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صفحة - ١

كما في ٣١ مارس ٢٠٢١
غير مدققةمدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفإيضاح

األصول 
٥٥٢٬١٠٠٦٥٦٬٨٩٨٥٨٦٬٢٧٦النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

3٧٧٦٬٦٤٨٥٧٤٬٧٨٦٧٨٨٬٧١١المستحق من البنوك
٤٧٬٩٥٩٬٣١٣٧٬٧٣١٬٢٨٦٧٬٨٩٤٬١٩٤القروض والسلف

٤١٬٣١٧٬٦٣٣١٬٢٥١٬٣٦٩١٬١٨١٬٧٦٤مدينو التمويل اإلسالمي
٥١٬٦٨٦٬٥٨٩١٬٨٤٧٬٣٤٩١٬٤٨٩٬٢٤٧إستثمارات األوراق المالية

٦٢٤١٬٧٦٣٣٢٠٬٦٨٨٢٢٥٬٥١٠األصول األخرى

٦٧٬٧١٣٧١٬٣٨٩٧٥٬٤٨٣ممتلكات ومعدات و برامج
١٢٬٦٠١٬٧٥٩١٢٬٤٥٣٬٧٦٥١٢٬٢٤١٬١٨٥إجمالي االصول

االلتزامات وحقوق المساهمين 
االلتزامات

٧٩٦٨٬٥٣٢٩٣٩٬٦٢١١٬١٠٠٬٨٩٤ودائع من البنوك
٨٧٬٣٧١٬٦٠٥٧٬٤٢٨٬٧٣٧٧٬٢٤٢٬٠٠٣ودائع الزبائن

٨١٬٠٧٣٬٩٦١١٬٠٢٩٬٧٦٨١٬٠٢٦٬٦٣٢ودائع زبائن الصيرفة اإلسالمية
٩١٬٧٦٩٩٠٬٦٠٠٩١٬٧٨٢صكوك

٥٨٢٬٨٨٦٣٩٠٬٥٧٠٣٩٠٬٨١١أدوات دين أوروبية متوسطة األجل

٩٤٣٥٬٤٩٨٤٦٩٬٨٠٢٤٣٤٬١٢٢االلتزامات األخرى 
٥٦٬٢١٧٤٧٬٨٢١٢١٬٦١٢الضرائب

١٣٬٣٢٩١٣٬١٩٨٢٦٬٨٧٥االلتزامات الثانوية
١٠٬٥٩٣٬٧٩٧١٠٬٤١٠٬١١٧١٠٬٣٣٤٬٧٣١

حقوق المساهمين 
حقوق المساهمين المنسوبة لمساهمي الشركة األم: 

١٠٣٥٧٬٤٤٨٣٢٤٬٩٥٢٣٢٤٬٩٥٢رأس المال 
٥٣١٬٥٣٥٥٣١٬٥٣٥٥٣١٬٥٣٥عالوة إصدار األسهم

٣٩٧٬١٦٨٣٩٧٬١٦٨٣٨٤٬٠٧٨االحتياطي العام 
١٠٨٬٣١٨١٠٨٬٣١٨١٠٣٬١٦٠االحتياطي القانوني

٤٬٩٠٤٤٬٩٠٤٤٬٩٠٤احتياطي إعادة التقييم
١٣٬٠٩٠١٣٬٠٩٠١٣٬٠٩٠احتياطي القرض الثانوي 

(٢٠٢)(١٤٠)(١٤٠)إحتياطي تحوط التدفقات النقدية
(١٨٬٨٥١)(٣٬٦٨٣)(٥٬٣٤٧)التغييرات التراكمية في القيمة العادلة

(٢٬٦١٨)(٢٬٤٠٧)(٢٬١٧٦)إحتياطي صرف العملة األجنبية
٢٬٣٤٨٢٬٣٥٦٢٬٣٧٧إحتياطي إنخفاض القيمة/ إحتياطي القروض المعاد هيكلتها 

٤٧٠٬٨١٤٥٣٧٬٥٥٥٤٣٤٬٠٢٩األرباح المحتجزة
١٬٨٧٧٬٩٦٢١٬٩١٣٬٦٤٨١٬٧٧٦٬٤٥٤إجمالي حقوق المساهمين المنسوب إلى حاملي األسهم

١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة - المستوى األول
٢٬٠٠٧٬٩٦٢٢٬٠٤٣٬٦٤٨١٬٩٠٦٬٤٥٤إجمالي حقوق المساهمين

١٢٬٦٠١٬٧٥٩١٢٬٤٥٣٬٧٦٥١٢٬٢٤١٬١٨٥إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
٠٫٥٢٥٠٫٥٨٩٠٫٥٤٧صافي األصول للسهم الواحد (ر.ع)

١١١٬٨٤٥٬٠٠٥١٬٨٦٦٬١٤٧٢٬٤٢٠٬٥٥٧االرتباطات وااللتزامات العرضية 
اعتمد مجلس ادارة البنك هذه البيانات المالية بتاريخ ٢٧ ابريل ٢٠٢١.

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة.

بيان المركز المالي المرحلي المركز الموحد



صفحة - ٢

بيان الدخل الشامل المرحلي المركز الموحد
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

غير مدققةغير مدققة

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢٠
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفإيضاح

١٢١٠٨٬٩٦١١١٢٬١٨٢إيرادات الفوائد
(٣٧٬٤٨٩)(٣٣٬٦٧٧)١٣مصروفات الفوائد 

٧٥٬٢٨٤٧٤٬٦٩٣صافي إيرادات الفوائد
١٢١٨٬٣١٤١٧٬٠٤٣إيرادات من التمويل اإلسالمي/استثمارات

(١٠٬٥٠٤)(٩٬٨٥٩)١٣التوزيع على المودعين 
٨٬٤٥٥٦٬٥٣٩صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

٨٣٬٧٣٩٨١٬٢٣٢صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل االسالمي

١٤٢٧٬٨٩٩٢٦٬١٧٣صافي إيرادات عموالت وأتعاب 
١٥٩٬٧٧٦٨٬٢٢١إيرادات تشغيل أخرى
١٢١٬٤١٤١١٥٬٦٢٦إيرادات التشغيل 

مصروفات التشغيل
(٤٥٬٤٥٠)(٤٢٬٥٨٧)مصروفات تشغيل أخرى 

(٥٬١٥١)(٤٬٥٢٣)استهالك 
(٤٧٬١١٠)(٥٠٬٦٠١)

(٢٥٬٧٣٤)(١٨٬٠٨٣)١٦صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة
(٦٥٬١٩٣)(٧٦٬٣٣٥)

٥٦٬٢٢١٣٩٬٢٩١الربح قبل الضريبة
(٦٬٠٤٤)(٩٬٠٧٦)مصروف الضريبة 

٤٧٬١٤٥٣٣٬٢٤٧ربح الفترة

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

في فترات الحقة، بعد خصم الضرائب:
(٣٢٢)٢٣١تحويل عمالت أجنبية إلستثمارات بشركات أجنبية

التغير في القيمة العادلة على إستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل 
(٧٬٩٨٩)(٥٤٤)الدخل الشامل اآلخر

-التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي  (١٦٨)
(٣١٣)(٨٬٤٧٩)

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 
(١٢٬٦٣٣)(١٬٢٨٠)إستثمارات حقوق المساهمين

(١٬٢٨٠)(١٢٬٦٣٣)
(٢١٬١١٢)(١٬٥٩٣)دخل شامل اخر (مصروف) للفترة

٤٥٬٥٥٢١٢٬١٣٥إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة منسوب إلى
٤٥٬٥٥٢١٢٬١٣٥مساهمي الشركة األم 

ربح منسوب إلى
٤٧٬١٤٥٣٣٬٢٤٧مساهمي الشركة األم 

ربحية السهم الواحد: (ر.ع.)
١٧٠٫٠١٣٠٫٠٠٩األساسية والمعدلة

البنود الواردة في الدخل الشامل اآلخر يتم اإلفصاح عنها بعد خصم الضريبة. 
تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة.



صفحة - ٣

المرحلي المساهمين حقوق التغيرات في بيان
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

احتياطي إعادة التقييماالحتياطي العام(غير مدقق) 
احتياطي انخفاض القيمة / 
احتياطي القروض المعاد 

هيكلتها
سندات  رأس المال اإلضافي األرباح المحتجزة

الدائمة - المستوى األول

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٢٬٣٥٦٥٣٧٬٥٥٥١٬٩١٣٬٦٤٨١٣٠٬٠٠٠٢٬٠٤٣٬٦٤٨(٢٬٤٠٧)(٣٬٦٨٣)(١٤٠)٣٢٤٬٩٥٢٥٣١٬٥٣٥٣٩٧٬١٦٨١٠٨٬٣١٨٤٬٩٠٤١٣٬٠٩٠في ١ يناير ٢٠٢١ 

----------ربح الفترة  ٤٧٬١٤٥-٤٧٬١٤٥٤٧٬١٤٥

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

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

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

-(٨١٬٢٣٨)(٨١٬٢٣٨)----------توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ١٠)  (٨١٬٢٣٨)
---(٣٢٬٤٩٦)---------٣٢٬٤٩٦إصدار أسهم مجانية (إيضاح ١٠)  

-٨(٨)---------تحويل من احتياطي الحسابات المعاد هيكلتها  إلى االرباح المحتجزة  -  -  

----------فوائد مدفوعة على سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة- المستوى األول  --  -  -  
٢٬٣٤٨٤٧٠٬٨١٤١٬٨٧٧٬٩٦٢١٣٠٬٠٠٠٢٬٠٠٧٬٩٦٢(٢٬١٧٦)(٥٬٣٤٧)(١٤٠)٣٥٧٬٤٤٨٥٣١٬٥٣٥٣٩٧٬١٦٨١٠٨٬٣١٨٤٬٩٠٤١٣٬٠٩٠الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١

 احتياطي إعادة التقييم االحتياطي العام(غير مدقق) 
احتياطي انخفاض القيمة / 
احتياطي القروض المعاد 

هيكلتها
 األرباح المحتجزة

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

٢٬٦٠٦٥٢٦٬٤٨٧١٬٨٧٢٬٦٣٦١٣٠٬٠٠٠٢٬٠٠٢٬٦٣٦(٢٬٢٩٦)(٣٧٢)(٣٤)٣٠٩٬٤٧٨٥٣١٬٥٣٥٣٨٤٬٠٧٨١٠٣٬١٦٠٤٬٩٠٤١٣٬٠٩٠ في ١ يناير ٢٠٢٠
---------- ربح الفترة  ٣٣٬٢٤٧-٣٣٬٢٤٧٣٣٬٢٤٧

-(٣٢٢)(٢٠٬٦٢٢)(١٦٨)------ دخل (مصروف) شامل آخر  -(٢١٬١١٢)-(٢١٬١١٢)

-(٣٢٢)(٢٠٬٦٢٢)(١٦٨)------ إجمالي الدخل (مصروف) الشامل  ١٢٬١٣٥-٣٣٬٢٤٧١٢٬١٣٥
إستثمارات حقوق المساهمين  استبعاد عند المساهمين حقوق ضمن تحويل

--٢٬١٤٣-------المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (٢٬١٤٣)--  -  
---------- توزيعات أرباح مدفوعة  (١٠٨٬٣١٧)(١٠٨٬٣١٧)-(١٠٨٬٣١٧)

---(١٥٬٤٧٤)---------١٥٬٤٧٤إصدار أسهم مجانية  
--٢٢٩(٢٢٩)--------- تحويل من االرباح المحتجزة إلى احتياطي الحسابات المعاد هيكلتها  -  

---فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة  ١  
٢٬٣٧٧٤٣٤٬٠٢٩١٬٧٧٦٬٤٥٤١٣٠٬٠٠٠١٬٩٠٦٬٤٥٤(٢٬٦١٨)(١٨٬٨٥١)(٢٠٢)٣٢٤٬٩٥٢٥٣١٬٥٣٥٣٨٤٬٠٧٨١٠٣٬١٦٠٤٬٩٠٤١٣٬٠٩٠الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٠

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

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة.

المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

 المجموع

المجموع

 سندات  رأس المال اإلضافي  إحتياطي صرف عملة أجنبية احتياطي القرض الثانوي االحتياطي القانوني عالوة إصدار األسهم رأس المال المجموع
الدائمة - المستوى األول

إحتياطي تحوط التدفقات 
النقدية

التغييرات التراكمية في القيمة 
المجموعإحتياطي صرف عملة أجنبيةالعادلة احتياطي القرض الثانوياالحتياطي القانونيعالوة إصدار األسهمرأس المال

 إحتياطي تحوط التدفقات 
النقدية

 التغييرات التراكمية في 
القيمة العادلة



صفحة - ٤

بيان التدفقات النقدية المرحلية
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

غير  مدققةغير  مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالف
انشطة التشغيل 

٥٦٬٢٢١٣٩٬٢٩١ربح الفترة قبل الضريبة
التعديالت للبنود التالية:

٤٬٥٢٣٥٬١٥١استهالك 
١٨٬٠٨٣٢٥٬٧٣٤صافي انخفاض قيمة األصول المالية 
9(٢٠)ربح / (خسارة) بيع ممتلكات ومعدات  

٣٬٠٠٢(١٠٣)ربح / (خسارة) في اإلستثمارات
(١٬٨٨٩)(١٬٠٤٧)إيرادات توزيعات أرباح 

٧٧٬٦٥٧٧١٬٢٩٨ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

(٤٠٬٦٨٨)(٨٥٬٥٢٢)المستحق من البنوك
(١٨٦٬٠٨٠)(٢٥٥٬٧٩١)القروض والسلف

(٨٬٩٨٧)(٦٨٬٨٥٧)مدينو التمويل اإلسالمي
(٣٢٬٧٢٤)٨٠٬٣٥٦األصول األخرى

٨٨٬٨٤١٣١٠٬١١٢الودائع من البنوك
١٧٤٬٧٦٣(٥٧٬١٣٢)ودائع العمالء

(١٩٬٠٤٤)٤٤٬١٩٣ودائع العمالء اإلسالمية
(٥٬٩٣٥)(١٨٬٩٦٤)التزامات أخرى

٢٦٢٬٧١٥(١٩٥٬٢١٩)النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(٣١٬٦٠٠)(١٬١٥٠)ضريبة الدخل المدفوعة

٢٣١٬١١٥(١٩٦٬٣٦٩)صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل 

أنشطة االستثمار
١٬٠٤٧١٬٨٨٩إيرادات توزيعات أرباح

(١٠٣٬٣١٤)٦٣٠صافي الحركة في االستثمارات
(١٬١٦١)(٨٢٧)صافي الحركة في الممتلكات و المعدات

(١٠٢٬٥٨٦)٨٥٠صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
(١٠٨٬٣١٧)(٨١٬٢٣٨)توزيعات أرباح مدفوعة

-١٩٢٬٥٠٠ فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١  

(١٠٨٬٣١٧)١١١٬٢٦٢صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٢٠٬٢١٢(٨٤٬٢٥٧)صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

١٬٢٠٢٬٠٧٨٩٨٢٬١٨٥النقد وما يماثل النقد في ١ يناير
١٬١١٧٬٨٢١١٬٠٠٢٬٣٩٧النقد وما يماثل النقد في ٣١ مارس

النقد وما يماثل النقد يضم كل من االتي
٥٥١٬٦٠٠٥٨٥٬٧٧٤نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

٥١٨٬٥٦٤٤١٦٬٢٥٥أذون الخزانة 
٣٧٤٬٩٨٥٤٨٥٬٨٥٥المستحق من البنوك 

(٤٨٥٬٤٨٧)(٣٢٧٬٣٢٨)ودائع من البنوك
١٬١١٧٬٨٢١١٬٠٠٢٬٣٩٧

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة.



