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۱ 
 

 
 

 ٢٠١٤يونيو  ٣٠تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن األشهر الستة المنتهية في 
 

 المساهمون الكرام؛
 

 ينتهجهالتي لقد كان جلُّ تركيزنا موجهًا خالل األشهر الستة الماضية نحو الحفاظ على مسيرة النمو المستدام ا
 قائمة على أربع ركائز رئيسية استراتيجيةمن خالل  البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع. ("البنك الوطني الُعماني")

وتحقيق عائدات قوية ومستدامة  ،وتوفير بيئة عمل نموذجية للموظفين ،إيالء األولوية القصوى للعمالء وهي
تستفيد منها  مهمةللمساهمين باإلضافة إلى االستثمار في المبادرات االجتماعية البّناءة التي تترك آثارًا إيجابية 

 مختلف شرائح المجتمع. 
 

مايو الماضي عن تعيين أحمد المسلمي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للبنك،  ١٠ولقد كان من دواعي سرورنا أن نعلن في 
تحقيق الهدف المنشود،  في اتجاه النمو في البنك باستراتيجيةلدفع قدمًا بااته القيادية االستثنائية يوالذي أثبت إمكان

 للعمالء على امتداد السلطنة.  البنك المفضلوالمشترك، في أن يصبح "البنك الوطني الُعماني" 
 

أن أقدم لكم النتائج المالية للبنك عن الفترة  يسرني أعضاء مجلس إدارة "البنك الوطني الُعماني"، عن نيابة
 . ٢٠١٤يونيو  ٣٠المنتهية في 

 
 

 الماليداء موجز األ
مليون  ٢٣.٠إلى  ٢٠١٤يونيو  ٣٠وصل صافي أرباح "البنك الوطني الُعماني" خالل األشهر الستة المنتهية في 

ويعزى هذا النمو  %.٨٢٢.الفترة من العام الماضي، وذلك بنمو نسبته  خالل نفس مليون لایر ١٨.٨، مقابل لایر
% إضافة إلى انخفاض المخصصات بنسبة ٧النمو القوي في العائدات والذي تجاوز نسبة بشكل أساسي إلى 

 من العام الماضي.  بنفس الفترة% مقارنة ٦٢
 

عائدات أنشطة التمويل اإلسالمي التابعة الخدمات المصرفية التقليدية و  الفوائد مننمو صافي إيرادات كما ارتفع 
وذلك نتيجة إلى نمو حجم ، ٢٠١٤مليون لایر في النصف األول من العام  ٣٨.٥% لتصل إلى ٦.٢بنسبة لبنك ل

ودائع العمالء المنخفضة التكلفة تحسن مستوى عالوة على ازدياد حجم الودائع المتنوعة. كما  ياتالقروض والسلف
 بشكل كبير، األمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض كلفة هذه الودائع على البنك. 
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۲ 
 

% ليصل ٨.٩بمعدل  ٢٠١٤يونيو  ٣٠حجم الدخل من غير الفوائد لألشهر الستة المنتهية بتاريخ  وازداد إجمالي
حتى ال يقتصر اعتماده فقط على الرسوم دخل مصادر مليون لایر. وقد تمكن البنك بفعالية من تنويع  ١٥.٧إلى 

 .   للدخل بضعة مصادر
 

من العام الماضي. وقد أتت هذه الزيادة بشكل  الفترةبنفس % مقارنة ٨.٩بنسبة  كما ازدادت مصروفات التشغيل
البنك في اإلمارات العربية المتحدة والتوسع في الخدمات المصرفية  أعمال أساسي نتيجة للنفقات المرتبطة بتوسع

اإلسالمية. وقد سجلت هذه العمليات نموًا قويًا منذ بداية هذا العام، ونحن نأمل في تحسين معدل التكاليف إلى 
 في الوقت الذي تنمو فيه هذه العمليات الجديدة وتتطور.   %٤٧لدخل من المعدل الحالي الذي يبلغ ا
 

