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صفحة - ١

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
غير مدققةمدققةغير مدققة

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

األصول 
٥٨٤٬٦٠٧١٬٠٤٧٬٢٢٤٩٣٧٬٠٥٤النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

٣٨٣٠٬٨٨٢٧٦٥٬١٥١٦٨٤٬٠٩٣المستحق من البنوك
٤٧٬٧٧٨٬٦٢٢٧٬٨٣٠٬٣٩٨٧٬٨٠٥٬٤١٨القروض والسلف

٤١٬٤٥٠٬٥٠٣١٬٣٦١٬٠١٩١٬٣٥٢٬٧٥٠مدينو التمويل اإلسالمي
٥١٬٧٨٢٬٤٠٠١٬٨١١٬٤٩٦١٬٧٩٩٬٥٥٣إستثمارات األوراق المالية

-٦٨٬٩٣٢٨٬٢٦٦إستثمار في شركات زميلة   
٧٢٣٧٬٧٤٩١٧٤٬٧٩٧١٧٧٬١٦١األصول األخرى

٦٨٬٨٠٤٧٤٬١٨٧٦٣٬٠٧٨ممتلكات ومعدات و برامج
١٢٬٧٤٢٬٤٩٩١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٨١٩٬١٠٧إجمالي االصول

االلتزامات وحقوق المساهمين 
االلتزامات

٨٩٢٨٬٣٧٨١٬٢١٨٬٤٦٥١٬١٠١٬٢٢٤ودائع من البنوك
٩٧٬٥٠٠٬٦٢٥٧٬٦٠٤٬٠٥١٧٬٥٤٩٬٨٣٤ودائع الزبائن

٩١٬٢٠٨٬٣٣٠١٬١٧٠٬٥٥٥١٬١٤٧٬٧٣٧ودائع زبائن الصيرفة اإلسالمية
٤٦٬٥١٥٩٠٬٦٠٠٩١٬٧٨٨صكوك

٣٨٥٬٧٤٧٣٩٠٬٣٧٩٣٨٥٬٨٢١أدوات دين أوروبية متوسطة األجل

١٠٤٥٣٬٦١٤٣٩٤٬٧١٣٣٨٨٬٤٢٠االلتزامات األخرى 
٤٦٬٨٨٦٥٢٬٩٣١٤٥٬٨١٩الضرائب

٦٬٦٦٦--االلتزامات الثانوية
١٠٬٥٧٠٬٠٩٥١٠٬٩٢١٬٦٩٤١٠٬٧١٧٬٣٠٩إجمالي 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 

--إحتياطي تحوط التدفقات النقدية  (٤٨)
(٤١٢)٢٬٨٥٥(١١٬٨١٥)التغييرات التراكمية في القيمة العادلة

(٢٬٣٥٣)(٢٬٤٩٨)(٣٬٤٩٥)إحتياطي صرف العملة األجنبية
٢٬٣٣٥٢٬٣٤٦٢٬٣٤٦إحتياطي إنخفاض القيمة/ إحتياطي القروض المعاد هيكلتها 

٦١٤٬٢١٣٥٩٤٬٨٤٧٥٥٩٬٨٠٢األرباح المحتجزة
٢٬٠٤٢٬٤٠٤٢٬٠٢٠٬٨٤٤١٬٩٧١٬٧٩٨إجمالي حقوق المساهمين المنسوب إلى حاملي األسهم

١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة - المستوى األول
٢٬١٧٢٬٤٠٤٢٬١٥٠٬٨٤٤٢٬١٠١٬٧٩٨إجمالي حقوق المساهمين

١٢٬٧٤٢٬٤٩٩١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٨١٩٬١٠٧إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
٠٫٥٤٤٠٫٥٦٥٠٫٥٥٢صافي األصول للسهم الواحد (ر.ع)

١٢١٬٦٩٣٬٨٩٤١٬٨٣٣٬١٦١١٬٨٥٩٬٩٧٦االلتزامات العرضية و االرتباطات
اعتمد مجلس ادارة البنك هذه البيانات المالية بتاريخ ٢٥ اكتوبر 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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

لفترة ٩ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢٢

لفترة ٩ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ سبتمبر 
٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفإيضاح
١٣٣٤١٬٣٥٠٣٣٣٬٩٧٦١١٨٬٧٥٦١١٢٬٦٤٠إيرادات الفوائد

(٣٦٬٩٣٤)(٣٩٬٩٠٣)(١٠٦٬٧٥٩)(١١٤٬٣٠٠)١٤مصروفات الفوائد 
٢٢٧٬٠٥٠٢٢٧٬٢١٧٧٨٬٨٥٣٧٥٬٧٠٦صافي إيرادات الفوائد

١٣٦٢٬٧٥٦٥٧٬٣٤٤٢١٬٨٤٣١٩٬٦٢٩إيرادات من التمويل اإلسالمي/استثمارات
(١١٬٢٩٤)(١٢٬٠٢٠)(٣٢٬٠٨١)(٣٤٬٨٧٨)١٤التوزيع على المودعين 

٢٧٬٨٧٨٢٥٬٢٦٣٩٬٨٢٣٨٬٣٣٥صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
٢٥٤٬٩٢٨٢٥٢٬٤٨٠٨٨٬٦٧٦٨٤٬٠٤١صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل االسالمي

١٥٨٠٬٣٣٠٧٥٬٧٧٩٢٥٬٨١٤٢٢٬١٥٩إيرادات عموالت و رسوم (بالصافي) 
١٦٣٦٬٦٩٣٣٠٬٠٦٩٩٬٧٦٨٨٬٩٩٣إيرادات تشغيل أخرى
٣٧١٬٩٥١٣٥٨٬٣٢٨١٢٤٬٢٥٨١١٥٬١٩٣إيرادات التشغيل 

مصروفات التشغيل
(٤٤٬٢٨١)(٤٨٬٥٢٧)(١٣٠٬٧١٠)(١٤٢٬٥٥٣)مصروفات تشغيل أخرى 

(٤٬٩٣٢)(٤٬٩٥٠)(١٣٬٦١٨)(١٣٬٦٢٩)استهالك 
(١٥٦٬١٨٢)(١٤٤٬٣٢٨)(٥٣٬٤٧٧)(٤٩٬٢١٣)

٢٤٠-٦٩٥٠حصة في نتائج شركات زميلة  -  
(١١٬٤٤٢)(١٣٬١٨٥)(٤٦٬٧٧٠)(٤١٬٥٨٤)١٧صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة

(١٩٦٬٨١٦)(١٩١٬٠٩٨)(٦٦٬٤٢٢)(٦٠٬٦٥٥)
١٧٥٬١٣٥١٦٧٬٢٣٠٥٧٬٨٣٦٥٤٬٥٣٨الربح قبل الضريبة

(٩٬٠٢٥)(٨٬٨٠٣)(٢٧٬٠٧٢)(٢٦٬٨٤٥)مصروف الضريبة 
١٤٨٬٢٩٠١٤٠٬١٥٨٤٩٬٠٣٣٤٥٬٥١٣ربح الفترة

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

الخسارة في فترات الحقة، بعد خصم الضرائب:
(١٩٢)(٤٣٠)٥٤(٩٩٧)تحويل عمالت أجنبية إلستثمارات بشركات أجنبية

التغير في القيمة العادلة على إستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل 
(٩٠٩)(٢٬٤٣٨)(١٬٦٠٨)(٧٬٨٤٧)الدخل الشامل اآلخر

-٥٧حصة في الدخل الشامل االخر لشركات زميلة   -  (٩٧)-  
٩٢-التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية  -               ٠

(٨٬٩٠١)(١٬٤٦٢)(٢٬٩٦٥)(١٬١٠١)
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 

٣٬٣٠٧(١٬٢٨٨)٤٬٢٥٧(٧٬٠٣٠)إستثمارات حقوق المساهمين
(٧٬٠٣٠)٣٬٣٠٧(١٬٢٨٨)٤٬٢٥٧

٢٬٢٠٦(٤٬٢٥٣)٢٬٧٩٥(١٥٬٩٣١)دخل شامل اخر (مصروف) للفترة
١٣٢٬٣٥٩١٤٢٬٩٥٣٤٤٬٧٨٠٤٧٬٧١٩إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة منسوب إلى
١٣٢٬٣٥٩١٤٢٬٩٥٣٤٤٬٧٨٠٤٧٬٧١٩مساهمي الشركة األم 

ربح منسوب إلى
١٤٨٬٢٩٠١٤٠٬١٥٨٤٩٬٠٣٣٤٥٬٥١٣مساهمي الشركة األم 

ربحية السهم الواحد: (ر.ع.)
١٨٠٫٠٣٨٠٫٠٣٦٠٫٠١٣٠٫٠١٢األساسية 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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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
--٣٥٧٬٤٤٨٥٣١٬٥٣٥٤١٠٬٢٥٨١١٩٬١٤٩٤٬٩٠٤في ١ يناير ٢٠٢٢   ٢٬٣٤٦٥٩٤٬٨٤٧٢٬٠٢٠٬٨٤٤١٣٠٬٠٠٠٢٬١٥٠٬٨٤٤(٢٬٤٩٨)٢٬٨٥٥

-------ربح الفترة  --  -١٤٨٬٢٩٠-١٤٨٬٢٩٠١٤٨٬٢٩٠
-------دخل (مصروف) شامل آخر  (١٤٬٩٣٤)(٩٩٧)--  (١٥٬٩٣١)-  (١٥٬٩٣١)

-------إجمالي الدخل (مصروف) الشامل  (١٤٬٩٣٤)(٩٩٧)-                 ١٤٨٬٢٩٠١٣٢٬٣٥٩-  ١٣٢٬٣٥٩
تحويل ضمن حقوق المساهمين عند استبعاد 

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

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

تحويل من احتياطي الحسابات المعاد هيكلتها  إلى 
-------االرباح المحتجزة  --  (١١)١١---  

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

--٣٧٥٬٣٢٠٥٣١٬٥٣٥٤١٠٬٢٥٨١١٩٬١٤٩٤٬٩٠٤الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢  (١١٬٨١٥)(٣٬٤٩٥)٢٬٣٣٥٦١٤٬٢١٣٢٬٠٤٢٬٤٠٤١٣٠٬٠٠٠٢٬١٧٢٬٤٠٤

 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
------- ربح الفترة  --  -١٤٠٬١٥٨-١٤٠٬١٥٨١٤٠٬١٥٨

