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  1133مارس  13 -تقرير رئيس مجمس اإلدارة

 المساهمون  األعزاء 

صالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجمس إدارة البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.، يسرني أن أقدم لكم أ
 . 1133مارس  13البيانات المالية غير المدققة لمبنك لمثالثة أشير المنتيية في 

من المتوقع أن تسفر خطط اإلنفاق الحكومية ليذا العام عن نشوء فرص لألعمال واستقرار معقول ألحوال السوق 
 في البالد بصورة عامة. 

 األداء التشغيمي 

مميون لاير لفترة الثالثة أشير المنتيية في  7,7% لتبمغ  38لقد نمت األرباح الصافية لمبنك بعد الضريبة بنسبة 
 مميون لاير.  6,6والبالغة  1131مقارنة باألرباح المحققة خالل نفس الفترة من العام  1133مارس  13

مميون لاير كما في الربع  39,9من  1133مميون لاير في عام  13,1% إلى 6نمت إيرادات التشغيل بنسبة 
 31,1ض بصورة ىامشية إلى . وعمى الرغم من أن صافي إيرادات الفائدة قد انخف1131مارس  13المنتيي في 

مميون لاير بسبب ارتفاع  7,6مميون لاير إلى  3,1مميون لاير، فإن الدخل المحقق من غير الفوائد قد نمى بمبمغ 
 . 1131مميون لاير بالمقارنة مع نتائج الربع األول من عام  1,9دخل االستثمار، والذي زاد بمبمغ 

بسبب  1131مميون بالمقارنة مع النسبة المحققة في عام  31,4% إلى 36زادت مصروفات التشغيل بنسبة 
 الزيادة في تكاليف الرواتب وغيرىا من مصروفات التشغيل. 

مميون أقل من  1,1مميون لاير، بمعدل  3,7بمغ صافي خسائر االضمحالل خالل الربع األول من ىذا العام 
صورة أساسية إلى ازدياد المبالغ التي تم استرجاعيا ، ويرجع ذلك ب1131القيمة المحققة في نفس الفترة من العام 

 13% كما في 1,1من  1133% كما في مارس 1,71من الديون المتعثرة. انخفضت نسبة الديون المتعثرة إلى 
% كما في نياية مارس 344في الوقت الذي ازدادت فيو نسبة التغطية بالمخصصات إلى  1131ديسمبر 
1133 . 
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بميون لاير كما في  3,16بميون لاير من  3,43% إلى 4الثالثة أشير، نمى إجمالي السمفيات بنسبة خالل فترة 
مميون لاير حيث نمى إجمالي ودائع  17. زادت قيمة الودائع المنخفضة التكمفة بالبنك بمبمغ 1131ديسمبر  13

 . 1133بميون لاير في نياية الربع األول من العام  3,16العمالء إلى 

 المال  رأس

ديسمبر  13مقارنة مع النسبة المحققة في  1133مارس  13% كما في 34,7بمغ معدل كفاية رأس المال 
%. سيستمر البنك في إدارة وضع رأس مالو بحذر وبمعدل يزيد بكثير عن الحد األدنى 31,1والبالغة  1131

 %. 31المطموب من قبل البنك المركزي العماني، والبالغ 

 كر وتقديرش

عمالئنا ومساىمينا الكرام عمى دعميم  ابة عن أعضاء مجمس اإلدارة، يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلىين
 المستمر لمبنك. 

تقدم بالشكر إلى أصحاب المعالي الوزراء الموقرين والمسئولين بيذه الوزارات لتوجيياتيم المستمرة وتشجيعيم  نما ك
والبنك المركزي العماني، والييئة العامة لسوق المال لتوجيياتيم الحكيمة الشكر كل من وزارة المالية، بلنا. ونخص 

 ومساندتيم لمجيوداتنا. 

 كما نشكر إدارة البنك و موظفيو لتفانييم والتزاميم بالعمل.

في الختام، يشرفنا أن نتوجو بجزيل الشكر لممقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السمطان قابوس بن و 
 يياتو الحكيمة التي نستنير بيا عمى طريق التقدم والنجاح. جم، لقيادتو المميمة والرشيدة وتو سعيد المعظ

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو و 

 

 عمر حسين الفردان
 رئيس مجمس اإلدارة
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 ملخص النتائج:
 

 أشهر المنتهٌة فً   3 أشهر المنتهٌة فً   1 
 33/33/0333 13/11/1133 نً ما لم ترد بغٌر ذلك()كل األرقام باأللف لاير عما

   
   

  1134,11,1         114141431        صافً القروض والسلفٌات
     

  113121413         1,,113551        ودائع العمالء
     

  4,1141              ,5,1,1             األصول األخرى
     

  131614              131341             دصافً اٌرادات الفوائ
     

  61,21                41,31               صافً الربح قبل الضرائب
     

  2,25,                ,2,2,               العائد األساسً للسهم الواحد على أساس سنوي  )باللاير العمانً(
     

  2226,                2236,               )باللاير العمانً( صافً األصول للسهم الواحد 
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 فة)غير المدققة(المرحمية المكث الميزانية العمومية
 1133مارس  13كما فً 

 
 

    
 مدققة

  13/11/1133 33/33/0333 33/30/0333 
  عمانًألف لاير ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً إٌضاح 

     األصول
   ,221153       2,31152 561,591 3 البنوك المركزٌةواألرصدة لدى  النقدٌة

 441155       1,11142 556,951 4  صافً المستحق من البنوك وإٌداعات أخرى فً أسواق المال 
   113631362 1134,11,1 5,151,4,5 5 صافً القروض والسلفٌات

 - ,11131 - 6 قٌمة العادلة خالل قائمة الدخل األصول المالٌة بال
 631133 2,13,4 99,966 7 االستثماراث المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة

 221353 ,,2112 16,,,, 8 الممتلكات والمعدات 
 1 , 59 30 أصول الضرٌبة المؤجلة

 441355 4,1141 16,696 9 األصول األخرى
  ────── ──────  ──────  

 4,,,1,4,4   ,1144,111 5,494,111  الً األصول إجم
  ═══════ ═══════ ═══════ 
     

     االلتزامات
 1321345 14,1141 ,594,69   وإٌداعات أخرى من أسواق المال المستحق للبنوك 