صفحة - ٥

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية١.

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

وتوفير التمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية على أساس مختلف الطرق المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ والقيام باألنشطة االستثمارية المتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية المسموح بها بموجب لوائح الخدمات المصرفية اإلسالمية للبنك المركزي العماني كما هي محددة في إطار الترخيص. كما في ٣١ مارس 

٢٠٢١، كان لدى نافذة ميثاق ٢٤ فرعاً ( مارس ٢٠٢٠- ٢٠ فرع و ديسمبر ٢٠٢٠- ٢٣ فرع) في سلطنة ُعمان.

أساس االعداد و سياسات المحاسبة٢.
أساس االعداد2.1

 لقد تم اعداد البيانات المالية المرحلية المركزة للبنك  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤, و المتعلق 
بالتقارير المالية المرحلية, و لوائح البنك المركزي العماني المطبقة و متطلبات االفصاح الواردة في قواعد االفصاح و النماذج الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

لقد تم اعداد البيانات المالية المرحلية المركزة غير المدققة وفقا لمبدا التكلفة التاريخية كما تم تعديلها لتشمل اعادة تقييم االراضي و المباني و االدوات المالية 
المشتقة و استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر اما عن طريق ادراجها في بيان الربح و الخسارة او ادراجها عن طريق الدخل الشامل بالقيمة 

العادلة. يتم تعديل القيم الدفترية لألصول واإللتزامات المعتمدة والتي يتم تصنيفها كبنود مغطاة في القيمة العادلة والتي قد تكون كتكلفة مستهلكة لتسجيل 
التغيرات في القيمة العادلة التي تعزى إلى المخاطر التي يتم تغطيتها في عالقات تحوط فعالة.

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

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و معايير التقارير المالية الدولية.

عملة التشغيل للبنك هي الريال العماني. وقد تم اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المركزة غير المدققة للبنك بالريال العماني مقربة الى اقرب الف.

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المركزة على كافة المعلومات و االفصاحات المطلوبة للبيانات المالية المتكاملة التي يتم اعدادها وفقا لمعايير التقارير المالية 
الدولية. باالضافة إلى ذلك، ليس من الضرورة أن تكون النتائج المحققة لألشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ مؤشرا للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية ٢٠٢١.

في مارس ٢٠٢١، باعت الشركة األم حصة بنسبة ٧٢٫٧١% 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 ٥٫٦ مليون لایر ُعماني عن طريق تبادل عدد ٣٨٬٥٦٣٬٨٩٤ سهم تمثل جميع أسهم سيكو المحتفظ بها كأسهم خزينة مقابل 
حصة األغلبية التي تبلغ ٤٬٣٦٢٬٤٩١ سهم من بين إجمالي ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ سهم في رأس المال الصادر والمدفوع لشركة مسقط المالية. وبإتمام هذه الصفقة، تمتلك 

سيكو ما يعادل ٧٢٫٧١ في المائة من رأس مال شركة مسقط المالية، بينما يمتلك بنك مسقط ما يعادل ٩ في المائة من رأس مال سيكو.

ونتيجة للصفقة المذكورة أعاله، فإن مساهمة الشركة األم في شركة مسقط المالية قد انخفضت بشكل فعلي من ١٠٠% إلى ٢٧٫٢٩%. وبالتالي، فقدت 
المجموعة سيطرتها على شركة مسقط المالية نتيجة بيع حصة بنسبة ٧٢٫٧١%، مما تترتب على ذلك منح السيطرة إلى شركة سيكو. ونتيجة لذلك، تمت 

محاسبة شركة مسقط المالية كبيع شركة تابعة وتم االعتراف بالحصة المتبقية البالغة ٢٧٫٢٩% 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 ٣١ مارس ٢٠٢١. وبلغت القيمة العادلة لصافي األصول المستبعدة ٦٫٧ مليون لایر ُعماني.

بنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك أو الشركة األم") هو شركة مساهمة ُعمانية عامة مؤسسة في سلطنة ُعمان تمارس أعمال البنوك االستثمارية والتجارية من 
خالل شبكة فروع قوامها ١٧٤ (31 مارس ٢٠٢٠: ١٦٩ فرعاً ) فرعاً محلياً داخل سلطنة ُعمان و فرعاً في الرياض بالمملكة العربية السعودية و فرعاً في الكويت.  

ويوجد للبنك مكتبي تمثيل في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة و العاصمه طهران في ايران وفي سنغافورة.  يملك البنك شركة تابعة في الرياض 
بالمملكة العربية السعودية. 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.

يعمل البنك و شركته التابعة (معا،"المجموعة") في ٦ دول (2020م: ٦ دول) و بلغ عدد موظفيها ٣٬٨٤١ موظفا كما في ٣١ مارس ٢٠٢١م ( ٣١ مارس ٢٠٢٠: 
٣٬٨٣٧ موظفا)



صفحة - ٦

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تابع أساس االعداد و سياسات المحاسبة٢.

المعايير والتطبيقات والتعديالت الجديدة في المعايير الحالية٢٫٢

إن السياسات المحاسبية المطبقة في سبيل إعداد البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة متفقة مع تلك المتبعة في سبيل إعداد البيانات المالية المجمعة
السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي يسري مفعولها كما في ١ يناير ٢٠٢١. 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 ٢٠٢١، لكن دون أن ينتج عن ذلك أثر على البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للبنك. ويسري مفعول التعديالت

أعاله بداية من ١ يناير ٢٠٢١.

التحديثات المتعلقة بجائحة كوفيد-٢٫٣:١٩
خالل الربع األول من عام ٢٠٢١، أصدر البنك المركزي الُعماني العديد من التعاميم المتعلقة بجائحة كوفيد-١٩.

١)    وفقاً للتعميم رقم BDD/CBS/CB/FLCs/2021/1436 المؤرخ في ١٥ مارس ٢٠٢١، والذي تم اإلعالن فيه عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتداعيات واآلثار المستمرة 
لجائحة كوفيد-١٩ 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 -
عدم تحميل فائدة على أقساط القروض المؤجلة لكافة المقترضين المتضررين.-
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 ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.-
تمديد تأجيل أقساط المواطنين الُعمانيين المسرحين من العمل لمدة ١٢ شهراً إضافية. عالوة على ذلك، لن يتم تحميل فائدة / ربح على فترة التأجيل بالكامل.-

تمديد تأجيل أقساط المواطنين الُعمانيين الذي تم تخفيض رواتبهم حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١. عالوة على ذلك، لن يتم تحميل فائدة / ربح على فترة التأجيل بالكامل.-

والحقاً لعمليات سحب المخصصات الحكومية ووحدات الموظفين، يسمح للبنوك إما برفع نسبة عبء المديونية أو تمديد االستحقاقات الرقابية.-
وقف متطلبات تقييم العقارات السكنية التي تجرى كل ٣ سنوات على ٣٥% من وزن المخاطر لعام ٢٠٢١، شريطة إجراء تقييم مؤتمت وأن يخضع العقار لتقييم من -

قبل وكالة تقييم معترف بها على األقل لمدة مرة واحدة خالل أخر ٥ سنوات.
يسمح بمنح تخفيف لنسبة تغطية السيولة حتى ٧٥% على أساس كل حالة على حدة.-
يتعين على البنوك النظر في تخفيض الرسوم الحالية على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة حتى ديسمبر ٢٠٢١.-
تمديد اإلعفاء المؤقت الممنوح للشيكات التي تم إرجاعها حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.-
 خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع ٢٥ نقطة أساس إضافية.-
رفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء حتى ٦ أشهر وُمبادلة العمالت األجنبية حتى ١ سنة.-
خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة خصم العمالت األجنبية / أذونات الخزينة بواقع ٥٠ نقطة أساس إضافية.-



صفحة - ٧

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تابع أساس االعداد و سياسات المحاسبة٢.

تابع التحديثات المتعلقة بجائحة كوفيد-٢٫٣:١٩

٢)    وفقاَ للتعميم رقم BSD/CB/&FLCs/2021/002 المؤرخ في ١٨ مارس ٢٠٢١، أصدر البنك المركزي الُعماني التخفيفات التالية المتعلقة بالنهج ذي المسارين 
وتقييم معايير الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان لعام ٢٠٢١:

-         التعليق المؤقت لتطبيق النهج ذي المسارين والتطبيق الموازي الحتساب المخصصات اإلضافية وفقاً ألنماط البنك المركزي الُعماني لعام ٢٠٢١ فقط.

-         التعليق المؤقت لتقييم معايير الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالحسابات اإلضافية لعام ٢٠٢١ 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 ٢٠٢٠، 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 ٢٠٢٠ لم تعكس بعد بشكل معقول تأثير االضطراب االقتصادي الناجم 

عن جائحة كوفيد-١٩ 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 الربع األول من عام ٢٠٢١، طبق البنك أحدث متغيرات االقتصاد الكلي المتاحة وهيكل مدة احتمالية التعثر في عمليات احتساب خسائره االئتمانية المتوقعة. 

وال يزال البنك يأخذ حذره من الظروف 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 االحتراسي" ضمن تعديل مؤقت للخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلة ١ والمرحلة ٢.
ويبلغ أثر المرشح المذكور على رأس المال التنظيمي للبنك ٢٣ نقطة أساسية.

وبالرغم من أن التدابير السابقة ليست شاملة وقد ال تواجه أثر كوفيد- ١٩ 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 - ٨

لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

المستحق من البنوك٣.

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

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

١٢٧٬٢٢٧١١٤٬٠٧٤١٧٣٬٥٧٤أرصدة لدى بنوك أخرى
٥٥٥٬٩١٤٣٨٤٬٧٨٢٤٦٣٬٧٧١إيداعات بين البنوك

٩٧٬٠٢١٧٨٬٤٢٦١١٢٬٩٩٩قروض لبنوك
٧٨٠٬١٦٢٥٧٧٬٢٨٢٧٥٠٬٣٤٤

(١٬١٥١)(٢٬٤٩٦)(٣٬٥١٤)يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
٧٧٦٬٦٤٨٥٧٤٬٧٨٦٧٤٩٬١٩٣

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٣٩٬٥١٨                     -                    -إيداعات بين البنوك

٧٧٦٬٦٤٨٥٧٤٬٧٨٦٧٨٨٬٧١١

القروض والسلف / مدينو التمويل اإلسالمي٤.

القروض والسلف - التقليدية

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٣٬٩٨٣٬٢٨٠٣٬٩٧٤٬٠٦٥٣٬٩٨٠٬٦٩٤قروض الشركات

٣٠٩٬٩١٥٢٩٠٬٧٤٨٣١١٬٦٦٦السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان
٤٦٣٬٨٨٧٤٦٣٬١٤٧٥٢٤٬٤٣٦القروض مقابل إيصاالت أمانة / سلف اخرى

١٤١٬٧٢٥١١١٬٤٤٨١٢٧٬٢٥٦أوراق تجارية مشتراة ومخصومة 
٣٬٤٥٣٬٣٢٥٣٬٢٥٤٬٠٠٩٣٬٢٦٦٬٧٩٠القروض الشخصية و قروض االسكان

٨٬٣٥٢٬١٣٢٨٬٠٩٣٬٤١٧٨٬٢١٠٬٨٤٢
(٣١٦٬٦٤٨)(٣٦٢٬١٣١)(٣٩٢٬٨١٩)مخصص خسائر إنخفاض القيمة

٧٬٩٥٩٬٣١٣٧٬٧٣١٬٢٨٦٧٬٨٩٤٬١٩٤

مدينو التمويل اإلسالمي

غير مدققةمدققة غير مدققة

 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ٣١ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٤٩١٬٥٢٩٤٩١٬٨٠٩٤٨٨٬٦٠٨تمويل اإلسكان
٨٢٠٬٤٢٤٧٥١٬٤٠٨٦٧٧٬٤٨٣تمويل الشركات

٤٢٬٢٣٨٤٢٬٠٩٩٤٣٬٦٠٨التمويل اإلستهالكي
١٬٣٥٤٬١٩١١٬٢٨٥٬٣١٦١٬٢٠٩٬٦٩٩

(٢٧٬٩٣٥)(٣٣٬٩٤٧)(٣٦٬٥٥٨)مخصص خسائر إنخفاض القيمة
١٬٣١٧٬٦٣٣١٬٢٥١٬٣٦٩١٬١٨١٬٧٦٤

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة



صفحة - ٩

لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تابع القروض والسلف / مدينو التمويل اإلسالمي٤.

