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صفحة - 1

كما في 30 سبتمبر 2021
غير مدققةمدققةغير مدققة

30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفإيضاح

األصول 
937,054656,8981,127,361النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

3684,093574,786577,628المستحق من البنوك
47,805,4187,731,2867,679,933القروض والسلف

41,352,7501,251,3691,214,718مدينو التمويل اإلسالمي
51,799,5531,847,3491,821,933إستثمارات األوراق المالية

6177,161320,688222,534األصول األخرى

63,07871,38966,690ممتلكات ومعدات و برامج
12,819,10712,453,76512,710,797إجمالي االصول

االلتزامات وحقوق المساهمين 
االلتزامات

71,101,224939,621931,118ودائع من البنوك
87,549,8347,428,7377,765,272ودائع الزبائن

81,147,7371,029,7681,030,106ودائع زبائن الصيرفة اإلسالمية
91,78890,60091,788صكوك

385,821390,570391,155أدوات دين أوروبية متوسطة األجل

9388,420469,802448,507االلتزامات األخرى 
45,81947,82137,471الضرائب

6,66613,19820,024االلتزامات الثانوية
10,717,30910,410,11710,715,441

حقوق المساهمين 
حقوق المساهمين المنسوبة لمساهمي الشركة األم: 

10357,448324,952324,952رأس المال 
531,535531,535531,535عالوة إصدار األسهم

397,168397,168384,078االحتياطي العام 
108,318108,318103,160االحتياطي القانوني

4,9044,9044,904احتياطي إعادة التقييم
13,09013,09013,090احتياطي القرض الثانوي 

(198)(140)(48)إحتياطي تحوط التدفقات النقدية
(5,268)(3,683)(412)التغييرات التراكمية في القيمة العادلة

(2,489)(2,407)(2,353)إحتياطي صرف العملة األجنبية
2,3462,3562,370إحتياطي إنخفاض القيمة/ إحتياطي القروض المعاد هيكلتها 

559,802537,555509,222األرباح المحتجزة
1,971,7981,913,6481,865,356إجمالي حقوق المساهمين المنسوب إلى حاملي األسهم

130,000130,000130,000سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة - المستوى األول
2,101,7982,043,6481,995,356إجمالي حقوق المساهمين

12,819,10712,453,76512,710,797إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
0.5520.5890.574صافي األصول للسهم الواحد (ر.ع)

111,859,9761,866,1472,076,849االرتباطات وااللتزامات العرضية  
اعتمد مجلس ادارة البنك هذه البيانات المالية بتاريخ 26 أكتوبر 2021.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 27 جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة.

بيان المركز المالي المرحلي المركز الموحد



صفحة - 2

بيان الدخل الشامل المرحلي المركز الموحد
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

لفترة 9 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2021

لفترة 9 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2020

لفترة 3 أشهر 
المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021

لفترة 3 أشهر 
المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفإيضاح

12333,976329,670112,640108,037إيرادات الفوائد
(35,473)(36,934)(109,727)(106,759)13مصروفات الفوائد 

227,217219,94375,70672,564صافي إيرادات الفوائد
1257,34450,85819,62916,739إيرادات من التمويل اإلسالمي/استثمارات

(9,763)(11,294)(30,728)(32,081)13التوزيع على المودعين 
25,26320,1308,3356,976صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

252,480240,07384,04179,540صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل االسالمي

1475,77965,99422,15921,715إيرادات عموالت و رسوم (بالصافي) 
1530,06930,7278,99310,316إيرادات تشغيل أخرى

358,328336,794115,193111,571إيرادات التشغيل 

مصروفات التشغيل
(38,085)(44,281)(121,834)(130,710)مصروفات تشغيل أخرى 

(5,070)(4,932)(15,353)(13,618)استهالك 
(144,328)(137,187)(49,213)(43,155)

(16,626)(11,442)(64,816)(46,770)16صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة
(191,098)(202,003)(60,655)(59,781)

167,230134,79154,53851,790الربح قبل الضريبة
(8,147)(9,025)(21,585)(27,072)مصروف الضريبة 

140,158113,20645,51343,643ربح الفترة

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

الخسارة في فترات الحقة، بعد خصم الضرائب:
36(192)(193)54تحويل عمالت أجنبية إلستثمارات بشركات أجنبية

التغير في القيمة العادلة على إستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل 
754(909)(712)(1,608)الدخل الشامل اآلخر

(3)0(164)92التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي
(1,462)(1,069)(1,101)787

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 
3,3072,830(7,515)4,257إستثمارات حقوق المساهمين

4,257(7,515)3,3072,830
2,2063,617(8,584)2,795دخل شامل اخر (مصروف) للفترة

142,953104,62247,71947,260إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة منسوب إلى
142,953104,62247,71947,260مساهمي الشركة األم 

ربح منسوب إلى
140,158113,20645,51343,643مساهمي الشركة األم 

ربحية السهم الواحد: (ر.ع.)
170.0380.0300.0120.012األساسية والمعدلة

البنود الواردة في الدخل الشامل اآلخر يتم اإلفصاح عنها بعد خصم الضريبة. 
تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 27 جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة.



صفحة - 3

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

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
2,356537,5551,913,648130,0002,043,648(2,407)(3,683)(140)324,952531,535397,168108,3184,90413,090في 1 يناير 2021 

140,158                    -140,158140,158                    -                    -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -ربح الفترة
2,795                    -2,795                    -                    -2,64954                      92                    -                   -                   -                   -                   -                   -دخل (مصروف) شامل آخر

142,953                    -140,158142,953                    -2,64954                      92                    -                   -                   -                   -                   -                   -إجمالي الدخل الشامل
إستثمارات حقوق المساهمين المصنفة بالقيمة 

                    -                    -                    -(622)                    -                    -622                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(81,238)                    -(81,238)(81,238)                    -                    -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 10)

                    -                    -                    -(32,496)                    -                    -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -32,496إصدار أسهم مجانية (إيضاح 10)
تحويل من احتياطي الحسابات المعاد هيكلتها  إلى 

                    -                    -                    -10(10)                    -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -االرباح المحتجزة
فوائد مدفوعة على سندات  رأس المال اإلضافي 

(3,565)                    -(3,565)(3,565)                    -                    -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -الدائمة- المستوى األول
2,346559,8021,971,798130,0002,101,798(2,353)(412)(48)357,448531,535397,168108,3184,90413,090الرصيد في 30 سبتمبر 2021

 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

2,606526,4871,872,636130,0002,002,636(2,296)(372)(34)309,478531,535384,078103,1604,90413,090 في 1 يناير 2020
113,206                    -113,206113,206                    -                    -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   - ربح الفترة

(8,584)                    -(8,584)                    -                    -(193)(8,227)(164)                    -                   -                   -                   -                   -                   - دخل (مصروف) شامل آخر

104,622                    -113,206104,622                    -(193)(8,227)(164)                    -                   -                   -                   -                   -                   - إجمالي الدخل (مصروف) الشامل
تحويل ضمن حقوق المساهمين عند استبعاد إستثمارات 

حقوق المساهمين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
                    -                    -                    -(3,331)                    -                    -3,331                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -الشامل اآلخر

(108,317)                    -(108,317)(108,317)                    -                    -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   - توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 10)

                    -                    -                    -(15,474)                    -                    -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -15,474إصدار أسهم مجانية (إيضاح 10)
 تحويل من االرباح المحتجزة إلى احتياطي الحسابات المعاد 

                    -                    -                    -236(236)                    -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -هيكلتها

(3,585)(3,585)(3,585)فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة  1
2,370509,2221,865,356130,0001,995,356(2,489)(5,268)(198)324,952531,535384,078103,1604,90413,090الرصيد في 30 سبتمبر 2020

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

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 27 جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة.

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

 إحتياطي تحوط 
التدفقات النقدية

المجموع عالوة إصدار رأس المال
األسهم

االحتياطي 
القانوني

احتياطي القرض 
الثانوي



صفحة - 4

بيان التدفقات النقدية المرحلية
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

غير  مدققةغير  مدققة
30 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالف
انشطة التشغيل 

167,230134,791ربح الفترة قبل الضريبة
التعديالت للبنود التالية:

13,61815,353استهالك 
46,77064,816صافي انخفاض قيمة األصول المالية 
(9)(20)(ربح) / خسارة بيع ممتلكات ومعدات

472(2,139)(ربح) / خسارة في اإلستثمارات
(5,247)(2,784)إيرادات توزيعات أرباح 

222,675210,176ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

31,390(29,041)المستحق من البنوك
3,795(133,091)القروض والسلف

(36,533)(108,793)مدينويات تمويل إسالمي
(47,257)144,931األصول األخرى

126,790271,305الودائع من البنوك
121,097691,255ودائع العمالء

(20,748)117,969ودائع العمالء اإلسالمية
16,904(61,404)التزامات أخرى

401,1331,120,287النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(31,661)(29,697)ضريبة الدخل المدفوعة

371,4361,088,626صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل 

أنشطة االستثمار
2,7845,247إيرادات توزيعات أرباح

(225,964)(107,287)شراء إستثمارات
50,78049,948متحصالت من بيع استثمارات

(2,552)(5,287)صافي الحركة في الممتلكات و المعدات
(173,321)(59,010)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 

أنشطة التمويل
(108,317)(81,238)توزيعات أرباح مدفوعة

(3,585)(3,565) فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 1
(6,545)(6,545)قرض ثانوي مسدد

(118,447)(91,348)صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

221,078796,858صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
1,202,078982,185النقد وما يماثل النقد في 1 يناير

1,423,1561,779,043النقد وما يماثل النقد في 30 يونيو

النقد وما يماثل النقد يضم كل من االتي
936,5541,126,855نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

568,953658,900أذون الخزانة 
339,720348,928المستحق من البنوك 

(355,640)(422,071)ودائع من البنوك
1,423,1561,779,043

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 27 جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة.



