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  3131مارس  13 -اإلدارةتقرير رئيس مجمس 

 المساهمون  األعزاء 
أصااا عن ناااه ونيااآع َوٕ اااان ناااه أناااا   لوطاااا عماني اعمىااا. اعاااُ ىٓ اعدمااا وٓ ب.ا.ا.ا.ع ٔيااا وٓ أن أ ااا ا ع ااا  اعمٕ وااا   اعم عٕااان 

 . 3111ل نس  11عطمى. عطثالثن أشٍ  اعمىتٍٕن فٓ 

 األداء التشغيمي 
ع 3111لااااااا نس  11عنتااااااا ي اعثالثااااااان أشاااااااٍ  اعمىتٍٕااااااان فااااااآ  لطٕاااااااُن ل 6.8حقااااااا  اعمىااااااا. أنا حااااااا  صااااااا فٕن اط ااااااا  

لطٕااااااُن ل. َٔداااااا ِ  6.8َاعم ع اااااان  ٕمتٍاااااا   3113ا عمق نواااااان لااااااح اةنااااااا ا اعمةققاااااان  ااااااال  ونااااااا اعنتاااااا ي لااااااه اعداااااا ا 

ععاااااّ اوخنااااا و ن يااااا ا  اعتنااااا ٕت اة ااااا ِ لق َوااااان لاااااح ان نااااا ا ل ااااا َف    3111اوخنااااا و لياااااتُِ أناااااا ا اعدااااا ا 

   االيتم ن.  اعتن ٕت َص فٓ لخ      ي ي

 18.3لطٕاااااُن ل ا عمق نوااااان لاااااح لمطااااا   1..1ععاااااّ  3111وماااااّ صااااا فٓ عٔااااا اما  اعن يااااا ي فااااآ اع ااااااح اةَ  لاااااه نااااا ا 

%ع لمااااا  ٔد اااااا  ٔااااا مي 7..َذعااااا. ا ٔااااا مي اط ااااا  ويااااامتٍ   3113لطٕاااااُن ل اعمةققااااان  اااااال  وناااااا اعنتااااا ي لاااااه اعدااااا ا 

 فٓ اإل  اوع لق َو  ا وخن و فٓ   طنن اةلُا .

لطٕااااااُن ل فاااااآ اعُمايااااااح اعمىخنااااااان اعت طناااااان عطمىاااااا. ا عمق نواااااان لااااااح اعىتٕواااااان اعمةققاااااان فاااااآ  .11 ناااااا ا اعماااااا ع  أمِ االن

 %.   1.63% ععّ 1.66ععّ اوخن و ش لت فٓ   طنن اةلُا  له  3113وٍ ٔن مٔيمم  

 لطٕااااااُن ل  ماااااا  فاااااآ ونااااااا اعنتاااااا ي لااااااه 6.78لطٕااااااُن ل لااااااه  11..اوخنااااااا  عٔاااااا اما  اعتناااااا ٕت اة اااااا ِ ععااااااّ 

ع َٔدااااااا ِ ذعااااااا. فااااااآ اةقااااااا س ععاااااااّ اعت ٕٕااااااا ا  اع   إااااااان اع ااااااا مني لاااااااه اعمىااااااا. اعم  ااااااا ْ اعدمااااااا وٓ 3113نااااااا ا 

ع لمااااااا  أمِ ععاااااااّ 3113َاعمتدطقااااااان اااااااا عق َو اعنخ ااااااإنع َاعتااااااآ قت ااااااام  قااااااا نٔن اعمنداااااااُ  انتمااااااا نا  لاااااااه لااااااا ُٔ 

 اوخن و فٓ ن ي ا  نقُا اإلح عن ا عمق نون لح اعىيمن اعمةققن فٓ اعد ا اعم ضٓ.  

% ناااااااه اعىيااااااامن اعمةققااااااان فااااااآ اعدااااااا ا 7.6لطٕاااااااُن لع ا ٔااااااا مي ويااااااامتٍ   11.8عجمااااااا عٓ ل ااااااا َف   اعتنااااااا ٕت اطااااااا  

 اعي ا ع َٔد ِ ذع. ا ُني أق قٕن ععّ ان ن ا    عٕف اعمُظنٕه. 

لالٔاااااإه ل  ااااااال  ٌاااااا ي  1.1 اااااا ن صاااااا فٓ لخ  اااااا    ياااااا ي  االيتماااااا ن أنطااااااّ لااااااه اعداااااا ا اعم ضاااااآ حٕاااااا  اطاااااا  

طٕاااااُن ل  اااااال  وناااااا اعنتااااا ي لاااااه اعدااااا ا اعم ضااااآ. َٔ جاااااح اعيااااام  فااااآ ٌااااا ي اع ٔااااا مي ل 3.8اعنتااااا ي ا عمق نوااااان لاااااح 

ا اااااُني أق قااااإن ععاااااّ اعمخ  ااااا   اعد لااااان عطقااااا َو اعممىُحااااان عطمىاااااُ  اىااااا    نطاااااّ اعتُضااااإ  اعمياااااتط  لاااااه اعمىااااا. 

 اعم   ْ اعدم وٓ. 

 نس لاااااا 11%  ماااااا  فاااااآ 3.63لااااااه  3111لاااااا نس  11%  ماااااا  فاااااآ 3.86 ةيااااااى  وياااااامن اعاااااا ُٔن اعمتدثاااااا ي ععااااااّ 

%  ماااااا  فاااااآ وٍ ٔاااااان لاااااا نس 111ع  فاااااآ اعُ اااااا  اعاااااا ْ  واااااا َ   فٕااااااً وياااااامن اعت  ٕاااااان ا عمخ  اااااا   وياااااامن 3113

3111 . 

لاااااااا نس  11اطٕااااااااُن ل ا  ماااااااا  فاااااااآ  .1.6لطٕااااااااُن ل ععااااااااّ  76.7ومااااااااّ صاااااااا فٓ اعقاااااااا َو َاعيااااااااطنٕ   اممطاااااااا  

ومااااااا  اعُماياااااااح  .  ااااااا ع.ع3113% ناااااااه اعىيااااااامن  اعمةققااااااان اىٍ ٔااااااان مٔيااااااامم  1لع ا ٔااااااا مي اط ااااااا  ويااااااامتٍ   3111

لطٕاااااااُن ل اعمةققااااااان  1.66ع لق نوااااااان اممطااااااا  3111لااااااا نس  11اطٕاااااااُن ل  مااااااا  فااااااآ  .3.1% عتمطااااااا  6.7اىيااااااامن 

 . 3113مٔيمم   11فٓ 

 رأس المال 

 3113مٔياااامم   11لق نواااان لااااح اعىياااامن اعمةققاااان فاااآ  3111لاااا نس  11%  ماااا  فاااآ 7..11اطاااا  لداااا    ن ٔاااان نأس اعماااا   

مىاااا. فاااآ عماني َضااااح نأس ل عااااً اةاااا ن َنى ٔاااان َامداااا   ٔ ٔاااا  ا ثٕاااا  نااااه اعةاااا  اةموااااّ %. قٕيااااتم  اع11.11َاعم ع اااان 

 %. 13اعم طُب له  مت اعمى. اعم   ْ اعدم وٓع َاعم ع  
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 الخدمات المصرفية االسالمية 

ااا ن  فااآ اع ااااح اةَ  لاااه  . َ ااا  اطااا  صااا فٓ 3111اااا أ اعمىااا. أنمااا   و ف  اااً عط ااإ فن اإلقااااللٕن اعتااآ أ طااا  نطٍٕااا  اقااا   ل 