 ,,1132414 113121413 11,669,,5 33 ودائع العمالء
 411,44 5,1,14 19,9,5 33 االلتزامات األخرى

 41115 21366 5,611 30 الضرائب
  ────── ────── ──────  

 115,414,4   1161511,4 9,1,,5,14  إجمالً االلتزامات
  ────── ────── ────── 
     

     األموال الثانوٌة
  ,,3,16         ,,3,16 6,966, 33 إٌداعات خاصة ثانوٌة

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

     

  ,,1,411        ,,1,411        564,566        رأس المال

  341465          341465          1,191,          إحتٌاطً عالوة إصدار أسهم

 35,3,2          321615         ,6,,1,          اإلحتٌاطً القانونً

  ,4141            ,4,41            1,156           14 اإلحتٌاطً العام
 14,144            41,44           ,91,,5           اإلحتٌاطات األخرى الغٌر قابلة للتوزٌع

 16,215             -                   -  التوزٌعات النقدٌة المقترحة 

 52,411            561324        55,,96  األرباح المحتجزة
  ────── ────── ────── 

 ,265,41          2441,15 6,,,11,        إجمالً حقوق المساهمٌن
  ────── ────── ────── 

  4,,114,41   ,1144,111 5,494,111  لمساهمٌن ا إجمالً االلتزامات، وحقوق
  

═══════ ═══════ ═══════ 
     

 
 

 

  
  

 
ءاً من البٌانات المالٌة المرحلٌة المكثفة.جز 03إلى  3تشكل اإلٌضاحات التوضٌحٌة المرفقة من   
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 ()غير المدقق فبيان الدخل المرحمي المكث
 1133مارس  13للفترة المنتهٌة فً 

 مارس 13ثالثة أشهر المنتهية في                                                                                  
  

 1131 1133 إٌضاح 

 ألف لاير عمانً لاير عمانً ألف  

    

 231154  19,,,,            36 إٌرادات الفوائد

 (,1,1,4) (4,691)            37 مصروفات الفوائد

  ───── ───── 

 131614 45,,,5  صافً إٌرادات الفوائد

 611,2 9,919 38 إٌرادات التشغٌل األخرى

  ───── ───── 

 ,1,141 5,6,9,  إٌرادات التشغٌل

  ───── ───── 

    مصروفات التشغٌل

 (51246) (,9,69)             تكالٌف الموظفٌن

 (21,41) (,4,,,)            39 مصروفات التشغٌل األخرى

 (141) (,61)               8 االستهالك 

  ───── ───── 

  (56,,69) (41,14) 

  ───── ───── 

 1,14,6 56,9,6  لمخصصات واإلستردادات والضرائب الربح من العملٌات قبل ا

  ───── ───── 

    

 (51323) (15,,9) 5 قروض العمالء –مصارٌف خسائر اإلئتمان 

 6,1 ,1,91 5 المبالغ  المستردة / المفرج عنها من مخصص خسائر اإلئتمان

 164 5,611  المبالغ المستردة من القروض المعدومة 

 (1,1) (16,)  المتاحة للبٌع ٌمة اإلستثماراتمخصص إنخفاض فً ق

  ───── ───── 

 (31,15) (,5,96)  مجموع مخصص الخسائر  

  ───── ───── 

    

 61,21 4,6,9  األرباح قبل الضرائب

    
 (11,) (5,569) 30 الضرٌبة

  ───── ───── 

 9,199 9,916  صافً ربح الفترة
  ═════ ═════ 

    اخرى ايرادات شاممة

 (123) (651,,)  صافي حركة قيود اإلستثمارات المتوفرة لمبيع

 144 -  صافي حركة قيود تحوط التدفق النقدي

 ,1 6  التأثٌر الضرٌبً لصافً نتلئج اإلستثمارات المتوفرة للبٌع

  ----------- ----------- 
 ,4 (661,,)  للفترة اٌرادات شاملة اخرى

  ----------- -----------  
 61656 51135  مجموع االٌرادات الشاملة االخرى

  ---------- ---------- 
 

 

 

   العائد األساسً السنوي المخفض للسهم الواحد

  
 

,2,2, 

 
 

,2,25 

  ═════ ═════ 

 
.المكثفة جزءاً من البٌانات المالٌة المرحلٌة 03إلى 3تشكل اإلٌضاحات التوضٌحٌة المرفقة من   
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 )غير المدققة( التدفقات النقدية المرحمية المكثفةبيان 
 1133مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

  
 إٌضاح

أشهر المنتهٌة فً   1

13/11/1133 

أشهر المنتهٌة فً   3 

33/33/0333 
 ألف لاير عمانً  ألف لاير عمانً  

     األنشطة التشغٌلٌة
 629,6            739,8            الضرٌبة للفترة الربح قبل

     التعدٌالت للبنود التالٌة : 

  747                ,95              8 اإلستهالك
  ,,25,             7,8            )صافً( مخصص خسائر اإلئتمان واألخرى 

  607                949               خسائر إنخفاض قٌمة اإلستثمارات المتوفره للبٌع 
 -  (46)  ً )أرباح( بٌع معدات صاف

 (,84)             (95,)            38 أرباح بٌع اسثمارات 
 (684)             (135,1)             إٌرادات اإلستثمارات  

 92875            4,,93            أرباح التشغٌل قبل التغٌرات فً األصول واإللتزامات التشغٌلٌه 

      

  652504          4,8         ستحق من البنوك وإٌداعات أخرى فً أسواق المال الم
 (52480,)       -   وإٌداعات أخرى من أسواق المال المستحق للبنوك 

 (626,6,)       (6,,593)       القروض والسلفٌات إلى العمالء
  74                   -  راصول مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل حساب األرباح و الخسائ

 (652045)       (143894)       األصول األخرى 
  66,2605      39,8,,     ودائع العمالء 

  ,65287          935,8         اإللتزامات األخرى

 902,75  (183745)   العملٌات  المستخدمة فًالنقدٌة 
 (,8205)         (,,34,)         الضرائب المدفوعه

 72,67,  (913947)  صافً النقدٌة المستخدمة فً االنشطة التشغٌلٌة

      

      