صفحة - 5

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية1.

خالل عام 2013، 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 13 يناير 2013. 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 30 سبتمبر 

2021، كان لدى نافذة ميثاق 24 فرعاً ( سبتمبر 2020- 22 فرعا) في سلطنة ُعمان.

أساس االعداد و سياسات المحاسبة2.
أساس االعداد2.1

 لقد تم اعداد البيانات المالية المرحلية المركزة للبنك  لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34, 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 30 سبتمبر 2021 مؤشرا للنتائج التي يمكن توقعها 

للسنة المالية 2021.

في مارس 2021، باعت الشركة األم حصة بنسبة 72.71% في شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل وهي شركة مسقط المالية (شركة شخص واحد مساهمة 
مقفلة) (مسقط المالية) ومقرها في الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى شركة سيكو ش.م.ب (مقفلة) وهي مدير أصول ووسيط وصانع سوق وبنك استثماري 

إقليمي رائد (ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك يقدم الخدمات المصرفية للمؤسسات الكبيرة)، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات ذات الصلة.  
وقد تم تنفيذ عملية االستحواذ بقيمة 5.6 مليون لایر ُعماني عن طريق تبادل عدد 38,563,894 سهم تمثل جميع أسهم سيكو المحتفظ بها كأسهم خزينة مقابل 
حصة األغلبية التي تبلغ 4,362,491 سهم من بين إجمالي 6,000,000 سهم في رأس المال الصادر والمدفوع لشركة مسقط المالية. وبإتمام هذه الصفقة، تمتلك 

سيكو ما يعادل 72.71 في المائة من رأس مال شركة مسقط المالية، بينما يمتلك بنك مسقط ما يعادل 9 في المائة من رأس مال سيكو.

ونتيجة للصفقة المذكورة أعاله، فإن مساهمة الشركة األم في شركة مسقط المالية قد انخفضت بشكل فعلي من 100% إلى 27.29%. وبالتالي، فقدت 
المجموعة سيطرتها على شركة مسقط المالية نتيجة بيع حصة بنسبة 72.71%، مما تترتب على ذلك منح السيطرة إلى شركة سيكو. ونتيجة لذلك، تمت 

محاسبة شركة مسقط المالية كبيع شركة تابعة وتم االعتراف بالحصة المتبقية البالغة 27.29% كاستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويشتمل 
بيان الربح أو الخسارة على إيرادات ومصاريف لشركة مسقط المالية حتى تاريخ البيع، كما تم إلغاء االعتراف بأصول والتزامات لشركة مسقط المالية بالكامل (قبل 

المحاسبة عن االستحواذ) في بيان المركز المالي في 30 سبتمبر 2021.

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 174 (30 سبتمبر 2020: 171 فرعاً ) فرعاً محلياً داخل 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 30 سبتمبر 2021 يعمل البنك و شركته التابعة (معا،"المجموعة") في 6 دول (2020م: 6 دول) و بلغ عدد موظفيها 3,862 موظفا ( 30 سبتمبر 2020: 
3,844 موظفا)
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تابع أساس االعداد و سياسات المحاسبة2.

المعايير والتطبيقات والتعديالت الجديدة في المعايير الحالية2.2

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 31 ديسمبر 2020، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي يسري مفعولها كما في 1 يناير 2021. لم يقم البنك، في وقت

مبكر، بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل صادر لكنه لم يسر مفعوله بعد.
ُتطبق العديد من التعديالت ألول مرة في 2021، لكن دون أن ينتج عن ذلك أثر على البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للبنك. ويسري مفعول التعديالت

أعاله بداية من 1 يناير 2021.

التحديثات المتعلقة بجائحة كوفيد-2.3:19
خالل العام 2021، أصدر البنك المركزي الُعماني العديد من التعاميم المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

1)    وفقاً للتعميمان رقم BDD/CBS/CB/FLCs/2021/1436 و 3296 المؤرخان في 15 مارس 2021، و 30 سبتمبر 2021 ، تباعاً ، حيث تم اإلعالن فيهما عن اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة للتداعيات واآلثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 على األعمال / األسر المعيشية ولتقديم الدعم للبنوك، فقد اتخذ البنك المركزي الُعماني التدابير 

التخفيفية التالية:

تمديد طلبات تأجيل سداد أقساط القروض وفوائد/ أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دون التأثير سلبًا -
على تصنيف المخاطر لهذه القروض، حتى 31 ديسمبر 2021 كتأجيل نهائي.

يتعين على البنوك بذل قصارى جهدها إلعادة جدولة القروض للمقترضين المتضررين وذلك دون التأثير سلبًا على تصنيف المخاطر لهذه القروض.-
منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية وتأجيل تصنيف مخاطرها حتى 31 ديسمبر 2021.-
تمديد تأجيل أقساط المواطنين الُعمانيين المسرحين من العمل حتى 31 ديسمبر 2022 أو لحين تأمين وظيفة بديلة ، أيهما اقرب. كما سيكون باالمكان بالعمل -

على أساس هذا النظام كلما تطلب األمر ذلك حتى 31 ديسمبر 2022 لمدة عام واحد من تاريخ فقدان الوظيفة أو حتى تأمين وظيفة بديلة.
تمديد تأجيل أقساط المواطنين الُعمانيين الذي تم تخفيض رواتبهم حتى 31 ديسمبر 2021.-

والحقاً لعمليات سحب المخصصات الحكومية ووحدات الموظفين، يسمح للبنوك إما برفع نسبة عبء المديونية أو تمديد االستحقاقات الرقابية.-

تمديد اإلعفاء المؤقت الممنوح للشيكات التي تم إرجاعها حتى 31 ديسمبر 2021.-
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تابع أساس االعداد و سياسات المحاسبة2.

تابع التحديثات المتعلقة بجائحة كوفيد-2.3:19

2)    وفقاَ للتعميم رقم BSD/CB/&FLCs/2021/002 المؤرخ في 18 مارس 2021، أصدر البنك المركزي الُعماني التخفيفات التالية المتعلقة بالنهج ذي المسارين 
وتقييم معايير الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان لعام 2021:

-         التعليق المؤقت لتطبيق النهج ذي المسارين والتطبيق الموازي الحتساب المخصصات اإلضافية وفقاً ألنماط البنك المركزي الُعماني لعام 2021 فقط.

-         التعليق المؤقت لتقييم معايير الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالحسابات اإلضافية لعام 2021 فقط.

-         يتعين على البنوك وشركات التمويل والتأجير االستمرار في تطبيق منهج المبرر المنطقي للتعديالت النموذجية الالحقة وتراكبات أحكام اإلدارة عن طريق 
تطبيق سيناريوهات عديدة لالقتصاد الكلي مع التطبيق الحذر ألوزان االحتمالية لكل سيناريو من هذه السيناريوهات مع احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

أساس المحفظة.

األثر المترتب على الخسائر االئتمانية المتوقعة وكفاية رأس المال

خالل عام 2020، ونظًرا لطبيعة األزمة الصحية واالقتصادية الحالية الناشئة في تلك المرحلة الزمنية، كان من رأي البنك أن بيانات االقتصاد الكلي المستقبلية 
وهياكل مصطلح احتمالية التعثر المنشورة من قبل االقتصاديين ووكاالت التصنيف خالل سنة 2020 لم تعكس بعد بشكل معقول تأثير االضطراب االقتصادي الناجم 

عن جائحة كوفيد-19 وأيًضا لعامل التدخل المالي من قبل سلطات الدولة ذات الصلة بشكل كامل. ومن ثم واستناداً إلى التوجيهات الرقابية وتوجيهات مجلس معايير 
المحاسبة الدولية، كتدبير من تدابير االحتراز والحيطة، وحيثما كان ذلك ضروريًا، طبق البنك تعديالت نموذجية الحقة وتراكبات أحكام اإلدارة، أثناء احتساب الخسائر 

االئتمانية المتوقعة.

خالل العام 2021، طبق البنك أحدث متغيرات االقتصاد الكلي المتاحة وهيكل مدة احتمالية التعثر في عمليات احتساب خسائره االئتمانية المتوقعة. وال يزال البنك 
متابعاً للظروف االقتصادية والسوقية المتجددة وكذلك أثرها المحتمل على الخسائر االئتمانية المتوقعة ويواصل االحتفاظ بمبالغ كافية للمخصصات االحترازية 

والمشتركة للحد من وطأة تلك التداعيات.

عالوة على ذلك، طبق البنك كذلك في حساباته لكفاية رأس المال "المرشح االحترازي" ضمن تعديل مؤقت للخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلة 1 والمرحلة 2.
ويبلغ أثر المرشح المذكور على رأس المال التنظيمي للبنك 36 نقطة أساسية.

وبالرغم من أن التدابير السابقة ليست شاملة وقد ال تواجه أثر كوفيد- 19 بشكل كامل على المدى القصير، إال أنها سوف تخفف من األثر السلبي طويل األجل 
للجائحة. واستجابة لهذه األزمة، يواصل البنك مراقبة كافة متطلبات السيولة والتمويل واالستجابة لها. وكما في تاريخ التقرير، يظل موقف السيولة والتمويل ورأس 

المال لدى البنك قويا وعلى استعداد الستيعاب أثر االضطراب الحالي.