٩٢------ دخل (مصروف) شامل آخر  ٢٬٦٤٩٥٤--  ٢٬٧٩٥-  ٢٬٧٩٥

٩٢------ إجمالي الدخل (مصروف) الشامل  ١٤٠٬١٥٨١٤٢٬٩٥٣-٢٬٦٤٩٥٤-  ١٤٢٬٩٥٣
تحويل ضمن حقوق المساهمين عند استبعاد إستثمارات 

حقوق المساهمين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
-------الدخل الشامل اآلخر  ٦٢٢-  -(٦٢٢)--  -  

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

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

-------المحتجزة  --  (١٠)١٠---  

-------فوائد مدفوعة على رأس المال الدائم من المستوى األول  --  -(٣٬٥٦٥)(٣٬٥٦٥)             (٣٬٥٦٥)             
٢٬٣٤٦٥٥٩٬٨٠٢١٬٩٧١٬٧٩٨١٣٠٬٠٠٠٢٬١٠١٬٧٩٨(٢٬٣٥٣)(٤١٢)(٤٨)٣٥٧٬٤٤٨٥٣١٬٥٣٥٣٩٧٬١٦٨١٠٨٬٣١٨٤٬٩٠٤١٣٬٠٩٠الرصيد في ٣٠ سبتمبر 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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

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

انشطة التشغيل 
١٧٥٬١٣٥١٦٧٬٢٣٠ربح الفترة قبل الضريبة
التعديالت للبنود التالية:

١٣٬٦٢٩١٣٬٦١٨استهالك 
٤١٬٥٨٤٤٦٬٧٧٠صافي انخفاض قيمة األصول المالية 

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

(٢٬١٣٩)(٨٬٨٢٩)(ربح) / خسارة في اإلستثمارات
(٢٬٧٨٤)(٤٬٥٥٩)إيرادات توزيعات أرباح 

٢١٦٬٠١٠٢٢٢٬٦٧٥ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

(٢٩٬٠٤١)٢٦٬٩٧٢المستحق من البنوك
(١٣٣٬٠٩١)٨٬٣١٩القروض والسلف

(١٠٨٬٧٩٣)(٩٨٬٠٦٤)مدينويات تمويل إسالمي
١٤٤٬٩٣١(٦٤٬٢٧٥)األصول األخرى

١٢٦٬٧٩٠(٢٦٢٬١٤٣)الودائع من البنوك
١٢١٬٠٩٧(١٠٣٬٤٢٦)ودائع العمالء

٣٧٬٧٧٥١١٧٬٩٦٩ودائع العمالء اإلسالمية
(٦١٬٤٠٤)٦٢٬١٨٨التزامات أخرى

٤٠١٬١٣٣(١٧٦٬٦٤٤)النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(٢٩٬٦٩٧)(٣٢٬٥٠١)ضريبة الدخل المدفوعة

٣٧١٬٤٣٦(٢٠٩٬١٤٥)صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل 

أنشطة االستثمار
-٢٢٧توزيعات أرباح من شركة زميلة  

٤٬٥٥٩٢٬٧٨٤إيرادات توزيعات أرباح
(١٠٧٬٢٨٧)(١٣٥٬٧٩٥)شراء إستثمارات

٣٥٬٢٣٧٥٠٬٧٨٠متحصالت من بيع استثمارات
(٥٬٢٨٧)(٨٬٢٤٦)صافي الحركة في الممتلكات و المعدات

(٥٩٬٠١٠)(١٠٤٬٠١٨)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

٢٢١٬٠٧٨(٤٦٨٬٥٧٠)صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
١٬٣٩٥٬٤٥٠١٬٢٠٢٬٠٧٨النقد وما يماثل النقد في ١ يناير

٩٢٦٬٨٨٠١٬٤٢٣٬١٥٦النقد وما يماثل النقد في ٣٠ سبتمبر

النقد وما يماثل النقد يضم كل من االتي
٥٨٤٬١٠٠٩٣٦٬٥٥٤نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

٤٦٣٬٥٠٢٥٦٨٬٩٥٣أذون الخزانة 
٤٣٦٬٥٠٠٣٣٩٬٧٢٠المستحق من البنوك 

(٤٢٢٬٠٧١)(٥٥٧٬٢٢٢)ودائع من البنوك
٩٢٦٬٨٨٠١٬٤٢٣٬١٥٦

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



صفحة - ٥

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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. نافذة ميثاق تتكون من ٢٤ فرعاً ( سبتمبر ٢٠٢١- ٢٤ فرعا) في سلطنة ُعمان.

أساس االعداد و سياسات المحاسبة٢.
أساس االعداد٢٫١

 لقد تم اعداد البيانات المالية المرحلية المركزة للبنك  لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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 سبتمبر 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 سبتمبر 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 بورصة مسقط.

 كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ يعمل البنك في ٦ دول (٢٠٢١م: ٦ دول) و بلغ عدد موظفيها ٣٬٩٢٠ موظفا ( ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١: ٣٬٨٦٢ موظفا)



صفحة - ٦

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

المستحق من البنوك٣.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ سبتمبر ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

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

٩٦٬١٣٠٨٣٬٢٤٩١٢٢٬٩١٢أرصدة لدى بنوك أخرى
٤٣٥٬٥٨٤٤٤٧٬٧٥٤٣٨٢٬٥٢٥إيداعات بين البنوك

٣٠٣٬٨٧٩٢٤٠٬٠٢٠١٨٢٬٩٨٠قروض لبنوك
٨٣٥٬٥٩٣٧٧١٬٠٢٣٦٨٨٬٤١٧

(٤٬٣٢٤)(٥٬٨٧٢)(٤٬٧١١)يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
٨٣٠٬٨٨٢٧٦٥٬١٥١٦٨٤٬٠٩٣

القروض والسلف / مدينو التمويل اإلسالمي٤.

القروض والسلف
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ سبتمبر ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٣٬٨٤٨٬٨٤٨٣٬٩٠٦٬٩٥١٣٬٩٣٦٬٠٢٢قروض الشركات

٣١٥٬٣٩١٣١٨٬٧٥٦٣١٧٬١٧٤السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان
٤١٠٬٩١٩٤٤٢٬٩٦٢٤٣١٬٠١٠القروض مقابل إيصاالت أمانة/ سلفيات أخرى

١٦١٬٦٩٩١١٠٬٩٢٩٦٦٬١٩٠أوراق تجارية مشتراة ومخصومة 
٣٬٥٢١٬٤١٧٣٬٤٧٥٬٧٥٦٣٬٤٧٤٬٨٥٣القروض الشخصية و قروض االسكان

٨٬٢٥٨٬٢٧٤٨٬٢٥٥٬٣٥٤٨٬٢٢٥٬٢٤٩
(٤١٩٬٨٣١)(٤٢٤٬٩٥٦)(٤٧٩٬٦٥٢)يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة

٧٬٧٧٨٬٦٢٢٧٬٨٣٠٬٣٩٨٧٬٨٠٥٬٤١٨

مدينو التمويل اإلسالمي

غير مدققةمدققة غير مدققة
 ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٢

 ٣١ ديسمبر 
٢٠٢١

 ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٥١٠٬٤٥٢٤٩٩٬٠٩٣٤٩٤٬٤٣٠تمويل اإلسكان
٩٤٢٬٥٠٧٨٦١٬٠٧٤٨٥٥٬٦١٣تمويل الشركات

٥٠٬٣٢٩٤٤٬٧٨٧٤٣٬٩٤٤التمويل اإلستهالكي
١٬٥٠٣٬٢٨٨١٬٤٠٤٬٩٥٤١٬٣٩٣٬٩٨٧

(٤١٬٢٣٧)(٤٣٬٩٣٥)(٥٢٬٧٨٥)يطرح: مخصص خسائر إنخفاض القيمة
١٬٤٥٠٬٥٠٣١٬٣٦١٬٠١٩١٬٣٥٢٬٧٥٠

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة



صفحة - ٨

لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

تابع القروض والسلف / مدينو التمويل اإلسالمي٤.

تم تحليل حركة مخصص االنخفاض في القيمة كما يلي:

غير مدققةمدققةغير مدققة
 ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٢

 ٣١ ديسمبر 
٢٠٢١

 ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢١

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

٨٠٬٠٤٣١٢٠٬٩٦٢١٠٠٬٧٨٥انخفاض قيمة خسائر االئتمان
١٦٬١٩٩١٨٬٩٨٤١٤٬٠٦٧الفائدة المجنبة خالل الفترة

(٣٣٬٢٠٧)(٤٧٬٢٧٧)(٢٧٬٢٢١)مبالغ مستردة من انخفاض قيمة خسائر االئتمان
(٣٬٩٠٨)(٥٬٩٥٥)(٣٬١٩٩)مبالغ مستردة من الفائدة المجنبة خالل الفترة

(١٢٬٨٣٠)(١٣٬٩٦١)(٢٬٤١٣)مشطوب خالل الفترة
٢٥٢٦٦٣١محول من / (إلى) المحفظة التذكيرية

٣٩٦٤(١٢٧)فرق تحويالت عمالت أجنبية
(١٢)(٤٥)١٢تغيرات اخرى

٥٣٢٬٤٣٧٤٦٨٬٨٩١٤٦١٬٠٦٨في  ٣٠ سبتمبر /٣١ ديسمبر  

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

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ سبتمبر ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٧٥٤٬٧٥١١٬١٤٧٬٣٢٩١٬٠٨٧٬٢٠٩تحت الطلب او خالل شهر

١٬٠١٨٬٩٧٤٦٩٧٬٠٣٠٧١٩٬٠٨١شهران الى ٣ أشهر
٤٩٠٥٬٧٦١٦٩٦٬٢٠٤٨٣٣٬٦٤٥أشهر الى ١٢ شهر

٢٬٠٤٣٬٤٦٥٢٬٢٤٩٬٣٨٠٢٬٢٢٦٬٣٨٥سنة الى خمس سنوات
٤٬٥٠٦٬١٧٤٤٬٤٠١٬٤٧٤٤٬٢٩١٬٨٤٨اكثر من خمس سنوات

٩٬٢٢٩٬١٢٥٩٬١٩١٬٤١٧٩٬١٥٨٬١٦٨

إستثمارات األوراق المالية٥.

