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۱ 
 

 
 

  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰ -س اإلدارةتقرير رئيس مجل

 المساهمون  األعزاء 

أصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.، يسرني أن أقدم لكم البيانات المالية للبنك للستة أشهر 
 . ۲۰۱۳يونيو  ۳۰المنتهية في 

 

 األداء التشغيلي 

مليون لایر خالل نفس  ۱۹.۹، مقارنة مع ۲۰۱۳يونيو  ۳۰لایر لفترة الستة أشهر المنتهية في مليون  ۱۸.۸حقق البنك أرباحا صافية بلغت 
الى إيرادات التشغيل التي كانت في خط متوازي مع العام السابق مع ارتفاع  ۲۰۱۳. عزى تدنى مستوى ارباح عام ۲۰۱۲الفترة من العام  

يل األخرى، وزيادة  في كل من مصروفات التشغيل وصافي مخصصات خسائر صافي إيرادات الفوائد تضمن انخفاضا في إيرادات التشغ
 االئتمان.

  
، ۲۰۱۳يونيو  ۳۰لایر عماني عن نصف السنة المنتهية في  ۳٦.۲إلى  ۲۰۱۲لایر عماني في عام  ۳۳.۲ارتفع صافي إيرادات الفوائد للبنك من 

 جنب مع انخفاض في تكلفة األموال. ٪، مما يعكس زيادة في حجم اإلقراض جنبا إلى۹.۱بزيادة قدرها 
 

، ويرجع ذلك أساسا إلى ۲۰۱۲مليون لایر عماني لعام  ۱۷.٥مليون لایر عماني من  ۱٤.٤وقد انخفض مجموع اإليرادات األخرى إلى 
إلى انخفاض الدخل من  ، مما أدى۲۰۱۲التغييرات الرقابية الصادرة من البنك المركزي العماني والمتعلقة بالقروض الشخصية اعتبارا من مايو 

 رسوم اإلحالة مقارنة بالعام السابق.
 

. و يعزى السبب في ذلك ۲۰۱۲٪ خالل نفس الفترة من عام ٤.٥مليون لایر برتفاع نسبته   ۲۳.٤بلغ اجمالي مصروفات التشغيل  لایر عماني 
 بصورة اساسية الى ارتفاع تكاليف الموظفين.

 
. ويرجع السبب في هذه ۲۰۱۲مليون لایر في نفس الفترة من العام  ٥.۲مليون لایر مقارنة مع   ٥.۹لعام بلغ صافي خسائر االتمان  خالل هذا ا

 الزيادة بصورة أساسية إلى متطلبات  المخصصات العامة.
 

فيه نسبة  ،  في الوقت الذي تجاوزت۲۰۱۲يونيو  ۳۰٪ كما في ۲.٦٥من  ۲۰۱۳يونيو عام  ۳۰٪ في ۲.۳۷تحسنت نسبة الديون المتعثرة إلى 
 .۲۰۱۳% كما في نهاية يونيو ۱۰۰التغطية بالمخصصات نسبة 

 
% مقارنة مع نهاية ۸.٦بنسبة  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰بليون لایر  كم في  ۲.۰۸مليون لایر  إلى  ۱٦۳.۷نمى إجمالي القروض والسلفيات بمبلغ 

بليون لایر المحققة  ۱.۸۹أشهر األولى من السنة، مقارنة مع  بليون لایر في الستة ۲.۰۹%  بمبلغ ۱۰.٦. نمت ودائع البنك بنسبة ۲۰۱۲ديسمبر 
 .۲۰۱۲في ديسمبر

 
 

 رأس المال 
 

%. سيستمر البنك ۱٤.٤والبالغة  ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱مقارنة مع النسبة المحققة في  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰% كما في ۱٤.۳بلغ معدل كفاية رأس المال 
 %. ۱۲بكثير عن الحد األدنى المطلوب من قبل البنك المركزي العماني، والبالغ في إدارة وضع رأس ماله بحذر وعناية وبمعدل يزيد 

 
 

 الخدمات المصرفية االسالمية 
 

يونيو  ۳۰. وقد بلغ صافي أنشطة التمويل كما في ۲۰۱۳بدأ البنك أعماله الصيرفة اإلسالمية التي أطلق عليها اسم "ُمزن" في الربع األول من 
 .مليون لایر ۷.۹مبلغ  ۲۰۱۳

 
 

 الجوائز والتقديرات 
 

، اإلمارات من معهد حوكمة "دبي"  ۲۰۱۲اإلجادة في حوكمة الشركات لعام , حصل البنك على جائزة ۲۰۱۳خالل الربع الثاني من عام 
 , تقديرا للبنك  بممارسات الحوكمة الجيدة. العربية المتحدة، للسنة الخامسة على التوالي 
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۲ 
 

 
 شكر وتقدير

 
 مجلس اإلدارة، يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى عمالئنا ومساهمينا الكرام على دعمهم المستمر للبنك.  نيابة عن أعضاء

بنك كما نتقدم بالشكر إلى أصحاب المعالي الوزراء الموقرين والمسئولين بهذه الوزارات لتوجيهاتهم المستمرة وتشجيعهم لنا. ونخص بالشكر ال
 مة لسوق المال لتوجيهاتهم الحكيمة ومساندتهم لمجهوداتنا. المركزي العماني والهيئة العا

 كما نشكر إدارة البنك و موظفيه لتفانيهم والتزامهم بالعمل.
 وفي الختام، يشرفنا أن نتوجه بجزيل الشكر للمقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، لقيادته الملهمة

 التي نستنير بها على طريق التقدم والنجاح.  وتوجيهاته الحكيمة
 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 
 

 محمد محفوظ العارضي
 نائب رئيس مجلس اإلدارة
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۳ 
 

 فة(غير المدققة)المرحلية المكثالميزانية العمومية 
  ۲۰۱۳ يونيو ۳۰كما في 

 
 

    
 مدققة

  0B۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 ألف لایر عماني ألف لایر عماني2B ألف لایر عماني1B إيضاح األصول

     
 ۲۱٥,۷۳۸ ۲۲۸,٥۳۳ ۳۲۱,٥۲۹ ۳ النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 ۲۱۷,۲٦۱ ۲۱۸,۲۱۳ ۱٦٥,۲۷۲ ٤ صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  
 ۱,۹۱۱,٥٦۲ ۱,۸٦۱,۱۰۲ ۲,۰۷٥,۲۲۹ ٥ صافي القروض والسلفيات

 ۱۱۰,۷۲۲ ۹٥,۲۸٦ ۱۲٤,۳۳٤ ٦ االستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة
 ۲۰,٤۹۸ ۲۰,۲۸٥ ۱۹,۹۹۹ ۷ الممتلكات والمعدات 

 ٤۰۹ ۳٦ ۳۸۱ ۱۱ أصول الضريبة المؤجلة
 ٦۱,٦۲۸ ۷۰,۰۰۰ ٦٤,۳۱۱ ۸ األصول األخرى

  ────── ──────  ──────  
 ۲,٥۳۷,۸۱۸ ۲,٤۹۳,٤٥٥ ۲,۷۷۱,۰٥٥  ل إجمالي األصو

  ═══════ ═══════ ═══════ 
40Bااللتزامات     

     
 ۲۱۰,٤٤۷ ۲٤۷,٤۷٤ ۲۱۰,٦۰٦  المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  

 ۱,۸۸٦,۷٥٤ ۱,۸۲۷,۷۹٥ ۲,۰۸۷,۰۳٥ ۹ ودائع العمالء
 ٦۸,۷۷۸ ۷۷,٤٦٥ ۸٥,٦٤۱ ۱۰ االلتزامات األخرى

 ٥,٦۸۷ ۲,٥٥۳ ۲,٤٥۹ ۱۱ الضرائب
  ────── ────── ────── 

   ۲,۱۷۱,٦٦٦ ۲,۱٥٥,۲۸۷ ۲,۳۸٥,۷٤۱  إجمالي االلتزامات
  ────── ────── ────── 

41Bاألموال الثانوية     
42B٦۱,۷۰۰ ٥٤,۷۰۰ ۷۹,۷۰۰ ۱۲ إيداعات خاصة ثانوية         

  ────── ────── ────── 
     حقوق المساهمين

     
 ۱۱۰,۸۰۳ ۱۱۰,۸۰۳ ۱۱۰,۸۰۳  رأس المال

 ۳٤,٤٦٥ ۳٤,٤٦٥ ۳٤,٤٦٥  إحتياطي عالوة إصدار أسهم
 ۳۹,٥۸٦ ۳۸,٦٤۲ ۳۹,٥۸٦  اإلحتياطي القانوني