صفحة - 8

لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

المستحق من البنوك3.

غير مدققة مدققةغير مدققة
30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

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

122,912114,074117,518أرصدة لدى بنوك أخرى
444,500384,782333,445إيداعات بين البنوك

121,00578,42689,608قروض لبنوك
688,417577,282540,571

(1,188)(2,496)(4,324)يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
684,093574,786539,383

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
38,245                     -                    -إيداعات بين البنوك

684,093574,786577,628

القروض والسلف / مدينو التمويل اإلسالمي4.

القروض والسلف - التقليدية

غير مدققة مدققةغير مدققة
30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
3,936,0223,974,0653,983,629قروض الشركات

317,174290,748280,432السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان
431,010463,147448,519القروض مقابل إيصاالت أمانة

66,190111,44886,902أوراق تجارية مشتراة ومخصومة 
3,474,8533,254,0093,234,529القروض الشخصية و قروض االسكان

8,225,2498,093,4178,034,011
(354,078)(362,131)(419,831)مخصص خسائر إنخفاض القيمة

7,805,4187,731,2867,679,933

مدينو التمويل اإلسالمي

غير مدققةمدققة غير مدققة

 30 سبتمبر 2020 31 ديسمبر 2020 30 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
494,430491,809488,060تمويل اإلسكان
855,613751,408716,734تمويل الشركات

43,94442,09941,722التمويل اإلستهالكي
1,393,9871,285,3161,246,516

(31,798)(33,947)(41,237)مخصص خسائر إنخفاض القيمة
1,352,7501,251,3691,214,718

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
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تابع القروض والسلف / مدينو التمويل اإلسالمي4.

تم تحليل حركة مخصص االنخفاض في القيمة كما يلي:

غير مدققةمدققةغير مدققة
 30 سبتمبر 2020 31 ديسمبر 2020 30 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
396,078314,786314,786في 1 يناير 

100,785106,03989,045انخفاض قيمة خسائر االئتمان
14,06718,08613,647الفائدة المجنبة خالل الفترة

(24,996)(34,711)(33,207)مبالغ مستردة من انخفاض قيمة خسائر االئتمان
(4,222)(5,546)(3,908)مبالغ مستردة من الفائدة المجنبة خالل الفترة

(2,733)(3,186)(12,830)مشطوب خالل الفترة
31638399محول من / (إلى) المحفظة التذكيرية

(60)(19)64فرق تحويالت عمالت أجنبية
10(9)(12)تغيرات اخرى

461,068396,078385,876في 30 سبتمبر /31 ديسمبر  

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

غير مدققة مدققةغير مدققة
30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
1,087,2091,361,4291,123,561تحت الطلب او خالل شهر

1719,081562,576824,838شهر الى 3 شهر
4833,645677,430744,170أشهر الى 12 شهر

2,226,3852,362,3132,105,766سنة الى خمس سنوات
4,291,8484,018,9074,096,316اكثر من خمس سنوات

9,158,1688,982,6558,894,651

إستثمارات األوراق المالية5.

غير مدققة مدققةغير مدققة

30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

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

18,16120,76522,866مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
88,09779,45178,900مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

106,258100,216101,766صافي إالستثمارات في االسهم

االستثمارات في الديون:
63,61661,98961,041مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

1,635,4151,688,8771,661,557مصنفة بالتكلفة المهلكة
1,699,0311,750,8661,722,598مجموع إالستثمارات في الديون

(2,431)(3,733)(5,736)ناقص: مخصص خسائر انخفاض القيمة
1,693,2951,747,1331,720,167صافي إالستثمارات في الديون

1,799,5531,847,3491,821,933اجمالي إستثمارات األوراق المالية
 

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

كما في 30 سبتمبر 2021 بلغت الفوائد التعاقدية المجنبة من القروض والسلفيات 348.7 مليون لایر عماني (31 ديسمبر 2020: 337.8 
مليون لایر عماني ، 30 سبتمبر 2020: 334.3 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.
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تابع إستثمارات األوراق المالية5.

القيمة العادلة من غير مدققة
خالل الدخل 

الشامل االخر
االجماليالتكلفة المهلكة

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف كما في 30 سبتمبر 2021
حقوق المساهمين المدرجة:

72,754                    -1,60871,146اوراق مالية أجنبية
5,698                    -5,698                    -قطاع الخدمات االخرى

2,078                    -                     -2,078وحدات صناديق إستثمارية
6,571                    -6175,954قطاع الخدمات المالية

1,734                    -1,734                    -قطاع الصناعة
4,30384,532-                    88,835

حقوق المساهمين الغير مدرجة:
7,054                    -4,9462,108اوراق مالية أجنبية
10,369                    -8,9121,457اوراق مالية محلية

13,8583,565-                    17,423
106,258                    -18,16188,097إالستثمارات في االسهم

                   -                    -                     -                    -خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات
106,258                    -18,16188,097صافي إالستثمارات في االسهم

الديون المدرجة:
3,497980,331983,828                    -سندات حكومية
5,02738,985               33,958                    -سندات أجنبية
21,70776,05397,760                    -سندات محلية

-                    59,1621,061,4111,120,573
الديون الغير مدرجة:

568,953            568,953                     -                    -اذون الخزانة
4,4545,0519,505                    -سندات محلية

-                    4,454574,004578,458
63,6161,635,4151,699,031                    -إجمالي الديون المدرجة

(5,736)(3,337)(2,399)                    -خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات
61,2171,632,0781,693,295                    -صافي الديون المدرجة

18,161149,3141,632,0781,799,553صافي اإلستثمارات

القيمة العادلة 
من خالل الربح او 

الخسارة
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إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

تابع إستثمارات األوراق المالية5.

 كما في 31 ديسمبر 2020

مدققة

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

68,290                     -4,55263,738اوراق مالية أجنبية
6,153                     -6,153                     -قطاع الخدمات االخرى

5,132                     -                      -5,132وحدات صناديق إستثمارية
6,196                     -5825,614قطاع الخدمات المالية

1,689                     -1,689                     -قطاع الصناعة
10,26677,194-                     87,460

حقوق المساهمين الغير مدرجة:
2,643                     -2,041602اوراق مالية أجنبية
9,811                     -8,1561,655اوراق مالية محلية

302                     -                      -302وحدات صناديق إستثمارية
10,4992,257-                     12,756

100,216                     -20,76579,451صافي إالستثمارات في االسهم

الديون المدرجة:
919,472921,897                  2,425                     -سندات حكومية
31,2525,07436,326                     -سندات أجنبية
22,66475,04697,710                     -سندات محلية

-                     56,341999,5921,055,933
الديون الغير مدرجة:

676,041676,041                      -                     -اذون الخزانة
5,64913,24318,892                     -سندات محلية

-                     5,649689,284694,933
61,9901,688,8761,750,866                     -إجمالي الديون المدرجة

(3,733)(859)(2,874)                     -خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات
59,1161,688,0171,747,133                     -صافي الديون المدرجة

20,765138,5671,688,0171,847,349صافي اإلستثمارات

القيمة العادلة 
من خالل الربح او 

الخسارة

القيمة العادلة من 
خالل الدخل 

الشامل االخر
االجماليالتكلفة المهلكة
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إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

تابع إستثمارات األوراق المالية5.

غير مدققة مدققةغير مدققة
30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
3,7331,6131,613في 1 يناير

2,0032,122820مكون/ (معكوس) خالل الفترة
(2)(2)0حركات أخرى

5,7363,7332,431في 30 سبتمبر/ 31 ديسمبر

أصول أخرى6.

غير مدققة مدققةغير مدققة

30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
96,704143,736139,528أوراق قبول

(187)(178)(181) يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
96,523143,558139,341صافي أوراق القبول

32,29349,79336,995 مديونيــات أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما 
30,77935,42932,158القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

7,2997,2947,799أصل الضريبة المؤجلة
10,26784,6146,241أخرى

177,161320,688222,534

ودائع من البنوك7.
غير مدققة مدققةغير مدققة

30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
359,114350,677344,079اقتراضات بين البنوك

38,67540,69638,899 أرصدة لدى بنوك أخرى
703,435548,248548,140ودائع أخرى بســوق النقد

1,101,224939,621931,118
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إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

ودائع العمالء 8.
ودائع العمالء التقليديين

غير مدققة مدققةغير مدققة

30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
2,438,7602,325,6022,357,511حسابات ودائع
3,039,6103,013,5262,972,785حسابات إدخار

1,769,7961,767,4731,901,334الحسابات جارية 
252,251258,564467,052حسابات تحت الطلب

49,41763,57266,590حسابات هامشية
7,549,8347,428,7377,765,272

ودائع العمالء اإلسالمية
غير مدققة مدققةغير مدققة

30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
611,538543,837557,136حسابات ودائع
294,740266,680254,153حسابات إدخار

95,574114,207118,737الحسابات جارية 
64,30524,79619,832حسابات تحت الطلب

81,58080,24880,248حسابات هامشية
1,147,7371,029,7681,030,106

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

30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
795,850827,796791,220تحت الطلب او خالل شهر

1748,042818,809789,291شهر الى 3 شهر
42,161,6642,011,9882,360,812أشهر الى 12 شهر

3,416,9043,280,9283,234,276سنة الى خمس سنوات
1,575,1111,518,9841,619,779اكثر من خمس سنوات

8,697,5718,458,5058,795,378
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إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021
التزامات أخرى9.