 لطُٕن ل.  1.88لمط   3111ل نس  11أون ن اعتمُٔت  م  فٓ 

 

 التقديرات والجىائز 

قاااط ىن نمااا ن  اعمق لااان لاااه  -3113ع ح ااات اعمىااا. نطاااّ جااا ي ي  لااا ٔ  أصاااُ  اعدااا ا 3111 اااال  اع ااااح اةَ  لاااه اعدااا ا 

م اااا فٕن عدفاااا ام ع َجاااا ي ي  أفااااات اىاااا. فاااآ لواااا   اعخاااا ل   اع(MENA)لوطاااان لٕىاااا  عطناااا ل اةَقاااا  َشاااام   أف ٔقٕاااا  

عطتمٕااا  فااآ اعخاا ل   اعم عٕااان عدفاا ام َجااا ي ي  اعتمٕااا    Asian Bankerجاااُاي   اعمق لاان لاااه ا واا ل  قااط ىن نمااا ن  -3113

 اعنٍٕ ي.  IAIRنم ن  اعمق لن له لوطن  -فٓ اعدمت اعم  ف

 شكر وتقدير

ليااا ٌمٕى  اع ااا اا نطاااّ منمٍااا  اعمياااتم  وٕ اااان ناااه أناااا   لوطاااا اإلمانيع ٔيااا وٓ أن أ قااا ا ا عنااا   اعو ٔااات ععاااّ نماليىااا  َ

 عطمى.. 

 مااا  وتقااا ا ا عنااا   ععاااّ أصاااة ب اعمدااا عٓ اعاااُ نا  اعماااُ  ٔه َاعمياااتُعٕه اٍااا ي اعاااُ انا  عتُجٍٕااا  ٍ  اعمياااتم ي َ ناااوٕدٍ   

عىااا . َوخاااك ا عنااا    ااات لاااه َ اني اعم عٕااانع َاعمىااا. اعم  ااا ْ اعدمااا وٓع َاعٍٕتااان اعد لااان عياااُل اعمااا   عتُجٍٕااا  ٍ  اعة ٕمااان 

 َلي و  ٍ  عموٍُما ى . 

  م  ون   عماني اعمى. َ لُظنًٕ عتن وٍٕ  َاعت الٍ  ا عدمت.

َفااآ اعختااا اع ٔنااا فى  أن وتُجاااً او ٔااات اعنااا   عطمقااا ا اعيااا لٓ عمُالوااا  حاااا ي صااا ح  اعوالعااان اعياااط  ن  ااا اُس ااااه قااادٕ  

 َاعىو ا. َ ُجٍٕ  ً اعة ٕمن اعتٓ ويتىٕ  اٍ  نطّ   ٔ  اعتق ا  اعمدظ ع عقٕ م ً اعمطٍمن

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

 

 عمر حسين الفردان

 رئيس مجمس اإلدارة
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 فة)غير المدققة(المرحمية المكث الميزانية العمومية
  3131مارس  13كما فً 

 
 

    
 مدققة

  13/11/3131 13/31/2332 13/32/2332 
 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً إٌضاح األصول

     
 16.,317 371,366 .178,61 1 البنوك المركزٌةواألرصدة لدى  النقدٌة

 381,.31 816,.11 168,161 4  صافً المستحق من البنوك وإٌداعات أخرى فً أسواق المال 
 1,611,783 66.,61.,1 1,6.1,113 5 واالنشطة التموٌلٌة للعمالء  صافً القروض والسلفٌات

 33.,111 67,761 111,116 6 ثم نا  اعمةتنظ اٍ  ةغ او غٕ  اعمت ج ياالقت
 31,166 31,111 31,111 7 الممتلكات والمعدات 

 116 18 161 33 أصول الضرٌبة المؤجلة
 81,836 81,783 6,161. 8 األصول األخرى

  ────── ──────  ──────  
 616,.3,71 3,1.1,118 13.,11.,3  إجمالً األصول 

  ═══════ ═══════ ═══════ 
     االلتزامات

     
 .311,11 373,311 161,111   وإٌداعات أخرى من أسواق المال المستحق للبنوك 

 71.,1,668 31,313.,1 3,1.3,873 9 وحسابات االستثمار المطلقة ودائع العمالء
 6..,86 73.,86 113,716 33 االلتزامات األخرى

 .7,86 1,161 1,376 33 الضرائب
  ────── ────── ────── 

 3,1.1,888 17.,3,111 3,176,781  إجمالً االلتزامات
  ────── ────── ────── 

     األموال الثانوٌة
 11.,81 11.,71 11.,6. 32 إٌداعات خاصة ثانوٌة

  ────── ────── ────── 
     حقوق المساهمٌن

     
  111,611       111,611 111,611  رأس المال

  11,187         11,187 11,187  إحتٌاطً عالوة إصدار أسهم
 16,768 16,813 16,768  اإلحتٌاطً القانونً

  1,116           1,116 1,116  اإلحتٌاطً العام
 16.,11 .16,38 11,771 11 اإلحتٌاطات األخرى الغٌر قابلة للتوزٌع

 16,161 - -  التوزٌعات النقدٌة المقترحة 
 87,186 87,117 1,877.  األرباح المحتجزة

  ──────── ────── ────── 
 111,173 3.3,611 361,1.6  إجمالً حقوق المساهمٌن

  ──────── ────── ────── 
 616,.3,71 3,1.1,118 13.,11.,3  لمساهمٌن ا وحقوق واالموال الثانوٌة ، إجمالً االلتزامات،

  ═════════ ═══════ ═══════ 
     
     

 
 على قرار مجلس اإلدارة. بناءا  3111اا ٔت   18  اعتمدت لإلصدار فً المرحلٌة المكثفة البٌانات المالٌة

 

 

 

 
 

 
__________________                                                               __________________  

  الرئٌس التنفٌذي                                                            رئٌس مجلس اإلدارة            
  

 
جزءاً من البٌانات المالٌة المرحلٌة المكثفة. 21إلى  3تشكل اإلٌضاحات التوضٌحٌة المرفقة من   
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 ()غير المدقق فبيان الدخل المرحمي المكث
  3131مارس  13للفترة المنتهٌة فً 

 مارس         13المنتهية في الثالثة أشهر                                                                      
  
 2332  3131 إٌضاح 

 ألف لاير عمانً  ألف لاير عمانً  

     

 37,116  16.,.3 35 إٌرادات الفوائد

 (.6,31)  (11,116) 36 مصروفات الفوائد

 18,161  111,.1  صافً إٌرادات الفوائد

 -  7  من أنشطة التموٌل واالستثمار االسالمٌة اٌرادات

 -  (1)  الربححصة أصحاب ودائع االستثمار المطلق من ناقص :

 -  1  صافً الدخل من أنشطة التموٌل واالستثمار اإلسالمٌة

     

 6,781  111,. 37 إٌرادات التشغٌل األخرى

     

 547,42  31,117  إٌرادات التشغٌل

     

     مصروفات التشغٌل

 (8,111)  (8,613)  تكالٌف الموظفٌن

 (1,6.1)  (1,661) 38 مصروفات التشغٌل األخرى

 (613)  (6.1) 7 االستهالك 

     

  (11,768)  (11,671) 

     

 61.,11  13,616  الربح من العملٌات قبل المخصصات واإلستردادات والضرائب 

     