 ٤,٤۱۹ ٤,٤۱۹ ٤,٤۱۹  اإلحتياطي العام
 ۳۰,۷۱۹ ۱۹,٥۳۳ ۳۲,٥۰۰ ۱۳ اإلحتياطات األخرى الغير قابلة للتوزيع

 ۱۹,۳۹۱ - -  التوزيعات النقدية المقترحة 
 ٦٥,۰٦۹ ۷٥,٦۰٦ ۸۳,۸٤۱  وزيعات االسهم  المنحةت

     األرباح المحتجزة
  ────── ────── ────── 

43B۳۰٤,٤٥۲       ۲۸۳,٤٦۸ ۳۰٥,٦۱٤  إجمالي حقوق المساهمين 
  ────── ────── ────── 

44B ،۲,٥۳۷,۸۱۸ ۲,٤۹۳,٤٥٥ ۲,۷۷۱,۰٥٥  وحقوق ا لمساهمين واالموال الثانوية ،إجمالي االلتزامات 
  ═══════ ═══════ ═══════ 

     
     
 

 بناءا على قرار مجلس اإلدارة.  ۲۰۱۳يوليو  ۱۷البيانات المالية المرحلية المكثفة اعتمدت لإلصدار في
 
 
 
 
 
 

__________________                                                               __________________  
  الرئيس التنفيذي          لس اإلدارة                                                             رئيس مج نائب 

  
 

. جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثفة ۲۲إلى ۱تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من   
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٤ 
 

 بيان الدخل المرحلي المكثف (غير المدقق)
 ۲۰۱۳نيو يو ۳۰للفترة المنتهية في 

 يونيو ۳۰يونيو        الثالثة أشهر المنتهية في  ۳۰ستة أشهر المنتهية في                                                                            
  

 ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ إيضاح 
  3B4 ألف لایر عمانيB5 ألف لایر عمانيB6 ألف لایر عمانيBألف لایر عماني 
      
  ۲٦,٦۰٦ ۲۹,٥۱۸  ٥۲,۰۲٤ ٥۷,۲۳۷ ۱٥ يرادات الفوائدإ

 (۹,٦۱۸) (۱۰,۷٥٤) (۱۸,۸٥٥) (۲۱,۰۷۳) ۱٦ مصروفات الفوائد

45B۱٦,۹۸۸ ۱۸,۷٦٤  ۳۳,۱٦۹ ۳٦,۱٦٤  صافي إيرادات الفوائد 

      
 - ٤٦ - ٥۱  ايرادات من أنشطة التمويل واالستثمار االسالمية

 - (۱٥)  - (۱٦)  طلق من الربحناقص :حصة أصحاب ودائع االستثمار الم

 -  ۳۱  - ۳٥  صافي الدخل من أنشطة التمويل واالستثمار اإلسالمية

      
 ۸,۹۰٦ ۷,۳۹۲               ۱۷,٤۷۰ ۱٤,٤۰۳ ۱۷ إيرادات التشغيل األخرى

        

  ۲٥,۸۹٤ ۲٦,۱۸۷  ٥۰,٦۳۹ ٥۰,٦۰۲  إيرادات التشغيل

 
46Bمصروفات التشغيل 

 
    

 (٦,٥۲۸) (٦,۷۳۱) (۱۲,٥٦۹) (۱۳,٥۷۳)  موظفينتكاليف ال
 (٤,۰۲۲) (٤,۱۹۷) (۷,۹۹۳) (۸,۰۷۸)  مصروفات التشغيل األخرى

 (۸۸٥) (۸٦٤) (۱,۸۲۷) (۱,۷۳۷) ۱۸ االستهالك 

 ۷ (۲۳,۳۸۸) (۲۲,۳۸۹) (۱۱,۷۹۲) (۱۱,٤۳٥) 

      
      

47B ۱٤,٤٥۹ ۱٤,۳۹٥  ۲۸,۲٥۰ ۲۷,۲۱٤  الربح من العمليات قبل المخصصات واإلستردادات والضرائب 

      
 (٦,۲۹٦) (٥,٦۳٤) (۹,۹۲۷) (۱۰,۰۳۰) ٥ قروض العمالء –مصاريف خسائر اإلئتمان 

 ۲,۲٥۸ ٥۳۸  ۲,٥۷۸ ٦۸٥ ٥ المبالغ  المستردة / المفرج عنها من مخصص خسائر اإلئتمان
  ۱,۸٦۲ ۱,۹۸٦  ۳,٦۳۲ ۳,۸۰٤  المبالغ المستردة من القروض المعدومة 

 (٤٦٦) ۸ (۱,٤٤۹) ۲۹  نخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيعمخصص إ
 - ۲٦۸ - (۳۷۱)  البنوك -مخصص خسائر اإلتمان 

 - - (۷۳) -  مخصصات اخرى

 (۲,٦٤۲) (۲,۸۳٤) (٥,۲۳۹) (٥,۸۸۳)  صافي مجموع مخصص الخسائر  

      
 ۱۱,۸۱۷ ۱۱,٥٦۱  ۲۳,۰۱۱ ۲۱,۳۳۱  األرباح قبل الضرائب

      
48B(۱,٥۱٦) (۱,۳۷٥) (۳,۰۸۷) (۲,٥٥۹) ۱۱ لضريبةا 

49B۱۰,۳۰۱ ۱۰,۱۸٦  ۱۹,۹۲٤ ۱۸,۷۷۲  صافي ربح الفترة  

      

      ايرادات شاملة اخرى

  ۲٦٦ ۹٤۹ ۱,۲۳٥ ۱,۸۰۹  صافي حركة قيود اإلستثمارات المتوفرة للبيع
 - - - (۲۸)  التأثير الضريبي لصافي نتائج اإلستثمارات المتوفرة للبيع

  ۲٦٦ ۹٤۹  ۱,۲۳٥ ۱,۷۸۱  ايرادات شاملة اخرى للفترة

  ۱۰,٥٦۷ ۱۱,۱۳٥  ۲۱,۱٥۹ ۲۰,٥٥۳  مجموع االيرادات الشاملة االخرى

      
  العائد السنوي للسهم

 العائد االساسي والمخفض الرباح المساهمين للسنة  
 ۰.۰۳٤ ۰.۰۳٦  ۰.۰۳۷ ۰.۰۳۷  

      
      
      
      

 
    
    

 
جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثفة. ۲۳إلى ۱تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من   
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٥ 
 

         يونيو ۳۰المنتهية في أشهر  الستة بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة (غير المدققة)
  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

  
 إيضاح

۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 

 ف لایر عمانيأل  ألف لایر عماني  
50B۲۳,۰۱۱  ۲۱,۳۳۱  األنشطة التشغيلية 

     الضريبة للفترة الربح قبل
     التعديالت للبنود التالية : 

 ۱,۸۲۷  ۱,۷۳۷ ۷ اإلستهالك
 ٦,۹۹۷  ۸,۰۷٥  (صافي) مخصص خسائر اإلئتمان 

 ۱,٤٤۹  (۲۹)  خسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتوفره للبيع 
 (۳۰)  (۱)  ع معدات صافي (أرباح) بي

 (۲۳٦)  (٥٥۲)  أرباح بيع اسثمارات 
 (۱,۸۷٦)  (۱,۸٤۱)  إيرادات اإلستثمارات  

 ۳۱,۱٤۲  ۲۸,۷٥۰  أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيليه 
     

 (۸,۱۱۲)  (٦,۳۰۱)         المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال 
 (٦۸,٥۳۰)  ۳۲,۷۲٥      مستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  ال

 (۱۹۷,۳۲۱)  (۱۷۱,۳۷۱)    القروض والسلفيات إلى العمالء
 (۹,۰۳۰)  (۲,٦۸۳)         األصول األخرى 

51B ۲۲۷,۹۷۱  ۲۰۰,۲۸۱      ودائع العمالء 
52B۱۲,٥۳۳   ۱٦,۸٦۳         اإللتزامات األخرى 

     
 (۱۱,۳٤۷)  ۹۸,۲٦٤      العمليات   (المستخدمة في)  /المستخدمة من النقدية

 (٥,۳۲٦)         (٥,۷۳۹)         الضرائب المدفوعه
 (۱٦,٦۷۳)  ۹۲,٥۲٥  (المستخدمة في) االنشطة التشغيلية  /صافي النقدية المستخدمة من

