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صفحة - ١

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
غير مدققةمدققةغير مدققة

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفإيضاح

األصول 
٩٥١٬٨٥٠١٬٠٤٧٬٢٢٤٨٤٣٬٣٦٨النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

٣٧٩٤٬٧٦١٧٦٥٬١٥١٧٧٤٬٧٨٩المستحق من البنوك
٤٧٬٥٧٦٬٤٨٦٧٬٨٣٠٬٣٩٨٧٬٨٩٧٬٢٨٨القروض والسلف

٤١٬٤٢٥٬٦٤٨١٬٣٦١٬٠١٩١٬٣٤٠٬٥٧٦مدينو التمويل اإلسالمي
٥١٬٨١٣٬٤٠١١٬٨١١٬٤٩٦١٬٧٣٢٬٣٧١إستثمارات األوراق المالية

                      -٦٨٬٧٨٩٨٬٢٦٦إستثمار في شركات زميلة 
٧٢١٩٬٣٤٠١٧٤٬٧٩٧٢٣١٬٤٥٥األصول األخرى

٦٨٬٠٠٤٧٤٬١٨٧٦٦٬٥١٦ممتلكات ومعدات و برامج
١٢٬٨٥٨٬٢٧٩١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٨٨٦٬٣٦٣إجمالي االصول

االلتزامات وحقوق المساهمين 
االلتزامات

٨١٬٠٠١٬٥٦٥١٬٢١٨٬٤٦٥١٬١٨٥٬٥٩٤ودائع من البنوك
٩٧٬٦٢٠٬٦٨٩٧٬٦٠٤٬٠٥١٧٬٥١٨٬١٦٢ودائع الزبائن

٩١٬٢١٣٬٢٧٠١٬١٧٠٬٥٥٥١٬١٥١٬٥٤٢ودائع زبائن الصيرفة اإلسالمية
٤٥٬٨٧٦٩٠٬٦٠٠٩٠٬٥٩٤صكوك

٣٩٠٬٣٧٩٣٩٠٬٣٧٩٣٩٠٬٤٥٣أدوات دين أوروبية متوسطة األجل

١٠٤٢٠٬٦٩١٣٩٤٬٧١٣٤٥٢٬٦٥٩االلتزامات األخرى 
٣٨٬١٨٥٥٢٬٩٣١٣٦٬٦٨٠الضرائب

٦٬٦٠٠                      -                      -االلتزامات الثانوية
١٠٬٧٣٠٬٦٥٥١٠٬٩٢١٬٦٩٤١٠٬٨٣٢٬٢٨٤إجمالي 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 

(٤٨)                      -                      -إحتياطي تحوط التدفقات النقدية
(٢٬٨٣٢)٢٬٨٥٥(٧٬٩٩٢)التغييرات التراكمية في القيمة العادلة

(٢٬١٦١)(٢٬٤٩٨)(٣٬٠٦٥)إحتياطي صرف العملة األجنبية
٢٬٣٤٠٢٬٣٤٦٢٬٣٤٧إحتياطي إنخفاض القيمة/ إحتياطي القروض المعاد هيكلتها 

٥٦٥٬١٧٥٥٩٤٬٨٤٧٥١٤٬٣١٠األرباح المحتجزة
١٬٩٩٧٬٦٢٤٢٬٠٢٠٬٨٤٤١٬٩٢٤٬٠٧٩إجمالي حقوق المساهمين المنسوب إلى حاملي األسهم

١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة - المستوى األول
٢٬١٢٧٬٦٢٤٢٬١٥٠٬٨٤٤٢٬٠٥٤٬٠٧٩إجمالي حقوق المساهمين

١٢٬٨٥٨٬٢٧٩١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٨٨٦٬٣٦٣إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
٠٫٥٣٢٠٫٥٦٥٠٫٥٣٨صافي األصول للسهم الواحد (ر.ع)

١٢١٬٧٦٦٬٢٥٧١٬٨٣٣٬١٦١١٬٨١٩٬٣٩٨االلتزامات العرضية و االرتباطات
اعتمد مجلس ادارة البنك هذه البيانات المالية بتاريخ ٢٦ يوليو 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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفإيضاح
١٣٢٢٢٬٥٩٤٢٢١٬٣٣٦١١٣٬١٠٦١١٢٬٣٧٥إيرادات الفوائد

(٣٦٬١٤٨)(٣٨٬٠٨٠)(٦٩٬٨٢٥)(٧٤٬٣٩٧)١٤مصروفات الفوائد 
١٤٨٬١٩٧١٥١٬٥١١٧٥٬٠٢٦٧٦٬٢٢٧صافي إيرادات الفوائد

١٣٤٠٬٩١٣٣٧٬٧١٥٢٠٬٧١٣١٩٬٤٠١إيرادات من التمويل اإلسالمي/استثمارات
(١٠٬٩٢٨)(١١٬٥٧٠)(٢٠٬٧٨٧)(٢٢٬٨٥٨)١٤التوزيع على المودعين 

١٨٬٠٥٥١٦٬٩٢٨٩٬١٤٣٨٬٤٧٣صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
١٦٦٬٢٥٢١٦٨٬٤٣٩٨٤٬١٦٩٨٤٬٧٠٠صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل االسالمي

١٥٥٤٬٥١٦٥٣٬٦٢٠٢٧٬٤٩٨٢٥٬٧٢١إيرادات عموالت و رسوم (بالصافي) 
١٦٢٦٬٩٢٥٢١٬٠٧٦١٦٬٩٢٩١١٬٣٠٠إيرادات تشغيل أخرى
٢٤٧٬٦٩٣٢٤٣٬١٣٥١٢٨٬٥٩٦١٢١٬٧٢١إيرادات التشغيل 

مصروفات التشغيل
(٤٣٬٨٤٢)(٤٧٬٤٣٧)(٨٦٬٤٢٩)(٩٤٬٠٢٦)مصروفات تشغيل أخرى 

(٤٬١٦٣)(٤٬٣٢٢)(٨٬٦٨٦)(٨٬٦٧٩)استهالك 
(١٠٢٬٧٠٥)(٩٥٬١١٥)(٥١٬٧٥٩)(٤٨٬٠٠٥)

                -              ١٧٥                       -٦٧١٠حصة في نتائج شركات زميلة
(١٧٬٢٤٥)(١٦٬٤٠٣)(٣٥٬٣٢٨)(٢٨٬٣٩٩)١٧صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة

(١٣٠٬٣٩٤)(١٣٠٬٤٤٣)(٦٧٬٩٨٧)(٦٥٬٢٥٠)
١١٧٬٢٩٩١١٢٬٦٩٢٦٠٬٦٠٩٥٦٬٤٧١الربح قبل الضريبة

(٨٬٩٧١)(٩٬٦١٥)(١٨٬٠٤٧)(١٨٬٠٤٢)مصروف الضريبة 
٩٩٬٢٥٧٩٤٬٦٤٥٥٠٬٩٩٤٤٧٬٥٠٠ربح الفترة

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

الخسارة في فترات الحقة، بعد خصم الضرائب:
١٥(٤٢٥)٢٤٦(٥٦٧)تحويل عمالت أجنبية إلستثمارات بشركات أجنبية

التغير في القيمة العادلة على إستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل 
(١٥٥)(٣٬٢٨٦)(٦٩٩)(٥٬٤٠٩)الدخل الشامل اآلخر

                -٣٥                       -                          ٤٠حصة في الدخل الشامل االخر لشركات زميلة
٩٢               -                        ٩٢                        -التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

(٥٬٩٣٦)(٣٦١)(٣٬٦٧٦)(٤٨)
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 

٢٬٢٣٠(٦٬٦٥٦)٩٥٠(٥٬٧٤٢)إستثمارات حقوق المساهمين
(٥٬٧٤٢)٢٬٢٣٠(٦٬٦٥٦)٩٥٠

٢٬١٨٢(١٠٬٣٣٢)٥٨٩(١١٬٦٧٨)دخل شامل اخر (مصروف) للفترة
٨٧٬٥٧٩٩٥٬٢٣٤٤٠٬٦٦٢٤٩٬٦٨٢إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة منسوب إلى
٨٧٬٥٧٩٩٥٬٢٣٤٤٠٬٦٦٢٤٩٬٦٨٢مساهمي الشركة األم 

ربح منسوب إلى
٩٩٬٢٥٧٩٤٬٦٤٥٥٠٬٩٩٤٤٧٬٥٠٠مساهمي الشركة األم 

ربحية السهم الواحد: (ر.ع.)
١٨٠٫٠٢٥٠٫٠٢٤٠٫٠١٣٠٫٠١٢األساسية 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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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 

٩٩٬٢٥٧                  -٩٩٬٢٥٧٩٩٬٢٥٧                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -ربح الفترة
(١١٬٦٧٨)                  -(١١٬٦٧٨)                  -                  -(٥٦٧)(١١٬١١١)                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -دخل (مصروف) شامل آخر

٨٧٬٥٧٩                  -٩٩٬٢٥٧٨٧٬٥٧٩                  -(٥٦٧)(١١٬١١١)                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -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 
                  -                  -                  -٦(٦)                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -االرباح المحتجزة

فوائد مدفوعة على رأس المال الدائم من المستوى 
            (٣٬٥٦٥)                  -            (٣٬٥٦٥)(٣٬٥٦٥)٠                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -األول

٢٬٣٤٠٥٦٥٬١٧٥١٬٩٩٧٬٦٢٤١٣٠٬٠٠٠٢٬١٢٧٬٦٢٤(٣٬٠٦٥)(٧٬٩٩٢)                  -                  -٣٧٥٬٣٢٠٥٣١٬٥٣٥٤١٠٬٢٥٨١١٩٬١٤٩٤٬٩٠٤الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

 احتياطي إعادة  االحتياطي العام(غير مدقق) 
التقييم

احتياطي 
انخفاض القيمة / 

احتياطي 
المعاد القروض

 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
٩٤٬٦٤٥                  -٩٤٬٦٤٥٩٤٬٦٤٥                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 - ربح الفترة

٥٨٩                  -٥٨٩                  -                  -٢٥١٢٤٦                   ٩٢                  -                 -                 -                 -                 -                 - دخل (مصروف) شامل آخر

٩٥٬٢٣٤                  -٩٤٬٦٤٥٩٥٬٢٣٤                  -٢٥١٢٤٦                   ٩٢                  -                 -                 -                 -                 -                 - إجمالي الدخل (مصروف) الشامل
تحويل ضمن حقوق المساهمين عند استبعاد إستثمارات 

