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صفحة - ١

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢
غير مدققةمدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفإيضاح

األصول 
٨٣٥٬٢٠٩١٬٠٤٧٬٢٢٤٥٥٢٬١٠٠النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

٣٨٣٩٬٠١٧٧٦٥٬١٥١٧٧٦٬٦٤٨المستحق من البنوك
٤٧٬٦٣٥٬٠٢٠٧٬٨٣٠٬٣٩٨٧٬٩٥٩٬٣١٣القروض والسلف

٤١٬٣٧٤٬١٨٦١٬٣٦١٬٠١٩١٬٣١٧٬٦٣٣مدينو التمويل اإلسالمي
٥١٬٨٤٨٬٥٩١١٬٨١١٬٤٩٦١٬٦٨٦٬٥٨٩إستثمارات األوراق المالية

                     -٦٨٬٥٧٩٨٬٢٦٦إستثمار في شركات زميلة 
٧١٩٤٬٨٧٨١٧٤٬٧٩٧٢٤١٬٧٦٣األصول األخرى

٧٠٬٤٥٨٧٤٬١٨٧٦٧٬٧١٣ممتلكات ومعدات و برامج
١٢٬٨٠٥٬٩٣٨١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٦٠١٬٧٥٩إجمالي االصول

االلتزامات وحقوق المساهمين 
االلتزامات

٨٩٣١٬٠١٣١٬٢١٨٬٤٦٥٩٦٨٬٥٣٢ودائع من البنوك
٩٧٬٦٥٧٬١٦٠٧٬٦٠٤٬٠٥١٧٬٣٧١٬٦٠٥ودائع الزبائن

٩١٬١٩٦٬١١٤١٬١٧٠٬٥٥٥١٬٠٧٣٬٩٦١ودائع زبائن الصيرفة اإلسالمية
٩١٬٧٦٩٩٠٬٦٠٠٩١٬٧٦٩صكوك

٣٨٥٬٧٤٧٣٩٠٬٣٧٩٥٨٢٬٨٨٦أدوات دين أوروبية متوسطة األجل

١٠٣٩٢٬٣٦٨٣٩٤٬٧١٣٤٣٥٬٤٩٨االلتزامات األخرى 
٦١٬٢٤٠٥٢٬٩٣١٥٦٬٢١٧الضرائب

١٣٬٣٢٩                     -                      -االلتزامات الثانوية
١٠٬٧١٥٬٤١١١٠٬٩٢١٬٦٩٤١٠٬٥٩٣٬٧٩٧إجمالي االلتزامات

حقوق المساهمين 
حقوق المساهمين المنسوبة لمساهمي الشركة األم: 

١١٣٧٥٬٣٢٠٣٥٧٬٤٤٨٣٥٧٬٤٤٨رأس المال 
٥٣١٬٥٣٥٥٣١٬٥٣٥٥٣١٬٥٣٥عالوة إصدار األسهم

٤١٠٬٢٥٨٤١٠٬٢٥٨٣٩٧٬١٦٨االحتياطي العام 
١١٩٬١٤٩١١٩٬١٤٩١٠٨٬٣١٨االحتياطي القانوني

٤٬٩٠٤٤٬٩٠٤٤٬٩٠٤احتياطي إعادة التقييم
١٣٬٠٩٠                     -                      -احتياطي القرض الثانوي 

(١٤٠)                     -                      -إحتياطي تحوط التدفقات النقدية
(٥٬٣٤٧)١٬٩١٥٢٬٨٥٥التغييرات التراكمية في القيمة العادلة

(٢٬١٧٦)(٢٬٤٩٨)(٢٬٦٤٠)إحتياطي صرف العملة األجنبية
٢٬٣٤١٢٬٣٤٦٢٬٣٤٨إحتياطي إنخفاض القيمة/ إحتياطي القروض المعاد هيكلتها 

٥١٧٬٧٤٥٥٩٤٬٨٤٧٤٧٠٬٨١٤األرباح المحتجزة
١٬٩٦٠٬٥٢٧٢٬٠٢٠٬٨٤٤١٬٨٧٧٬٩٦٢إجمالي حقوق المساهمين المنسوب إلى حاملي األسهم

١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة - المستوى األول
٢٬٠٩٠٬٥٢٧٢٬١٥٠٬٨٤٤٢٬٠٠٧٬٩٦٢إجمالي حقوق المساهمين

١٢٬٨٠٥٬٩٣٨١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٦٠١٬٧٥٩إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
٠٫٥٢٢٠٫٥٦٥٠٫٥٢٥صافي األصول للسهم الواحد (ر.ع)

١٢١٬٧٤٧٬١١٥١٬٨٣٣٬١٦١١٬٨٤٥٬٠٠٥االلتزامات العرضية و االرتباطات
اعتمد مجلس ادارة البنك هذه البيانات المالية بتاريخ ٢٦ ابريل ٢٠٢٢.

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٨ جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة.

بيان المركز المالي المرحلي المركز الموحد



صفحة - ٢

بيان الدخل الشامل المرحلي المركز الموحد
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

غير مدققةغير مدققة

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢١
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفإيضاح

١٣١٠٩٬٤٨٨١٠٨٬٩٦١إيرادات الفوائد
(٣٣٬٦٧٧)(٣٦٬٣١٧)١٤مصروفات الفوائد 

٧٣٬١٧١٧٥٬٢٨٤صافي إيرادات الفوائد
١٣٢٠٬٢٠٠١٨٬٣١٤إيرادات من التمويل اإلسالمي/استثمارات

(٩٬٨٥٩)(١١٬٢٨٨)١٤التوزيع على المودعين 
٨٬٩١٢٨٬٤٥٥صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

٨٢٬٠٨٣٨٣٬٧٣٩صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل االسالمي

١٥٢٧٬٠١٨٢٧٬٨٩٩إيرادات عموالت و رسوم (بالصافي) 
١٦٩٬٩٩٦٩٬٧٧٦إيرادات تشغيل أخرى
١١٩٬٠٩٧١٢١٬٤١٤إيرادات التشغيل 

مصروفات التشغيل
(٤٢٬٥٨٧)(٤٦٬٥٨٩)مصروفات تشغيل أخرى 

(٤٬٥٢٣)(٤٬٣٥٧)استهالك 
(٥٠٬٩٤٦)(٤٧٬١١٠)

                       -٦٥٣٥حصة في نتائج شركات زميلة
(١٨٬٠٨٣)(١١٬٩٩٦)١٧صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة

(٦٢٬٤٠٧)(٦٥٬١٩٣)
٥٦٬٦٩٠٥٦٬٢٢١الربح قبل الضريبة

(٩٬٠٧٦)(٨٬٤٢٧)مصروف الضريبة 
٤٨٬٢٦٣٤٧٬١٤٥ربح الفترة

دخل (مصروف) شامل آخر
صافي دخل (مصروف) شامل آخر سيتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو 

الخسارة في فترات الحقة، بعد خصم الضرائب:
٢٣١(١٤٢)تحويل عمالت أجنبية إلستثمارات بشركات أجنبية

التغير في القيمة العادلة على إستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل 
(٥٤٤)(٢٬١٢٣)الدخل الشامل اآلخر

                       -                            ٥حصة في الدخل الشامل االخر لشركات زميلة
(٢٬٢٦٠)(٣١٣)

صافي (المصروف) الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى ربح او خسارة 
في فترات الحقة، بعد خصم الضرائب:

صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر على 
(١٬٢٨٠)٩١٤إستثمارات حقوق المساهمين

(١٬٢٨٠)٩١٤
(١٬٥٩٣)(١٬٣٤٦)دخل شامل اخر (مصروف) للفترة

٤٦٬٩١٧٤٥٬٥٥٢إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة منسوب إلى
٤٦٬٩١٧٤٥٬٥٥٢مساهمي الشركة األم 

ربح منسوب إلى
٤٨٬٢٦٣٤٧٬١٤٥مساهمي الشركة األم 

ربحية السهم الواحد: (ر.ع.)
١٨٠٫٠١٢٠٫٠١٢األساسية والمعدلة

البنود الواردة في الدخل الشامل اآلخر يتم اإلفصاح عنها بعد خصم الضريبة. 
تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٨ جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة.



صفحة - ٣

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

احتياطي إعادة االحتياطي العام(غير مدقق) 
التقييم

احتياطي 
انخفاض القيمة / 

احتياطي 
القروض المعاد 

هيكلتها

األرباح المحتجزة

سندات  رأس 
المال اإلضافي 

الدائمة - 
المستوى األول

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٢٬٣٤٦٥٩٤٬٨٤٧٢٬٠٢٠٬٨٤٤١٣٠٬٠٠٠٢٬١٥٠٬٨٤٤(٢٬٤٩٨)٢٬٨٥٥                  -                  -٣٥٧٬٤٤٨٥٣١٬٥٣٥٤١٠٬٢٥٨١١٩٬١٤٩٤٬٩٠٤في ١ يناير ٢٠٢٢ 

٤٨٬٢٦٣                  -٤٨٬٢٦٣٤٨٬٢٦٣                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -ربح الفترة
(١٬٣٤٦)                  -(١٬٣٤٦)                  -                  -(١٤٢)(١٬٢٠٤)                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -دخل (مصروف) شامل آخر

٤٦٬٩١٧                  -٤٨٬٢٦٣٤٦٬٩١٧                  -(١٤٢)(١٬٢٠٤)                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -إجمالي الدخل (مصروف) الشامل
تحويل ضمن حقوق المساهمين عند استبعاد 

إستثمارات حقوق المساهمين المصنفة بالقيمة 
                  -                  -                  -(٢٦٤)                  -                  -٢٦٤                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(١٠٧٬٢٣٤)                  -(١٠٧٬٢٣٤)(١٠٧٬٢٣٤)                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ١١)
                  -                  -                  -(١٧٬٨٧٢)                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -١٧٬٨٧٢إصدار أسهم مجانية (إيضاح ١١)

تحويل من احتياطي الحسابات المعاد هيكلتها  إلى 
                  -                  -                  -٥(٥)                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -االرباح المحتجزة

٢٬٣٤١٥١٧٬٧٤٥١٬٩٦٠٬٥٢٧١٣٠٬٠٠٠٢٬٠٩٠٬٥٢٧(٢٬٦٤٠)١٬٩١٥                  -                  -٣٧٥٬٣٢٠٥٣١٬٥٣٥٤١٠٬٢٥٨١١٩٬١٤٩٤٬٩٠٤الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٢

 احتياطي إعادة  االحتياطي العام(غير مدقق) 
التقييم

احتياطي 
انخفاض القيمة / 

احتياطي 
القروض المعاد 

هيكلتها

 األرباح المحتجزة

 ر.ع. باالالف ر.ع. باالالف ر.ع. باالالف ر.ع. باالالفر.ع. باالالف ر.ع. باالالف ر.ع. باالالف ر.ع. باالالف ر.ع. باالالف ر.ع. باالالف ر.ع. باالالف ر.ع. باالالف ر.ع. باالالف ر.ع. باالالف

٢٬٣٥٦٥٣٧٬٥٥٥١٬٩١٣٬٦٤٨١٣٠٬٠٠٠٢٬٠٤٣٬٦٤٨(٢٬٤٠٧)(٣٬٦٨٣)(١٤٠)٣٢٤٬٩٥٢٥٣١٬٥٣٥٣٩٧٬١٦٨١٠٨٬٣١٨٤٬٩٠٤١٣٬٠٩٠ في ١ يناير ٢٠٢١
٤٧٬١٤٥                  -٤٧٬١٤٥٤٧٬١٤٥                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 - ربح الفترة

(١٬٥٩٣)                  -(١٬٥٩٣)                  -                  -٢٣١(١٬٨٢٤)                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 - دخل (مصروف) شامل آخر

٤٥٬٥٥٢                  -٤٧٬١٤٥٤٥٬٥٥٢                  -٢٣١(١٬٨٢٤)                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 - إجمالي الدخل (مصروف) الشامل
تحويل ضمن حقوق المساهمين عند استبعاد إستثمارات 

حقوق المساهمين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
                  -                  -                  -(١٦٠)                  -                  -١٦٠                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -الدخل الشامل اآلخر

(٨١٬٢٣٨)                  -(٨١٬٢٣٨)(٨١٬٢٣٨)                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 - توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ١١)

                  -                  -                  -(٣٢٬٤٩٦)                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -٣٢٬٤٩٦إصدار أسهم مجانية (إيضاح ١١)
 تحويل من االرباح المحتجزة إلى احتياطي الحسابات 

                  -                  -                  -٨(٨)                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -المعاد هيكلتها
٢٬٣٤٨٤٧٠٬٨١٤١٬٨٧٧٬٩٦٢١٣٠٬٠٠٠٢٬٠٠٧٬٩٦٢(٢٬١٧٦)(٥٬٣٤٧)(١٤٠)٣٥٧٬٤٤٨٥٣١٬٥٣٥٣٩٧٬١٦٨١٠٨٬٣١٨٤٬٩٠٤١٣٬٠٩٠الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١

التخصيص الى االحتياطي القانوني وأحتياطي القرض الثانوي يتم على أساس سنوي.

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٨ جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة.

