  8,,11193079 صافي -ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى 

 

 
1017ديسمبر  31  

 المجموع  تمويل ذاتي  تمويل مشترك 

 لاير ٌعماني 

 

 لاير ٌعماني 

 

 لاير ٌعماني 

 

 17193,89318  197,191,3  ,9707908,,1 صافي -ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى 

 

 

 

 



 

 32صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8136سبتمبر  11للفترة 

 

 ر في األوراق المالية ااإلستثم .2

 مدققة  غير مدققة 

 1017ديسمبر  31  8132مارس  13 

 -  241114111 استثمارات دين بالتكلفة المطفأة

 -  2141634221 أدوات دين –لشامل األخر استثمارات دين بالدخل ا

 -  249264232 أستثمارات ملكية –استثمارات دين بالدخل الشامل األخر 

 790009000  - استمثارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

 097,198,8,  - بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةاستثمارات 

 797,198,8,  1241124112 المجموع قبل تدني الخسائر 

 (719771)  (1984891) يطرح:  تدني الخسائر

 1649364862  ,797119137 

 

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة - 1017 ديسمبر 31/ ) الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة المقاسة االستثمارية المالية األوراق

 

 مدققة  غير مدققة 

 1017بر ديسم 31  8132مارس  13 

    صكوك دين

 -  8141164269 صكوك حكومية

 -  8141124922 صكوك شركات

 2141634221  - 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمويل مشترك

   التكلفة القيمة العادلة

   لاير ٌعماني لاير ٌعماني

 صكوك دولية غير مدرجة  2384322 2194826

6432232412  صكوك دولية مدرجة 3241214612 

 صكوك إقليمية مدرجة 841924111 841164281

 صناديق إستثمارية إقليمية غير مدرجة  241224612 241924321

1194868  أسهم إقليمية غير مدرجة 1124311 

 صكوك محلية مدرجة 8148114212 3942134611

 صكوك محلية  غير مدرجة 149124911 149124911

148119  أسهم محلية مدرجة 164122 

(1634281)  (1تدني خسائر )ارجع لإليضاح رقم  - 

3124922429  1614281142  8132مارس  13 

   

 1017مارس  31 1,9,719718 ,179308977

   

 1017ديسمبر  31 0977797,1, 097119137,



 

 32صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ية المرحلية الموجزةايضاحات حول القوائم المال

 )غير مدققة( 8136سبتمبر  11للفترة 

 

 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - 1017ديسمبر  31األوراق المالية االستثمارية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية / )

 اآلخر(

 

 مدققة  غير مدققة 

 1017ديسمبر  31  8132مارس  13 

 -  8141164269 رةمسع استثمارات

 -  8341224122 صكوك دولية

 -  - صكوك إستثمارية

 -  - مسعرةغير  استثمارات

 -  149124911 صكوك دولية

 -  2141634221 صكوك إستثمارية

 

 
 

 إستثمار في العقارات .2
 

 لايرمليون  71,01,قبل البنك بقيمة  هذا العقار مملوكة من منفعةمن  %07 بواقع في قطاع العقارات بهدف تحقيق ربح دوري االستثمار

 تأجير لمدة عشرة سنوات بعائد تأجيري ثابت. اتفاقيةُعماني حيث تم تأجير هذا العقار ضمن 
 

ربا  والتكاليف المشترك ) اال المضاربةذاتي وال يتم ضمه إلى وعاء  كاستثمارفي العقارات من أموال المساهمين وتم تصنيفه  االستثمارتم تمويل 
 (.غير المقيدة االستثمارحسابات  على أصحابتخص حساب البنك وغير خاضعة للتوزيع  االستثمارتعلقة بهذا الم
 

 

 قيمتها عن جوهرًيا ختلفت تيال العقارات في اللستثمار العادلة القيمة بأن ويؤمن واالستثمار البيع مقارنة على المبنية التقييم منهجية البنك يتبع
 .87,2 ديسمبر بنهاية االستثمارات لبيع خطة البنك لدى 1 ذلك على عالوة.87,2 ارسم ,1 في كما الدفترية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 39صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8136سبتمبر  11للفترة 