مليون لایر عماني وهو أدنى بكثير مقارنة  ٢.٢إلى نحو  ياتووصل معدل المخصصات على القروض والسلف
صصات في سجالت البنك من العام الماضي. ويعزى هذا الفرق اإليجابي إلى انخفاض نسبة المخ بنفس الفترة

مع نسبة ديون متعثرة عند  على مستوى جيدوانخفاض متطلبات المخصصات العامة. وتبقى أصول البنك 
 %. ١٤٦% ونسبة تغطية تتجاوز ٢.١

 
والنشاطات التمويلية بنسبة  يات، نمى صافي الديون والسلف٢٠١٤يونيو  ٣٠وخالل األشهر الستة المنتهية في 

مليون لایر. في حين سجلت محفظة القروض في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٢,٢٢٢% لتصل إلى ٧.٤
والخدمات المصرفية اإلسالمية (مزن) نموًا جيدًا دعمت محفظة القروض اإلجمالية للبنك. وفي سلطنة عمان، 

% ليصل ٢٨بة نمت ودائع العمالء المنخفضة التكلفة، وارتفع نتيجة لذلك الحجم اإلجمالي لودائع العمالء بنس
ما أدى بدوره إلى تراجع في كلفة التمويل. وقد أدى هذا النمو إلى زيادة في ممليون لایر عماني،  ٢,٧٨٩إلى 

هذا الفائض في السيولة في  شهادات اإليداع منخفضة العائد وبالتالي انخفاض الهامش. ويعتزم البنك استثمار
 . األصول المناسبة

 
 رأس المال

مليون لایر عماني مقارنة بمستويات  ٦.٦مليون لایر عماني، بارتفاع قدره  ٣٣٤.٧المساهمين بلغت حقوق ملكية 
، وذلك نتيجة لتحقيق فائدة مرحلية تمت موازنتها جزئيًا عبر األرباح الموزعة في الربع ٢٠١٣شهر ديسمبر 

 ٣٠لفوائد المرحلية في % دون احتساب ا١٤.١األخير. واستقرت كفاية رأس المال عند معدالت قوية حيث بلغت 
%. في حين ستتم إدارة المركز الرأسمالي للبنك ١٢.٦٢٥مقارنة بالمتطلبات القانونية البالغة  ٢٠١٤يونيو 

 لبنك المركزي العماني.عند معدل يزيد عن الحد األدنى المطلوب من قبل ا والمحافظة عليه
 

 مسيرة التغيير
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۳ 
 

لتعزيز  مهمةالخالل النصف األول من العام الحالي على مواصلة استثماراته  الوطني العماني" البنك"حرص 
االبتكار، وهو ما تجّسد في إطالق خدمات جديدة معّدة خصيصًا لضمان تلبية احتياجات العمالء على كافة 

يما من حيث المستويات. وتتجلى أهمية هذه المقاربة في األداء القوي والنمو المستمر الذي يحققه البنك، وال س
 األرباح.

 
الخدمات المتوفرة للعمالء إلى آفاق جديدة بللبنك، بهدف االرتقاء  اإلستراتيجيةوكشفنا في مطلع السنة عن الخطة 

لتوسعة شبكة التوزيع الخاصة بالبنك،  مهمةمن التميز، تشمل كافة نقاط التواصل معهم. وقمنا باستثمارات 
بشكل  وبذل كل جهد ممكن لتطوير إمكانات وخبرات كوادرنا ليكونوا مؤهلين بالتزامن مع تحسين منصاتنا الرقمية

 للمساهمة في إنجاح خططنا التي تركز على األداء المتميز على كافة المستويات.  كامل
 

وكان البنك قد افتتح في وقت سابق من العام الحالي فرعًا جديدًا في والية الرستاق، يتضمن مركزًا خاصًا لعمالء 
صدارة" إلدارة الثروات بهدف توفير خدمات متكاملة يسهل الوصول إليها من قبل جميع العمالء في المنطقة. "ال