 إحتياطي تحوط 
التدفقات النقدية

المجموع عالوة إصدار رأس المال
األسهم

االحتياطي 
القانوني

احتياطي القرض 
الثانوي

المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

 المجموع

المجموع

 عالوة إصدار  رأس المال المجموع
األسهم

 االحتياطي 
القانوني

 احتياطي القرض 
الثانوي

 التغييرات 
التراكمية في 
القيمة العادلة

 إحتياطي صرف 
عملة أجنبية

 سندات  رأس 
المال اإلضافي 

الدائمة - 
المستوى األول

إحتياطي تحوط 
التدفقات النقدية

التغييرات 
التراكمية في 
القيمة العادلة

إحتياطي صرف 
عملة أجنبية



صفحة - ٤

بيان التدفقات النقدية المرحلية
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

غير  مدققةغير  مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالف
انشطة التشغيل 

٥٦٬٦٩٠٥٦٬٢٢١ربح الفترة قبل الضريبة
التعديالت للبنود التالية:

٤٬٣٥٧٤٬٥٢٣استهالك 
١١٬٩٩٦١٨٬٠٨٣صافي انخفاض قيمة األصول المالية 

                        -(٥٣٥)حصة في نتائج شركات زميلة
(٢٠)                        -(ربح) / خسارة بيع ممتلكات ومعدات

(١٠٣)(٣٦١)(ربح) / خسارة في اإلستثمارات
(١٬٠٤٧)(٢٬٧٩٦)إيرادات توزيعات أرباح 

٦٩٬٣٥١٧٧٬٦٥٧ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

(٨٥٬٥٢٢)(٨١٬٠٣٦)المستحق من البنوك
(٢٥٥٬٧٩١)١٨٢٬٢١٤القروض والسلف

(٦٨٬٨٥٧)(١٦٬١٠٨)مدينويات تمويل إسالمي
٨٠٬٣٥٦(٢٠٬٣١٨)األصول األخرى

٨٨٬٨٤١(٢٠٩٬١٣٤)الودائع من البنوك
(٥٧٬١٣٢)٥٣٬١٠٩ودائع العمالء

٢٥٬٥٥٩٤٤٬١٩٣ودائع العمالء اإلسالمية
(١٨٬٩٦٤)(٢٬٢٧٤)التزامات أخرى

(١٩٥٬٢١٩)١٬٣٦٣النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(١٬١٥٠)                        -ضريبة الدخل المدفوعة

(١٩٦٬٣٦٩)١٬٣٦٣صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل 

أنشطة االستثمار
                        -٢٢٧توزيعات أرباح من شركة زميلة

٢٬٧٩٦١٬٠٤٧إيرادات توزيعات أرباح
(٣٤٬٨٨١)(٣١٬٩٧٧)شراء إستثمارات

١٬٨١٥٣٥٬٥١١متحصالت من بيع استثمارات
(٨٢٧)(٦٢٨)صافي الحركة في الممتلكات و المعدات

٨٥٠(٢٧٬٧٦٧)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 

أنشطة التمويل
(٨١٬٢٣٨)(١٠٧٬٢٣٤)توزيعات أرباح مدفوعة

١٩٢٬٥٠٠                        -إصدار سندات متوسطة األجل باليورو

١١١٬٢٦٢(١٠٧٬٢٣٤)صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

(٨٤٬٢٥٧)(١٣٣٬٦٣٨)صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
١٬٣٩٥٬٤٥٠١٬٢٠٢٬٠٧٨النقد وما يماثل النقد في ١ يناير

١٬٢٦١٬٨١٢١٬١١٧٬٨٢١النقد وما يماثل النقد في ٣١ مارس

النقد وما يماثل النقد يضم كل من االتي
٨٣٤٬٦٩٨٥٥١٬٦٠٠نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

٥٩٦٬٥٩٣٥١٨٬٥٦٤أذون الخزانة 
٣٣٧٬٣٦٩٣٧٤٬٩٨٥المستحق من البنوك 

(٣٢٧٬٣٢٨)(٥٠٦٬٨٤٨)ودائع من البنوك
١٬٢٦١٬٨١٢١٬١١٧٬٨٢١

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٨ جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة.



صفحة - ٥

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية١.

خالل عام ٢٠١٣، افتتحت الشركة األم "نافذة ميثاق للصيرفة اإلسالمية"  في سلطنة ُعمان لتنفيذ األنشطة المصرفية والمالية األخرى وفقاً لقواعد وأنظمة 
الشريعة اإلسالمية. تعمل نافذة ميثاق بموجب ترخيص مصرفي إسالمي تم منحه من قبل البنك المركزي العماني بتاريخ ١٣ يناير ٢٠١٣. يعهد مجلس 
الرقابة الشرعية في نافذة ميثاق ضمان إلتزام ميثاق لقواعد ومبادئ الشريعة في معامالتها وأنشطتها. تشمل األنشطة الرئيسية لنافذة ميثاق: قبول 
ودائع العمالء، وتوفير التمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية على أساس مختلف الطرق المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ والقيام باألنشطة 

االستثمارية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية المسموح بها بموجب لوائح الخدمات المصرفية اإلسالمية للبنك المركزي العماني كما هي محددة في إطار 
الترخيص. كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢، كان لدى نافذة ميثاق ٢٤ فرعاً ( مارس ٢٠٢١- ٢٤ فرعا) في سلطنة ُعمان.

أساس االعداد و سياسات المحاسبة٢.
أساس االعداد٢٫١

 لقد تم اعداد البيانات المالية المرحلية المركزة للبنك  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤، و 
المتعلق بالتقارير المالية المرحلية، و لوائح البنك المركزي العماني المطبقة و متطلبات االفصاح الواردة في قواعد االفصاح و النماذج الصادرة عن الهيئة 

العامة لسوق المال.

لقد تم اعداد البيانات المالية المرحلية المركزة غير المدققة وفقا لمبدا التكلفة التاريخية كما تم تعديلها لتشمل اعادة تقييم االراضي و المباني و االدوات 
المالية المشتقة و استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر اما عن طريق ادراجها في بيان الربح و الخسارة او ادراجها عن طريق الدخل 
الشامل بالقيمة العادلة. يتم تعديل القيم الدفترية لألصول واإللتزامات المعتمدة والتي يتم تصنيفها كبنود مغطاة في القيمة العادلة والتي قد تكون كتكلفة 

مستهلكة لتسجيل التغيرات في القيمة العادلة التي تعزى إلى المخاطر التي يتم تغطيتها في عالقات تحوط فعالة.

إن عمليات النافذة اإلسالمية للشركة األم؛ "نافذة ميثاق" تستخدم معايير المحاسبة المالية، الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
اإلسالمية، إلعداد ورفع تقاريرعن معلوماتها المالية. يتم تضمين المعلومات المالية لنافذة ميثاق في نتائج البنك، بعد تعديل فروقات التقارير المالية،إن 

وجدت، بين هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و معايير التقارير المالية الدولية.
عملة التشغيل للبنك هي الريال العماني. وقد تم اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المركزة غير المدققة للبنك بالريال العماني مقربة الى اقرب الف ، 

باستثناء ما هو محدد.
ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المركزة  الغير مدققة على كافة المعلومات و االفصاحات المطلوبة للبيانات المالية المتكاملة التي يتم اعدادها وفقا 

لمعايير التقارير المالية الدولية. باالضافة إلى ذلك، ليس من الضرورة أن تكون النتائج المحققة لألشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ مؤشرا للنتائج التي 
يمكن توقعها للسنة المالية ٢٠٢٢.

بنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك أو الشركة األم") هو شركة مساهمة ُعمانية عامة مؤسسة في سلطنة ُعمان تمارس أعمال البنوك االستثمارية والتجارية 
من خالل شبكة فروع قوامها ١٧٤ (٣١ مارس ٢٠٢١: ١٧٤ فرعاً ) فرعاً في سلطنة ُعمان و فرعاً في الرياض بالمملكة العربية السعودية و فرعاً في الكويت.  
ويوجد للبنك مكاتب تمثيل في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة و العاصمه طهران في ايران وفي سنغافورة. يمارس البنك نشاطه طبقاً للترخيص 

الصادر من البنك المركزي الُعماني وهو مشمول بنظامه لتأمين الودائع المصرفية. اإلدراج الرئيسي للبنك هو في سوق مسقط لألوراق المالية.

 كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ يعمل البنك في ٦ دول (٢٠٢١م: ٦ دول) و بلغ عدد موظفيها ٣٬٨٩٣ موظفا ( ٣١ مارس ٢٠٢١: ٣٬٨٤١ موظفا)



صفحة - ٦

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

تابع أساس االعداد و سياسات المحاسبة٢.

المعايير والتطبيقات والتعديالت الجديدة في المعايير الحالية٢٫٢

إن السياسات المحاسبية المطبقة في سبيل إعداد البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة متفقة مع تلك المتبعة في سبيل إعداد البيانات المالية
المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي يسري مفعولها كما في ١ يناير ٢٠٢٢. لم

يقم البنك، في وقت مبكر، بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل صادر لكنه لم يسر مفعوله بعد.
تُطبق العديد من التعديالت ألول مرة في ٢٠٢٢، لكن دون أن ينتج عن ذلك أثر على البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للبنك. ويسري مفعول

التعديالت أعاله بداية من ١ يناير ٢٠٢٢.



صفحة - ٧

لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

المستحق من البنوك٣.

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
بالتكلفة المهلكة/ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

١٠٠٬٤٢٨٨٣٬٢٤٩١٢٧٬٢٢٧أرصدة لدى بنوك أخرى
٥٠٩٬٣٩٤٤٤٧٬٧٥٤٥٣٣٬٧٦٠إيداعات بين البنوك

٢٣٤٬٦٤٧٢٤٠٬٠٢٠١١٩٬١٧٥قروض لبنوك
٨٤٤٬٤٦٩٧٧١٬٠٢٣٧٨٠٬١٦٢

(٣٬٥١٤)(٥٬٨٧٢)(٥٬٤٥٢)يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
٨٣٩٬٠١٧٧٦٥٬١٥١٧٧٦٬٦٤٨

القروض والسلف / مدينو التمويل اإلسالمي٤.

القروض والسلف - التقليدية

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٣٬٨٤٢٬٣٩٦٣٬٩٠٦٬٩٥١٣٬٩٨٣٬٢٨٠قروض الشركات

٢٩١٬٧٩٤٣١٨٬٧٥٦٣٠٩٬٩١٥السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان
٣٧٠٬٠٧٧٤٤٢٬٩٦٢٤٦٣٬٨٨٧القروض مقابل إيصاالت أمانة/ سلفيات أخرى

١٠٩٬١٤٣١١٠٬٩٢٩١٤١٬٧٢٥أوراق تجارية مشتراة ومخصومة 
٣٬٤٦٣٬٩٦٦٣٬٤٧٥٬٧٥٦٣٬٤٥٣٬٣٢٥القروض الشخصية و قروض االسكان

٨٬٠٧٧٬٣٧٦٨٬٢٥٥٬٣٥٤٨٬٣٥٢٬١٣٢
(٣٩٢٬٨١٩)(٤٢٤٬٩٥٦)(٤٤٢٬٣٥٦)مخصص خسائر إنخفاض القيمة

٧٬٦٣٥٬٠٢٠٧٬٨٣٠٬٣٩٨٧٬٩٥٩٬٣١٣

مدينو التمويل اإلسالمي

غير مدققةمدققة غير مدققة

 ٣١ ديسمبر  ٣١ مارس ٢٠٢٢
 ٣١ مارس ٢٠٢١٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٥٠٣٬٢٧٥٤٩٩٬٠٩٣٤٩١٬٥٢٩تمويل اإلسكان
٨٧٢٬١١٤٨٦١٬٠٧٤٨٢٠٬٤٢٤تمويل الشركات

٤٥٬٧٢٠٤٤٬٧٨٧٤٢٬٢٣٨التمويل اإلستهالكي
١٬٤٢١٬١٠٩١٬٤٠٤٬٩٥٤١٬٣٥٤٬١٩١

(٣٦٬٥٥٨)(٤٣٬٩٣٥)(٤٦٬٩٢٣)مخصص خسائر إنخفاض القيمة
١٬٣٧٤٬١٨٦١٬٣٦١٬٠١٩١٬٣١٧٬٦٣٣

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة



صفحة - ٨

لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

تابع القروض والسلف / مدينو التمويل اإلسالمي٤.

تم تحليل حركة مخصص االنخفاض في القيمة كما يلي:

غير مدققةمدققةغير مدققة

 ٣١ ديسمبر  ٣١ مارس ٢٠٢٢
 ٣١ مارس ٢٠٢١٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٤٦٨٬٨٩١٣٩٦٬٠٧٨٣٩٦٬٠٧٨في ١ يناير 

٢٦٬٧٩٨١٢٠٬٩٦٢٤١٬٦٧٦انخفاض قيمة خسائر االئتمان
٥٬٣٥٢١٨٬٩٨٤٤٬٤٢٣الفائدة المجنبة خالل الفترة

(١٠٬٤٢٧)(٤٧٬٢٧٧)(١٠٬٤٧١)مبالغ مستردة من انخفاض قيمة خسائر االئتمان
(١٬٧١٩)(٥٬٩٥٥)(٦٩٠)مبالغ مستردة من الفائدة المجنبة خالل الفترة

(٤٠٠)(١٣٬٩٦١)(٦٧٤)مشطوب خالل الفترة
(٢٤٩)١٠١٦٦محول من / (إلى) المحفظة التذكيرية

٣٩٤٢(٢٣)فرق تحويالت عمالت أجنبية
(٤٧)(٤٥)(٥)تغيرات اخرى

٤٨٩٬٢٧٩٤٦٨٬٨٩١٤٢٩٬٣٧٧في ٣١ مارس /٣١ ديسمبر  

فترات استحقاق القروض و السلف و مستحقات التمويل االسالمي كما يلي:

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٩٧٥٬٠٧٥١٬١٤٧٬٣٢٩١٬٠٩٥٬٠٦٦تحت الطلب او خالل شهر

٧٦١٬١٦٦٦٩٧٬٠٣٠٩٦٢٬٥٤٤شهران الى ٣ أشهر
٤٦٣٥٬٣٤٧٦٩٦٬٢٠٤١٬٠٤٦٬١٥٥أشهر الى ١٢ شهر

٢٬٢٦٢٬٦٣١٢٬٢٤٩٬٣٨٠٢٬١٩٧٬٧٤٢سنة الى خمس سنوات
٤٬٣٧٤٬٩٨٧٤٬٤٠١٬٤٧٤٣٬٩٧٥٬٤٣٩اكثر من خمس سنوات

٩٬٠٠٩٬٢٠٦٩٬١٩١٬٤١٧٩٬٢٧٦٬٩٤٦

إستثمارات األوراق المالية٥.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
إالستثمارات في االسهم:

١٩٬٢٥٥١٧٬٥٩٧١٦٬٣٤٧مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
٨٥٬٢٦٦٨٤٬٥٧٤٧٩٬٦٠٦مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

١٠٤٬٥٢١١٠٢٬١٧١٩٥٬٩٥٣صافي إالستثمارات في االسهم

االستثمارات في الديون:
٨٣٬٩٤٩٦٢٬٠٨٧٦٢٬٥٦٢مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

١٬٦٦٤٬٦٥٨١٬٦٥١٬٨٨٥١٬٥٣٢٬٧٤٠مصنفة بالتكلفة المهلكة
١٬٧٤٨٬٦٠٧١٬٧١٣٬٩٧٢١٬٥٩٥٬٣٠٢مجموع إالستثمارات في الديون

(٤٬٦٦٦)(٤٬٦٤٧)(٤٬٥٣٧)ناقص: مخصص خسائر انخفاض القيمة
١٬٧٤٤٬٠٧٠١٬٧٠٩٬٣٢٥١٬٥٩٠٬٦٣٦صافي إالستثمارات في الديون

١٬٨٤٨٬٥٩١١٬٨١١٬٤٩٦١٬٦٨٦٬٥٨٩اجمالي إستثمارات األوراق المالية
 

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ بلغت الفوائد التعاقدية المجنبة من القروض والسلفيات ٣٥٢٫٦ مليون لایر عماني (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: 
٣٥٦٫٥ مليون لایر عماني ، ٣١ مارس ٢٠٢١: ٣٤٧٫٢ مليون لایر عماني) . الفوائد التعاقدية المجنبة و المبالغ المستردة منها 

يتم إدراجها ضمن صافي إيرادات الفوائد و صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل االسالمي في بيان الدخل الشامل.



صفحة - ٩

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

تابع إستثمارات األوراق المالية٥.