 

 

 بالصافي –إجارة منتهية بالتمليك  .9

  8132مارس  13

جموعالم   تمويل مشترك  تمويل ذاتي  

  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني

 عقارات     

 التكلفة 89142984122  3342234881  11142614638

 اإلستهالك المتراكم (8248264112)  (9624388)  (8248114321)

 صافي القيمة الدفترية 86646164189  3149124311  82241314218

      

 معدات     

 التكلفة 8242214119  -  8242214119

 اإلستهالك المتراكم (3342924222)  -  (3342924222)

 صافي القيمة الدفترية 3142224231  -  3142224231

      

 المجموع     

 التكلفة 18346114926  3342234881  11141124323

 ك المتراكماإلستهال (1943224218)  (9624388)  (2143224982)

 صافي القيمة الدفترية 82842134322  3149124311  89141124822

 (1تدني خسائر )ارجع لإليضاح رقم  (341634329)  (114321)  (342324162)

 بالصافي –إجارة منتهية بالتمليك  82341294961  3142114932  89349214221

 

 

  1017مارس  31

  تركتمويل مش  تمويل ذاتي  المجموع

  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني

 التكلفة ,,17,917891  ,977,9,7,  17,90379713

 اإلستهالك المتراكم (7,,119,7,9)  (7079717)  (,139181917)

 صافي القيمة الدفترية 1,,1,197,39  917198,7,  ,,,9,,1,198

 المخصص العام (19,3391,0)  (,1971,)  (,,19,1,98)

 بالصافي –إجارة منتهية بالتمليك  1,0917093,1  90709138,  0,,93309,,1

 

  1017ديسمبر  31

  تمويل مشترك  تمويل ذاتي  المجموع

  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني

 التكلفة ,,3089,7790  1193,79,78  31,9,739011

(3,93,191,1)   (8,79,81)   (339,8,9171)  المتراكماإلستهالك  

 صافي القيمة الدفترية 17,90,09873  7,,109,3,9  18,97309870

 المخصص العام (,197,09,0)  (10,9,00)  (,198,7930)

 بالصافي –إجارة منتهية بالتمليك  ,171933,9,7  7,,109,3,9  181977,9,71

 

 

 



 

 

 

 81صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 الموجزة ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقه .31

 

1017ديسمبر  31 1017مارس  31   8132مارس  13     

  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني

 أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقه 11142224111  1879,789018  11797779181

1797,0  710,971   (2324988)  احتياطي القيمة العادلة لإلستثمار 

 إحتياطي معدل األرباح 2  ,,17790  -

 إحتياطي مخاطر االستثمار 1124211  ,,11097  1809708

118907,9730  1879,709,3,  62146611142  المجموع 

 

 هذه الودائع في وعاء استثماري مشترك من قبل البنك.تشتمل حسابات االستثمار المطلقه ودائع المضاربة المقبولة لدى البنك. حيث يتم استثمار 

 

 

 رأس المال المدفوع .33

 

لاير ُعماني9 مقسمة  1,090009000لاير ُعماني9 كما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع  30090009000يبلغ رأسمال البنك المصرح به 

 لاير للسهم الواحد.  0.100سهماً بقيمة إسمية  1,0090009000إلى 

  

 او أكثر من رأس المال المدفوع. %10ال يوجد مساهمين لدى البنك تزيد نسبة ملكيتهم عن   1018مارس  31في كما 

 

 

 مصاريف التشغيل .38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للثالثة أشهر  
 31المنتهية 

1017مارس   

للثالثة  أشهر 

 13المنتهية 

8132مارس   

 