     األنشطة اإلستثمارٌة 

 (8,,)             (937,1)             شراء ا ستثمارات المحتفظ بها ألغراض غٌر المتاجرة
  ,6200             43446            المتحصل من بٌع استثمارات محتفظ بها ألغراض غٌر المتاجرة

 (92,76)         (9,9)        8 شراء الممتلكات والمعدات
    -                       1,9                المتحصل من بٌع الممتلكات والمعدات

 (,)                  99                  فروقات تحوٌل العملة األجنبٌٌة لإلستثمار والممتكات والمعدات والضرٌبة 
  57,                ,5,               الفوائد المستلمة من سندات التنمٌة الحكومٌة 

  877                13187              38 توزٌعات األرباح المستلمة من األوراق المالٌة

 (72,59)  (436,9)  صافً النقدٌة )المستخدمة فً( من االنشطة اإلستثمارٌة

      

     األنشطة التموٌلٌة

 (,6,297)       (163915)       توزٌعات األرباح المدفوعة
  82000             -           33 المتحصل من القروض الثانوٌة 

 (,6,297)       (163915)       صافً النقدٌة )المستخدمة فً(  األنشطة التموٌلٌة

     

         (493,95)          693,76  
     النقص فً النقد و ما فً حكم النقد 

      9773748       98,3511  

 93798,,      9463859  النقد و ما فً حكم النقد فً بداٌة الفترة

     النقد و ما فً حكم النقد  فً نهاٌة الفترة

     

     

  ,,9,24,       1943665      الممثلة فً:
  472409          593,78         (3ة )أٌضاح ك المركزٌوواألرصدة لدى البن النقدٌة

 8892,97      9463859  صافً الودائع واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالٌة األخرى

     

     
     
     

 

 المرحلٌة المكثفة.جزءاً من البٌانات المالٌة  03إلى 3تشكل اإلٌضاحات التوضٌحٌة المرفقة من 



 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1 

 

 بٌان التغٌرات فً حقوق المساهمٌن المرحلً المكثف  
)غٌر المدقق(    0333مارس   33للفترة المنتهٌة فً   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  الثانوٌة على أساس سنوي األموالإحتٌاطً القانونً و الحتٌاطًاتحوٌالت إلى تتم ال*   
   

جزءاً من البٌانات المالٌة المرحلٌة المكثفة 03إلى  3تشكل اإلٌضاحات التوضٌحٌة المرفقة من   

 

 

 

 رأس

 المال

عالوة  ًاحتٌاط

 اصدار االسهم

االحتٌاطً 

* القانونً  

االحتٌاطً غٌر  االحتٌاطً العام

 *القابل للتوزٌع

التوزٌعات النقدٌة 

 المقترحة

باح المحتجزةاألر  المجموع 

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

         

0333ٌناٌر   3الرصٌد كما فً    564,566 ,1,191 ,,,991 1,156 4,664 5,,69, 16,91, ,16,,65 

 9,919 61516 - 46 - - - - مجموع اإلٌرادات الشاملة خالل الفترة 

ألرباح النقدٌة خالل الفترة توزٌعات ا  - - - - - (5,,69,) - (5,,69,) 

1131مارس  13الرصٌد كما فً   564,566 ,1,191 ,,,991 1,156 4,644 - 19,,,4 ,11,691 

         

0333أبرٌل  3الرصٌد كما فً   564,566 ,1,191 ,,,991 1,156 4,644 - 561324 ,11,691 

الفترةمجموع اإلٌرادات الشاملة خالل   - - - - 5,516 - 2,15,5 ,5,9,1 

 - (1,1,6) - 1,1,6 - - - - محول إلحتٌاطً األموال الثانوٌة

 - (959,,) - - - 959,, - - محول لإلحتٌاطً القانونً

 - (51,,59) 51,,59 - - - - - محول للتوزٌعات النقدٌة المقترحة

1131دٌسمبر  13الرصٌد كما فً   564,566  ,1,191  ,1,,6, 1,156  51,914 59,,51 1,,195 ,91,456 
         

0333ٌناٌر  3 الرصٌد كما فً  564,566  ,1,191  ,1,,6, 1,156  51,914 59,,51 1,,195 ,91,456 
 1,9,1 ,1114 - (661,,) - - - - مجموع اإلٌرادات الشاملة خالل الفترة

ةتوزٌعات األرباح النقدٌة خالل الفتر  - - - - - (59,,51) - (59,,51) 

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

1133 مارس 13الرصٌد كما فً   564,566  ,1,191  ,1,,6, 1,156  5,,91, - 96,,55 ,11,,,6 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )غير المدققة(  فةحول البيانات المالية المرحمية المكث إيضاحات
  1133مارس 13للفترة المنتهٌة  فً 

 

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

جميورية مصر العربية. يمارس البنك أعمالو بترخيص من البنك الشركات واألفراد في سمطنة عمان ولو فروع بكل من دولة اإلمارات العربية المتحدة و 
، روي، رمز بريدي 713صندوق بريد  ىوُمسجل الالمركزي العماني، وىو عضو في نظام تأمين الودائع المصرفية لدى البنك المركزي العماني. عنوان البنك 

  ، مسقط، سمطنة عمان.331
  
 .)موظف 3,116 -1131ديسمبر  13و ظفمو  3,131  – 1131مارس  13 ( 1133مارس  13ظف كما في مو  3,196 يعمل لدى البنك 

 

  
 الهامةالسياسات المحاسبية     ,

   

التي  ، والمتعمق بالتقارير المالية المرحمية. تتفق السياسات المحاسبية14لمبنك وفقا لممعيار المحاسبي الدولي رقم  المكثفةلقد تم إعداد البيانات المالية المرحمية 
فةاستخدمت في إعداد البيانات المالية المرحمية  ث ك م  . 1131ديسمبر  13مع تمك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية السنوية لمسنة المنتيية في  ال

فةال تحتوي البيانات المالية المرحمية  ث ك م ي يتم إعدادىا وفقا لمعايير التقارير عمى كافة المعمومات واإلفصاحات المطموبة لمبيانات المالية الكاممة الت ال
مؤشرا لمنتائج التي يمكن  1133مارس  13المنتيية في  الثالثةالمالية الدولية. باإلضافة إلى ذلك، فإنو ليس من الضرورة أن تكون النتائج المحققة لألشير 