 ،صحارو  ،صور و ، مات المصرفية اإلسالمية في المعبيلةفروع جديدة لـ"مزن" للخد ةكما تم أيضًا افتتاح خمس
 ونزوى. ،صاللةو 
 

وبما ينسجم في المضمون واألهداف مع التزامنا بتفعيل التواصل البّناء مع عمالئنا وموظفينا والمجتمع عمومًا، 
أطلق "البنك الوطني الُعماني" مؤخرًا صفحاته على مواقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام" 

بنك، ومنطلقًا نحو تعزيز االبتكار وتوسعة نطاق انتشار في مسيرة ال مهماو"يوتيوب". وشكلت هذه الخطوة إنجازًا 
 الرقمية. التقليدية و خدماتنا بما يثري تجربة العمالء ويوفر لهم المزيد عبر القنوات 

 
الجاد والمستمر بالتركيز على تلبية متطلبات العمالء، قّدم "البنك الوطني الُعماني" مؤخرًا  وفي إطار التزامنا
" الذي يتيح لحاملي بطاقات االئتمان والخصم فرصة كسب واستبدال النقاط MyChoiceء "برنامج والء العمال

 مقابل ما ينفقونه. وجرى أيضًا إطالق العديد من العروض والمزايا الخاصة خالل الربع الماضي.
ت فريق عملنا لتكون ثقافة التميز ونبقى على عهدنا ملتزمين باستقطاب المواهب الُعمانية الشابة وتطوير خبرا

راسخة في أداء البنك. كما سنستمر في االستثمار في المبادرات التطويرية والبرامج التدريبية المعّدة خصيصًا 
العمل الخاصة بخدمة العمالء باإلضافة إلى  حلقاتلمساعدة فريق العمل على تقديم خدمات أفضل، بما في ذلك 

دارة األعمال من خالل أكاديمية التميز في البنك. وأطلقنا إل لندن مدرسةلذي تقدمه برنامج التطوير القيادي ا
أدائهم مع  تكاملأيضًا سلسلة من المبادرات التفاعلية الموجهة نحو الموظفين في مختلف أرجاء السلطنة، لضمان 

فريق عملنا، فإننا على ثقة  الطموحة. وبفضل الدعم الكبير والجهد الدؤوب الذي يبذله وٕاستراتيجيتهرؤية البنك 
 باستمرارنا بمسيرة النجاح والنمو التي تمضي بنا من نجاح إلى آخر. 
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٤ 
 

 
تجاه المجتمع، استثمر "البنك الوطني الُعماني" في العديد من مبادرات المسؤولية االجتماعية  وانطالقًا من التزامنا

عمل خاصة بالمصممين الُعمانيين لمساعدتهم على تعميق معارفهم حول السبل المثلى لتطوير أداء  حلقةومنها 
الصغيرة والمتوسطة؛ وجائزة "إرنست أند يونغ" للتميز الطالبي، بهدف تقدير وتكريم قادة المستقبل في  مؤسساتهم

لعائالت المستحقة في مختلف محافظات بتوزيع صناديق مواد تمويلية على العديد من اقام البنك السلطنة. كما 
 .السلطنة

 
 تقدير و شكر

بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى عمالئنا ومساهمينا الكرام على دعمهم 
توجيهاتهم ل مة لسوق المالالشكر والتقدير إلى البنك المركزي الُعماني، والهيئة العاكما نتقدم بالمستمر للبنك. 

السديدة ودعمهم الكبير. ونتوجه بالشكر أيضًا إلى كافة أعضاء الفريق اإلداري وموظفي البنك على ما يبذلونه 
 من جهود دؤوبة على مدار السنة. 

 
لة السلطان صاحب الجال لموالنا حضرة إلى المقام السامي أن نتوجه بأسمى آيات التقدير والعرفان يشرفناوختامًا، 

الذي نستقي من رؤاه الحكيمة وتوجيهاته السديدة عزمنا وٕاصرارنا  -حفظه اهللا ورعاه  -سعيد المعظم  قابوس بن
 على المساهمة بدور إيجابي وبّناء في مسيرة النمو واالزدهار التي تشهدها السلطنة. 