  لاير ٌعماني لاير ٌعماني

 مصاريف إيجارات 8384161 ,117987

,811798  مصاريف إعالنات 8294118 

 صيانة حاسوب و برامج حاسوب 3224112 1739137

 صيانة مباني 184913 3,91,0

 مصاريف حكومية 284823 3,97,1

 طباعة وقرطاسية 834321 1093,3

 مصاريف إستشارات واتعاب مهنية 124118 ,3,911

 مصاريف مجلس اإلدارة و هيئة الرقابة الشرعية 824921 339017

 أخرى 1224118 8097,0,

19171907, 223423412  المجموع 



 

 

 

 83صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 

 أطراف ذات عالقة معامالت مع  .31

 

ومساهميه ومع بعض الشركات التي و/أو مجلس إدارته بعض أعضاء إدارته يقوم البنك في سياق النشاط اإلعتيادي ببعض المعامالت مع 

 يمارسون تأثيراً هاماً عليها. بلغ إجمالي األرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة كما يلي:

 المجموع
 

 اإلدارة العليا
 

هيئة الرقابة 
 الشرعية

 مساهم رئيسي
 8132مارس  13 

  لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني

     

 ذمم بيوع مؤجلة و الذمم األخرى 124121 324282 234221 3124929

 إجارة منتهية بالتمليك 6294691 214811 1124222 341124213

 وكالة باإلستثمار 841114111 - - 841114111

 ودائع عمالء 6814262 84181 224212 6624813

 أصحاب اإلستثمارات المطلقة حقوق 143184132 814131 812 143284163

     

8132مارس  13      

 

 ذمم بيوع مؤجلة  719877 ,,,189 1319117 1119,37

 إجارة منتهية بالتمليك 1911798,0 839108 79170,, 197,79118

 وكالة باإلستثمار    

     

 ودائع عمالء ,,,309, 9017, 17,90,1 70,9711

393839,77 19,18 1,7 181939381  حقوق أصحاب اإلستثمارات المطلقة 

 

8132ديسمبر  13      

     

 ذمم بيوع مؤجلة  ,,31190 1,9731 ,0908, 179,11,

 إجارة منتهية بالتمليك 89,77,,19 809,77 ,1973,, 191319,78

 وكالة باإلستثمار   191009000 - - 191009000

 ودائع عمالء ,19110907 177 0190,1, 19,119188

 حقوق أصحاب اإلستثمارات المطلقة ,,,93039, 10 137 930397,1,

 

 قائمة الدخل تتضمن المبالغ التالية فيما يتعلق باالطراف ذات العالقه:

 

 المجموع
 

 اإلدارة العليا
 

هيئة الرقابة 
 الشرعية

 مساهم رئيسي
 8132مارس  13المنتهية  أشهر للثالثة 

انيلاير ٌعم لاير ٌعماني لاير ٌعماني   لاير ٌعماني 

     

 حسابات األرباح 234168 34322 24861 264238

22  العموالت 22 - 3 

     

 تكاليف موظفين - - 3614611 3614611

 مصاريف أخرى 314911 384121 214321 234121
 

 المجموع
 

 اإلدارة العليا
 

هيئة الرقابة 
 الشرعية

 مساهم رئيسي
 1017مارس  31المنتهية في  أشهر للثالثة 

  لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني

     

,179,0  حسابات األرباح 109337 19111 9870, 

 العموالت العموالت 7, - - 7,

 تكاليف موظفين - - 789708 789708

 مصاريف أخرى 179,00 1,9717 9,10, 7,,389



 

 

 

 

 88صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ائم المالية المرحلية الموجزةايضاحات حول القو

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 األرباح األساسية والمخفضة للسهم  .32

 السنة / الفترة المتعلقة بالمساهمين العاديين كما يلي: أرباحاألساسية والمخفضة للسهم بناء على  األرباحب احتسإ

 

توسط المرجح لعدد األسهم. نظراً لعدم تم احتساب األرباح األساسية والمخفضة للسهم من خالل قسمة األرباح للفترة المتعلقة بالمساهمين على الم