     
53B األنشطة اإلستثمارية     

 (۲,۳۲۹)         (۱٤,۰۰٤)         غراض غير المتاجرةشراء استثمارات المحتفظ بها أل
  ۲,۰۷۰           ۲,٤۱۱           المتحصل من بيع استثمارات محتفظ بها ألغراض غير المتاجرة

 (۱,٦۱٤)         (۱,۳۰٤)        ۷ شراء الممتلكات والمعدات
 ۳٥  ۳۳  المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات

54B۱۸  ۳۲۷   فروقات التحويل 
 ۱,۱٤۰  ۱,۳۱۲  الفوائد المستلمة من سندات التنمية الحكومية واالستثمارات االخرى 

55B۷۳٦  ٥۲۹ ۱۷ توزيعات األرباح المستلمة من األوراق المالية 
56B (المستخدمة في) ٥٦  (۱۰,٦۹٦)  من االنشطة اإلستثمارية/ صافي النقدية 

     
     

7Bاألنشطة التمويلية     
 (۱۸,۹۱۸)  (۱۹,۳۹۱)  ات األرباح المدفوعةتوزيع

 -  ۱۸,۰۰۰  المتحصل من القرض الثانوي
57B(۱۸,۹۱۸)      (۱,۳۹۱)      صافي النقدية (المستخدمة في)  األنشطة التمويلية 

     
58B(۳٥,٥۳٥)      ۸۰,٤۳۸     النقد و ما في حكم النقد  في) النقص ( / الزيادة 

     
 ۲۷٤,۹۲۲  ۲۷۹,۱۷۸  النقد في بداية الفترةالنقد و ما في حكم 

59B۲۳۹,۳۸۷  ۳٥۹,٦۱٦  النقد و ما في حكم النقد  في نهاية الفترة 
     
     

60B:الممثلة في     
61B۲۲۸,۰۳۳  ۳۲۱,۰۲۹ ۳ النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 
62B۱۱,۳٥٤  ۳۸,٥۸۷  صافي الودائع واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

  ۳٥۹,٦۱٦  ۲۳۹,۳۸۷ 
     
     
     

 
 جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثفة. ۳۲إلى ۱تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من 
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٦ 
 

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المكثف  
(غير المدقق)    ۲۰۱۳ يونيو ۳۰للفترة المنتهية في   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.  تتم التحويالت إلى االحتياطي القانوني وإحتياطي األموال الثانوية على أساس سنوي*   
   

ثفةلبيانات المالية المرحلية المكجزءاً من ا ۲۳إلى  ۱تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من 

 
 
 

8Bرأس 
 المال

وة عال ياحتياط
 اصدار االسهم

االحتياطي 
 القانوني *

االحتياطي غير  االحتياطي العام
 *القابل للتوزيع

التوزيعات النقدية 
 المقترحة

التوزيعات االسهم 
 المنحة

 المجموع األرباح المحتجزة

 9B 10 ر.عألفB 11 ر.عألفB 12 ر.عألفB 13 ر.عألفB 14 ر.عألفB 15 ر.عألفB 16 ر.عألفB 17 ر.عألفB ر.عألف 
          

۲۰۱۲يناير   ۱في  الرصيد كما   ۱۰۸,۱۰۰ ۳٤,٤٦٥ ۳۸,٦٤۲ ٤,٤۱۹ ۱۸,۲۹۸ ۱۸,۹۱۸ ۲,۷۰۳ ٥٥,٦۸۲ ۲۸۱,۲۲۷ 
 ۲۱,۱٥۹ ۱۹,۹۲٤ - - ۱,۲۳٥ - - - - مجموع اإليرادات الشاملة خالل الفترة 
 (۱۸,۹۱۸) - - (۱۸,۹۱۸) - - - - - توزيعات األرباح النقدية خالل الفترة 

 - - (۲,۷۰۳) - - - - - ۲,۷۰۳ اصدارات اسهم
۲۰۱۲ يونيو  ۳۰الرصيد كما في   ۱۱۰,۸۰۳  ۳٤,٤٦٥  ۳۸,٦٤۲  ٤,٤۱۹  ۱۹,٥۳۳  - - ۷٥,٦۰٦  ۲۸۳,٤٦۸  

          
۲۰۱۲يوليو  ۱الرصيد كما في   ۱۱۰,۸۰۳  ۳٤,٤٦٥  ۳۸,٦٤۲  ٤,٤۱۹  ۱۹,٥۳۳  - - ۷٥,٦۰٦  ۲۸۳,٤٦۸  

  ۲۰,۹۸٤  ۲۰,۷۳۸ - -  ۲٤٦ - - - - مجموع اإليرادات الشاملة خالل الفترة
 - (۱۰,۹٤۰) - -  ۱۰,۹٤۰ - - - - محول إلحتياطي األموال الثانوية

  - (۹٤٤) - - - -  ۹٤٤ - - محول لإلحتياطي القانوني
  - (۱۹,۳۹۱) -  ۱۹,۳۹۱ - - - - - محول للتوزيعات النقدية المقترحة

۲۰۱۲ ديسمبر  ۳۱الرصيد كما في   ۱۱۰,۸۰۳  ۳٤,٤٦٥  ۳۹,٥۸٤,٤ ٦۱۹  ۳۰,۷۱۹  ۱۹,۳۹۱  -  ٦٥,۰٦۹  ۳۰٤,٤٥۲  
          
۲۰۱۳يناير  ۱الرصيد كما في             ۱۱۰,۸۰۳  ۳٤,٤٦٥  ۳۹,٥۸٤,٤  ٦۱۹  ۳۰,۷۱۹  ۱۹,۳۹۱  -  ٦٥,۰٦۹  ۳۰٤,٤٥۲  

 ۲۰,٥٥۳ ۱۸,۷۷۲ - - ۱,۷۸۱ - - - - مجموع اإليرادات الشاملة خالل الفترة
قدية خالل الفترةتوزيعات األرباح الن  - - - - - (۱۹,۳۹۱) - - (۱۹,۳۹۱) 

 ────── ────── ───── ───── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۳۰٥,٦۱٤ ۸۳,۸٤۱ - - ۳۲,٥۰۰  ٤,٤۱۹  ۳۹,٥۸٦  ۳٤,٤٦٥  ۱۱۰,۸۰۳  ۲۰۱۳ يونيو ۳۰الرصيد كما في 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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۷ 
 

 
 المدققة)(غير   فةحول البيانات المالية المرحلية المكث إيضاحات

  ۲۰۱۳ يونيو ۳۰للفترة المنتهية  في 
 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية     ۱
كشركة مساهمة عامة، ويقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم خدمات مصرفية إلى  ۱۹۷۳تأسس البنك الوطني العماني (ش.م.ع.ع) (البنك) في سلطنة عمان سنة          

وله فروع بكل من دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. يمارس البنك أعماله بترخيص من البنك  الشركات واألفراد في سلطنة عمان
، روي، رمز ۷٥۱المركزي العماني، وهو عضو في نظام تأمين الودائع المصرفية لدى البنك المركزي العماني. عنوان البنك الُمسجل هو صندوق بريد 

 ة عمان. ، مسقط، سلطن۱۱۲بريدي 
  

 .)موظف ۱,۳٥۲ -۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱موظف و ۱,۳٦۸  – ۲۰۱۲يونيو  ۳۰ ( ۲۰۱۳يونيو  ۳۰موظف كما في   ۱,۳۳۱يعمل لدى البنك  
 
  

 السياسات المحاسبية الهامة    ۲
   

بالتقارير المالية المرحلية. تتفق السياسات المحاسبية التي ، والمتعلق ۳٤لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المكثفة للبنك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
. وقد ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱مع تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في  ةفثكملااستخدمت في إعداد البيانات المالية المرحلية 

 من البيانات المالية المرحلية المختصرة. ۲۲لإلفصاح تتعلق القيمة العادلة في المذكرة رقم . وفقا لذلك يعطى الدنيا IFRS ۱۳ w.e.f ۱.۱.۱۳اعتمد البنك 
 

على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة التي يتم إعدادها وفقا لمعايير التقارير المالية  ةفثكملاال تحتوي البيانات المالية المرحلية 
مؤشرا للنتائج التي يمكن توقعها   ۲۰۱۳مارس  ۳۱فة إلى ذلك، فإنه ليس من الضرورة أن تكون النتائج المحققة لألشهر الثالثة المنتهية في الدولية. باإلضا

 . ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المالية المنتهية في 

 