غير مدققة مدققةغير مدققة

30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
159,485155,459153,828  التزامات ومصروفات مستحقة أخرى 

96,704143,736139,528أوراق قبول
39,77163,60755,953انخفاض في قيمة الضمانات المالية

9,4268,9998,790انخفاض قيمة االلتزامات غير المسحوبة والحدود غير المستخدمة
44,90248,15947,953التزامات اإليجار

23,03932,00125,696 القيمة العادلة السالبة للمشتقات
7,5999,5798,499خصم وفائدة غير مكتسبة 

6,6287,3967,394مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
866866866التزام ضريبة مؤجلة

388,420469,802448,507

رأس المال10.

غير مدققة مدققةغير مدققة

30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
عدد االسهم الممتلكة
844,805,580768,005,073768,005,073شؤون البالط السلطاني

420,590,963382,355,421382,355,421مجموعة دبي المالية

نسبة التملك %
%23.63%23.63%23.63شؤون البالط السلطاني

%11.77%11.77%11.77مجموعة دبي المالية

االرتباطات و االلتزامات العرضية11.

غير مدققة مدققةغير مدققة

30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

442,713307,091379,389اإلعتمادات المستندية 
1,417,2631,559,0561,697,460خطابات الضمان

1,859,9761,866,1472,076,849
االلتزامات

311,103394,619430,996التسهيالت االئتمانية الغير قابلة لإللغاء
5966821,569 شراء ممتلكات ومعدات 
2,2053,8842,832األسهم المدفوعة جزئيا

313,904399,185435,397

يتكون رأس مال الشركة األم المرخص من 4,500,000,000 سهم و قيمة كل سهم 0،100 لایر عماني (2020م: 3,500,000,000 
سهم و قيمة كل سهم 0،100 لایر عماني) في 30 سبتمبر 2021م، تم إصدار 3,574,474,792 سهما بقيمة 0,100 لایر عماني 

للسهم الواحد (31 ديسمبر 2020 : 3,249,522,539 سهما بقيمة 0،100 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 23 مارس 2021 وافق المساهمون على توزيعات أرباح بمعدل 35% منها 
%25 على شكل توزيعات نقدية و 10% على شكل أسهم مجانية و سيحصل المساهمون في البنك على ارياح نقدية بواقع (0.025) 

لایر عماني لكل سهم عادي بقيمة 0.100 لایر عماني و ذلك بإجمالي مبلغ (81.238) مليون لایر عماني على رأس المال الحالي 
للبنك. و عالوة على ذلك، سيحصل المساهمون على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد مجاني لكل 10 سهم عادي مجموعها 

324,952,253 سهم بقيمة 0.100 لایر عماني لكل سهم بمقدار 32.496 مليون لایر عماني.
كان المساهمون الذين يملكون نسبة 10% أو أكثر من رأس مال الشركة األم كالتالي:
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إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

إيرادات فوائد / إيرادات من التمويل اإلسالمي/األستثمار12.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة
لفترة 9 أشهر 

المنتهية في 30 
سبتمبر 2021

لفترة 9 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2020

لفترة 3 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2021

لفترة 3 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2020
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

286,395288,91696,13294,527قروض وسلف
5,5529,3281,9811,677المستحق من البنوك

42,02931,42614,52711,833إستثمارات
333,976329,670112,640108,037

51,28146,19317,58815,278مدينو التمويل اإلسالمي
315531050مستحقات إسالمية من بنوك

6,0324,1122,0311,411دخل اإلستثمار اإلسالمي
57,34450,85819,62916,739

391,320380,528132,269124,776

مصروفات فوائد / توزيعات على ودائع  إسالمية13.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

لفترة 9 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2021

لفترة 9 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2020

لفترة 3 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2021

لفترة 3 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2020

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
84,04485,00129,24528,754ودائع العمالء

35995564283إلتزامات ثانوية
8,33811,5132,8642,612إقتراضات بنكية

14,01812,2584,7613,824أدوات دين أوروبية متوسطة األجل
106,759109,72736,93435,473

24,72123,5738,6177,737ودائع العمالء اإلسالمية
3,7023,5111,444801إقتراضات البنك اإلسالمية

3,6583,6441,2331,225صكوك
32,08130,72811,2949,763

138,840140,45548,22845,236

صافي إيرادات عموالت وأتعاب 14.

إيرادات تشغيل أخرى 15.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

لفترة 9 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2021

لفترة 9 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2020

لفترة 3 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2021

لفترة 3 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2020

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
24,70825,6237,6127,838صرف عمالت أجنبية

1,479582751,920التغير في القيمة العادلة لألصول المالية
(469)273(530)660صافي الربح المحقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة

2,7845,2476211,010توزيعات أرباح 
43832921217إيرادات أخرى

30,06930,7278,99310,316

صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة16.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

لفترة 9 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2021

لفترة 9 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2020

لفترة 3 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2021

لفترة 3 أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 2020

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

3,581(632)(423)(1,827) مستحق من البنوك
(25,256)(21,069)(89,045)(100,785)قروض وسلف للعمالء

(5,346)(2,630)(1,993)23,861ضمانات مالية
(56)45(42)(3) أوراق القبول

1,951213637(427)التزامات قروض / حدود غير مستخدمة
27699(820)(2,003)االستثمارات

(81,184)(90,372)(23,797)(26,341)
33,20724,99612,1839,532مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

1,207560172183مبالغ مستردة من قروض مشطوبة سابقاً 
34,41425,55612,3559,715

(46,770)(64,816)(11,442)(16,626)

إيرادات و توزيعات األرباح المحققة من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر خالل الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 هي 1,695 ألف لایر عماني 
(30 سبتمبر 2020: ر.ع. 4,288 الف لایر عماني), منها 154 الف لایر عماني (30 سبتمبر 2020: 106 الف لایر عماني) تتعلق باالستثمارات المباعة خالل هذه الفترة.

 
يشــمل مصــروف الفوائــد علــى ودائــع العمــالء مســتحقات مقابــل خطــط الجوائــز بقيمــة 8.25 مليون لایر عماني (30 سبتمبر 2020: 8.25 مليون لایر عماني) التي يقدمها 

البنــك إلــى أصحــاب ودائــع التوفيــر. يشمل توزيع األرباح على ودائع العمالء اإلسالميين مســتحقات مقابــل خطــط الجوائــز بقيمــة 0.75 مليون لایر عماني (30 سبتمبر 2020: 
1.13 مليون لایر عماني) التي يقدمها البنــك إلــى أصحــاب ودائــع التوفيــر.

إيرادات عموالت وأتعاب المدرجة ببيان الدخل الشامل المركزة هي بالصافي بعد العموالت  واألتعاب المدفوعة والتي تبلغ 682 ألف لایر عماني (30 سبتمبر 2020:  1,049 الف لایر 
عماني)
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لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

ربحية السهم الواحد17.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

30 سبتمبر 302020 سبتمبر 302021 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

140,158113,20645,51343,643ربح الفترة
(1,768)(1,783)(5,353)(5,348)ناقصاً : الفائدة على رأس المال الدائم من المستوى األول

الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين للشركة األم لربحية السهم الواحد 
134,810107,85343,73041,875األساسية (لایر ُعماني باآلالف)

3,574,4753,574,4753,574,4753,574,475المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة ألثر التخفيف (ألف سهم) 
0.0380.0300.0120.012ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة (بالريال الُعماني)

معامالت مع األطراف ذات العالقة18.

غير مدققمدققةغير مدقق

30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

أ) أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا
596746795قروض و سلف 

1,6301,6881,477حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى
ب) مساهمين رئيسيين و آخرين

113,317126,724132,634قروض و سلف (اجمالي)
33,46123,78764,953حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى

5,0196,2566,289التزامات العمالء بموجب اعتمادات مستندية و خطابات ضمان و التزامات أخرى

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

غير مدققغير مدققغير مدققغير مدقق

30 سبتمبر 302020 سبتمبر 302021 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

أ) أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا
212678ايرادات الفوائد 

3733129مصروفات الفوائد 
ب) مساهمين رئيسيين و آخرين

4,5757,2651,4702,197ايرادات الفوائد 
403486148129مصروفات الفوائد 

غير مدققغير مدققغير مدقق

30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

                    -                     -19,478شؤون البالط السلطاني
26,98833,17633,078معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته

72,466100,550106,640أخرى
118,932133,726139,718

غير مدققغير مدققغير مدققغير مدقق

30 سبتمبر 302020 سبتمبر 302021 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
1691807140شؤون البالط السلطاني

2343067789معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته
3733129أخرى

440519160138

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 القروض أو السلف أو المديونيات والتعرضات غير الممولة المستحقة من األطراف ذات العالقة أو من المساهمين الذين يملكون نسبة 10% أو أكثر من أسهم البنك أو أفراد أسرهم، 
ناقصا كافة المخصصات والمبالغ المشطوبة:

فيما يلي تحليل بنود المصروفات المدفوعة إلى األطراف ذات العالقة أو من يملكون 10% أو أكثر من أسهم البنك أو أفراد عائالتهم خالل الفترة:

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة خالل الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 هي 331 ألف لایر (30 سبتمبر 2020: 187 الف لایر عماني)

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

فترة 3 أشهر المنتهية في فترة 9 أشهر المنتهية في

لفترة التسعة أشهر

فترة 9 أشهر المنتهية في

لفترة الثالثة أشهر

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:

فترة 3 أشهر المنتهية في
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لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