   .الواحد األساسية السهم ربح تساوي المخفضة الواحد السهم أرباح وجود أسهم مخفضة. فإن

 

 التزامات محتملة و إرتباطات تعاقدية .31

 

 التزامات محتملة (أ

 

مارس  13 

8132 

مارس  31 

1017 

ديسمبر  31 

1017 

      

 81938,9388  7197179371  2948164182 مجموع اإللتزامات المحتملة

 

 

 تعاقديةارتباطات  (ب

 

 9,17,,90,,1  ,7938,987,  9642184328 مجموع اإلرتباطات التعاقدية

      

 ,981,,,11,9  901791,1,,1  32142124299 مجموع اإللتزامات المحتملة و اإلرتباطات التعاقدية )أ + ب(

 

 التقارير القطاعية .36

 

 وزيع أنشطة البنك إلى ثالث قطاعات للتشغيل على أساس وحدات األعمال وعلى النحو التالي:ألغراض إدارية تم ت

 تقدم مختلف المنتجات والتسهيالت للعمالء من األفراد لتلبية االحتياجات المصرفية اليومية. الخدمات المصرفية لألفراد

ات للعمالء من الشركات والتي تشمل التمويل وقبول الودائع9 والتمويل تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدم الخدمات المصرفية للشركات

 التجاري والعمالت األجنبية.

تقدم عروض منتجات استثمارية مثل إدارة األصول والخدمات االستشارية للشركات وكذلك األفراد من أصحاب الثروات  الخزينة واإلستثمار

متكامله من المنتجات والخدمات بما في ذلك سوق المال والصرف األجنبي للعمالء باإلضافة وعمالء المؤسسات. يوفر قطاع الخزينه مجموعة 

 إلى إدارة السيولة ومخاطر سوق الخزينه.

يم يتراقب إدارة البنك النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تق

قطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية التي في بعض الجوانب تقاس بطريقة مختلفة عن األرباح أو الخسائر التشغيلية في أداء ال

 البيانات المالية. تتم إدارة التكاليف التي تتكبدها المهام المركزية على أساس جماعي وال تخصص لقطاعات التشغيل.

 

  

 1017مارس  31

 ر.ع

 8132مارس  13 

 ر.ع
 

,,19,7,  
 فترةصافي الربح  لل 341284821

 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة / الفترة 3411141114111  19,0090009000

 األساسية والمخفضة للسهم الواحد  الربح ) الخسارة( 10113  -



 

 81صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 احات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةايض

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 (يتبعالتقارير القطاعية )     36

 

 معلومات القطاعات على النحو التالي:

 المجموع
 

 

 أخرى
 

 

 

 الخزينة و اإلستثمار

 

الخدمات المصرفية 

 للشركات

 

الخدمات المصرفية 

 لألفراد

 

  المنتهية  أشهر للثالثة

 8132مارس  13

  لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني

      

 أيرادات تشغيلية 148124229 841334133 2214229 - 643194929

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

341284862 (3964222)  /األرباحلخسائر(صافي )ا 234263 2214181 1264682 

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

22141194216 3148224326 32246294121 26243224982  مجموع الموجودات 11142624211 

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

62142964111 3141184182 8148364138 99429942288  11943894112 

مجموع المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات اإلستثمار 

 المطلقة

========= 

 

======== 

 

========= 

 

======== 

 

========= 

  

 المجموع
 

 

 أخرى
 

 

 

 الخزينة و اإلستثمار

 

الخدمات المصرفية 

 للشركات

 

الخدمات المصرفية 

 لألفراد

 

 31 المنتهية في أشهر للثالثة
 1017ر سبتمب

  لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني

      

 أيرادات تشغيلية 39,8,9338 190789311 7,19,78 - 93079117,

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

,,19,7, (,09078)  (1,19,3,)  (10791,3) /األرباح(صافي )الخسائر ,,3191,   

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

 مجموع الموجودات 1789,7,9171 ,1819,10977 101971897,1 8971,9787 73911,9313,

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

,3,93,,9083 1,9,,1973, 1197109031 11,910,97,3  1,19,0,9301 

مجموع المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات اإلستثمار 

 المطلقة

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

 