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣٠ سبتمبر ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

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

١٤٬٤٢٢١٧٬٥٩٧١٨٬١٦١مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
١١٠٬٦٢٨٨٤٬٥٧٤٨٨٬٠٩٧مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

١٢٥٬٠٥٠١٠٢٬١٧١١٠٦٬٢٥٨صافي إالستثمارات في االسهم

االستثمارات في الديون:
١٠٥٬٦١١٦٢٬٠٨٧٦٣٬٦١٦مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

١٬٥٥٤٬٥٧٣١٬٦٥١٬٨٨٥١٬٦٣٥٬٤١٥مصنفة بالتكلفة المهلكة
١٬٦٦٠٬١٨٤١٬٧١٣٬٩٧٢١٬٦٩٩٬٠٣١مجموع إالستثمارات في الديون

(٥٬٧٣٦)(٤٬٦٤٧)(٢٬٨٣٤)ناقص: مخصص خسائر انخفاض القيمة
١٬٦٥٧٬٣٥٠١٬٧٠٩٬٣٢٥١٬٦٩٣٬٢٩٥صافي إالستثمارات في الديون

١٬٧٨٢٬٤٠٠١٬٨١١٬٤٩٦١٬٧٩٩٬٥٥٣اجمالي إستثمارات األوراق المالية

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ بلغت الفوائد التعاقدية المجنبة من القروض والسلفيات ٣٦١٫٥ مليون لایر عماني (٣١ ديسمبر 
٢٠٢١: ٣٥٦٫٥ مليون لایر عماني ، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١: ٣٤٨٫٧ 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 



صفحة - ٩

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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 سبتمبر ٢٠٢٢
حقوق المساهمين المدرجة:

-٩٥٩٤٬٨٥٤اوراق مالية أجنبية  ٩٤٬٩٤٩
-٦٬٤٣١-قطاع الخدمات االخرى  ٦٬٤٣١

--٢٬٢٤٥وحدات صناديق إستثمارية  ٢٬٢٤٥
-٤٣٦٬٧٠٩قطاع الخدمات المالية  ٦٬٧٥٢

١٬٢٥٥-١٬٢٥٥-قطاع الصناعة
حقوق المساهمين الغير مدرجة:

--٦٬٦٢٦اوراق مالية أجنبية  ٦٬٦٢٦
-٥٬٤١٣١٬٣٧٩اوراق مالية محلية  ٦٬٧٩٢

-١٤٬٤٢٢١١٠٬٦٢٨صافي إالستثمارات في االسهم  ١٢٥٬٠٥٠

الديون المدرجة:
٣٬٢٤١١٬٠٠٧٬٩٥٦١٬٠١١٬١٩٧-سندات حكومية
١٬٩٧٨٣٦٬٣٨٧            ٣٤٬٤٠٩-سندات أجنبية
٦٧٬٩٦١٧٦٬٠٨٦١٤٤٬٠٤٧-سندات محلية

-                  ١٠٥٬٦١١١٬٠٨٦٬٠٢٠١٬١٩١٬٦٣١
الديون الغير مدرجة:

٤٦٣٬٥٠٢         ٤٦٣٬٥٠٢--اذون الخزانة
٥٬٠٥١٥٬٠٥١--سندات محلية

--٤٦٨٬٥٥٣٤٦٨٬٥٥٣
١٠٥٬٦١١١٬٥٥٤٬٥٧٣١٬٦٦٠٬١٨٤-إجمالي  إستثمارات الديون 

(٢٬٨٣٤)(٢٬٥٣٢)(٣٠٢)                  -خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات
١٠٥٬٣٠٩١٬٥٥٢٬٠٤١١٬٦٥٧٬٣٥٠                  -صافي إستثمارات الديون 

١٤٬٤٢٢٢١٥٬٩٣٧١٬٥٥٢٬٠٤١١٬٧٨٢٬٤٠٠صافي إستثمارات األوراق المالية

القيمة العادلة 
من خالل الربح 
او الخسارة



صفحة - ١٠

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

تابع إستثمارات األوراق المالية٥.

 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مدققة

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

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

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

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

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

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

الديون المدرجة:
٣٬٥٠٣٩٧٧٬٦٧٠٩٨١٬١٧٣-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 إستثمارات الديون 

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

١٧٬٥٩٧١٤٤٬٥١٦١٬٦٤٩٬٣٨٣١٬٨١١٬٤٩٦صافي إستثمارات األوراق المالية

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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

إستثمارات األوراق المالية (تابع)٥.

ملخص الحركة في انخفاض استثمارات الدين كالتالي:
غير مدققة مدققةغير مدققة

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

٤٬٦٤٧٣٬٧٣٣٣٬٧٣٣في ١ يناير
٩١٥٢٬٠٠٣(١٬٨١٤)مكون/ (معكوس) خالل الفترة

-(١)١حركات أخرى
٢٬٨٣٤٤٬٦٤٧٥٬٧٣٦في ٣٠ سبتمبر/ ٣١ ديسمبر

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

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ سبتمبر ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
-٢٬١٣٢١٬٧٥٩سيكو كابيتال

-٦٬٨٠٠٦٬٥٠٧سيكو ش.م.ب. (م)
-٨٬٩٣٢٨٬٢٦٦في ٣٠ سبتمبر/ ٣١ ديسمبر

سيكو كابيتال
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠سبتمبر 
٢٠٢٢

٣١ ديسمبر            سبتمبر ٢٠٢١  
   ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

-١٬٧٥٩في ١ يناير  -

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

-(٦٩)٣٧٣الحصة في النتائج
-٢٬١٣٢١٬٧٥٩في ٣٠ سبتمبر/ ٣١ ديسمبر

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

٣٠سبتمبر 
٢٠٢٢

٣١ ديسمبر  ٢٠٢١           سبتمبر ٢٠٢١
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

-٦٬٥٠٧في ١ يناير  -

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

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

-تكلفة االستثمار في شركة زميلة  ٦٬٤٤٤-

-٥٧٧٢٣٦حصة في النتائج

-٢٤(٥٧)حصة في الدخل الشامل اآلخر

-(١٩٧)(٢٢٧)توزيعات األرباح المستلمة
-٦٬٨٠٠٦٬٥٠٧في ٣٠ سبتمبر/ ٣١ ديسمبر

أصول أخرى٧.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ سبتمبر ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٥٢٬٨٦٢١١١٬٦٦٣٩٦٬٧٠٤أوراق قبول (إيضاح ١٠)

(١٨١)(٢٢٩)(١٥٥) يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
١٥٢٬٧٠٧١١١٬٤٣٤٩٦٬٥٢٣صافي أوراق القبول

٣٤٬٢٩٥٣١٬١٨٣٣٩٬٧٤٦ مديونيــات أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما 
٤٣٬٣٠٢٢١٬٨١٣٣٠٬٧٧٩القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

٥٬٠٣٠٦٬٤٧٤٧٬٢٩٩أصل الضريبة المؤجلة
٢٬٤١٥٣٬٨٩٣٢٬٨١٤أخرى

٢٣٧٬٧٤٩١٧٤٬٧٩٧١٧٧٬١٦١

ودائع من البنوك٨.
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ سبتمبر ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٥٠٨٬٠٦٠٤٩٢٬٥٧٦٣٥٩٬١١٤اقتراضات بين البنوك

٥٥٬٦٨٣٤٩٬٨٦٠٣٨٬٦٧٥ أرصدة لدى بنوك أخرى
٣٦٤٬٦٣٥٦٧٦٬٠٢٩٧٠٣٬٤٣٥ودائع أخرى بســوق النقد

٩٢٨٬٣٧٨١٬٢١٨٬٤٦٥١٬١٠١٬٢٢٤

 ۳۰

 ۳۰



صفحة - ١٢

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

ودائع العمالء ٩.
ودائع العمالء التقليديين

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

٢٬٢٦٥٬٥٢٢٢٬٥٦٩٬١٣٩٢٬٤٣٨٬٧٦٠حسابات ودائع
٢٬٩٢٦٬٥٨٦٣٬٠١٩٬٣٦٣٣٬٠٣٩٬٦١٠حسابات إدخار

١٬٨٤٩٬٤٢٩١٬٦٨٨٬٧٧٤١٬٧٦٩٬٧٩٦الحسابات جارية 
٤١٢٬١٣٢٢٨٣٬٨٦٠٢٥٢٬٢٥١حسابات تحت الطلب
٤٦٬٩٥٦٤٢٬٩١٥٤٩٬٤١٧حسابات هامشية

٧٬٥٠٠٬٦٢٥٧٬٦٠٤٬٠٥١٧٬٥٤٩٬٨٣٤
ودائع العمالء اإلسالمية

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ سبتمبر ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٦٥٧٬٦٨٤٦٠٨٬٧٦٧٦١١٬٥٣٨حسابات ودائع
٣٠٤٬٠٣٢٢٩٧٬٠٠٨٢٩٤٬٧٤٠حسابات إدخار

٩٧٬١٦٨١٠٤٬٢٦٢٩٥٬٥٧٤الحسابات جارية 
٦٧٬٩٥٠٧٨٬١٣٧٦٤٬٣٠٥حسابات تحت الطلب
٨١٬٤٩٦٨٢٬٣٨١٨١٬٥٨٠حسابات هامشية

١٬٢٠٨٬٣٣٠١٬١٧٠٬٥٥٥١٬١٤٧٬٧٣٧
فترات استحقاق ودائع العمالء  (شاملة ودائع زبائن الصيرفة اإلسالمية) موضحة كما يلي:

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

٧٦٩٬٢٠٤٧٧٥٬٦٣٩٧٩٥٬٨٥٠تحت الطلب او خالل شهر
٨٠٦٬٦٧٥٩٠١٬٥٣٨٧٤٨٬٠٤٢شهران الى ٣ شهر
٤١٬٨٦٨٬٣٦٦١٬٩١٩٬٢٦٥٢٬١٦١٬٦٦٤أشهر الى ١٢ شهر

٣٬٣٢٢٬٥٠٣٣٬٦٢٥٬٤٧٦٣٬٤١٦٬٩٠٤سنة الى خمس سنوات
١٬٩٤٢٬٢٠٧١٬٥٥٢٬٦٨٨١٬٥٧٥٬١١١اكثر من خمس سنوات

٨٬٧٠٨٬٩٥٥٨٬٧٧٤٬٦٠٦٨٬٦٩٧٬٥٧١



صفحة - ١٣
إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
التزامات أخرى١٠.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ سبتمبر ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٥٩٬٨٨٢١٤٩٬٢٢٤١٥٩٬٤٨٥  التزامات ومصروفات مستحقة أخرى 

١٥٢٬٨٦٢١١١٬٦٦٣٩٦٬٧٠٤أوراق قبول (إيضاح ٧)
٤٣٬٦١٨٤٧٬٠٣٢٣٩٬٧٧١انخفاض في قيمة الضمانات المالية