حقوق المساهمين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
                  -                  -                  -(٦٠٠)                  -                  -٦٠٠                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -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 

                  -                  -                  -٩(٩)                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -المعاد هيكلتها

             (٣٬٥٦٥)             (٣٬٥٦٥)(٣٬٥٦٥)                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -فوائد مدفوعة على رأس المال الدائم من المستوى األول
٢٬٣٤٧٥١٤٬٣١٠١٬٩٢٤٬٠٧٩١٣٠٬٠٠٠٢٬٠٥٤٬٠٧٩(٢٬١٦١)(٢٬٨٣٢)(٤٨)٣٥٧٬٤٤٨٥٣١٬٥٣٥٣٩٧٬١٦٨١٠٨٬٣١٨٤٬٩٠٤١٣٬٠٩٠الرصيد في ٣٠ يونيو 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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

غير  مدققةغير  مدققة
٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالف

انشطة التشغيل 
١١٧٬٢٩٩١١٢٬٦٩٢ربح الفترة قبل الضريبة
التعديالت للبنود التالية:

٨٬٦٧٩٨٬٦٨٦استهالك 
٢٨٬٣٩٩٣٥٬٣٢٨صافي انخفاض قيمة األصول المالية 

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

(١٬٥٩١)(٨٬٤١٠)(ربح) / خسارة في اإلستثمارات
(٢٬١٦٣)(٣٬٥٩٩)إيرادات توزيعات أرباح 

١٤١٬٦٥٨١٥٢٬٩٣٢ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

(٢٠٬٨٤٥)(٤٬٥١٠)المستحق من البنوك
(٢١٧٬٩٣٥)٢٢٥٬١٣٦القروض والسلف

(٩٤٬٩٣١)(٧٠٬٤٨٥)مدينويات تمويل إسالمي
٩٠٬٦٨١(٤٥٬٣٤٧)األصول األخرى

١٣٤٬٧٧٣(٢١٤٬٣١٨)الودائع من البنوك
١٦٬٦٣٨٨٩٬٤٢٥ودائع العمالء

٤٢٬٧١٥١٢١٬٧٧٤ودائع العمالء اإلسالمية
٣٠٬١٥٦٨٬٦٢٤التزامات أخرى

١٢١٬٦٤٣٢٦٤٬٤٩٨النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(٢٩٬٧٠٨)(٣٢٬٥٠١)ضريبة الدخل المدفوعة

٨٩٬١٤٢٢٣٤٬٧٩٠صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل 

أنشطة االستثمار
                        -٢٢٧توزيعات أرباح من شركة زميلة

٣٬٥٩٩٢٬١٦٣إيرادات توزيعات أرباح
(٩٧٬٩٥٢)(١٠٩٬٨٩٣)شراء إستثمارات

٣١٬٤٦٩٥٢٬٢٣٤متحصالت من بيع استثمارات
(٣٬٧٩٣)(٢٬٤٩٦)صافي الحركة في الممتلكات و المعدات

(٤٧٬٣٤٨)(٧٧٬٠٩٤)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 

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

                        -(٤٤٬٦٠٨)سداد صكوك
(٣٬٥٦٥)(٣٬٥٦٥)فوائد على رأس المال الدائم من المستوى األول

(٦٬٥٤٥)                         -قرض ثانوي مسدد

(٩١٬٣٤٨)(١٥٥٬٤٠٧)صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

٩٦٬٠٩٤(١٤٣٬٣٥٩)صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
١٬٣٩٥٬٤٥٠١٬٢٠٢٬٠٧٨النقد وما يماثل النقد في ١ يناير

١٬٢٥٢٬٠٩١١٬٢٩٨٬١٧٢النقد وما يماثل النقد في ٣٠ يونيو

النقد وما يماثل النقد يضم كل من االتي
٩٥١٬٣٣٩٨٤٢٬٨٦٨نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

٥١٤٬٤٦٦٥١٥٬٧٨٢أذون الخزانة 
٣٦٨٬٨٧٠٤٣٧٬٩٨٠المستحق من البنوك 

(٤٩٨٬٤٥٨)(٥٨٢٬٥٨٤)ودائع من البنوك
١٬٢٥٢٬٠٩١١٬٢٩٨٬١٧٢

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



صفحة - ٥

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، كان لدى نافذة ميثاق ٢٤ فرعاً ( يونيو ٢٠٢١- ٢٤ فرعا) في سلطنة ُعمان.

أساس االعداد و سياسات المحاسبة٢.
أساس االعداد٢٫١

 لقد تم اعداد البيانات المالية المرحلية المركزة للبنك  لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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 ٣٠ يونيو 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 (٣٠ يونيو 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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ يعمل البنك في ٦ دول (٢٠٢١م: ٦ دول) و بلغ عدد موظفيها ٣٬٨٩٨ موظفا ( ٣٠ يونيو ٢٠٢١: ٣٬٨٤٨ موظفا)



صفحة - ٦

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

المستحق من البنوك٣.

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

بالتكلفة المهلكة/ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٦٤٬٦٦١٨٣٬٢٤٩٩١٬٤١٤أرصدة لدى بنوك أخرى

٤٥٤٬٩١١٤٤٧٬٧٥٤٥٢٤٬٩١٠إيداعات بين البنوك
٢٧٩٬٨٧٢٢٤٠٬٠٢٠١٦٢٬١٥٦قروض لبنوك

٧٩٩٬٤٤٤٧٧١٬٠٢٣٧٧٨٬٤٨٠
(٣٬٦٩١)(٥٬٨٧٢)(٤٬٦٨٣)يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة 

٧٩٤٬٧٦١٧٦٥٬١٥١٧٧٤٬٧٨٩

القروض والسلف / مدينو التمويل اإلسالمي٤.

القروض والسلف - التقليدية
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٣٬٧٢٦٬٥١٢٣٬٩٠٦٬٩٥١٣٬٩٨١٬٢٤٧قروض الشركات
٣٢٠٬٤٢٣٣١٨٬٧٥٦٣٠٥٬٦٨٧السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان

٤٠٩٬٠٣٤٤٤٢٬٩٦٢٤٤٠٬٤٣٦القروض مقابل إيصاالت أمانة/ سلفيات أخرى
١٠١٬٩٣٦١١٠٬٩٢٩١١٤٬٧٧٦أوراق تجارية مشتراة ومخصومة 

٣٬٤٧٩٬٩٩٢٣٬٤٧٥٬٧٥٦٣٬٤٦٥٬٣٤٢القروض الشخصية و قروض االسكان
٨٬٠٣٧٬٨٩٧٨٬٢٥٥٬٣٥٤٨٬٣٠٧٬٤٨٨

(٤١٠٬٢٠٠)(٤٢٤٬٩٥٦)(٤٦١٬٤١١)مخصص خسائر إنخفاض القيمة
٧٬٥٧٦٬٤٨٦٧٬٨٣٠٬٣٩٨٧٬٨٩٧٬٢٨٨

مدينو التمويل اإلسالمي
غير مدققةمدققة غير مدققة

 ٣١ ديسمبر  ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
 ٣٠ يونيو ٢٠٢١٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٥٠٧٬٠٩٤٤٩٩٬٠٩٣٤٩١٬٣٠٨تمويل اإلسكان
٩٢٠٬٨٣٥٨٦١٬٠٧٤٨٤٥٬٨٢٥تمويل الشركات

٤٧٬٧٦٤٤٤٬٧٨٧٤٢٬٣٣٠التمويل اإلستهالكي
١٬٤٧٥٬٦٩٣١٬٤٠٤٬٩٥٤١٬٣٧٩٬٤٦٣

(٣٨٬٨٨٧)(٤٣٬٩٣٥)(٥٠٬٠٤٥)مخصص خسائر إنخفاض القيمة
١٬٤٢٥٬٦٤٨١٬٣٦١٬٠١٩١٬٣٤٠٬٥٧٦

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة



صفحة - ٨

لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

تابع القروض والسلف / مدينو التمويل اإلسالمي٤.

تم تحليل حركة مخصص االنخفاض في القيمة كما يلي:

غير مدققةمدققةغير مدققة

 ٣١ ديسمبر  ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
 ٣٠ يونيو ٢٠٢١٢٠٢١

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

٥٢٬٢٨٢١٢٠٬٩٦٢٧٩٬٧١٦انخفاض قيمة خسائر االئتمان
١٠٬٩٧٩١٨٬٩٨٤٩٬١٨٣الفائدة المجنبة خالل الفترة

(٢١٬٠٢٤)(٤٧٬٢٧٧)(١٧٬٢٨٥)مبالغ مستردة من انخفاض قيمة خسائر االئتمان
(٣٬٠٠٢)(٥٬٩٥٥)(١٬٩٥٨)مبالغ مستردة من الفائدة المجنبة خالل الفترة

(١١٬٧٥٣)(١٣٬٩٦١)(١٬٤٩٣)مشطوب خالل الفترة
(١٥٦)١١٧٦٦محول من / (إلى) المحفظة التذكيرية

٣٩٧٠(٧٢)فرق تحويالت عمالت أجنبية
(٢٥)(٤٥)(٥)تغيرات اخرى

٥١١٬٤٥٦٤٦٨٬٨٩١٤٤٩٬٠٨٧في  ٣٠ يونيو /٣١ ديسمبر  

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

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٩٢٧٬٢٥٣١٬١٤٧٬٣٢٩١٬٢٤٢٬٠٠٨تحت الطلب او خالل شهر
٦٤٣٬٩٦٧٦٩٧٬٠٣٠٦٣٤٬٥٩٠شهران الى ٣ أشهر
٤٧٩٤٬٢٨٦٦٩٦٬٢٠٤٨٦٥٬٦٧٥أشهر الى ١٢ شهر

٢٬١٧٠٬٩٧٢٢٬٢٤٩٬٣٨٠٢٬٢٢١٬٧٣٩سنة الى خمس سنوات
٤٬٤٦٥٬٦٥٦٤٬٤٠١٬٤٧٤٤٬٢٧٣٬٨٥٢اكثر من خمس سنوات

٩٬٠٠٢٬١٣٤٩٬١٩١٬٤١٧٩٬٢٣٧٬٨٦٤

إستثمارات األوراق المالية٥.