 األدوات المالية .32

 

 للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة لإلستثمارات خالل الفترة. 3ومستوى  91 مستوى  1لم يتم إجراء أي تحويل بين مستوى 

 

 

  

وعالمجم  

 

1المستوى  8المستوى   3المستوى     

 

  لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني

     

1124121241  - 119421642  1842184122 
قائمة الخل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الشامل االخرى

 إستثمارات في عقارات  - - 3243214111 3243214111

1124221423  2432141113  8132مارس  13مجموع الموجودات المالية كما في  1842184122 242164119 

 1017مارس  31مجموع الموجودات المالية كما في  ,,,1097779 1,971,9777 - ,09,83977,

 1017ديسمبر  31ات المالية كما في مجموع الموجود 3,93139887 93,791,1, 1,917,9000 98,79137,,



 

 

 82صفحة  وى ِش.م.ع.عبنك نز

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 

 إستحقاقات الموجودات والمطلوبات .32

 

 

  

 

 

 

  

سنوات 1أكثر من  المجموع  
أكثر من سنة 

سنوات 1إلى   

شهور  6أكثر من 

 إلى سنة

أكثر من شهر إلى  

شهور 6  

تستحق حسب 

 الطلب ولغاية شهر
 

     لاير ُعماني      لاير ُعماني      لاير ُعماني      لاير ُعماني      لاير ُعماني      لاير ُعماني  

8132مارس  13        

       

 مجموع الموجودات 31142994128 9248684691 1949214289 82143684218 82848194821 22141194216

22141194216 81346284266 81249124233 84121498132  31848364192 2343894121 

 

مجموع المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات االستثمارات 

 المطلقه وحقوق المساهمين

- (211419149)  248814193 (2846124393)  (249114212)  صافي الفجوة 9842694292 

 صافي الفجوة التراكمي 9842694292 2242364191 848124818 942114191 - -

عالمجمو سنوات ,أكثر من    
أكثر من سنة إلى 

سنوات ,  

 7أكثر من 

 شهور إلى سنة

أكثر من شهر إلى  

شهور 7  

تستحق حسب الطلب 

 ولغاية شهر
 

  لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني

1017 مارس 31        

       

,73911,9313 10,97079,7, 177918,900, 9,78917,83  مجموع الموجودات 71930,9117 7097,79171 

,73911,9313 10,91739,,3 17793,,9,08 ,,911,9,,3 10,9011911, 3,930,91,, 

 

مجموع المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات االستثمارات 

 المطلقه وحقوق المساهمين

- 3339,17 1098889701 (1,9,7,9,1,)  (3391,,907,) الفجوةصافي  9,71,,,379   

- - (3339,17)  (1191119,17)  صافي الفجوة التراكمي 9,71,,,379 97,19,08, 

سنوات ,أكثر من  المجموع  
أكثر من سنة إلى 

سنوات ,  

شهور  7أكثر من 

 إلى سنة

أكثر من شهر إلى  

شهور 7  

تستحق حسب 

الطلب ولغاية 

 شهر

 

ٌعماني لاير لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني لاير ٌعماني   لاير ٌعماني 

1017ديسمبر  31        

       

 مجموع الموجودات 983,9,10,, 7797179371 7,9,809177 ,11,903,931 ,,13,931191 7,793019,71

7,793019,71 1189,809378 11790789,0, 13,97,0910, 80987,9,31 3191,,9,,8 

 

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 

المطلقه حسابات االستثمارات 

 وحقوق المساهمين

- 797,19811 79,709807 (7,91,,9,38)  (1,91,39171)  صافي الفجوة 7,97,09,71 

- - (797,19811)  (1,97119717)  صافي الفجوة التراكمي 7,97,09,71 79311,,09, 



 