 
 .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 
 

 محمد بن محفوظ العارضي      
 اإلدارةرئيس مجلس       
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٥ 
 

 فة(غير المدققة)المرحلية المكثالميزانية العمومية 
  ۲۰۱٤ يونيو ۳۰كما في 

 
 

    
 مدققة

  0B۳۰/۰٦/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 
 ألف لایر عماني ألف لایر عماني2B ألف لایر عماني1B إيضاح األصول

     
 ۳٦۸,۳۱٦ ۳۲۱,٥۲۹ ۹۳٦,۸۰٦ ۳ النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 ۲۲۸,٥۱۸ ۱٦٥,۲۷۲ ۱۳٥,٤۰٤ ٤ صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  
 ۲,۰٦۸,۱۹۹ ۲,۰۷٥,۲۲۹ ۲,۲۲۱,٦۸۰ ٥ صافي القروض والسلفيات

 ۱۳۲,٦۰۳ ۱۲٤,۳۳٤ ۱۲۹,۰۹۰ ٦ االستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة
 ۲۰,۱۰٤ ۱۹,۹۹۹ ۲۱,۱٤۹ ۷ الممتلكات والمعدات 

 ٤٦۰ ۳۸۱ ٤۲٦ ۱۱ أصول الضريبة المؤجلة
 ۷۸,۱٤۱ ٦٤,۳۱۱ ۷۳,۹٤۲ ۸ األصول األخرى

  ────── ──────  ──────  
 ۲,۸۹٦,۳٤۱ ۲,۷۷۱,۰٥٥ ۳,٥۱۸,٤۹۷  صول إجمالي األ

  ═══════ ═══════ ═══════ 
41Bااللتزامات     

     
 ۲۲٦,۳٥۹ ۲۱۰,٦۰٦ ۲۲٤,۰۷۹  المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  

 ۲,۱۷۹,۱٥۹ ۲,۰۸۷,۰۳٥ ۲,۷۸۸,۹۲٤ ۹ ودائع العمالء
 ۷۷,٥۱۲ ۸٥,٦٤۱ ۸۷,٥۷۷ ۱۰ االلتزامات األخرى

 ٥,٥۲۷ ۲,٤٥۹ ۳,٤۹۲ ۱۱ الضرائب
  ────── ────── ────── 

 ۲,٤۸۸,٥٥۷ ۲,۳۸٥,۷٤۱ ۳,۱۰٤,۰۷۲  إجمالي االلتزامات
  ────── ────── ────── 

42Bاألموال الثانوية     
43B۷۹,۷۰۰ ۷۹,۷۰۰ ۷۹,۷۰۰ ۱۲ إيداعات خاصة ثانوية 

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

     
 ۱۱۰,۸۰۳ ۱۱۰,۸۰۳ ۱۲۱,۸۸۳  رأس المال

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

 ٤,٤۱۹ ٤,٤۱۹ ٤,٤۱۹  اإلحتياطي العام
 ٤٤,۹۰٥ ۳۲,٥۰۰ ٤٥,۱۱۷ ۱۳ اإلحتياطات األخرى الغير قابلة للتوزيع

 ۱٦,٦۲۰ - -  التوزيعات النقدية المقترحة 
 ۱۱,۰۸۰ - -  أسهم مقترحهتوزيعات 

 ٦٦,۲۰٦ ۸۳,۸٤۱ ۸۹,۲٥٥  األرباح المحتجزة
  ────── ────── ────── 

3B۳۲۸,۰۸٤ ۳۰٥,٦۱٤ ۳۳٤,۷۲٥  إجمالي حقوق المساهمين 
  ────── ────── ────── 

4B ،۲,۸۹٦,۳٤۱ ۲,۷۷۱,۰٥٥ ۳,٥۱۸,٤۹۷  وحقوق ا لمساهمين واالموال الثانوية ،إجمالي االلتزامات 
  