ألف صحيح، إال في الحاالت التي تمت اإلشارة بخالف ذلك. فيما يلي بالريال العماني، مع تقريبها إلى أقرب  ةفثكملالقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية 
 العمالت المستخدمة في عمليات البنك: 

  الريال العماني    سلطنة عمان 

  الدرهم اإلماراتي                اإلمارات العربية المتحدة 

  الدوالر األمريكي   جمهورية مصر العربية 

دلة، وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، والذي تم تعديله ليشمل إعادة تقييم الملكيات العقارية الخالصة لألراضي والمباني وقياس بالقيمة العالقد تم إعداد البيانات المالية 
 رة للبيع.فاألدوات المالية المشتقة واإلستثمارات المصنفة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واإلستثمارات المتو
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۸ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
 

 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية    ۳
 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
    

 ۳۱,۱۷٥ ۲۸,٥۷۷ ۳۳,۹۰۹ النقدية
 ۳,٥٥٥ ۲٦,۳۲۲ ۱,٥۸۲ خزينة لدى البنوك المركزية سندات

 ۲٥,۰۰۰ ٥۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ إيداع لدى البنوك المركزية شهادات
 ۱٥٥,٥۰۸ ۱۲۳,۱۳٤ ۱٥٥,٥۳۸ األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية

 ─────── ─────── ─────── 
    

 ۲۱٥,۲۳۸ ۲۲۸,۰۳۳ ۳۲۱,۰۲۹ النقد وما في حكم النقد
 ٥۰۰ ٥۰۰ ٥۰۰ رأس المال لدى البنك المركزي العماني وديعة

 ─────── ─────── ────── 
 ۲۱٥,۷۳۸ ۲۲۸,٥۳۳ ۳۲۱,٥۲۹ النقد واالرصدة لدى البنوك المركزية

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

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

 (صافي)المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  .٤

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 18B19 ألف لایر عمانيB20 ألف لایر عمانيBألف لایر عماني 
    

 ۸۱,۸٦٥ ۳۰,٤٦٦ ٤۳,٥٦٥ القروض والسلفيات للبنوك 
 ۱۱۳,۸٥۳ ۱٦۰,٥۹٤ ۱۱۲,٦۳۷ إيداعات لدى البنوك 
 ۲۸,۱۳۳ ۳۳,۷٤۳ ۱٦,۰۳۱ أرصده تحت الطلب 

 ─────── ───────  —————  
 ۲۲۳,۸٥۱ ۲۲٤,۸۰۳ ۱۷۲,۲۳۳ المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  

 (٦,٥۲۲) (٦,٥۲۲) (٦,۸۹۳) ناقصا: مخصص خسائر القروض
 (٦۸) (٦۸) (٦۸) ناقصا: الفوائد المحفوضه

 ─────── ───────  —————  
    

 ۲۱۷,۲٦۱ ۲۱۸,۲۱۳ ۱٦٥,۲۷۲ صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال
 ═══════ ═══════ ══════ 
    
 
 
 
 

% ۱۰۰صص بنسبة مليون لایر عماني وقد قام البنك بتسجيل مخ ٦.٦تعرض البنك لمخاطر محدودة مستحق من البنوك بمبلغ   ۲۰۱۳ يونيو ۳۱كما في تاريخ 
 للبنوك. الممنوحة وباإلضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك مخصصات على القروض والسلفيات .
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۹ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
 للعمالء (صافي)القروض والسلفيات   ٥
 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 21B22 ألف لایر عمانيB23 ألف لایر عمانيBألف لایر عماني 
    

63B۹۸۳,۱۹٤ ۹۷۲,۸٦۱ ۱,۰۸٤,۳۸۹ قروض الشركات 
64B۹٦۳,٥٦۸ ۹۱۱,۰٤۰ ۱,۰۱۲,۰٦۷ القروض الشخصية 
65B۳۹,٦۳۰ ٤۷,۱۰۸ ٥۳,۲٤۰ حسابات السحب على المكشوف 
66B۸,۰٦۷ أنشطة التمويل اإلسالمي - - 

 ────── ────── ────── 
67B۱,۹۸٦,۳۹۲  ۱,۹۳۱,۰۰۹  ۲,۱٥۷,۷٦۳ جمالي القروض والسلفياتإ 

 (۷٤,۸۳۰) (٦۹,۹۰۷) (۸۲,٥۳٤) ناقصاً: بدل خسائر االئتمان
 ────── ────── ────── 

68B۱,۹۱۱,٥٦۲ ۱,۸٦۱,۱۰۲ ۲,۰۷٥,۲۲۹ صافي القروض والسلفيات 
 ══════ ══════ ══════ 

 -۲۰۱۲ يونيو ۳۰( ۲۰۱۳ يونيو ۳۰مليون لایر عماني مستحق من أطراف ذات عالقة في   ٤۸.٤  يتضمن إجمالي القروض والسلفيات مبلغ وقدره
 مليون لایر عماني).٥۳.۷ -۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱مليون لایر عماني / ٤۲.۷

 
 حركة مخصص االنخفاض في قيمة القروض و السلفيات المذكورو في مخصصات خسائر االئتمان والفوائد المحفوظة موضحة أدناة :

 
 خسائر القروض مخصص

 شهرا المنتهية ۱۲
۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 

المنتهية  أشهر ٦
۳۰/۰٦/۲۰۱۲ 

المنتهية  أشهر ٦
۳۰/۰٦/۲۰۱۳ 

 

  ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني

  في بداية السنة الرصيد ٥۸,۰۰۱ ٤٥۷,٤۹ ٤٥۷,٤۹
 خالل السنة المخصص ۱۰,۰۳۰ ۹,۹۲۷ ۹٤۱,۱٦
 الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة انتفت (٥٦۸) (٤۷۱,۲) (۳,۱۳۹)
 خالل السنة المشطوب (۳,۲۳۳) (٤۳۲,۲) (۱٦۹,٥)

 المحول خالل السنة (۱۹۰) (۲۳) (۸۹)
─────── ─────── ───────  

 الرصيد في نهاية السنة  ۰٤۰,٦٤ ٥٤,٤٥۸ ٥۸,۰۰۱

 ═══════  ═══════  ═══════  
 

 شهرا المنتهية ۱۲
۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 

هية أشهر المنت ٦
۳۰/۰٦/۲۰۱۲ 

أشهر المنتهية  ٦
 الفوائد المجنبة ۲۰۱۳/۳۰/۰٦

 ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني
 

    
  في بداية السنة الرصيد ۸۲۹,۱٦                        ٤٥۳,۱۳  ٤٥۳,۱۳
  المجنبة خالل السنة ۲,۹۷۲ ٤٥۸,۲ ٥,٤٦٦
 المستردة خالل السنة الحاجة إليها/ انتفت (۱۱۷) (۱۰۷) (۳٤۱)
 الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة الى ايراد الفائدة انتفت (۷۷) (۹٤) (۱۹٥)

 خالل السنة المشطوب (۱,۱۰۳) (۲٦۱) (٥٤۸,۱)
 فروقات تحويل العملة األجنبية  (۱۰) - (٦)

─────── ─────── ───────  
 الرصيد في نهاية السنة  ٤۹٤,۱۸ ۱٥,٤٤۹ ۸۲۹,۱٦

═══════ ═══════  ═══════  
    

 
تتطلب دفع الفوائد على أساس اتفق المده بعض بأسعار فائدة ثابتة وغيرها بأسعار إعادةاألسعار قبل موعد االستحقاق. ياتجميع القروض والسلف  

 
 

 – ۲۰۱۲ يونيو  ۳۰ليون لایر عماني (م۷۹.۰على القروض والسلف التي ال مصلحة أو فيه مصلحة المتراكمة خصصت مبلغ  ۲۰۱۳ يونيو ۳۰اعتبارا من 
 .لایر عماني)مليون   ۷۹.۰- ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱لایر عماني و مليون  ۲.٦٦
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۱۰ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 اإلستثمارات المتداولة  - ٦
 
 

 24Bالقيمة الدفترية العادلة الدفترية العادلة القيمة القيمة الدفترية العادلة 
 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲  ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 

 
 

محتفظ  بها للمتاجرة -أ  
 

25Bألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع 

83B عمان –االستثمارات المدرجة    
    

84B۱۰,۸۳۸ سندات التنمية الحكومية - - 
85B۱۰,۸۳۸ مجموع محتفظ بها للمتاجرة - - 

 
المتاحة للبيع االستثمارات -ب  

 
86B عمان –االستثمارات المدرجة 

 