 . 1133ديسمبر  13توقعيا لمسنة المالية المنتيية في 

فةية المرحمية لقد تم إعداد البيانات المال 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: 

  اللاير العماني    سمطنة عمان 

  الدرىم اإلماراتي                اإلمارات العربية المتحدة 

 الدوالر األمريكي   لعربية جميورية مصر ا 

بالقيمة  قياسي و التكمفة التاريخية، والذي تم تعديمو ليشمل إعادة تقييم الممكيات العقارية الخالصة لألراضي والمبان لمبدألقد تم إعداد البيانات المالية وفقا 
 .قيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واإلستثمارات المتوفرة لمبيعالمشتقة واإلستثمارات المصنفة كموجودات مالية مدرجة بالاألدوات المالية  العادلة،
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, 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 1133مارس  13فً للفترة المنتهٌة  

 

 ةالنقدٌة واألرصدة لدى البنوك المركزٌ    1
 

 13/11/1133 33/33/0333 33/30/0333 
 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ف لاير عمانًأل 
    

 351,15 ,22132 251,24 النقدية
 21321 21444 21254 خزينة لدى البنوك المركزية سندات

 ,,,451 ,,,1251 ,,,551 إيداع لدى البنوك المركزية شيادات
 1441643 1421111 ,112131 صافي األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية

 ─────── ─────── ─────── 

 ,2211,3 2,21444 1,41665 النقد وما في حكم النقد 
 - 164 - تأمين الودائع لدى البنك المركزي العماني نظام
 ,,5 ,,5 ,,5 رأس المال لدى البنك المركزي العماني وديعة

 ─────── ─────── ────── 

 ,221153 2,31152 1,51165 االرصدة لدى البنوك المركزية   
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

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

  

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

 33/33/0333 33/33/0333 33/30/0333 

 ألف لاير عماني انيألف لاير عم ألف لاير عمانً 
    

 ,19,,, 91,,1, 94,,5, القروض والسمفيات لمبنوك 
 19,416 95,155 96,,46 إيداعات لدى البنوك 
 ,,56,1 65,,4 9,199 أرصده تحت الطمب 

 ───────  —————   —————  
 66,911 551,549 61,,559  المستحق من البنوك وإٌداعات أخرى فً أسواق المال 

 (,,9,1) (9,699) (,,9,1) مخصص خسائر القروض )أنظر االٌضاحات فً االسفل( ناقصا:
 (94) (96) (94) الفوائد المحفوضهناقصا: 

 ─────── ───────  —————  
    

 41,511 ,569,51 556,951 صافً المستحق من البنوك وإٌداعات أخرى فً أسواق المال
 ═══════ ═══════ ══════ 
    

 %  .311مميون لاير عماني وقد قام البنك بتسجيل مخصص بنسبة  6.6مستحق من البنوك بمبمغ تعرض البنك لمخاطر محدودة  13/1/1133ريخ كما في تا
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1, 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 1133مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 مالء )صافً(للعالقروض والسلفٌات   5
 

 33/33/0333 33/33/0333 33/30/0333 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عمانً 
    

 1211,46 1541,43 944,6,1 قروض الشركات
 6451,41 6331643 911,666 القروض الشخصٌة

 5,1316 621111 15,915 حسابات السحب على المكشوف
 ────── ────── ────── 

 ,11432136 1145,14,3 5,141,991 لقروض والسلفٌاتإجمالً ا

بدل خسائر االئتمان: ناقصاً   (96,411) (1,11,2) (6,1,,1) 
 ────── ────── ────── 

 113631362 1134,11,1 5,151,4,5 صافً القروض والسلفٌات
 ══════ ══════ ══════ 

 -1131مارس  13) 1133مارس  13 عماني مستحق من أطراف ذات عالقة في لاير مميون 13.77 رهيتضمن إجمالي القروض والسمفيات مبمغ وقد
 مميون لاير عماني(. 18.71 -1131ديسمبر  13مميون لاير عماني /  11.73

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

 
 لقروضمخصص خسائر ا

شيرا المنتيية 31  
13/31/1131  

المنتيية  يرأش 1
13/11/1131  

المنتهية  هرأش 1
13/11/1133  

 

 ألف لاير عماني
 

 ألف لاير عماني
 

  ألف لاير عماني

  في بداية السنة الرصيد 511464 19,145 19,145

 السنةخالل  المخصص 11251 ,,,,1 51,445

 إلييا/ المستردة خالل السنة الحاجة انتفت (41516) (911) (661,,)

 خالل السنة شطوبالم (11424) (144,,) (55,161)

 فروقات تحويل العممة األجنبية  (164) (46) (156)
─────── ─────── ───────  

 في نياية السنة  الرصيد 5412,1 ,16,14 19,191

 ═══════  ═══════  ═══════  
شيرا المنتيية 31   

13/31/1131  

ر المنتيية أشي 1
13/11/1131  

أشهر المنتهية  1
13/11/1133  المجنبةالفوائد  

 ألف لاير عماني
 

 ألف لاير عماني
 

 ألف لاير عماني
  

    

  في بداية السنة الرصيد ,55,11 56,1,6 56,1,6

  خالل السنة المجنبة 964 5,696 411,,

 سنةالحاجة إلييا/ المستردة خالل ال انتفت (9,,) (9,) (15,)

 الى ايراد الفائدة الحاجة إلييا/ المستردة خالل السنة انتفت (9,) (,,,) (969)

 خالل السنة شطوبالم (1,9) (6,,) (5,441)

 فروقات تحويل العممة األجنبية  (,) - (9)
─────── ─────── ───────  

 في نياية السنة  الرصيد 55,9,9 55,5,6 ,55,11

═══════ ═══════  ═══════  

 

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

 

 0333 مارس 33عمانً ) ملٌون لاير 50.0والسلف التً ال مصلحة أو فٌه مصلحة المتراكمة خصصت مبلغ  على القروض 0333مارس  33اعتبارا من 
 .لاير عمانً(ملٌون   63.3- 0333دٌسمبر  33لاير عمانً و  ملٌون 73.9 –
 

 



 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

11 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 1133مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 

 

  األصول المالٌة بالقٌمة العادلة خالل الدخل  - 6
 33/33/0333 33/33/0333 33/30/0333 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني لف لاير عمانًأ 
    