القيمة العادلة غير مدققة
من خالل الدخل 

الشامل االخر
االجماليالتكلفة المهلكة

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢
حقوق المساهمين المدرجة:

٦٩٬٢٤٠                   -٤٦٣٦٨٬٧٧٧اوراق مالية أجنبية
٦٬٣٩٦                   -٦٬٣٩٦                   -قطاع الخدمات االخرى

٢٬٤٣٠                   -                    -٢٬٤٣٠وحدات صناديق إستثمارية
٧٬٦٣٦                   -٥٦٥٧٬٠٧١قطاع الخدمات المالية

١٬٦٤٣                   -١٬٦٤٣                   -قطاع الصناعة
حقوق المساهمين الغير مدرجة:

٦٬١٩٩                   -                    -٦٬١٩٩اوراق مالية أجنبية
١٠٬٩٧٧                   -٩٬٥٩٨١٬٣٧٩اوراق مالية محلية

١٠٤٬٥٢١                   -١٩٬٢٥٥٨٥٬٢٦٦

الديون المدرجة:
٣٬٤٠٧٩٨٢٬٨٩٢٩٨٦٬٢٩٩                   -سندات حكومية
٤٬٠٥٥٣٦٬٠٩٠             ٣٢٬٠٣٥                   -سندات أجنبية
٤٤٬٥٩٧٧٦٬٠٦٩١٢٠٬٦٦٦                   -سندات محلية

-                   ٨٠٬٠٣٩١٬٠٦٣٬٠١٦١٬١٤٣٬٠٥٥
الديون الغير مدرجة:

٥٩٦٬٥٩٣          ٥٩٦٬٥٩٣                    -                   -اذون الخزانة
٣٬٩١٠٥٬٠٤٩٨٬٩٥٩                   -سندات محلية

-                   ٣٬٩١٠٦٠١٬٦٤٢٦٠٥٬٥٥٢
٨٣٬٩٤٩١٬٦٦٤٬٦٥٨١٬٧٤٨٬٦٠٧                   -إجمالي الديون المدرجة

(٤٬٥٣٧)(٢٬٤٥٠)(٢٬٠٨٧)                   -خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات
٨١٬٨٦٢١٬٦٦٢٬٢٠٨١٬٧٤٤٬٠٧٠                   -صافي الديون المدرجة

١٩٬٢٥٥١٦٧٬١٢٨١٬٦٦٢٬٢٠٨١٬٨٤٨٬٥٩١صافي اإلستثمارات

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

او الخسارة



 
صفحة - ١٠

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

تابع إستثمارات األوراق المالية٥.

 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مدققة

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
حقوق المساهمين المدرجة:

٧٠٬٢٤٣                  -٣٧٦٦٩٬٨٦٧اوراق مالية أجنبية
٥٬٥٧٢                  -٥٬٥٧٢                  -قطاع الخدمات االخرى

٢٬٠٩٤                  -                   -٢٬٠٩٤وحدات صناديق إستثمارية
٦٬٥١٦                  -٥٤٩٥٬٩٦٧قطاع الخدمات المالية

١٬٧٨٩                  -١٬٧٨٩                  -قطاع الصناعة
حقوق المساهمين الغير مدرجة:

٥٬٣٠٠                  -                   -٥٬٣٠٠اوراق مالية أجنبية
١٠٬٦٥٧                  -٩٬٢٧٨١٬٣٧٩اوراق مالية محلية

١٠٢٬١٧١                  -١٧٬٥٩٧٨٤٬٥٧٤صافي إالستثمارات في االسهم

الديون المدرجة:
٩٧٧٬٦٧٠٩٨١٬١٧٣               ٣٬٥٠٣                  -سندات حكومية
٣٣٬٤١٣٥٬٠٥٥٣٨٬٤٦٨                  -سندات أجنبية
٢١٬٢٠٣٧٥٬١٠٥٩٦٬٣٠٨                  -سندات محلية

الديون الغير مدرجة:
٥٨٨٬٩٢٢٥٨٨٬٩٢٢                   -                  -اذون الخزانة

٣٬٩٦٨٥٬١٣٣٩٬١٠١                  -سندات محلية
٦٢٬٠٨٧١٬٦٥١٬٨٨٥١٬٧١٣٬٩٧٢                  -إجمالي الديون المدرجة

(٤٬٦٤٧)(٢٬٥٠٢)(٢٬١٤٥)                  -خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات
٥٩٬٩٤٢١٬٦٤٩٬٣٨٣١٬٧٠٩٬٣٢٥                  -صافي الديون المدرجة

١٧٬٥٩٧١٤٤٬٥١٦١٬٦٤٩٬٣٨٣١٬٨١١٬٤٩٦صافي اإلستثمارات

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

او الخسارة

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 
الشامل االخر

االجماليالتكلفة المهلكة



صفحة - ١١

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

إستثمارات األوراق المالية (تابع)٥.

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٤٬٦٤٧٣٬٧٣٣٣٬٧٣٣في ١ يناير

٩١٥٩٣٢(١١٠)مكون/ (معكوس) خالل الفترة
١(١)                   -حركات أخرى

٤٬٥٣٧٤٬٦٤٧٤٬٦٦٦في ٣١ مارس/ ٣١ ديسمبر

إستثمار في شركات زميلة ٦.
بلغت القيمة الدفترية إلستثمار البنك في شركة زميلة كما يلي:

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
                  -٢٬٠٠٢١٬٧٥٩سيكو كابيتال

                  -٦٬٥٧٧٦٬٥٠٧سيكو ش.م.ب. (م)
                  -٨٬٥٧٩٨٬٢٦٦في ٣١ مارس/ ٣١ ديسمبر

سيكو كابيتال
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

                  -                   -١٬٧٥٩في ١ يناير

                  -١٬٨٢٨                   -القيمة الدفترية لالستثمار بعد إلغاء االعتراف بالشركة التابعة

                  -(٦٩)٢٤٣الحصة في النتائج
                  -٢٬٠٠٢١٬٧٥٩في ٣١ مارس/ ٣١ ديسمبر

سيكو ش.م.ب. (م)
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

                  -                   -٦٬٥٠٧في ١ يناير

                  -٥٬٦١٤                   -القيمة الدفترية لالستثمار عند االستحواذ عن نسبة ٩%

                  -٨٣٠                   -حيازة حصة ملكية إضافية بنسبة ١٫٣٨ %

                  -٦٬٤٤٤                   -تكلفة االستثمار في شركة زميلة

                  -٢٩٢٢٣٦حصة في النتائج

                  -٥٢٤حصة في الدخل الشامل اآلخر

                  -(١٩٧)(٢٢٧)توزيعات األرباح المستلمة
                  -٦٬٥٧٧٦٬٥٠٧في ٣١ مارس/ ٣١ ديسمبر

أصول أخرى٧.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٢٦٬١٧٨١١١٬٦٦٣١٤٥٬٩٣٧أوراق قبول

(١٧٨)(٢٢٩)(١٩٥) يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
١٢٥٬٩٨٣١١١٬٤٣٤١٤٥٬٧٥٩صافي أوراق القبول

٣٥٬٢٨٢٣١٬١٨٣٤٦٬٥٩٢ مديونيــات أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما 
٢٤٬٢٨٠٢١٬٨١٣٣٤٬٥٧٧القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

٦٬٨٤٠٦٬٤٧٤٨٬٢٠٥أصل الضريبة المؤجلة
٢٬٤٩٣٣٬٨٩٣٦٬٦٣٠أخرى

١٩٤٬٨٧٨١٧٤٬٧٩٧٢٤١٬٧٦٣

ودائع من البنوك٨.
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٣٦٠٬٨٧٧٤٩٢٬٥٧٦٢٨٩٬٧٩٦اقتراضات بين البنوك

٥٧٬٢٧٦٤٩٬٨٦٠٤٨٬٤٥٠ أرصدة لدى بنوك أخرى
٥١٢٬٨٦٠٦٧٦٬٠٢٩٦٣٠٬٢٨٦ودائع أخرى بســوق النقد

٩٣١٬٠١٣١٬٢١٨٬٤٦٥٩٦٨٬٥٣٢



صفحة - ١٢

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

ودائع العمالء ٩.
ودائع العمالء التقليديين

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٢٬٥٥٢٬١٢٤٢٬٥٦٩٬١٣٩٢٬٢٩٢٬١١٥حسابات ودائع
٣٬٠٣٩٬٠٠٧٣٬٠١٩٬٣٦٣٣٬٠٣٨٬٢٩٠حسابات إدخار

١٬٧١٨٬٢٣٨١٬٦٨٨٬٧٧٤١٬٨٠٩٬٩٧٣الحسابات جارية 
٣٠٤٬٥٥٤٢٨٣٬٨٦٠١٦٨٬٩١٤حسابات تحت الطلب

٤٣٬٢٣٧٤٢٬٩١٥٦٢٬٣١٣حسابات هامشية
٧٬٦٥٧٬١٦٠٧٬٦٠٤٬٠٥١٧٬٣٧١٬٦٠٥

ودائع العمالء اإلسالمية
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٦١٤٬٥٨٧٦٠٨٬٧٦٧٥٦١٬٨٠٩حسابات ودائع
٣٠٨٬٤٩٠٢٩٧٬٠٠٨٢٨٢٬٠٨٤حسابات إدخار

١١٨٬١٦٧١٠٤٬٢٦٢٩٦٬٦١٩الحسابات جارية 
٧٣٬٣٩١٧٨٬١٣٧٥٢٬٤٢١حسابات تحت الطلب

٨١٬٤٧٩٨٢٬٣٨١٨١٬٠٢٨حسابات هامشية
١٬١٩٦٬١١٤١٬١٧٠٬٥٥٥١٬٠٧٣٬٩٦١

فترات استحقاق ودائع العمالء  (شاملة ودائع زبائن الصيرفة اإلسالمية) موضحة كما يلي:
غير مدققةمدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٧٤٨٬١١٥٧٧٥٬٦٣٩٧٢٧٬٠١٧تحت الطلب او خالل شهر

١٨٦٧٬٨٨٥٩٠١٬٥٣٨٧٢٨٬٩٧١شهر الى ٣ شهر
٤٢٬٠٧٠٬٦٢٨١٬٩١٩٬٢٦٥٢٬٢٥٤٬٢٩٢أشهر الى ١٢ شهر

٣٬٦٠٢٬٧٣٢٣٬٦٢٥٬٤٧٦٣٬٢٢٧٬٢٤٩سنة الى خمس سنوات
١٬٥٦٣٬٩١٤١٬٥٥٢٬٦٨٨١٬٥٠٨٬٠٣٧اكثر من خمس سنوات

٨٬٨٥٣٬٢٧٤٨٬٧٧٤٬٦٠٦٨٬٤٤٥٬٥٦٦



صفحة - ١٣
إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة

الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

التزامات أخرى١٠.
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٣٧٬٦٦٥١٤٩٬٢٢٤١٤٦٬١٣٩  التزامات ومصروفات مستحقة أخرى 

١٢٦٬١٧٨١١١٬٦٦٣١٤٥٬٩٣٧أوراق قبول
٤٣٬٧٨٩٤٧٬٠٣٢٤٩٬٦٦١انخفاض في قيمة الضمانات المالية

٨٬٧٣٧٩٬٠٤٢٨٬٧٣٧انخفاض قيمة االلتزامات غير المسحوبة والحدود غير المستخدمة
٤٦٬٣٦٢٤٧٬٥٧٨٤٦٬٢٧٤التزامات اإليجار

١٤٬٦٧٩١٥٬٨٩٦٢٠٬١٣٨ القيمة العادلة السالبة للمشتقات
٧٬٣٢٤٦٬٥٨٥١٠٬٣٦٣خصم وفائدة غير مكتسبة 

٦٬٧٦٨٦٬٨٢٧٧٬٣٨٣مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٨٦٦٨٦٦٨٦٦التزام ضريبة مؤجلة

٣٩٢٬٣٦٨٣٩٤٬٧١٣٤٣٥٬٤٩٨

رأس المال١١.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
عدد االسهم الممتلكة
٨٨٧٬٠٤٥٬٨٥٩٨٤٤٬٨٠٥٬٥٨٠٨٤٤٬٨٠٥٬٥٨٠شؤون البالط السلطاني

٤٤١٬٦٢٠٬٥١١٤٢٠٬٥٩٠٬٩٦٣٤٢٠٬٥٩٠٬٩٦٣مجموعة دبي المالية

نسبة التملك %
٢٣٫٦٣%٢٣٫٦٣%٢٣٫٦٣%شؤون البالط السلطاني

١١٫٧٧%١١٫٧٧%١١٫٧٧%مجموعة دبي المالية

االلتزامات العرضية١٢.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
االلتزامات العرضية

٤٠٧٬٨٥٤٤٧٥٬٧١٠٣٤٩٬٢٧٠اإلعتمادات المستندية 
١٬٣٣٩٬٢٦١١٬٣٥٧٬٤٥١١٬٤٩٥٬٧٣٥خطابات الضمان

١٬٧٤٧٬١١٥١٬٨٣٣٬١٦١١٬٨٤٥٬٠٠٥
االرتباطات

٢٧٢٬٧٣٠٢٢٢٬١٦١٣٣٣٬٦٢٢التسهيالت االئتمانية الغير قابلة لإللغاء
١٬٤٦٤٧٩٧٦٤٩ شراء ممتلكات ومعدات 
٤٬٩٠٣٥٬٨١٠٣٬٦٧٠األسهم المدفوعة جزئيا

٢٧٩٬٠٩٧٢٢٨٬٧٦٨٣٣٧٬٩٤١

يتكون رأس مال الشركة األم المرخص من ٤٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ سهم و قيمة كل سهم ٠،١٠٠ لایر عماني (٢٠٢١م: 
٤٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ سهم و قيمة كل سهم ٠،١٠٠ لایر عماني) في ٣١ مارس ٢٠٢٢م، تم إصدار ٣٬٧٥٣٬١٩٨٬٥٣١ سهما بقيمة 
٠٬١٠٠ لایر عماني للسهم الواحد (٣١ ديسمبر ٢٠٢١ : ٣٬٥٧٤٬٤٧٤٬٧٩٢ سهما بقيمة ٠،١٠٠ لایر عماني للسهم الواحد) وتــم 

دفعهــا بالكامــل. أســهم البنــك مدرجــة بســوق مســقط لــأوراق الماليــة وبورصــة البحريــن وبورصــة لنــدن. تــم االدراج 
فــي بورصــة لنــدن بواســطة ســندات إيــداع دوليــة يصدرهــا البنــك.

في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك الذي عقد في ٢٢ مارس ٢٠٢٢ وافق المساهمون على توزيعات أرباح بمعدل 
٣٥% منها ٣٠% على شكل توزيعات نقدية و ٥% على شكل أسهم مجانية و سيحصل المساهمون في البنك على ارياح 
نقدية بواقع (٠٫٠٣٠) لایر عماني لكل سهم عادي بقيمة ٠٫١٠٠ لایر عماني و ذلك بإجمالي مبلغ (١٠٧٫٢٣٤) مليون لایر 
عماني على رأس المال الحالي للبنك. و عالوة على ذلك، سيحصل المساهمون على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد 

مجاني لكل ٢٠ سهم عادي مجموعها ١٧٨٬٧٢٣٬٧٣٩ سهم بقيمة ٠٫١٠٠ لایر عماني لكل سهم بمقدار ١٧٫٨٧٢ مليون لایر 
عماني.

كان المساهمون الذين يملكون نسبة ١٠% أو أكثر من رأس مال الشركة األم كالتالي:



صفحة - ١٤

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

إيرادات فوائد / إيرادات من التمويل اإلسالمي/األستثمار١٣.