تم تحليل حركة مخصص االنخفاض في القيمة كما يلي:

غير مدققةمدققةغير مدققة
 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ٣١ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٣٩٦٬٠٧٨٣١٤٬٧٨٦٣١٤٬٧٨٦في ١ يناير 

٤١٬٦٧٦١٠٦٬٠٣٩٣٥٬١٠٠انخفاض قيمة خسائر االئتمان
٤٬٤٢٣١٨٬٠٨٦٤٬٠٨٣الفائدة المجنبة خالل الفترة

(٧٬٩٩٢)(٣٤٬٧١١)(١٠٬٤٢٧)مبالغ مستردة من انخفاض قيمة خسائر االئتمان
(٩٨٦)(٥٬٥٤٦)(١٬٧١٩)مبالغ مستردة من الفائدة المجنبة خالل الفترة

(٤٢٣)(٣٬١٨٦)(٤٠٠)مشطوب خالل الفترة
٦٣٨٢٠٩(٢٤٩)محول من / (إلى) المحفظة التذكيرية

(١٩٣)(١٩)٤٢فرق تحويالت عمالت أجنبية
(١)(٩)(٤٧)تغيرات اخرى

٤٢٩٬٣٧٧٣٩٦٬٠٧٨٣٤٤٬٥٨٣في ٣١ مارس /٣١ ديسمبر  

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

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٬٠٩٥٬٠٦٦١٬٣٦١٬٤٢٩١٬٤٣٥٬٦٥٥تحت الطلب او خالل شهر

1٩٦٢٬٥٤٤٥٦٢٬٥٧٦٧٧٥٬٦٤٠شهر الى ٣ شهر
4١٬٠٤٦٬١٥٥٦٧٧٬٤٣٠٥٧٩٬١٧٠أشهر الى ١٢ شهر

٢٬١٩٧٬٧٤٢٢٬٣٦٢٬٣١٣٢٬١٧٦٬١٦١سنة الى خمس سنوات
٣٬٩٧٥٬٤٣٩٤٬٠١٨٬٩٠٧٤٬١٠٩٬٣٣٢اكثر من خمس سنوات

٩٬٢٧٦٬٩٤٦٨٬٩٨٢٬٦٥٥٩٬٠٧٥٬٩٥٨

إستثمارات األوراق المالية٥.

غير مدققة مدققةغير مدققة

مارس ٢٠٢٠ 31ديسمبر ٢٠٢٠ 31مارس ٢٠٢١ 31
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

إالستثمارات في االسهم:
١٦٬٣٤٧٢٠٬٧٦٥٢٣٬٥٦٣مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

٧٩٬٦٠٦٧٩٬٤٥١٧٣٬٦٥٤مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
٩٥٬٩٥٣١٠٠٬٢١٦٩٧٬٢١٧إالستثمارات في االسهم

االستثمارات في الديون:
٦٢٬٥٦٢٦١٬٩٨٩١٣٢٬٤٢٦مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

١٬٥٣٢٬٧٤٠١٬٦٨٨٬٨٧٧١٬٢٦٢٬٠٠٠مصنفة بالتكلفة المهلكة
١٬٥٩٥٬٣٠٢١٬٧٥٠٬٨٦٦١٬٣٩٤٬٤٢٦مجموع إالستثمارات في الديون

(٢٬٣٩٦)(٣٬٧٣٣)(٤٬٦٦٦)ناقص: مخصص خسائر انخفاض القيمة
١٬٥٩٠٬٦٣٦١٬٧٤٧٬١٣٣١٬٣٩٢٬٠٣٠صافي إالستثمارات في الديون

١٬٦٨٦٬٥٨٩١٬٨٤٧٬٣٤٩١٬٤٨٩٬٢٤٧اجمالي إستثمارات األوراق المالية
 

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ بلغت الفوائد التعاقدية المجنبة من القروض والسلفيات ٣٤٧٫٢ مليون لایر عماني (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٣٣٧٫٨ 
مليون لایر عماني ، ٣١ مارس ٢٠٢٠: ٣٢٢٫١ مليون لایر عماني) . الفوائد التعاقدية المجنبة و المبالغ المستردة منها يتم إدراجها ضمن 

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



صفحة - ١٠

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تابع إستثمارات األوراق المالية٥.

القيمة العادلة من غير مدققة
خالل الدخل 

الشامل االخر
االجماليالتكلفة المهلكة

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف كما في ٣١ مارس ٢٠٢١
حقوق المساهمين المدرجة:

٦٣٬٨٢٦                    -١٬٦٤٥٦٢٬١٨١اوراق مالية أجنبية
٦٬٣٢٢                    -٦٬٣٢٢                    -قطاع الخدمات االخرى

٣٬٨٦٩                    -                     -٣٬٨٦٩وحدات صناديق إستثمارية
٦٬٢٦٥                    -٥٧٦٥٬٦٨٩قطاع الخدمات المالية

١٬٦٥٢                    -١٬٦٥٢                    -قطاع الصناعة
٨١٬٩٣٤                    -٦٬٠٩٠٧٥٬٨٤٤

حقوق المساهمين الغير مدرجة:
٤٬٢٢٧                    -٢٬١٢٠٢٬١٠٧اوراق مالية أجنبية
٩٬٧٩٢                    -٨٬١٣٧١٬٦٥٥اوراق مالية محلية

١٤٬٠١٩                    -١٠٬٢٥٧٣٬٧٦٢
٩٥٬٩٥٣                    -١٦٬٣٤٧٧٩٬٦٠٦إالستثمارات في االسهم

                   -                    -                     -                    -خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات
٩٥٬٩٥٣                    -١٦٬٣٤٧٧٩٬٦٠٦صافي إالستثمارات في االسهم

الديون المدرجة:
٢٬٤٧١٩٢٠٬٠٣١٩٢٢٬٥٠٢                    -سندات حكومية
٥٬٠٣٧٣٦٬٩٧٩               31,942                    -سندات أجنبية
٢٢٬٩٥٧٧٦٬٠٣٧٩٨٬٩٩٤                    -سندات محلية

-                    ٥٧٬٣٧٠١٬٠٠١٬١٠٥١٬٠٥٨٬٤٧٥
الديون الغير مدرجة:

٥١٨٬٥٦٤            518,564                     -                    -اذون الخزانة
٥٬١٩٢١٣٬٠٧١١٨٬٢٦٣                    -سندات محلية

-                    ٥٬١٩٢٥٣١٬٦٣٥٥٣٦٬٨٢٧
٦٢٬٥٦٢١٬٥٣٢٬٧٤٠١٬٥٩٥٬٣٠٢                    -إجمالي الديون المدرجة

(٤٬٦٦٦)(٢٬١٠١)(٢٬٥٦٥)                    -خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات
٥٩٬٩٩٧١٬٥٣٠٬٦٣٩١٬٥٩٠٬٦٣٦                    -صافي الديون المدرجة

١٦٬٣٤٧١٣٩٬٦٠٣١٬٥٣٠٬٦٣٩١٬٦٨٦٬٥٨٩صافي اإلستثمارات

القيمة العادلة 
من خالل الربح او 

الخسارة



 
صفحة - ١١

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تابع إستثمارات األوراق المالية٥.

 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مدققة

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

٦٨٬٢٩٠                     -٤٬٥٥٢٦٣٬٧٣٨اوراق مالية أجنبية
٦٬١٥٣                     -٦٬١٥٣                     -قطاع الخدمات االخرى

٥٬١٣٢                     -                      -٥٬١٣٢وحدات صناديق إستثمارية
٦٬١٩٦                     -٥٨٢٥٬٦١٤قطاع الخدمات المالية

١٬٦٨٩                     -١٬٦٨٩                     -قطاع الصناعة
٨٧٬٤٦٠                     -١٠٬٢٦٦٧٧٬١٩٤

حقوق المساهمين الغير مدرجة:
٢٬٦٤٣                     -٢٬٠٤١٦٠٢اوراق مالية أجنبية
٩٬٨١١                     -٨٬١٥٦١٬٦٥٥اوراق مالية محلية

٣٠٢                     -                      -٣٠٢وحدات صناديق إستثمارية
١٢٬٧٥٦                     -١٠٬٤٩٩٢٬٢٥٧

١٠٠٬٢١٦                     -٢٠٬٧٦٥٧٩٬٤٥١إالستثمارات في االسهم

الديون المدرجة:
٩١٩٬٤٧٢٩٢١٬٨٩٧                  2,425                     -سندات حكومية
٣١٬٢٥٢٥٬٠٧٤٣٦٬٣٢٦                     -سندات أجنبية
٢٢٬٦٦٤٧٥٬٠٤٦٩٧٬٧١٠                     -سندات محلية

-                     ٥٦٬٣٤١٩٩٩٬٥٩٢١٬٠٥٥٬٩٣٣
الديون الغير مدرجة:

٦٧٦٬٠٤١٦٧٦٬٠٤١                      -                     -اذون الخزانة
٥٬٦٤٩١٣٬٢٤٣١٨٬٨٩٢                     -سندات محلية

-                     ٥٬٦٤٩٦٨٩٬٢٨٤٦٩٤٬٩٣٣
٦١٬٩٩٠١٬٦٨٨٬٨٧٦١٬٧٥٠٬٨٦٦                     -إجمالي الديون المدرجة

(٣٬٧٣٣)(٨٥٩)(٢٬٨٧٤)                     -خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات
٥٩٬١١٦١٬٦٨٨٬٠١٧١٬٧٤٧٬١٣٣                     -صافي الديون المدرجة

٢٠٬٧٦٥١٣٨٬٥٦٧١٬٦٨٨٬٠١٧١٬٨٤٧٬٣٤٩صافي اإلستثمارات

االجمالي التكلفة المهلكة القيمة العادلة من 
خالل الدخل 

الشامل االخر

القيمة العادلة 
من خالل الربح او 

الخسارة



صفحة - ١٢

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تابع إستثمارات األوراق المالية٥.

غير مدققة مدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٣٬٧٣٣١٬٦١٣١٬٦١٣في ١ يناير

٩٣٢٢٬١٢٢٧٨٥مكون/ (معكوس) خالل الفترة
(٢)(٢)١حركات أخرى

٤٬٦٦٦٣٬٧٣٣٢٬٣٩٦في ٣١ مارس/ ٣١ ديسمبر

أصول أخرى٦.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٤٥٬٩٣٧١٤٣٬٧٣٦١٢٧٬٠٤٢أوراق قبول

(٢١٦)(١٧٨)(١٧٨) يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
١٤٥٬٧٥٩١٤٣٬٥٥٨١٢٦٬٨٢٦صافي أوراق القبول

٣٩٬٠١٨٤٩٬٧٩٣٣٧٬٧٠٨ مديونيــات أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما 
٣٤٬٥٧٧٣٥٬٤٢٩٤٧٬٠٨٦القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

٨٬٢٠٥٧٬٢٩٤٦٬٠٥٣أصل الضريبة المؤجلة
١٤٬٢٠٤٨٤٬٦١٤٧٬٨٣٧أخرى

٢٤١٬٧٦٣٣٢٠٬٦٨٨٢٢٥٬٥١٠

ودائع من البنوك٧.
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٢٨٩٬٧٩٦٣٥٠٬٦٧٧٥١١٬٤٦٨اقتراضات بين البنوك

٤٨٬٤٥٠٤٠٬٦٩٦٩٨٬٦٧٤ أرصدة لدى بنوك أخرى
٦٣٠٬٢٨٦٥٤٨٬٢٤٨٤٩٠٬٧٥٢ودائع أخرى بســوق النقد

٩٦٨٬٥٣٢٩٣٩٬٦٢١١٬١٠٠٬٨٩٤



صفحة - ١٣

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

ودائع العمالء ٨.
ودائع العمالء التقليديين

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٢٬٢٩٢٬١١٥٢٬٣٢٥٬٦٠٢٢٬٤٥٣٬١٥٧حسابات ودائع
٣٬٠٣٨٬٢٩٠٣٬٠١٣٬٥٢٦٢٬٧٢٢٬٨٠٣حسابات إدخار

١٬٨٠٩٬٩٧٣١٬٧٦٧٬٤٧٣١٬٦٩٣٬٠٧٣الحسابات جارية 
١٦٨٬٩١٤٢٥٨٬٥٦٤٣١٥٬٨٦٣حسابات تحت الطلب

٦٢٬٣١٣٦٣٬٥٧٢٥٧٬١٠٧حسابات هامشية
٧٬٣٧١٬٦٠٥٧٬٤٢٨٬٧٣٧٧٬٢٤٢٬٠٠٣

ودائع العمالء اإلسالمية
غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٥٦١٬٨٠٩٥٤٣٬٨٣٧٥٩٧٬٨٥٨حسابات ودائع
٢٨٢٬٠٨٤٢٦٦٬٦٨٠٢٣٠٬٨٣٠حسابات إدخار

٩٦٬٦١٩١١٤٬٢٠٧٩٩٬٦٤٩الحسابات جارية 
٥٢٬٤٢١٢٤٬٧٩٦١٧٬٢٠٢حسابات تحت الطلب

٨١٬٠٢٨٨٠٬٢٤٨٨١٬٠٩٣حسابات هامشية
١٬٠٧٣٬٩٦١١٬٠٢٩٬٧٦٨١٬٠٢٦٬٦٣٢

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

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٧٢٧٬٠١٧٨٢٧٬٧٩٦٨١٠٬٨٤٣تحت الطلب او خالل شهر

1٧٢٨٬٩٧١٨١٨٬٨٠٩٦٦٦٬٨٦٦شهر الى ٣ شهر
4٢٬٢٥٤٬٢٩٢٢٬٠١١٬٩٨٨١٬٩٧٣٬٣١١أشهر الى ١٢ شهر

٣٬٢٢٧٬٢٤٩٣٬٢٨٠٬٩٢٨٣٬٣٤٧٬٣٦٢سنة الى خمس سنوات
١٬٥٠٨٬٠٣٧١٬٥١٨٬٩٨٤١٬٤٧٠٬٢٥٣اكثر من خمس سنوات

٨٬٤٤٥٬٥٦٦٨٬٤٥٨٬٥٠٥٨٬٢٦٨٬٦٣٥



صفحة - ١٤

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

التزامات أخرى٩.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٤٦٬١٣٩١٥٥٬٤٥٩١٢٩٬٤٩٣  التزامات ومصروفات مستحقة أخرى 

١٤٥٬٩٣٧١٤٣٬٧٣٦١٢٧٬٠٤٢أوراق قبول
٤٩٬٦٦١٦٣٬٦٠٧٥١٬٨٢٩انخفاض في قيمة الضمانات المالية

٨٬٧٣٧٨٬٩٩٩١٠٬٠٨١انخفاض قيمة االلتزامات غير المسحوبة والحدود غير المستخدمة
٤٦٬٢٧٤٤٨٬١٥٩٤٨٬٨٧٥التزامات اإليجار

٢٠٬١٣٨٣٢٬٠٠١٥٠٬٠٧٥ القيمة العادلة السالبة للمشتقات
١٠٬٣٦٣٩٬٥٧٩٨٬٨٣٨خصم وفائدة غير مكتسبة 

٧٬٣٨٣٧٬٣٩٦٧٬٠٢٣مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٨٦٦٨٦٦٨٦٦التزام ضريبة مؤجلة

٤٣٥٬٤٩٨٤٦٩٬٨٠٢٤٣٤٬١٢٢

رأس المال١٠.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
عدد االسهم الممتلكة
٨٤٤٬٨٠٥٬٥٨٠٧٦٨٬٠٠٥٬٠٧٣٧٦٨٬٠٠٥٬٠٧٣شؤون البالط السلطاني

٤٢٠٬٥٩٠٬٩٦٣٣٨٢٬٣٥٥٬٤٢١٣٨٢٬٣٥٥٬٤٢١مجموعة دبي المالية

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

١١٫٧٧%١١٫٧٧%١١٫٧٧%مجموعة دبي المالية

االرتباطات و االلتزامات العرضية١١.