   

87B۷٤۱ ۱,۱۳۲ ٦۱۲ قطاع البنوك واالستثمار 
88B۱,۱٦۲ ۹٤۷ ۱,٦۲۳ قطاع الصناعة 
89B۸,۳٦٥ ۸,۲۳٥ ۸,٥۸٥ قطاع الخدمات 
90B۸٦,۱۷۰ ۷٤,۰۲۲ ۸٥,۷۲٦ سندات التنمية الحكومية 

 ۹٦,٥٤٦ ۸٤,۳۳٦ ۹٦,٤۳۸ 
91B أجنبية -االستثمارات المدرجة    

    
92B۳٥۹ اع البنوك واالستثمارقط - - 
93B۳,٥۹۳ ۳,٦۳۸ ۳,۲۷۲ سندات التنمية الحكومية 

 ۳,٦۳۱ ۳,٦۳۸ ۳,٥۹۳ 

94Bاالستثمارات غير المدرجة    

95Bقطاع البنوك واالستثمار 
 

۷,۸۳٤ ۷,۰۳۰ ٦,۹۲۰ 

96B۳,٤۸۳ - ۳,٤۸۳ قطاع الصناعة 

97B۲۸۸ ۲۸۲ ۲۱۳ قطاع الخدمات 

98B۱۰,٦۹۱ ۷,۳۱۲ ۱۱,٥۳۰ مجموع االستثمارات المتاحة للبيع 
 

 
۱۱۱,۷۰۷ ۹٥,۲۸٦ ۱۱۰,۷۲۲ 

99Bاالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -ج     
 

100Bاستثمارات  مدرجة في الخارج 
   

101B۱,۷۸۹ قطاع الصناعة - - 
102B ۱,۷۸۹ المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقمجموع االسثمارات - - 

    
103B ۱۱۰,۷۲۲ ۹٥,۲۸٦ ۱۲٤,۳۳٤ مجموع االستثمارات 
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۱۱ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
 (يتبع) االستثمارات المتداولة      ٦

 
 تفاصيل االستثمارات الجوهرية

 
  للبنك للمحفظة االستثمارية لقيمة العادلة/ ا% من القيمة الدفترية۱۰فيما يلي نورد تفاصيل االستثمارات التي تزيد عن 

 
 التكلفة االمتالك26B  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰

 27B% ألف لایر عماني 
   

104B۸٥,۷۲٦ ۷٦.۷ سندات التنمية الحكومية 
 ═════ ══════ 

105B۳۰  ۲۰۱۲يونيو    
   
   

106B۷٤,۰۲۲ ۷۷.۷ سندات التنمية الحكومية 
 ════ ═════ 

 
 
 
 
 
 

 
 الممتلكات والمعدات  ۷
أراضي ومباني  

مملوكة للبنك 
وتحسينات على أمالك 

 مستأجرة
السيارات واألثاث 

 والمعدات
أعمال رأسمالية قيد 

 المجموع التنفيذ
 ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
     سوية القيمة الدفترية:ت

28B ۲۰۱۳يناير  ۱الرصيد في 
 ۲۰,٤۹۸ ۲,۳٥۹ ٥,٤٤۳ ۱۲,٦۹٦ بعد خصم االستهالك المتراكم

 ۱,۳۰٤ ۸۷۰ ۳۷۲ ٦۲ إضافات
 (۳۲) - (۳۲) - المحذوف

 - (۱,۳۸۱) ۸٤۹ ٥۳۲ المحول
 (۳٤) - (۲) (۳۲) فروقات تحويل العملة األجنبية

 (۱,۷۳۷) - (۱,۲۲۰) (٥۱۷) االستهالك
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

بعد خصم  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰الرصيد في 
 ۱۹,۹۹۹ ۱,۸٤۸ ٥,٤۱۰ ۱۲,۷٤۱ االستهالك المتراكم

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     
 ٥۳,٤٦۱ ۱,۸٤۸ ۲٥,٥۲۰ ۲٦,۰۹۳ بالتكلفة / التقييم  
 (۳۳,٤٦۲) - (۲۰,۱۱۰) (۱۳,۳٥۲) االستهالك المتراكم  
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ۱۹,۹۹۹ ۱,۸٤۸ ٥,٤۱۰ ۱۲,۷٤۱  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰صافي القيمة الدفترية في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

  ۲۰,۲۸٥  ۱,٦٦۹ ٥,۷۷۳  ۱۲,۸٤۳ ۲۰۱۲يونيو  ۳۰صافي القيمة الدفترية في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 ۲۰,٤۹۸ ۲,۳٥۹ ٥,٤٤۳ ۱۲,٦۹٦ ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱فترية في صافي القيمة الد
 
 
 

107B۳۱  ۲۰۱۲ديسمبر     
    

108B ۸٦,۱۷۰ ۷۷.۸ التنمية الحكوميةسندات  
  ═════ ═══════  
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۱۲ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
 األصول األخرى     ۸

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 29Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
    

109B۲۲,۷۱۰ ۲۱,۱۷۸ ۲۳,۸۱۲ فوائد مستحقة القبض 
110B ۱۱,۰۷۰ ۱۰,٤۱٦ ۸,۱۹٦ )۲۳القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية (إيضاح 
111B ۲۷,۸٤۸ ۳۸,٤۰٦ ۳۲,۳۰۳ )۱۰صافي مستحق العمالء مقابل أوراق القبول (إيضاح 

 ───── ───── ───── 
 ٦٤,۳۱۱ ۷۰,۰۰۰ ٦۱,٦۲۸ 
 ═════ ═════ ═════ 
    
    
    
 

 ودائع العمالء   ۹
 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 30Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
    

112B۳۸٥,۹٦٤  ٤۳٥,۸٦٥   ٥۳۱,۳۷۸ الحسابات الجارية 
113B٤۸۲,۹٤٤  ٤۷۳,۱۲۰   ٥۲۸,۹۸۳ حسابات التوفير 
114B٥,۰۰۰  ۳٦,۳۰۰   ٥,۰۰۰  شهادات إيداع 
115B۱,۰۱۲,۸٤٦  ۸۸۲,٥۱۰   ۱,۰۰۷,۸۹۹ الودائع ألجل 
116B۱۳,۷۷٥ ودائع اسالمية - - 

 ────── ──────── ─────── 
 ۲,۰۸۷,۰۳٥           ۱,۸۲۷,۷۹٥           ۱,۸۸٦,۷٥٤ 
 ══════ ══════ ═══════ 
   
 

 االلتزامات األخرى ۱۰
 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 31Bمانيألف لایر ع ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
    

117B ۲۹,۷٦۳ ۲۸,٦٥۳ ٤٥,۲٤۷ فوائد مستحقة الدفع واخرى 
118B۱۱,۱٦۷ ۱۰,٤۰٦ ۸,۰۹۱ ) ۲۳القيمة العادلة السالبة للمشتقات (اإليضاح 
119B ۲۷,۸٤۸ ۳۸,٤۰٦ ۳۲,۳۰۳ )۸إلتزامات أوراق القبول (اإليضاح 

 ────── ─────── ────── 
 ۸٥,٦٤۱ ۷۷,٦ ٤٦٥۸,۷۷۸ 
 ══════ ══════ ══════ 
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۱۳ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
   الضرائب     ۱۱

  ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 32Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

120Bبيان الدخل     
121B٥,۹٥۳ ۲,٦٤۱ ۲,٥٥۹ السنة الحالية 
122B٦٥ ٤٤٦ - تعديل ضريبة مؤجلة 

 ─────── ─────── ─────── 
 ۲,٥٥۹ ۳,۰۸۷ ٦,۰۱۸ 
 ─────── ─────── ─────── 
 
 

 تسويات مصروف الضريبة
 البنك ملزم بمصروفات ضريبية للدخل حسب النسب التالية:

لایر عماني ۳۰,۰۰۰عن % من إجمالي الدخل المجمع الذي يزيد ۱۲                      سلطنة عمان:       
% من الدخل الخاضع للضريبة۲۰دولة اإلمارات العربية المتحدة:        

) ۲۰۰۷% من الدخل الخاضع للضريبة(إبتداء من العام ۲۰                            مصر:          
 

لسنة:أدناه شرح للتسويات بين ضريبية الدخل حسب الربح المحاسبي و مصروف ضريبة الدخل ل  
 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 33Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
    

123B                                                      ٤٦,٦۸۰ ۲۳,۰۱۱ ۲۱,۳۳۱ الربح المحاسبي 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