األدوات المالية المشتقة 19

اكثر منمن 4-12القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة30 سبتمبر 2021
سنة واحدةشهرا3 اشهراالعتباريةالعادلة السالبةالعادلة الموجبة(غير مدققة)

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

                  -                   -              566,5456,545                    -تحوطات التدفقات النقدية
238,697587,075                  -15,78814,952825,772مقايضات أسعار الفائدة

                  -2,4572,70891,88488,1023,782عقود شراء السلع
                  -3,2032,88991,88488,1023,782عقود بيع السلع
2192,4091,791,134980,378573,832236,924عقود شراء آجلة

9,112251,782,448975,232571,108236,108عقود بيع آجلة
30,77923,0394,589,6672,138,3591,391,2011,060,107إجمالي

اكثر منمن 4-12القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة31 ديسمبر 2020
سنة واحدةشهرااشهر 3االعتباريةالعادلة السالبةالعادلة الموجبة(مدققة)

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

                       -192,500                       -192,500                         -1,592تحوطات القيمة العادلة

                       -13,090                       -16413,090                         -تحوطات التدفقات النقدية

70,392672,823                       -25,55424,615743,215مقايضات أسعار الفائدة

                       -1,26319127,97820,0777,901عقود شراء السلع

                       -2091,25127,97820,0777,901عقود بيع السلع

6842931,723,4781,259,448444,44619,584عقود شراء آجلة
6,1275,4871,718,5391,259,679439,51419,346عقود بيع آجلة

35,42932,0014,446,7782,559,2811,175,744711,753إجمالي

اكثر منمن 4-12القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة30 سبتمبر 2020
سنة واحدةشهرااشهر 3االعتباريةالعادلة السالبةالعادلة الموجبة(غير مدققة)

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

                       -192,500                       -192,500                         -2,656تحوطات القيمة العادلة

19,635                         -                       -23319,635                         -تحوطات التدفقات النقدية

15,530740,218               20,36720,367773,45817,710مقايضات أسعار الفائدة

1,87640024,43819,3734,423642عقود شراء السلع

4241,80624,43819,3734,423642عقود بيع السلع

6491,1121,867,0321,194,985591,50280,545عقود شراء آجلة
6,1861,7781,859,4601,194,981585,27179,208عقود بيع آجلة

32,15825,6964,760,9612,446,4221,393,649920,890إجمالي

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق
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إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

المعلومات القطاعية20.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

30 سبتمبر 2020
30 سبتمبر 

2020
30 سبتمبر 

2020
30 سبتمبر 

2021
30 سبتمبر 

2021
30 سبتمبر 

2021
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

المجموعالدوليسلطنة عمانسلطنة عماناالدوليالمجموع

329,5324,444333,976إيرادات فوائد329,6707,806321,864

(106,759)(1,358)(105,401)مصروفات فوائد(105,363)(4,364)(109,727)

57,344                    -57,344إيرادات من التمويل اإلسالمي50,858                     -50,858

(32,081)                    -(32,081)التوزيع على المودعين(30,728)                     -(30,728)

74,6611,11875,779إيرادات عموالت وأتعاب (صافي)65,9942,57463,420

29,61945030,069إيرادات تشغيل أخرى30,7272,84027,887
336,7948,856327,938353,6744,654358,328

مصروفات التشغيل

(130,710)(3,031)(127,679) مصروفات تشغيل أخرى(118,277)(3,557)(121,834)

(13,618)(296)(13,322) استهالك(14,913)(440)(15,353)

(137,187)(3,997)(133,190)(141,001)(3,327)(144,328)

(46,770)(1,352)(45,418)صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة(51,719)(13,097)(64,816)
(27,072)(19)(27,053)مصروف الضريبة(21,425)(160)(21,585)

(223,588)(17,254)(206,334)(213,472)(4,698)(218,170)
140,158(44)140,202ربح (خسارة) للفترة121,604(8,398)113,206

المعلومات األخرى

12,496,086323,02112,819,107 مجموع األصول12,710,797426,87812,283,919
10,462,819254,49010,717,309مجموع االلتزامات10,715,441364,96410,350,477

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:
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إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

المعلومات القطاعية20.

الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية*الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية 
االجمالياالسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات30 سبتمبر 2021

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

227,217                              -83,446107,96632,5733,232227,217صافي إيرادات الفوائد 
25,26325,263                      -                            -                           -                           -                            -صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
15,50253,36633,0771,220103,1652,683105,848صافي إيرادات عموالت وأتعاب وأخرى 

98,948161,33265,6504,452330,38227,946358,328إيرادات التشغيل

تكاليف القطاعات
(144,328)(9,931)(134,397)(4,590)(12,015)(93,599)(24,193)مصروفات تشغيل 

(46,770)(8,098)(38,672)(4,365)(3,000)(10,967)(20,340)صافي اإلنخفاض
(27,072)(1,486)(25,586)(19)(8,000)(8,970)(8,597)مصروفات الضريبة

(53,130)(113,536)(23,015)(8,974)(198,655)(19,515)(218,170)
131,7278,431140,158(4,522)45,81847,79642,635ربح/(خسارة) القطاع للفترة

4,315,4293,636,0682,924,478307,64611,183,6211,635,48612,819,107أصول القطاع 
3,238,2434,474,8431,308,200254,4909,275,7761,441,53310,717,309التزامات القطاع

 الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية* الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية
االجمالي االسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات30 سبتمبر 2020

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

219,943                             -88,429100,84427,2283,442219,943صافي إيرادات الفوائد 
20,13020,130                     -                           -                          -                          -                           -صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
14,64444,11330,1225,43894,3172,40496,721صافي إيرادات عموالت وأتعاب وأخرى 

103,073144,95757,3508,880314,26022,534336,794إيرادات التشغيل

تكاليف القطاعات
(137,187)(9,156)(128,031)(5,187)(13,106)(86,379)(23,359)مصروفات تشغيل 
(64,816)(5,558)(59,258)(14,764)(2,014)(14,730)(27,750)صافي اإلنخفاض
(21,585)(1,259)(20,326)(160)(6,213)(6,372)(7,581)مصروفات الضريبة

(58,690)(107,481)(21,333)(20,111)(207,615)(15,973)(223,588)
106,6456,561113,206(11,231)44,38337,47636,017ربح/(خسارة) القطاع للفترة

4,399,4653,379,8663,045,799422,16111,247,2911,463,50612,710,797أصول القطاع 
3,800,1984,472,206784,090378,8939,435,3871,280,05410,715,441التزامات 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 *
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ايضاحات حول البيانات المالية المركزة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

الفجوة بين االصول و االلتزامات21.
فيما يلي فترات استحقاق األصول وااللتزامات:

غير مدققةمدققةغير مدققة
30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

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

2,491,0022,415,6732,604,723تحت الطلب او خالل شهر
11,122,0341,154,5231,611,005شهر الى 3 شهر

41,223,0371,084,7461,103,193أشهر الى 12 شهر
3,054,2203,073,8282,715,908سنة الى خمس سنوات

4,928,8144,724,9954,675,968اكثر من خمس سنوات
12,819,10712,453,76512,710,797

االلتزامات و حقوق المساهمين 
1,243,8741,323,8461,259,027تحت الطلب او خالل شهر

1982,7031,026,195972,242شهر الى 3 شهر
42,588,5622,453,6782,792,466أشهر الى 12 شهر

4,322,2714,025,3214,067,646سنة الى خمس سنوات
3,681,6973,624,7253,619,416اكثر من خمس سنوات

12,819,10712,453,76512,710,797

الفجوة
1,247,1281,091,8271,345,696تحت الطلب او خالل شهر

1139,331128,328638,763شهر الى 3 شهر
(1,689,273)(1,368,932)(1,365,525)4أشهر الى 12 شهر

(1,351,738)(951,493)(1,268,051)سنة الى خمس سنوات
1,247,1171,100,2701,056,552اكثر من خمس سنوات

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

كفاية رأس المال 22.
يبين الجدول التالي مركز كفاية رأس المال للمجموعة وفقا لمقررات بازل 3 القانونية:

غير مدققةمدققةغير مدققة
 30 سبتمبر 2020 31 ديسمبر 2020 30 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

1,762,9441,778,7171,701,064 األسهم العادية للفئة 1
130,000130,000130,000 سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة - المستوى األول

1,892,9441,908,7171,831,064أسهم الفئة 1
114,784100,092104,026 أسهم الفئة 2

2,007,7282,008,8091,935,090 إجمالي األسهم التنظيمية

9,773,8049,669,8469,581,641 مجموع االصول المرجحة بالمخاطر
8,784,8668,629,9068,568,326 منها: الموجودات المرجحة المخاطر االئتمانية

129,872180,874176,536 منها: الموجودات المرجحة مخاطر السوق
859,066859,066836,779 منها: الموجودات المرجحة المخاطر التشغيلية

 نسب رأس المال
%17.75%18.39%18.04األسهم العادية الفئة 1 من رأس المال

%19.11%19.74%19.37الفئة 1 من رأس المال
%20.20%20.77%20.54إجمالي رأس المال
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كفاية رأس المال (تابع)22.
ايضاحات حول البيانات المالية المركزة

لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

يبين الجدول التالي مركز كفاية رأس المال للمجموعة وفقا لمقررات بازل 2 الصادرة عن البنك المركزي العماني لألغراض الرقابية:

غير مدققةمدققةغير مدققة
 30 سبتمبر 2020 31 ديسمبر 2020 30 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

1,915,2261,922,5821,844,478 الفئة 1 من رأس المال
92,50286,22795,848 الفئة 2 من رأس المال

2,007,7282,008,8091,940,326إجمالي األسهم التنظيمية 

9,773,8049,669,8469,581,641 مجموع االصول المرجحة بالمخاطر
8,784,8668,629,9068,568,326 منها: الموجودات المرجحة المخاطر االئتمانية

129,872180,874176,536 منها: الموجودات المرجحة مخاطر السوق
859,066859,066836,779 منها: الموجودات المرجحة المخاطر التشغيلية

 نسب رأس المال
%19.25%19.88%19.60األسهم العادية الفئة 1 من رأس المال

%20.25%20.77%20.54الفئة 1 من رأس المال

السيولة23.
معدالت نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر للمجموعة على النحو التالي:

 30 سبتمبر 2020 31 ديسمبر 2020 30 سبتمبر 2021
%293%228%279نسبة تغطية السيولة 

%126%118%124صافي التمويل المستقر 
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ايضاحات حول البيانات المالية المركزة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

نسبة الرفع24.