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

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

١٥٬١٤٩١٧٬٥٩٧١٧٬٥٢٥مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
٩٧٬١٤٦٨٤٬٥٧٤٧٦٬٩٨٦مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

١١٢٬٢٩٥١٠٢٬١٧١٩٤٬٥١١صافي إالستثمارات في االسهم

االستثمارات في الديون:
١٠٠٬٦٦٦٦٢٬٠٨٧٦٤٬٠٥٢مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

١٬٦٠٤٬٤٠٩١٬٦٥١٬٨٨٥١٬٥٧٩٬٨١٩مصنفة بالتكلفة المهلكة
١٬٧٠٥٬٠٧٥١٬٧١٣٬٩٧٢١٬٦٤٣٬٨٧١مجموع إالستثمارات في الديون

(٦٬٠١١)(٤٬٦٤٧)(٣٬٩٦٩)ناقص: مخصص خسائر انخفاض القيمة
١٬٧٠١٬١٠٦١٬٧٠٩٬٣٢٥١٬٦٣٧٬٨٦٠صافي إالستثمارات في الديون

١٬٨١٣٬٤٠١١٬٨١١٬٤٩٦١٬٧٣٢٬٣٧١اجمالي إستثمارات األوراق المالية
 

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ بلغت الفوائد التعاقدية المجنبة من القروض والسلفيات ٣٦٠٫٩ مليون لایر عماني (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: 
٣٥٦٫٥ مليون لایر عماني ، ٣٠ يونيو ٢٠٢١: ٣٤٠٫٥ 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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

تابع إستثمارات األوراق المالية٥.

غير مدققة
القيمة العادلة 

من خالل الدخل 
الشامل االخر

االجماليالتكلفة المهلكة

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
حقوق المساهمين المدرجة:

٨١٬٧٧٠                   -٤٥٢٨١٬٣١٨اوراق مالية أجنبية
٦٬٣١٨                   -٦٬٣١٨                   -قطاع الخدمات االخرى

٢٬٢١١                   -                    -٢٬٢١١وحدات صناديق إستثمارية
٧٬٣٤٦                   -٥٣٩٦٬٨٠٧قطاع الخدمات المالية

١٬٣٢٤                   -١٬٣٢٤                   -قطاع الصناعة
حقوق المساهمين الغير مدرجة:

٦٬٤١٤                   -                    -٦٬٤١٤اوراق مالية أجنبية
٦٬٩١٢                   -٥٬٥٣٣١٬٣٧٩اوراق مالية محلية

١١٢٬٢٩٥                   -١٥٬١٤٩٩٧٬١٤٦

الديون المدرجة:
٣٬٣٠٢١٬٠٠٥٬٥٣٨١٬٠٠٨٬٨٤٠                   -سندات حكومية
٤٬٠٧٢٣٧٬٥٠٣             ٣٣٬٤٣١                   -سندات أجنبية
٦٠٬١٤٢٧٥٬٢٠٣١٣٥٬٣٤٥                   -سندات محلية

-                   ٩٦٬٨٧٥١٬٠٨٤٬٨١٣١٬١٨١٬٦٨٨
الديون الغير مدرجة:

٥١٤٬٤٦٦          ٥١٤٬٤٦٦                    -                   -اذون الخزانة
٣٬٧٩١٥٬١٣٠٨٬٩٢١                   -سندات محلية

-                   ٣٬٧٩١٥١٩٬٥٩٦٥٢٣٬٣٨٧
١٠٠٬٦٦٦١٬٦٠٤٬٤٠٩١٬٧٠٥٬٠٧٥                   -إجمالي الديون المدرجة

(٣٬٩٦٩)(١٬٨٣١)(٢٬١٣٨)                   -خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات
٩٨٬٥٢٨١٬٦٠٢٬٥٧٨١٬٧٠١٬١٠٦                   -صافي الديون المدرجة

١٥٬١٤٩١٩٥٬٦٧٤١٬٦٠٢٬٥٧٨١٬٨١٣٬٤٠١صافي اإلستثمارات

القيمة العادلة 
من خالل الربح 
او الخسارة



 
صفحة - ١٠

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

إستثمارات األوراق المالية (تابع)٥.

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٤٬٦٤٧٣٬٧٣٣٣٬٧٣٣في ١ يناير
٩١٥٢٬٢٧٩(٦٧٨)مكون/ (معكوس) خالل الفترة

(١)(١)                  -حركات أخرى
٣٬٩٦٩٤٬٦٤٧٦٬٠١١في ٣٠ يونيو/ ٣١ ديسمبر

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

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

                  -١٬٩٥١١٬٧٥٩سيكو كابيتال
                  -٦٬٨٣٨٦٬٥٠٧سيكو ش.م.ب. (م)

                  -٨٬٧٨٩٨٬٢٦٦في ٣٠ يونيو/ ٣١ ديسمبر

سيكو كابيتال
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

                  -                  -١٬٧٥٩في ١ يناير

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

                  -(٦٩)١٩٢الحصة في النتائج
                  -١٬٩٥١١٬٧٥٩في ٣٠ يونيو/ ٣١ ديسمبر

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

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو 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

                  -٥١٨٢٣٦حصة في النتائج

                  -٤٠٢٤حصة في الدخل الشامل اآلخر

                  -(١٩٧)(٢٢٧)توزيعات األرباح المستلمة
                  -٦٬٨٣٨٦٬٥٠٧في ٣٠ يونيو/ ٣١ ديسمبر

أصول أخرى٧.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٣٢٬٠١٣١١١٬٦٦٣١٥٢٬٧١٤أوراق قبول

(٢٢٦)(٢٢٩)(١٦٨) يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
١٣١٬٨٤٥١١١٬٤٣٤١٥٢٬٤٨٨صافي أوراق القبول

٣٨٬٥٦١٣١٬١٨٣٣٦٬٨٥١ مديونيــات أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما 
٤١٬٠٧٢٢١٬٨١٣٣٠٬١٠٩القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

٥٬٦٤١٦٬٤٧٤٧٬٦٤١أصل الضريبة المؤجلة
٢٬٢٢١٣٬٨٩٣٤٬٣٦٦أخرى

٢١٩٬٣٤٠١٧٤٬٧٩٧٢٣١٬٤٥٥

ودائع من البنوك٨.
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٤٦٧٬٦١٤٤٩٢٬٥٧٦٤١٥٬٢٣٧اقتراضات بين البنوك

٧٨٬٨٤١٤٩٬٨٦٠٦٦٬٩٢٢ أرصدة لدى بنوك أخرى
٤٥٥٬١١٠٦٧٦٬٠٢٩٧٠٣٬٤٣٥ودائع أخرى بســوق النقد

١٬٠٠١٬٥٦٥١٬٢١٨٬٤٦٥١٬١٨٥٬٥٩٤



صفحة - ١٢

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

ودائع العمالء ٩.
ودائع العمالء التقليديين

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٢٬٣٣٧٬٣١٥٢٬٥٦٩٬١٣٩٢٬٣٧٧٬٨٥٨حسابات ودائع
٣٬٠٠٠٬٣٩٦٣٬٠١٩٬٣٦٣٣٬٠٨١٬٣٨٤حسابات إدخار

١٬٨٤٩٬٤٢١١٬٦٨٨٬٧٧٤١٬٧٨٢٬٣٧٧الحسابات جارية 
٣٨٧٬٣٨٩٢٨٣٬٨٦٠٢٢٦٬٩٢٢حسابات تحت الطلب
٤٦٬١٦٨٤٢٬٩١٥٤٩٬٦٢١حسابات هامشية

٧٬٦٢٠٬٦٨٩٧٬٦٠٤٬٠٥١٧٬٥١٨٬١٦٢
ودائع العمالء اإلسالمية

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٦٣١٬٢١١٦٠٨٬٧٦٧٦٢٠٬٨٥٨حسابات ودائع
٣٢٤٬٥٥٩٢٩٧٬٠٠٨٢٩٤٬٢١٠حسابات إدخار

١٠٣٬٧٠٣١٠٤٬٢٦٢٩٨٬٨٣٩الحسابات جارية 
٧٢٬٠٨٧٧٨٬١٣٧٥٣٬٨٨٩حسابات تحت الطلب
٨١٬٧١٠٨٢٬٣٨١٨٣٬٧٤٦حسابات هامشية

١٬٢١٣٬٢٧٠١٬١٧٠٬٥٥٥١٬١٥١٬٥٤٢
فترات استحقاق ودائع العمالء  (شاملة ودائع زبائن الصيرفة اإلسالمية) موضحة كما يلي:

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٨٣٢٬٨٢١٧٧٥٬٦٣٩٩٣٦٬١٥٧تحت الطلب او خالل شهر
١٧٧٩٬٨٤٠٩٠١٬٥٣٨٧٦٣٬١٥٢شهر الى ٣ شهر

٤٢٬٠٧١٬٨٧٣١٬٩١٩٬٢٦٥٢٬١٧٣٬٦١٤أشهر الى ١٢ شهر
٣٬٦١٩٬١٠٥٣٬٦٢٥٬٤٧٦٣٬٢٢٦٬٦٨٤سنة الى خمس سنوات
١٬٥٣٠٬٣٢٠١٬٥٥٢٬٦٨٨١٬٥٧٠٬٠٩٧اكثر من خمس سنوات

٨٬٨٣٣٬٩٥٩٨٬٧٧٤٬٦٠٦٨٬٦٦٩٬٧٠٤



صفحة - ١٣
إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
التزامات أخرى١٠.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٤٧٬٨٨٠١٤٩٬٢٢٤١٦٩٬١٣٩  التزامات ومصروفات مستحقة أخرى 

١٣٢٬٠١٣١١١٬٦٦٣١٥٢٬٧١٤أوراق قبول (إيضاح ٧)
٤١٬٤٣٧٤٧٬٠٣٢٣٧٬١٤٤انخفاض في قيمة الضمانات المالية

١٠٬٣٠٠٩٬٠٤٢٩٬٦٣٨انخفاض قيمة االلتزامات غير المسحوبة والحدود غير المستخدمة
٤٦٬٠٣٢٤٧٬٥٧٨٤٥٬٦٨٤التزامات اإليجار

٢٨٬٦٤٨١٥٬٨٩٦٢٢٬٠٣٧ القيمة العادلة السالبة للمشتقات
٧٬٠٩٣٦٬٥٨٥٨٬٧٢٣خصم وفائدة غير مكتسبة 

٦٬٤٢٢٦٬٨٢٧٦٬٧١٤مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٨٦٦٨٦٦٨٦٦التزام ضريبة مؤجلة

٤٢٠٬٦٩١٣٩٤٬٧١٣٤٥٢٬٦٥٩

رأس المال١١.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو 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