 - 111235 - الحكىميت العمانيت  سنداث التنميت
 - 15 - (OTCالحكىميت العمانيت ) سنداث التنميت

 ───── ───── ───── 

 - 11131, - 

 ═════ ═════ ═════ 

 
 اإلستثماراث غير المتداولت -1

 صفر(2 – 2,11ديسمبر  31صفر /  –0333مارس  33)   0333مارس  33شقيقت او تابعت كما في لم تكن للبنك استثماراث في شركاث 

 
 

 )أ( االستثمارات المتاحة للبٌع 
 

القٌمة الدفترٌة  

 العادلة

القٌمة الدفترٌة  التكلفة
 العادلة

القٌمة الدفترٌة  التكلفة
 العادلة

 التكلفة

 13/11/1133 13/11/1133 13/11/1131 33/33/0333 33/30/0333 33/30/0333 
 ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع 

       عمان -االستثمارات المدرجة 

       

 ,,1 145 254 244 6,6,, ,64,, قطاع البنوك واالستثمار

 11163 11123 ,55 ,44 696,, ,,9,, قطاع الصناعة

 411,6 4,,11 111,1 ,,612 56,4,9 6,651 قطاع الخدمات

 6,,441 6,,441 ,,,1,1 ,,,1,1 11,969 ,11,16 سندات التنمٌة الحكومٌة

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

 16,,5, 96,1,, 161,55 14152, 541,,2 541155 

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

       أجنبٌة -االستثمارات المدرجة 

 11363 11422 - 2,4 - - ستثمارقطاع البنوك واال

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 - - 2,4 - 11422 11363 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

       

       االستثمارات غٌر المدرجة 

       

 61636 11643 61631 115,4 9,,,9 5,,,9 قطاع البنوك واالستثمار
 66 66 66 66 99 99 قطاع الخدمات

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

 9,,69 9,,6, 1166, 616,1 111,, 611,2 

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

مجموع االستثمارات المتاحة 

 للبٌع

 
99,966 

 
99,9,1 

 
24141, 

 
251211 

 
631133 

 
62142, 

 ══════ ═════ ═════ ═════ ══════ ═════ 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 1133مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 
 )ٌتبع(  االستثمارات غٌر المتداولة      1
 

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق  ب( 

القٌمة الدفترٌة  

 العادلة

القٌمة الدفترٌة  التكلفة

 العادلة

القٌمة الدفترٌة  التكلفة

 العادلة

 التكلفة

 13/11/1133 13/11/1133 33/33/0333 33/33/0333 33/30/0333 33/30/0333 

 ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع 

       

       

 - - 41515 41515 - -  أخرى  سندات

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 

 41515 41515 - - ستثمارات المحتفظ بها إجمالً اال
 

- 
 

- 
 

غراض غٌر االستثمارات ال اجمالً

 المتاجرة

═════ 

 

6616,, 

═════ 

 

611135 

═════ 

 

2,13,4 

═════ 

 

2,11,2 

═════ 

 

631133 

═════ 

 

62142, 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 
 تفاصٌل االستثمارات الجوهرٌة

 
 0333مارس  33كما فً  للبنك للمحفظة االستثمارٌة / القٌمة العادلة% من القٌمة الدفترٌة33اصٌل االستثمارات التً تزٌد عن فٌما ٌلً نورد تف

 

القٌمة العادلة  االمتالك  1133مارس  13

 /القٌمة الدفترٌة

 التكلفة

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً % 

    

 4416,1 4415,3 99.61 سندات التنمٌة الحكومٌة

 ═════ ═══════ ══════ 

    
 

     1131مارس  13

    

    

 56,666 56,666 ,,.16 سندات التنمٌة الحكومٌة
 1,666 61,,9 1.16, صندوق التوازن لإلستثمار

 ════ ═════ ═════ 

 

     1131دٌسمبر  13

    

 6,,441 6,,441 6,245 سندات التنمٌة الحكومٌة

 ,,,51 61365 1,2,4 ستثمارصندوق التوازن لإل

  ═════ ═════ ═════ 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة

 1133مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 
 
 الممتلكات والمعدات  8

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:

خصم  بعد 0333ٌناٌر  3الرصٌد فً 
 االستهالك المتراكم

 
315,31 

 
1,711 

 
1,311 

 
11,111 

  919  789  99  13 إضافات
 - (116)  111  13 المحول 

 (16)  - (11) (1) محذوفال
 (31)  - (1) (33) فروقات تحوٌل العملة األجنبٌة

 (911)  - (133) (111) االستهالك
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

خصم  بعد1133مارس 13الرصٌد فً 

 11,141 1,681 1,419 315141 االستهالك المتراكم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 49,111  1,681  13,116  1,5141 بالتكلفة / التقٌٌم  
 (16,991)  - (31,797) (335341) االستهالك المتراكم  
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  11,141  1,681  1,419  315141 0333مارس  33صافً القٌمة الدفترٌة فً 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 13,191 1,168 4,818 315311 0333مارس  33ٌمة الدفترٌة فً القصافً 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 11,111 1,311 1,711 315,31 0333دٌسمبر  33القٌمة الدفترٌة فً صافً 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )غير المدققة(  مية المكثفةإيضاحات حول البيانات المالية المرح
 1131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 
 األصول األخرى     9

 ,5/6,/,655 31/,3/2,1, 31/12/2,1, 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    

  41,35             11116              1,,,4            فوائد مستحقة القبض
  21261             21266             959,,            فوعة مقدماً واإلٌداعاتالمصارٌف المد

  11,23             21,24              55,565         ضمان لغرض البٌع
  41616             11341              465,,            (03القٌمة العادلة الموجبة للمشتقات المالٌة )إٌضاح 

  1,1615          141441           9,566,         (33افً مستحق العمالء مقابل أوراق القبول )إٌضاح ص
  ,61,3            41411              9,4,4            أخرى

 ───── ─────  ———— 

 16,696 4,1141 441355 

 ═════ ═════  ═══════  

    

 31454 31454 114,,  بـنـك االعـتـماد والتجارة الدوليالمـبالغ المستحقة من صافي 

 (31454) (31454) (114,,) بـنـك االعـتـماد والتجارة الدولي ناقص مخصص لممبمغ المستحق من
 ───── ─────  ———— 