 (1,811)  (1,168) 5 قروض العمالء –رٌف خسائر اإلئتمان مصا

 131  .11 5 المبالغ  المستردة / المفرج عنها من مخصص خسائر اإلئتمان

 1..,1  1,616  المبالغ المستردة من القروض المعدومة 

(661)  31  المتاحة للبٌع مخصص إنخفاض فً قٌمة اإلستثمارات  

 -  (816)  وكالبن -مخصص خسائر اإلتمان 

(1.)  -  مخصاصات اخرى  

     

 (.3,76)  (1,116)  صافً مجموع مخصص الخسائر  

     

 11,161  1..,6  األرباح قبل الضرائب

     

(1,7.1)  (1,161) 33 الضرٌبة  

     

 6,831  6,768  صافً ربح الفترة

     

     ايرادات شاممة اخرى

 686  681  ات المتوفرة لمبيعصافي حركة قيود اإلستثمار 

 -  (36)  التأثٌر الضرٌبً لصافً نتائج اإلستثمارات المتوفرة للبٌع

     

 686  613  للفترة اٌرادات شاملة اخرى

     

 11,763  6,116  مجموع االٌرادات الشاملة االخرى

     

 العائد السنوي للسهم :

   ن للسنةالعائد االساسً والمخفض الرباح المساهمٌ

 
.0.01 

 

1.117 

     

     

المكثفة جزءاً من البٌانات المالٌة المرحلٌة  21 إلى 3تشكل اإلٌضاحات التوضٌحٌة المرفقة من   
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 مارس         13المنتهية في الثالثة أشهر  )غير المدققة( بيان التدفقات النقدية المرحمية المكثفة
  3131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

  
 إٌضاح

3131  2332 

 ألف لاير عمانً  ألف لاير عمانً  
     

 11,161  .,,07  الضرٌبة للفترة الربح قبل
     التعدٌالت للبنود التالٌة : 

 613  3,0 7 اإلستهالك
 1,663  ..476  )صافً( مخصص خسائر اإلئتمان 

 661  (52)  خسائر إنخفاض قٌمة اإلستثمارات المتوفره للبٌع 
 (11)  -  صافً )أرباح( بٌع معدات 

 (117)  (5.5)  أرباح بٌع اسثمارات 
 (1,371)  (27.22)  إٌرادات اإلستثمارات  

 17,763  2..247  أرباح التشغٌل قبل التغٌرات فً األصول واإللتزامات التشغٌلٌه 

     
 (1,161)  (5,,037)  المستحق من البنوك وإٌداعات أخرى فً أسواق المال الزٌادة من 
 7,161  (07652)   وإٌداعات أخرى من أسواق المال المستحق للبنوك الزٌادة من 
 (131,663)  (607422)  القروض والسلفٌات إلى العمالءالزٌادة من 
 (1,763)  (267,22)  األصول األخرى الزٌادة من 
 131,116  2327303  ودائع العمالء الزٌادة من 
 1,631  .007,0  إللتزامات األخرىاالزٌادة من 

     
 18,718  .,.427   العملٌات  )المستخدمة فً(  /المستخدمة منالنقدٌة 

 (1,661)  (272,3)  الضرائب المدفوعه

 11,887  007405  )المستخدمة فً( االنشطة التشغٌلٌة  /صافً النقدٌة المستخدمة من

     

     األنشطة اإلستثمارٌة 

 (1,1.8)  (404)  استثمارات المحتفظ بها ألغراض غٌر المتاجرةشراء 
 1,137  27233  المتحصل من بٌع استثمارات محتفظ بها ألغراض غٌر المتاجرة

 (6.1)  (.20) 7 شراء الممتلكات والمعدات
 11  -  المتحصل من بٌع الممتلكات والمعدات

 -  500  فروقات التحوٌل 

 7.1  626  سندات التنمٌة الحكومٌة واالستثمارات االخرى الفوائد المستلمة من 
 861  000 37 توزٌعات األرباح المستلمة من األوراق المالٌة

 (.1)  273,5  صافً النقدٌة )المستخدمة فً( من االنشطة اإلستثمارٌة

     

     

     األنشطة التموٌلٌة
 (16,616)  (207002)  توزٌعات األرباح المدفوعة
 -  ...237  متحصالت من دٌن ثانوي

 (16,616)  (27002)  صافً النقدٌة )المستخدمة فً(  األنشطة التموٌلٌة

     

 (361,.)  0070,0  النقص فً النقد و ما فً حكم النقد الزٌادة / 
     

 3.1,631  5,072,3  النقد و ما فً حكم النقد فً بداٌة الفترة

 811,.38  0207222  قد  فً نهاٌة الفترةالنقد و ما فً حكم الن

     

     

     الممثلة فً:

 66.,371  ,026744 1 ةك المركزٌوواألرصدة لدى البن النقدٌة
 18,611  (0,7506)  صافً الودائع واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالٌة األخرى

  0207222  38.,811 

     
     
     

 

 جزءاً من البٌانات المالٌة المرحلٌة المكثفة.  21إلى 3التوضٌحٌة المرفقة من تشكل اإلٌضاحات 
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 بٌان التغٌرات فً حقوق المساهمٌن المرحلً المكثف  
)غٌر المدقق(    2331مارس  13للفترة المنتهٌة فً   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  الثانوٌة على أساس سنوي األموالإحتٌاطً القانونً و االحتٌاطًتحوٌالت إلى تتم ال*   
   
جزءاً من البٌانات المالٌة المرحلٌة المكثفة  21إلى  3شكل اإلٌضاحات التوضٌحٌة المرفقة من ت

 

 

 

 رأس

 المال

عالوة  ًاحتٌاط

 اصدار االسهم

االحتٌاطً 

* القانونً  

اطً غٌر االحتٌ االحتٌاطً العام

 *القابل للتوزٌع

التوزٌعات النقدٌة 

 المقترحة

 السهمالتوزٌعات ا

منحةال  

 المجموع األرباح المحتجزة

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  

          

2332ٌناٌر   3الرصٌد كما فً    116,111 11,187  16,813 1,116  16,366 16,616 3,.11 77,863 361,33. 
 11,763 6,831 - - 686 - - - - مجموع اإلٌرادات الشاملة خالل الفترة 

 (16,616) - - )16,616) - - - - - توزٌعات األرباح النقدٌة خالل الفترة 

 - - (11.,3) - - - - - 11.,3 اصدارات اسهم

3133 مارس  13الرصٌد كما فً   22.73.0 047462  037645 4,420  20756, - - 6270.2 5,570.2 
          

2332 ابرٌل 3الرصٌد كما فً   22.73.0 047462 037645 47420 16,38. - - 6270.2 5,570.2 
 027222 11,116 - - 225 - - - - مجموع اإلٌرادات الشاملة خالل الفترة

 - (.2.704) - - .2.704 - - - - محول إلحتٌاطً األموال الثانوٌة

حول لإلحتٌاطً القانونًم  - - 044 - - - - (044) - 

 - (393193) - 393193 - - - - - محول للتوزٌعات النقدٌة المقترحة

3133 دٌسمبر  13الرصٌد كما فً   22.73.0 047462  007236 47420  0.7,20 207002 - 627.60 0.47425 
          

          
2331ٌناٌر  3 الرصٌد كما فً  22.73.0 047462  007236 47420  0.7,20 207002 - 627.60 0.47425 