غير مدققةمدققةغير مدققة
30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
12,819,10712,453,76512,710,797إجمالي األصول المجمعة وفقاً للقوائم المالية المنشورة1

2
تسويات لالستثمارات في الكيانات البنكية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي خضعت للتجميع 

(26,826)(27,728)(44,564)ألغراض محاسبية ولكن خارج نطاق التجميع التنظيمي

3
تسويات لألصول االئتمانية المدرجة في الميزانية العمومية وفقا لإلطار المحاسبي المطبق ولكنها 

                          -                         -                         -مستثناة من مقياس التعرض لنسبة الرفع المالي
87,46776,54092,004تسويات لألدوات المالية المشتقة4
                          -                         -                         -تسويات لمعامالت تمويل األوراق المالية (مثل الشراء العكسي واإلقراض المضمون المماثل)5

6
تسويات للبنود خارج الميزانية العمومية (مثل التحول إلى مبالغ مكافئة لالئتمان للتعرضات خارج 

1,198,7401,333,0411,418,826الميزانية العمومية)
(6,933)(6,428)(6,433)تسويات أخرى7
14,054,31713,829,19014,187,868التعرض لنسبة الرفع المالي8

غير مدققةمدققةغير مدققة
30 سبتمبر 312020 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
1

البنود داخل الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية، ولكنها تشمل 
12,819,10712,453,76512,710,797الضمانات)

(33,759)(34,156)(50,997)(مبالغ األصول المخصومة لتحديد رأس المال الفئة 1 وفقاً لبازل 3)2

3
إجمالي التعرضات داخل الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية) (مجموع البندين 1 

12,768,11012,419,60912,677,038و2)
التعرضات للمشتقات

31,54535,51340,414تكلفة االستبدال المرتبطة بجميع معامالت المشتقات (أي صافية من هامش التغير النقدي المؤهل)4
55,92241,02751,590المبالغ اإلضافية عن التعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معامالت المشتقات5

6
إجمالي ضمانات المشتقات المقدمة عند الخصم من أصول الميزانية العمومية وفقا لإلطار المحاسبي 

                          -                         -                         -المطبق
                          -                         -                         -(اقتطاعات األصول المستحقة لهامش التغير النقدي المقدم في معامالت المشتقات)7
                          -                         -                         -(الطرف المقابل المركزي المعفي من التعرضات التجارية التي تم تسويتها للعميل)8
                          -                         -                         -القيمة االسمية الفعلية المعدلة للمشتقات االئتمانية المكتتبة9

                          -                         -                         -(تسويات اسمية فعالة معدلة واقتطاعات إضافية للمشتقات االئتمانية المكتتبة)10
87,46776,54092,004إجمالي التعرضات للمشتقات (مجموع البنود 4 إلى 10)11

التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية

12
إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية (مع عدم إدراج المقاصة) بعد تسوية المعامالت 

                          -                         -                         -المحاسبية للبيع
                          -                         -                         -(مبالغ الدائنيات والمديونيات النقدية المخصومة من إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية)13
                          -                         -                         -تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل ألصول معامالت تمويل األوراق المالية14
                          -                         -                         -التعرضات لمعامالت الوكيل15
                          -                         -                         -إجمالي التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية (مجموع البنود 12 إلى 15)16

التعرضات األخرى خارج الميزانية العمومية
2,366,6892,552,1222,773,667التعرض خارج الميزانية العمومية بإجمالي القيمة االسمية17
(1,354,841)(1,219,081)(1,167,949)(تسويات للتحويل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان)18
1,198,7401,333,0411,418,826البنود خارج الميزانيّة العمومية (مجموع البندين 17 و18)19

رأس المال وإجمالي التعرضات
1,892,9441,908,7171,831,064رأس المال الفئة 201
14,054,31713,829,19014,187,868إجمالي التعرضات (مجموع البنود 3 و11 و16 و19)21

نسبة الرفع المالي
%12.9%13.8%13.5نسبة الرفع المالي وفقاً لبازل 3 (%)22

بموجب إرشادات اتفاقية بازل 3، قدمت لجنة بازل حول الرقابة المصرفية نسبة رفع غير حساسة للمخاطر لمعالجة التعرضات خارج الميزانية العمومية التي كانت 
السبب الرئيسي لألزمة المالية / االئتمانية لعام 2008. يتم احتساب النسبة من خالل تقسيم رأس المال الفئة 1 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 5% مع األخذ بعين االعتبار األهمية 

المنهجية.

الجدول 1: ملخص المقارنة بين األصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرفع المالي

الجدول 2: نموذج اإلفصاح العام لنسبة الرفع المالي



الصفحة 23

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

تحليل جودة االئتمان (تابع)25.
األدوات المالية حسب المراحل25.1

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى30 سبتمبر 2021

التعرض اإلجمالي
304,784   -                          -                       304,784أرصدة لدى البنك المركزي

688,417   -                       686,8531,564مستحق من البنوك
7,488,0931,782,432348,7119,619,236قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
63,616   -                       56,9786,638الشامل اآلخر

1,635,415   -                        13,153                1,622,262استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
10,158,9701,803,787348,71112,311,468المجموع اإلجمالي للتعرضات  الممولة

1,301,082521,67537,2191,859,976اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
53,14243,34122196,704أوراق قبول

2,155,782   -                       1,754,953400,829ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
3,109,177965,84537,4404,112,462المجموع اإلجمالي للتعرضات غير الممولة

13,268,1472,769,632386,15116,423,930مجموع التعرض اإلجمالي

انخفاض القيمة
   -                          -                          -                          -                      أرصدة لدى البنك المركزي

4,324   -                       2,7901,534مستحق من البنوك
25,249155,599280,220461,068قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
2,399   -                       2832,116الشامل اآلخر

3,337   -                        780                     2,557استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
30,879160,029280,220471,128مجموع انخفاض القيمة الممول

2,4207,84829,50339,771اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
181 87                       2965أوراق قبول

9,426   -                       6,7582,668ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
9,20710,58129,59049,378مجموع انخفاض القيمة غير الممول

40,086170,610309,810520,506مجموع انخفاض القيمة

صافي التعرض
304,784   -                          -                       304,784أرصدة لدى البنك المركزي

684,093   -                       684,06330مستحق من البنوك
7,462,8441,626,83368,4919,158,168قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
61,217   -                       56,6954,522الشامل اآلخر

1,632,078   -                        12,373                1,619,705استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
10,128,0911,643,75868,49111,840,340مجموع صافي التعرض الممول

1,298,662513,8277,7161,820,205اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
53,11343,27613496,523أوراق قبول

2,146,356   -                       1,748,195398,161ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
3,099,970955,2647,8504,063,084مجموع صافي التعرض غير الممول

13,228,0612,599,02276,34115,903,424مجموع صافي التعرض

 انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

يتضمن الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة ، واستثمارات الديون بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
واستثمارات الديون بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

المرحلة األولى: 80.7٪  من إجمالي التعرض ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 تقع ضمن المرحلة األولى ولم تشهد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشوئها.
المرحلة الثانية: 16.9٪ من إجمالي التعرض هي ضمن المرحلة الثانية، وقد شهدت زيادة في مخاطر االئتمان منذ نشوئها. وهذه األصول هي الدافع الرئيسي لزيادة مخصصات

المرحلة الثالثة: 2.4٪ من التعرض اإلجمالي هي في المرحلة الثالثة وقد انخفضت قيمتها، بما في ذلك األصول التي تجاوزت موعد استحقاقها واألصول الممنوحة مهلة للسداد.