 - - - بـنـك االعـتـماد والتجارة الدولي المستحق منصافً 

 ═════ ═════  ═══════  

    

 

 38.9 قدره سلطنة عمان وبدون شروط على ضمان سداد كافة أو أٌة مبالغ مستحقة للبنك من قبل بنك االعتماد والتجارة الدولً بحد أقصى وافقت حكومة

 . علما بأن بنك االعتماد والتجارة قٌد التصفٌة. ملٌون دوالر أمرٌكً( 333.3) لاير عمانً ملٌون

 

وإبرائها من كافة اإللتزامات المتعلقة. لقد تم تكوٌن مخصص بكل إنخفاض القٌمة من قبل ن وإعادته إلى الحكومة بإلغاء الضما 0338ٌولٌو  7قام البنك بتارٌخ 

  .بنك االعتماد والتجارة البنك مقابل المبالغ المتبقٌة المستحقة من

 

 ودائع العمالء   31

 ,5/6,/,655 31/,3/2,1, 31/12/2,1, 

 ف لاير عمانًأل ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    

 2,411,1 35,1552  5,,,51,              الحسابات الجارٌة
 1315,,2 24,1314  ,64,49,              حسابات التوفٌر

 ,62152 ,51152  1,6,,9               شهادات إٌداع
 6641454 6151421  ,4,,994              الودائع ألجل

 ──────── ─────── ──────── 

  5,,11,669 113121413 1132414,, 

 ════════ ═══════ ════════ 

   
 

 االلتزامات األخرى 33

 ,5/6,/,655 31/,3/2,1, 31/12/2,1, 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    

 41115 131363 55,544 فوائد مستحقة الدفع

 14,533 1615,6 51,1,9 مستحقات ومخصصات األخرى
 41161 11212 969,, ( 03القٌمة العادلة السالبة للمشتقات )اإلٌضاح

 1,1615 141441 9,566, (9إلتزامات أوراق القبول )اإلٌضاح 
 ─────── ─────── ─────── 

 19,9,5 5,1,14 411,44 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 لمدققة()غير ا  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 1131مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 
   الضرائب     31

  ,5/6,/,655 31/,3/2,1, 31/12/2,1, 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

     بٌان الدخل

 31,65 345 5,569 السنة الحالٌة

 ══════ ══════ ══════ 

 

 

    

    

 
 تسويات مصروف الضريبة

مزم بمصروفات ضريبية لمدخل حسب النسب التالية:البنك م  
لاير عماني 11.111% من إجمالي الدخل المجمع الذي يزيد عن 31سمطنة عمان:                          

ضع لمضريبة% من الدخل الخا11دولة اإلمارات العربية المتحدة:        
( 1117ضع لمضريبة)إبتداء من العام % من الدخل الخا11مصر:                                

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

 
 ,5/6,/,655 31/,3/2,1, 31/12/2,1, 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    

 3,1236 61,21 4,6,9                                                       الربح المحاسبي

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

 31624 431 ,5,69 الضريبة حسب النسبة المقررة 

 141 33 96 مصروفات غير قابمة لمخصم

 (464) (,6) (,51) إيرادات معفاة

 (216) (,45) 54, أخرى 

 ─────── ─────── ─────── 

 5,569 345 31,65 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 .0334دٌسمبر  33تم تقٌٌم االلتزامات الضرٌبٌة للبنك بسلطنة عمان كما فً السنة المنتهٌة فً 

 
 

رٌبٌة  إن الربوط الضرٌبٌة لعملٌات جمهورٌة مصر العربٌة بالنسبة للضرائب المختلفة المطبقة هً فً مراحل مختلفة من اإلكمال لدى السلطات الض
 .0339دٌسمبر  33لتزام البنك بشأن فرعه فً أبو ظبً قد تم االتفاق علٌه مع السلطات الضرٌبٌة حتى المعنٌة. إن ا
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 1133مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 
  )ٌتٌع(  الضرائب     31

 

 

 ,5/6,/,655 31/,3/2,1, 31/12/2,1, 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    االلتزامات الضرٌبٌة 

 31,65 345 5,569 السنة / الفترة  الحالٌة 

    ضرٌبة  الدخل وضرائب أخرى
 ,1111 21,21 919 السنة / الفترة السابقة 

    ضرٌبة  الدخل وضرائب أخرى

 ─────── ─────── ─────── 

 5,611 21366 41115 

 ══════ ═══════ ═══════ 

 
 األصول وإللتزامات الضرٌبٌة المؤجلة المعترف بها

 
   

 ,5/6,/,655 31/,3/2,1, 31/12/2,1, 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    األصىل واإللتزاماث الضريبيت المؤجلت منسىبت للتالي:

 7 9 36 إستثمارات متوفرة للبٌع 

 ══════ ═══════ ═══════ 

    

 

 
 %(.30 -0333% )30الضرٌبة المؤجلة ٌتم إحتسابها بواقع 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 1133مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 
 

 31 إيداعات خاصة ثانوية   
 

 

31/12/2,1, 31/,3/2,1, ,5/6,/,655   

  ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عماني

    

 فً ٌناٌر 6,966, ,,2116 ,,2116
 إٌداعات مستلمة خالل السنة - ,,,31 ,,,31

─────── ─────── ───────  

3,16,, 3,16,, ,6,966  

═══════ ═══════ ═══════  

    

1136و  1134تواريخ متعددة بين عامي  االيداعات الثانوية الحالية مستحقة الدفع في  
 

 الغٌر قابلة للتوزٌعاإلحتٌاطات األخرى   34

 
إحتياطي  

اإلستثمارات 
 المتوفرة لمبيع 

إحتياطي تحوط 
 التدفقات النقدية

إحتياطي إعادة 
 التقييم 

إحتياطي القرض 
 الثانوي 

 المجموع

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

 141144 ,4114 31166 - ,1,,, 1133يناير  3في 
 (21,14) - - - (651,,) إستثمارات متوفرة لمبيع  حركة قيودصافي 

 , - - - 6 تأثير ضريبة صافي الخسائر عمى اإلستثمارات المالية المتوفرة لمبيع 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 121143 ,4114 31166 - 9,,  1133 مارس 13في 
 ======= ======= ======= ======= ======= 