 07423 37236 - - 305 - - - - مجموع اإلٌرادات الشاملة خالل الفترة

 (207002) - - (207002) - - - - - توزٌعات األرباح النقدٌة خالل الفترة

 ────── ────── ───── ───── ────── ────── ────── ────── ────── 

 50474,0 07622, - - 027222  47420 007236  047462 22.73.0  3131 مارس  13الرصٌد كما فً 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )غير المدققة(  فةحول البيانات المالية المرحمية المكث إيضاحات
  3131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية     3
، ويقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم خدمات مصرفية إلى عامة كشركة مساىمة 3971عماني )ش.م.ع.ع( )البنك( في سمطنة عمان سنة تأسس البنك الوطني ال         

من البنك الشركات واألفراد في سمطنة عمان ولو فروع بكل من دولة اإلمارات العربية المتحدة وجميورية مصر العربية. يمارس البنك أعمالو بترخيص 
، روي، رمز بريدي 753صندوق بريد  ىوُمسجل اللعماني، وىو عضو في نظام تأمين الودائع المصرفية لدى البنك المركزي العماني. عنوان البنك المركزي ا

  ، مسقط، سمطنة عمان.331
  
 .)ظفمو  35151 -1131ديسمبر  13و ظفمو  1,1.1  – 1131مارس  13 ( 1131مارس  13ظف كما في مو   1,116 يعمل لدى البنك 

 

  
 الهامةالسياسات المحاسبية     5

   

، والمتعمق بالتقارير المالية المرحمية. تتفق السياسات المحاسبية التي 13لمبنك وفقا لممعيار المحاسبي الدولي رقم  المكثفةلقد تم إعداد البيانات المالية المرحمية 
فةاستخدمت في إعداد البيانات المالية المرحمية  ث ك م . 1131ديسمبر  13التي استخدمت في إعداد البيانات المالية السنوية لمسنة المنتيية في مع تمك  ال

من البيانات المالية المرحمية  11. وفقا لذلك يعطى الدنيا لإلفصاح تتعمق القيمة العادلة في المذكرة رقم IFRS 31 w.e.f 3.3.31وقد اعتمد البنك 
 المختصرة.

 
فةمرحمية ال تحتوي البيانات المالية ال ث ك م عمى كافة المعمومات واإلفصاحات المطموبة لمبيانات المالية الكاممة التي يتم إعدادىا وفقا لمعايير التقارير  ال

يمكن  مؤشرا لمنتائج التي  1131مارس  13المنتيية في  الثالثةالمالية الدولية. باإلضافة إلى ذلك، فإنو ليس من الضرورة أن تكون النتائج المحققة لألشير 
 . 1131ديسمبر  13توقعيا لمسنة المالية المنتيية في 

 

فةلقد تم إعداد البيانات المالية المرحمية  ث ك م باللاير العماني، مع تقريبيا إلى أقرب ألف صحيح، إال في الحاالت التي تمت اإلشارة بخالف ذلك. فيما يمي  ال
 العمالت المستخدمة في عمميات البنك: 

  العماني اللاير   سمطنة عمان  

  الدرىم اإلماراتي                اإلمارات العربية المتحدة 

  الدوالر األمريكي   جميورية مصر العربية 

لقيمة با قياسي و التكمفة التاريخية، والذي تم تعديمو ليشمل إعادة تقييم الممكيات العقارية الخالصة لألراضي والمبان لمبدألقد تم إعداد البيانات المالية وفقا 
 .المشتقة واإلستثمارات المصنفة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واإلستثمارات المتوفرة لمبيعاألدوات المالية  العادلة،
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
  3131مارس  13المنتهية  في للفترة 

 

 ةالنقدٌة واألرصدة لدى البنوك المركزٌ    1
 

 13/11/3131 13/31/2332 13/32/2332 
 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 
    

 11,1.7 31,113 057,60 النقدٌة
 1,777 .8,36 270,3 خزٌنة لدى البنوك المركزٌة سندات

 37,111 67,111 ...24.7 إٌداع لدى البنوك المركزٌة شهادات
 177,716 117,1.1 ..,2327 صافً األرصدة األخرى لدى البنوك المركزٌة

 ─────── ─────── ─────── 

    
 317,316 66.,371 ,026744 النقد وما فً حكم النقد

 711 711 ..2 رأس المال لدى البنك المركزي العمانً ودٌعة
 ─────── ─────── ────── 

 16.,317 371,366 ,026704 بنوك المركزٌةالنقد واالرصدة لدى ال
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 .يجوز سحب وديعة رأس المال وتأمين الودائع لدى البنك المركزي العماني بدون موافقة البنك المركزي العمانيال 

  

 )صافً(المستحق من البنوك وإٌداعات أخرى فً أسواق المال  .4

 13/11/3131 13/31/2332 13/32/2332 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 
    

 327362 31,666 7422., القروض والسلفٌات للبنوك 
 2207320 118,117 4,,2.07 إٌداعات لدى البنوك 
 537200 71.,13 .50743 أرصده تحت الطلب 

 ─────── ───────  —————  

 5507322 171,166 0.,5.07  ق المال المستحق من البنوك وإٌداعات أخرى فً أسوا
 (67255) (8,733) (7262,) مخصص خسائر القروضناقصا: 
 (63) (86) (63) الفوائد المحفوضهناقصا: 

 ─────── ───────  —————  

    

 381,.31 816,.11 .206743 صافً المستحق من البنوك وإٌداعات أخرى فً أسواق المال
 ═══════ ═══════ ══════ 

    
 
 
 

 

م البنك بتسجيل مخصص بنسبة عماني وقد قا لايرمميون  6.6تعرض البنك لمخاطر محدودة مستحق من البنوك بمبمغ   1131مارس  13كما في تاريخ 
 .لمبنوك الممنوحة وباإلضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك مخصصات عمى القروض والسمفيات .% 311
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 )غير المدققة(  الية المرحمية المكثفةإيضاحات حول البيانات الم
  3131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 
 )صافً( واالنشطة التموٌلٌة للعمالء القروض والسلفٌات  5
 

 13/11/3131 13/31/2332 13/32/2332 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 
    

 0307204 687,116 27.2070,2 قروض الشركات
 681,786 681,.61 03672,2 قروض الشخصٌةال

 16,811 77,713 437224 حسابات السحب على المكشوف
 - - 27600 أنشطة التموٌل اإلسالمً

 ────── ────── ────── 

 270367005 1,676,761 57.4073.0 إجمالً القروض والسلفٌات
بدل خسائر االئتمانناقصاً:   (.6,.61) (88,.63) (,4730.) 