٤٬٩٨٥٩٬٠٤٢٩٬٤٢٦انخفاض قيمة االلتزامات غير المسحوبة والحدود غير المستخدمة
٤٥٬٤٠٣٤٧٬٥٧٨٤٤٬٩٠٢التزامات اإليجار

٣١٬٩٤٥١٥٬٨٩٦٢٣٬٠٣٩ القيمة العادلة السالبة للمشتقات
٧٬٥١٩٦٬٥٨٥٧٬٥٩٩خصم وفائدة غير مكتسبة 

٦٬٥٣٤٦٬٨٢٧٦٬٦٢٨مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٨٦٦٨٦٦٨٦٦التزام ضريبة مؤجلة

٤٥٣٬٦١٤٣٩٤٬٧١٣٣٨٨٬٤٢٠

رأس المال١١.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣٠ سبتمبر ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر 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 سبتمبر ٣١٢٠٢١ ديسمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

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

٣٨٦٬٨٢٦٤٧٥٬٧١٠٤٤٢٬٧١٣اإلعتمادات المستندية 
١٬٣٠٧٬٠٦٨١٬٣٥٧٬٤٥١١٬٤١٧٬٢٦٣خطابات الضمان

١٬٦٩٣٬٨٩٤١٬٨٣٣٬١٦١١٬٨٥٩٬٩٧٦
االرتباطات

٢٥١٬٢٧٧٢٢٢٬١٦١٣١١٬١٠٣التسهيالت االئتمانية الغير قابلة لإللغاء
٤٤٤٧٩٧٥٩٦ شراء ممتلكات ومعدات 
٩٬٢٦٥٥٬٨١٠٢٬٢٠٥األسهم المدفوعة جزئيا

٢٦٠٬٩٨٦٢٢٨٬٧٦٨٣١٣٬٩٠٤

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 سبتمبر 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 ببورصة مســقط و البحرين و لندن. تــم االدراج فــي بورصــة لنــدن 

بواســطة ســندات إيــداع دوليــة يصدرهــا البنــك.

في يوليو ٢٠٢٢، وافق مجلس إداره البنك على توزيع أرباح لمرة واحدة ("مقترح توزيع األرباح") من خالل أسهم مجانية، حيث 
قيمة السهم الواحد (٠٫١٠٠ ر.ع) مقابل كل سهم يملكه المساهم بما مجموعه ٣٬٧٥٣٬١٩٨٬٥٣١ سهم و بقيمة إجمالية تبلغ 
٣٧٥٫٣٢٠ مليون لایر عماني، و إصدار سندات دائمة حيث قيمة سند دائم لایر واحد عماني لكل ١٠ أسهم يملكها المساهمين 

بما مجموعه ٣٧٥٬٣١٩٬٨٥٣ سند و بقيمة إجمالية تبلغ ٣٧٥٫٣٢٠ مليون لایر عماني. سيتم إدراج السندات المقترحة في 
بورصة مسقط، و ستحمل فائدة تبلغ ٤٫٢٥% في العام و ستكون هذه السندات جزءًا من رأس مال البنك من الفئة ١. علما بأنه 
لن يكون للسندات تاريخ إستحقاق محدد و سوف يكون للبنك خيار األسترداد بعد خمس سنوات من تاريخ اإلصدار. مقترح توزيع 

األرباح سيكون خاضعا لموافقة كل من مساهمي البنك، و البنك المركزي العماني و الهيئة العامة لسوق المال.

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

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 ارباح 
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.



صفحة - ١٤

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

إيرادات فوائد / إيرادات من التمويل اإلسالمي/األستثمار١٣.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة
لفترة ٩ أشهر 

المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢٢

لفترة ٩ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ سبتمبر 
٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٢٨٤٬٧٥٤٢٨٦٬٣٩٥٩٦٬٨٢٤٩٦٬١٣٢قروض وسلف

١٠٬٥١٤٥٬٥٥٢٥٬٣٧٧١٬٩٨١المستحق من البنوك
٤٦٬٠٨٢٤٢٬٠٢٩١٦٬٥٥٥١٤٬٥٢٧إستثمارات

٣٤١٬٣٥٠٣٣٣٬٩٧٦١١٨٬٧٥٦١١٢٬٦٤٠
٥٦٬٤٧٧٥١٬٢٨١١٩٬٥٨٠١٧٬٥٨٨مدينو التمويل اإلسالمي

١٧٣١٢١٠مستحقات إسالمية من بنوك
٦٬٢٦٢٦٬٠٣٢٢٬٢٦١٢٬٠٣١دخل اإلستثمار اإلسالمي

٦٢٬٧٥٦٥٧٬٣٤٤٢١٬٨٤٣١٩٬٦٢٩
٤٠٤٬١٠٦٣٩١٬٣٢٠١٤٠٬٥٩٩١٣٢٬٢٦٩

مصروفات فوائد / توزيعات على ودائع  إسالمية١٤.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

لفترة ٩ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢٢

لفترة ٩ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ سبتمبر 
٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٨٩٬٦٤١٨٤٬٠٤٤٢٩٬٥٨١٢٩٬٢٤٥ودائع العمالء
٠٣٥٩٠٦٤إلتزامات ثانوية
١٠٬٢٦٢٨٬٣٣٨٥٬٥٢٣٢٬٨٦٤إقتراضات بنكية

١٤٬٣٩٧١٤٬٠١٨٤٬٧٩٩٤٬٧٦١أدوات دين أوروبية متوسطة األجل
١١٤٬٣٠٠١٠٦٬٧٥٩٣٩٬٩٠٣٣٦٬٩٣٤

٢٦٬٩٤٧٢٤٬٧٢١٨٬٩٣٠٨٬٦١٧ودائع العمالء اإلسالمية
٥٬٢٢٥٣٬٧٠٢٢٬٤٤١١٬٤٤٤إقتراضات البنك اإلسالمية

٢٬٧٠٦٣٬٦٥٨٦٤٩١٬٢٣٣صكوك
٣٤٬٨٧٨٣٢٬٠٨١١٢٬٠٢٠١١٬٢٩٤
١٤٩٬١٧٨١٣٨٬٨٤٠٥١٬٩٢٣٤٨٬٢٢٨

صافي إيرادات عموالت وأتعاب ١٥.

إيرادات تشغيل أخرى ١٦.
غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

لفترة ٩ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢٢

لفترة ٩ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ سبتمبر 
٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٢٣٬٠٨٧٢٤٬٧٠٨٨٬٣٤٣٧٬٦١٢صرف عمالت أجنبية

٢٧٥(١٧٩)٩٣١٬٤٧٩التغير في القيمة العادلة لألصول المالية
٨٬٧٣٦٦٦٠٥٩٨٢٧٣صافي الربح المحقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة

٤٬٥٥٩٢٬٧٨٤٩٦٠٦٢١توزيعات أرباح 
٢١٨٤٣٨٤٦٢١٢إيرادات أخرى

٣٦٬٦٩٣٣٠٬٠٦٩٩٬٧٦٨٨٬٩٩٣

صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة١٧.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة
لفترة ٩ أشهر 

المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢٢

لفترة ٩ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢٢

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في 
٣٠ سبتمبر 
٢٠٢١

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

-(٤)-٧نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
(٦٣٢)(٢٧)(١٬٨٢٧)١٬١٦٢ مستحق من البنوك
(٢١٬٠٦٩)(٢٧٬٧٦١)(١٠٠٬٧٨٥)(٨٠٬٠٤٣)قروض وسلف للعمالء

(٢٬٦٣٠)(٢٬٢١٣)٣٬٣٤٠٢٣٬٨٦١ضمانات مالية
١٣٤٥(٣)٧٤ أوراق القبول

٥٬٣١٥٢١٣(٤٢٧)٤٬٠٥٦التزامات قروض / حدود غير مستخدمة
١٬١٣٦٢٧٦(٢٬٠٠٣)١٬٨١٤االستثمارات

(٦٩٬٥٩٠)(٨١٬١٨٤)(٢٣٬٥٤١)(٢٣٬٧٩٧)
٢٧٬٢٢١٣٣٬٢٠٧٩٬٩٣٦١٢٬١٨٣مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

٧٨٥١٬٢٠٧٤٢٠١٧٢مبالغ مستردة من قروض مشطوبة سابقاً 
٢٨٬٠٠٦٣٤٬٤١٤١٠٬٣٥٦١٢٬٣٥٥

(٤١٬٥٨٤)(٤٦٬٧٧٠)(١٣٬١٨٥)(١١٬٤٤٢)

إيرادات و توزيعات األرباح المحققة من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر خالل الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ هي ٤٬٣٣٥ ألف 
لایر عماني (٣٠ سبتمبر ٢٠٢١: ر.ع. ٢٬٢٣٤ الف لایر عماني), منها الشيء الف لایر عماني (٣٠ سبتمبر ٢٠٢١: ١٦٢ الف لایر عماني) تتعلق باالستثمارات المباعة 

خالل هذه الفترة.

إيرادات عموالت وأتعاب المدرجة ببيان الدخل الشامل المركزة هي بالصافي بعد العموالت  واألتعاب المدفوعة والتي تبلغ ١٬٣٣٥ الف لایر عماني (٣٠ سبتمبر ٢٠٢١:  
١٬٠٤٩ الف لایر عماني)



صفحة - ١٥

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

ربحية السهم الواحد١٨.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٣٠٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

١٤٨٬٢٩٠١٤٠٬١٥٨٤٩٬٠٣٣٤٥٬٥١٣ربح الفترة
(١٬٧٨٣)(١٬٧٨٣)(٥٬٣٤٨)(٥٬٣٤٨)ناقصاً : الفائدة على رأس المال الدائم من المستوى األول

الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين للشركة األم لربحية السهم 
١٤٢٬٩٤٢١٣٤٬٨١٠٤٧٬٢٥٠٤٣٬٧٣٠الواحد األساسية (لایر ُعماني باآلالف)

٣٬٧٥٣٬١٩٩٣٬٧٥٣٬١٩٩٣٬٧٥٣٬١٩٩٣٬٧٥٣٬١٩٩المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة ألثر التخفيف (ألف سهم) 

٠٫٠٣٨٠٫٠٣٦٠٫٠١٣٠٫٠١٢ربحية السهم الواحد األساسية  (بالريال الُعماني)

معامالت مع األطراف ذات العالقة١٩.