 41,44 ,3122 21411 54 ,66,, 1131 مارس 13في 
 ======= ======= ======= ======= ======= 
 
 

  يمثل اإلحتياطي الفائض من إعادة تقييم األراضي والمباني وىو غير قابل لمتوزيع لحين بيع أو إستخدام األصول المتعمقة.  (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. 
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 )غير المدققة(  ية المكثفةإيضاحات حول البيانات المالية المرحم
 1133مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 
 االلتزامات االحتمالٌة الطارئة 35  

 ,5/6,/,655 31/,3/2,1, 31/12/2,1, 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    

 3,11,36 34412,1 16,,99, ضمانات

 1,,411 6114,4 99,116 اعتمادات مستندٌة
مسحوب على تقدٌم غٌر  1,31411 ,,6612 511,596 التزام 

 ────── ────── ────── 

 146,494 52213,4 516136, 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 مميـون لاير عمـاني(1.3  -1131ديسـمبر  13مميون لاير عمـاني/  1.3 -1131مارس  13مميون لاير عماني ) 1.3 مبمغ االلتزامات االحتمالٌة الطارئةتشمل 
 تتعمق بقروض متعثرة. 

 

 
 الفوائد   تإٌرادا  36

 
مارس  33) 0333مارس  33أشهر المنتهٌة فً  الثالثة% لفترة  5.53إن األصول التً تحسب لها فوائد قد اكتسبت فائدة بمعدل إجمالً بلغ 

 %(. 5.90 -0333دٌسمبر  33, %  6.33 -0333
 

 مصروفات الفوائد    31
 0333دٌسمبر  33%  0.76 -0333مارس  33)% 0.39  - 0333مارس  33أشهر المنتهٌة فً  الثالثةالتموٌل لفترة بلغ متوسط إجمالً تكلفة 

–0.64  % .)  
 

 إٌرادات التشغٌل األخرى     38

أشهر المنتهٌة فً  1 

,5/6,/,655 

ً أشهر المنتهٌة ف 3

33/33/0333 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

   

  521                   9,6                  لٌات صرف العملة األجنبٌةصافً أرباح من عم
  21524                9,6,,               الرسوم والعموالت

  344                   61,                  صافً أرباح بٌع إستثمارات متاحة للبٌع
  251                   ,1,                  اإلٌرادات من سندات وأخرى 

  311                   5,594               إٌرادات توزٌعات األرباح  
 21125 19,,, رسوم الخدمات  
 ,4                   551                  إٌرادات متنوعة  

 ────── ────── 

 9,919 611,2 

 ══════ ══════ 

  مصروفات التشغٌل األخرى 39

أشهر المنتهٌة فً  1 

,5/6,/,655 

ً أشهر المنتهٌة ف 3

33/33/0333 
 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 
   

 62, ,6,,5 مصروفات التأسٌس
 ,11,1 646,, مصروفات التشغٌل والمصروفات اإلدارٌة

 ────── ────── 
 ,,,4, 21,41 
 ══════ ══════ 
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 )غير المدققة(  حمية المكثفةإيضاحات حول البيانات المالية المر 
 1133مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 

 طراف ذات العالقة ألالمعامالت مع ا 11
 

 إتفاقية  خدمات إدارة مع مساهم 
ي القطـري مـن أجـل اتفاقيـة خـدمات إدارة مـع شـريكو اإلسـتراتيجي، البنـك التجـار  1111لقد أبرم مجمس إدارة البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع( )البنك( في سنة 

ي القطـري البنـك عـن عـدم تقديم خدمات إدارة لمبنك. بما أن اإلدارة وعمميات البنك قد تم تقويتيا بشكل كبير خالل السـتة سـنوات الماضـية، فقـد أبمـغ البنـك التجـار 
  .1133رغبتو في تمديد فترة اإلتفاقية عند إنتيائيا في مارس 

 
 

 معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة 

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

 
 13/11/1133 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
33/33/0333  

 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 
       

 2311,6 2311,6 - 5,996, 5,996, - القروض والسلفٌات
 12,5,4 12,5,4 - 5,6,,5 5,6,,5 - ودائع العمالء

 1661, - 1661, 169,,5 - 169,,5 المستحق من البنوك
 6, - 6, 1,9,6 - 1,9,6 المستحق للبنوك

 ,,311 ,,311 - 5,166 5,166 - إٌداعات خاصة ثانوٌة 
خطابات مستندٌة، ضمانات 

 61,15 4,,51 1,1 56,966 56,966 - وأوراق قبول 
تسهٌالت إئتمانٌة متجددة 

 ,,3415 ,11155 ,261,5 99,666 - 99,666 حسب الطلب 
ضمانات ضد المخاطر 

 1241, - 1241, 6,1,, - 6,1,, مستلمة 
 
 

 

 

 

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

 
 13/11/1133 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

33/33/0333  
  

 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 
       

 251 251 - 261 264 3 إٌرادات الفوائد
 ,4 ,4 - 1 1 - إٌرادات العمولة 

       
 ,16 145 24 116 152 24 مصروفات الفوائد 
 112 21 1, ,24 ,14 ,,1 مصروفات أخرى 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 1133مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع( 11
 
 

 :تفاصيل مزايا اإلدارة العميا ىي كالتالي
 

     

 
 655,/6,/5, رواتب ومزايا قصيرة األجل أخرى

  لاير عماني ألف
 ,5/,6/,656 

 ألف لاير عماني
 

     
  115  ,16 ثابتو -
  164  541 غير ثابتو  -

 678  919  
     

 
 
 

 المساهمون    11
 

% أو أكثر من أسهم البنك، سواء بأسمائهم، أو عن طرٌق حسابات من ٌنوب 33قائمة بمساهمً البنك الذٌن ٌملكون نسبة  0333مارس  33حتى تارٌخ 
 :كما ٌلً  هم، وعدد األسهم التً ٌملكونهاعن

 

   

   

   

عدد االسهم  
 نسبة التملك % )ألف(

 1.6, 99,,99, البنك التجاري القطري

 51.9 41,,516 مجموعة سهٌل بهوان القابضة ش.م.م.