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

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

٤٦٣٬٥٦٤٤٧٥٬٧١٠٣٤٨٬١٠٨اإلعتمادات المستندية 
١٬٣٠٢٬٦٩٣١٬٣٥٧٬٤٥١١٬٤٧١٬٢٩٠خطابات الضمان

١٬٧٦٦٬٢٥٧١٬٨٣٣٬١٦١١٬٨١٩٬٣٩٨
االرتباطات

٣١٩٬٨٤١٢٢٢٬١٦١٣١٤٬٥٩٥التسهيالت االئتمانية الغير قابلة لإللغاء
٩٤١٧٩٧٦٠١ شراء ممتلكات ومعدات 
٤٬٦٦٠٥٬٨١٠٣٬١١٢األسهم المدفوعة جزئيا

٣٢٥٬٤٤٢٢٢٨٬٧٦٨٣١٨٬٣٠٨

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 ٣٠ يونيو 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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
إيرادات فوائد / إيرادات من التمويل اإلسالمي/األستثمار١٣.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة
لفترة ٦ أشهر 

المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٨٧٬٩٣٠١٩٠٬٢٦٣٩٤٬٩٠٣٩٦٬٣٨٤قروض وسلف

٥٬١٣٧٣٬٥٧١٢٬٩٥٩١٬٩٠٨المستحق من البنوك
٢٩٬٥٢٧٢٧٬٥٠٢١٥٬٢٤٤١٤٬٠٨٣إستثمارات

٢٢٢٬٥٩٤٢٢١٬٣٣٦١١٣٬١٠٦١١٢٬٣٧٥
٣٦٬٨٩٧٣٣٬٦٩٣١٨٬٦٨٩١٧٬٣٧٣مدينو التمويل اإلسالمي

١٥٢١١٣١٧مستحقات إسالمية من بنوك
٤٬٠٠١٤٬٠٠١٢٬٠١١٢٬٠١١دخل اإلستثمار اإلسالمي

٤٠٬٩١٣٣٧٬٧١٥٢٠٬٧١٣١٩٬٤٠١
٢٦٣٬٥٠٧٢٥٩٬٠٥١١٣٣٬٨١٩١٣١٬٧٧٦

مصروفات فوائد / توزيعات على ودائع  إسالمية١٤.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة
لفترة ٦ أشهر 

المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٦٠٬٠٦٠٥٤٬٧٩٩٣٠٬٣٣٠٢٧٬٩٣٤ودائع العمالء
٠٢٩٥٠١٠٩إلتزامات ثانوية
٤٬٧٣٩٥٬٤٧٤٢٬٩٥١٢٬٨٥١إقتراضات بنكية

٩٬٥٩٨٩٬٢٥٧٤٬٧٩٩٥٬٢٥٤أدوات دين أوروبية متوسطة األجل
٧٤٬٣٩٧٦٩٬٨٢٥٣٨٬٠٨٠٣٦٬١٤٨

١٨٬٠١٧١٦٬١٠٤٩٬٢٠٧٨٬٤٥٦ودائع العمالء اإلسالمية
٢٬٧٨٤٢٬٢٥٨١٬٥٠٩١٬٢٥٢إقتراضات البنك اإلسالمية

٢٬٠٥٧٢٬٤٢٥٨٥٤١٬٢٢٠صكوك
٢٢٬٨٥٨٢٠٬٧٨٧١١٬٥٧٠١٠٬٩٢٨
٩٧٬٢٥٥٩٠٬٦١٢٤٩٬٦٥٠٤٧٬٠٧٦

صافي إيرادات عموالت وأتعاب ١٥.

إيرادات تشغيل أخرى ١٦.
غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٤٬٧٤٤١٧٬٠٩٦٧٬٩٩٣٨٬٦٠٣صرف عمالت أجنبية

١٬٠٨٨(٧٤)٢٧٢١٬٢٠٤التغير في القيمة العادلة لألصول المالية
٨٬١٣٨٣٨٧٨٬١٢٣٤٠٠صافي الربح المحقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة

٣٬٥٩٩٢٬١٦٣٨٠٣١٬١١٦توزيعات أرباح 
١٧٢٢٢٦٨٤٩٣إيرادات أخرى

٢٦٬٩٢٥٢١٬٠٧٦١٦٬٩٢٩١١٬٣٠٠

صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة١٧.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة
لفترة ٦ أشهر 

المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢

لفترة ٦ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
(االنخفاض في القيمة ) / عكس االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية 

٠                  -١١نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
(١٧٧)٧٦٩(١٬١٩٥)١٬١٨٩ مستحق من البنوك
(٣٨٬٠٤٠)(٢٥٬٤٨٤)(٧٩٬٧١٦)(٥٢٬٢٨٢)قروض وسلف للعمالء

٥٬٥٥٣٢٦٬٤٩١٢٬٣٢٣١٢٬٥٢٨ضمانات مالية
(٤٨)٢٧(٤٨)٦١ أوراق القبول

(٩٠١)(١٬٥٦٣)(٦٤٠)(١٬٢٥٩)التزامات قروض / حدود غير مستخدمة
(١٬٣٤٧)٥٦٨(٢٬٢٧٩)٦٧٨االستثمارات

(٤٦٬٠٤٩)(٥٧٬٣٨٧)(٢٣٬٣٦٠)(٢٧٬٩٨٥)
١٧٬٢٨٥٢١٬٠٢٤٦٬٨١٤١٠٬٥٩٧مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

٣٦٥١٬٠٣٥١٤٣١٤٣مبالغ مستردة من قروض مشطوبة سابقاً 
١٧٬٦٥٠٢٢٬٠٥٩٦٬٩٥٧١٠٬٧٤٠

(٢٨٬٣٩٩)(٣٥٬٣٢٨)(١٦٬٤٠٣)(١٧٬٢٤٥)

إيرادات عموالت وأتعاب المدرجة ببيان الدخل الشامل المركزة هي بالصافي بعد العموالت  واألتعاب المدفوعة والتي تبلغ ٧١٧ 
ألف لایر عماني (٣٠ يونيو ٢٠٢١:  ٦٨٢ الف لایر عماني)

إيرادات و توزيعات األرباح المحققة من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر خالل الفترة 
المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ هي ٣٬٤١٩ ألف لایر عماني (٣٠ يونيو ٢٠٢١: ر.ع. ١٬٦٩٥الف لایر عماني)، منها الشيء الف لایر 

عماني (٣٠ يونيو ٢٠٢١: ١٥٤ الف لایر عماني) تتعلق باالستثمارات المباعة خالل هذه الفترة.



صفحة - ١٥

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

ربحية السهم الواحد١٨.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢٢ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

٩٩٬٢٥٧٩٤٬٦٤٥٥٠٬٩٩٤٤٧٬٥٠٠ربح الفترة
(١٬٨٠٢)(١٬٨٠٢)(٣٬٥٦٥)(٣٬٥٦٥)ناقصاً : الفائدة على رأس المال الدائم من المستوى األول

الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين للشركة األم لربحية السهم 
٩٥٬٦٩٢٩١٬٠٨٠٤٩٬١٩٢٤٥٬٦٩٨الواحد األساسية (لایر ُعماني باآلالف)

٣٬٧٥٣٬١٩٩٣٬٧٥٣٬١٩٩٣٬٧٥٣٬١٩٩٣٬٧٥٣٬١٩٩المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة ألثر التخفيف (ألف سهم) 
٠٫٠٢٥٠٫٠٢٤٠٫٠١٣٠٫٠١٢ربحية السهم الواحد األساسية  (بالريال الُعماني)

معامالت مع األطراف ذات العالقة١٩.

غير مدققمدققةغير مدقق

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

أ) أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا
٦٧٥٧٩٢٥٩٤قروض و سلف 

٢٬٦٨٣١٬٦٢٥١٬٩٣٩حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى
ب) مساهمين رئيسيين و آخرين

١١١٬٦٣١١٣٠٬٢١١١١٩٬٠٢٩قروض و سلف (اجمالي)
١٤٤٬٢٦٢٣٤٬٠٢٩٥٣٬١٢٥حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى

التزامات العمالء بموجب اعتمادات مستندية و خطابات ضمان و التزامات 
٤٬٩٤٧٤٬٦٥٧٥٬٦١٩أخرى

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

غير مدققغير مدققغير مدققغير مدقق

٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢٢ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

أ) أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا
١٨١٤٨٦ايرادات الفوائد 

٣٤٢٥١٤١١مصروفات الفوائد 
ب) مساهمين رئيسيين و آخرين

٢٬٧١٧٣٬١٥١١٬٢٧٢١٬٦٢٨ايرادات الفوائد 
٤٣١٣٥٥٢٥٨٢٠٧مصروفات الفوائد 

غير مدققمدققةغير مدقق

٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

            ١٣٬٧٧٢                  ٢٩٬٤٨٤٣١٬٤٨٢شؤون البالط السلطاني
٢٤٬٢١٢٢٤٬٠٧٦٢٩٬٣٣٤معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته

٦٣٬٥٥٧٨٠٬١٠٢٨٢٬١٣٦أخرى
١١٧٬٢٥٣١٣٥٬٦٦٠١٢٥٬٢٤٢

غير مدققغير مدققغير مدققغير مدقق

٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢٢ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٨٧٩٨١٥١٧٦شؤون البالط السلطاني

١٤٠١٥٧٦٧٨١معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته
١٣٨١٢٥٥٤٦١أخرى

٤٦٥٣٨٠٢٧٢٢١٨

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة خالل الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ هي ١٩١ ألف لایر (٣٠ يونيو ٢٠٢١: 
٢٣٥ 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 ٦ أشهر المنتهية في فترة ٦ أشهر المنتهية في

لفترة الستة أشهر

فترة ٦ أشهر المنتهية في

لفترة الثالثة أشهر

فترة ٦ 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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

األدوات المالية المشتقة ٢٠

اكثر منمن ٤-١٢القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة٣٠ يونيو ٢٠٢٢
سنة واحدةشهرا٣ اشهراالعتباريةالعادلة السالبةالعادلة الموجبة(غير مدققة)