غير مدققة مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

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

٣٣٣٬٦٢٢٣٩٤٬٦١٩٣٢١٬٤٦٥التسهيالت االئتمانية الغير قابلة لإللغاء
٦٤٩٦٨٢١٬٤٢٧ شراء ممتلكات ومعدات 
٣٬٦٧٠٣٬٨٨٤٢٬٩٩٥األسهم المدفوعة جزئيا

٣٣٧٬٩٤١٣٩٩٬١٨٥٣٢٥٬٨٨٧

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

في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك الذي عقد في ٢٣ مارس ٢٠٢١ وافق المساهمون على توزيعات أرباح بمعدل ٣٥% منها 
٢٥% على شكل توزيعات نقدية و ١٠% على شكل أسهم مجانية و سيحصل المساهمون في البنك على ارياح نقدية بواقع (٠٫٠٢٥) 
ريال عماني لكل سهم عادي بقيمة ٠٫١٠٠ لایر عماني و ذلك بإجمالي مبلغ (٨١٫٢٣٨) مليون لایر عماني على رأس المال الحالي 

للبنك. و عالوة على ذلك, سيحصل المساهمون على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد مجاني لكل ١٠ سهم عادي مجموعها 
٣٢٤٫٩٥٢٫٢٥٣ سهم بقيمة ٠٫١٠٠ لایر عماني لكل سهم بمقدار ٣٢٫٤٩٦ مليون لایر عماني.

يتكون رأس مال الشركة األم المرخص من ٤٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ سهم و قيمة كل سهم ٠،١٠٠ لایر عماني (٢٠٢٠م: ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ 
سهم و قيمة كل سهم ٠،١٠٠ لایر عماني) في ٣١ مارس ٢٠٢١م، تم إصدار ٣٬٥٧٤٬٤٧٤٬٧٩٢ سهما بقيمة ٠٬١٠٠ لایر عماني للسهم 

الواحد (31 ديسمبر ٢٠٢٠ : ٣٬٢٤٩٬٥٢٢٬٥٣٩ سهما بقيمة ٠،١٠٠ لایر عماني للسهم الواحد) وتــم دفعهــا بالكامــل. أســهم البنــك 
مدرجــة بســوق مســقط لــأوراق الماليــة وبورصــة البحريــن وبورصــة لنــدن. تــم االدراج فــي بورصــة لنــدن بواســطة ســندات 

إيــداع دوليــة يصدرهــا البنــك.



صفحة - ١٥

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

إيرادات فوائد / إيرادات من التمويل اإلسالمي/األستثمار١٢.

غير مدققةغير مدققة
لفترة ٣ أشهر 

المنتهية في ٣١ 
مارس ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢٠
ر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٩٣٬٨٧٩٩٨٬٠٠٣قروض وسلف
١٬٦٦٣٤٬٦٦٩المستحق من البنوك

١٣٬٤١٩٩٬٥١٠إستثمارات
١٠٨٬٩٦١١١٢٬١٨٢

١٦٬٣٢٠١٥٬٤٦٠مدينو التمويل اإلسالمي
٤٢٤١مستحقات إسالمية من بنوك

١٬٩٩٠١٬٣٤٢دخل اإلستثمار اإلسالمي
١٨٬٣١٤١٧٬٠٤٣

١٢٧٬٢٧٥١٢٩٬٢٢٥

مصروفات فوائد / توزيعات على ودائع  إسالمية١٣.

غير مدققةغير مدققة
لفترة ٣ أشهر 

المنتهية في ٣١ 
مارس ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢٠
ر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٢٦٬٨٦٥٢٧٬٧٣٠ودائع العمالء
١٨٦٣٧٥إلتزامات ثانوية/سندات قابلة للتحويل إلزامياً 

٢٬٦٢٣٤٬٩٩١إقتراضات بنكية
٤٬٠٠٣٤٬٣٩٣أدوات دين أوروبية متوسطة األجل

٣٣٬٦٧٧٣٧٬٤٨٩
٧٬٦٤٨٧٬٧١٣ودائع العمالء اإلسالمية

١٬٠٠٦١٬٥٨٢إقتراضات البنك اإلسالمية
١٬٢٠٥١٬٢٠٩الربح المدفوع على الصكوك

٩٬٨٥٩١٠٬٥٠٤
٤٣٬٥٣٦٤٧٬٩٩٣

صافي إيرادات عموالت وأتعاب ١٤.

إيرادات تشغيل أخرى ١٥.

غير مدققةغير مدققة

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢٠

ر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٨٬٤٩٣٩٬٢٤١صرف عمالت أجنبية

(٣٬٠٦٩)١١٦التغير في القيمة العادلة لألصول المالية
٦٧(١٣)صافي الربح المحقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة

١٬٠٤٧١٬٨٨٩توزيعات أرباح 
١٣٣٩٣إيرادات أخرى

٩٬٧٧٦٨٬٢٢١

صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة١٦.

غير مدققةغير مدققة
لفترة ٣ أشهر 

المنتهية في ٣١ 
مارس ٢٠٢١

لفترة ٣ أشهر 
المنتهية في ٣١ 

مارس ٢٠٢٠
ر.ع. باالالفر.ع. باالالف

عكس االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية / (االنخفاض في القيمة )
(٣٨٦)(١٬٠١٨) مستحق من البنوك

(٣٥٬١٠٠)(٤١٬٦٧٦)قروض وسلف للعمالء
١٣٬٩٦٣١٬٧٣٦ضمانات مالية
(٧٢)٠ أوراق القبول

٢٦١٦٤٩التزامات قروض / حدود غير مستخدمة
(٧٨٥)(٩٣٢)االستثمارات

(٢٩٬٤٠٢)(٣٣٬٩٥٨)
١٠٬٤٢٧٧٬٩٩٢مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية

٨٩٢٢٣٢مبالغ مستردة من قروض مشطوبة سابقاً 
١١٬٣١٩٨٬٢٢٤

(١٨٬٠٨٣)(٢٥٬٧٣٤)

 
يشــمل مصــروف الفوائــد علــى ودائــع العمــالء مســتحقات مقابــل خطــط الجوائــز بقيمــة ٢٫٧٥ مليون لایر عماني (٣١ مارس 

٢٠٢٠: ٢٫٧٥ مليون لایر عماني) التي يقدمها البنــك إلــى أصحــاب ودائــع التوفيــر. يشمل توزيع األرباح على ودائع العمالء 
اإلسالميين مســتحقات مقابــل خطــط الجوائــز بقيمــة ٠٫٣٨ مليون لایر عماني (31 مارس ٢٠٢٠: ٠٫٢٥ مليون لایر عماني) التي 

يقدمها البنــك إلــى أصحــاب ودائــع التوفيــر.

إيرادات و توزيعات األرباح المحققة من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر خالل الفترة المنتهية في 
٣١ مارس ٢٠٢١ هي ٨٥٦ ألف لایر عماني (31 مارس ٢٠٢٠: ر.ع. ١٬٥٤٨ الف لایر عماني), منها ٢١ الف لایر عماني (٣١ مارس 

٢٠٢٠: ال شيء) تتعلق باالستثمارات المباعة خالل هذه الفترة.

إيرادات عموالت وأتعاب المدرجة ببيان الدخل الشامل المركزة هي بالصافي بعد العموالت  واألتعاب المدفوعة والتي تبلغ ٤٢٦ ألف لایر 
عماني (31 مارس ٢٠٢٠:  ٣٣٧ الف لایر عماني)
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إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
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ربحية السهم الواحد١٧.

غير مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

٤٧٬١٤٥٣٣٬٢٤٧ربح الفترة
(١٬٧٨٣)(١٬٧٦٣)ناقصاً : الفائدة على رأس المال الدائم من المستوى األول

الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين للشركة األم لربحية السهم 
٤٥٬٣٨٢٣١٬٤٦٤الواحد األساسية (لایر ُعماني باآلالف)

٣٬٥٧٤٬٤٧٥٣٬٥٧٤٬٤٧٥المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة ألثر التخفيف (ألف سهم) 
٠٫٠١٣٠٫٠٠٩ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة (بالريال الُعماني)

معامالت مع األطراف ذات العالقة١٨.

غير مدققمدققةغير مدقق

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

أ) أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا
٦٧١٧٤٦١٬٤٥٣قروض و سلف 

٢٬١٧٢١٬٦٨٨١٬٧٨٥حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى
ب) مساهمين رئيسيين و آخرين

١١٩٬٨٧٩١٢٦٬٧٢٤١٩٩٬٨٧٥قروض و سلف (اجمالي)
٥٧٬١١٨٢٣٬٧٨٧٢٧٬٠٢٩حسابات جارية و حسابات ودائع و أخرى

التزامات العمالء بموجب اعتمادات مستندية و خطابات ضمان و التزامات 
٥٬٤٧٧٦٬٢٥٦٧٬٩٢٣أخرى

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

غير مدققغير مدقق

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١
ر.ع. باالالفر.ع. باالالف

أ) أعضاء مجلس االدارة و االدارة العليا
٨١٦ايرادات الفوائد 

١٤١٣مصروفات الفوائد 
ب) مساهمين رئيسيين و آخرين

١٬٥٢٣٢٬٥٦٥ايرادات الفوائد 
٩٨٩٩مصروفات الفوائد 

غير مدققغير مدققغير مدقق

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

٢٬١٢٠٤٣٬٨٩٩شؤون البالط السلطاني
٣٢٬٧٣٦٣٣٬١٧٦٤٣٬٣٩٩معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته

٩١٬١٧١١٠٠٬٥٥٠١٢١٬٩٥٣أخرى
١٢٦٬٠٢٧١٣٣٬٧٢٦٢٠٩٬٢٥١

غير مدققغير مدقق

٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالف
٢٢١٣شؤون البالط السلطاني

٧٦٨٦معالي الشيخ مستهيل أحمد المعشني ومجموعة شركاته
١٤١٣أخرى

١١٢١١٢

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة خالل الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ هي ١٣٧ ألف لایر (٣١ مارس 
٢٠٢٠:  ٧٤ الف لایر عماني)

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

فترة ٣ أشهر المنتهية في

لفترة الثالثة أشهر

فترة ٣ أشهر المنتهية في

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.

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

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

فيما يلي تحليل القروض أو السلف أو المديونيات والتعرضات غير الممولة المستحقة من األطراف ذات العالقة أو من المساهمين الذين يملكون 
نسبة ١٠% أو أكثر من أسهم البنك أو أفراد أسرهم، ناقصا كافة المخصصات والمبالغ المشطوبة:

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



صفحة - ١٧

لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

األدوات المالية المشتقة ١٩

اكثر منمن ٤-١٢القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة٣١ مارس ٢٠٢١
سنة واحدةشهرا٣ اشهراالعتباريةالعادلة السالبةالعادلة الموجبة(غير مدققة)

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

                  -                   -١٩٢٬٥٠٠١٩٢٬٥٠٠                    -١٬٥٩٣تحوطات القيمة العادلة
                  -             13,090                  -١٣٬٠٩٠                   164                    -تحوطات التدفقات النقدية

٧١٬٢٨٣٦٥٠٬٢٧١                  -١٧٬٥٤٥١٦٬٦٧٦٧٢١٬٥٥٤مقايضات أسعار الفائدة
                  -٢٬٠٩٧٢٠١٢٧٬٢٧٧١٩٬٤٥٣٧٬٨٢٤عقود شراء السلع

                  -٢٢٨٢٬٠٣٩٢٧٬٢٧٧١٩٬٤٥٣٧٬٨٢٤عقود بيع السلع
٢٩٠٩٩٦١٬٤٦٧٬٢٢٨٦٠٦٬٣٩٠٨٣٥٬١٢٥٢٥٬٧١٣عقود شراء آجلة

١٢٬٨٢٤٦٢١٬٤٥٠٬٨٢٠٥٩٦٬٢٦٢٨٢٨٬٩٧٤٢٥٬٥٨٤عقود بيع آجلة
٣٤٬٥٧٧٢٠٬١٣٨٣٬٨٩٩٬٧٤٦١٬٤٣٤٬٠٥٨١٬٧٦٤٬١٢٠٧٠١٬٥٦٨إجمالي

اكثر منمن ٤-١٢القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
سنة واحدةشهرااشهر 3االعتباريةالعادلة الموجبةالعادلة الموجبة(مدققة)

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

                       -١٩٢٬٥٠٠                       -١٩٢٬٥٠٠                         -١٬٥٩٢تحوطات القيمة العادلة

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

٧٠٬٣٩٢٦٧٢٬٨٢٣                       -٢٥٬٥٥٤٢٤٬٦١٥٧٤٣٬٢١٥مقايضات أسعار الفائدة

                       -١٬٢٦٣١٩١٢٧٬٩٧٨٢٠٬٠٧٧٧٬٩٠١عقود شراء السلع

                       -٢٠٩١٬٢٥١٢٧٬٩٧٨٢٠٬٠٧٧٧٬٩٠١عقود بيع السلع

٦٨٤٢٩٣١٬٧٢٣٬٤٧٨١٬٢٥٩٬٤٤٨٤٤٤٬٤٤٦١٩٬٥٨٤عقود شراء آجلة
٦٬١٢٧٥٬٤٨٧١٬٧١٨٬٥٣٩١٬٢٥٩٬٦٧٩٤٣٩٬٥١٤١٩٬٣٤٦عقود بيع آجلة

٣٥٬٤٢٩٣٢٬٠٠١٤٬٤٤٦٬٧٧٨٢٬٥٥٩٬٢٨١١٬١٧٥٬٧٤٤٧١١٬٧٥٣إجمالي

اكثر منمن ٤-١٢القيمة خاللمجموع القيمةالقيمةالقيمة٣١ مارس ٢٠٢٠
سنة واحدةشهرااشهر 3االعتباريةالعادلة الموجبةالعادلة الموجبة(غير مدققة)

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

١٩٢٬٥٠٠                         -                       -١٩٢٬٥٠٠                         -٢٬٣٧٤تحوطات القيمة العادلة

٢٦٬١٨٠                         -                       -٢٣٧٢٦٬١٨٠                         -تحوطات التدفقات النقدية

٢٠٣٬١١٢٦٢٧٬٦٩٤                       -٢١٬٧٨٤٢١٬٧٨٤٨٣٠٬٨٠٦مقايضات أسعار الفائدة

٦٩١٦٬٨٨٧١١٨٬٤٣٣٧٧٬١٩١٣٧٬٧٠٥٣٬٥٣٧عقود شراء السلع

١٧٬٣١٦٢٬٥٩٩١١٨٬٤٣٣٧٧٬١٩١٣٧٬٧٠٥٣٬٥٣٧عقود بيع السلع

٣٥٥١٬٩٣٨٢٬٠٤٥٬٤٢٢١٬٢٦٦٬٦٤٨٦٩٣٬٩٢٥٨٤٬٨٤٩عقود شراء آجلة
٥٬١٨٨٦٬٦٣٠٢٬٠٤١٬٨٠٨١٬٢٧٠٬٣٠١٦٨٧٬٧٦٧٨٣٬٧٤٠عقود بيع آجلة

٤٧٬٠٨٦٥٠٬٠٧٥٥٬٣٧٣٬٥٨٢٢٬٦٩١٬٣٣١١٬٦٦٠٬٢١٤١٬٠٢٢٬٠٣٧إجمالي

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق

القيمة االعتبارية وفقا ألجل االستحقاق



صفحة - ١٨

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

المعلومات القطاعية٢٠.

غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ مارس ٣١٢٠٢٠ مارس ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢٠
٣١ مارس 

٣١ مارس ٢٠٢١٢٠٢١
ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

المجموعالسوق الدوليسلطنة عمانسلطنة عمانالسوق الدوليالمجموع

١٠٧٬٣٧٥١٬٥٨٦١٠٨٬٩٦١إيرادات فوائد١١٢٬١٨٢٣٬٢٨٣١٠٨٬٨٩٩

(٣٣٬٦٧٧)(٥١٣)(٣٣٬١٦٤)مصروفات فوائد(٣٥٬٥٤٠)(١٬٩٤٩)(٣٧٬٤٨٩)

١٨٬٣١٤                    -١٨٬٣١٤إيرادات من التمويل اإلسالمي١٧٬٠٤٣                     -١٧٬٠٤٣

(٩٬٨٥٩)                    -(٩٬٨٥٩)التوزيع على المودعين(١٠٬٥٠٤)                     -(١٠٬٥٠٤)

٢٧٬٥٣٣٣٦٦٢٧٬٨٩٩إيرادات عموالت وأتعاب (صافي)٢٦٬١٧٣٩٦٥٢٥٬٢٠٨

٩٬٥١٥٢٦١٩٬٧٧٦إيرادات تشغيل أخرى٨٬٢٢١٦٥٥٧٬٥٦٦
١١٥٬٦٢٦٢٬٩٥٤١١٢٬٦٧٢١١٩٬٧١٤١٬٧٠٠١٢١٬٤١٤

مصروفات التشغيل

(٤٢٬٥٨٧)(١٬١٧٠)(٤١٬٤١٧) مصروفات تشغيل أخرى(٤٤٬٢٤٢)(١٬٢٠٨)(٤٥٬٤٥٠)

(٤٬٥٢٣)(١١٠)(٤٬٤١٣) استهالك(٤٬٩٩٢)(١٥٩)(٥٬١٥١)

(٥٠٬٦٠١)(١٬٣٦٧)(٤٩٬٢٣٤)(٤٥٬٨٣٠)(١٬٢٨٠)(٤٧٬١١٠)

(١٨٬٠٨٣)(٨٩٨)(١٧٬١٨٥)صافي خسائر انخفاض القيمة على األصول الماليّة(٢٢٬٤٦٥)(٣٬٢٦٩)(٢٥٬٧٣٤)

(٩٬٠٧٦)٠(٩٬٠٧٦)مصروف الضريبة(٥٬٩٨٠)(٦٤)(٦٬٠٤٤)
(٨٢٬٣٧٩)(٤٬٧٠٠)(٧٧٬٦٧٩)(٧٢٬٠٩١)(٢٬١٧٨)(٧٤٬٢٦٩)

٤٧٬١٤٥(٤٧٨)٤٧٬٦٢٣ربح (خسارة) للفترة٣٤٬٩٩٣(١٬٧٤٦)٣٣٬٢٤٧

المعلومات األخرى

١٢٬٣١٥٬٤٥٥٢٨٦٬٣٠٤١٢٬٦٠١٬٧٥٩ مجموع األصول١٢٬٢٤١٬١٨٥٤٧٣٬٨٤٤١١٬٧٦٧٬٣٤١
١٠٬٣٦٨٬١٨٩٢٢٥٬٦٠٨١٠٬٥٩٣٬٧٩٧مجموع االلتزامات١٠٬٣٣٤٬٧٣١٤٢٥٬١٤٩٩٬٩٠٩٬٥٨٢

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

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



صفحة - ١٩

إيضاحات حول البيانات المرحلية المالية المركزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

المعلومات القطاعية٢.

الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية*الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية 
االجمالياالسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات٣١ مارس ٢٠٢١

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

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

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

تكاليف القطاعات
(٤٧٬١١٠)(٣٬٣٦٦)(٤٣٬٧٤٤)(١٬٧٢٣)(٣٬٨٨٢)(٣٠٬٠٧٧)(٨٬٠٦٢)مصروفات تشغيل 

(١٨٬٠٨٣)(٢٬٥٧١)(١٥٬٥١٢)(٩٩٠)(٢٬٢٣٩)(٥٬٢٥٣)(٧٬٠٣٠)صافي اإلنخفاض
(٩٬٠٧٦)(٥١٥)(٨٬٥٦١)٠(١٬٣٣٠)(٣٬٦٥٦)(٣٬٥٧٥)مصروفات الضريبة

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

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

 الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية* الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية
االجمالي االسالميةالمجموعالدوليةللتجارة بالجملةلالفرادللشركات٣١ مارس ٢٠٢٠

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

٧٤٬٦٩٣                            -٣١٬١٢٧٣٥٬٨٤٤٦٬٣٨٨١٬٣٣٤٧٤٬٦٩٣صافي إيرادات الفوائد 
٦٬٥٣٩٦٬٥٣٩                     -                          -                         -                         -                           -صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
٥٬٠٩٠١٧٬٨٩٦٨٬٧٢٥١٬٦٣٦٣٣٬٣٤٧١٬٠٤٧٣٤٬٣٩٤صافي إيرادات عموالت وأتعاب وأخرى 

٣٦٬٢١٧٥٣٬٧٤٠١٥٬١١٣٢٬٩٧٠١٠٨٬٠٤٠٧٬٥٨٦١١٥٬٦٢٦إيرادات التشغيل

تكاليف القطاعات
(٥٠٬٦٠١)(٣٬٤٤٥)(٤٧٬١٥٦)(١٬٨٢٣)(٤٬٩٠٠)(٣١٬٦٧٨)(٨٬٧٥٥)مصروفات تشغيل 
(٢٥٬٧٣٤)(١٬٨٣٧)(٢٣٬٨٩٧)(٣٬٢٦٩)(٥٨٩)(٦٬٤٩٢)(١٣٬٥٤٧)صافي اإلنخفاض
(٦٬٠٤٤)(٣٦٩)(٥٬٦٧٥)٢(١٬٣٥٠)(٢٬٢٧٦)(٢٬٠٥١)مصروفات الضريبة

(٢٤٬٣٥٣)(٤٠٬٤٤٦)(٦٬٨٣٩)(٥٬٠٩٠)(٧٦٬٧٢٨)(٥٬٦٥١)(٨٢٬٣٧٩)
٣١٬٣١٢١٬٩٣٥٣٣٬٢٤٧(٢٬١٢٠)١١٬٨٦٤١٣٬٢٩٤٨٬٢٧٤ربح/(خسارة) القطاع للفترة

٤٬٤٨٩٬١٩٦٣٬٤١٤٬٩٥٦٢٬٤٢٤٬٦٦٩٤٧٣٬٨٦٣١٠٬٨٠٢٬٦٨٤١٬٤٣٨٬٥٠١١٢٬٢٤١٬١٨٥أصول القطاع 
٣٬٢٤٩٬٣٠٩٤٬١١٣٬٨٨٩١٬٢٣٦٬٢٢٢٤٢٥٬١٥٠٩٬٠٢٤٬٥٧٠١٬٣١٠٬١٦١١٠٬٣٣٤٬٧٣١التزامات القطاع

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

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



صفحة - ٢٠

ايضاحات حول البيانات المالية المركزة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

الفجوة بين االصول و االلتزامات٢١.

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

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

٢٬٠٢٧٬٥٩٥٢٬٤١٥٬٦٧٣٢٬٤٦٦٬٣٨٣تحت الطلب او خالل شهر
1١٬٤٩٦٬٤٩٩١٬١٥٤٬٥٢٣١٬٣٣٩٬٠٦٤شهر الى ٣ شهر

٤١٬٥٣٩٬٢٤٨١٬٠٨٤٬٧٤٦١٬١٢٠٬١٩٤أشهر الى ١٢ شهر
٢٬٩٢٤٬٣٠٧٣٬٠٧٣٬٨٢٨٢٬٦٤١٬٨٥٤سنة الى خمس سنوات

٤٬٦١٤٬١١٠٤٬٧٢٤٬٩٩٥٤٬٦٧٣٬٦٩٠اكثر من خمس سنوات
١٢٬٦٠١٬٧٥٩١٢٬٤٥٣٬٧٦٥١٢٬٢٤١٬١٨٥

االلتزامات و حقوق المساهمين 
١٬١٨٠٬٩٩٢١٬٣٢٣٬٨٤٦١٬٣٥٦٬١٧٥تحت الطلب او خالل شهر

1١٬٠٩٨٬١٨٦١٬٠٢٦٬١٩٥٩٠١٬١٤٣شهر الى ٣ شهر
4٢٬٥٢٤٬٧٩٨٢٬٤٥٣٬٦٧٨٢٬٢٦٤٬١٦١أشهر الى ١٢ شهر

٤٬٢١٩٬٦٤٠٤٬٠٢٥٬٣٢١٤٬٣٤١٬٢٠٠سنة الى خمس سنوات
٣٬٥٧٨٬١٤٣٣٬٦٢٤٬٧٢٥٣٬٣٧٨٬٥٠٦اكثر من خمس سنوات

١٢٬٦٠١٬٧٥٩١٢٬٤٥٣٬٧٦٥١٢٬٢٤١٬١٨٥

الفجوة
٨٤٦٬٦٠٣١٬٠٩١٬٨٢٧١٬١١٠٬٢٠٨تحت الطلب او خالل شهر

1٣٩٨٬٣١٣١٢٨٬٣٢٨٤٣٧٬٩٢١شهر الى ٣ شهر
(١٬١٤٣٬٩٦٧)(١٬٣٦٨٬٩٣٢)(٩٨٥٬٥٥٠)٤أشهر الى ١٢ شهر

(١٬٦٩٩٬٣٤٦)(٩٥١٬٤٩٣)(١٬٢٩٥٬٣٣٣)سنة الى خمس سنوات
١٬٠٣٥٬٩٦٧١٬١٠٠٬٢٧٠١٬٢٩٥٬١٨٤اكثر من خمس سنوات

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

كفاية رأس المال ٢٢.
يبين الجدول التالي مركز كفاية رأس المال للمجموعة وفقا لمقررات بازل ٣ القانونية:

غير مدققةمدققةغير مدققة
 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ٣١ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

١٬٧٦٩٬٨٠٦١٬٧٧٨٬٧١٧١٬٧٠٠٬٣٠٥ األسهم العادية للفئة ١
١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠ سندات  رأس المال اإلضافي الدائمة - المستوى األول

١٬٨٩٩٬٨٠٦١٬٩٠٨٬٧١٧١٬٨٣٠٬٣٠٥أسهم الفئة ١
٨٦٬٩٥٢١٠٠٬٠٩٢٨٠٬٩٨٨ أسهم الفئة ٢

١٬٩٨٦٬٧٥٨٢٬٠٠٨٬٨٠٩١٬٩١١٬٢٩٣ إجمالي األسهم التنظيمية

٩٬٩١٤٬٣٢٠٩٬٦٦٩٬٨٤٦٩٬٩٦٧٬٧٣٠ مجموع االصول المرجحة بالمخاطر
٨٬٨٧٩٬٥٢٩٨٬٦٢٩٬٩٠٦٨٬٩٩١٬٦٧٥ منها: الموجودات المرجحة المخاطر االئتمانية

١٧٥٬٧٢٥١٨٠٬٨٧٤١٣٩٬٢٧٦ منها: الموجودات المرجحة مخاطر السوق
٨٥٩٬٠٦٦٨٥٩٬٠٦٦٨٣٦٬٧٧٩ منها: الموجودات المرجحة المخاطر التشغيلية

 نسب رأس المال
١٧٫٠٦%١٨٫٣٩%١٧٫٨٥%األسهم العادية الفئة ١ من رأس المال

١٨٫٣٦%١٩٫٧٤%١٩٫١٦%الفئة ١ من رأس المال
١٩٫١٧%٢٠٫٧٧%٢٠٫٠٤%إجمالي رأس المال



صفحة - ٢١

كفاية رأس المال (تابع)٢٢.
ايضاحات حول البيانات المالية المركزة

لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

يبين الجدول التالي مركز كفاية رأس المال للمجموعة وفقا لمقررات بازل ٢ الصادرة عن البنك المركزي العماني لألغراض الرقابية:

غير مدققةمدققةغير مدققة
 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ٣١ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف

١٬٩١٦٬٨٩٠١٬٩٢٢٬٥٨٢١٬٨٤٢٬٥٠١ الفئة ١ من رأس المال
٦٩٬٨٦٨٨٦٬٢٢٧٧٩٬٢٦٤ الفئة ٢ من رأس المال

١٬٩٨٦٬٧٥٨٢٬٠٠٨٬٨٠٩١٬٩٢١٬٧٦٥إجمالي األسهم التنظيمية 

٩٬٩١٤٬٣٢٠٩٬٦٦٩٬٨٤٦٩٬٨٨٧٬٧٣٠ مجموع االصول المرجحة بالمخاطر
٨٬٨٧٩٬٥٢٩٨٬٦٢٩٬٩٠٦٨٬٩١١٬٦٧٥ منها: الموجودات المرجحة المخاطر االئتمانية

١٧٥٬٧٢٥١٨٠٬٨٧٤١٣٩٬٢٧٦ منها: الموجودات المرجحة مخاطر السوق
٨٥٩٬٠٦٦٨٥٩٬٠٦٦٨٣٦٬٧٧٩ منها: الموجودات المرجحة المخاطر التشغيلية

 نسب رأس المال
١٨٫٤٨%١٩٫٨٨%١٩٫٣٣%األسهم العادية الفئة ١ من رأس المال

١٩٫٢٨%٢٠٫٧٧%٢٠٫٠٤%الفئة ١ من رأس المال

السيولة٢٣.
معدالت نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر للمجموعة على النحو التالي:

 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ٣١ مارس ٢٠٢١
٣٢٠%٢٢٨%٢٠١%نسبة تغطية السيولة 

١١٧%١١٨%١٢١%صافي التمويل المستقر 



صفحة - ٢٢

ايضاحات حول البيانات المالية المركزة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

نسبة الرفع٢٤.