   

 
 

 ال شئ(. -0333سمبر دٌ 33ال شئ /  -0333مارس  33) 0333مارس  33ال ٌوجد لدى البنك مساهمٌن ممتازٌن كما فً 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 1133مارس  13للفترة المنتهٌة  فً 

  
 التحميل القطاعي 13

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

 االجنبية .
 ات االستثمارية مثل ادارة االصول واالستشارات وخدمات الزساطة لمعمالء من االفراد وكذلك من أصحاب الثروات وعمالء المؤسسات ,يقوم قسم االستثمار بتقديم النتج -
 لة ومخاطر السوق .دارة السيو يقوم قسم الخزانة بتقديم مجموعة كاممة من منتجات وخدمات الخزينة بما فييا اسواق المال والعمالت االجنبية لمعمالئيا باالضافة الى ا -
 يقوم قسم الخدمات المصرفية الدولية خدمات مثل اصدار ضمان المخاطر و المشاركة والقروض الخ ......-
 

 تقوم االدارة بحتساب نتائج التشغيل لمقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعمقة بتخصيص الموارد وتقييم االداء .
 

 -حسب التالي :التحميل القطاعي 
 

االشهرالمنتهية  1
13/11/1133 

 

المصرفية  قسم
 الستهالكية

قسم الخدمات  قسم الخزانة قسم االستثمار قسم الخدمات المصرفية
 المصرفية الدولية

 المجموع

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

 5,6,9, 5,669 5,695 5,9,1 96,,4 4,419 ايرادات التشغيل
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 9,916 (96,,1) 656 5,541 9,651 1,665 االرباح
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 5,494,111 151,691 54,144 659,,, ,59,,96 ,956,46 مجموع االصول
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
االشير المنتيية  1

13/11/1131 
قسم المصرفية 

 الستيالكية
قسم الخدمات المصرفية  قسم الخزانة قسم االستثمار قسم الخدمات المصرفية

 الدولية
 المجموع

       
 الف لاير عماني الف لاير عماني لاير عمانيالف  الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني 
       

 ,1,141 464 ,,1 15, 1,,41 ,,13, ايرادات التشغيل
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 61516 (31546) 536 615 ,5143 31412 االرباح
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       مجموع االصول
 

6151661 11111,1 1,1346 46144, 4,61646 1144,111, 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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      إٌضاحات حول البٌانات المالٌة المكثفة )غٌر المدققة(
  1133مارس  13 للفترة المنتهٌة فً

 
 المشتقات المالٌة   11

1133مارس  13  بــارٌة وفقــا لشــروط االستحقــــقالقٌمـــة االعت    

أشهر 1خالل  إجمالً القٌمة االعتبارٌة القٌمة العادلة السالبة القٌمة العادلة الموجبة   31أشهر إلى  1من  
 شهر

 أكثرمن سنة

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 
لمالٌةالمشتقات ا      (33)إٌضاح  (9)إٌضاح  

 ,519,11 ,9,,,5 161 6,,,516 (161,,) 161,, عقود مقايضات أسعار الفائدة
 - 9,966 - 9,966 (9,) - اإلئتمانمقايضة العجز عن سداد 

 - 9,6,5 4,541 51,559 (5) 5,6 عقود شراء عمالت أجنبية آجمة
 - 9,6,4 4,544 51,559 (,55) 1, عقود بيع عمالت أجنبية آجمة

 95 ,54 46 ,,, - - الحد األعمى ألسعار الفائدة
 - 9,554 9,611, ,1,59, (564) 564 خيارات العممة 
 - 1,1,9 56,1,6 51,619 (11) 11 تحوطات السمع 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 519,161 19,916 5,,,11 19,141, (969,,) 465,, المجموع

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

 
 القٌمـــة االعتبــارٌة وفقــا لشــروط االستحقــــق    

0333مارس  33 أشهر 3خالل  إجمالً القٌمة االعتبارٌة القٌمة العادلة السالبة القٌمة العادلة الموجبة  شهر 30أشهر إلى  3من    أكثرمن سنة 
 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً  عمانًألف لاير ألف لاير عمانً 
     (33)إٌضاح (9)إٌضاح  

       المشتقات المالٌة
 555,551 1,619, 5,951, 514,991 (,65) ,65 عقود مقايضات أسعار الفائدة

 9,966 - - 9,966 (96) - اإلئتمانمقايضة العجز عن سداد 
 - 16,695 ,,96,4 ,5,6,96 (96,) 1 ت أجنبية آجمةعقود شراء عمال

 - 16,999 95,659 ,5,6,96 (,5) 196 عقود بيع عمالت أجنبية آجمة
 ,,, 545 46 ,14 - - الحد األعمى ألسعار الفائدة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
  556,5,9     511,491      ,91,,59      ,1,4,91     (,9,,5)         49,,5          المجموع

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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      إٌضاحات حول البٌانات المالٌة المكثفة )غٌر المدققة(

1133مارس  13للفترة المنتهٌة فً   
 

 تابع المشتقات المالٌة   11
1131دٌسمبر  13         ــروط االستحقــــقالقٌمـــة االعتبــارٌة وفقــا لش    

أشهر 3خالل  إجمالً القٌمة االعتبارٌة القٌمة العادلة السالبة القٌمة العادلة الموجبة   30أشهر إلى  3من  
 شهر

 أكثرمن سنة 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 
     (33)إٌضاح  (9)إٌضاح  

       المشتقات المالٌة 
 699,,51 9,511 5,166 596,9,6 (,5,,1) ,5,,1 عقود مقايضات أسعار الفائدة

 1,991 5,6,1 - 9,966 (11) - اإلئتمانمقايضة العجز عن سداد 
 - ,,9 94,,15 15,466 (11) 16 عقود شراء عمالت أجنبية آجمة
 - 9,5 96,,15 15,466 (46) 11 عقود بيع عمالت أجنبية آجمة

 ,,5 545 46 ,4, - - الحد األعمى ألسعار الفائدة
 - ,4,61 56,6,9 9,646, (549) 549 خيارات العممة 
 - - ,,,,, ,,,,, (,54) ,54 تحوطات السمع 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 1,999 (1,995) ,45,461 561,,49 54,1,9 519,69, 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 

 
 
 
   
 

 

 