غير مدققمدققةغير مدقق

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

أ) أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا
٦٣٨٧٩٢٥٩٦قروض و سلف 

٢٬٠٤٨١٬٦٢٥١٬٦٣٠حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى
ب) مساهمين رئيسيين و آخرين

١٦٤٬٣٠٧١٣٠٬٢١١١١٣٬٣١٧قروض و سلف (اجمالي)
١٠٥٬٣٢٢٣٤٬٠٢٩٣٣٬٤٦١حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى

التزامات العمالء بموجب اعتمادات مستندية و خطابات ضمان و التزامات 
٣٬٨٨٢٤٬٦٥٧٥٬٠١٩أخرى

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

غير مدققغير مدققغير مدققغير مدقق

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

أ) أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا
٢٧٢١٩٧ايرادات الفوائد 

٤٩٣٧١٥١٢مصروفات الفوائد 
ب) مساهمين رئيسيين و آخرين

٤٬٦٥٠٤٬٦٣٣١٬٩٣٣١٬٤٨٢ايرادات الفوائد 
٧٩١٥٥٧٣٦٠٢٠٢مصروفات الفوائد 

غير مدققمدققةغير مدقق

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

            ٣٨٬٦٩٨٣١٬٤٨٢١٩٬٤٧٨شؤون البالط السلطاني
٢٦٬١٧٥٢٤٬٠٧٦٢٦٬٩٨٨معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته

١٠٣٬٩٥٤٨٠٬١٠٢٧٢٬٤٦٦أخرى
١٦٨٬٨٢٧١٣٥٬٦٦٠١١٨٬٩٣٢

غير مدققغير مدققغير مدققغير مدقق

٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٣٠٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٤١٣١٦٩٢٢٦٧١شؤون البالط السلطاني

٢٣٨٢٣٤٩٨٧٧معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته
١٨٩١٩١٥١٦٦أخرى

٨٤٠٥٩٤٣٧٥٢١٤

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.

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

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة خالل الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ هي ٢٩٥ ألف لایر (٣٠ سبتمبر ٢٠٢١: ٣٣١ الف لایر عماني)

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

فترة ٣ أشهر المنتهية في فترة ٩ أشهر المنتهية في

لفترة التسعة أشهر

فترة ٩ أشهر المنتهية في

لفترة الثالثة أشهر

فترة ٣ أشهر المنتهية في

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:

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:



صفحة - ١٦

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

األدوات المالية المشتقة ٢٠

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

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

-١٨٬٧٦١١٨٬١٠٢٥٤١٬٩٣٠مقايضات أسعار الفائدة  ٩٬٥٠٩٥٣٢٬٤٢١
          ١١٦١١٬٩١٩٩٥٬٩٣٤٩٥٤٦٢٬٦٧٧٣٢٬٣٠٣عقود شراء السلع
          ١٢٬٠٥٢١١٣٩٥٬٩٣٤٩٥٤٦٢٬٦٧٧٣٢٬٣٠٣عقود بيع السلع
٦٠١٬٦١٩١٬٢١٦٬٣٤٥١٨٬٠٩٥٥٤٢٬٩٦٣٦٥٥٬٢٨٧عقود شراء آجلة
١٢٬٣١٣١٩٢١٬٢٠٣٬٣٠٤١٧٬٨١٧٥٣٤٬٥٦٩٦٥٠٬٩١٨عقود بيع آجلة

٤٣٬٣٠٢٣١٬٩٤٥٣٬١٥٣٬٤٤٧٣٧٬٨٢٠١٬٢١٢٬٣٩٥١٬٩٠٣٬٢٣٢إجمالي

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

-١٣٬٠٥٩١٢٬٢٥٠٧٥٧٬٨٨٠مقايضات أسعار الفائدة  ١٨٩٬٣٢٠٥٦٨٬٥٦٠
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 سبتمبر ٢٠٢١
سنة واحدةشهرااشهر ٣االعتباريةالعادلة السالبةالعادلة الموجبة(غير مدققة)

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

----تحوطات القيمة العادلة  -  -
٥٦٦٬٥٤٥٦٬٥٤٥-تحوطات التدفقات النقدية  -  -
-١٥٬٧٨٨١٤٬٩٥٢٨٢٥٬٧٧٢مقايضات أسعار الفائدة  ٢٣٨٬٦٩٧٥٨٧٬٠٧٥

-٢٬٤٥٧٢٬٧٠٨٩١٬٨٨٤٨٨٬١٠٢٣٬٧٨٢عقود شراء السلع
-٣٬٢٠٣٢٬٨٨٩٩١٬٨٨٤٨٨٬١٠٢٣٬٧٨٢عقود بيع السلع
٢١٩٢٬٤٠٩١٬٧٩١٬١٣٤٩٨٠٬٣٧٨٥٧٣٬٨٣٢٢٣٦٬٩٢٤عقود شراء آجلة
٩٬١١٢٢٥١٬٧٨٢٬٤٤٨٩٧٥٬٢٣٢٥٧١٬١٠٨٢٣٦٬١٠٨عقود بيع آجلة

٣٠٬٧٧٩٢٣٬٠٣٩٤٬٥٨٩٬٦٦٧٢٬١٣٨٬٣٥٩١٬٣٩١٬٢٠١١٬٠٦٠٬١٠٧إجمالي

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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

المعلومات القطاعية٢١.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة
٣٠ سبتمبر 
٢٠٢١

٣٠ سبتمبر 
٢٠٢١

٣٠ سبتمبر 
٢٠٢١

٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٢

٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٢

٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٢

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

٣٣٦٬٩٤٩٤٬٤٠١٣٤١٬٣٥٠إيرادات فوائد٣٣٣٬٩٧٦٤٬٤٤٤٣٢٩٬٥٣٢

(١١٤٬٣٠٠)(١٬٨٣٥)(١١٢٬٤٦٥)مصروفات فوائد(١٠٥٬٤٠١)(١٬٣٥٨)(١٠٦٬٧٥٩)

٦٢٬٧٥٦-٦٢٬٧٥٦إيرادات من التمويل اإلسالمي٥٧٬٣٤٤-٥٧٬٣٤٤

(٣٤٬٨٧٨)-(٣٤٬٨٧٨)التوزيع على المودعين(٣٢٬٠٨١)-(٣٢٬٠٨١)

٧٩٬٤١١٩١٩٨٠٬٣٣٠إيرادات عموالت وأتعاب (صافي)٧٥٬٧٧٩١٬١١٨٧٤٬٦٦١

٣٤٬٩١٥١٬٧٧٨٣٦٬٦٩٣إيرادات تشغيل أخرى٣٠٬٠٦٩٤٥٠٢٩٬٦١٩
٣٥٨٬٣٢٨٤٬٦٥٤٣٥٣٬٦٧٤٣٦٦٬٦٨٨٥٬٢٦٣٣٧١٬٩٥١

مصروفات التشغيل

(١٤٢٬٥٥٣)(٢٬٨٦٥)(١٣٩٬٦٨٨) مصروفات تشغيل أخرى(١٢٧٬٦٧٩)(٣٬٠٣١)(١٣٠٬٧١٠)

(١٣٬٦٢٩)(٢٦٠)(١٣٬٣٦٩) استهالك(١٣٬٣٢٢)(٢٩٦)(١٣٬٦١٨)

(١٤٤٬٣٢٨)(٣٬٣٢٧)(١٤١٬٠٠١)(١٥٣٬٠٥٧)(٣٬١٢٥)(١٥٦٬١٨٢)

-حصة في نتائج شركات زميلة                  -                   -                     -  ٩٥٠٩٥٠

(٤١٬٥٨٤)(١٢٦)(٤١٬٤٥٨)صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة(٤٥٬٤١٨)(١٬٣٥٢)(٤٦٬٧٧٠)
(٢٦٬٨٤٥)(١٤٢)(٢٦٬٧٠٣)مصروف الضريبة(٢٧٬٠٥٣)-١٩(٢٧٬٠٧٢)

(٢١٨٬١٧٠)(٤٬٦٩٨)(٢١٣٬٤٧٢)(٢٢١٬٢١٨)(٢٬٤٤٣)(٢٢٣٬٦٦١)
١٤٥٬٤٧٠٢٬٨٢٠١٤٨٬٢٩٠ربح (خسارة) للفترة١٤٠٬٢٠٢(٤٤)١٤٠٬١٥٨

المعلومات األخرى

١٢٬٥٠٤٬٩٦٠٢٣٧٬٥٣٩١٢٬٧٤٢٬٤٩٩ مجموع األصول١٢٬٨١٩٬١٠٧٣٢٣٬٠٢١١٢٬٤٩٦٬٠٨٦
١٠٬٤٠٤٬٨٥٢١٦٥٬٢٤٣١٠٬٥٧٠٬٠٩٥مجموع االلتزامات١٠٬٧١٧٬٣٠٩٢٥٤٬٤٩٠١٠٬٤٦٢٬٨١٩

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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

المعلومات القطاعية٢١.

الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية*الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية 
االجمالياالسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

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

٢٢٧٬٠٥٠-٧٧٬١٢١١١٢٬٧٧١٣٤٬٥٩٠٢٬٥٦٨٢٢٧٬٠٥٠صافي إيرادات الفوائد 
٢٧٬٨٧٨٢٧٬٨٧٨-----صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
١٦٬٩٧٧٦٣٬٧٣٧٣٠٬٧٢٩٢٬٦٩٧١١٤٬١٤٠٢٬٨٨٣١١٧٬٠٢٣صافي إيرادات عموالت وأتعاب وأخرى 

٩٤٬٠٩٨١٧٦٬٥٠٨٦٥٬٣١٩٥٬٢٦٥٣٤١٬١٩٠٣٠٬٧٦١٣٧١٬٩٥١إيرادات التشغيل

تكاليف القطاعات
(١٥٦٬١٨٢)(١١٬٠٣٩)(١٤٥٬١٤٣)(٤٬٦٣٤)(١٢٬٢٢١)(١٠٢٬٦٢٩)(٢٥٬٦٥٩)مصروفات تشغيل 

-٩٥٠٩٥٠---حصة في نتائج شركات زميلة  ٩٥٠
(٤١٬٥٨٤)(٨٬١٦٧)(٣٣٬٤١٧)١٩٩(١٠١)(١٠٬٠٢٣)(٢٣٬٤٩٢)صافي اإلنخفاض
(٢٦٬٨٤٥)(١٬٦٤٣)(٢٥٬٢٠٢)(١٤٢)(٨٬٢٠٧)(٩٬٨٩٢)(٦٬٩٦١)مصروفات الضريبة

(٥٦٬١١٢)(١٢٢٬٥٤٤)(٢٠٬٥٢٩)(٣٬٦٢٧)(٢٠٢٬٨١٢)(٢٠٬٨٤٩)(٢٢٣٬٦٦١)
٣٧٬٩٨٦٥٣٬٩٦٤٤٤٬٧٩٠١٬٦٣٨١٣٨٬٣٧٨٩٬٩١٢١٤٨٬٢٩٠ربح/(خسارة) القطاع للفترة

٤٬٢٥٤٬٧٧٧٣٬٦٣٦٬٦٢٢٢٬٩١٧٬٢٢٩٢٢٢٬٣٢٩١١٬٠٣٠٬٩٥٧١٬٧١١٬٥٤٢١٢٬٧٤٢٬٤٩٩أصول القطاع 
٣٬٤٦٣٬٦٩٥٤٬٢٢٣٬٠٧٨١٬٢١٢٬٧٧١١٦٥٬٢٤٣٩٬٠٦٤٬٧٨٧١٬٥٠٥٬٣٠٨١٠٬٥٧٠٬٠٩٥التزامات القطاع

 الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية* الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية
االجمالي االسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

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

٢٢٧٬٢١٧-٨٣٬٤٤٦١٠٧٬٩٦٦٣٢٬٥٧٣٣٬٢٣٢٢٢٧٬٢١٧صافي إيرادات الفوائد 
٢٥٬٢٦٣٢٥٬٢٦٣-----صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
١٥٬٥٠٢٥٣٬٣٦٦٣٣٬٠٧٧١٬٢٢٠١٠٣٬١٦٥٢٬٦٨٣١٠٥٬٨٤٨صافي إيرادات عموالت وأتعاب وأخرى 

٩٨٬٩٤٨١٦١٬٣٣٢٦٥٬٦٥٠٤٬٤٥٢٣٣٠٬٣٨٢٢٧٬٩٤٦٣٥٨٬٣٢٨إيرادات التشغيل

تكاليف القطاعات
(١٤٤٬٣٢٨)(٩٬٩٣١)(١٣٤٬٣٩٧)(٤٬٥٩٠)(١٢٬٠١٥)(٩٣٬٥٩٩)(٢٤٬١٩٣)مصروفات تشغيل 
(٤٦٬٧٧٠)(٨٬٠٩٨)(٣٨٬٦٧٢)(٤٬٣٦٥)(٣٬٠٠٠)(١٠٬٩٦٧)(٢٠٬٣٤٠)صافي اإلنخفاض
-١٩(٨٬٠٠٠)(٨٬٩٧٠)(٨٬٥٩٧)مصروفات الضريبة  (٢٥٬٥٨٦)(١٬٤٨٦)(٢٧٬٠٧٢)

(٥٣٬١٣٠)(١١٣٬٥٣٦)(٢٣٬٠١٥)(٨٬٩٧٤)(١٩٨٬٦٥٥)(١٩٬٥١٥)(٢١٨٬١٧٠)
١٣١٬٧٢٧٨٬٤٣١١٤٠٬١٥٨(٤٬٥٢٢)٤٥٬٨١٨٤٧٬٧٩٦٤٢٬٦٣٥ربح/(خسارة) القطاع للفترة

٤٬٣١٥٬٤٢٩٣٬٦٣٦٬٠٦٨٢٬٩٢٤٬٤٧٨٣٠٧٬٦٤٦١١٬١٨٣٬٦٢١١٬٦٣٥٬٤٨٦١٢٬٨١٩٬١٠٧أصول القطاع 
٣٬٢٣٨٬٢٤٣٤٬٤٧٤٬٨٤٣١٬٣٠٨٬٢٠٠٢٥٤٬٤٩٠٩٬٢٧٥٬٧٧٦١٬٤٤١٬٥٣٣١٠٬٧١٧٬٣٠٩التزامات 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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

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

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

االصول
١٬٩٥٣٬٨٤٥٢٬٦٤٩٬٦٥٢٢٬٤٩١٬٠٠٢تحت الطلب او خالل شهر

١٬٣٨٤٬٨٨١١٬١٣١٬٤٤٨١٬١٢٢٬٠٣٤شهرين الى ٣ أشهر
٤١٬٢٧٤٬٥١٦١٬١٧٣٬٦٩١١٬٢٢٣٬٠٣٧ أشهر الى ١٢ شهر

٣٬١٦٧٬١٢٨٣٬١٨٦٬٢٢٦٣٬٠٥٤٬٢٢٠سنة الى خمس سنوات
٤٬٩٦٢٬١٢٩٤٬٩٣١٬٥٢١٤٬٩٢٨٬٨١٤اكثر من خمس سنوات

١٢٬٧٤٢٬٤٩٩١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٨١٩٬١٠٧
االلتزامات و حقوق المساهمين 

١٬٤٧٠٬٧٣٩١٬٣٣٢٬٢٣٧١٬٢٤٣٬٨٧٤تحت الطلب او خالل شهر
٩٨٩٬٤٤٧١٬١٨٩٬٩١٦٩٨٢٬٧٠٣شهرين الى ٣ أشهر
٢٬٣٥٠٬١٤٦٢٬٣١٢٬٩٨٧٢٬٥٨٨٬٥٦٢أشهر الى ١٢ شهر ٤
٣٬٨١٣٬٤٣٥٤٬٥٢٩٬٦٠٢٤٬٣٢٢٬٢٧١سنة الى خمس سنوات
٤٬١١٨٬٧٣٢٣٬٧٠٧٬٧٩٦٣٬٦٨١٬٦٩٧اكثر من خمس سنوات

١٢٬٧٤٢٬٤٩٩١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٨١٩٬١٠٧

الفجوة
٤٨٣٬١٠٦١٬٣١٧٬٤١٥١٬٢٤٧٬١٢٨تحت الطلب او خالل شهر

١٣٩٬٣٣١(٥٨٬٤٦٨)٣٩٥٬٤٣٤شهرين الى ٣ أشهر
(١٬٣٦٥٬٥٢٥)(١٬١٣٩٬٢٩٦)(١٬٠٧٥٬٦٣٠)٤ أشهر الى ١٢ شهر

(١٬٢٦٨٬٠٥١)(١٬٣٤٣٬٣٧٦)(٦٤٦٬٣٠٧)سنة الى خمس سنوات
٨٤٣٬٣٩٧١٬٢٢٣٬٧٢٥١٬٢٤٧٬١١٧اكثر 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 سبتمبر ٢٠٢١ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

١٬٨٢٦٬٨١٠١٬٨٣٧٬٣٢٩١٬٧٦٢٬٩٤٤ األسهم العادية للفئة ١
١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠ سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة - المستوى األول

١٬٩٥٦٬٨١٠١٬٩٦٧٬٣٢٩١٬٨٩٢٬٩٤٤أسهم الفئة ١
٩٩٬٦٣٦١٢٢٬٢٦٤١١٤٬٧٨٤ أسهم الفئة ٢

٢٬٠٥٦٬٤٤٦٢٬٠٨٩٬٥٩٣٢٬٠٠٧٬٧٢٨ إجمالي األسهم التنظيمية

١٠٬٠٧١٬٧٣٥٩٬٨٠٩٬٢٠٩٩٬٧٧٣٬٨٠٤ مجموع االصول المرجحة بالمخاطر
٩٬٠٤٨٬٨٠٢٨٬٧٤٩٬٦٩١٨٬٧٨٤٬٨٦٦ منها: الموجودات المرجحة المخاطر االئتمانية
١٤٧٬٤٣٩١٨٤٬٠٢٤١٢٩٬٨٧٢ منها: الموجودات المرجحة مخاطر السوق

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

 نسب رأس المال
١٨٫٠٤%١٨٫٧٣%١٨٫١٤%األسهم العادية الفئة ١ من رأس المال

١٩٫٣٧%٢٠٫٠٦%١٩٫٤٣%الفئة ١ من رأس المال
٢٠٫٥٤%٢١٫٣٠%٢٠٫٤٢%إجمالي رأس المال

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

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

٢٧٩%٢٦٨%١٧٤%نسبة تغطية السيولة 

١٢٤%١٢٢%١١٢%صافي التمويل المستقر 



صفحة - ٢٠

ايضاحات حول البيانات المالية المركزة
لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

نسبة الرفع٢٥.

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

١٢٬٧٤٢٬٤٩٩١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٨١٩٬١٠٧إجمالي األصول المجمعة وفقاً للقوائم المالية المنشورة١

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

(٤٤٬٥٦٤)(٥٠٬٢٠٦)(٤٨٬٣٦٨)للتجميع ألغراض محاسبية ولكن خارج نطاق التجميع التنظيمي

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

-ولكنها مستثناة من مقياس التعرض لنسبة الرفع المالي  -  -  
١٢١٬٨٩٠٧٦٬٢١٩٨٧٬٤٦٧تسويات 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 

١٬٠٧٨٬٣٦٢١٬٠٦٥٬٣٣٢١٬١٩٨٬٧٤٠الميزانية العمومية)
(٦٬٤٣٣)(٥٬٦٠٨)(٤٬١٦٤)تسويات أخرى٧
١٣٬٨٩٠٬٢١٩١٤٬١٥٨٬٢٧٥١٤٬٠٥٤٬٣١٧التعرض لنسبة الرفع المالي٨

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

البنود داخل الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية، ولكنها١
١٢٬٧٤٢٬٤٩٩١٣٬٠٧٢٬٥٣٨١٢٬٨١٩٬١٠٧تشمل الضمانات)

(٥٠٬٩٩٧)(٥٥٬٨١٤)(٥٢٬٥٣٢)(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
١٢٬٦٨٩٬٩٦٧١٣٬٠١٦٬٧٢٤١٢٬٧٦٨٬١١٠البندين ١ و٢)

التعرضات للمشتقات
٤٧٬٦٣٣٢١٬٨٦٨٣١٬٥٤٥المؤهل)٤
٧٤٬٢٥٧٥٤٬٣٥١٥٥٬٩٢٢المبالغ 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  -  -  
١٢١٬٨٩٠٧٦٬٢١٩٨٧٬٤٦٧إجمالي 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
٢٬١٠٧٬٢٩٩٢٬١٧٢٬٩٠٦٢٬٣٦٦٬٦٨٩التعرض خارج الميزانية العمومية بإجمالي القيمة االسمية١٧
(١٬١٦٧٬٩٤٩)(١٬١٠٧٬٥٧٤)(١٬٠٢٨٬٩٣٧)(تسويات للتحويل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان)١٨
١٬٠٧٨٬٣٦٢١٬٠٦٥٬٣٣٢١٬١٩٨٬٧٤٠البنود خارج الميزانيّة العمومية (مجموع البندين ١٧ و١٨)١٩