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

١٩٬١٧١٥٤٨٬٣٠١                -١٠٬٥٢٢٩٬٨٢٤٥٦٧٬٤٧٢مقايضات أسعار الفائدة
          ٣٤١٧٬٤٦٣١٥٥٬٤٥٢١٠٩٬٤٤١٢٢٬١٣٤٢٣٬٨٧٧عقود شراء السلع
          ١٧٬٦٠٩٣٠١٥٥٬٤٥٢١٠٩٬٤٤١٢٢٬١٣٤٢٣٬٨٧٧عقود بيع السلع
١٨١٬٢٤١١٬٤٥٣٬٨١٢٧٢١٬٨٧٥٢٣٤٬٥٧٢٤٩٧٬٣٦٥عقود شراء آجلة
١٢٬٨٨٩٩٠١٬٤٤٠٬١٦٨٧١٢٬١٨٧٢٣١٬٩٠٣٤٩٦٬٠٧٨عقود بيع آجلة

٤١٬٠٧٢٢٨٬٦٤٨٣٬٧٧٢٬٣٥٦١٬٦٥٢٬٩٤٤٥٢٩٬٩١٤١٬٥٨٩٬٤٩٨إجمالي

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 القيمةالقيمةالقيمة٣٠ يونيو ٢٠٢١
سنة واحدةشهرااشهر ٣االعتباريةالعادلة السالبةالعادلة الموجبة(غير مدققة)

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

                     -                      -                     -٠                       -٠تحوطات القيمة العادلة
                     -               ٦٬٥٤٥                     -٥٦٦٬٥٤٥                       -تحوطات التدفقات النقدية
٦٩٬٤٥٤٧٧٣٬٦٣٠                     -١٨٬٨٧٤١٨٬٠٠٩٨٤٣٬٠٨٤مقايضات أسعار الفائدة

                     -١٬٦٢٨٣٣١٣٨٬٤١٧٢٤٬١٨٤١٤٬٢٣٣عقود شراء السلع
                     -٦٣٦١٬٨٣٨٣٨٬٤١٨٢٤٬١٨٥١٤٬٢٣٣عقود بيع السلع
٣٢٢١٬٧٣١١٬٥١٦٬٩٤٣٥٣٩٬٨١٩٢٨٧٬٠٨٩٦٩٠٬٠٣٥عقود شراء آجلة
٨٬٦٤٩٧٢١٬٥٠٧٬٠٤٠٥٣٥٬٩٣٦٢٨٤٬١٥٩٦٨٦٬٩٤٥عقود بيع آجلة

٣٠٬١٠٩٢٢٬٠٣٧٣٬٩٥٠٬٤٤٧١٬١٢٤٬١٢٤٦٧٥٬٧١٣٢٬١٥٠٬٦١٠إجمالي

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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

المعلومات القطاعية٢١.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

٣٠ يونيو ٣٠٢٠٢٢ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢١
٣٠ يونيو 
٣٠ يونيو ٢٠٢٢٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
المجموعالدوليسلطنة عمانسلطنة عمانالدوليالمجموع

٢٢٠٬٠٣٩٢٬٥٥٥٢٢٢٬٥٩٤إيرادات فوائد٢٢١٬٣٣٦٣٬٠٤٣٢١٨٬٢٩٣

(٧٤٬٣٩٧)(٩٦٦)(٧٣٬٤٣١)مصروفات فوائد(٦٨٬٩١٦)(٩٠٩)(٦٩٬٨٢٥)

٤٠٬٩١٣                  -٤٠٬٩١٣إيرادات من التمويل اإلسالمي٣٧٬٧١٥                   -٣٧٬٧١٥

(٢٢٬٨٥٨)                  -(٢٢٬٨٥٨)التوزيع على المودعين(٢٠٬٧٨٧)                   -(٢٠٬٧٨٧)

٥٣٬٨٣٦٦٨٠٥٤٬٥١٦إيرادات عموالت وأتعاب (صافي)٥٣٬٦٢٠٧١٩٥٢٬٩٠١

٢٥٬٣٣٨١٬٥٨٧٢٦٬٩٢٥إيرادات تشغيل أخرى٢١٬٠٧٦٣٣٩٢٠٬٧٣٧
٢٤٣٬١٣٥٣٬١٩٢٢٣٩٬٩٤٣٢٤٣٬٨٣٧٣٬٨٥٦٢٤٧٬٦٩٣

مصروفات التشغيل

(٩٤٬٠٢٦)(٢٬٠١٨)(٩٢٬٠٠٨) مصروفات تشغيل أخرى(٨٤٬٣٧١)(٢٬٠٥٨)(٨٦٬٤٢٩)

(٨٬٦٧٩)(١٨٤)(٨٬٤٩٥) استهالك(٨٬٤٨٣)(٢٠٣)(٨٬٦٨٦)

(٩٥٬١١٥)(٢٬٢٦١)(٩٢٬٨٥٤)(١٠٠٬٥٠٣)(٢٬٢٠٢)(١٠٢٬٧٠٥)

٧١٠٧١٠                   -حصة في نتائج شركات زميلة                  -                   -                     -

(٢٨٬٣٩٩)(٢١٧)(٢٨٬١٨٢)صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة(٣٥٬٥٢٦)١٩٨(٣٥٬٣٢٨)
(١٨٬٠٤٢)(٥٦)(١٧٬٩٨٦)مصروف الضريبة(١٨٬٠٢٨)                -١٩(١٨٬٠٤٧)

(١٤٨٬٤٩٠)(٢٬٠٨٢)(١٤٦٬٤٠٨)(١٤٦٬٦٧١)(١٬٧٦٥)(١٤٨٬٤٣٦)
٩٧٬١٦٦٢٬٠٩١٩٩٬٢٥٧ربح (خسارة) للفترة٩٤٬٦٤٥١٬١١٠٩٣٬٥٣٥

المعلومات األخرى

١٢٬٦٠١٬٩٤١٢٥٦٬٣٣٨١٢٬٨٥٨٬٢٧٩ مجموع األصول١٢٬٨٨٦٬٣٦٣٣١١٬٩٠٧١٢٬٥٧٤٬٤٥٦
١٠٬٥٤٤٬٠٦٥١٨٦٬٥٩٠١٠٬٧٣٠٬٦٥٥مجموع االلتزامات١٠٬٨٣٢٬٢٨٤٢٤٧٬٦٤٤١٠٬٥٨٤٬٦٤٠

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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

المعلومات القطاعية٢١.

الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية*الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية 
االجمالياالسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات٣٠ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفغير مدقق

إيرادات القطاعات
١٤٨٬١٩٧                             -٤٩٬٢٠١٧٥٬١٢٨٢٢٬٢٧٨١٬٥٩٠١٤٨٬١٩٧صافي إيرادات الفوائد 

١٨٬٠٥٥١٨٬٠٥٥                     -                           -                          -                          -                           -صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
١١٬٥١٩٤١٬٧٥٠٢٣٬٩٥٩٢٬٢٦٧٧٩٬٤٩٥١٬٩٤٦٨١٬٤٤١صافي إيرادات عموالت وأتعاب وأخرى 

٦٠٬٧٢٠١١٦٬٨٧٨٤٦٬٢٣٧٣٬٨٥٧٢٢٧٬٦٩٢٢٠٬٠٠١٢٤٧٬٦٩٣إيرادات التشغيل

تكاليف القطاعات
(١٠٢٬٧٠٥)(٧٬١٩٧)(٩٥٬٥٠٨)(٣٬٢٢٣)(٨٬٠٢٦)(٦٧٬٤٢٣)(١٦٬٨٣٦)مصروفات تشغيل 

٧١٠                             -٧١٠٧١٠                          -                          -                           -حصة في نتائج شركات زميلة
(٢٨٬٣٩٩)(٥٬٥٣٩)(٢٢٬٨٦٠)٧٥٦١٠٧(٧٬٨١٥)(١٥٬٩٠٨)صافي اإلنخفاض
(١٨٬٠٤٢)(١٬٠٨٧)(١٦٬٩٥٥)(٥٦)(٦٬٠٦٥)(٦٬٤٨١)(٤٬٣٥٣)مصروفات الضريبة

(٣٧٬٠٩٧)(٨١٬٧١٩)(١٣٬٣٣٥)(٢٬٤٦٢)(١٣٤٬٦١٣)(١٣٬٨٢٣)(١٤٨٬٤٣٦)
٢٣٬٦٢٣٣٥٬١٥٩٣٢٬٩٠٢١٬٣٩٥٩٣٬٠٧٩٦٬١٧٨٩٩٬٢٥٧ربح/(خسارة) القطاع للفترة

٤٬٠٨٦٬٤٢٦٣٬٦٦١٬٣٢٣٣٬١٨١٬٧٦١٢٤١٬١٣٣١١٬١٧٠٬٦٤٣١٬٦٨٧٬٦٣٦١٢٬٨٥٨٬٢٧٩أصول القطاع 
٣٬٤١٧٬٥١١٤٬٤٠٠٬٦١٩١٬٢٤٠٬٨٥٥١٨٦٬٥٩٠٩٬٢٤٥٬٥٧٥١٬٤٨٥٬٠٨٠١٠٬٧٣٠٬٦٥٥التزامات القطاع

 الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية* الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية
االجمالي االسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات٣٠ يونيو ٢٠٢١
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفغير مدقق

إيرادات القطاعات
١٥١٬٥١١                            -٥٦٬٨٠٦٧١٬١٠٧٢١٬٣١٨٢٬٢٨٠١٥١٬٥١١صافي إيرادات الفوائد 

١٦٬٩٢٨١٦٬٩٢٨                     -                          -                         -                         -                          -صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
١٠٬٦٤٨٣٥٬٥٩٤٢٥٬٨٨٩٧١٠٧٢٬٨٤١١٬٨٥٥٧٤٬٦٩٦صافي إيرادات عموالت وأتعاب وأخرى 

٦٧٬٤٥٤١٠٦٬٧٠١٤٧٬٢٠٧٢٬٩٩٠٢٢٤٬٣٥٢١٨٬٧٨٣٢٤٣٬١٣٥إيرادات التشغيل

تكاليف القطاعات
(٩٥٬١١٥)(٦٬٥٦٣)(٨٨٬٥٥٢)(٣٬١١١)(٧٬٩٣٨)(٦١٬٢٧٦)(١٦٬٢٢٧)مصروفات تشغيل 
(٣٥٬٣٢٨)(٥٬٦٧٧)(٢٩٬٦٥١)(٢٬٨١٥)(٢٬٣١٣)(٨٬٦٦٤)(١٥٬٨٥٩)صافي اإلنخفاض
(١٨٬٠٤٧)(١٬٠١٩)(١٧٬٠٢٨)                       -١٩(٥٬٧٦٢)(٥٬٧٣٢)(٥٬٥١٥)مصروفات الضريبة