 

 81صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8132ارس م 13للفترة 

 

 

 

 كفاية رأس المال .39

 

 كما يلي: 1018مارس  31للفترة المنتهية في  3إن نسبة رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر كما تم تحديدها من قبل بازل 

 

ديسمبر  31

1017 

مارس  31 

1017 

مارس  13 

8132 

 هيكل رأس المال

  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني  لاير ٌعماني

013970,9,11   1119,779,7,  12148124138  الشريحة األولى لرأس المال  

,3190,,97   791079111  913412942 الثانية لرأس المال  الشريحة   

,,,9,319311   1189,839,87  11348124183  مجموع رأس المال التنظيمي 

 

 

 

  
 

 
 

 الموجودات المرجحة بالمخاطر

 

,07908,9717   ,,7981,9107  12249324122  مخاطر االئتمان 

71793,1911   189703977,  1964982413  مخاطر السوق 

31,9301931   319,719803  1934816421  مخاطر التشغيل 

,,897839770   ,,7900,977,  21241184226  المجموع  

      

17.31%   10.,1%   32021%  نسبة كفاية رأس المال للشريحة األولى 

      

17.1,%   .,,11%   31061%  نسبة كفاية اجمالي رأس المال 

      

038970,9811   1119,779,7,  12148124138  (CET1)رأس المال عالي الجودة الشريحة األولى  

      

17.31%   10.,1%   32021%  نسبة كفاية رأس المال عالي الجودة الشريحة األولى 

  

 

 نسبة تغطية السيولة .81

 

8132مارس  13  8132مارس  13  8132ديسمبر  13   

    

290323  نسبة تغطية السيولة %  137.77 260323  

 

  



 

 

 86صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 

 والمطلوبة وفقًا لمعايير البنك المركزي العماني 9مقارنة المخصصات التي يتم إجراؤها وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم  .83

 حسابات التمويل القياسية والخاصة وذات األداء غير المنتظمة (أ)

 

المبلغ الصافي 

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

 ,المالية 

صافي المبلغ حسب 

معايير البنك المركزي 

 العماني

المخصص  الفرق

 وفقًا المحتسب

للمعيار الدولي 

 اريرإلعداد التق

 ,المالية رقم 

المخصص 

 وفقا المحتسب

لمعايير البنك 

المركزي 

 العماني

تصنيف األصول  المبلغ اإلجمالي

حسب المعيار 

الدولي إلعداد 

 ,التقارير المالية 

تصنيف األصول 

حسب معايير البنك 

  المركزي العماني

(8(=)3)-(,) (7(=)3)-(,)-(10) (7(=),)-(,) (,) (,) (3) (1) (1) 

 1المرحلة  ,71797,3977 ,79,1,911 1971,98,0 ,917,,397 71,90139,18 71,90139,18

 1المرحلة  ,,91,,97, 9711,, 18,9171 (0,,9,,1) ,9,8,,,9, ,9,8,,,9, اساسي

 3المرحلة  - - - - - -

 المجموع  28342294112 642624211 849394383 141294232 23241694938 23241694938

 1المرحلة  1890009000 ,,391, 791,0,, (,739,3,) 19810,,179 19810,,179

 1المرحلة  33931,9710 1779138 390079713 (,198,09,7) 30931198,7 30931198,7 تحت المراقبة

 3المرحلة  - - - - - -

 المجموع  1341394631 8194191 141614911 (141124131) 2242114212 2242114212

 1المرحلة  - - - - - -

 1المرحلة  - - - - - - دون المستوى

 3المرحلة  9807,, 139777 7,9378 (09701,) ,309,3 ,309,3

 المجموع  924212 814666 624162 (214218) 114219 114219

 1المرحلة  - - - - - -

 1المرحلة  - - - - - - مشكوك فيه

 3المرحلة  8791,1 0,,9,, 193,1, 390,8 9,00,, 9,00,,

 المجموع  224828 214221 284128 14192 224911 224911

 1المرحلة  - - - - - -

 1المرحلة  - - - - - - خسارة

 3المرحلة  7,,13,9 7,,7,9 ,,,8,9 (1,97,8) 93,3,, 93,3,,

 المجموع  3124926 224926 294192 (324622) 214111 214111

البنود األخرى التي  1المرحلة  ,,1937198, 3,19000 3,191,0 (191,0,) ,,,19,7,9, ,,,19,7,9,