 ────── ────── ────── 

 1,611,783 66.,61.,1 1,6.1,113 صافً القروض والسلفٌات
 ══════ ══════ ══════ 

 -2332مارس  13) 2331مارس  13ملٌون لاير عمانً مستحق من أطراف ذات عالقة فً   53.3  ٌتضمن إجمالً القروض والسلفٌات مبلغ وقدره

 ملٌون لاير عمانً(.  51.7 -2332دٌسمبر  13ملٌون لاير عمانً /   43.7

 

 حركة مخصص االنخفاض فً قٌمة القروض و السلفٌات المذكورو فً مخصصات خسائر االئتمان والفوائد المحفوظة موضحة أدناة :
 

 مخصص خسائر القروض
 شهرا المنتهٌة 32
13/32/2332 

المنتهٌة  أشهر 1
13/31/2332 

المنتهٌة  أشهر 1
13/11/3131 

 

  ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً

  فً بداٌة السنة الرصٌد 76,111 ,40742 ,40742

 السنةخالل  المخصص 1,168 07602 267042

 الحاجة إلٌها/ المستردة خالل السنة انتفت (81) (522) (07200)

 خالل السنة شطوبالم (1,171) (256) (27260)

 ٌة فروقات تحوٌل العملة األجنب (111) 0 (30)

─────── ─────── ───────  

 فً نهاٌة السنة  الرصٌد .1.,81 257026 2..237

 ═══════  ═══════  ═══════  

 شهرا المنتهٌة 32 
13/32/2332 

المنتهٌة  أشهر 1
13/31/2332 

المنتهٌة  أشهر 1
 الفوائد المجنبة 13/11/3131

 ألف لاير عمانً  ألف لاير عمانً  ألف لاير عمانً
  

    

  فً بداٌة السنة الرصٌد 18,636 207420 207420

  خالل السنة المجنبة 1,711 ,2720 27466

 الحاجة إلٌها/ المستردة خالل السنة انتفت (61) (62) (042)

 الى اٌراد الفائدة الحاجة إلٌها/ المستردة خالل السنة انتفت (36) (04) (202)

 ةخالل السن شطوبالم (.16) (2,) (27243)

 فروقات تحوٌل العملة األجنبٌة  (.) - (6)

─────── ─────── ───────  

 فً نهاٌة السنة  الرصٌد 16,171 2474,6 18,636

═══════ ═══════  ═══════  
 

.موعد االستحقاق بعض بأسعار فائدة ثابتة وغٌرها بأسعار إعادةاألسعار قبل المدهتتطلب دفع الفوائد على أساس اتفق  ٌاتجمٌع القروض والسلف  
 
 

مارس   13عمانً ) ملٌون لاير  81.3والسلف التً ال مصلحة أو فٌه مصلحة المتراكمة خصصت مبلغ  على القروض 2331مارس  13اعتبارا من 

 .لاير عمانً(ملٌون   79.3- 2332دٌسمبر  13لاير عمانً و  ملٌون 66.3 – 2332
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 )غير المدققة(  كثفةإيضاحات حول البيانات المالية المرحمية الم
  3131مارس  13في للفترة المنتهٌة  

 

 اإلستثمارات غٌر المتداولة  - 6

 
 االستثمارات المتاحة للبٌع 

 

القٌمة الدفترٌة  

 العادلة

القٌمة الدفترٌة  التكلفة
 العادلة

القٌمة الدفترٌة  التكلفة
 العادلة

 التكلفة

 13/11/
3131 

13/11/3131 13/31/2332  13/31/2332 13/32/2332 13/32/2332 

 ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع 
       عمان -االستثمارات المدرجة 

       

 76. 11. 27464 .2700 738 718 قطاع البنوك واالستثمار

 6.1 1,183 27222 27524 617 1,117 قطاع الصناعة

 661,. 6,187 07264 7,30, 133,. 6,111 قطاع الخدمات

 68,1.1 68,1.1 47520, 47520, 67,616 67,616 سندات التنمٌة الحكومٌة

 ───── ───── ───── ───── ───── ────── 

 67,861 61,711 34764. 367026 68,116 67,661 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ 

       أجنبٌة -االستثمارات المدرجة 

 - - - - .8 .8 تثمارقطاع البنوك واالس

 1,878 1,761 07354 07620 1,111 1,186 سندات التنمٌة الحكومٌة

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 1,118 1,186 07620 07354 1,761 1,878 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

       االستثمارات غٌر المدرجة 

       

 168,. 8,631 7036, 7.63, 717,. 716,. قطاع البنوك واالستثمار

 1,161 1,161   1161 1,161 قطاع الصناعة

 366 366 560 560 .36 .36 قطاع الخدمات

 ───── ───── ───── ───── ────── ────── 

 11,366 11,367 ,700, ,7622 11,861 11,17. 

 ───── ───── ───── ───── ────── ────── 

 111,116 مجموع االستثمارات المتاحة للبٌع

  

116,381 02720. 
  

0,7302 111,.33 111,86. 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
 تفاصٌل االستثمارات الجوهرٌة

 
 ٌة للبنك % من القٌمة الدفترٌة/ القٌمة العادلة للمحفظة االستثمار33فٌما ٌلً نورد تفاصٌل االستثمارات التً تزٌد عن 

 

القٌمة العادلة  االمتالك  3131مارس  13

 /القٌمة الدفترٌة

 التكلفة

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً % 

    

 67,616 67,616 6... سندات التنمٌة الحكومٌة

 ═════ ═══════ ══════ 

     3133مارس  13

    

 47520, 47520, 8.,, سندات التنمٌة الحكومٌة

 ════ ═══════ ═════ 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
  3131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 
 الممتلكات والمعدات  1

أراضً ومبانً  
مملوكة للبنك 

وتحسٌنات على أمالك 
 مستأجرة

السٌارات واألثاث 
 والمعدات

أعمال رأسمالٌة قٌد 
 المجموع التنفٌذ

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 
     تسوٌة القٌمة الدفترٌة:

 2331ٌناٌر  3الرصٌد فً 
  403,.5 57020 27440 257606 بعد خصم االستهالك المتراكم

 .20 525  ,54  02 إضافات
 - - - - المحذوف

 - (,05)  205  202 المحول

 (54) - (2) (50) فروقات تحوٌل العملة األجنبٌة

 (3,0)  - (624) (520) االستهالك

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

خصم  بعد 3131مارس  13الرصٌد فً 

 5.7202 57534 ,2756 .25723 االستهالك المتراكم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 257,03 3,361 547353  52,636 بالتكلفة / التقٌٌم  
 (,05766) - (207262) (20,2.6) االستهالك المتراكم  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  202,.5  57534  ,2756 .25723  3131مارس  13صافً القٌمة الدفترٌة فً 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

  31,111  1,711  8,163 11.,13 2332 مارس 13القٌمة الدفترٌة فً صافً 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 5.7403 57020 27440 257606 2332دٌسمبر  13القٌمة الدفترٌة فً صافً 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3133دٌسمبر  13

    

 .,3672 .,3672 03,, سندات التنمٌة الحكومٌة

  ═════ ═══════ ═══════ 
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 )غير المدققة(  ت حول البيانات المالية المرحمية المكثفةإيضاحا
  3131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 
 األصول األخرى     8

 02/.0/5.20 11/11/3113 11/13/3113 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    

 11.,33 31,111 007.32 فوائد مستحقة القبض

 11,1.1 6,676 0,022 (22وجبة للمشتقات المالٌة )إٌضاح القٌمة العادلة الم

 616,.3 11,1.1 027022 (33صافً مستحق العمالء مقابل أوراق القبول )إٌضاح 

 ───── ─────  ———— 

 ,37030 81,783 627653 

 ═════ ═════  ═══════  

    

 27,02 1,176 27,02  المـبالغ المستحقة من بـنـك االعـتـماد والتجارة الدوليصافي 

 (27,02) (1,176) (27,02) بـنـك االعـتـماد والتجارة الدولي ناقص مخصص لممبمغ المستحق من

 ───── ─────  ———— 

 - - - بـنـك االعـتـماد والتجارة الدولي المستحق منصافً 

 ═════ ═════  ═══════  

    

 

 

  ودائع العمالء وحسابات االستثمار المطلقة  9

 02/.0/5.20 11/11/3113 11/13/3113 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    