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

ر.ع. باالالفر.ع. باالالفر.ع. باالالف
١٢٬٦٠١٬٧٥٩١٢٬٤٥٣٬٧٦٥١٢٬٢٤١٬١٨٥إجمالي األصول المجمعة وفقاً للقوائم المالية المنشورة1

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

(٢٤٬٣٩٢)(٢٧٬٧٢٨)(٣٤٬١٦٧)ألغراض محاسبية ولكن خارج نطاق التجميع التنظيمي

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

                          -                         -                         -مستثناة من مقياس التعرض لنسبة الرفع المالي
٧٢٬٥٦٦٧٦٬٥٤٠١٣٨٬٣٣٣تسويات 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 

١٬٣١٧٬١٤٤١٬٣٣٣٬٠٤١١٬٥٦٥٬٣٨٢الميزانية العمومية)
(٥٬١٨٧)(٦٬٤٢٨)(٧٬٣٣٩)تسويات أخرى7
١٣٬٩٤٩٬٩٦٣١٣٬٨٢٩٬١٩٠١٣٬٩١٥٬٣٢١التعرض لنسبة الرفع المالي8

غير مدققةمدققةغير مدققة
٣١ مارس ٣١٢٠٢٠ ديسمبر ٣١٢٠٢٠ مارس ٢٠٢١

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

البنود داخل الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية، ولكنها تشمل 
١٢٬٦٠١٬٧٥٩١٢٬٤٥٣٬٧٦٥١٢٬٢٤١٬١٨٥الضمانات)

(٢٩٬٥٧٩)(٣٤٬١٥٦)(٤١٬٥٠٦)(مبالغ األصول المخصومة لتحديد رأس المال الفئة ١ وفقاً لبازل ٣)2

٣
إجمالي التعرضات داخل الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية) (مجموع البندين ١ 

١٢٬٥٦٠٬٢٥٣١٢٬٤١٩٬٦٠٩١٢٬٢١١٬٦٠٦و٢)
التعرضات للمشتقات

٣٤٬٥٥٩٣٥٬٥١٣٦٢٬٠٤٩تكلفة االستبدال المرتبطة بجميع معامالت المشتقات (أي صافية من هامش التغير النقدي المؤهل)4
٣٨٬٠٠٨٤١٬٠٢٧٧٦٬٢٨٣المبالغ 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)١٠
٧٢٬٥٦٧٧٦٬٥٤٠١٣٨٬٣٣٢إجمالي التعرضات للمشتقات (مجموع البنود ٤ إلى ١٠)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 ١٢ إلى ١٥)16

التعرضات األخرى خارج الميزانية العمومية
٢٬٤٧٤٬١٧٥٢٬٥٥٢٬١٢٢٢٬٩٩٥٬٥٢٢التعرض خارج الميزانية العمومية بإجمالي القيمة االسمية17
(١٬٤٣٠٬١٤٠)(١٬٢١٩٬٠٨١)(١٬١٥٧٬٠٣٢)(تسويات للتحويل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان)18
١٬٣١٧٬١٤٣١٬٣٣٣٬٠٤١١٬٥٦٥٬٣٨٢البنود خارج الميزانيّة العمومية (مجموع البندين ١٧ و١٨)19

رأس المال وإجمالي التعرضات
١٬٨٩٩٬٨٠٦١٬٩٠٨٬٧١٧١٬٨٣٠٬٣٠٥رأس المال الفئة 20١
١٣٬٩٤٩٬٩٦٣١٣٬٨٢٩٬١٩٠١٣٬٩١٥٬٣٢٠إجمالي التعرضات (مجموع البنود ٣ و١١ و١٦ و١٩)21

نسبة الرفع المالي
١٣٫٢%١٣٫٨%١٣٫٦%نسبة الرفع المالي وفقاً لبازل ٣ (%)٢٢

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

المنهجية.

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

الجدول ٢: نموذج اإلفصاح العام لنسبة الرفع المالي



الصفحة ٢٣

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.
األدوات المالية حسب المراحل٢٤٫١

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى٣١ مارس ٢٠٢١

التعرض اإلجمالي
٥٢٬٥٢٧   -                           -                        ٥٢٬٥٢٧أرصدة لدى البنك المركزي

٧٨٠٬١٦٢   -                        ٧٧٨٬٥٣١١٬٦٣١مستحق من البنوك
٧٬٤٤١٬٧٥٥١٬٩١٧٬٣٨٤٣٤٧٬١٨٤٩٬٧٠٦٬٣٢٣قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٦٢٬٥٦٢   -                        ٥٥٬١١٨٧٬٤٤٤الشامل اآلخر

١٬٥٣٢٬٧٤٠   -                           -                        ١٬٥٣٢٬٧٤٠استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٨٦٠٬٦٧١١٬٩٢٦٬٤٥٩٣٤٧٬١٨٤١٢٬١٣٤٬٣١٤المجموع اإلجمالي للتعرضات  الممولة

١٬٢٣٤٬٦٦٧٥٥٠٬٠٦٦٦٠٬٢٧٢١٬٨٤٥٬٠٠٥اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
٨٩٬١٠٩٥٦٬٧٧٨٥٠١٤٥٬٩٣٧أوراق قبول

٢٬٢٤٩٬٩٠٨   -                        ١٬٦٩٨٬٤٨١٥٥١٬٤٢٧ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٣٬٠٢٢٬٢٥٧١٬١٥٨٬٢٧١٦٠٬٣٢٢٤٬٢٤٠٬٨٥٠المجموع اإلجمالي للتعرضات غير الممولة

١٢٬٨٨٢٬٩٢٨٣٬٠٨٤٬٧٣٠٤٠٧٬٥٠٦١٦٬٣٧٥٬١٦٤مجموع التعرض اإلجمالي

انخفاض القيمة
   -                           -                           -                           -                    أرصدة لدى البنك المركزي

٣٬٥١٤   -                        ٢٬٠٠٠١٬٥١٤مستحق من البنوك
٢٣٬٤٦١١٢٣٬٥٩٩٢٨٢٬٣١٧٤٢٩٬٣٧٧قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٢٬٥٦٥   -                        ٢٣٥٢٬٣٣٠الشامل اآلخر

٢٬١٠١   -                           -                        ٢٬١٠١استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٢٧٬٧٩٧١٢٧٬٤٤٣٢٨٢٬٣١٧٤٣٧٬٥٥٧مجموع انخفاض القيمة الممول

٢٬٢٨٩١٠٬٦٣٩٣٦٬٧٣٣٤٩٬٦٦١اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
24١٧٨                       ٧٠٨٤أوراق قبول

٨٬٧٣٧   -                        ٤٬٧٥٠٣٬٩٨٧ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٧٬١٠٩١٤٬٧١٠٣٦٬٧٥٧٥٨٬٥٧٦مجموع انخفاض القيمة غير الممول

٣٤٬٩٠٦١٤٢٬١٥٣٣١٩٬٠٧٤٤٩٦٬١٣٣مجموع انخفاض القيمة

صافي التعرض
٥٢٬٥٢٧   -                           -                        ٥٢٬٥٢٧أرصدة لدى البنك المركزي

٧٧٦٬٦٤٨   -                        ٧٧٦٬٥٣١١١٧مستحق من البنوك
٧٬٤١٨٬٢٩٤١٬٧٩٣٬٧٨٥٦٤٬٨٦٧٩٬٢٧٦٬٩٤٦قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٥٩٬٩٩٧   -                        ٥٤٬٨٨٣٥٬١١٤الشامل اآلخر

١٬٥٣٠٬٦٣٩   -                           -                        ١٬٥٣٠٬٦٣٩استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٨٣٢٬٨٧٤١٬٧٩٩٬٠١٦٦٤٬٨٦٧١١٬٦٩٦٬٧٥٧مجموع صافي التعرض الممول

١٬٢٣٢٬٣٧٨٥٣٩٬٤٢٧٢٣٬٥٣٩١٬٧٩٥٬٣٤٤اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
٨٩٬٠٣٩٥٦٬٦٩٤٢٦١٤٥٬٧٥٩أوراق قبول

٢٬٢٤١٬١٧١   -                        ١٬٦٩٣٬٧٣١٥٤٧٬٤٤٠ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٣٬٠١٥٬١٤٨١٬١٤٣٬٥٦١٢٣٬٥٦٥٤٬١٨٢٬٢٧٤مجموع صافي التعرض غير الممول

١٢٬٨٤٨٬٠٢٢٢٬٩٤٢٬٥٧٧٨٨٬٤٣٢١٥٬٨٧٩٬٠٣١مجموع صافي التعرض

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: ٧٨٫٧٪  من إجمالي التعرض ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ تقع ضمن المرحلة األولى ولم تشهد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 
المرحلة الثانية: ١٨٫٨٪ من إجمالي التعرض هي ضمن المرحلة الثانية، وقد شهدت زيادة في مخاطر االئتمان منذ نشوئها. وهذه األصول هي الدافع الرئيسي لزيادة 

المرحلة الثالثة: ٢٫٥٪ من التعرض اإلجمالي هي في المرحلة الثالثة وقد انخفضت قيمتها، بما في ذلك األصول التي تجاوزت موعد استحقاقها واألصول الممنوحة 



الصفحة ٢٤

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.
األدوات المالية حسب المراحل٢٥٫١

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التعرض اإلجمالي
١٦٧٬٠٠٥   -                          -                       ١٦٧٬٠٠٥أرصدة لدى البنك المركزي

٥٧٧٬٢٨٢   -                       ٥٧٥٬٦٩٥١٬٥٨٧مستحق من البنوك
٧٬٢٢٢٬٩٣٢١٬٨١٧٬٩٧٩٣٣٧٬٨٢٢٩٬٣٧٨٬٧٣٣قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٦١٬٩٩٠   -                       ٥٤٬١٧٧٧٬٨١٣الشامل اآلخر

١٬٦٨٨٬٨٧٦   -                       ١٬٦٨٨٬٨٧٦٠استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٧٠٨٬٦٨٥١٬٨٢٧٬٣٧٩٣٣٧٬٨٢٢١١٬٨٧٣٬٨٨٦المجموع اإلجمالي للتعرضات  الممولة

١٬٢٠٨٬٨٤٤٥٨٤٬٣٧٤٧٢٬٩٢٩١٬٨٦٦٬١٤٧اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
٧٠٬٨٥٩٧٢٬٨٢٧٥٠١٤٣٬٧٣٦أوراق قبول

٢٬٢٦٥٬٥٨٥   -                       ١٬٧٦٩٬٧٤٥٤٩٥٬٨٤٠ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٣٬٠٤٩٬٤٤٨١٬١٥٣٬٠٤١٧٢٬٩٧٩٤٬٢٧٥٬٤٦٨المجموع اإلجمالي للتعرضات غير الممولة

١٢٬٧٥٨٬١٣٣٢٬٩٨٠٬٤٢٠٤١٠٬٨٠١١٦٬١٤٩٬٣٥٤مجموع التعرض اإلجمالي

انخفاض القيمة
   -                          -                            -                            -                     أرصدة لدى البنك المركزي

٢٬٤٩٦   -                       1,517                   ٩٧٩مستحق من البنوك
١٩٬٥٣٨١١١٬٧٧٧٢٦٤٬٧٦٣٣٩٦٬٠٧٨قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٢٬٨٧٤   -                       ١٣٧٢٬٧٣٧الشامل اآلخر

٨٥٩   -                         ٨٥٩٠استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٢١٬٥١٣١١٦٬٠٣١٢٦٤٬٧٦٣٤٠٢٬٣٠٧مجموع انخفاض القيمة الممول

١٬٩٣٠١٣٬١٧٦٤٨٬٥٠١٦٣٬٦٠٧اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
24١٧٨                       ٥٣١٠١أوراق قبول

٨٬٩٩٩   -                       ٤٬١٩٢٤٬٨٠٧ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٦٬١٧٥١٨٬٠٨٤٤٨٬٥٢٥٧٢٬٧٨٤مجموع انخفاض القيمة غير الممول

٢٧٬٦٨٨١٣٤٬١١٥٣١٣٬٢٨٨٤٧٥٬٠٩١مجموع انخفاض القيمة

صافي التعرض
١٦٧٬٠٠٥   -                          -                       ١٦٧٬٠٠٥أرصدة لدى البنك المركزي

٥٧٤٬٧٨٦   -                       ٥٧٤٬٧١٦٧٠مستحق من البنوك
٧٬٢٠٣٬٣٩٤١٬٧٠٦٬٢٠٢٧٣٬٠٥٩٨٬٩٨٢٬٦٥٥قروض وسلف/  مدينو التمويل اإلسالمي

استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٥٩٬١١٦   -                       ٥٤٬٠٤٠٥٬٠٧٦الشامل اآلخر

١٬٦٨٨٬٠١٧   -                       ١٬٦٨٨٬٠١٧٠استثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المهلكة
٩٬٦٨٧٬١٧٢١٬٧١١٬٣٤٨٧٣٬٠٥٩١١٬٤٧١٬٥٧٩مجموع صافي التعرض الممول

١٬٢٠٦٬٩١٤٥٧١٬١٩٨٢٤٬٤٢٨١٬٨٠٢٬٥٤٠اعتمادات مستندية/خطابات ضمان
٧٠٬٨٠٦٧٢٬٧٢٦٢٦١٤٣٬٥٥٨أوراق قبول

٢٬٢٥٦٬٥٨٦   -                       ١٬٧٦٥٬٥٥٣٤٩١٬٠٣٣ارتباطات قروض/حدود غير مستخدمة
٣٬٠٤٣٬٢٧٣١٬١٣٤٬٩٥٧٢٤٬٤٥٤٤٬٢٠٢٬٦٨٤مجموع صافي التعرض غير الممول