(٣٧٬٦٠١)(٧٥٬٦٧٢)(١٦٬٠١٣)(٥٬٩٤٥)(١٣٥٬٢٣١)(١٣٬٢٥٩)(١٤٨٬٤٩٠)
٨٩٬١٢١٥٬٥٢٤٩٤٬٦٤٥(٢٬٩٥٥)٢٩٬٨٥٣٣١٬٠٢٩٣١٬١٩٤ربح/(خسارة) القطاع للفترة

٤٬٣٩٣٬٦٦٥٣٬٦٣٥٬٢٦٥٢٬٩٠٣٬٢١٩٢٩٦٬٥٥٧١١٬٢٢٨٬٧٠٦١٬٦٥٧٬٦٥٧١٢٬٨٨٦٬٣٦٣أصول القطاع 
٣٬٢٠١٬٠٣٢٤٬٥٠٨٬٨١١١٬٤٠٨٬٣٥٦٢٤٧٬٦٤٤٩٬٣٦٥٬٨٤٣١٬٤٦٦٬٤٤١١٠٬٨٣٢٬٢٨٤التزامات 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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

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

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

االصول
٢٬٤١٦٬٧٩٧٢٬٦٤٩٬٦٥٢٢٬٥٠٩٬٤٠٩تحت الطلب او خالل شهر

٩٣٧٬٠٦٥١٬١٣١٬٤٤٨١٬١٥٦٬٣٣٧شهرين الى ٣ أشهر
٤١٬٣٣٩٬٦٣٨١٬١٧٣٬٦٩١١٬٣١٤٬٦٩٥أشهر الى ١٢ شهر

٣٬١٢٨٬١٠١٣٬١٨٦٬٢٢٦٢٬٩٥٢٬٧٠٢سنة الى خمس سنوات
٥٬٠٣٦٬٦٧٨٤٬٩٣١٬٥٢١٤٬٩٥٣٬٢٢٠اكثر من خمس سنوات

١٢٬٨٥٨٬٢٧٩١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٨٨٦٬٣٦٣
االلتزامات و حقوق المساهمين 

١٬٤٥٧٬٠٨٧١٬٣٣٢٬٢٣٧١٬٥٠٢٬٧٢٠تحت الطلب او خالل شهر
١٬٠٢٧٬٥١٧١٬١٨٩٬٩١٦١٬٠١٤٬٠٢٥شهرين الى ٣ أشهر
٤٢٬٥٧٨٬١٢٢٢٬٣١٢٬٩٨٧٢٬٥٤٦٬٣٦٨أشهر الى ١٢ شهر

٤٬١٣٣٬٤١١٤٬٥٢٩٬٦٠٢٤٬١٩٤٬٧٥٧سنة الى خمس سنوات
٣٬٦٦٢٬١٤٢٣٬٧٠٧٬٧٩٦٣٬٦٢٨٬٤٩٣اكثر من خمس سنوات

١٢٬٨٥٨٬٢٧٩١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٨٨٦٬٣٦٣

الفجوة
٩٥٩٬٧١٠١٬٣١٧٬٤١٥١٬٠٠٦٬٦٨٩تحت الطلب او خالل شهر

١٤٢٬٣١٢(٥٨٬٤٦٨)(٩٠٬٤٥٢)شهرين الى ٣ أشهر
(١٬٢٣١٬٦٧٣)(١٬١٣٩٬٢٩٦)(١٬٢٣٨٬٤٨٤)٤أشهر الى ١٢ شهر

(١٬٢٤٢٬٠٥٥)(١٬٣٤٣٬٣٧٦)(١٬٠٠٥٬٣١٠)سنة الى خمس سنوات
١٬٣٧٤٬٥٣٦١٬٢٢٣٬٧٢٥١٬٣٢٤٬٧٢٧اكثر 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
 ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

١٬٨٣٤٬٠٦٢١٬٨٣٧٬٣٢٩١٬٧٦٥٬٢٤٠ األسهم العادية للفئة ١
١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠ سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة - المستوى األول

١٬٩٦٤٬٠٦٢١٬٩٦٧٬٣٢٩١٬٨٩٥٬٢٤٠أسهم الفئة ١
٩٥٬٠٧٤١٢٢٬٢٦٤١٠٩٬٩٥٤ أسهم الفئة ٢

٢٬٠٥٩٬١٣٦٢٬٠٨٩٬٥٩٣٢٬٠٠٥٬١٩٤ إجمالي األسهم التنظيمية

١٠٬٠٠٥٬٣٨٢٩٬٨٠٩٬٢٠٩٩٬٨٦٩٬٩٨٨ مجموع االصول المرجحة بالمخاطر
٨٬٨٨٥٬٦٧٤٨٬٧٤٩٬٦٩١٨٬٨٧٦٬٦١٢ منها: الموجودات المرجحة المخاطر االئتمانية
٢٤٤٬٢١٤١٨٤٬٠٢٤١٣٤٬٣١٠ منها: الموجودات المرجحة مخاطر السوق

٨٧٥٬٤٩٤٨٧٥٬٤٩٤٨٥٩٬٠٦٦ منها: الموجودات المرجحة المخاطر التشغيلية

 نسب رأس المال
١٧٫٨٨%١٨٫٧٣%١٨٫٣٣%األسهم العادية الفئة ١ من رأس المال

١٩٫٢٠%٢٠٫٠٦%١٩٫٦٣%الفئة ١ من رأس المال
٢٠٫٣٢%٢١٫٣٠%٢٠٫٥٨%إجمالي رأس المال

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

غير مدققةمدققةغير مدققة
 ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٢٤٢%٢٦٨%١٩٩%نسبة تغطية السيولة 

١٢٠%١٢٢%١٢٠%صافي التمويل المستقر 



صفحة - ٢٠

ايضاحات حول البيانات المالية المركزة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

نسبة الرفع٢٥.

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

١٢٬٨٥٨٬٢٧٩١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٨٨٦٬٣٦٣إجمالي األصول المجمعة وفقاً للقوائم المالية المنشورة١

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

(٣٨٬٣٢٥)(٥٠٬٢٠٦)(٤٦٬٠٦٧)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
١٢٦٬٠٢١٧٦٬٢١٩٧١٬٨٧٢تسويات 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 

١٬٠٧٥٬٧٠٤١٬٠٦٥٬٣٣٢١٬٣٣٨٬٢٠٧الميزانية العمومية)
(٦٬٧٧٥)(٥٬٦٠٨)(٤٬٧٧٥)تسويات أخرى٧
١٤٬٠٠٩٬١٦٢١٤٬١٥٨٬٢٧٥١٤٬٢٥١٬٣٤٢التعرض لنسبة الرفع المالي٨

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣٠ يونيو ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ يونيو ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

البنود داخل الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية، ولكنها ١
١٢٬٨٥٨٬٢٧٩١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٨٨٦٬٣٦٣تشمل الضمانات)

(٤٥٬١٠٠)(٥٥٬٨١٤)(٥٠٬٨٤٢)(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
١٢٬٨٠٧٬٤٣٧١٣٬٠١٦٬٧٢٤١٢٬٨٤١٬٢٦٣البندين ١ و٢)

التعرضات للمشتقات
٤٢٬٩١٩٢١٬٨٦٨٣٠٬٩١١المؤهل)٤
٨٣٬١٠٢٥٤٬٣٥١٤٠٬٩٦١المبالغ 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
١٢٦٬٠٢١٧٦٬٢١٩٧١٬٨٧٢إجمالي 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
٢٬٢٢٢٬٧٧٠٢٬١٧٢٬٩٠٦٢٬٤٤٢٬٥٢٩التعرض خارج الميزانية العمومية بإجمالي القيمة االسمية١٧
(١٬١٠٤٬٣٢٢)(١٬١٠٧٬٥٧٤)(١٬١٤٧٬٠٦٦)(تسويات للتحويل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان)١٨
١٬٠٧٥٬٧٠٤١٬٠٦٥٬٣٣٢١٬٣٣٨٬٢٠٧البنود خارج الميزانيّة العمومية (مجموع البندين ١٧ و١٨)١٩

رأس المال وإجمالي التعرضات
١٬٩٦٤٬٠٦٢١٬٩٦٧٬٣٢٩١٬٨٩٥٬٢٤٠رأس المال الفئة ٢٠١
١٤٬٠٠٩٬١٦٢١٤٬١٥٨٬٢٧٥١٤٬٢٥١٬٣٤٢إجمالي التعرضات (مجموع البنود ٣ و١١ و١٦ و١٩)٢١

نسبة الرفع المالي
١٣٫٣%١٣٫٩%١٤٫٠%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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

تحليل جودة االئتمان ٢٦.
األدوات المالية حسب المراحل٢٦٫١

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى٣٠ يونيو ٢٠٢٢

التعرض اإلجمالي
٧٧٬٤١٦   -                         -                      ٧٧٬٤١٦أرصدة لدى البنك المركزي

٧٩٩٬٤٤٤   -                      ٧٧٩٬٨٤٤١٩٬٦٠٠مستحق من البنوك
٦٬٩٧٢٬٢٢٣٢٬١٨٠٬٤٦٤٣٦٠٬٩٠٣٩٬٥١٣٬٥٩٠قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
١٠٠٬٦٦٦   -                      ٩٥٬٩١١٤٬٧٥٥الشامل اآلخر

١٬٦٠٤٬٤٠٩   -                      ١٢٬١٨٢              ١٬٥٩٢٬٢٢٧استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٥١٧٬٦٢١٢٬٢١٧٬٠٠١٣٦٠٬٩٠٣١٢٬٠٩٥٬٥٢٥المجموع اإلجمالي للتعرضات  الممولة

١٬٢٣٨٬٤٦٣٤٩٧٬٦١٩٣٠٬١٧٥١٬٧٦٦٬٢٥٧عقود الضمانات المالية
٩٥٬٤٦٣٣٦٬٥٠٠٥٠١٣٢٬٠١٣أوراق قبول

١٬٨٢٤٬٦٦٢   -                      ١٬٤٢٠٬٠٦٧٤٠٤٬٥٩٥ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٢٬٧٥٣٬٩٩٣٩٣٨٬٧١٤٣٠٬٢٢٥٣٬٧٢٢٬٩٣٢المجموع اإلجمالي للتعرضات غير الممولة

١٢٬٢٧١٬٦١٤٣٬١٥٥٬٧١٥٣٩١٬١٢٨١٥٬٨١٨٬٤٥٧مجموع التعرض اإلجمالي

انخفاض القيمة
   -                         -                         -                         -                    أرصدة لدى البنك المركزي