 ٥,٥۹۸ ۲,۷٥۷ ۲,٥٦۰ الضريبة حسب النسبة المقررة 
 ۲۹٤ ۲۷۰ ٦۷ مصروفات غير قابلة للخصم

 (۳۳۰) (۲۷٤) (۱۹۲) إيرادات معفاة
 ٤٥٦ ۳۳٤ ۱۲٤ أخرى 

 ─────── ─────── ─────── 
 ۲,٥٥۹ ۳,۰۸۷ ٦,۰۱۸ 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 .۲۰۰۷ديسمبر  ۳۱تم تقييم االلتزامات الضريبية للبنك بسلطنة عمان كما في السنة المنتهية في 

 
ريبية  المعنية. إن الربوط الضريبية لعمليات جمهورية مصر العربية بالنسبة للضرائب المختلفة المطبقة هي في مراحل مختلفة من اإلكمال لدى السلطات الض

 .۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱إن التزام البنك بشأن فرعه في أبو ظبي قد تم االتفاق عليه مع السلطات الضريبية حتى 
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۱٤ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
  (يتيع)  الضرائب     ۱۱

 
 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 34Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

124B االلتزامات الضريبية    
    السنة / الفترة  الحالية 

 ٥,۹٥۳ ۲,٥٤۳ ۲,٥٥۹ ضريبة  الدخل وضرائب أخرى
    السنة / الفترة السابقة 

 (۲٦٦) ۱۰ (۱۰۰) ضريبة  الدخل وضرائب أخرى
 ─────── ─────── ─────── 
 ۲,٤٥۹ ۲,٥٥۳ ٥,٦۸۷ 
 ══════ ═══════ ═══════ 

 
 األصول وإللتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بها

 
   
 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 35Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

    األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة منسوبة للتالي:
 ۳۸۱ - ۳۸۱ مخصصات فروقات التوقيت 

 ۲۸ ۳٦ - إستثمارات متوفرة للبيع 
 ────── ─────── ─────── 
 ۳۸۱ ۳٤ ٦۰۹ 
 ══════ ═══════ ═══════ 
    

 المعترف بهاالغيراألصول وإللتزامات الضريبية المؤجلة 
 

   
 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 36Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
    

 ٦٥ (٤٤٦) - مخصصات فروقات التوقيت 
 ────── ─────── ─────── 
 - (٤٤٦) ٦٥ 
 ══════ ═══════ ═══════ 

 
.%)۱۲-۲۰۱۲%(۱۲لة يتم إحتسابها بواقع المؤج الضريبة  
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۱٥ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
 ۱۲ إيداعات خاصة ثانوية   

 
 

۳۱/۱۲/۲۰۱۲ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳   

  ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني
    

 في يناير ٦۱,۷۰۰ ۷۰۰,٥٤ ۷۰۰,٥٤
 إيداعات مستلمة خالل السنة ۱۸,۰۰۰ - ۷,۰۰۰

─────── ─────── ───────  
٦۱,۷۰۰ ٥٤,۷۰۰ ۷۹,۷۰۰  

═══════ ═══════ ═══════  
    

 ۲۰۱۹و   ۲۰۱٤االيداعات الثانوية الحالية مستحقة الدفع في تواريخ متعددة بين عامي 
 
 

 الغير قابلة للتوزيعاألخرى  اإلحتياطات  ۱۳
 
إحتياطي  

اإلستثمارات 
 المتوفرة للبيع 

إحتياطي إعادة 
 التقييم 

إحتياطي القرض 
 الثانوي 

 المجموع

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

 ۳۰,۷۱۹ ۲٥,۸۰۰ ۳,۷٦٦ ۱,۱٥۳ ۲۰۱۳يناير  ۱في 
 ۱,۸۰۹ - - ۱,۸۰۹ صافي حركة قيود إستثمارات متوفرة للبيع 

 (۲۸) - - (۲۸) التاثير الضريبي في صافي نتائج االستثمارات المالية المتاحة للبيع
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ۳۲,٥۰۰ ۲٥,۸۰۰ ۳,۷٦٦ ۲,۹۳٤   ۲۰۱۳يونيو  ۳۰في 
 ======= ======= ======= ======= 

 ۱۹,٥۳۳ ۱٤,۸٦۰ ۳,۷٦٦ ۹۰۷ ۲۰۱۲يونيو  ۳۰في 
 ======= ======= ======= ======= 
 
 

 يمثل اإلحتياطي الفائض من إعادة تقييم األراضي والمباني وهو غير قابل للتوزيع لحين بيع أو إستخدام األصول المتعلقة.   )۱(
). اإلحتياطي متوفر إلعادة تحويله إلى األرباح ۱۲ يمثل إحتياطي القرض الثانوي تحويل سنوي مقابل اإليداعات الثانوية الخاصة التي تستحق خالل فترة الخمس سنوات التالية (إيضاح )۲(

 المحتجزة عند إستحقاق اإليداع الخاص.  
 
 
 االلتزامات االحتمالية الطارئة ۱٤  

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 37Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
    

125B٤٥٦,۷۲۱ ٤۱٦,٤۱۷ ٤۲۸,۰۸۳ ضمانات 
126B٥۹,۹۰۲ ۸۰,۷۷٤ ۷٤,٥٤٥ يةاعتمادات مستند 

 ۱٤۹,٦۲٦ ۱۷٥,۰۹٥ ۱۱۷,٥٥۸ التزام غير مسحوب على تقديم
 ────── ────── ────── 
 ٦۲۰,۱۸٦ ٦۷۲,۲۸٦٦٦ ٦,۲٤۹ 
 ══════ ══════ ══════ 

 
ملي�ون لایر عم�اني) ۰.۱  -۲۰۱۲بر ديس�م ۳۱ملي�ون لایر عم�اني/ ۰.۱  -۲۰۱۲ يوني�و ۳۰ملي�ون لایر عم�اني ( ۰.۱ تشمل االلتزامات االحتمالية الطارئة مبلغ

 تتعلق بقروض متعثرة. 
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۱٦ 
 

 
 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 
 

 إيرادات الفوائد    ۱٥
 

 – ۲۰۱۲ ويوين ۳۰( ۲۰۱۳ يونيو ۳۰أشهر المنتهية في  لستةالفترة % ٥.۰۳إن األصول التي تحسب لها فوائد قد اكتسبت فائدة بمعدل إجمالي بلغ 
 %). ٥.۰۷ -۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ - % ۰۸.٥

 
 مصروفات الفوائد    ۱٦

– ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ -%۱.۹٦ – ۲۰۱۲ يوينو ۳۰(% ۱.۹۲  - ۲۰۱۳ يونيو ۳۰أشهر المنتهية في  الستةبلغ متوسط إجمالي تكلفة التمويل لفترة 
۱.۹۸  % .(  

 
 دات التشغيل األخرى إيرا    ۱۷
المنتهية في  أشهر ٦ 

۳۰/۰٦/۲۰۱۳ 
ي المنتهية ف أشهر ٦

۳۰/۰٦/۲۰۱۲ 
 38Bألف لایر عماني ألف لایر عماني 
   

127B۱,۷۰۷ ۱,۷٥۷               صافي أرباح من عمليات صرف العملة األجنبية 
128B٥,۰۲۹  ٥,۸۹۲               الرسوم والعموالت 
129B ۲۳٦  ٥۲۲                  متاحة للبيعصافي أرباح بيع إستثمارات 
130B ۱,۱٤۰  ۱,۳۱۲               اإليرادات من سندات وأخرى 
131B  ۷۳٦  ٥۲۹                  إيرادات توزيعات األرباح 
132B  ۸,٤۳۲  ٤,۲۲۹               رسوم الخدمات 
133B  ۱۹۰  ۱٦۲                  إيرادات متنوعة 

 ────── ────── 
 ۱٤,٤۰۳ ۱۷,٤۷۰ 
 ══════ ══════ 
 مصروفات التشغيل األخرى  ۱۸

المنتهية في  أشهر ٦ 
۳۰/۰٦/۲۰۱۳ 

ي المنتهية ف أشهر ٦
۳۰/۰٦/۲۰۱۲ 

 39Bألف لایر عماني ألف لایر عماني 
   

134B۲,۳٦۸ ۲,۲۹٤ مصروفات التأسيس 
135B٥,٦۲٥ ٥,۷۸٤ مصروفات التشغيل والمصروفات اإلدارية 

 ────── ────── 
 ۸,۰۷۸ ۷,۹۹۳ 
 ══════ ══════ 
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۱۷ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 
 