رأس المال وإجمالي التعرضات
١٬٩٥٦٬٨١٠١٬٩٦٧٬٣٢٩١٬٨٩٢٬٩٤٤رأس المال الفئة ٢٠١
١٣٬٨٩٠٬٢١٩١٤٬١٥٨٬٢٧٥١٤٬٠٥٤٬٣١٧إجمالي التعرضات (مجموع البنود ٣ و١١ و١٦ و١٩)٢١

نسبة الرفع المالي
١٣٫٥%١٣٫٩%١٤٫١%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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

تحليل جودة االئتمان ٢٦.
األدوات المالية حسب المراحل٢٦٫١

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التعرض اإلجمالي
٦٠٬٢١٣   --                      ٦٠٬٢١٣أرصدة لدى البنك المركزي

٨٣٥٬٥٩٣   -٨١٦٬٠٠٦١٩٬٥٨٧مستحق من البنوك
٧٬٤٣٨٬٨١٧١٬٩٦١٬٢٠٥٣٦١٬٥٤٠٩٬٧٦١٬٥٦٢قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
١٠٥٬٦١١   --                      ١٠٥٬٦١١الشامل اآلخر

١٬٥٥٤٬٥٧٣   -١٢٬١٤٣              ١٬٥٤٢٬٤٣٠استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٩٦٣٬٠٧٧١٬٩٩٢٬٩٣٥٣٦١٬٥٤٠١٢٬٣١٧٬٥٥٢المجموع اإلجمالي للتعرضات  الممولة

١٬١٩٣٬٨٩٥٤٦٤٬٧٤٦٣٥٬٢٥٣١٬٦٩٣٬٨٩٤عقود الضمانات المالية
١٢٠٬٩٦٠٣١٬٨٥٢٥٠١٥٢٬٨٦٢أوراق قبول

١٬٧٩٨٬١٦٢   -١٬٤٦٨٬٢٦٤٣٢٩٬٨٩٨ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٢٬٧٨٣٬١١٩٨٢٦٬٤٩٦٣٥٬٣٠٣٣٬٦٤٤٬٩١٨المجموع اإلجمالي للتعرضات غير الممولة

١٢٬٧٤٦٬١٩٦٢٬٨١٩٬٤٣١٣٩٦٬٨٤٣١٥٬٩٦٢٬٤٧٠مجموع التعرض اإلجمالي

انخفاض القيمة
٤   --                      ٤أرصدة لدى البنك المركزي

٤٬٧١١   -١٬١٧٣٣٬٥٣٨مستحق من البنوك
١٤٬٧٤٠٢١٣٬٨٤٣٣٠٣٬٨٥٤٥٣٢٬٤٣٧قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٣٠٢   --                      ٣٠٢الشامل اآلخر

٢٬٥٣٢   -١٬٣٧٨                ١٬١٥٤استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
١٧٬٣٧٣٢١٨٬٧٥٩٣٠٣٬٨٥٤٥٣٩٬٩٨٦مجموع انخفاض القيمة الممول

١٬١٩٤١٣٬٢١١٢٩٬٢١٣٤٣٬٦١٨عقود الضمانات المالية
٧١٣٤٥٠١٥٥أوراق قبول

٤٬٩٨٥   -٢٬١٤٠٢٬٨٤٥ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٣٬٤٠٥١٦٬٠٩٠٢٩٬٢٦٣٤٨٬٧٥٨مجموع انخفاض القيمة غير الممول

٢٠٬٧٧٨٢٣٤٬٨٤٩٣٣٣٬١١٧٥٨٨٬٧٤٤مجموع انخفاض القيمة

صافي التعرض
٦٠٬٢٠٩   --                      ٦٠٬٢٠٩أرصدة لدى البنك المركزي

٨٣٠٬٨٨٢   -٨١٤٬٨٣٣١٦٬٠٤٩مستحق من البنوك
٧٬٤٢٤٬٠٧٧١٬٧٤٧٬٣٦٢٥٧٬٦٨٦٩٬٢٢٩٬١٢٥قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
١٠٥٬٣٠٩   --                      ١٠٥٬٣٠٩الشامل اآلخر

١٬٥٥٢٬٠٤١   -١٠٬٧٦٥              ١٬٥٤١٬٢٧٦استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٩٤٥٬٧٠٤١٬٧٧٤٬١٧٦٥٧٬٦٨٦١١٬٧٧٧٬٥٦٦مجموع صافي التعرض الممول

١٬١٩٢٬٧٠١٤٥١٬٥٣٥٦٬٠٤٠١٬٦٥٠٬٢٧٦عقود الضمانات المالية
١٥٢٬٧٠٧   -١٢٠٬٨٨٩٣١٬٨١٨أوراق قبول

١٬٧٩٣٬١٧٧   -١٬٤٦٦٬١٢٤٣٢٧٬٠٥٣ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٢٬٧٧٩٬٧١٤٨١٠٬٤٠٦٦٬٠٤٠٣٬٥٩٦٬١٦٠مجموع صافي التعرض غير الممول

١٢٬٧٢٥٬٤١٨٢٬٥٨٤٬٥٨٢٦٣٬٧٢٦١٥٬٣٧٣٬٧٢٦مجموع 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: ٧٩٫٨٪  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: ١٧٫٧٪ 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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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   --                      ١١أرصدة لدى البنك المركزي

٥٬٨٧٢   -٢٬٢٣٠٣٬٦٤٢مستحق 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   -١٬٧٩٣٧٠٩استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٣٥٬٠٦٥١٥٨٬٤٣٨٢٨٥٬٩١٨٤٧٩٬٤٢١مجموع انخفاض القيمة الممول

٢٬٠٣٣١٥٬٣٩٣٢٩٬٦٠٦٤٧٬٠٣٢عقود الضمانات المالية
٥١٦٨١١٠٢٢٩أوراق 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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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

٤١٬٥٨٤٤١٬٥٨٤   -
(١١٤٬٠٨٢)٤٧٤٬٦٦٢٥٨٨٬٧٤٤
%٣٫٧٠%٣٫٧٠   -
%٠٫٠٠%٠٫٣٠%٠٫٣٠

*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

ي
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)
-   ١٥٬٩١٣٩٩٬٧٣٥٨٬٢٣٨٬٩١١-٨٬٢٥٤٬٨٢٤١١٥٬٦٤٨المرحلة ١معيارية

-   ١٬٣٦٥٬٥٥٨(١٢٣٬٧١٥)١٣٩٬١١٦-١٬٥٠٤٬٦٧٤١٥٬٤٠١المرحلة ٢
-   -   -   -   --   -   المرحلة ٣
المجموع 
الجزئي

٩٬٦٠٤٬٤٦٩(٢٣٬٩٨٠)١٥٥٬٠٢٩-٩٬٧٥٩٬٤٩٨١٣١٬٠٤٩   -

-   -   -   -   -   -   -   المرحلة ١تنويه خاص

-   ٣٩٧٬٥٦٦(٦٨٬٠٥٢)١٨٧٧٨٬٥٤٨          ٤٧٦٬١١٤١٠٬٣٠٩المرحلة ٢
-   -   -   -   -   -   -   المرحلة ٣
المجموع 
الجزئي

٣٩٧٬٥٦٦(٦٨٬٠٥٢)١٨٧٧٨٬٥٤٨          ٤٧٦٬١١٤١٠٬٣٠٩   -

-   -   -   -   -   -   -   المرحلة ١دون المعيارية

-   -   -   -   -   -   -   المرحلة ٢
-   ١٦٬٥١٢-   ٣٠٥٥٬٧٧٣            ٢٢٬٢٨٥٥٬٤٦٨المرحلة ٣
المجموع 
الجزئي

١٦٬٥١٢-   ٣٠٥٥٬٧٧٣            ٢٢٬٢٨٥٥٬٤٦٨   -

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

-   -   -   -   -   -   -   المرحلة ٢
-   ١١٬٩٥٧-   ٥٤٩١٠٬١٣٢            ٢٢٬٠٨٩٩٬٥٨٣المرحلة ٣

المجموع 
الجزئي

١١٬٩٥٧-   ٥٤٩١٠٬١٣٢            ٢٢٬٠٨٩٩٬٥٨٣   -

-   -   -   -   -   -   -   المرحلة ١خسارة

-   -   -   -   -   -   -   المرحلة ٢
-   ٣٥٬٢٥٧-   ٣١٧٬٢١٢             ٥٨٬٢٨٥        ٣٥٢٬٤٦٩٢٥٨٬٩٢٧المرحلة ٣
المجموع 
الجزئي

٣٥٬٢٥٧-   ٣١٧٬٢١٢             ٥٨٬٢٨٥        ٣٥٢٬٤٦٩٢٥٨٬٩٢٧   -

البنود األخرى غير 
المشمولة بموجب تعميم 

البنك المركزي الُعماني 
رقم (ب م ٩٧٧) 

الصلة ذات مات والتعل

-   ٤٬٤٨٦٬٥٠٧(٤٬٨٦٥)٤٬٨٦٥-   -   ٤٬٤٩١٬٣٧٢المرحلة ١

-   ٨٢١٬٤٥٨(١٧٬١٨٥)١٧٬١٨٥-   -   ٨٣٨٬٦٤٣المرحلة ٢
-   -   -   -   -   -   المرحلة ٣
المجموع 
الجزئي

٥٬٣٠٧٬٩٦٥(٢٢٬٠٥٠)٢٢٬٠٥٠-   -   ٥٬٣٣٠٬٠١٥   -

-   ٢٠٬٧٧٨٩٤٬٨٧٠١٢٬٧٢٥٬٤١٨-١٢٬٧٤٦٬١٩٦١١٥٬٦٤٨المرحلة ١المجموع

-   ٢٬٥٨٤٬٥٨٢(٢٠٨٬٩٥٢)١٨٧٢٣٤٬٨٤٩          ٢٬٨١٩٬٤٣١٢٥٬٧١٠المرحلة ٢
-   ٦٣٬٧٢٦-   ٣٣٣٬١١٧             ٥٩٬١٣٩       ٣٩٦٬٨٤٣٢٧٣٬٩٧٨المرحلة ٣
-   ١٥٬٣٧٣٬٧٢٦(١١٤٬٠٨٢)٥٨٨٬٧٤٤             ٥٩٬٣٢٦       ١٥٬٩٦٢٬٤٧٠٤١٥٬٣٣٦المجموع