١٢٬٧٣٠٬٤٤٥٢٬٨٤٦٬٣٠٥٩٧٬٥١٣١٥٬٦٧٤٬٢٦٣مجموع صافي التعرض

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: ٧٩٫٠٪  من إجمالي التعرض ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ تقع ضمن المرحلة األولى ولم تشهد زيادة كبيرة في مخاطر 
المرحلة الثانية: ١٨٫٥٪ من إجمالي التعرض هي ضمن المرحلة الثانية، وقد شهدت زيادة في مخاطر االئتمان منذ نشوئها. وهذه األصول هي الدافع الرئيسي 

المرحلة الثالثة: ٢٫٥٪ من التعرض اإلجمالي هي في المرحلة الثالثة وقد انخفضت قيمتها، بما في ذلك األصول التي تجاوزت موعد استحقاقها واألصول الممنوحة 



الصفحة ٢٥

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

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

ألف لایر ُعماني
قروض وسلفيات / مديونيات تمويل إسالمي بالتكلفة 

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمهلكة

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

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

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

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

172                    172                        -                          -                    محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية
٧٬٤٤١٬٧٥٥١٬٩١٧٬٣٨٤٣٤٧٬١٨٤٩٬٧٠٦٬٣٢٣الرصيد في ٣١ مارس

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

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

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

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

١٬٥٩٥٬٣٠٢   -                       ١٬٥٨٧٬٨٥٨٧٬٤٤٤الرصيد في ٣١ مارس

قروض وسلفيات / مديونيات تمويل إسالمي بالتكلفة 
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمهلكة

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

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

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

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

(١٠٬٤٢٧)(١٠٬٤٢٧)   -                          -                    مبالغ مستردة من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
٥٬٢٢٥٤٬٤٢٣(٨٠٢)   -                    احتياطي الفائدة المحمل على إيرادات الفائدة

(١٬٧١٩)(١٬٧١٩)   -                          -                    استرداد الفائدة المجنبة في إيرادات الفوائد
(٤٠٠)(٤٠٠)   -                          -                    شطب مخصصات االنخفاض في القيمة

(٢٤٩)(٢٤٩)   -                          -                    محول من/ (إلى) المحفظة التذكيرية
(٥)(٥)   -                          -                    الحركة في صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

٢٣٬٤٦٠١٢٣٬٥٩٩٢٨٢٬٣١٨٤٢٩٬٣٧٧الرصيد في ٣١ مارس

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

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

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

   -                         -                          -                          -                    التحويل إلى المرحلة الثالثة
٩٣٢   -                       (٤٠٧)١٬٣٣٩انخفاض القيمة المحمل /(المقيد) على قائمة الدخل عن:

٦٢٩   -                       (٤٠٧)١٬٠٣٦ إعادة قياس مخصصات االنخفاض في القيمة
٤١٧   -                          -                       ٤١٧أصول مالية نشأت خالل الفترة

(١١٤)   -                          -                       (١١٤)أصول مالية مستحقة خالل الفترة
١   -                          -                       ١حركات أخرى

٤٬٦٦٦   -                       ٢٬٣٣٦٢٬٣٣٠الرصيد في ٣١ مارس

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

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

تحليل للتغيرات في مخصصات خسارة انخفاض القيمة في الجداول التالية

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



الصفحة ٢٦

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.

مقارنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ مع معايير البنك المركزي العماني٢٥٫٣

ألف لایر ُعمانيأ.
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني
حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 

رقم ٩
الفرق

١٨٬٠٨٣                                  ١٨٬٠٨٣                                                                -                        

٣٨٬٧٥٨-                                                           ٤٩٦٬١٣٣                                ٤٥٧٬٣٧٥                  
%٣٫٥٨%٣٫٥٨   -                        
%٠٫٠٠%٠٫٣٠%٠٫٣٠

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

ب.
ألف لایر ُعماني

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

األصول 
حسب 
المعيار 
الدولي 
للتقارير 
المالية 
رقم ٩

المخصصات حسب معايير البنك المركزي المبلغ اإلجمالي
الُعماني

الفوائد 
المجنية 

حسب معايير 
البنك المركزي 

الُعماني

المخصصات حسب المعيار 
الدولي للتقارير المالية 

رقم ٩

الفوائد صافي القيمة الدفتريةالفرق
المدرجة 

حسب المعيار 
الدولي 

للتقارير المالية 
رقم ٩

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)(٦)-(٥)+(٤) = (٧)(٦)-(٣) = (٨)(٩)
                        -                                                        ٨٬١٩٤٬٨٢٥                               ٧٨٬٨٣٩                                     ٢٥٬٤٦٠                        -                                                                         ١٠٤٬٢٩٩                      ٨٬٢٢٠٬٢٨٥المرحلة ١معيارية

                        -                                                           ٩٩١٬٨٤١                             (٦٢٬٧٨١)                                     ٧٨٬١٢٨                        -                                                                           ١٥٬٣٤٧                      ١٬٠٦٩٬٩٦٩المرحلة ٢
                        -                                                                      -                                           -                                                 -                           -                                                                                    -                                       -   المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٩٬١٨٦٬٦٦٦                               ١٦٬٠٥٨                                   ١٠٣٬٥٨٨                        -                                                                         ١١٩٬٦٤٦                      ٩٬٢٩٠٬٢٥٤                                                        -                        

                        -                                                                      -                                           -                                                 -                           -                                                                                    -                                       -   المرحلة ١تنويه خاص
                        -                                                           ٨٠١٬٥٨٩                             (٢٨٬٣٣٩)                                     ٤٧٬٤٥٨                        -                                                                           ١٩٬١١٩                          ٨٤٩٬٠٤٧المرحلة ٢
                        -                                                                      -                                           -                                                 -                           -                                                                                    -                                       -   المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٨٠١٬٥٨٩                             (٢٨٬٣٣٩)                                     ٤٧٬٤٥٨                        -                                                                           ١٩٬١١٩                          ٨٤٩٬٠٤٧                                                           -                        

                        -                                                                      -                                           -                                                 -                           -                                                                                    -                                       -   المرحلة ١دون المعيارية
                        -                                                                      -                                           -                                                 -                           -                                                                                    -                                       -   المرحلة ٢
                        -                                                             ٢٠٬٨٧٩                                   (٤٦٤)                                       ٨٬٢١٢                     ٤٨٥                                                                          ٧٬٢٦٣                            ٢٩٬٠٩١المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٢٠٬٨٧٩                                   (٤٦٤)                                       ٨٬٢١٢                     ٤٨٥                                                                          ٧٬٢٦٣                            ٢٩٬٠٩١                                                             -                        

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

                        -                                                                      -                                           -                                                 -                           -                                                                                    -                                       -   المرحلة ٢
                        -                                                             ١١٬١٣٨                                        -                                        ١٥٬٧٢٥                     ٨٨٤                                                                        ١٤٬٨٤١                            ٢٦٬٨٦٣المرحلة ٣

المجموع 
الجزئي

١١٬١٣٨                                        -                                        ١٥٬٧٢٥                     ٨٨٤                                                                        ١٤٬٨٤١                            ٢٦٬٨٦٣                                                             -                        

                        -                                                                      -                                           -                                                 -                           -                                                                                    -                                       -   المرحلة ١خسارة
                        -                                                                      -                                           -                                                 -                           -                                                                                    -                                       -   المرحلة ٢
                        -                                                             ٥٦٬٤١٥                                        -                                      ٢٩٥٬١٣٧               ٤١٬٦١٣                                                                      ٢٥٣٬٥٢٤                          ٣٥١٬٥٥٢المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٥٦٬٤١٥                                        -                                      ٢٩٥٬١٣٧               ٤١٬٦١٣                                                                      ٢٥٣٬٥٢٤                          ٣٥١٬٥٥٢                                                             -                        

البنود األخرى غير المشمولة 
بموجب تعميم البنك المركزي 

الُعماني رقم (ب م ٩٧٧) 
والتعليمات ذات الصلة

                        -                                                        ٤٬٦٥٣٬١٩٧                                (٩٬٤٤٦)                                       ٩٬٤٤٦                        -                                                                                    -                         ٤٬٦٦٢٬٦٤٣المرحلة ١

                        -                                                        ١٬١٤٩٬١٤٧                             (١٦٬٥٦٧)                                     ١٦٬٥٦٧                        -                                                                                    -                         ١٬١٦٥٬٧١٤المرحلة ٢
                                                                   -                                           -                                                 -                           -                                                                                    -                                       -   المرحلة ٣
المجموع 

الجزئي
٥٬٨٠٢٬٣٤٤                             (٢٦٬٠١٣)                                     ٢٦٬٠١٣                        -                                                                                    -                         ٥٬٨٢٨٬٣٥٧                                                        -                        

                        -                                                      ١٢٬٨٤٨٬٠٢٢                               ٦٩٬٣٩٣                                     ٣٤٬٩٠٦                        -                                                                         ١٠٤٬٢٩٩                    ١٢٬٨٨٢٬٩٢٨المرحلة ١المجموع
                        -                                                        ٢٬٩٤٢٬٥٧٧                           (١٠٧٬٦٨٧)                                   ١٤٢٬١٥٣                        -                                                                           ٣٤٬٤٦٦                      ٣٬٠٨٤٬٧٣٠المرحلة ٢
                        -                                                             ٨٨٬٤٣٢                                   (٤٦٤)                                   ٣١٩٬٠٧٤               ٤٢٬٩٨٢                                                                      ٢٧٥٬٦٢٨                          ٤٠٧٬٥٠٦المرحلة ٣
                        -                                                      ١٥٬٨٧٩٬٠٣١                             (٣٨٬٧٥٨)                                   ٤٩٦٬١٣٣               ٤٢٬٩٨٢                                                                      ٤١٤٬٣٩٣                    ١٦٬٣٧٥٬١٦٤المجموع

صافي نسبة الديون المتعثرة **

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

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

٣١ مارس  ٢٠٢١- 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 ٩*

تكلفة انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها



الصفحة ٢٧

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.

القروض المعاد هيكلتهاج.

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

تصنيف األصول 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
المالية رقم ٩

المبلغ 
اإلجمالي

المخصصات 
حسب معايير 

البنك المركزي 
الُعماني

الفوائد المجنية 
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني

المخصصات حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم ٩

صافي القيمة الفرق
الدفترية

الفوائد 
المدرجة 

حسب المعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم ٩

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)
-(٥)+(٤) = (٧)

(٦)(٦)-(٣) = (٨)(٩)

                   -                       -                           -                                 -                                 -                         -                   -   المرحلة ١مصنفة على أنها منتجة
                   -            ٢٣٧٬٣٩٠             (٢١٬٩٣٥)                     ٢٧٬١٤٤                              -                  ٥٬٢٠٩     ٢٦٤٬٥٣٤المرحلة ٢
                   -                       -                           -                                 -                                 -                         -                   -   المرحلة ٣

                   -            ٢٣٧٬٣٩٠             (٢١٬٩٣٥)                     ٢٧٬١٤٤                              -                  ٥٬٢٠٩     ٢٦٤٬٥٣٤المجموع الجزئي

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

                   -                       -                           -                                 -                                 -                         -                   -   المرحلة ٢
                   -               ١٤٬٩٠٥                   (٤٦٤)                     ٧١٬٩٦٠                       ٧٬٠٧١             ٦٤٬٤٢٥        ٨٦٬٨٦٥المرحلة ٣

                   -               ١٤٬٩٠٥                   (٤٦٤)                     ٧١٬٩٦٠                       ٧٬٠٧١             ٦٤٬٤٢٥        ٨٦٬٨٦٥المجموع الجزئي
   -                        

                   -                       -                           -                                 -                                 -                         -                   -   المرحلة ١المجموع
                   -            ٢٣٧٬٣٩٠             (٢١٬٩٣٥)                     ٢٧٬١٤٤                              -                  ٥٬٢٠٩     ٢٦٤٬٥٣٤المرحلة ٢
                   -               ١٤٬٩٠٥                   (٤٦٤)                     ٧١٬٩٦٠                       ٧٬٠٧١             ٦٤٬٤٢٥        ٨٦٬٨٦٥المرحلة ٣
                   -            ٢٥٢٬٢٩٥             (٢٢٬٣٩٩)                     ٩٩٬١٠٤                       ٧٬٠٧١             ٦٩٬٦٣٤     ٣٥١٬٣٩٩المجموع



الصفحة ٢٨

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.

مقارنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ مع معايير البنك المركزي العماني٢٥٫٣

ألف لایر ُعمانيأ.
حسب معايير البنك 

المركزي الُعماني
حسب المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم ٩
الفرق

٨١٬٠٣٨                            ٨١٬٠٣٨                                                     -                       
(٢٨٬٦٥٦)                                                ٤٧٥٬٠٩١                          ٤٤٦٬٤٣٥              
%٣٫٦٢%٣٫٦٢         -                
%٠٫٠٠%٠٫٨١%٠٫٨١

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

ب.
ألف لایر ُعماني

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

تصنيف األصول 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
المالية رقم ٩

المخصصات المبلغ اإلجمالي
حسب معايير 

البنك المركزي 
الُعماني

الفوائد 
المجنية 

حسب معايير 
البنك 

المركزي 
الُعماني

المخصصات حسب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم ٩

الفوائد صافي القيمة الدفتريةالفرق
المدرجة 

حسب المعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم ٩

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)(٦)-(٥)+(٤) = (٧)(٦)-(٣) = (٨)(٩)
                        -                                                   ٧٬٩٤٤٬٢١٢                              ٨٨٬٩٦٧                             ٢٠٬٥١٩                        -                    ١٠٩٬٤٨٦                             ٧٬٩٦٤٬٧٣١المرحلة ١معيارية

                        -                                                      ٩٥٨٬٣٦٨                            (٦٠٬٩١٥)                             ٧١٬٣٦٩                        -                      ١٠٬٤٥٤                             ١٬٠٢٩٬٧٣٧المرحلة ٢

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                              -   المرحلة ٣

                        -                                                   ٨٬٩٠٢٬٥٨٠                              ٢٨٬٠٥٢                             ٩١٬٨٨٨                        -                    ١١٩٬٩٤٠                             ٨٬٩٩٤٬٤٦٨المجموع الجزئي

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ١تنويه خاص

                        -                                                      ٧٤٨٬٠٧٨                            (٢٨٬٥٤٥)                             ٤١٬٧٥٢                        -                      ١٣٬٢٠٧                             ٧٨٩٬٨٣٠المرحلة ٢

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ٣

                        -                                                      ٧٤٨٬٠٧٨                            (٢٨٬٥٤٥)                             ٤١٬٧٥٢                        -                      ١٣٬٢٠٧                             ٧٨٩٬٨٣٠المجموع الجزئي

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ١دون المعيارية

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ٢

                        -                                                         ٢١٬٠٧٤                                      -                                  ٧٬٦١٩                      ٥٦٦                     ٧٬٠٥٣                               ٢٨٬٦٩٣المرحلة ٣

                        -                                                         ٢١٬٠٧٤                                      -                                  ٧٬٦١٩                      ٥٦٦                     ٧٬٠٥٣                               ٢٨٬٦٩٣المجموع الجزئي

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

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ٢

                        -                                                         ٢٠٬٤٦٤                                      -                                ٢٠٬٦٦١                  ١٬٣٧٣                   ١٩٬٢٨٨                               ٤١٬١٢٥المرحلة ٣

                        -                                                         ٢٠٬٤٦٤                                      -                                ٢٠٬٦٦١                  ١٬٣٧٣                   ١٩٬٢٨٨                               ٤١٬١٢٥المجموع الجزئي

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ١خسارة

                        -                                                                 -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ٢

                        -                                                              ٥٥٬٩٧٥                                      -                              ٢٨٥٬٠٠٨                ٣٧٬٧٨٠                 ٢٤٧٬٢٢٨                             ٣٤٠٬٩٨٣المرحلة ٣

                        -                                                              ٥٥٬٩٧٥                                      -                              ٢٨٥٬٠٠٨                ٣٧٬٧٨٠                 ٢٤٧٬٢٢٨                             ٣٤٠٬٩٨٣المجموع الجزئي

البنود األخرى غير المشمولة 
بموجب تعميم البنك المركزي 

الُعماني رقم (ب م ٩٧٧) 
والتعليمات ذات الصلة

                        -                                                   ٤٬٧٨٦٬٢٣٣                              (٧٬١٦٩)                               ٧٬١٦٩                        -                              -                             ٤٬٧٩٣٬٤٠٢المرحلة ١

                        -                                                   ١٬١٣٩٬٨٥٩                            (٢٠٬٩٩٤)                             ٢٠٬٩٩٤                        -                              -                             ١٬١٦٠٬٨٥٣المرحلة ٢

                                                              -                                         -                                        -                           -                              -                                          -   المرحلة ٣

                        -                                                   ٥٬٩٢٦٬٠٩٢                            (٢٨٬١٦٣)                             ٢٨٬١٦٣                        -                              -                               ٥٬٩٥٤٬٢٥٥المجموع الجزئي

                        -                                                 ١٢٬٧٣٠٬٤٤٥                              ٨١٬٧٩٨                             ٢٧٬٦٨٨                        -                    ١٠٩٬٤٨٦                       ١٢٬٧٥٨٬١٣٣المرحلة ١المجموع

                        -                                                   ٢٬٨٤٦٬٣٠٥                          (١١٠٬٤٥٤)                           ١٣٤٬١١٥                        -                      ٢٣٬٦٦١                          ٢٬٩٨٠٬٤٢٠المرحلة ٢

                        -                                                         ٩٧٬٥١٣                                      -                              ٣١٣٬٢٨٨                ٣٩٬٧١٩                 ٢٧٣٬٥٦٩                             ٤١٠٬٨٠١المرحلة ٣

                        -                                                 ١٥٬٦٧٤٬٢٦٣                            (٢٨٬٦٥٦)                           ٤٧٥٬٠٩١                ٣٩٬٧١٩                 ٤٠٦٬٧١٦                       ١٦٬١٤٩٬٣٥٤المجموع

صافي نسبة الديون المتعثرة **

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

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

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (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 ٩*

إجمالي نسبة الديون المتعثرة **

تكلفة انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها



الصفحة ٢٩

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تحليل جودة االئتمان (تابع)٢٥.

القروض المعاد هيكلتهاج.

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

الُعماني

تصنيف األصول 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
المالية رقم ٩

المخصصات حسب معايير المبلغ اإلجمالي
البنك المركزي الُعماني

الفوائد المجنية حسب معايير البنك 
المركزي الُعماني

المخصصات حسب المعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم ٩

الفوائد صافي القيمة الدفتريةالفرق
المدرجة 

حسب المعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية رقم ٩

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

-------المرحلة ١مصنفة على أنها منتجة

-٢٢٧٬٨٧٤(٢٠٬١١٧)٢٥٬٢٢٣-٢٥٣٬٠٩٧٥٬١٠٦المرحلة ٢

-------المرحلة ٣

-٢٢٧٬٨٧٤(٢٠٬١١٧)٢٥٬٢٢٣-٢٥٣٬٠٩٧٥٬١٠٦المجموع الجزئي

-

-------المرحلة ١مصنفة على أنها متعثرة

-------المرحلة ٢

-١٦٬٦٦١-٨٧٬٦٦٨٦٤٬١٧٨٦٬٨٢٩٧١٬٠٠٧المرحلة ٣

-١٦٬٦٦١-٨٧٬٦٦٨٦٤٬١٧٨٦٬٨٢٩٧١٬٠٠٧المجموع الجزئي

-

-------المرحلة ١المجموع

-٢٢٧٬٨٧٤(٢٠٬١١٧)٢٥٬٢٢٣-٢٥٣٬٠٩٧٥٬١٠٦المرحلة ٢

-١٦٬٦٦١-٨٧٬٦٦٨٦٤٬١٧٨٦٬٨٢٩٧١٬٠٠٧المرحلة ٣

-٢٤٤٬٥٣٥(٢٠٬١١٧)٣٤٠٬٧٦٥٦٩٬٢٨٤٦٬٨٢٩٩٦٬٢٣٠المجموع



الصفحة ٣٠

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

معلومات القيمة العادلة ٢٦.

ألف لایر ُعماني

 كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

مصنف بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

الخسائر

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

 المستوىالقيمة العادلةالدفترية

٥٥٢٬١٠٠٥٥٢٬١٠٠٥٥٢٬١٠٠٣--نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
١٦٧٧٦٬٦٣٢٧٧٦٬٦٤٨٧٨٢٬٥١٥٢٬٣-مستحق من البنوك

٩٬٢٧٦٬٩٤٦٩٬٢٧٦٬٩٤٦٩٬٤٠٨٬٩٥٨٣--مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي
١٦٬٣٤٧١٣٩٬٦٠٣١٬٥٣٠٬٦٣٩١٬٦٨٦٬٥٨٩١٬٧٢٤٬٦١٤١٬٢٬٣استثمارات في أوراق مالية

٣٤٬٥٧٧٣٤٬٥٧٧٢--٣٤٬٥٧٧القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
٥٠٬٩٢٤١٣٩٬٦١٩١٢٬١٣٦٬٣١٧١٢٬٣٢٦٬٨٦٠١٢٬٥٠٢٬٧٦٤

٩٦٨٬٥٣٢٩٦٨٬٥٣٢٩٧٠٬٧٣٥٣--ودائع من البنوك

ودائع العمالء بما في ذلك الودائع اإلسالمية للعمالء
--٨٬٤٤٥٬٥٦٦٨٬٤٤٥٬٥٦٦٨٬٤٧٧٬١٥٢

٣
٩١٬٧٦٩٩١٬٧٦٩٩٢٬٢٢٥١--صكوك

٥٨٢٬٨٨٦٥٨٢٬٨٨٦٦٠٠٬٤٠٣١--سندات يورو متوسطة األجل
١٣٬٣٢٩١٣٬٣٢٩١٣٬٣٢٩٣--التزامات ثانوية

٢٠٬١٣٨٢٠٬١٣٨٢--٢٠٬١٣٨القيمة العادلة السالبة للمشتقات
١٠٬١٠٢٬٠٨٢١٠٬١٢٢٬٢٢٠١٠٬١٧٣٬٩٨٣-٢٠٬١٣٨

ألف لایر ُعماني

 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مصنف بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

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

 المستوىالقيمة العادلةالدفترية

٦٥٦٬٨٩٨٦٥٦٬٨٩٨٦٥٦٬٨٩٨٣--نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
٩٬٦٢٥٥٦٥٬١٦١٥٧٤٬٧٨٦٥٧٩٬٧٥٣٢٬٣-مستحق من البنوك

٨٬٩٨٢٬٦٥٥٨٬٩٨٢٬٦٥٥٩٬٠٦٩٬٣٨٥٣--مديونيات قروض وسلف وتمويل إسالمي
٢٠٬٧٦٥١٣٨٬٥٦٧١٬٦٨٨٬٠١٧١٬٨٤٧٬٣٤٩١٬٨٧٣٬٤٨٦١٬٢٬٣استثمارات في أوراق مالية

٣٥٬٤٢٩٣٥٬٤٢٩٢--٣٥٬٤٢٩القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
٥٦٬١٩٤١٤٨٬١٩٢١١٬٨٩٢٬٧٣١١٢٬٠٩٧٬١١٧١٢٬٢١٤٬٩٥١

٩٣٩٬٦٢١٩٣٩٬٦٢١٩٤٠٬٢١٠٣--ودائع من البنوك
٨٬٤٥٨٬٥٠٥٨٬٤٥٨٬٥٠٥٨٬٤٠٨٬٨٦٠٣--ودائع العمالء بما في ذلك الودائع اإلسالمية للعمالء

٩٠٬٦٠٠٩٠٬٦٠٠٩٠٬٠٢٧١--صكوك
٣٩٠٬٥٧٠٣٩٠٬٥٧٠٤٠٤٬٧٤٣١--سندات يورو متوسطة األجل

١٣٬١٩٨١٣٬١٩٨١٣٬٠٩٠٣--التزامات ثانوية
٣٢٬٠٠١٣٢٬٠٠١--٣٢٬٠٠١القيمة العادلة السالبة للمشتقات

٢
٩٬٨٩٢٬٤٩٤٩٬٩٢٤٬٤٩٥٩٬٨٨٨٬٩٣١-٣٢٬٠٠١

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 ٣١

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تابع معلومات القيمة العادلة ٢٦.

ألف لایر ُعماني

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

األصول
٣٤٬٥٧٧-٣٤٬٥٧٧-مشتقات

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
١٠٬٢٥٧١٦٬٣٤٧-٦٬٠٩٠

 حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٣٬٧٦٢٧٩٬٦٠٦-٧٥٬٨٤٤

٢٬٨٩٣٥٩٬٩٩٧-٥٧٬١٠٤الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١٣٩٬٠٣٨٣٤٬٥٧٧١٦٬٩١٢١٩٠٬٥٢٧إجمالي األصول

االلتزامات
٢٠٬١٣٨-٢٠٬١٣٨-مشتقات

ألف لایر ُعماني
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

األصول
٣٥٬٤٢٩-٣٥٬٤٢٩-مشتقات

مستحق من البنوك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
-٩٬٦٢٥-٩٬٦٢٥

حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اآلخر
١٠٬٤٩٩٢٠٬٧٦٥-١٠٬٢٦٦

٢٬٢٥٧٧٩٬٤٥١-٧٧٬١٩٤حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٢٬٩٤٠٥٩٬١١٦-٥٦٬١٧٦

١٤٣٬٦٣٦٤٥٬٠٥٤١٥٬٦٩٦٢٠٤٬٣٨٦إجمالي األصول
االلتزامات
٣٢٬٠٠١-٣٢٬٠٠١-مشتقات

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

 كما في ٣١ مارس ٢٠٢١
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

٢٬٢٥٧٢٬٩٤٠١٠٬٤٩٩١٥٬٦٩٦في ١ يناير ٢٠٢١
----أرباح محققة عند البيع

(١٬٤٠٩)(٢١٢)(٥٩٠)(٦٠٧)ربح/ (خسارة) من التغير في القيمة العادلة
٣٠٣٢٬٤١١-٢٬١٠٨إضافات

(٣٣٢)(٣٣٢)--استبعادات ومستردات
٤٦-٤٦-الفائدة المستحقة

٤٩٧-٤٩٧-انخفاض قيمة االستثمارات
٣(١)-٤فروق صرف العملة األجنبية

٣٬٧٦٢٢٬٨٩٣١٠٬٢٥٧١٦٬٩١٢

ألف لایر ُعماني

 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

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

٣٬٥٢٧٤٬٣٦٩٨٬٧٩٤١٦٬٦٩٠في ١ يناير ٢٠٢٠
٦٩٦٩--أرباح محققة عند البيع

(١٬٠٩٥)(١٣٧)٣١٢(١٬٢٧٠)ربح/ (خسارة) من التغير في القيمة العادلة

١٬٨٤١١٬٨٤١--إضافات

(١٧٧)(٦٨)(١٠٩)-استبعادات ومستردات

-٥٣-الفائدة المستحقة

(١٬٦٩١)-(١٬٦٩١)-انخفاض قيمة االستثمارات
٦-٦-اإلهالك

٢٬٢٥٧٢٬٩٤٠١٠٬٤٩٩١٥٬٦٩٦

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



الصفحة ٣٢

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

تابع معلومات القيمة العادلة ٢٦.

أرقام المقارنة٢٧.
تم إعادة تصنيف بعض األرقام المقابلة للعام ٢٠٢٠ و ذلك بغرض موافقة طريقة عرض األرقام للسنة الحالية.  إعادة التصنيف لهذا الغرض لم تؤثر على مبالغ 

األرباح او حقوق المساهمين المعترف بها في فترات سابقة.

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

اعتبارا من ٣١ مارس ٢٠٢١، تم تقييم ٤٨% (31 ديسمبر ٢٠٢٠: ٤٩%) من أسهم  حقــوق المســاهمين مــن المســتوى ٣ علــى أســاس التقييــم 
العــادل الــذي تــم تنفيــذه وفقا لطرق التقييم المناسبة استنادا إلى نهج الدخل (خصم التدفقات النقدية) و نهج السوق (باســتخدام األســعار أو غيرهــا 

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

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

كما في ٣١ مارس ٢٠٢١م، تم تقييم ٥٢% ( 31 ديسمبر ٢٠٢٠: ٥١%) من  أســهم حقــوق المســاهمين مــن المســتوى ٣  علــى أســاس أحــدث 
قوائــم حســابات رأس المــال المتاحــة للشــركات المســتثمر فيهــا والمســتلمة مــن مــدراء الصناديــق المســتقلين فــي ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م او في  تاريــخ 

الحــق وتــم تعديلهــا وفقــا للتدفقــات النقديــة الالحقــة حتــى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م  أو علــى أســاس صافــي قيــم األصــول المســتلمة مــن مــدراء 
الصناديــق المســتقلين فــي ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م 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.