 طراف ذات العالقة ألالمعامالت مع ا ۱۹
 

 معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة 
تنفيذيين أو المساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات يقوم البنك بإجراء معامالت في ظل ظروف تجارية إعتيادية مع بعض المدراء ال

 التي لهم فيها نفوذ قوي, إن إجمالي مبالغ األرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة هي كالتالي:
 
 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۰/۰٦/۲۰۱۲  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجموع  أخرى مساهم رئيسي موع المج أخرى  مساهم رئيسي 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع 
       

 ٤۲,۷۳۰ ٤۲,۷۳۰ - ٤۸,۳۸٤ ٤۸,۳۸٤ - القروض والسلفيات
 ۹,۷٤۸ ۹,۷٤۸ - ۱۷,٥۲۷ ۱۷,٥۲۷ - ودائع العمالء

 ۸۹ - ۸۹ ۲۲,۳٦۰ ٦,۹۳۰ ۱٥,٤۳۰ المستحق من البنوك
 ٤۰ - ٤۰ ۱۳,٦۲٤ ۱۳,٤۷٥ ۱٤۹ المستحق للبنوك

 ۲,٥۰۰ ۲,٥۰۰ - ٥,٥۰۰ ٥,٥۰۰ - إيداعات خاصة ثانوية 
خطابات مستندية، ضمانات 

 ٤,۹۹۷ ۳,٤۱٦ ۱,٥۸۱ ٥٤۷ ٥۲۰ ۲۷ وأوراق قبول 
تسهيالت إئتمانية متجددة 

 ۷۷,۰۰۰ - ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ - ۷۷,۰۰۰ حسب الطلب 
ضمانات ضد المخاطر 

 ٥,۳۳۳ ٥,۳۳۳ - ٥,٤۲۱ ٤,۱٦۷ ۱,۲٥٤ مستلمة 
 
 

 
 بيان الدخل المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:يتضمن 

 
 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳۰/۰٦/۲۰۱۲  
  

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

 ٦٦٥ ٦٦۳ ۲ ۸۱۱ ۷۹۹ ۱۲ إيرادات الفوائد
 ۱۲ ۱۲ - ۱۷ ۱۷ - إيرادات العمولة 

       
 ۳٤٥ ۱٦۳ ۱۸۲ ٤۱٥ ۲٤٦ ۱٦۹ مصروفات الفوائد 
 ٦٥٥ ٥۳۰ ۱۲٥ ٦۸٦ ٦۸٦ - مصروفات أخرى 
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۱۸ 
 

 (غير المدققة)  لية المكثفةإيضاحات حول البيانات المالية المرح

  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (يتبع)   ۱۹
 
 

 تفاصيل مزايا اإلدارة العليا هي كالتالي:
 

     
 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ رواتب ومزايا قصيرة األجل أخرى
  ألف لایر عماني

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۲ 
 ألف لایر عماني

 

     
  ۹٤۹  ۱,۱٤۱ ثابته -

  ٤۸۰  ۸۷۸ غير ثابته  -
 ۲,۰۱۹  ۱,٤۲۹  
     

 
 
 

 المساهمون    ۲۰
 

% أو أكثر من أسهم البنك، سواء بأسمائهم، أو عن طريق حسابات من ينوب عنهم، ۱۰قائمة بمساهمي البنك الذين يملكون نسبة  ۲۰۱۳ يونيو ۳۰حتى تاريخ 
 :كما يلي  وعدد األسهم التي يملكونها

 
   
   
   
عدد االسهم  

 نسبة التملك % (ألف)
136B۳٤.۹ ۳۸٦,٦۹۹ البنك التجاري القطري 
137B.۱٤.۷ ۱٦۳,۳۷۰ مجموعة سهيل بهوان القابضة ش.م.م 

   
 
 

 ال شئ). -۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ال شئ /  -۲۰۱۲ يونيو ۳۰ ( ۲۰۱۳ يونيو ۳۰ال يوجد لدى البنك مساهمين ممتازين كما في 
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۱۹ 
 

 
 (غير المدققة)  ضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفةإي

  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 
  

 التحليل القطاعي   ۲۱
 ألغراض اإلدارة ينظم البنك الى أربع أقسام تبعا لوحدات العمل على النحو التالي:

 حتياجات المصرفية اليوميةيقوم قسم المصرفية االستهالكية بعروض ائتمانية لالفراد للتلبة اال-
والتجارة النالية والعمالت يقوم قسم الخدمات المصرفية للشركات بتوفير مجموعة متنوعة من النتجات والخدمات للعمالء من الشركات التي تشمل القروض وقبول الودائع  -

 االجنبية .
 االستشارات وخدمات الزساطة للعمالء من االفراد وكذلك من أصحاب الثروات وعمالء المؤسسات ,يقوم قسم االستثمار بتقديم النتجات االستثمارية مثل ادارة االصول و -
 دارة السيولة ومخاطر السوق .يقوم قسم الخزانة بتقديم مجموعة كاملة من منتجات وخدمات الخزينة بما فيها اسواق المال والعمالت االجنبية للعمالئها باالضافة الى ا -
 ات المصرفية الدولية خدمات مثل اصدار ضمان المخاطر و المشاركة والقروض الخ ......يقوم قسم الخدم-
 

على أساس الربح  أداء القطاعيتم تقييم تقوم االدارة بحساب نتائج التشغيل للقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم االداء. 
على  يتم إدارتهاتكبدها المهام المركزية تفي القوائم المالية. التكاليف التي  يةقاس بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلتفي بعض النواحي  ية التيغيلأو الخسارة التش
 لقطاعات التشغيل. وال تخصصأساس مجموعة 

 
 
 
 

 -التحليل القطاعي حسب التالي :
 

٦ 
االشهرالمنتهية 

۳۰/۰٦/۲۰۱۳ 
 

م المصرفية قس
 الستهالكية

قسم الخدمات 
 المصرفية

قسم الخدمات  قسم الخزانة قسم االستثمار
 المصرفية الدولية

 المجموع الصيرفة اإلسالمية

        
 الف لایر عماني الف لایر عماني الف لایر عماني الف لایر عماني الف لایر عماني الف لایر عماني الف لایر عماني 
        

 ٥۰,٦۰۲ ٥۰ ۲,۳۰۸ ۲,۸۹۸ ۱,٥٦۳ ۱۸,۰۳٤ ۲٥,۷٤۹ ت التشغيلايرادا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 ۱۸,۷۷۲ (۳٥٤) (۱۰,۸٤٥) ۲,۱۹۹ ۱,۲۰۲ ۱۳,۱۸٥ ۱۳,۳۸٥ االرباح
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 ۲,۷۷۱,۰٥٥ ۷,۹٤۱ ٥۲٤,٤٤۳ ۱۱٥,٤۲۰ ۲٤,٤۹۷ ۱,۱۱۸,٥٥۳ ۹۸۰,۲۰۱ مجموع االصول
 
 
 

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

االشهر  ٦
المنتهية 

۳۰/۰٦/۲۰۱۲ 

قسم المصرفية 
 الستهالكية

قسم الخدمات 
 المصرفية

قسم الخدمات  قسم الخزانة قسم االستثمار
 المصرفية الدولية

 المجموع المجموع

        
 الف لایر عماني الف لایر عماني الف لایر عماني الف لایر عماني الف لایر عماني الف لایر عماني الف لایر عماني 
        

 ٥۰,٦۳۹ - ۲,۸۳۸ ۲,٦۳٥ ۱,۲۲۷ ۱٥,٦۷۲ ۲۸,۲٦۷ ايرادات التشغيل
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 ۱۹,۹۲٤ - (۱۰,٦۷٥) ۲,۳۱۱ (٥۰۷) ۱۲,۱۳٦ ۱٦,٦٥۹ االرباح
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 ۲,٤۹۳,٤٥٥ - ٥۰٤,۳۷۰ ۹٦,۳۱۹ ۱۷,٦۲۷ ۹۹۰,۲۰۸ ۸۸٤,۹۳۱ مجموع االصول
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

  
 
 
 

 -: القيمة العادلة لألدوات المالية ۲۲
 

المنتظمة باستخدام البنك االحتفاظ بالقروض والسلفيات الممنوحة إلى العمالء حتى تاريخ استحقاقها. ونتيجة لذلك، يتم الوصول إلى القيمة العادلة للقروض  ينوي
ض ذات الشروط واالستحقاقات المشابهة. تحليل التدفقات النقدية المخصومة المبنية على أساس نسبة الخصم التي تساوي األسعار السوقية السائدة للفوائد على القرو

 ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية في كال التاريخين.   ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۳ يونيو ۳۰يعتقد البنك أن القيمة العادلة لألدوات المالية كما في
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
 عن القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق أسلوب التقييم: يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحديد اإلفصاح

 
 : األسعار (غير المعدلة) المدرجة في األسواق النشطة لألصول أو اإللتزامات المشابهة؛ ۱المستوى 
 بشكل مباشر أو غير مباشر؛: تقنيات أخرى لجميع المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة يمكن مالحظتها ، إما  ۲المستوى 
 .ظتها: التقنيات التي تستخدم المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى قائمةات السوق التي يمكن مالح ۳المستوى 
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۲۰ 
 

 
 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  ۲۰۱۳ يوينو ۳۰للفترة المنتهية  في 
  

 -: (يتبع) القيمة العادلة لألدوات المالية ۲۲
 

 يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب القيمة العادلة الهرمي:    
 
 
 المجموع ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ۲۰۱۳ يونيو ۳۰
     

     دات الماليةالموجو
     

     إستثمارات متوفرة للبيع:
 ۱۰,۸۳۸ - - ۱۰,۸۳۸ سندات التنمية الحكومية

 ۱۰,۸۳۸ - - ۱۰,۸۳۸ المجموع
     

     إستثمارات متاحه للبيع:
 ۸۸,۹۹۸ - - ۸۸,۹۹۸ سندات التنمية الحكومية

 ۱۱,۱۷۹ - - ۱۱,۱۷۹ أسهم مدرجة 
 ۱۱,٥۳۰ - ۱۱,٥۳۰ - أسهم غير مدرجة أخرى

 ۱۱۱,۷۰۷ - ۱۱,٥۳۰ ۱۰۰,۱۷۷ المجموع
     

     األدوات المالية المشتقة:
 ۷۱,۰۲۳ - ۷۱,۰۲۳ - عقود شراء 

 ۷۱,۰۲۳ - ۷۱,۰۲۳ - عقود بيع
 ۱٥۲,۱۹۸ - ۱٥۲,۱۹۸ - مقايضات أسعار الفائدة

 ٦۰,۸٦٤ - ٦۰,۸٦٤ - خيارات العملة
 ٦۰,۰۹٤ - ٦۰,۰۹٤ - تحوطات السلع

 ٤۱٥,۲۰۲ - ٤۱٥,۲۰۲ -  المجموع
     

 ٥۳۷,۷٤۷ - ٤۲٦,۷۳۲ ۱۱۱,۰۱٥ مجموع الموجودات المالية 
 ─────── ─────── ────── ────── 

 ٤۷۸,۹٥٦ - ۳۷۸,۹۲٥ ۱۰۰,۰۳۱  ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱مجموع الموجودات المالية كما في 
 ─────── ─────── ────── ────── 
     
     
 

سعار الشراء ولة األخرى على أساس المعلومات المقدمة من قبل مديري الصناديق، والمعلومات المالية المستثمر فيها، فيما يتعلق السندات السيادية وأوتقدر قيمة أسهم غير المتدا
 الحالية. وتقدر قيمة األدوات المالية المشتقة بناء على تقييم الطرف المقابل، ومعدالت األمام ونقلت ومنحنيات العائد.
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۲۱ 
 

ات حول البيانات المالية المكثفة (غير المدققة)إيضاح       
  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في     

 
 

 المشتقات المالية   ۲۳
149B ۲۰۱۳ يونيو ۳۰     

153Bشــروط االستحقــــق  القيمـــة االعتبــارية وفقــا ل
أشهر ۳ل خال إجمالي القيمة االعتبارية القيمة العادلة السالبة القيمة العادلة الموجبة  شهر ۱۲أشهر إلى  ۳من    أكثرمن سنة 
     ) ۱۰إيضاح(  ۸)إيضاح( 

 ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني المشتقات المالية
138B۱۳۷,۰٤٤ ۱۱,٤۳٥ ۲,۱۲٥ ۱٥۰,٦۰٤ (٦,۲۷٦) ٦,۲۷٦ عقود مقايضات أسعار الفائدة 
139B۱۰,٤۹۱ ۳۱,۳٦٤ ٤۱,۸٥٥ (۱۰٦) ۳٥ اء عمالت أجنبية آجلةعقود شر - 
140B۱۰,٤٤۹ ۳۱,٤۰٦ ٤۱,۸٥٥ (۳۲) ۲۰۸ عقود بيع عمالت أجنبية آجلة - 
141B ۱۳,٤۷۷ ۲۲,۱٤٤ ۳٥,٦۲۱ (٤۹) ٤۹ خيارات العملة - 
142B ۱۲,٤۳۸ ۲٤,۷۱٤ ۳۷,۱٥۲ (۱,٦۲۸) ۱,٦۲۸ تحوطات السلع - 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ۱۳۷,۰٤٤ ٥۸,۲۹۰ ۱۱۱,۷٥۳ ۳۰۷,۰۸۷ (۸,۰۹۱) ۸,۱۹٦ المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
       
 
150B۳۰ ۲۰۱۲ يونيو    

154Bالقيمـــة االعتبــارية وفقــا لشــروط االستحقــــق 
 أكثرمن سنة شهر ۱۲أشهر إلى  ۳من  أشهر ۳خالل  إجمالي القيمة االعتبارية القيمة العادلة السالبة القيمة العادلة الموجبة 
 ( ۸إيضاح  )  ( ۱۰إيضاح  )     

 ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني المشتقات المالية
143B۱۳۲,۳۰۱ ٦,۷۸٤ ٦,۱٤٤ ۱٤٥,۲۲۹ (۹,۹۷۸) ۹,۹۷۸ عقود مقايضات أسعار الفائدة 
144B۲,۸۸٦ ۳٥,۷۲۱ ۳۸,٦۰۷ (۱۰۰) ۳۲ الت أجنبية آجلةعقود شراء عم - 
145B۲,۸۷۹ ۳٥,۷۲۸ ۳۸,٦۰۷ (۲۹) ۱۰۷ عقود بيع عمالت أجنبية آجلة - 
146B۲۲ ۲۲ - - الحد األعلى ألسعار الفائدة - - 
147B ۲۱,۰۸٥ ٥۷,۸۱٦ ۷۸,۹۰۱ (۱۱۳) ۱۱۳ خيارات العملة - 
148B ۱٤,۱۰۸ ۱۷,۸۰۱ ۳۱,۹۰۹ (۱۸٦) ۱۸٦ تحوطات السلع - 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ۱۳۲,۳۰۱ ٤۷,۷٤۲ ۱٥۳,۲۳۲ ۳۳۳,۲۷٥ (۱۰,٤۰٦) ۱۰,٤۱٦ المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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۲۲ 
 

      إيضاحات حول البيانات المالية المكثفة (غير المدققة)
  ۲۰۱۳يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
 (يتبع)المشتقات المالية      ۲۳
۲۰۱۲ ديسمبر ۳۱          

155Bالقيمـــة االعتبــارية وفقــا لشــروط االستحقــــق 
 القيمة العادلة الموجبة 

( ۸إيضاح  ) 
 القيمة العادلة السالبة

( ۱۰إيضاح  ) 
أشهر ٦خالل  إجمالي القيمة االعتبارية شهر ۱۲أشهر إلى  ٦من    أكثرمن سنة  

152B عماني ألف لایر ألف لایر عماني المشتقات المالية  ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
 

 ۱۲٦,٦۱۳ ٦,۹۰۱ ٤,۷٦۲ ۱۳۸,۲۷٦ (۹,۷٥۳) ۹,۷٥۳ عقود مقايضات أسعار الفائدة
 - ۱۷,۹٤۱ ٤۸,۷۱٦ ٦٦,٦٥۷ (۳٦۱) ٦٤ عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

 - ۱۸,۰۰۸ ٤۸,٦٤۹ ٦٦,٦٥۷ (۱۷۰) ۳۷۰ عقود بيع عمالت أجنبية آجلة
 - ۱۲,۲۳۰ ۳۳,۲٥۳ ٤٥,٤۸۳ (۳۲٥) ۳۲٥ خيارات العملة 
 - ۲۰,۱۸۱ ۳۰,۹۸۰ ٥۱,۱٦۱ (٥٥۸) ٥٥۸ تحوطات السلع 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
       ۱۱,۰۷۰       (۱۱,۱٦۷)        ۳٦۸,۲۳٤     ۱٦٦,۳٦۰        ۷٥,۲٦۱      ۱۲٦,٦۱۳  
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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