═══════ ═══════ ═══════ 
     
 

 بناءا على قرار مجلس اإلدارة.  ۲۰۱٤يوليو  ۱٦البيانات المالية المرحلية المكثفة اعتمدت لإلصدار في
 
 
 
 
 
 

                      __________________                                                  __________________  
  الرئيس التنفيذي                                                             ة                         رئيس مجلس اإلدار  
  
 

. جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثفة ۲٤إلى ۱تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من   
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٦ 
 

 بيان الدخل المرحلي المكثف (غير المدقق)
 ۲۰۱٤يونيو  ۳۰ للفترة المنتهية في
 يونيو ۳۰يونيو        الثالثة أشهر المنتهية في  ۳۰ستة أشهر المنتهية في                                                                            

  
 ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ إيضاح 
  5B6 ألف لایر عمانيB7 ألف لایر عمانيB8 ألف لایر عمانيBألف لایر عماني 
      

 ۲۹,٥۱۸ ۲۸,۷۳٥ ٥۷,۲۳۷ ٥۷,۳۹۲ ۱٥ إيرادات الفوائد
)۱۹,٤۰۹( ۱٦ مصروفات الفوائد  (۲۱,۰۷۳) )۹,٦۷۳(  (۱۰,۷٥٤) 

44B۱۸,۷٦٤ ۱۹,۰٦۲ ۳٦,۱٦٤ ۳۷,۹۸۳  صافي إيرادات الفوائد 

      
 ٤٦ ۳٥٦ ٥۱ ٥۷۳  ايرادات من أنشطة التمويل واالستثمار االسالمية

)۱۰٥(  مار المطلق من الربحناقص :حصة أصحاب ودائع االستث  (۱٦) )٦٥(  (۱٥) 
 ۳۱ ۲۹۱ ۳٥ ٤٦۸  صافي الدخل من أنشطة التمويل واالستثمار اإلسالمية

      
 ۷,۳۹۲ ۸,٤۸٥ ۱٤,٤۰۳ ۱٥,٦۸٦ ۱۷ إيرادات التشغيل األخرى

      

 ۲٦,۱۸۷ ۲۷,۸۳۸ ٥۰,٦۰۲ ٥٤,۱۳۷  إيرادات التشغيل

 
45Bمصروفات التشغيل 

 
    

)۱٥,٤۰۷(  فينتكاليف الموظ  (۱۳,٥۷۳) )۷,۸۱۷(  (٦,۷۳۱) 
)۸,٦۰۰(  مصروفات التشغيل األخرى  (۸,۰۷۸) )٤,۳۲۸(  (٤,۱۹۷) 

)۱,٤٥۳( ۱۸ االستهالك   (۱,۷۳۷) )۷۰۹(  (۸٦٤) 
 ۷ )۲٥,٤٦۰(  (۲۳,۳۸۸) )۱۲,۸٥٤(  (۱۱,۷۹۲) 
      
      

46B ۱٤,۳۹٥ ۱٤,۹۸٤ ۲۷,۲۱٤ ۲۸,٦۷۷  الربح من العمليات قبل المخصصات واإلستردادات والضرائب 

      
)۷,٥۷٥( ٥ قروض العمالء –مصاريف خسائر اإلئتمان   (۱۰,۰۳۰) )۳,۸۳۱(  (٥,٦۳٤) 

 ٥۳۸ ۱,۹۸٤ ٦۸٥ ۲,۱۳۲ ٥ المبالغ  المستردة / المفرج عنها من مخصص خسائر اإلئتمان
 ۱,۹۸٦ ۱,٥٥٤ ۳,۸۰٤ ۳,۱۰۰  المبالغ المستردة من القروض المعدومة 

)۲۰(  ي قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيعمخصص إنخفاض ف  ۲۹ )۳(  ۸ 
)۱۸( (۳۷۱) ۱۲۱  البنوك -مخصص خسائر اإلتمان   ۲٦۸ 