الصفحة 24

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

تحليل جودة االئتمان (تابع)25.
األدوات المالية حسب المراحل25.1

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى31 ديسمبر 2020

التعرض اإلجمالي
167,005   -                           -                        167,005أرصدة لدى البنك المركزي

577,282   -                        575,6951,587مستحق من البنوك
7,222,9321,817,979337,8229,378,733قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
61,990   -                        54,1777,813الشامل اآلخر

1,688,876   -                           -                        1,688,876استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
9,708,6851,827,379337,82211,873,886المجموع اإلجمالي للتعرضات  الممولة

1,208,844584,37472,9291,866,147اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
70,85972,82750143,736أوراق قبول

2,265,585   -                        1,769,745495,840ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
3,049,4481,153,04172,9794,275,468المجموع اإلجمالي للتعرضات غير الممولة

12,758,1332,980,420410,80116,149,354مجموع التعرض اإلجمالي

انخفاض القيمة
   -                              -                            -                            -                     أرصدة لدى البنك المركزي

2,496   -                         1,517                   979مستحق من البنوك
19,538111,777264,763396,078قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
2,874   -                        1372,737الشامل اآلخر

859   -                            -                         859استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
21,513116,031264,763402,307مجموع انخفاض القيمة الممول

1,93013,17648,50163,607اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
178 24                       53101أوراق قبول

8,999   -                        4,1924,807ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
6,17518,08448,52572,784مجموع انخفاض القيمة غير الممول

27,688134,115313,288475,091مجموع انخفاض القيمة

صافي التعرض
167,005   -                           -                        167,005أرصدة لدى البنك المركزي

574,786   -                        574,71670مستحق من البنوك
7,203,3941,706,20273,0598,982,655قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
59,116   -                        54,0405,076الشامل اآلخر

1,688,017   -                        1,688,0170استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
9,687,1721,711,34873,05911,471,579مجموع صافي التعرض الممول

1,206,914571,19824,4281,802,540اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
70,80672,72626143,558أوراق قبول

2,256,586   -                        1,765,553491,033ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
3,043,2731,134,95724,4544,202,684مجموع صافي التعرض غير الممول

12,730,4452,846,30597,51315,674,263مجموع صافي التعرض

المرحلة الثانية: 18.5٪ 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 9

المرحلة الثالثة: 2.5٪ من التعرض اإلجمالي هي في المرحلة الثالثة وقد انخفضت قيمتها، بما في ذلك األصول التي تجاوزت موعد استحقاقها واألصول الممنوحة مهلة 
للسداد.

يتضمن الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة ، واستثمارات الديون بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
واستثمارات الديون بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

المرحلة األولى: 79.0٪  من إجمالي التعرض ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 تقع ضمن المرحلة األولى ولم تشهد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ 
نشوئها.



الصفحة 25

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

تحليل جودة االئتمان (تابع)25.

مقارنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 مع معايير البنك المركزي العماني25.2

ألف لایر ُعماني.
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني
حسب المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 9

الفرق

 46,770                               46,770                                 -                                    
 446,376                             520,506                            (74,130)                            

3.63%3.63%   -                                    
0.42%0.42%0.00%

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

ب.
ألف لایر ُعماني

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

األصول 
حسب 
المعيار 
الدولي 
للتقارير 
المالية 
رقم 9

المخصصات المبلغ اإلجمالي
حسب 

معايير البنك 
المركزي 
الُعماني

الفوائد 
المجنية 

حسب معايير 
البنك المركزي 

الُعماني

المخصصات حسب المعيار 
الدولي للتقارير المالية 

رقم 9

الفوائد المدرجة صافي القيمة الدفتريةالفرق
حسب المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 9

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(6)-(5)+(4) = (7)(6)-(3) = (8)(9)
                                       -                            8,350,573                               81,904                                       28,039                          -             109,943                      8,378,612 المرحلة 1معيارية

                                       -                               858,000                             (76,576)                                      87,068                          -               10,492                          945,068 المرحلة 2
                                       -                                          -                                          -                                                  -                            -                        -                                       -   المرحلة 3
المجموع 

الجزئي
 9,323,680                      120,435             -                          115,107                                     5,328                                  9,208,573                            -                                       

                                       -                                          -                                          -                                                  -                            -                        -                                       -   المرحلة 1تنويه خاص
                                       -                               768,234                             (54,252)                                      70,694                         10             16,432                          838,928 المرحلة 2
                                       -                                          -                                          -                                                  -                            -                        -                                       -   المرحلة 3
المجموع 

الجزئي
 838,928                          16,432             10                         70,694                                      (54,252)                             768,234                               -                                       

                                       -                                          -                                          -                                                  -                            -                        -                                       -   المرحلة 1دون المعيارية
                                       -                                          -                                          -                                                  -                            -                        -                                       -   المرحلة 2
                                       -                                 26,718                                        -                                            8,499                      255               8,244                            35,217 المرحلة 3
المجموع 

الجزئي
 35,217                            8,244               255                      8,499                                            -                                        26,718                                 -                                       

                                       -                                          -                                          -                                                  -                            -                        -                                       -   المرحلة 1مشكوك في تحصيلها

                                       -                                          -                                          -                                                  -                            -                        -                                       -   المرحلة 2
                                       -                                 18,663                                   (311)                                      13,901                   1,167             12,423                            32,564 المرحلة 3

المجموع 
الجزئي

 32,564                            12,423             1,167                   13,901                                      (311)                                   18,663                                 -                                       

                                       -                                          -                                          -                                                  -                            -                        -                                       -   المرحلة 1خسارة
                                       -                                          -                                          -                                                  -                            -                        -                                       -   المرحلة 2
                                       -                                 30,960                                        -                                       287,410                 43,664           243,746                          318,370 المرحلة 3
المجموع 

الجزئي
 318,370                          243,746           43,664                 287,410                                       -                                        30,960                                 -                                       

البنود األخرى غير المشمولة 
بموجب تعميم البنك 

المركزي الُعماني رقم (ب م 
977) والتعليمات ذات الصلة

                                       -                            4,877,488                              (12,047)                                      12,047                          -                        -                        4,889,535 المرحلة 1

                                       -                               972,788                             (12,848)                                      12,848                          -                        -                            985,636 المرحلة 2
                                       -                                          -                                                  -                            -                        -                                       -   المرحلة 3
المجموع 

الجزئي
 5,875,171                        -                        -                          24,895                                      (24,895)                             5,850,276                            -                                       

                                       -                         13,228,061                               69,857                                       40,086                          -             109,943                    13,268,147 المرحلة 1المجموع
                                       -                            2,599,022                           (143,676)                                    170,610                         10             26,924                      2,769,632 المرحلة 2
                                       -                                 76,341                                   (311)                                    309,810                 45,086           264,413                          386,151 المرحلة 3
                                       -                         15,903,424                             (74,130)                                    520,506                 45,096           401,280                    16,423,930 المجموع

صافي نسبة الديون المتعثرة **

مقارنة بين المخصصات المحتفظ بها وفقا للمعيار الدولية للتقارير المالية رقم 9 وتلك المطلوبة وفقا لمعايير البنك المركزي الُعماني

إن الجداول التالية هي وفقا لمتطلبات البنك المركزي الُعماني الواردة في  التعميم  رقم (ب م 1149)

30 يونيو  2021- غير مدققة

خسارة االنخفاض في القيمة المحملة إلى بيان الدخل الشامل المركز الموحد( صافي)*

إجمالي نسبة الديون المتعثرة **
المخصصات المطلوبة بموجب معايير البنك المركزي الُعماني/ المكونة وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9*

تكلفة انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها



الصفحة 26

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

تحليل جودة االئتمان (تابع)25.

القروض المعاد هيكلتهاج.

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

تصنيف األصول 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
المالية رقم 9

المبلغ 
اإلجمالي

المخصصات 
حسب معايير 

البنك المركزي 
الُعماني

الفوائد المجنية 
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني

المخصصات حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 9

صافي القيمة الفرق
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

حسب المعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم 9

(1)(2)(3)(4)(5)(6)
-(5)+(4) = (7)

(6)(6)-(3) = (8)(9)

                   -                       -                           -                                 -                                 -                         -                   -   المرحلة 1مصنفة على أنها منتجة
                   -            205,993              (43,715)                     48,827                                3                5,109      254,820 المرحلة 2
                   -                       -                           -                                 -                                 -                         -                   -   المرحلة 3

                   -            205,993              (43,715)                     48,827                                3                5,109      254,820 المجموع الجزئي

   -                        
                   -                       -                           -                                 -                                 -                         -                   -   المرحلة 1مصنفة على أنها متعثرة

                   -                       -                           -                                 -                                 -                         -                   -   المرحلة 2
                   -               15,028                    (311)                     73,882                        7,702              65,869         88,910 المرحلة 3

                   -               15,028                    (311)                     73,882                        7,702              65,869         88,910 المجموع الجزئي
   -                        

                   -                       -                           -                                 -                                 -                         -                   -   المرحلة 1المجموع
                   -            205,993              (43,715)                     48,827                                3                5,109      254,820 المرحلة 2
                   -               15,028                    (311)                     73,882                        7,702              65,869         88,910 المرحلة 3
                   -            221,021              (44,026)                   122,709                        7,705              70,978      343,730 المجموع



الصفحة 27

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

تحليل جودة االئتمان (تابع)25.

مقارنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 مع معايير البنك المركزي العماني25.3

ألف لایر ُعمانيأ.
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني
حسب المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 9
الفرق

 81,038                             81,038                                                     -                       
 446,435                           475,091                                                (28,656)              

3.62%3.62%         -                
0.81%0.81%0.00%

*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 9

المخصصات المبلغ اإلجمالي
حسب معايير 

البنك المركزي 
الُعماني

الفوائد 
المجنية 

حسب معايير 
البنك 

المركزي 
الُعماني

المخصصات حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 9

الفوائد صافي القيمة الدفتريةالفرق
المدرجة 

حسب المعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم 9

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(6)-(5)+(4) = (7)(6)-(3) = (8)(9)
                        -                                                   7,944,212                               88,967                              20,519                         -                    109,486                              7,964,731 المرحلة 1معيارية

                        -                                                      958,368                             (60,915)                             71,369                         -                      10,454                              1,029,737 المرحلة 2

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                              -   المرحلة 3

                        -                                                   8,902,580                               28,052                              91,888                         -                    119,940                              8,994,468 المجموع الجزئي

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة 1تنويه خاص

                        -                                                      748,078                             (28,545)                             41,752                         -                      13,207                              789,830 المرحلة 2

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة 3

                        -                                                      748,078                             (28,545)                             41,752                         -                      13,207                              789,830 المجموع الجزئي

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة 1دون المعيارية

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة 2

                        -                                                         21,074                                       -                                  7,619                       566                      7,053                                28,693 المرحلة 3

                        -                                                         21,074                                       -                                  7,619                       566                      7,053                                28,693 المجموع الجزئي

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة 1مشكوك في تحصيلها

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة 2

                        -                                                         20,464                                       -                                20,661                   1,373                    19,288                                41,125 المرحلة 3

                        -                                                         20,464                                       -                                20,661                   1,373                    19,288                                41,125 المجموع الجزئي

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة 1خسارة

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة 2

                        -                                                              55,975                                       -                              285,008                 37,780                  247,228                              340,983 المرحلة 3

                        -                                                              55,975                                       -                              285,008                 37,780                  247,228                              340,983 المجموع الجزئي

البنود األخرى غير المشمولة 
بموجب تعميم البنك المركزي 

الُعماني رقم (ب م 977) 
والتعليمات ذات الصلة

                        -                                                   4,786,233                               (7,169)                               7,169                         -                              -                             4,793,402 المرحلة 1

                        -                                                   1,139,859                             (20,994)                             20,994                         -                              -                             1,160,853 المرحلة 2

                                                              -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة 3

                        -                                                   5,926,092                             (28,163)                             28,163                         -                              -                               5,954,255 المجموع الجزئي

                        -                                                 12,730,445                               81,798                              27,688                         -                    109,486                        12,758,133 المرحلة 1المجموع

                        -                                                   2,846,305                           (110,454)                           134,115                         -                      23,661                           2,980,420 المرحلة 2

                        -                                                         97,513                                       -                              313,288                 39,719                  273,569                              410,801 المرحلة 3

                        -                                                 15,674,263                             (28,656)                           475,091                 39,719                  406,716                        16,149,354 المجموع

صافي نسبة الديون المتعثرة **

مقارنة بين المخصصات المحتفظ بها وفقا للمعيار الدولية للتقارير المالية رقم 9 وتلك المطلوبة وفقا لمعايير البنك المركزي الُعماني

إن الجداول التالية هي وفقا لمتطلبات البنك المركزي الُعماني الواردة في  التعميم  رقم (ب م 1149)

كما في 31 ديسمبر 2020 (مدققة)

خسارة االنخفاض في القيمة المحملة إلى بيان الدخل الشامل المركز الموحد( صافي)*
المخصصات المطلوبة بموجب معايير البنك المركزي الُعماني/ المكونة وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9*

إجمالي نسبة الديون المتعثرة **

تكلفة انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها



الصفحة 28

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

تحليل جودة االئتمان (تابع)25.

القروض المعاد هيكلتهاج.

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

تصنيف األصول 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
المالية رقم 9

المخصصات حسب معايير المبلغ اإلجمالي
البنك المركزي الُعماني

الفوائد المجنية حسب معايير البنك 
المركزي الُعماني

المخصصات حسب المعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم 9

الفوائد صافي القيمة الدفتريةالفرق
المدرجة 

حسب المعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم 9

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(6)-(5)+(4) = (7)(6)-(3) = (8)(9)

-------المرحلة 1مصنفة على أنها منتجة

-227,874(20,117)25,223-253,0975,106المرحلة 2

-------المرحلة 3

-227,874(20,117)25,223-253,0975,106المجموع الجزئي

-

-------المرحلة 1مصنفة على أنها متعثرة

-------المرحلة 2

-16,661-87,66864,1786,82971,007المرحلة 3

-16,661-87,66864,1786,82971,007المجموع الجزئي

-

-------المرحلة 1المجموع

-227,874(20,117)25,223-253,0975,106المرحلة 2

-16,661-87,66864,1786,82971,007المرحلة 3

-244,535(20,117)340,76569,2846,82996,230المجموع



الصفحة 29

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

معلومات القيمة العادلة 26.

ألف لایر ُعماني

 كما في 30 سبتمبر 2021

مصنف بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

الخسائر
مصنف بالقيمة العادلة من 
إجمالي القيمة التكلفة المهلكة خالل الدخل الشامل اآلخر

 المستوىالقيمة العادلةالدفترية

937,054937,054937,0543--نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
684,116684,093689,1742,3(23)-مستحق من البنوك

9,158,1689,158,1689,298,3783--مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي
18,161149,3141,632,0781,799,5531,835,5161,2,3استثمارات في أوراق مالية

30,77930,7792--30,779القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
48,940149,29112,411,41612,609,64712,790,901

1,101,2241,101,2241,102,4923--ودائع من البنوك

ودائع العمالء بما في ذلك الودائع اإلسالمية للعمالء
--8,697,5718,697,5718,741,390

3
91,78891,78891,7881--صكوك

385,821385,821431,4291--سندات يورو متوسطة األجل
6,6666,6666,6663--التزامات ثانوية

23,03923,0392--23,039القيمة العادلة السالبة للمشتقات
23,039-10,283,07010,306,10910,396,803

ألف لایر ُعماني

 كما في 31 ديسمبر 2020

مصنف بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

الخسائر
مصنف بالقيمة العادلة من 
إجمالي القيمة التكلفة المهلكة خالل الدخل الشامل اآلخر

 المستوىالقيمة العادلةالدفترية

656,898656,898656,8983--نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
9,625565,161574,786579,7532,3-مستحق من البنوك

8,982,6558,982,6559,069,3853--مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي
20,765138,5671,688,0171,847,3491,873,4861,2,3استثمارات في أوراق مالية

35,42935,4292--35,429القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
56,194148,19211,892,73112,097,11712,214,951

939,621939,621940,2103--ودائع من البنوك
8,458,5058,458,5058,408,8603--ودائع العمالء بما في ذلك الودائع اإلسالمية للعمالء

90,60090,60090,0271--صكوك
390,570390,570404,7431--سندات يورو متوسطة األجل

13,19813,19813,0903--التزامات ثانوية
32,00132,001--32,001القيمة العادلة السالبة للمشتقات

2
32,001-9,892,4949,924,4959,888,931

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 30

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

تابع معلومات القيمة العادلة 26.

ألف لایر ُعماني

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى كما في 30 سبتمبر 2021

األصول
30,779-30,779-مشتقات

51,175-51,175-مستحق من البنوك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
4,303-13,85818,161

 حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
84,532-3,56588,097

2,37861,217-58,839الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
147,67481,95419,801249,429إجمالي األصول

االلتزامات
23,039-23,039-مشتقات

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى كما في 31 ديسمبر 2020

األصول
35,429-35,429-مشتقات

مستحق من البنوك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
-9,625-9,625

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اآلخر
10,266-10,49920,765

2,25779,451-77,194حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
56,176-2,94059,116

143,63645,05415,696204,386إجمالي األصول
االلتزامات
32,001-32,001-مشتقات

يوضح الجدول التالي حركة استثمارات المجموعة من المستوى 3:
ألف لایر ُعماني

 كما في 30 سبتمبر 2021
حقوق المساهمين 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
اآلخر

الدين بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة

اإلجمالي

2,2572,94010,49915,696في 1 يناير 2021
232232--أرباح محققة عند البيع

(1,086)932(1,223)(795)ربح/ (خسارة) من التغير في القيمة العادلة
2,8334,941-2,108إضافات

(635)(635)--استبعادات ومستردات
21-21-الفائدة المستحقة

636-636-انخفاض قيمة االستثمارات
4-4-فروق صرف العملة األجنبية

3,5702,37813,86119,809

ألف لایر ُعماني

 كما في 31 ديسمبر 2020

حقوق المساهمين 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
الدين بالقيمة العادلة من اآلخر

خالل الدخل الشامل اآلخر

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة

اإلجمالي

3,5274,3698,79416,690في 1 يناير 2020
6969--أرباح محققة عند البيع

(1,095)(137)312(1,270)ربح/ (خسارة) من التغير في القيمة العادلة

1,8411,841--إضافات

(177)(68)(109)-استبعادات ومستردات

53-53-الفائدة المستحقة

(1,691)-(1,691)-انخفاض قيمة االستثمارات
6-6-اإلهالك

2,2572,94010,49915,696

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



الصفحة 31

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

تابع معلومات القيمة العادلة 26.

أرقام المقارنة27.
تم إعادة تصنيف/ تجميع بعض األرقام المقابلة للعام 2020 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 1 و 2 و 3 خالل الفترة. عالوة على ذلك ، ال يوجد تغيير في األساليب المستخدمة للتقييم العادل لألوراق 
المالية من المستوى 3 خالل الفترة.

اعتبارا من 30 سبتمبر 2021، تم تقييم 43% (31 ديسمبر 2020: 49%) من أسهم  حقــوق المســاهمين مــن المســتوى 3 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 30 سبتمبر 2021م، تم تقييم 57% ( 31 ديسمبر 2020: 51%) من  أســهم حقــوق المســاهمين مــن المســتوى 3  علــى أســاس أحــدث 
قوائــم حســابات رأس المــال المتاحــة للشــركات المســتثمر فيهــا والمســتلمة مــن مــدراء الصناديــق المســتقلين فــي 31 مارس 2021م او في  
تاريــخ الحــق وتــم تعديلهــا وفقــا للتدفقــات النقديــة الالحقــة حتــى 30 سبتمبر 2021م  أو علــى أســاس صافــي قيــم األصــول المســتلمة مــن 

مــدراء الصناديــق المســتقلين فــي 31 مارس 2021م 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.