غير مدققةغير مدققة
لفترة ٣ أشهر 

المنتهية في ٣١ 
مارس ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢١
ر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٩٣٬٠٢٧٩٣٬٨٧٩قروض وسلف
٢٬١٧٨١٬٦٦٣المستحق من البنوك

١٤٬٢٨٣١٣٬٤١٩إستثمارات
١٠٩٬٤٨٨١٠٨٬٩٦١

١٨٬٢٠٨١٦٬٣٢٠مدينو التمويل اإلسالمي
٢٤مستحقات إسالمية من بنوك

١٬٩٩٠١٬٩٩٠دخل اإلستثمار اإلسالمي
٢٠٬٢٠٠١٨٬٣١٤

١٢٩٬٦٨٨١٢٧٬٢٧٥

مصروفات فوائد / توزيعات على ودائع  إسالمية١٤.

غير مدققةغير مدققة
لفترة ٣ أشهر 

المنتهية في ٣١ 
مارس ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢١
ر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٢٩٬٧٣٠٢٦٬٨٦٥ودائع العمالء
٠١٨٦إلتزامات ثانوية
١٬٧٨٨٢٬٦٢٣إقتراضات بنكية

٤٬٧٩٩٤٬٠٠٣أدوات دين أوروبية متوسطة األجل
٣٦٬٣١٧٣٣٬٦٧٧

٨٬٨١٠٧٬٦٤٨ودائع العمالء اإلسالمية
١٬٢٧٥١٬٠٠٦إقتراضات البنك اإلسالمية

١٬٢٠٣١٬٢٠٥صكوك
١١٬٢٨٨٩٬٨٥٩
٤٧٬٦٠٥٤٣٬٥٣٦

صافي إيرادات عموالت وأتعاب ١٥.

إيرادات تشغيل أخرى ١٦.

غير مدققةغير مدققة

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٦٬٧٥١٨٬٤٩٣صرف عمالت أجنبية

٣٤٦١١٦التغير في القيمة العادلة لألصول المالية
(١٣)١٥صافي الربح المحقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة

٢٬٧٩٦١٬٠٤٧توزيعات أرباح 
٨٨١٣٣إيرادات أخرى

٩٬٩٩٦٩٬٧٧٦

صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة١٧.

غير مدققةغير مدققة
لفترة ٣ أشهر 

المنتهية في ٣١ 
مارس ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢١
ر.ع. باالالفر.ع. باالالف

(االنخفاض في القيمة ) / عكس االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية 
                  -١١نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

(١٬٠١٨)٤٢٠ مستحق من البنوك
(٤١٬٦٧٦)(٢٦٬٧٩٨)قروض وسلف للعمالء

٣٬٢٣٠١٣٬٩٦٣ضمانات مالية
٣٤٠ أوراق القبول

٣٠٤٢٦١التزامات قروض / حدود غير مستخدمة
(٩٣٢)١١٠االستثمارات

(٢٢٬٦٨٩)(٢٩٬٤٠٢)
١٠٬٤٧١١٠٬٤٢٧مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

٢٢٢٨٩٢مبالغ مستردة من قروض مشطوبة سابقاً 
١٠٬٦٩٣١١٬٣١٩

(١١٬٩٩٦)(١٨٬٠٨٣)

إيرادات عموالت وأتعاب المدرجة ببيان الدخل الشامل المركزة هي بالصافي بعد العموالت  واألتعاب المدفوعة والتي تبلغ ٤٤٣ 
ألف لایر عماني (٣١ مارس ٢٠٢١:  ٤٢٦ الف لایر عماني)

إيرادات و توزيعات األرباح المحققة من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر خالل الفترة المنتهية 
في ٣١ مارس ٢٠٢٢ هي ٢٬٧١٨ ألف لایر عماني (٣١ مارس ٢٠٢١: ر.ع. ٨٥٦ الف لایر عماني)، منها الشيء الف لایر عماني 

(٣١ مارس ٢٠٢١: ٢١ الف لایر عماني) تتعلق باالستثمارات المباعة خالل هذه الفترة.



صفحة - ١٥

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

ربحية السهم الواحد١٨.

غير مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

٤٨٬٢٦٣٤٧٬١٤٥ربح الفترة
(١٬٧٦٣)(١٬٧٦٣)ناقصاً : الفائدة على رأس المال الدائم من المستوى األول

الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين للشركة األم لربحية السهم 
٤٦٬٥٠٠٤٥٬٣٨٢الواحد األساسية (لایر ُعماني باآلالف)

٣٬٧٥٣٬١٩٩٣٬٧٥٣٬١٩٩المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة ألثر التخفيف (ألف سهم) 
٠٫٠١٢٠٫٠١٢ربحية السهم الواحد األساسية  (بالريال الُعماني)

معامالت مع األطراف ذات العالقة١٩.

غير مدققمدققةغير مدقق

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

أ) أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا
٧٧٠٧٩٢٦٧١قروض و سلف 

٣٬٠٠٠١٬٦٢٥٢٬١٨٨حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى
ب) مساهمين رئيسيين و آخرين

١٠٢٬٩٩٩١٣٠٬٢١١١١٩٬٨٧٩قروض و سلف (اجمالي)
٧٤٬٣٥٠٣٤٬٠٢٩٦٥٬٧٧٥حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى

التزامات العمالء بموجب اعتمادات مستندية و خطابات ضمان و التزامات 
٤٬٤٦١٤٬٦٥٧٥٬٤٧٧أخرى

االيرادات و المصروفات المتعلقة باطراف ذات عالقة المدرجة ضمن بيان الدخل الشامل هي كما يلي:

غير مدققغير مدقق

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالف

أ) أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا
١٠٨ايرادات الفوائد 

٢٠١٤مصروفات الفوائد 
ب) مساهمين رئيسيين و آخرين

١٬٤٤٥١٬٥٢٣ايرادات الفوائد 
١٧٣١٤٨مصروفات الفوائد 

غير مدققمدققةغير مدقق

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

               ٢٬١٢٠                   ١٧٬٦٨٨٣١٬٤٨٢شؤون البالط السلطاني
٢٣٬٩٣٣٢٤٬٠٧٦٣٢٬٥٧٢معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته

٦٦٬٦٠٩٨٠٬١٠٢٩١٬٣٣٥أخرى
١٠٨٬٢٣٠١٣٥٬٦٦٠١٢٦٬٠٢٧

غير مدققغير مدقق

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٣٦٢٢شؤون البالط السلطاني

٧٣٧٦معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته
٨٤٦٤أخرى

١٩٣١٦٢

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة خالل الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ هي ٩٤ ألف لایر (٣١ مارس ٢٠٢١: 
١٣٧ الف لایر عماني)

فيما يلي تحليل بنود المصروفات المدفوعة إلى األطراف ذات العالقة أو من يملكون ١٠% أو أكثر من أسهم البنك أو أفراد عائالتهم خالل الفترة:

يتم احتساب ربحية السهم الواحد المعدلة بقسمة صافي الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين (بعد تعديل الفائدة على رأس المال الدائم 
من المستوى األول ) للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية متضمنة األسهم العادية المحتملة المعدلة الصادرة عند تحويل السندات 

القابلة للتحويل.

ال يوجد هناك أي أدوات أخرى معّدلة بطبيعتها، وبالتالي فإن ربحية السهم األساسية والمعدلة هي نفسها لكال الفترتين.

فترة ٣ أشهر المنتهية في

لفترة الثالثة أشهر

فترة ٣ أشهر المنتهية في

أجرت المجموعة ضمن سياق أعمالها العادية معامالت مع بعض أعضاء مجلس االدارة و المساهمين و االدارة العليا و الشركات التي يكون لهم 
فيها مصالح هامة. يتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل ادارة و مجلس ادارة البنك. في تاريخ التقرير تمثلت االرصدة و المعامالت مع أعضاء 

مجلس االدارة و المؤسسات التابعة لهم و المعامالت مع أعضاء مجلس االدارة و الشركات ذات الصلة بهم خالل الفترة فيما يلي:

فيما يلي تحليل القروض أو السلف أو المديونيات والتعرضات غير الممولة المستحقة من األطراف ذات العالقة أو من المساهمين الذين يملكون 

نسبة ١٠% أو أكثر من أسهم البنك أو أفراد أسرهم، ناقصا كافة المخصصات والمبالغ المشطوبة:



صفحة - ١٦

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

األدوات المالية المشتقة ٢٠

اكثر منمن ٤-١٢القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة٣١ مارس ٢٠٢٢
سنة واحدةشهرا٣ اشهراالعتباريةالعادلة السالبةالعادلة الموجبة(غير مدققة)

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

١٨١٬٢٥٢٥٥٣٬٠٨٤                -٨٬٣٦٢٧٬٦١٥٧٣٤٬٣٣٦مقايضات أسعار الفائدة
            ٥٬٥٣٩٥٧٥١٣٠٬٠٨٠١٢٠٬٣٧٤٧٬١١١٢٬٥٩٥عقود شراء السلع

            ٥٩٠٥٬٤٧٩١٣٠٬٠٨٠١٢٠٬٣٧٤٧٬١١١٢٬٥٩٥عقود بيع السلع
١٥٥٦٤١١٬٤٦٠٬٤٢٠٧٩٩٬٦٤٥٢٩٤٬٩١٥٣٦٥٬٨٦٠عقود شراء آجلة

٩٬٦٣٤٣٦٩١٬٤٤٩٬٥٩٣٧٩٢٬٦٠١٢٩٢٬٦٥٦٣٦٤٬٣٣٦عقود بيع آجلة
٢٤٬٢٨٠١٤٬٦٧٩٣٬٩٠٤٬٥٠٩١٬٨٣٢٬٩٩٤٧٨٣٬٠٤٥١٬٢٨٨٬٤٧٠إجمالي

اكثر منمن ٤-١٢القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة٣١ ديسمبر ٢٠٢١
سنة واحدةشهرااشهر ٣االعتباريةالعادلة السالبةالعادلة الموجبة(مدققة)

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

١٨٩٬٣٢٠٥٦٨٬٥٦٠                     -١٣٬٠٥٩١٢٬٢٥٠٧٥٧٬٨٨٠مقايضات أسعار الفائدة

                 ٢٬٠٩٢٤٨٣٩٠٬٢٥٤٧٨٬٣٢١١٠٬٩٤٤٩٨٩عقود شراء السلع

                 ٤٩٧٢٬٠٦١٩٠٬٢٥٤٧٨٬٣٢١١٠٬٩٤٤٩٨٩عقود بيع السلع

٥٠١٦١٤١٬٥٣٠٬٠٨٩١٬٠١٤٬٥٦٥٢٨٩٬٧١٣٢٢٥٬٨١١عقود شراء آجلة
٥٬٦٦٤٤٨٨١٬٥٢٣٬٥٣٤١٬٠١٠٬٥٢٨٢٨٨٬٢٣٨٢٢٤٬٧٦٨عقود بيع آجلة

٢١٬٨١٣١٥٬٨٩٦٣٬٩٩٢٬٠١١٢٬١٨١٬٧٣٥٧٨٩٬١٥٩١٬٠٢١٬١١٧إجمالي

اكثر منمن ٤-١٢القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة٣١ مارس ٢٠٢١
سنة واحدةشهرااشهر ٣االعتباريةالعادلة السالبةالعادلة الموجبة(غير مدققة)

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

                     -                      -          ١٩٢٬٥٠٠١٩٢٬٥٠٠                       -١٬٥٩٣تحوطات القيمة العادلة

                     -             ١٣٬٠٩٠                     -١٦٤١٣٬٠٩٠                       -تحوطات التدفقات النقدية

٧١٬٢٨٣٦٥٠٬٢٧١                     -١٧٬٥٤٥١٦٬٦٧٦٧٢١٬٥٥٤مقايضات أسعار الفائدة

                     -٢٬٠٩٧٢٠١٢٧٬٢٧٧١٩٬٤٥٣٧٬٨٢٤عقود شراء السلع

                     -٢٢٨٢٬٠٣٩٢٧٬٢٧٧١٩٬٤٥٣٧٬٨٢٤عقود بيع السلع

٢٩٠٩٩٦١٬٤٦٧٬٢٢٨٦٠٦٬٣٩٠٨٣٥٬١٢٥٢٥٬٧١٣عقود شراء آجلة
١٢٬٨٢٤٦٢١٬٤٥٠٬٨٢٠٥٩٦٬٢٦٢٨٢٨٬٩٧٤٢٥٬٥٨٤عقود بيع آجلة

٣٤٬٥٧٧٢٠٬١٣٨٣٬٨٩٩٬٧٤٦١٬٤٣٤٬٠٥٨١٬٧٦٤٬١٢٠٧٠١٬٥٦٨إجمالي

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق



صفحة - ١٧

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

المعلومات القطاعية٢١.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٢٠٢١
٣١ مارس 

٢٠٢١
٣١ مارس 

٢٠٢١
٣١ مارس 

٢٠٢٢
٣١ مارس 

٢٠٢٢
٣١ مارس 

٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

المجموعالدوليسلطنة عمانسلطنة عمانالدوليالمجموع

١٠٨٬٣٠٤١٬١٨٤١٠٩٬٤٨٨إيرادات فوائد١٠٨٬٩٦١١٬٥٨٦١٠٧٬٣٧٥

(٣٦٬٣١٧)(٤٥٢)(٣٥٬٨٦٥)مصروفات فوائد(٣٣٬١٦٤)(٥١٣)(٣٣٬٦٧٧)

٢٠٬٢٠٠                  -٢٠٬٢٠٠إيرادات من التمويل اإلسالمي١٨٬٣١٤                   -١٨٬٣١٤

(١١٬٢٨٨)                  -(١١٬٢٨٨)التوزيع على المودعين(٩٬٨٥٩)                   -(٩٬٨٥٩)

٢٦٬٦٤٠٣٧٨٢٧٬٠١٨إيرادات عموالت وأتعاب (صافي)٢٧٬٨٩٩٣٦٦٢٧٬٥٣٣

٨٬٤٥٤١٬٥٤٢٩٬٩٩٦إيرادات تشغيل أخرى٩٬٧٧٦٢٦١٩٬٥١٥
١٢١٬٤١٤١٬٧٠٠١١٩٬٧١٤١١٦٬٤٤٥٢٬٦٥٢١١٩٬٠٩٧

مصروفات التشغيل

(٤٦٬٥٨٩)(١٬٠٦٧)(٤٥٬٥٢٢) مصروفات تشغيل أخرى(٤١٬٤١٧)(١٬١٧٠)(٤٢٬٥٨٧)

(٤٬٣٥٧)(٩٦)(٤٬٢٦١) استهالك(٤٬٤١٣)(١١٠)(٤٬٥٢٣)

(٤٧٬١١٠)(١٬٢٨٠)(٤٥٬٨٣٠)(٤٩٬٧٨٣)(١٬١٦٣)(٥٠٬٩٤٦)

٥٣٥٥٣٥                   -حصة في نتائج شركات زميلة                  -                   -                     -

(١١٬٩٩٦)(٢٥٦)(١١٬٧٤٠)صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة(١٧٬١٨٥)(٨٩٨)(١٨٬٠٨٣)
(٨٬٤٢٧)(١٥)(٨٬٤١٢)مصروف الضريبة(٩٬٠٧٦)                   -(٩٬٠٧٦)

(٧٤٬٢٦٩)(٢٬١٧٨)(٧٢٬٠٩١)(٦٩٬٩٣٥)(٨٩٩)(٧٠٬٨٣٤)
٤٦٬٥١٠١٬٧٥٣٤٨٬٢٦٣ربح (خسارة) للفترة٤٧٬٦٢٣(٤٧٨)٤٧٬١٤٥

المعلومات األخرى

١٢٬٥٧٨٬٠١٦٢٢٧٬٩٢٢١٢٬٨٠٥٬٩٣٨ مجموع األصول١٢٬٦٠١٬٧٥٩٢٨٦٬٣٠٤١٢٬٣١٥٬٤٥٥
١٠٬٥٦١٬٦٠٦١٥٣٬٨٠٥١٠٬٧١٥٬٤١١مجموع االلتزامات١٠٬٥٩٣٬٧٩٧٢٢٥٬٦٠٨١٠٬٣٦٨٬١٨٩

حددت اإلدارة قطاعات التشغيل على أساس التقارير التي تمت مراجعتها من قبل اللجنة التنفيذية والتي يتم استخدامها التخاذ قرارات استراتيجية. وتأخذ اللجنة 
باإلعتبار األعمال من منظورين جغرافي وانتاجي، فجغرافياً تأخذ باإلعتبار أداء البنك ككل في ُعمان واألسواق العالمية.  ويتم تقسيم السوق العماني إلى خدمات 

مصرفية للشركات و لألفراد و للجملة و أسالميه حيث أن جميع هذه االعمال موجودة في سلطنة عمان.
التحليل القطاعي وفقاً للمواقع الجغرافية كما يلي:



صفحة - ١٨

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

المعلومات القطاعية٢١.

الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية*الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية 
االجمالياالسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات٣١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفغير مدقق
إيرادات القطاعات

٧٣٬١٧١                             -٢٤٬٥٠٦٣٦٬٩٧٠١٠٬٩٦٢٧٣٣٧٣٬١٧١صافي إيرادات الفوائد 
٨٬٩١٢٨٬٩١٢                     -                           -                          -                          -                           -صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
٥٬٨٨٥٢٠٬٥٣٥٧٬٥٨٦١٬٩٢٠٣٥٬٩٢٦١٬٠٨٨٣٧٬٠١٤صافي إيرادات عموالت وأتعاب وأخرى 

٣٠٬٣٩١٥٧٬٥٠٥١٨٬٥٤٨٢٬٦٥٣١٠٩٬٠٩٧١٠٬٠٠٠١١٩٬٠٩٧إيرادات التشغيل

تكاليف القطاعات
(٥٠٬٩٤٦)(٣٬٥٠٧)(٤٧٬٤٣٩)(١٬٦٨٤)(٤٬٠٣١)(٣٣٬٠٥٥)(٨٬٦٦٩)مصروفات تشغيل 

٥٣٥                             -٥٣٥٥٣٥                          -                          -                           -حصة في نتائج شركات زميلة
(١١٬٩٩٦)(٢٬٩٣٠)(٩٬٠٦٦)(٢٥٦)(١٬٠٩٠)(٣٬٥٥١)(٤٬١٦٩)صافي اإلنخفاض

(٨٬٤٢٧)(٥٣٤)(٧٬٨٩٣)(١٩)(٢٬٠٣٧)(٣٬١٥٥)(٢٬٦٨٢)مصروفات الضريبة
(١٥٬٥٢٠)(٣٩٬٧٦١)(٧٬١٥٨)(١٬٤٢٤)(٦٣٬٨٦٣)(٦٬٩٧١)(٧٠٬٨٣٤)

١٤٬٨٧١١٧٬٧٤٤١١٬٣٩٠١٬٢٢٩٤٥٬٢٣٤٣٬٠٢٩٤٨٬٢٦٣ربح/(خسارة) القطاع للفترة
٤٬١٥٦٬٨٤٤٣٬٦٣٥٬٢٤٨٣٬١١١٬٩٣٧٢١٢٬٥٠٨١١٬١١٦٬٥٣٧١٬٦٨٩٬٤٠١١٢٬٨٠٥٬٩٣٨أصول القطاع 

٣٬٤١٠٬٦١٢٤٬٤٥٤٬١٥٧١٬٢٠٧٬٣٥٩١٥٣٬٨٠٥٩٬٢٢٥٬٩٣٣١٬٤٨٩٬٤٧٨١٠٬٧١٥٬٤١١التزامات القطاع

 الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية* الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية
االجمالي االسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات٣١ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفغير مدقق
إيرادات القطاعات

٧٥٬٢٨٤                            -٢٧٬٧٥٩٣٤٬٩٦٠١١٬٤١٦١٬١٤٩٧٥٬٢٨٤صافي إيرادات الفوائد 
٨٬٤٥٥٨٬٤٥٥                    -                          -                         -                         -                          -صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
٥٬٦٠٢١٨٬٧٨٦١٢٬٠٤٠٢٧٩٣٦٬٧٠٧٩٦٨٣٧٬٦٧٥صافي إيرادات عموالت وأتعاب وأخرى 

٣٣٬٣٦١٥٣٬٧٤٦٢٣٬٤٥٦١٬٤٢٨١١١٬٩٩١٩٬٤٢٣١٢١٬٤١٤إيرادات التشغيل

تكاليف القطاعات
(٤٧٬١١٠)(٣٬٣٦٦)(٤٣٬٧٤٤)(١٬٧٢٣)(٣٬٨٨٢)(٣٠٬٠٧٧)(٨٬٠٦٢)مصروفات تشغيل 
(١٨٬٠٨٣)(٢٬٥٧١)(١٥٬٥١٢)(٩٩٠)(٢٬٢٣٩)(٥٬٢٥٣)(٧٬٠٣٠)صافي اإلنخفاض
(٩٬٠٧٦)(٥١٥)(٨٬٥٦١)                          -(١٬٣٣٠)(٣٬٦٥٦)(٣٬٥٧٥)مصروفات الضريبة

(١٨٬٦٦٧)(٣٨٬٩٨٦)(٧٬٤٥١)(٢٬٧١٣)(٦٧٬٨١٧)(٦٬٤٥٢)(٧٤٬٢٦٩)
٤٤٬١٧٤٢٬٩٧١٤٧٬١٤٥(١٬٢٨٥)١٤٬٦٩٤١٤٬٧٦٠١٦٬٠٠٥ربح/(خسارة) القطاع للفترة

٤٬٤٤٠٬٤٢٣٣٬٦٢٢٬٣٢٠٢٬٧١٤٬٧٧٥٢٧٣٬٨٥٠١١٬٠٥١٬٣٦٨١٬٥٥٠٬٣٩١١٢٬٦٠١٬٧٥٩أصول القطاع 
٣٬٠٩٦٬١٠٩٤٬٤٧٢٬٥١٢١٬٤٣٧٬٦٧٠٢٢٥٬٦٠٨٩٬٢٣١٬٨٩٩١٬٣٦١٬٨٩٨١٠٬٥٩٣٬٧٩٧التزامات القطاع

تقرر المجموعة عن المعلومات القطاعية حسب قطاعات االعمال التالية: الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألفراد والجملة.  والقطاع الدولي و اإلسالمي. يبين الجدول التالي توزيع 
إيرادات التشغيل للمجموعة وصافي الربح وإجمالي األصول وفقاً لقطاع األعمال.

تتضمن الخدمات المصرفية الدولية العمليات الخارجية ومخصصات تكلفة من عمليات سلطنة عمان *



صفحة - ١٩

ايضاحات حول البيانات المالية المركزة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

الفجوة بين االصول و االلتزامات٢٢.
فيما يلي فترات استحقاق األصول وااللتزامات:

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
االصول

٢٬٣٤٧٬٥٢٧٢٬٦٤٩٬٦٥٢٢٬٠٢٧٬٥٩٥تحت الطلب او خالل شهر
١٬١٥٢٬١٦٠١٬١٣١٬٤٤٨١٬٤٩٦٬٤٩٩شهرين الى ٣ أشهر
٤١٬١٩٣٬٦٢٨١٬١٧٣٬٦٩١١٬٥٣٩٬٢٤٨أشهر الى ١٢ شهر

٣٬٢١٩٬٠٠٨٣٬١٨٦٬٢٢٦٢٬٩٢٤٬٣٠٧سنة الى خمس سنوات
٤٬٨٩٣٬٦١٥٤٬٩٣١٬٥٢١٤٬٦١٤٬١١٠اكثر من خمس سنوات

١٢٬٨٠٥٬٩٣٨١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٦٠١٬٧٥٩
االلتزامات و حقوق المساهمين 

١٬٢٧٦٬٤٤٠١٬٣٣٢٬٢٣٧١٬١٨٠٬٩٩٢تحت الطلب او خالل شهر
١٬١٦٨٬٢٦٧١٬١٨٩٬٩١٦١٬٠٩٨٬١٨٦شهرين الى ٣ أشهر
٤٢٬٦٤٣٬٣٠٦٢٬٣١٢٬٩٨٧٢٬٥٢٤٬٧٩٨أشهر الى ١٢ شهر

٤٬٠٥٩٬٢١١٤٬٥٢٩٬٦٠٢٤٬٢١٩٬٦٤٠سنة الى خمس سنوات
٣٬٦٥٨٬٧١٤٣٬٧٠٧٬٧٩٦٣٬٥٧٨٬١٤٣اكثر من خمس سنوات

١٢٬٨٠٥٬٩٣٨١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٦٠١٬٧٥٩

الفجوة
١٬٠٧١٬٠٨٧١٬٣١٧٬٤١٥٨٤٦٬٦٠٣تحت الطلب او خالل شهر

٣٩٨٬٣١٣(٥٨٬٤٦٨)(١٦٬١٠٧)شهرين الى ٣ أشهر
(٩٨٥٬٥٥٠)(١٬١٣٩٬٢٩٦)(١٬٤٤٩٬٦٧٨)٤أشهر الى ١٢ شهر

(١٬٢٩٥٬٣٣٣)(١٬٣٤٣٬٣٧٦)(٨٤٠٬٢٠٣)سنة الى خمس سنوات
١٬٢٣٤٬٩٠١١٬٢٢٣٬٧٢٥١٬٠٣٥٬٩٦٧اكثر من خمس سنوات

-                      -                    -                    
تمثل الفجوة الفروقات الناشئة بين االصول و االلتزامات وفقا لفترة االستحقاق المعنية

كفاية رأس المال ٢٣.

يبين الجدول التالي مركز كفاية رأس المال للمجموعة وفقا لمقررات بازل ٣ القانونية:

غير مدققةمدققةغير مدققة
 ٣١ مارس ٢٠٢١ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ٣١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

١٬٨٣٦٬٤٨٢١٬٨٣٧٬٣٢٩١٬٧٦٩٬٨٠٦ األسهم العادية للفئة ١
١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠ سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة - المستوى األول

١٬٩٦٦٬٤٨٢١٬٩٦٧٬٣٢٩١٬٨٩٩٬٨٠٦أسهم الفئة ١
٩١٬١٥٥١٢٢٬٢٦٤٨٦٬٩٥٢ أسهم الفئة ٢

٢٬٠٥٧٬٦٣٧٢٬٠٨٩٬٥٩٣١٬٩٨٦٬٧٥٨ إجمالي األسهم التنظيمية

٩٬٩١١٬٦٣٢٩٬٨٠٩٬٢٠٩٩٬٩١٤٬٣٢٠ مجموع االصول المرجحة بالمخاطر
٨٬٧٨٦٬٤١٩٨٬٧٤٩٬٦٩١٨٬٨٧٩٬٥٢٩ منها: الموجودات المرجحة المخاطر االئتمانية

٢٤٩٬٧١٩١٨٤٬٠٢٤١٧٥٬٧٢٥ منها: الموجودات المرجحة مخاطر السوق
٨٧٥٬٤٩٤٨٧٥٬٤٩٤٨٥٩٬٠٦٦ منها: الموجودات المرجحة المخاطر التشغيلية

 نسب رأس المال
١٧٫٨٥%١٨٫٧٣%١٨٫٥٣%األسهم العادية الفئة ١ من رأس المال

١٩٫١٦%٢٠٫٠٦%١٩٫٨٤%الفئة ١ من رأس المال
٢٠٫٠٤%٢١٫٣٠%٢٠٫٧٦%إجمالي رأس المال

السيولة٢٤.
معدالت نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر للمجموعة على النحو التالي:

غير مدققةمدققةغير مدققة
 ٣١ مارس ٢٠٢١ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ٣١ مارس ٢٠٢٢

٢٠١%٢٦٨%٢٠٧%نسبة تغطية السيولة 

١٢١%١٢٢%١١٨%صافي التمويل المستقر 



صفحة - ٢٠

ايضاحات حول البيانات المالية المركزة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

نسبة الرفع٢٥.