٤٬٦٨٣   -                      ١٬١٠٧٣٬٥٧٦مستحق من البنوك
١٣٬٦٥٢٢٠١٬٢٧٣٢٩٦٬٥٣١٥١١٬٤٥٦قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٢٬١٣٨   -                      ٢٢٤١٬٩١٤الشامل اآلخر

١٬٨٣١   -                      ٦١٧                   ١٬٢١٤استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
١٦٬١٩٧٢٠٧٬٣٨٠٢٩٦٬٥٣١٥٢٠٬١٠٨مجموع انخفاض القيمة الممول

١٬٧٠٨١٢٬٦٠٦٢٧٬١٢٣٤١٬٤٣٧عقود الضمانات المالية
٥٠١٦٨                     ٧٢٤٦أوراق قبول

١٠٬٣٠٠   -                      ٢٬٣٠٤٧٬٩٩٦ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٤٬٠٨٤٢٠٬٦٤٨٢٧٬١٧٣٥١٬٩٠٥مجموع انخفاض القيمة غير الممول

٢٠٬٢٨١٢٢٨٬٠٢٨٣٢٣٬٧٠٤٥٧٢٬٠١٣مجموع انخفاض القيمة

صافي التعرض
٧٧٬٤١٦   -                         -                      ٧٧٬٤١٦أرصدة لدى البنك المركزي

٧٩٤٬٧٦١   -                      ٧٧٨٬٧٣٧١٦٬٠٢٤مستحق من البنوك
٦٬٩٥٨٬٥٧١١٬٩٧٩٬١٩١٦٤٬٣٧٢٩٬٠٠٢٬١٣٤قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٩٨٬٥٢٨   -                      ٩٥٬٦٨٧٢٬٨٤١الشامل اآلخر

١٬٦٠٢٬٥٧٨   -                      ١١٬٥٦٥              ١٬٥٩١٬٠١٣استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٥٠١٬٤٢٤٢٬٠٠٩٬٦٢١٦٤٬٣٧٢١١٬٥٧٥٬٤١٧مجموع صافي التعرض الممول

١٬٢٣٦٬٧٥٥٤٨٥٬٠١٣٣٬٠٥٢١٬٧٢٤٬٨٢٠عقود الضمانات المالية
١٣١٬٨٤٥   -                      ٩٥٬٣٩١٣٦٬٤٥٤أوراق قبول

١٬٨١٤٬٣٦٢   -                      ١٬٤١٧٬٧٦٣٣٩٦٬٥٩٩ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٢٬٧٤٩٬٩٠٩٩١٨٬٠٦٦٣٬٠٥٢٣٬٦٧١٬٠٢٧مجموع صافي التعرض غير الممول

١٢٬٢٥١٬٣٣٣٢٬٩٢٧٬٦٨٧٦٧٬٤٢٤١٥٬٢٤٦٬٤٤٤مجموع 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: ٧٧٫٦٪  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: ١٩٫٩٪ من إجمالي التعرض هي ضمن المرحلة الثانية، وقد شهدت زيادة في مخاطر االئتمان منذ نشوئها. وهذه األصول هي الدافع الرئيسي لزيادة مخصصات

المرحلة الثالثة: ٢٫٥٪ 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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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 
٦٢٬٠٨٧   -                      ٥٨٬٠١٠٤٬٠٧٧الشامل اآلخر

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 ٢٥

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.
التغير في التعرض اإلجمالي لألصول المالية٢٥٫٢

ألف لایر ُعماني
قروض وسلفيات / مديونيات تمويل إسالمي بالتكلفة 

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمهلكة

٧٬٢٢٢٬٩٣٢١٬٨١٧٬٩٧٩٣٣٧٬٨٢٢٩٬٣٧٨٬٧٣٣الرصيد في ١ يناير
   -                        -                          -                          -                   التحويل بين المراحل

   -                     (٣٬٨٩٤)(١٤٬٢٩٧)١٨٬١٩١التحويل إلى المرحلة األولى
   -                     (٢٬٣٣١)٥٥٠٬٥٨١(٥٤٨٬٢٥٠)التحويل إلى المرحلة الثانية
   -                     ٢٠٬١٥٩(٧٬٣٨٣)(١٢٬٧٧٦)التحويل إلى المرحلة الثالثة

(١٢٤٬٥٧٩)١٠٬٩٧١(٣١٬١٣٣)(١٠٤٬٤١٧)إعادة قياس األرصدة القائمة*
٢٬٠١٣٬٢٥٨   -                          -                       ٢٬٠١٣٬٢٥٨أصول مالية نشأت خالل الفترة

(١٬٥٦٠٬٨٦٥)(١٥٬٣١٩)(٣٩٨٬٣٦٣)(١٬١٤٧٬١٨٣)أصول مالية مستحقة خالل الفترة
(٣٩٦)(٣٩٦)   -                          -                   استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد

١٧٢                   ١٧٢                       -                          -                   محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية
٧٬٤٤١٬٧٥٥١٬٩١٧٬٣٨٤٣٤٧٬١٨٤٩٬٧٠٦٬٣٢٣الرصيد في ٣٠ يونيو

استثمار في الدين في التكلفة المهلكة/ بالقيمة العادلة 
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىمن خالل الدخل الشامل اآلخر

١٬٧٥٠٬٨٦٦   -                       ١٬٧٤٣٬٠٥٣٧٬٨١٣الرصيد في ١ يناير
   -                        -                          -                          -                   التحويل بين المراحل (الرصيد االفتتاحي)

   -                        -                          -                          -                   التحويل إلى المرحلة األولى
   -                        -                          -                          -                   التحويل إلى المرحلة الثانية
   -                        -                          -                          -                   التحويل إلى المرحلة الثالثة
١٬٨٥٨   -                       (٣٦٩)٢٬٢٢٧إعادة قياس األرصدة القائمة

٥٢٣٬٨٠٧   -                          -                       ٥٢٣٬٨٠٧أصول مالية نشأت خالل الفترة
(٦٨١٬٢٢٩)   -                          -                       (٦٨١٬٢٢٩)أصول مالية مستحقة خالل الفترة

١٬٥٩٥٬٣٠٢   -                       ١٬٥٨٧٬٨٥٨٧٬٤٤٤الرصيد في ٣٠ يونيو

قروض وسلفيات / مديونيات تمويل إسالمي بالتكلفة 
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمهلكة

١٩٬٥٣٨١١١٬٧٧٧٢٦٤٬٧٦٣٣٩٦٬٠٧٨الرصيد في ١ يناير
   -                        -                          -                          -                   التحويل بين المراحل

   -                        -                       (٧٧٤)٧٧٤التحويل إلى المرحلة األولى
   -                        -                       ٩٬٥٢١(٩٬٥٢١)التحويل إلى المرحلة الثانية
   -                     ٨٥٤(٨٣٠)(٢٤)التحويل إلى المرحلة الثالثة

١٢٬٦٩٣٤٬٧٠٧٢٤٬٢٧٦٤١٬٦٧٦انخفاض القيمة المحمل /(المقيد) على قائمة الدخل عن:
٢٬٠٤٤٧٬٤٤١٢٤٬٢٧٦٣٣٬٧٦١ إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة**

١٢٬٩٤١   -                          -                       ١٢٬٩٤١أصول مالية نشأت خالل الفترة
(٥٬٠٢٦)   -                       (٢٬٧٣٤)(٢٬٢٩٢)أصول مالية مستحقة خالل الفترة

(١٠٬٤٢٧)(١٠٬٤٢٧)   -                          -                   مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
٥٬٢٢٥٤٬٤٢٣(٨٠٢)   -                   احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة
(١٬٧١٩)(١٬٧١٩)   -                          -                   استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد

(٤٠٠)(٤٠٠)   -                          -                   شطب مخصصات االنخفاض في القيمة
(٢٤٩)(٢٤٩)   -                          -                   محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية

(٥)(٥)   -                          -                   الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى
٢٣٬٤٦٠١٢٣٬٥٩٩٢٨٢٬٣١٨٤٢٩٬٣٧٧الرصيد في ٣٠ يونيو

استثمار في الدين في التكلفة المهلكة/ بالقيمة العادلة 
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىمن خالل الدخل الشامل اآلخر

٣٬٧٣٣   -                       ٩٩٦٢٬٧٣٧الرصيد في ١ يناير
   -                        -                          -                          -                   التحويل بين المراحل

   -                        -                          -                          -                   التحويل إلى المرحلة األولى
   -                        -                          -                          -                   التحويل إلى المرحلة الثانية
   -                        -                          -                          -                   التحويل إلى المرحلة الثالثة

٩٣٢   -                       (٤٠٧)١٬٣٣٩انخفاض القيمة المحمل /(المقيد) على قائمة الدخل عن:
٦٢٩   -                       (٤٠٧)١٬٠٣٦ إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة

٤١٧   -                          -                       ٤١٧أصول مالية نشأت خالل الفترة
(١١٤)   -                          -                       (١١٤)أصول مالية مستحقة خالل الفترة

١   -                          -                       ١حركات أخرى
٤٬٦٦٦   -                       ٢٬٣٣٦٢٬٣٣٠الرصيد في ٣٠ يونيو

يتم عرض تحليل التغيرات في مخصصات خسائر انخفاض القيمة في الجداول التالية:

 **حركة مخصصات إنخفاض القيمة على التعرضات التي لم تنشأ أو تستحق خالل الفترة.

تحليل للتغيرات في مخصصات خسارة انخفاض القيمة في الجداول التالية

 *حركة مخصصات إنخفاض القيمة على التعرضات التي لم تنشأ أو تستحق خالل الفترة.