)۲,۲٤۲(  صافي مجموع مخصص الخسائر    (٥,۸۸۳) )۳۱٤(  (۲,۸۳٤) 

      
 ۱۱,٥٦۱ ۱٤,٦۷۰ ۲۱,۳۳۱ ۲٦,٤۳٥  األرباح قبل الضرائب

      
47B۳,۳۸٦( ۱۱ الضريبة(  (۲,٥٥۹) )۱,۹۲۸(  (۱,۳۷٥) 

48B۱۰,۱۸٦ ۱۲,۷٤۲ ۱۸,۷۷۲ ۲۳,۰٤۹  صافي ربح الفترة 

      

      ايرادات شاملة اخرى

)٥۳۸( ۱,۸۰۹ ۲٤٦  صافي حركة قيود اإلستثمارات المتوفرة للبيع  ۹٤۹ 
)۳٤(  التأثير الضريبي لصافي نتائج اإلستثمارات المتوفرة للبيع  (۲۸) ۱٦ - 

)٥۲۲( ۱,۷۸۱ ۲۱۲  ايرادات شاملة اخرى للفترة  ۹٤۹ 

 ۱۱,۱۳٥ ۱۲,۲۲۰ ۲۰,٥٥۳ ۲۳,۲٦۱  مجموع االيرادات الشاملة االخرى

      
  العائد السنوي للسهم

 العائد االساسي والمخفض الرباح المساهمين للسنة  
 ۰.۰۳۸ ۰.۰۳۱ ۰.۰٤۲ ۰.۰۳٤ 

      
      
      
      

 
 

    
    

 
جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثفة. ۲٤إلى ۱تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من   
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۷ 
 

         يونيو ۳۰المنتهية في أشهر  الستة بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة (غير المدققة)
  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

  
 إيضاح

۲۰۱٤  ۲۰۱۳ 

 ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  
49Bاألنشطة التشغيلية     

     الضريبة للفترة ربح قبلال
 ۲۱,۳۳۱  ۲٦,٤۳٥  التعديالت للبنود التالية : 

 ۱,۷۳۷  ۱,٤٥۳ ۷ اإلستهالك
 ۹,۳٤٥  ٥,٤٤۳  (صافي) مخصص خسائر اإلئتمان 

 ۸,۰۷٥  (۱۲۱)  (المرتجع) / مخصص مصاريف خسائر االتمان  البنوك (صافي)
 (۲۹)  ۲۰  بيعستثمارات المتوفره لللإل / (المرتجع)إنخفاض قيمة

 (۱)  (۷)  صافي (أرباح) بيع معدات 
 (٥٥۲)  (۱,۳٦۰)  أرباح بيع اسثمارات 

 (۱,۸٤۱)  (۲,۲۲٦)  إيرادات اإلستثمارات  
 ۲۸,۷٥۰  ۲۹,٦۳۷  أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيليه 

     
 (٦,۳۰۱)         (۳,۸۸۲)  ل المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق الما
 ۳۲,۷۲٥      (۲٦,۹٤۷)  المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  

 (۱۷۱,۳۷۱)    (۱٥۸,۹۲٤)  القروض والسلفيات إلى العمالء
 (۲,٦۸۳)         ٤,۱۹۹  األصول األخرى 

50B ۲۰۰,۲۸۱      ٦۰۹,۷٦٥  ودائع العمالء 
51B۱٦,۸٦۳         ۱۰,۰٦٥  اإللتزامات األخرى  

     
 ۹۸,۲٦٤      ٤٦۳,۹۱۳  العمليات   (المستخدمة في)  /النقدية المستخدمة من

 (٥,۷۳۹)         (٥,٤۱۱)  الضرائب المدفوعه
 ۹۲,٥۲٥  ٤٥۸,٥۰۲  (المستخدمة في) االنشطة التشغيلية  /صافي النقدية المستخدمة من

     
52B األنشطة اإلستثمارية     

 (۱٤,۰۰٤)         (۸,۰۲٤)  مارات المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرةشراء استث
 ۲,٤۱۱           ۱۳,۱۳۳  المتحصل من بيع استثمارات محتفظ بها ألغراض غير المتاجرة