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٢٬٨٠٥٬٩٣٨١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٦٠١٬٧٥٩إجمالي األصول المجمعة وفقاً للقوائم المالية المنشورة١

٢
تسويات لالستثمارات في الكيانات البنكية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي خضعت 

(٣٤٬١٦٧)(٥٠٬٢٠٦)(٥٠٬٣٤٥)للتجميع ألغراض محاسبية ولكن خارج نطاق التجميع التنظيمي

٣
تسويات لألصول االئتمانية المدرجة في الميزانية العمومية وفقا لإلطار المحاسبي المطبق 

                        -                       -                       -ولكنها مستثناة من مقياس التعرض لنسبة الرفع المالي
٩٤٬٥٤٨٧٦٬٢١٨٧٢٬٥٦٦تسويات لألدوات المالية المشتقة٤
                        -                       -                       -تسويات لمعامالت تمويل األوراق المالية (مثل الشراء العكسي واإلقراض المضمون المماثل)٥

٦
تسويات للبنود خارج الميزانية العمومية (مثل التحول إلى مبالغ مكافئة لالئتمان للتعرضات خارج 

١٬٠٤١٬٨٩٦١٬٠٦٥٬٣٣٢١٬٣١٧٬١٤٤الميزانية العمومية)
(٧٬٣٣٩)(٥٬٦٠٨)(٥٬٩٧٤)تسويات أخرى٧
١٣٬٨٨٦٬٠٦٣١٤٬١٥٨٬٢٧٤١٣٬٩٤٩٬٩٦٣التعرض لنسبة الرفع المالي٨

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

البنود داخل الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية، ولكنها ١
١٢٬٨٠٥٬٩٣٨١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٦٠١٬٧٥٩تشمل الضمانات)

(٤١٬٥٠٦)(٥٥٬٨١٤)(٥٦٬٣١٩)(مبالغ األصول المخصومة لتحديد رأس المال الفئة ١ وفقاً لبازل ٣)٢

إجمالي التعرضات داخل الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية) (مجموع ٣
١٢٬٧٤٩٬٦١٩١٣٬٠١٦٬٧٢٤١٢٬٥٦٠٬٢٥٣البندين ١ و٢)

التعرضات للمشتقات

٤
تكلفة االستبدال المرتبطة بجميع معامالت المشتقات (أي صافية من هامش التغير النقدي 

٢٤٬٤٢٤٢١٬٨٦٨٣٤٬٥٥٩المؤهل)
٧٠٬١٢٤٥٤٬٣٥١٣٨٬٠٠٨المبالغ اإلضافية عن التعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معامالت المشتقات٥

٦
إجمالي ضمانات المشتقات المقدمة عند الخصم من أصول الميزانية العمومية وفقا لإلطار 

                        -                       -                       -المحاسبي المطبق
                        -                       -                       -(اقتطاعات األصول المستحقة لهامش التغير النقدي المقدم في معامالت المشتقات)٧
                        -                       -                       -(الطرف المقابل المركزي المعفي من التعرضات التجارية التي تم تسويتها للعميل)٨
                        -                       -                       -القيمة االسمية الفعلية المعدلة للمشتقات االئتمانية المكتتبة٩

                        -                       -                       -(تسويات اسمية فعالة معدلة واقتطاعات إضافية للمشتقات االئتمانية المكتتبة)١٠
٩٤٬٥٤٨٧٦٬٢١٩٧٢٬٥٦٧إجمالي التعرضات للمشتقات (مجموع البنود ٤ إلى ١٠)١١

التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية

١٢
إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية (مع عدم إدراج المقاصة) بعد تسوية المعامالت 

                        -                       -                       -المحاسبية للبيع
                        -                       -                       -(المالية١٣
                        -                       -                       -تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل ألصول معامالت تمويل األوراق المالية١٤
                        -                       -                       -التعرضات لمعامالت الوكيل١٥
                        -                       -                       -إجمالي التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية (مجموع البنود ١٢ إلى ١٥)١٦

التعرضات األخرى خارج الميزانية العمومية
٢٬٠١٨٬٣٥٠٢٬١٧٢٬٩٠٦٢٬٤٧٤٬١٧٥التعرض خارج الميزانية العمومية بإجمالي القيمة االسمية١٧
(١٬١٥٧٬٠٣٢)(١٬١٠٧٬٥٧٤)(٩٧٦٬٤٥٤)(تسويات للتحويل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان)١٨
١٬٠٤١٬٨٩٦١٬٠٦٥٬٣٣٢١٬٣١٧٬١٤٣البنود خارج الميزانيّة العمومية (مجموع البندين ١٧ و١٨)١٩

رأس المال وإجمالي التعرضات
١٬٩٦٦٬٤٨٢١٬٩٦٧٬٣٢٩١٬٨٩٩٬٨٠٦رأس المال الفئة ٢٠١
١٣٬٨٨٦٬٠٦٣١٤٬١٥٨٬٢٧٥١٣٬٩٤٩٬٩٦٣إجمالي التعرضات (مجموع البنود ٣ و١١ و١٦ و١٩)٢١

نسبة الرفع المالي
١٣٫٦%١٣٫٩%١٤٫٢%نسبة الرفع المالي وفقاً لبازل ٣ (%)٢٢

بموجب إرشادات اتفاقية بازل ٣، قدمت لجنة بازل حول الرقابة المصرفية نسبة رفع غير حساسة للمخاطر لمعالجة التعرضات خارج الميزانية العمومية التي 
كانت السبب الرئيسي لألزمة المالية / االئتمانية لعام ٢٠٠٨. يتم احتساب النسبة من خالل تقسيم رأس المال الفئة ١ للبنك على إجمالي أصول البنك 
(مجموع األصول داخل وخارج الميزانية العمومية). وباعتباره بنك مهم بصورة نظامية محليًا، فإن البنك ملزم بالحفاظ على نسبة رفع أعلى بنسبة ٥% مع 

األخذ بعين االعتبار األهمية المنهجية.

الجدول ١: ملخص المقارنة بين األصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرفع المالي

الجدول ٢: نموذج اإلفصاح العام لنسبة الرفع المالي



الصفحة ٢١

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

تحليل جودة االئتمان ٢٦.
األدوات المالية حسب المراحل٢٦٫١

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى٣١ مارس ٢٠٢٢

التعرض اإلجمالي
٢١٬٠٤٧   -                         -                      ٢١٬٠٤٧أرصدة لدى البنك المركزي

٨٤٤٬٤٦٩   -                      ٨٤١٬١٠٢٣٬٣٦٧مستحق من البنوك
٧٬٢٤٧٬٣٤٨١٬٨٩٨٬٥٠٦٣٥٢٬٦٣١٩٬٤٩٨٬٤٨٥قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٧٩٬٩١٩٤٬٠٣٠الشامل اآلخر

                      -   
٨٣٬٩٤٩

١٬٦٦٤٬٦٥٨   -                      ١٢٬٠٧٣              ١٬٦٥٢٬٥٨٥استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٨٤٢٬٠٠١١٬٩١٧٬٩٧٦٣٥٢٬٦٣١١٢٬١١٢٬٦٠٨المجموع اإلجمالي للتعرضات  الممولة

١٬١٥٥٬٦٥٠٥٦٠٬٥٩٣٣٠٬٨٧٢١٬٧٤٧٬١١٥عقود الضمانات المالية
٨٢٬٧٠٥٤٣٬٤٢٣٥٠١٢٦٬١٧٨أوراق قبول

١٬٨٨٩٬٧٤٦   -                      ١٬٣٣٢٬٧١٤٥٥٧٬٠٣٢ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٢٬٥٧١٬٠٦٩١٬١٦١٬٠٤٨٣٠٬٩٢٢٣٬٧٦٣٬٠٣٩المجموع اإلجمالي للتعرضات غير الممولة

١٢٬٤١٣٬٠٧٠٣٬٠٧٩٬٠٢٤٣٨٣٬٥٥٣١٥٬٨٧٥٬٦٤٧مجموع التعرض اإلجمالي

انخفاض القيمة
   -                         -                         -                         -                    أرصدة لدى البنك المركزي

٥٬٤٥٢   -                      ٢٬٠٩٣٣٬٣٥٩مستحق من البنوك
٢٢٬٤٢١١٧٦٬٣٥٩٢٩٠٬٤٩٩٤٨٩٬٢٧٩قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٢٬٠٨٧   -                      ١٦٢١٬٩٢٥الشامل اآلخر

٢٬٤٥٠   -                      ٦٨٠                   ١٬٧٧٠استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٢٦٬٤٤٦١٨٢٬٣٢٣٢٩٠٬٤٩٩٤٩٩٬٢٦٨مجموع انخفاض القيمة الممول

١٬٨٧٥١٤٬٢٧١٢٧٬٦٤٣٤٣٬٧٨٩عقود الضمانات المالية
٥٠١٩٥                     ٥٣٩٢أوراق قبول

٨٬٧٣٧   -                      ٣٬٨٨٢٤٬٨٥٥ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٥٬٨١٠١٩٬٢١٨٢٧٬٦٩٣٥٢٬٧٢١مجموع انخفاض القيمة غير الممول

٣٢٬٢٥٦٢٠١٬٥٤١٣١٨٬١٩٢٥٥١٬٩٨٩مجموع انخفاض القيمة

صافي التعرض
٢١٬٠٤٧   -                         -                      ٢١٬٠٤٧أرصدة لدى البنك المركزي

٨٣٩٬٠١٧   -                      ٨٣٩٬٠٠٩٨مستحق من البنوك
٧٬٢٢٤٬٩٢٧١٬٧٢٢٬١٤٧٦٢٬١٣٢٩٬٠٠٩٬٢٠٦قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٧٩٬٧٥٧٢٬١٠٥الشامل اآلخر

                      -   
٨١٬٨٦٢

١٬٦٦٢٬٢٠٨   -                      ١١٬٣٩٣              ١٬٦٥٠٬٨١٥استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٨١٥٬٥٥٥١٬٧٣٥٬٦٥٣٦٢٬١٣٢١١٬٦١٣٬٣٤٠مجموع صافي التعرض الممول

١٬١٥٣٬٧٧٥٥٤٦٬٣٢٢٣٬٢٢٩١٬٧٠٣٬٣٢٦عقود الضمانات المالية
١٢٥٬٩٨٣   -                      ٨٢٬٦٥٢٤٣٬٣٣١أوراق قبول

١٬٨٨١٬٠٠٩   -                      ١٬٣٢٨٬٨٣٢٥٥٢٬١٧٧ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٢٬٥٦٥٬٢٥٩١٬١٤١٬٨٣٠٣٬٢٢٩٣٬٧١٠٬٣١٨مجموع صافي التعرض غير الممول

١٢٬٣٨٠٬٨١٤٢٬٨٧٧٬٤٨٣٦٥٬٣٦١١٥٬٣٢٣٬٦٥٨مجموع صافي التعرض

 انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩

الجدول التالي يوضح التحليل المرحلي للتعرض اإلجمالي، و انخفاض القيمة، و صافي التعرض لألصول المالية التي تم اختبارها ألنخفاض القيمة حسب 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩

المرحلة األولى: ٧٨٫٢٪  من إجمالي التعرض ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ تقع ضمن المرحلة األولى ولم تشهد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشوئها.
المرحلة الثانية: ١٩٫٤٪ من إجمالي التعرض هي ضمن المرحلة الثانية، وقد شهدت زيادة في مخاطر االئتمان منذ نشوئها. وهذه األصول هي الدافع الرئيسي لزيادة مخصصات

المرحلة الثالثة: ٢٫٤٪ من التعرض اإلجمالي هي في المرحلة الثالثة وقد انخفضت قيمتها، بما في ذلك األصول التي تجاوزت موعد استحقاقها واألصول الممنوحة مهلة للسداد.



الصفحة ٢٢

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٦.
األدوات المالية حسب المراحل٢٦٫١

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التعرض اإلجمالي
٢٣٤٬٣٨٧   -                         -                      ٢٣٤٬٣٨٧أرصدة لدى البنك المركزي

٧٧١٬٠٢٣   -                      ٧٦٢٬٨٧٣٨٬١٥٠مستحق من البنوك
٧٬٣٥٤٬٩٣٠١٬٩٤٨٬٩٢٢٣٥٦٬٤٥٦٩٬٦٦٠٬٣٠٨قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٥٨٬٠١٠٤٬٠٧٧الشامل اآلخر

                      -   
٦٢٬٠٨٧

١٬٦٥١٬٨٨٥   -                      ١٣٬١٢٤               ١٬٦٣٨٬٧٦١استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
١٠٬٠٤٨٬٩٦١١٬٩٧٤٬٢٧٣٣٥٦٬٤٥٦١٢٬٣٧٩٬٦٩٠المجموع اإلجمالي للتعرضات  الممولة

١٬٢٠٥٬٢٦٦٥٩٠٬٠٩٧٣٧٬٧٩٨١٬٨٣٣٬١٦١عقود الضمانات المالية
٦١٬٣٦٩٥٠٬٠٠٧٢٨٧١١١٬٦٦٣أوراق قبول

١٬٩٨٧٬٧٥٤   -                      ١٬٣٩٠٬٤٤٣٥٩٧٬٣١١ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٢٬٦٥٧٬٠٧٨١٬٢٣٧٬٤١٥٣٨٬٠٨٥٣٬٩٣٢٬٥٧٨المجموع اإلجمالي للتعرضات غير الممولة

١٢٬٧٠٦٬٠٣٩٣٬٢١١٬٦٨٨٣٩٤٬٥٤١١٦٬٣١٢٬٢٦٨مجموع التعرض اإلجمالي

انخفاض القيمة
١١                          -                         -                      ١١                  أرصدة لدى البنك المركزي

٥٬٨٧٢   -                      ٣٬٦٤٢                 ٢٬٢٣٠مستحق من البنوك
٣٠٬٨٥٤١٥٢٬١١٩٢٨٥٬٩١٨٤٦٨٬٨٩١قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
١٧٧١٬٩٦٨الشامل اآلخر

                      -   
٢٬١٤٥

٢٬٥٠٢   -                       ٧٠٩                    ١٬٧٩٣استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٣٥٬٠٦٥١٥٨٬٤٣٨٢٨٥٬٩١٨٤٧٩٬٤٢١مجموع انخفاض القيمة الممول

٢٬٠٣٣١٥٬٣٩٣٢٩٬٦٠٦٤٧٬٠٣٢عقود الضمانات المالية
١١٠٢٢٩                    ٥١٦٨أوراق قبول

٩٬٠٤٢   -                      ٣٬٧٩٧٥٬٢٤٥ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٥٬٨٨١٢٠٬٧٠٦٢٩٬٧١٦٥٦٬٣٠٣مجموع انخفاض القيمة غير الممول

٤٠٬٩٤٦١٧٩٬١٤٤٣١٥٬٦٣٤٥٣٥٬٧٢٤مجموع انخفاض القيمة

صافي التعرض
٢٣٤٬٣٧٦   -                         -                      ٢٣٤٬٣٧٦أرصدة لدى البنك المركزي

٧٦٥٬١٥١   -                      ٧٦٠٬٦٤٣٤٬٥٠٨مستحق من البنوك
٧٬٣٢٤٬٠٧٦١٬٧٩٦٬٨٠٣٧٠٬٥٣٨٩٬١٩١٬٤١٧قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٥٧٬٨٣٣٢٬١٠٩الشامل اآلخر

                      -   
٥٩٬٩٤٢

١٬٦٤٩٬٣٨٣   -                      ١٬٦٣٦٬٩٦٨١٢٬٤١٥استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
١٠٬٠١٣٬٨٩٦١٬٨١٥٬٨٣٥٧٠٬٥٣٨١١٬٩٠٠٬٢٦٩مجموع صافي التعرض الممول

١٬٢٠٣٬٢٣٣٥٧٤٬٧٠٤٨٬١٩٢١٬٧٨٦٬١٢٩عقود الضمانات المالية
٦١٬٣١٨٤٩٬٩٣٩١٧٧١١١٬٤٣٤أوراق قبول

١٬٩٧٨٬٧١٢   -                      ١٬٣٨٦٬٦٤٦٥٩٢٬٠٦٦ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٢٬٦٥١٬١٩٧١٬٢١٦٬٧٠٩٨٬٣٦٩٣٬٨٧٦٬٢٧٥مجموع صافي التعرض غير الممول

١٢٬٦٦٥٬٠٩٣٣٬٠٣٢٬٥٤٤٧٨٬٩٠٧١٥٬٧٧٦٬٥٤٤مجموع صافي التعرض

المرحلة الثانية: ١٩٫٧٪ من إجمالي التعرض هي ضمن المرحلة الثانية، وقد شهدت زيادة في مخاطر االئتمان منذ نشوئها. وهذه األصول هي الدافع الرئيسي 
لزيادة مخصصات انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩

المرحلة الثالثة: ٢٫٤٪ من التعرض اإلجمالي هي في المرحلة الثالثة وقد انخفضت قيمتها، بما في ذلك األصول التي تجاوزت موعد استحقاقها واألصول الممنوحة 
مهلة للسداد.

الجدول التالي يوضح التحليل المرحلي للتعرض اإلجمالي، و انخفاض القيمة، و صافي التعرض لألصول المالية التي تم اختبارها ألنخفاض القيمة حسب 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩

المرحلة األولى: ٧٧٫٩٪  من إجمالي التعرض ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ تقع ضمن المرحلة األولى ولم تشهد زيادة كبيرة في مخاطر 
االئتمان منذ نشوئها.