 167,681 117,133  2257562  الحسابات الجارٌة

 163,611 11.,111 ..2.076  حسابات التوفٌر

 7,111 11,111  ...27  شهادات إٌداع

 1,113,618 61,166 ,27.2.703  الودائع ألجل

 - - 3.4 سالمٌةودائع ا

 ────── ────── ─────── 

 57.,57625 1,.31,313 273367,24 

 ══════ ══════ ═══════ 

   
 

 االلتزامات األخرى 31

 02/.0/5.20 11/11/3113 11/13/3113 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    

 507,60 ..5372 .77,.7 فوائد مستحقة الدفع واخرى 

 ,22726 07332 6,811 ( 22القٌمة العادلة السالبة للمشتقات )اإلٌضاح

 5,7343 0270,2 17,171 (8إلتزامات أوراق القبول )اإلٌضاح 

 ────── ────── ────── 

 113,716 607,25 637,,3 

 ══════ ══════ ══════ 
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 دققة()غير الم  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
  3131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 
   الضرائب     33

  02/.0/5.20 11/11/3113 11/13/3113 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

     بٌان الدخل

 27020 27252 1,161 السنة الحالٌة

 62 446 - تعدٌل ضرٌبة مؤجلة

 ─────── ─────── ─────── 

 1,161 272,2 67.23 

 ─────── ─────── ─────── 

    

    

 

 

 تسويات مصروف الضريبة
 البنك ممزم بمصروفات ضريبية لمدخل حسب النسب التالية:

لاير عماني 115111% من إجمالي الدخل المجمع الذي يزيد عن 31سمطنة عمان:                          
ضع لمضريبةمن الدخل الخا %11دولة اإلمارات العربية المتحدة:        

( 1117% من الدخل الخاضع لمضريبة)إبتداء من العام 11مصر:                                
 

 أدناه شرح لمتسويات بين ضريبية الدخل حسب الربح المحاسبي و مصروف ضريبة الدخل لمسنة:
 

 02/.0/5.20 11/11/3113 11/13/3113 

 ألف لاير عمانً عمانً ألف لاير ألف لاير عمانً 

    

 .46763 11,161 .,,07                                                       الربح المحاسبي
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

 27203 1,111 27260 الضريبة حسب النسبة المقررة 

 504 161 40 مصروفات غير قابمة لمخصم

 (.00) (111) (0,) إيرادات معفاة

 426 181 42 أخرى 

 ─────── ─────── ─────── 

 2,234 1,7.1 67.23 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 .1117ديسمبر  13تم تقييم االلتزامات الضريبية لمبنك بسمطنة عمان كما في السنة المنتيية في 

 
 مفـــة المطبقــة ىـــي فــي مراحــل مختمفـــة مــن اإلكمــال لـــدى الســمطات الضـــريبيةإن الربــوط الضــريبية لعمميـــات جميوريــة مصــر العربيـــة الخاصــة بالضــرائب المخت

 .1133ديسمبر  13 إن إلتزام البنك بشأن فرعو في أبو ظبي قد تم اإلتفاق عميو مع السمطات الضريبية حتى .المعنية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

11 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
  3131مارس  13ٌة  فً للفترة المنته

 
  )ٌتٌع(  الضرائب     33

 

 

 02/.0/5.20 11/11/3113 11/13/3113 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    االلتزامات الضرٌبٌة 

 27020 1,137 2,234 السنة / الفترة  الحالٌة 
    ضرٌبة  الدخل وضرائب أخرى

 (566) 177 2, السنة / الفترة السابقة 
    ضرٌبة  الدخل وضرائب أخرى

 ─────── ─────── ─────── 

 2,520 1,161 2,63, 
 ══════ ═══════ ═══════ 

 
 األصول وإللتزامات الضرٌبٌة المؤجلة المعترف بها

 
   

 02/.0/5.20 11/11/3113 11/13/3113 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    عت ال   اعا ٔمٕن اعمؤجطن لىيُان عطت عٓ:اةصُ  َاإل

 032 - 032   لخ     ف َ    اعتُ ٕ  

 53 18 - إستثمارات متوفرة للبٌع 
 ─────── ─────── ─────── 

 032 18 4.0 

 ══════ ═══════ ═══════ 

    

 المعترف بهاالغٌراألصول وإللتزامات الضرٌبٌة المؤجلة 

 
   

 02/.0/5.20 11/11/3113 11/13/3113 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    

 87 (118) - لخ     ف َ    اعتُ ٕ  

 ─────── ─────── ─────── 

 - (118) 87 

 ══════ ═══════ ═══════ 

 
 %(.32 -2332% )32الضرٌبة المؤجلة ٌتم إحتسابها بواقع 
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 )غير المدققة(  ت المالية المرحمية المكثفةإيضاحات حول البيانا
  3131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 

 33 إيداعات خاصة ثانوية   
 
 

11/13/3113 11/11/3113 02/.0/5.20  

  ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً أعف ل نم وٓ

    

 فً ٌناٌر ..,627 11.,71 ..,247
ل السنةإٌداعات مستلمة خال ...237 - ...7,  

─────── ─────── ───────  

627,.. 71,.11 ,07,..  
═══════ ═══════ ═══════  

    

 1139و   1133االيداعات الثانوية الحالية مستحقة الدفع في تواريخ متعددة بين عامي 
 
 

 الغٌر قابلة للتوزٌعاإلحتٌاطات األخرى   31

 
إحتياطي  

اإلستثمارات 
 المتوفرة لمبيع 

ي إعادة إحتياط
 التقييم 

إحتياطي القرض 
 الثانوي 

 المجموع

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع  
     
     

 16.,11 37,611 88.,1 1,171 1131يناير  3في 
 681 - - 681 إستثمارات متوفرة لمبيع  حركة قيودصافي 

    (36) التاثير الضريبي في صافي نتائج االستثمارات المالية المتاحة لمبيع
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 .16,38 37,611 88.,1 1,667  3131مارس  13في 
 ======= ======= ======= ======= 

 ,20756 .24736 07,66 642 3133مارس  13في 
 ======= ======= ======= ======= 
 
 

  ير قابل لمتوزيع لحين بيع أو إستخدام األصول المتعمقة. يمثل اإلحتياطي الفائض من إعادة تقييم األراضي والمباني وىو غ (3)
(. اإلحتياطي متوفر إلعادة تحويمو إلى 31يمثل إحتياطي القرض الثانوي تحويل سنوي مقابل اإليداعات الثانوية الخاصة التي تستحق خالل فترة الخمس سنوات التالية )إيضاح  (1)

  األرباح المحتجزة عند إستحقاق اإليداع الخاص. 
 

 
 االلتزامات االحتمالٌة الطارئة 34  

 02/.0/5.20 11/11/3113 11/13/3113 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    

 4267,52 .137,16 42,7,24 ضمانات

 2070.5 1,168. 637250 اعتمادات مستندٌة

 2407656 .111,18 2427066 التزام غٌر مسحوب على تقدٌم

 ────── ────── ────── 

 66,7340 811,171 6667540 

 ══════ ══════ ══════ 

 

مميـون لاير عمـاني( 1.3  -1131ديسـمبر  13مميـون لاير عمـاني/ 1.3 -1131مـارس  13مميـون لاير عمـاني ) 1.3 مبمـغ االلتزامات االحتمالٌة الطارئةتشمل 
 تتعمق بقروض متعثرة. 
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 )غير المدققة(  المرحمية المكثفة إيضاحات حول البيانات المالية
  3131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 
 الفوائد   تإٌرادا  35

 

 2332مارس  13) 2331مارس  13أشهر المنتهٌة فً  الستة% لفترة  5.33إن األصول التً تحسب لها فوائد قد اكتسبت فائدة بمعدل إجمالً بلغ 
 %(. 5.37 -2332دٌسمبر  %13 / 5.21 –
 

 مصروفات الفوائد    36
 2332دٌسمبر  13% / 3.11 – 2332مارس  13)% 3.92  - 2331مارس  13أشهر المنتهٌة فً  الستةبلغ متوسط إجمالً تكلفة التموٌل لفترة 

–3.98  % .)  
 