لم تتم تغطيتها 

بموجب منشور 

البنك المركزي 

 77,العماني رقم 

والتعليمات ذات 

 الصلة

 1المرحلة  - - - - - -

 3المرحلة  - - - - - -

 المجموع  1841634222 1134111 1984891 (234891) 1349694112 1349694112

 3المرحلة  22243114681 642624169 146294111 143294119 22142864898 22142864898

 8المرحلة  1241624261 8314219 143914922 (849214381) 1242624223 1242624223 المجموع الكلي

 1المرحلة  1364991 3224118 3964112 (184818) 3814698 3814698

 المجموع  28142224221 248814821 241234632 3134668 23242314261 23242314261

 

  



 

 82صفحة  بنك نزوى ِش.م.ع.ع

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

 )غير مدققة( 8132مارس  13للفترة 

 

 

  العماني )يتبع(البنك المركزي  والمطلوبة وفقًا لمعايير 9مقارنة المخصصات التي يتم إجراؤها وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم  21

 

 الحسابات المعاد هيكلتها )ب( 

تصنيف األصول 

 البنكحسب معايير 

 المركزي العماني

المبلغ الصافي 

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

 ,المالية 

صافي المبلغ 

حسب معايير 

البنك المركزي 

 العماني

المخصص  الفرق

ا وفقً  المحتسب

للمعيار 

الدولي إلعداد 

قارير الت

 ,المالية رقم 

المخصص 

وفقا  المحتسب

لمعايير البنك 

 المركزي العماني

تصنيف األصول  المبلغ اإلجمالي

حسب المعيار 

الدولي إلعداد 

التقارير المالية 

, 

ربح احتياطي 

حسب معايير 

البنك المركزي 

 العماني

(1) (1) (3) (,) (,) (7(=),)-(,) (7(=)3)-(,) (8(=)3)-(,) (,) 

على أنها تصنف 

 عاملة

 - 3,90,0 ,33911 9817, 77 98,3, 3,9117 1المرحلة 

 -      - 1المرحلة 

 -      - 3المرحلة 

 - 194121 114882 14236 22 14291 194332  المجموع

تُصنّف على أنها 

 غير فاعله

 - - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - - 1المرحلة 

 - - - - - - - 3المرحلة 

 - - - - - - -  المجموع

 - 194121 114882 14236 22 14291 194332 3المرحلة  المجموع الكلي

 - - - - - - - 8المرحلة 

 - - - - - - - 1المرحلة 

 

 نسبة التمويالت غير العاملة )ج( 

 

 )غير مدققه( 8132مارس  13للثالثة  اشهر المنتهية في 

 
حسب معايير البنك المركزي 

 انيالعم

وفقًا للمعيار الدولي إلعداد 

 ,التقارير المالية رقم 

 الفرق

 (19,33) 7179331 ,718977 خسائر انخفاض القيمة المحملة على حساب األرباح والخسائر

المخصصات المطلوبة حسب معايير البنك المركزي العماني / التي يتم 

 ,رقم إجراؤها وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

791139180 790719718 (1,19771) 

 - %,0.0 %,0.0 نسبة إجمالي القروض غير العاملة

 (%0.01) %0.01 %0.03 صافي نسبة القروض غير العاملة

  

 

 

 أرقام المقارنة  .88

 

 ا ليست مادية.عرض أفضل9 أما تأثيرهلذلك ضروريا ألغراض المقارنة و  يعتبر تم إعادة ترتيب األرقام المقارنة وتصنيفها9 حيث