الصفحة ٢٣

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٦.

مقارنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ مع معايير البنك المركزي العماني٢٦٫٢

ألف لایر ُعمانيأ.
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
المالية رقم ٩

الفرق

١١٬٩٩٦                          ١١٬٩٩٦                             -                                 
(٩٥٬٤٦٢)                        ٥٥١٬٩٨٩                        ٤٥٦٬٥٢٧                        
%٣٫٧١%٣٫٧١   -                                 
%٠٫٠٠%٠٫٣٨%٠٫٣٨

*مالحظة: تتضمن خسائر اإلنخفاض في القيمة مخصصات غير محدده تم تخصيصها من قبل البنك.
**يتم احتساب نسب القروض المتعثرة على أساس القروض المتعثرة الممولة والتعرضات الممولة.

ب.
ألف لایر ُعماني

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

األصول 
حسب 
المعيار 
الدولي 
للتقارير 
المالية 
رقم ٩

المخصصاتالمبلغ اإلجمالي
 حسب 
معايير 
البنك 

المركزي 
الُعماني

الفوائد 
المجنية 

حسب معايير 
البنك 

المركزي 
الُعماني

المخصصات حسب 
المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم ٩

صافي القيمة الفرق
الدفترية

الفوائد المدرجة 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
المالية رقم ٩

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)(٦)-(٥)+(٤) = (٧)(٦)-(٣) = (٨)(٩)
                                    -                        ٨٬٠٦٣٬٩٣٦                           ٨٨٬٣٠٢                                  ٢٤٬٥١٤                      -           ١١٢٬٨١٦                  ٨٬٠٨٨٬٤٥٠المرحلة ١معيارية

                                    -                        ١٬٣١٢٬٧٦١                         (٩٨٬٩٥٠)                                ١١٣٬٦٤٧                      -             ١٤٬٦٩٧                  ١٬٤٢٦٬٤٠٨المرحلة ٢
                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٩٬٣٧٦٬٦٩٧                         (١٠٬٦٤٨)                                ١٣٨٬١٦١                      -           ١٢٧٬٥١٣                  ٩٬٥١٤٬٨٥٨                        -                                    

                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ١تنويه خاص
                                    -                            ٤٠٨٬٩٨٣                         (٥٥٬٣٩٦)                                  ٦٦٬٤٧٢                     ٩٩          ١٠٬٩٧٧                     ٤٧٥٬٤٥٥المرحلة ٢
                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٤٠٨٬٩٨٣                         (٥٥٬٣٩٦)                                  ٦٦٬٤٧٢                     ٩٩          ١٠٬٩٧٧                     ٤٧٥٬٤٥٥                            -                                    

                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ١دون المعيارية
                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ٢
                                    -                              ١٤٬٥٤٣                                    -                                        ٥٬٥٤١                   ٣٧٥            ٥٬١٦٦                        ٢٠٬٠٨٤المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
١٤٬٥٤٣                                    -                                        ٥٬٥٤١                   ٣٧٥            ٥٬١٦٦                        ٢٠٬٠٨٤                              -                                    

                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ١مشكوك في تحصيلها

                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ٢
                                    -                              ١٤٬٠٤٦                              (٢٥٤)                                     ٩٬٢٦٥                   ٧٤٩            ٨٬٢٦٢                        ٢٣٬٣١١المرحلة ٣

المجموع 
الجزئي

١٤٬٠٤٦                              (٢٥٤)                                     ٩٬٢٦٥                   ٧٤٩            ٨٬٢٦٢                        ٢٣٬٣١١                              -                                    

                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ١خسارة
                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ٢
                                    -                              ٣٦٬٧٧٢                                    -                                   ٣٠٣٬٣٨٦             ٥٠٬٨٠٢        ٢٥٢٬٥٨٤                     ٣٤٠٬١٥٨المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٣٦٬٧٧٢                                    -                                   ٣٠٣٬٣٨٦             ٥٠٬٨٠٢        ٢٥٢٬٥٨٤                     ٣٤٠٬١٥٨                              -                                    

البنود األخرى غير 
المشمولة بموجب تعميم 

البنك المركزي الُعماني 
رقم (ب م ٩٧٧) 

والتعليمات ذات الصلة

                                    -                        ٤٬٣١٦٬٨٧٨                            (٧٬٧٤٢)                                     ٧٬٧٤٢                      -                      -                     ٤٬٣٢٤٬٦٢٠المرحلة ١

                                    -                        ١٬١٥٥٬٧٣٩                         (٢١٬٤٢٢)                                   ٢١٬٤٢٢                      -                      -                     ١٬١٧٧٬١٦١المرحلة ٢
                                    -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٥٬٤٧٢٬٦١٧                         (٢٩٬١٦٤)                                  ٢٩٬١٦٤                      -                      -                     ٥٬٥٠١٬٧٨١                        -                                    

                                    -                      ١٢٬٣٨٠٬٨١٤                           ٨٠٬٥٦٠                                  ٣٢٬٢٥٦                      -           ١١٢٬٨١٦                ١٢٬٤١٣٬٠٧٠المرحلة ١المجموع
                                    -                        ٢٬٨٧٧٬٤٨٣                      (١٧٥٬٧٦٨)                                ٢٠١٬٥٤١                     ٩٩          ٢٥٬٦٧٤                  ٣٬٠٧٩٬٠٢٤المرحلة ٢
                                    -                              ٦٥٬٣٦١                              (٢٥٤)                                ٣١٨٬١٩٢             ٥١٬٩٢٦        ٢٦٦٬٠١٢                     ٣٨٣٬٥٥٣المرحلة ٣
                                    -                      ١٥٬٣٢٣٬٦٥٨                         (٩٥٬٤٦٢)                                ٥٥١٬٩٨٩             ٥٢٬٠٢٥        ٤٠٤٬٥٠٢                ١٥٬٨٧٥٬٦٤٧المجموع

صافي نسبة الديون المتعثرة **

مقارنة بين المخصصات المحتفظ بها وفقا للمعيار الدولية للتقارير المالية رقم ٩ وتلك المطلوبة وفقا لمعايير البنك المركزي الُعماني

إن الجداول التالية هي وفقا لمتطلبات البنك المركزي الُعماني الواردة في  التعميم  رقم (ب م ١١٤٩)

٣١ مارس  ٢٠٢٢- غير مدققة

إجمالي نسبة الديون المتعثرة **
المخصصات المطلوبة بموجب معايير البنك المركزي الُعماني/ المكونة وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩*

تكلفة انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها

خسارة االنخفاض في القيمة المحملة إلى بيان الدخل الشامل المركز الموحد (بالصافي بعد المبالغ المستردة)*



الصفحة ٢٤

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٦.

القروض المعاد هيكلتهاج.

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

تصنيف 
األصول حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير 
المالية رقم ٩

المبلغ 
اإلجمالي

المخصصات 
حسب معايير 

البنك المركزي 
الُعماني

الفوائد المجنية 
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني

المخصصات حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
٩

صافي القيمة الفرق
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

حسب 
المعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم ٩

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)
-(٥)+(٤) = (٧)

(٦)
-(٣) = (٨)

(٦)(٩)

                  -                      -                          -                               -                               -                       -                  -   المرحلة ١مصنفة على أنها منتجة
                  -           ٢١٧٬٠٥٣            (٤٦٬٧٤٥)                   ٥١٬٩٩١                            -                 ٥٬٢٤٦     ٢٦٩٬٠٤٤المرحلة ٢
                  -                      -                          -                               -                               -                       -                  -   المرحلة ٣

                  -           ٢١٧٬٠٥٣            (٤٦٬٧٤٥)                   ٥١٬٩٩١                            -                 ٥٬٢٤٦     ٢٦٩٬٠٤٤المجموع الجزئي

   -                       
                  -                      -                          -                               -                               -                       -                  -   المرحلة ١مصنفة على أنها متعثرة

                  -                      -                          -                               -                               -                       -                  -   المرحلة ٢
                  -              ٢٠٬٣٦٢                       -                      ٩٢٬٥٦٥                      ٩٬٨٧٥            ٨٢٬٦٩٠     ١١٢٬٩٢٧المرحلة ٣

                  -              ٢٠٬٣٦٢                       -                      ٩٢٬٥٦٥                      ٩٬٨٧٥            ٨٢٬٦٩٠     ١١٢٬٩٢٧المجموع الجزئي
   -                       

                  -                      -                          -                               -                               -                       -                  -   المرحلة ١المجموع
                  -           ٢١٧٬٠٥٣            (٤٦٬٧٤٥)                   ٥١٬٩٩١                            -                 ٥٬٢٤٦     ٢٦٩٬٠٤٤المرحلة ٢
                  -              ٢٠٬٣٦٢                       -                      ٩٢٬٥٦٥                      ٩٬٨٧٥            ٨٢٬٦٩٠     ١١٢٬٩٢٧المرحلة ٣
                  -           ٢٣٧٬٤١٥            (٤٦٬٧٤٥)                 ١٤٤٬٥٥٦                      ٩٬٨٧٥            ٨٧٬٩٣٦     ٣٨١٬٩٧١المجموع

* يتضمن المخصص المطلوب وفقا لقواعد البنك المركزي العماني احتياطي القروض المعاد هيكلتها.
**باإلضافة إلى ما سبق، كانت قيمة القرض قيد التسوية للعمالء الذين تم إعادة جدولة تسهيالتهم االئتمانية طبقاً لتعليمات البنك المركزي العماني المتعلقة بجائحة كوفيد- ١٩ بمبلغ ٣٣٩٫١٧٠ 

مليون لایر عماني (ديسمبر ٢٠٢١: ٢٤٩٫٦٢١ مليون لایر عماني) باإلضافة إلى مخصص النخفاض القيمة بمبلغ ١٤٫٦٠٦ مليون لایر عماني ( ديسمبر ٢٠٢١: ١١٫٠٩٤ لایر عماني) 



الصفحة ٢٥

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٦.

مقارنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ مع معايير البنك المركزي العماني٢٦٫٣

ألف لایر ُعمانيأ.
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني
حسب المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم ٩
الفرق

٦٠٬٢١٧                         ٦٠٬٢١٧                                                -                    
(٨٢٬٥٦٩)                                            ٥٣٥٬٧٢٤                       ٤٥٣٬١٥٥            
%٣٫٦٩%٣٫٦٩         -              
%٠٫٠٠%٠٫٧٥%٠٫٧٥

*مالحظة: تتضمن خسائر اإلنخفاض في القيمة مخصصات غير محدده تم تخصيصها من قبل البنك.
**يتم احتساب نسب القروض المتعثرة على أساس القروض المتعثرة الممولة والتعرضات الممولة.

ب.
ألف لایر ُعماني

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

تصنيف 
األصول حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير 
المالية رقم ٩

المخصصات المبلغ اإلجمالي
حسب معايير 

البنك المركزي 
الُعماني

الفوائد 
المجنية 

حسب معايير 
البنك 

المركزي 
الُعماني

المخصصات حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
٩

الفوائد صافي القيمة الدفتريةالفرق
المدرجة 

حسب 
المعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم ٩

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)(٦)-(٥)+(٤) = (٧)(٦)-(٣) = (٨)(٩)
                        -                                                  ٨٬٠٨٣٬١١٦                             ٨١٬٢٢٨                            ٣٣٬٠٨٤                        -                   ١١٤٬٣١٢                            ٨٬١١٦٬٢٠٠المرحلة ١معيارية

                        -                                                  ١٬٣٩٥٬٥٠٩                           (٧٧٬٣٤٨)                             ٩٢٬٢٥٢                        -                     ١٤٬٩٠٤                            ١٬٤٨٧٬٧٦١المرحلة ٢

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                              -   المرحلة ٣

                        -                                                  ٩٬٤٧٨٬٦٢٥                               ٣٬٨٨٠                          ١٢٥٬٣٣٦                        -                   ١٢٩٬٢١٦                            ٩٬٦٠٣٬٩٦١المجموع الجزئي

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ١تنويه خاص

                        -                                                     ٤٠٥٬٦٤٢                           (٥٥٬٢٣٤)                            ٦٣٬٧٩٤                        -                       ٨٬٥٦٠                            ٤٦٩٬٤٣٦المرحلة ٢

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ٣

                        -                                                     ٤٠٥٬٦٤٢                           (٥٥٬٢٣٤)                            ٦٣٬٧٩٤                        -                       ٨٬٥٦٠                            ٤٦٩٬٤٣٦المجموع الجزئي

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ١دون المعيارية

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ٢

                        -                                                        ٢٦٬٨٦٤                                     (١)                               ٨٬٦٦١                     ٤٤٨                     ٨٬٢١٢                              ٣٥٬٥٢٥المرحلة ٣

                        -                                                        ٢٦٬٨٦٤                                     (١)                               ٨٬٦٦١                     ٤٤٨                     ٨٬٢١٢                              ٣٥٬٥٢٥المجموع الجزئي

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ١مشكوك في تحصيلها

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ٢

                        -                                                        ٢٠٬٧٦٥                                (٢٥٤)                             ١٣٬٢٦٠                  ١٬٠٥٥                  ١١٬٩٥١                              ٣٤٬٠٢٥المرحلة ٣

                        -                                                        ٢٠٬٧٦٥                                (٢٥٤)                             ١٣٬٢٦٠                  ١٬٠٥٥                  ١١٬٩٥١                              ٣٤٬٠٢٥المجموع الجزئي

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ١خسارة

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ٢

                        -                                                              ٣١٬٢٧٨                                      -                             ٢٩٣٬٧١٣               ٤٦٬١٢٨                ٢٤٧٬٥٨٥                            ٣٢٤٬٩٩١المرحلة ٣

                        -                                                              ٣١٬٢٧٨                                      -                             ٢٩٣٬٧١٣               ٤٦٬١٢٨                ٢٤٧٬٥٨٥                            ٣٢٤٬٩٩١المجموع الجزئي

البنود األخرى غير المشمولة 
بموجب تعميم البنك 

المركزي الُعماني رقم (ب م 
٩٧٧) والتعليمات ذات الصلة

                        -                                                  ٤٬٥٨١٬٩٧٧                             (٧٬٨٦٢)                               ٧٬٨٦٢                        -                              -                           ٤٬٥٨٩٬٨٣٩المرحلة ١

                        -                                                  ١٬٢٣١٬٣٩٣                           (٢٣٬٠٩٨)                             ٢٣٬٠٩٨                        -                              -                           ١٬٢٥٤٬٤٩١المرحلة ٢

                                                              -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ٣

                        -                                                  ٥٬٨١٣٬٣٧٠                           (٣٠٬٩٦٠)                             ٣٠٬٩٦٠                        -                              -                            ٥٬٨٤٤٬٣٣٠المجموع الجزئي

                        -                                                ١٢٬٦٦٥٬٠٩٣                             ٧٣٬٣٦٦                            ٤٠٬٩٤٦                        -                   ١١٤٬٣١٢                      ١٢٬٧٠٦٬٠٣٩المرحلة ١المجموع

                        -                                                  ٣٬٠٣٢٬٥٤٤                        (١٥٥٬٦٨٠)                          ١٧٩٬١٤٤                        -                     ٢٣٬٤٦٤                        ٣٬٢١١٬٦٨٨المرحلة ٢

                        -                                                        ٧٨٬٩٠٧                                (٢٥٥)                          ٣١٥٬٦٣٤               ٤٧٬٦٣١                ٢٦٧٬٧٤٨                            ٣٩٤٬٥٤١المرحلة ٣

                        -                                                ١٥٬٧٧٦٬٥٤٤                           (٨٢٬٥٦٩)                          ٥٣٥٬٧٢٤               ٤٧٬٦٣١                ٤٠٥٬٥٢٤                      ١٦٬٣١٢٬٢٦٨المجموع

صافي نسبة الديون المتعثرة **

مقارنة بين المخصصات المحتفظ بها وفقا للمعيار الدولية للتقارير المالية رقم ٩ وتلك المطلوبة وفقا لمعايير البنك المركزي الُعماني

إن الجداول التالية هي وفقا لمتطلبات البنك المركزي الُعماني الواردة في  التعميم  رقم (ب م ١١٤٩)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)

المخصصات المطلوبة بموجب معايير البنك المركزي الُعماني/ المكونة وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩*
إجمالي نسبة الديون المتعثرة **

تكلفة انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها

خسارة االنخفاض في القيمة المحملة إلى بيان الدخل الشامل المركز الموحد (بالصافي بعد المبالغ المستردة)*



الصفحة ٢٦

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٦.