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 سبتمبر  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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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
-٦٨٬١٨٦              (٨٬٤٠٩)٩٬١٨٣-   ٧٧٤       ٧٧٬٣٦٩المرحلة ٢
--   -   -   -   -   -   المرحلة ٣

-٦٨٬١٨٦              (٨٬٤٠٩)٩٬١٨٣-   ٧٧٤       ٧٧٬٣٦٩المجموع الجزئي

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

-   -   -   -   -   -   -   المرحلة ٢
                  -           ١١٬٩٨٦                       -                      ٨٨٬٢٦١                      ٩٬٧٥٩            ٧٨٬٥٠٢     ١٠٠٬٢٤٧المرحلة ٣

                  -           ١١٬٩٨٦                       -                      ٨٨٬٢٦١                      ٩٬٧٥٩            ٧٨٬٥٠٢     ١٠٠٬٢٤٧المجموع الجزئي
   -

-   -   -   -   -   -   -   المرحلة ١المجموع
-٦٨٬١٨٦              (٨٬٤٠٩)٩٬١٨٣-   ٧٧٤       ٧٧٬٣٦٩المرحلة ٢
                  -           ١١٬٩٨٦                       -                      ٨٨٬٢٦١                      ٩٬٧٥٩            ٧٨٬٥٠٢     ١٠٠٬٢٤٧المرحلة ٣
                  -           ٨٠٬١٧٢              (٨٬٤٠٩)                   ٩٧٬٤٤٤                      ٩٬٧٥٩            ٧٩٬٢٧٦     ١٧٧٬٦١٦المجموع

* 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 ٧٧٨٫٠٠٢ 

مليون لایر عماني (المرحلة االولى: ١٧٦٫٢٦٦ مليون لایر عماني، المرحلة الثانية: ٥٩٠٫٣٢ مليون لایر عماني، المرحلة الثالثة: ١١٫٤١٦ مليون لایر عماني) باإلضافة إلى مخصص النخفاض القيمة 
بمبلغ ٨٨٫٦٣٥ مليون لایر عماني ( المرحلة االولى: ٠٫٤٢٢ مليون لایر عماني، المرحلة الثانية: ٨٣٫٣٠٢ مليون لایر عماني، المرحلة الثالثة: ٤٫٩١١ مليون لایر عماني) 



الصفحة ٢٥

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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

٦٠٬٢١٧٦٠٬٢١٧-
(٨٢٬٥٦٩)٤٥٣٬١٥٥٥٣٥٬٧٢٤
%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)
-٣٣٬٠٨٤٨١٬٢٢٨٨٬٠٨٣٬١١٦-٨٬١١٦٬٢٠٠١١٤٬٣١٢المرحلة ١معيارية

-١٬٣٩٥٬٥٠٩(٧٧٬٣٤٨)٩٢٬٢٥٢-١٬٤٨٧٬٧٦١١٤٬٩٠٤المرحلة ٢
-                                                           -   -                                       -   -                          -   -   المرحلة ٣

-١٢٥٬٣٣٦٣٬٨٨٠٩٬٤٧٨٬٦٢٥-٩٬٦٠٣٬٩٦١١٢٩٬٢١٦المجموع الجزئي

-                                                              -   -                                       -   -                             -   -   المرحلة ١تنويه خاص
-٤٠٥٬٦٤٢(٥٥٬٢٣٤)٦٣٬٧٩٤-٤٦٩٬٤٣٦٨٬٥٦٠المرحلة ٢
-                                                           -   -                                       -   -                          -   -   المرحلة ٣

-٤٠٥٬٦٤٢(٥٥٬٢٣٤)٦٣٬٧٩٤-٤٦٩٬٤٣٦٨٬٥٦٠المجموع الجزئي

-                                                              -   -                                       -   -                             -   -   المرحلة ١دون المعيارية
-                                                              -   -                                       -   -                             -   -   المرحلة ٢
-٢٦٬٨٦٤(١)٣٥٬٥٢٥٨٬٢١٢٤٤٨٨٬٦٦١المرحلة ٣

-٢٦٬٨٦٤(١)٣٥٬٥٢٥٨٬٢١٢٤٤٨٨٬٦٦١المجموع الجزئي

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

-                                                              -   -                                       -   -                             -   -   المرحلة ٢
-٢٠٬٧٦٥(٢٥٤)٣٤٬٠٢٥١١٬٩٥١١٬٠٥٥١٣٬٢٦٠المرحلة ٣

-٢٠٬٧٦٥(٢٥٤)٣٤٬٠٢٥١١٬٩٥١١٬٠٥٥١٣٬٢٦٠المجموع الجزئي

-                                                              -   -                                       -   -                             -   -   المرحلة ١خسارة
-                                                              -   -                                       -   -                             -   -   المرحلة ٢
-٣١٬٢٧٨-   ٣٢٤٬٩٩١٢٤٧٬٥٨٥٤٦٬١٢٨٢٩٣٬٧١٣المرحلة ٣

-٣١٬٢٧٨-   ٣٢٤٬٩٩١٢٤٧٬٥٨٥٤٦٬١٢٨٢٩٣٬٧١٣المجموع 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

-٤٠٬٩٤٦٧٣٬٣٦٦١٢٬٦٦٥٬٠٩٣-١٢٬٧٠٦٬٠٣٩١١٤٬٣١٢المرحلة ١المجموع
-٣٬٠٣٢٬٥٤٤(١٥٥٬٦٨٠)١٧٩٬١٤٤-٣٬٢١١٬٦٨٨٢٣٬٤٦٤المرحلة ٢
-٧٨٬٩٠٧(٢٥٥)٣٩٤٬٥٤١٢٦٧٬٧٤٨٤٧٬٦٣١٣١٥٬٦٣٤المرحلة ٣
-١٥٬٧٧٦٬٥٤٤(٨٢٬٥٦٩)١٦٬٣١٢٬٢٦٨٤٠٥٬٥٢٤٤٧٬٦٣١٥٣٥٬٧٢٤المجموع

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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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

* 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 ٢٤٩٫٦٢١ مليون لایر عماني (المرحلة االولى: ١٠٦٫٧٦٣ مليون لایر عماني، المرحلة الثانية: ١٤٢٫٨٥٨ 

مليون لایر عماني) باإلضافة إلى مخصص النخفاض القيمة بمبلغ ١١٫٠٩٤ مليون لایر عماني ( المرحلة االولى: ٠٫٣٧٢ مليون لایر عماني، المرحلة الثانية: ١٠٫٧٢٢ مليون لایر عماني) 



الصفحة ٢٧

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

معلومات القيمة العادلة ٢٧.

ألف لایر ُعماني

 كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

مصنف بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

الخسائر

مصنف بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل 

إجمالي القيمة التكلفة المهلكة اآلخر
 المستوىالقيمة العادلةالدفترية

٥٨٤٬٦٠٧٥٨٤٬٦٠٧٥٨٤٬٦٠٧٣--نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
١٠٠٬٨٦٠٧٣٠٬٠٢٢٨٣٠٬٨٨٢٨٣٥٬٦٥٤٢٬٣-مستحق من البنوك

٩٬٢٢٩٬١٢٥٩٬٢٢٩٬١٢٥٩٬١٣٨٬٨٤٣٣--مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي
١٤٬٤٢٢٢١٥٬٩٣٧١٬٥٥٢٬٠٤١١٬٧٨٢٬٤٠٠١٬٧٥٣٬٥٤١١٬٢٬٣استثمارات في أوراق مالية

٤٣٬٣٠٢٤٣٬٣٠٢٢--٤٣٬٣٠٢القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
٥٧٬٧٢٤٣١٦٬٧٩٧١٢٬٠٩٥٬٧٩٥١٢٬٤٧٠٬٣١٦١٢٬٣٥٥٬٩٤٧

٩٢٨٬٣٧٨٩٢٨٬٣٧٨٩٢١٬٣٥٤٣--ودائع من البنوك
٨٬٧٠٨٬٩٥٥٨٬٧٠٨٬٩٥٥٨٬٥٠١٬١٤٧٣--ودائع العمالء بما في ذلك الودائع اإلسالمية للعمالء

٤٦٬٥١٥٤٦٬٥١٥٤٦٬٧٤٣١--صكوك
٣٨٥٬٧٤٧٣٨٥٬٧٤٧٣٧٤٬٢٦٥١--سندات يورو متوسطة األجل

٣١٬٩٤٥٣١٬٩٤٥٢--٣١٬٩٤٥القيمة العادلة السالبة للمشتقات
١٠٬٠٦٩٬٥٩٥١٠٬١٠١٬٥٤٠٩٬٨٧٥٬٤٥٤-٣١٬٩٤٥

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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

معلومات القيمة العادلة (تابع)٢٧.

ألف لایر ُعماني

المرحلة  كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةاألولى

األصول
٤٣٬٣٠٢-٤٣٬٣٠٢-مشتقات

مستحق من البنوك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

-١٠٠٬٨٦٠-١٠٠٬٨٦٠

١٢٬٠٣٩١٤٬٤٢٢-٢٬٣٨٣حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر
١٬٣٧٩١١٠٬٦٢٨-١٠٩٬٢٤٩

١٠٥٬٣٠٩--١٠٥٬٣٠٩الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٢١٦٬٩٤١١٤٤٬١٦٢١٣٬٤١٨٣٧٤٬٥٢١إجمالي األصول

االلتزامات
٣١٬٩٤٥-٣١٬٩٤٥-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 سبتمبر 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
٨٬٠٨٦٨٬٠٨٦--أرباح محققة عند البيع

٩٠٠(٧٨)١٦٩٦٢ربح/ (خسارة) من التغير في القيمة العادلة
١٬٧٨٣١٬٧٨٣--إضافات

(١٧٬٢٥٩)(١٢٬٣٢٨)(٤٬٩٣١)-استبعادات ومستردات
١-١-الفائدة المستحقة

١٬٩٦٨-١٬٩٦٨-انخفاض قيمة االستثمارات
----اإلهالك

(١٨)(٢)-(١٦)فروق صرف العملة األجنبية
١٢٬٠٣٩١٣٬٤١٨-١٬٣٧٩

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 ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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 سبتمبر 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 سبتمبر ٢٠٢٢، 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.