 إٌرادات التشغٌل األخرى     31

المنتهٌة فً  أشهر 1 

02/.0/5.20 

ً المنتهٌة ف أشهر 1

13/31/2332 

 ألف لاير عمانً عمانًألف لاير  

   

 343 616 صافً أرباح من عملٌات صرف العملة األجنبٌة

 .,574 18.,3 الرسوم والعموالت

 202 313 صافً أرباح بٌع إستثمارات متاحة للبٌع

 2,2 818 اإلٌرادات من سندات وأخرى 

 630 166 إٌرادات توزٌعات األرباح  

 07,05 3,168 رسوم الخدمات  

 252 71 ت متنوعة  إٌرادا

 ────── ────── 

 .,111 37264 

 ══════ ══════ 

 مصروفات التشغٌل األخرى  38

المنتهٌة فً  أشهر 1 

02/.0/5.20 

ً المنتهٌة ف أشهر 1

13/31/2332 
 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 
   

 1,167 2,222 مصروفات التأسٌس
 8..,3 .,,,5 مصروفات التشغٌل والمصروفات اإلدارٌة

 ────── ────── 
 0,332 1,6.1 
 ══════ ══════ 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
  3131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 

 طراف ذات العالقة ألالمعامالت مع ا 31
 

 معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة 

ل ظروف تجارٌة إعتٌادٌة مع بعض المدراء التنفٌذٌٌن أو المساهمٌن أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات ٌقوم البنك بإجراء معامالت فً ظ
 التً لهم فٌها نفوذ قوي3 إن إجمالً مبالغ األرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة هً كالتالً:

 
 13/11/3131 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
13/31/2332  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجموع  أخرى مساهم رئٌسً المجموع  أخرى  مساهم رئٌسً 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع 
       

 4.7,04 4.7,04 - 71,117 71,117 - القروض والسلفٌات
 227400 227400 - 11,661 11,661 - ودائع العمالء

 .4 - .4 11 - 11 المستحق من البنوك
 047,00 .22722 507230 11,711 11,1.7 87 المستحق للبنوك

 ..572 ..572 - 7,711 7,711 - إٌداعات خاصة ثانوٌة 
خطابات مستندٌة، ضمانات 

 27354 27354 - 1,617 1,617 .3 وأوراق قبول 
تسهٌالت إئتمانٌة متجددة 

 ...7,, - ...7,, 111,.. - 111,.. حسب الطلب 
المخاطر  ضمانات ضد

 ...67 ...67 - 1,163 1,111 676 مستلمة 

 
 

 
 بٌان الدخل المبالغ التالٌة المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:ٌتضمن 

 
 13/11/3131 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

13/31/2332  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجموع  أخرى رئٌسً مساهم المجموع  أخرى  مساهم رئٌسً 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع 
       

 0,2 0,4 2 116 113 8 إٌرادات الفوائد
 6 6 - 6 6 - إٌرادات العمولة 

       
 262 6, 32 163 111 63 مصروفات الفوائد 
 450 0,3 42 187 187 - مصروفات أخرى 
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 )غير المدققة(  ل البيانات المالية المرحمية المكثفةإيضاحات حو
  3131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(   31
 
 

 :تفاصيل مزايا اإلدارة العميا ىي كالتالي
 

     

 
 0/5.20./02 رواتب ومزايا قصيرة األجل أخرى

  ألف لاير عماني
 02/.0/5.25 

  عمانيألف لاير
 

     
  423  786 ثابتو -
  .42  631 غير ثابتو  -

 1,161  0.3  
     

 المساهمون    31
 

% أو أكثر من أسهم البنك، سواء بأسمائهم، أو عن طرٌق حسابات من ٌنوب 33قائمة بمساهمً البنك الذٌن ٌملكون نسبة  2331مارس  13حتى تارٌخ 
 :ا ٌلً كم عنهم، وعدد األسهم التً ٌملكونها

   

   

   

عدد االسهم  
 نسبة التملك % )ألف(

 0400 0367600 البنك التجاري القطري

 ,240 .,26070 مجموعة سهٌل بهوان القابضة ش.م.م.

   

 
 ال شئ(. -2332دٌسمبر  13ال شئ /  -2332مارس  13 ) 2331مارس  13ال ٌوجد لدى البنك مساهمٌن ممتازٌن كما فً 

 

 القطاعًالتحلٌل    33

 نظم البنك الى أربع أقسام تبعا لوحدات العمل عمى النحو التالي:ألغراض اإلدارة ي
 يقوم قسم المصرفية االستيالكية بعروض ائتمانية لالفراد لمتمبة االحتياجات المصرفية اليومية-
ء من الشركات التي تشمل القروض وقبول الودائع والتجارة النالية والعمالت يقوم قسم الخدمات المصرفية لمشركات بتوفير مجموعة متنوعة من النتجات والخدمات لمعمال -

 االجنبية .
 لثروات وعمالء المؤسسات 5يقوم قسم االستثمار بتقديم النتجات االستثمارية مثل ادارة االصول واالستشارات وخدمات الزساطة لمعمالء من االفراد وكذلك من أصحاب ا -
 السوق .ديم مجموعة كاممة من منتجات وخدمات الخزينة بما فييا اسواق المال والعمالت االجنبية لمعمالئيا باالضافة الى ادارة السيولة ومخاطر يقوم قسم الخزانة بتق -
 يقوم قسم الخدمات المصرفية الدولية خدمات مثل اصدار ضمان المخاطر و المشاركة والقروض الخ ......-

 .قدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة اإلسالميةالخدمات المصرفية اإلسالمية ت-
 

عمى أساس  أداء القطاعيتم تقييم قة بتخصيص الموارد وتقييم االداء. ساب نتائج التشغيل لمقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعمتقوم االدارة بح
 يتم إدارتياتكبدىا الميام المركزية تالتكاليف التي  .المالية القوائمفي  يةبطريقة مختمفة عن الربح أو الخسارة التشغيمقاس تفي بعض النواحي  ية التيالربح أو الخسارة التشغيم

 .لقطاعات التشغيل وال تخصصعمى أساس مجموعة 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
  3131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

  
 )ٌتبع( التحلٌل القطاعً   33

 
 -التحميل القطاعي حسب التالي :

 
االشهرالمنتهية  1

13/11/3131 

 

قسم المصرفية 
 الستهالكية

قسم الخدمات 
 المصرفية

قسم الخدمات المصرفية  قسم الخزانة قسم االستثمار
 الدولية

 المجموع لصيرفة اإلسالميةا

        
 الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني نيالف لاير عما الف لاير عماني 
        

 547422 22 27023 27260 30, 37225 257205 ايرادات التشغيل
 ════ ═════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 37236 (220) (27523) 66, 624 67022 675,5 االرباح
 ════ ═════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 13.,11.,3 11,316 788,111 86.,116 31,161 61.,1,116 .1.,678 مجموع االصول
 ════ ═════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
        