القروض المعاد هيكلتهاج.

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

تصنيف 
األصول حسب 
المعيار الدولي 
للتقارير المالية 

رقم ٩

المخصصات حسب معايير المبلغ اإلجمالي
البنك المركزي الُعماني

الفوائد المجنية حسب معايير البنك 
المركزي الُعماني

المخصصات حسب المعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم ٩

الفوائد صافي القيمة الدفتريةالفرق
المدرجة 

حسب 
المعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم ٩

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)(٦)-(٥)+(٤) = (٧)(٦)-(٣) = (٨)(٩)

-------المرحلة ١مصنفة على أنها منتجة

-١٩٥٬٨٤٧(٤٦٬٥٠٤)٥١٬٥٣٩-٢٤٧٬٣٨٦٥٬٠٣٥المرحلة ٢

-------المرحلة ٣

-١٩٥٬٨٤٧(٤٦٬٥٠٤)٥١٬٥٣٩-٢٤٧٬٣٨٦٥٬٠٣٥المجموع الجزئي

-

-------المرحلة ١مصنفة على أنها متعثرة

-------المرحلة ٢

-٢٠٬٨٣٩-١١٣٬٣١٢٨٣٬٢٧٢٩٬٢٠١٩٢٬٤٧٣المرحلة ٣

-٢٠٬٨٣٩-١١٣٬٣١٢٨٣٬٢٧٢٩٬٢٠١٩٢٬٤٧٣المجموع الجزئي

-

-------المرحلة ١المجموع

-١٩٥٬٨٤٧(٤٦٬٥٠٤)٥١٬٥٣٩-٢٤٧٬٣٨٦٥٬٠٣٥المرحلة ٢

-٢٠٬٨٣٩-١١٣٬٣١٢٨٣٬٢٧٢٩٬٢٠١٩٢٬٤٧٣المرحلة ٣

-٢١٦٬٦٨٦(٤٦٬٥٠٤)٣٦٠٬٦٩٨٨٨٬٣٠٧٩٬٢٠١١٤٤٬٠١٢المجموع



الصفحة ٢٧

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

معلومات القيمة العادلة ٢٧.

ألف لایر ُعماني

 كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

مصنف بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

الخسائر

مصنف بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل 

إجمالي القيمة التكلفة المهلكة اآلخر
 المستوىالقيمة العادلةالدفترية

٨٣٥٬٢٠٩٨٣٥٬٢٠٩٨٣٥٬٢٠٩٣--نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
٤٣٬٥٢٩٧٩٥٬٤٨٨٨٣٩٬٠١٧٨٤٤٬٠٢٥٢٬٣-مستحق من البنوك

٩٬٠٠٩٬٢٠٦٩٬٠٠٩٬٢٠٦٩٬١٤٩٬٨٣٤٣--مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي
١٩٬٢٥٥١٦٧٬١٢٨١٬٦٦٢٬٢٠٨١٬٨٤٨٬٥٩١١٬٨٨٢٬٢٢٩١٬٢٬٣استثمارات في أوراق مالية

٢٤٬٢٨٠٢٤٬٢٨٠٢--٢٤٬٢٨٠القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
٤٣٬٥٣٥٢١٠٬٦٥٧١٢٬٣٠٢٬١١١١٢٬٥٥٦٬٣٠٣١٢٬٧٣٥٬٥٧٧

٩٣١٬٠١٣٩٣١٬٠١٣٩٣٥٬٠٣٦٣--ودائع من البنوك

ودائع العمالء بما في ذلك الودائع اإلسالمية للعمالء
--٨٬٨٥٣٬٢٧٤٨٬٨٥٣٬٢٧٤٨٬٩٠٠٬٢٩٤

٣
٩١٬٧٦٩٩١٬٧٦٩٩١٬٧٦٩١--صكوك

٣٨٥٬٧٤٧٣٨٥٬٧٤٧٤٢٠٬٨٠٧١--سندات يورو متوسطة األجل
٣-----التزامات ثانوية

١٤٬٦٧٩١٤٬٦٧٩٢--١٤٬٦٧٩القيمة العادلة السالبة للمشتقات
١٠٬٢٦١٬٨٠٣١٠٬٢٧٦٬٤٨٢١٠٬٣٦٢٬٥٨٥-١٤٬٦٧٩

ألف لایر ُعماني

 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مصنف بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

الخسائر

مصنف بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل 

إجمالي القيمة التكلفة المهلكة اآلخر
 المستوىالقيمة العادلةالدفترية

١٬٠٤٧٬٢٢٤١٬٠٤٧٬٢٢٤١٬٠٤٧٬٢٢٤٣--نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
٤٣٬٧٧٢٧٢١٬٣٧٩٧٦٥٬١٥١٧٦٩٬٠٦٠٢٬٣-مستحق من البنوك

٩٬١٩١٬٤١٧٩٬١٩١٬٤١٧٩٬٣٣٤٬٤٦٨٣--مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي
١٧٬٥٩٧١٤٤٬٥١٦١٬٦٤٩٬٣٨٣١٬٨١١٬٤٩٦١٬٨٤٥٬٨٥٧١٬٢٬٣استثمارات في أوراق مالية

٢١٬٨١٣٢١٬٨١٣٢--٢١٬٨١٣القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
٣٩٬٤١٠١٨٨٬٢٨٨١٢٬٦٠٩٬٤٠٣١٢٬٨٣٧٬١٠١١٣٬٠١٨٬٤٢٢

١٬٢١٨٬٤٦٥١٬٢١٨٬٤٦٥١٬٢٢١٬١٧٧٣--ودائع من البنوك
٨٬٧٧٤٬٦٠٦٨٬٧٧٤٬٦٠٦٨٬٨٢٢٬٢٢٣٣--ودائع العمالء بما في ذلك الودائع اإلسالمية للعمالء

٩٠٬٦٠٠٩٠٬٦٠٠٩٠٬٦٠٠١--صكوك
٣٩٠٬٣٧٩٣٩٠٬٣٧٩٤٢٩٬٦٩٨١--سندات يورو متوسطة األجل

١٥٬٨٩٦١٥٬٨٩٦--١٥٬٨٩٦القيمة العادلة السالبة للمشتقات
٢

١٠٬٤٧٤٬٠٥٠١٠٬٤٨٩٬٩٤٦١٠٬٥٧٩٬٥٩٤-١٥٬٨٩٦

بناء علــى منهجيــة التقييــم الموضحــة أدنــاه اعتبــر كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة أن القيــم العادلــة لكافــة األدوات الماليــة داخــل وخــارج الميزانيــة العموميــة  كمــا فــي تاريــخ التقريــر ال تختلــف 
جوهريــا عن قيمتها الدفترية:



الصفحة ٢٨

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

معلومات القيمة العادلة (تابع)٢٧.

ألف لایر ُعماني

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

األصول
٢٤٬٢٨٠-٢٤٬٢٨٠-مشتقات

٤٣٬٥٢٩-٤٣٬٥٢٩-مستحق من البنوك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
١٥٬٧٩٧١٩٬٢٥٥-٣٬٤٥٨

 حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

١٬٣٧٩٨٥٬٢٦٦-٨٣٬٨٨٧

١٬٩٨٥٨١٬٨٦٢-٧٩٬٨٧٧الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١٦٧٬٢٢٢٦٧٬٨٠٩١٩٬١٦١٢٥٤٬١٩٢إجمالي األصول

االلتزامات
١٤٬٦٧٩-١٤٬٦٧٩-مشتقات

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

األصول
٢١٬٨١٣-٢١٬٨١٣-مشتقات

مستحق من البنوك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
-٤٣٬٧٧٢-٤٣٬٧٧٢

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
اآلخر

١٤٬٥٧٨١٧٬٥٩٧-٣٬٠١٩

١٬٣٧٩٨٤٬٥٧٤-٨٣٬١٩٥حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٢٬٠٠٠٥٩٬٩٤٢-٥٧٬٩٤٢

١٤٤٬١٥٦٦٥٬٥٨٥١٧٬٩٥٧٢٢٧٬٦٩٨إجمالي األصول
االلتزامات
١٥٬٨٩٦-١٥٬٨٩٦-مشتقات

يوضح الجدول التالي حركة استثمارات المجموعة من المستوى ٣:
ألف لایر ُعماني

 كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢
حقوق المساهمين 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
اآلخر

الدين بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

حقوق المساهمين بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة

اإلجمالي

١٬٣٧٩٢٬٠٠٠١٤٬٥٧٨١٧٬٩٥٧في ١ يناير ٢٠٢١
١٥١٥--أرباح محققة عند البيع

(١٠٣)(٩٤)(١١)٢ربح/ (خسارة) من التغير في القيمة العادلة
١٬٣١٤١٬٣١٤--إضافات

(١٥)(١٥)--استبعادات ومستردات
١-١-الفائدة المستحقة

(٧)-(٧)-انخفاض قيمة االستثمارات
٢-٢-اإلهالك

(٣)(١)-(٢)فروق صرف العملة األجنبية
١٬٣٧٩١٬٩٨٥١٥٬٧٩٧١٩٬١٦١

ألف لایر ُعماني

 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

حقوق المساهمين 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
الدين بالقيمة العادلة من اآلخر

خالل الدخل الشامل اآلخر

حقوق المساهمين بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة

اإلجمالي

٢٬٢٥٧٢٬٩٤٠١٠٬٤٩٩١٥٬٦٩٦في ١ يناير ٢٠٢٠
٢٣٩٢٣٩--أرباح محققة عند البيع

(١٬٢١٩)١٬٣٤٢(١٬٦٩١)(٨٧٠)ربح/ (خسارة) من التغير في القيمة العادلة

٣٬١٨٢٣٬١٨٢--إضافات

(٤٠٩)(٣٧٨)(٣١)-استبعادات ومستردات

(٣٠٤)(٣٠٤)--إلغاء االعتراف بالشركة التابعة

(٥١)-(٥١)-الفائدة المستحقة

٨٢٨-٨٢٨-انخفاض قيمة االستثمارات
٥-٥-اإلهالك

(١٠)(٢)-(٨)فروق صرف العملة األجنبية
١٬٣٧٩٢٬٠٠٠١٤٬٥٧٨١٧٬٩٥٧

 يعرض الجدول التالي أصول المجموعة و التزاماتها المقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ اعداد التقارير



الصفحة ٢٩

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

معلومات القيمة العادلة (تابع)٢٧.

أرقام المقارنة٢٨.
تم إعادة تصنيف/ تجميع بعض األرقام المقابلة للعام ٢٠٢١ و ذلك بغرض موافقة طريقة عرض األرقام للسنة الحالية.  إعادة التصنيف/ التجميع لهذا 

الغرض لم تؤثر على مبالغ األرباح او حقوق المساهمين المعترف بها في فترات سابقة.

ال توجد تحويالت لألوراق المالية بين المستويات ١ و ٢ و ٣ خالل الفترة. عالوة على ذلك ، ال يوجد تغيير في األساليب المستخدمة للتقييم العادل 
لألوراق المالية من المستوى ٣ خالل الفترة.

اعتبارا من ٣١ مارس ٢٠٢٢، تم تقييم ٤٠% (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٤٣%) من أسهم  حقــوق المســاهمين مــن المســتوى ٣ علــى أســاس 
التقييــم العــادل الــذي تــم تنفيــذه وفقا لطرق التقييم المناسبة استنادا إلى نهج الدخل (خصم التدفقات النقدية) و نهج السوق (باســتخدام 

األســعار أو غيرهــا مــن المعلومــات ذات الصلــة الناتجــة عــن معامــالت الســوق لكيانــات متطابقــة أو متشــابهة)، أو  أو نهــج التكلفــة أو مزيــج 
منهــا. تســتخدم المدخــالت غيــر القابلــة للمالحظــة لقيــاس القيمــة العادلــة إلــى الحــد الــذي ال تتوفــر فيــه مدخــالت قابلــة للمالحظــة ذات 

عالقــة، وذلــك باســتخدام أفضــل المعلومــات المتاحــة فــي هــذه الظــروف. وهــذه قــد تتضمــن البيانــات الخاصــة بالبنــوك وتراعــي جميــع 
المعلومــات حــول افتراضــات المشــاركين فــي الســوق والمتوفــرة بشــكل معقــول.

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢م، تم تقييم ٦٠% ( ٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٥٧%) من  أســهم حقــوق المســاهمين مــن المســتوى ٣  علــى أســاس 
أحــدث قوائــم حســابات رأس المــال المتاحــة للشــركات المســتثمر فيهــا والمســتلمة مــن مــدراء الصناديــق المســتقلين فــي ٣١ مارس 

٢٠٢١م او في  تاريــخ الحــق وتــم تعديلهــا وفقــا للتدفقــات النقديــة الالحقــة حتــى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م  أو علــى أســاس صافــي قيــم األصــول 
المســتلمة مــن مــدراء الصناديــق المســتقلين فــي ٣١ مارس ٢٠٢١م أو في تاريخ الحق.

تــم تقييــم اســتثمارات الديــون علــى أســاس القيمــة العادلــة. يســتند التقييــم إلــى معــدل (العائــد) للخصــم المعــدل وفقــا للمخاطــر مــع 
األخــذ فــي االعتبــار مجموعــة معقولــة مــن التقديــرات. مــن شــأن االنخفــاض الجوهــري فــي جــودة االئتمــان أن يــؤدي إلــى انخفــاض 
القيمــة العادلــة مــع زيــادة جوهريــة فــي الهامــش أعلــى مــن المعــدل الخالــي مــن المخاطــر والعكــس بالعكــس. تحتفــظ المجموعــة 

بمخصصــات كافيــة علــى االســتثمارات المذكــورة أعــاله اعتبــارا من تاريخ التقرير.