الصفحة ٢٣

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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

٢٨٬٣٩٩                          ٢٨٬٣٩٩                             -                                 
(١٠٩٬٤٤٤)                        ٥٧٢٬٠١٣                        ٤٦٢٬٥٦٩                       
%٣٫٧٩%٣٫٧٩   -                                 
%٠٫٠٠%٠٫٤٠%٠٫٤٠

*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 

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)
                                    -                        ٧٬٧٣٧٬٣٠٨                           ٩٥٬٧١٥                                  ١٤٬٧٥٩                      -           ١١٠٬٤٧٤                  ٧٬٧٥٢٬٠٦٧المرحلة ١معيارية

                                    -                        ١٬٦٠٤٬٥٤٦                       (١٢٠٬٣٢٣)                                ١٣٨٬٠٢٢                      -             ١٧٬٦٩٩                  ١٬٧٤٢٬٥٦٨المرحلة ٢
                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ٣
المجموع 
الجزئي

٩٬٣٤١٬٨٥٤                         (٢٤٬٦٠٨)                                ١٥٢٬٧٨١                      -           ١٢٨٬١٧٣                  ٩٬٤٩٤٬٦٣٥                        -                                    

                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ١تنويه خاص
                                    -                            ٣٩٠٬٥٧٩                         (٥٦٬٢٢١)                                  ٦٦٬٩١٤                   ١٦٧          ١٠٬٥٢٦                     ٤٥٧٬٤٩٣المرحلة ٢
                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ٣
المجموع 
الجزئي

٣٩٠٬٥٧٩                         (٥٦٬٢٢١)                                  ٦٦٬٩١٤                   ١٦٧          ١٠٬٥٢٦                     ٤٥٧٬٤٩٣                            -                                    

                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ١دون المعيارية
                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ٢
                                    -                              ١٨٬٣٦٨                                    -                                        ٦٬٩٠١                   ٥١٤            ٦٬٣٨٧                        ٢٥٬٢٦٩المرحلة ٣
المجموع 
الجزئي

١٨٬٣٦٨                                    -                                        ٦٬٩٠١                   ٥١٤            ٦٬٣٨٧                        ٢٥٬٢٦٩                              -                                    

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

                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ٢
                                    -                              ١٣٬٤٣٦                                    -                                        ٩٬١٦٠                   ٧٣٦            ٨٬٤٢٤                        ٢٢٬٥٩٦المرحلة ٣

المجموع 
الجزئي

١٣٬٤٣٦                                    -                                        ٩٬١٦٠                   ٧٣٦            ٨٬٤٢٤                        ٢٢٬٥٩٦                              -                                    

                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ١خسارة
                                    -                                       -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ٢
                                    -                              ٣٥٬٦٢٠                                   (١)                                ٣٠٧٬٦٤٣             ٥٤٬٥٧١        ٢٥٣٬٠٧١                      ٣٤٣٬٢٦٣المرحلة ٣
المجموع 
الجزئي

٣٥٬٦٢٠                                   (١)                                ٣٠٧٬٦٤٣             ٥٤٬٥٧١        ٢٥٣٬٠٧١                      ٣٤٣٬٢٦٣                              -                                    

البنود األخرى غير 
المشمولة بموجب تعميم 

البنك المركزي الُعماني 
رقم (ب م ٩٧٧) 

الصلة ذات مات والتعل

                                    -                        ٤٬٥١٤٬٠٢٥                            (٥٬٥٢٢)                                     ٥٬٥٢٢                      -                      -                     ٤٬٥١٩٬٥٤٧المرحلة ١

                                    -                            ٩٣٢٬٥٦٢                         (٢٣٬٠٩٢)                                   ٢٣٬٠٩٢                      -                      -                        ٩٥٥٬٦٥٤المرحلة ٢
                                    -                                       -                                              -                         -                      -                                    -   المرحلة ٣
المجموع 
الجزئي

٥٬٤٤٦٬٥٨٧                         (٢٨٬٦١٤)                                   ٢٨٬٦١٤                      -                      -                     ٥٬٤٧٥٬٢٠١                        -                                    

                                    -                      ١٢٬٢٥١٬٣٣٣                           ٩٠٬١٩٣                                   ٢٠٬٢٨١                      -           ١١٠٬٤٧٤                ١٢٬٢٧١٬٦١٤المرحلة ١المجموع
                                    -                        ٢٬٩٢٧٬٦٨٧                      (١٩٩٬٦٣٦)                                ٢٢٨٬٠٢٨                   ١٦٧          ٢٨٬٢٢٥                  ٣٬١٥٥٬٧١٥المرحلة ٢
                                    -                              ٦٧٬٤٢٤                                   (١)                                ٣٢٣٬٧٠٤             ٥٥٬٨٢١        ٢٦٧٬٨٨٢                      ٣٩١٬١٢٨المرحلة ٣
                                    -                      ١٥٬٢٤٦٬٤٤٤                      (١٠٩٬٤٤٤)                                ٥٧٢٬٠١٣             ٥٥٬٩٨٨        ٤٠٦٬٥٨١                ١٥٬٨١٨٬٤٥٧المجموع

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)

٣٠ يونيو  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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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
                  -           ١٣٧٬٣٦١            (٢٠٬٧٦٨)                   ٢٤٬٧٧٤                            -                 ٤٬٠٠٦     ١٦٢٬١٣٥المرحلة ٢
                  -                      -                          -                               -                               -                       -                  -   المرحلة ٣

                  -           ١٣٧٬٣٦١            (٢٠٬٧٦٨)                   ٢٤٬٧٧٤                            -                 ٤٬٠٠٦     ١٦٢٬١٣٥المجموع الجزئي

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

                  -                      -                          -                               -                               -                       -                  -   المرحلة ٢
                  -              ١٤٬٤١٧                       -                      ٨٩٬٤٢٣                      ٩٬٧١٣            ٧٩٬٧١٠     ١٠٣٬٨٤٠المرحلة ٣

                  -              ١٤٬٤١٧                       -                      ٨٩٬٤٢٣                      ٩٬٧١٣            ٧٩٬٧١٠     ١٠٣٬٨٤٠المجموع الجزئي
   -                       

                  -                      -                          -                               -                               -                       -                  -   المرحلة ١المجموع
                  -           ١٣٧٬٣٦١            (٢٠٬٧٦٨)                   ٢٤٬٧٧٤                            -                 ٤٬٠٠٦     ١٦٢٬١٣٥المرحلة ٢
                  -              ١٤٬٤١٧                       -                      ٨٩٬٤٢٣                      ٩٬٧١٣            ٧٩٬٧١٠     ١٠٣٬٨٤٠المرحلة ٣
                  -           ١٥١٬٧٧٨            (٢٠٬٧٦٨)                 ١١٤٬١٩٧                      ٩٬٧١٣            ٨٣٬٧١٦     ٢٦٥٬٩٧٥المجموع

* 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 ٥٠٢٫٤١١ 

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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

معلومات القيمة العادلة ٢٧.

ألف لایر ُعماني

 كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

مصنف بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

الخسائر

مصنف بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل 

إجمالي القيمة التكلفة المهلكة اآلخر
 المستوىالقيمة العادلةالدفترية

٩٥١٬٨٥٠٩٥١٬٨٥٠٩٥١٬٨٥٠٣--نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
٧٠٬٤٦١٧٢٤٬٣٠٠٧٩٤٬٧٦١٨٠٤٬٦٨٩٢٬٣-مستحق من البنوك

٩٬٠٠٢٬١٣٤٩٬٠٠٢٬١٣٤٩٬٢١٢٬٥١٣٣--مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي
١٥٬١٤٩١٩٥٬٦٧٤١٬٦٠٢٬٥٧٨١٬٨١٣٬٤٠١١٬٨٤٦٬١٤٢١٬٢٬٣استثمارات في أوراق مالية

٤١٬٠٧٢٤١٬٠٧٢٢--٤١٬٠٧٢القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
٥٦٬٢٢١٢٦٦٬١٣٥١٢٬٢٨٠٬٨٦٢١٢٬٦٠٣٬٢١٨١٢٬٨٥٦٬٢٦٦

١٬٠٠١٬٥٦٥١٬٠٠١٬٥٦٥١٬٠١١٬١٤٤٣--ودائع من البنوك
٨٬٨٣٣٬٩٥٩٨٬٨٣٣٬٩٥٩٨٬٨٧٩٬٧٣٤٣--ودائع العمالء بما في ذلك الودائع اإلسالمية للعمالء

٤٥٬٨٧٦٤٥٬٨٧٦٤٥٬٨٧٦١--صكوك
٣٩٠٬٣٧٩٣٩٠٬٣٧٩٤٠٤٬٧٤٥١--سندات يورو متوسطة األجل

٣-----التزامات ثانوية
٢٨٬٦٤٨٢٨٬٦٤٨٢--٢٨٬٦٤٨القيمة العادلة السالبة للمشتقات

١٠٬٢٧١٬٧٧٩١٠٬٣٠٠٬٤٢٧١٠٬٣٧٠٬١٤٨-٢٨٬٦٤٨

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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

معلومات القيمة العادلة (تابع)٢٧.

ألف لایر ُعماني

المرحلة  كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةاألولى

األصول
٤١٬٠٧٢-٤١٬٠٧٢-مشتقات

مستحق من البنوك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

-٧٠٬٤٦١-٧٠٬٤٦١

١١٬٩٤٧١٥٬١٤٩-٣٬٢٠٢حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر
١٬٣٧٩٩٧٬١٤٦-٩٥٬٧٦٧

١٬٨٩٧٩٨٬٥٢٨-٩٦٬٦٣١الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١٩٥٬٦٠٠١١١٬٥٣٣١٥٬٢٢٣٣٢٢٬٣٥٦إجمالي األصول

االلتزامات
٢٨٬٦٤٨-٢٨٬٦٤٨-مشتقات

ألف لایر ُعماني
المرحلة  كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةاألولى

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

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

١٬٣٧٩٨٤٬٥٧٤-٨٣٬١٩٥

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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

حقوق 
المساهم

ين 
بالقيمة 
العادلة 

من خالل 
الدخل 

الشامل 
آل

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
٨٬٠٧٥٨٬٠٧٥--أرباح محققة عند البيع

(١٣٤)٤٣(١٧٩)٢ربح/ (خسارة) من التغير في القيمة العادلة
١٬٥٥٠١٬٥٥٠--إضافات

(١٢٬٢٩٢)(١٢٬٢٩٢)--استبعادات ومستردات
١-١-الفائدة المستحقة

٧٣-٧٣-انخفاض قيمة االستثمارات
٢-٢-اإلهالك

(٩)(٧)-(٢)فروق صرف العملة األجنبية
١٬٣٧٩١٬٨٩٧١١٬٩٤٧١٥٬٢٢٣

ألف لایر ُعماني

 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

حقوق 
المساهم

ين 
بالقيمة 
العادلة 
الل

الدين بالقيمة 
العادلة من 
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 ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، تم تقييم ٢١% (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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، تم تقييم ٧٩% ( 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 ديسمبر ٢٠٢١م او 
في  تاريــخ الحــق وتــم تعديلهــا وفقــا للتدفقــات النقديــة الالحقــة حتــى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م  أو علــى أســاس صافــي قيــم األصــول المســتلمة 

مــن مــدراء الصناديــق المســتقلين فــي ٣١ ديسمبر 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.