 (۱,۳۰٤)         (۲,٥۱٤) ۷ شراء الممتلكات والمعدات
 ۳۳  ۱٤  المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات

53B ۳۲۷  (۱۱)  فروقات التحويل 
 ۱,۳۱۲  ۱,۳٦۹  الفوائد المستلمة من سندات التنمية الحكومية واالستثمارات االخرى 

54B٥۲۹  ۸٥۷ ۱۷ توزيعات األرباح المستلمة من األوراق المالية 
55B (المستخدمة في) (۱۰,٦۹٦)  ٤,۸۲٤  من االنشطة اإلستثمارية/ صافي النقدية 

     
     

9Bاألنشطة التمويلية     
 (۱۹,۳۹۱)  (۱٦,٦۲۰)  يعات األرباح المدفوعةتوز

 ۱۸,۰۰۰  -  المتحصل من القرض الثانوي
56B(۱,۳۹۱)      (۱٦,٦۲۰)  صافي النقدية (المستخدمة في)  األنشطة التمويلية 

     
57B) / ۸۰,٤۳۸     ٤٤٦,۷۰٦  النقد و ما في حكم النقد  في) النقص الزيادة 

 ۲۷۹,۱۷۸  ٤۷۹,۳۱٥  ة الفترةالنقد و ما في حكم النقد في بداي
58B۳٥۹,٦۱٦  ۹۲٦,۰۲۱  النقد و ما في حكم النقد  في نهاية الفترة 

     
     

59B:الممثلة في     
60B۳۲۱,۰۲۹  ۹۳٦,۳۰٦ ۳ النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 
61B۳۸,٥۸۷  (۱۰,۲۸٥)  صافي الودائع واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

  ۹۲٦,۰۲۱  ۳٥۹,٦۱٦ 
     
     
     

 
 جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثفة. ۲٤إلى ۱تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من 
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۸ 
 

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المكثف  
(غير المدقق)    ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.  ويتتم التحويالت إلى االحتياطي القانوني وإحتياطي األموال الثانوية على أساس سن*   
   

ثفةلبيانات المالية المرحلية المكجزءاً من ا  ۲٤إلى  ۱تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من 

 
 
 

10Bرأس 
 المال

عالوة  ياحتياط
السهماصدار ا  

االحتياطي 
 القانوني *

االحتياطي غير  االحتياطي العام
 *القابل للتوزيع

التوزيعات النقدية 
 المقترحة

التوزيعات االسهم 
 المنحة

 المجموع األرباح المحتجزة

 11B 12 ر.عألفB 13 ر.عألفB 14 ر.عألفB 15 ر.عألفB 16 ر.عألفB 17 ر.عألفB 18 ر.عألفB 19 ر.عألفB ر.عألف 
          

۲۰۱۳ر يناي  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 
)۱۹,۳۹۱( - - - - - توزيعات األرباح النقدية خالل الفترة   - - )۱۹,۳۹۱(  

          
۲۰۱۳يونيو   ۳۰الرصيد كما في   ۱۱۰,۸۰۳ ۳٤,٤٦٥ ۳۹,٥۸٤,٤ ٦۱۹ ۳۲,٥۰۰ - - ۸۳,۸٤۱ ۳۰٥,٦۱٤ 

          
۲۰۱۳يوليو  ۱الرصيد كما في   ۱۱۰,۸۰۳ ۳٤,٤٦٥ ۳۹,٥۸٤,٤ ٦۱۹ ۳۲,٤۱۹ - - ۸۳,۸٤۱ ۳۰٥,٦۱٤ 

)۱۳٥( - - - - مجموع اإليرادات الشاملة خالل الفترة  - - ۲۲,٦۰٥ ۲۲,٤۷۰ 
)۱۲,٥٤۰( - - - - محول إلحتياطي األموال الثانوية  - - )۱۲,٥٤۰(  - 