االشير المنتيية  9

13/11/1131 
قسم المصرفية 

 الستيالكية
قسم الخدمات 

 المصرفية
قسم الخدمات المصرفية  قسم الخزانة تثمارقسم االس

 الدولية
 المجموع المصرفية االسالمية

        
 الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني 
        

 547,42 - 27006 27005 3,6 ,733, 207524 ايرادات التشغيل
 ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 07650 - (,2745) 27543 (206) 67264 7304, االرباح
 ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 570,270.6 - 4257,24 057353 2,7,64 0027502 3257662 مجموع االصول
═════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  
 

 -: القيمة العادلة لألدوات المالية 33
 

ونتيجة لذلك، يتم الوصول إلى القيمة العادلة لمقروض المنتظمة باستخدام  .حتى تاريخ استحقاقيا الممنوحة إلى العمالء والسمفيات ينوي البنك االحتفاظ بالقروض
 .المشابية واالستحقاقات ي تساوي األسعار السوقية السائدة لمفوائد عمى القروض ذات الشروطتحميل التدفقات النقدية المخصومة المبنية عمى أساس نسبة الخصم الت

  .ال تختمف جوىريًا عن القيمة الدفترية في كال التاريخين  1131ديسمبر  13و  1131مارس  13يعتقد البنك أن القيمة العادلة لألدوات المالية كما في
 

 لألدوات الماليةالقيمة العادلة 
 عن القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق أسموب التقييم: اإلفصاحالتسمسل اليرمي التالي لتحديد  البنك ستخدمي

 
 ؛ةشابيماللتزامات في األسواق النشطة لألصول أو اإل المدرجة : األسعار )غير المعدلة( 3المستوى 
 ؛يمكن مالحظتيا ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر ةمسجمالعمى القيمة العادلة  : تقنيات أخرى لجميع المدخالت التي ليا تأثير كبير 1المستوى 
 .يمكن مالحظتيا التي ات السوققائمة: التقنيات التي تستخدم المدخالت التي ليا تأثير كبير عمى القيمة العادلة المسجمة التي ال تستند إلى  1المستوى 
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 )غير المدققة(  مية المكثفةإيضاحات حول البيانات المالية المرح

  3131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 
  

 -: )يتبع( القيمة العادلة لألدوات المالية 33
 

 يبين الجدول التالي تحميل األدوات المالية المسجمة بالقيمة العادلة حسب القيمة العادلة اليرمي:    
 
 

 المجموع 1المستوى  3المستوى  3المستوى  
 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 3133ديسمبر  13
     

          الموجودات المالية
     إستثمارات متوفرة لمبيع:
 713138 - - 713138 سندات التنمية الحكومية

 13713 - - 13713 أسيم مدرجة 
 333371 - 333371 - أسيم غير مدرجة أخرى

 3313017 - 333371 113331 المجموع
     

     ات المالية المشتقة:األدو 
 833131 - 833131 - عقود شراء 

 833131 - 833131 - عقود بيع
 3933317 - 3933317 - مقايضات أسعار الفائدة

 013700 - 013700 - خيارات العممة
 013110 - 013110 - تحوطات السمع

 0393313 - 0393313 -  المجموع
     

 9393031 - 0303013 113331 مجموع الموجودات المالية 
 ─────── ─────── ────── ────── 

 3785956 - 1785915 3115113  3133ديسمبر  13كما في مجموع الموجودات المالية 
 ─────── ─────── ────── ────── 

 
ات المالية المستثمر فييا، فيما يتعمق السندات السيادية وأسعار وتقدر قيمة أسيم غير المتداولة األخرى عمى أساس المعمومات المقدمة من قبل مديري الصناديق، والمعموم

.الشراء الحالية. وتقدر قيمة األدوات المالية المشتقة بناء عمى تقييم الطرف المقابل، ومعدالت األمام ونقمت ومنحنيات العائد  
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      إٌضاحات حول البٌانات المالٌة المكثفة )غٌر المدققة(
  3131مارس  13منتهٌة فً للفترة ال    

 
 المشتقات المالٌة   31
3131مارس  13  القٌمـــة االعتبــارٌة وفقــا لشــروط االستحقــــق    

أشهر 1خالل  إجمالً القٌمة االعتبارٌة القٌمة العادلة السالبة القٌمة العادلة الموجبة  شهر 33أشهر إلى  1من    أكثرمن سنة 

     ) 31إٌضاح(  8)إٌضاح( 
 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً المشتقات المالٌة

 2037603 227402 57252 2257203 (3,036) 37036 عقود مقاٌضات أسعار الفائدة

 - 4,.5.7 2.7040 27.50, (06) .0 عقود شراء عمالت أجنبٌة آجلة

 - 207,42 227535 27.50, (,2) 404 أجنبٌة آجلة عقود بٌع عمالت

 - 0.7020 0.7222 6.7364 (302) 302 خٌارات العملة 

 - 057006 5,7603 6.7.04 (5.6) 5.6 تحوطات السلع 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 2037603 2207020 26576.2 42275.5 (..076) 07022 المجموع

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

       

 
 القٌمـــة االعتبــارٌة وفقــا لشــروط االستحقــــق    2332مارس  13

 أكثرمن سنة شهر 32أشهر إلى  1من  أشهر 1خالل  إجمالً القٌمة االعتبارٌة القٌمة العادلة السالبة القٌمة العادلة الموجبة 

 ( 9إٌضاح  )  ( 33إٌضاح  )     

تقات المالٌةالمش  ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

 181,.11 6,188 1,311 118,113 (6,187) 6,187 عقود مقاٌضات أسعار الفائدة

 - 6,811 76,876 86,381 (163) .7 عقود شراء عمالت أجنبٌة آجلة

 - 6,766 76,881 86,381 (61) 313 آجلةعقود بٌع عمالت أجنبٌة 

 - - 63 63 - - الحد األعلى ألسعار الفائدة

 - 666,.1 71,131 66,337 (.66) .66 خٌارات العملة 

 - 11,668 18,116 11,131 (.31) .31 تحوطات السلع 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 181,.11 6,171. 166,161 111,367 (6,661) 6,676 المجموع

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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      إٌضاحات حول البٌانات المالٌة المكثفة )غٌر المدققة(
  3133سبتمبر 11للفترة المنتهٌة فً 

 
  )ٌتبع( المشتقات المالٌة   31

 
3133دٌسمبر  13         روط االستحقــــقالقٌمـــة االعتبــارٌة وفقــا لشــ    

 القٌمة العادلة الموجبة 
( 6عٔا ا  ) 

 القٌمة العادلة السالبة
( 11عٔا ا  ) 

أشهر 1خالل  إجمالً القٌمة االعتبارٌة شهر 32أشهر إلى  1من    أكثرمن سنة  

  عمانًألف لاير ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً المشتقات المالٌة 
 

 2567620 67.02 47,65 20375,6 (20,,0) 07,20 عقود مقايضات أسعار الفائدة
 - 2,7042 437,26 ,66762 (062) 64 عقود شراء عمالت أجنبية آجمة
 - 3..237 437640 ,66762 (.,2) .,0 عقود بيع عمالت أجنبية آجمة

 - .25750 007520 427430 (052) 052 خيارات العممة 
 - 5.7232 .0.703 227262 (223) 223 ات السمع تحوط

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 227.,. (22726,) 0637504 266706. ,27562 2567620 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

       

       
 
 

 
 
 
   
 

 

 