 - - - - - - - - - محول لإلحتياطي القانوني
)۱٦,٦۲۰( - ۱٦,٦۲۰ - - - - - محول للتوزيعات النقدية المقترحة  - 

)۱۱,۰۸۰( ۱۱,۰۸۰ - - - - - - محول للتوزيعات أسهم مجانيه مقترحه  - 
۲۰۱۳ ديسمبر  ۳۱الرصيد كما في   ۱۱۰,۸۰۳ ۳٤,٤٦٥ ۳۹,٥۸٤,٤ ٦۱۹ ٤٤,۹۰٥ ۱٦,٦۲۰ ۱۱,۰۸۰ ٦٦,۲۰٦ ۳۲۸,۰۸٤ 

          
          

۲۰۱٤يناير  ۱الرصيد كما في    ۱۱۰,۸۰۳ ۳٤,٤٦٥ ۳۹,٥۸٤,٤ ٦۱۹ ٤٤,۹۰٥ ۱٦,٦۲۰ ۱۱,۰۸۰ ٦٦,۲۰٦ ۳۲۸,۰۸٤ 
 ۲۳,۲٦۱ ۲۳,۰٤۹ - - ۲۱۲ - - - - مجموع اإليرادات الشاملة خالل الفترة

ترةتوزيعات األرباح النقدية خالل الف  - - - - - )۱٦,٦۲۰(  - - )۱٦,٦۲۰(  
 - - ۱۱,۰۸۰ - - - - - ۱۱,۰۸۰ إصدار أسهم

۲۰۱٤يونيو  ۳۰الرصيد كما في   ۱۲۱,۸۸۳ ۳٤,٤٦٥ ۳۹,٥۸٤,٤ ٦۱۹ ٤٥,۱۱۷ - - ۸۹,۲٥٥ ۳۳٤,۷۲٥ 
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۹ 
 

 
 (غير المدققة)  فةحول البيانات المالية المرحلية المكث إيضاحات

  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية  في 
 

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

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

 ، مسقط، سلطنة عمان. ۱۱۲بريدي 
  

 .)موظف ۱,۳۷۰ -۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱موظف و ۱,۳۳۱  – ۲۰۱۳يونيو  ۳۰ ( ۲۰۱٤يونيو  ۳۰موظف كما في   ۱,۳۹۳يعمل لدى البنك  
 
  

 السياسات المحاسبية الهامة    ۲
   

، والمتعلق بالتقارير المالية المرحلية. تتفق السياسات المحاسبية التي ۳٤لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المكثفة للبنك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 . ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱مع تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في  ةفثكملااستخدمت في إعداد البيانات المالية المرحلية 

 
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   ۲۰۱٤يونيو  ۳۰ية. باإلضافة إلى ذلك، فإنه ليس من الضرورة أن تكون النتائج المحققة لألشهر الثالثة المنتهية في الدول
 . ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المالية المنتهية في 

 

ا إلى أقرب ألف صحيح، إال في الحاالت التي تمت اإلشارة بخالف ذلك. فيما يلي بالريال العماني، مع تقريبه 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 

القيمة العادلة، ات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، والذي تم تعديله ليشمل إعادة تقييم الملكيات العقارية الخالصة لألراضي والمباني وقياس بلقد تم إعداد البيان
 ارات المتوفرة للبيع.األدوات المالية المشتقة واإلستثمارات المصنفة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واإلستثم
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۱۰ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
 

 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية    ۳
 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 
  عمانيألف لایر ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
    

 ۳٦,٥۳۸ ۳۳,۹۰۹ ٤۱,۷٥۳ النقدية
 - ۱,٥۸۲ - خزينة لدى البنوك المركزية سندات

 ۱۰٥,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۸٥۰,۰۰۰ إيداع لدى البنوك المركزية شهادات
 ۲۲٦,۲۷۸ ۱٥٥,٥۳۸ ٤٤,٥٥۳ األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية

 ─────── ─────── ─────── 
    

 ۳٦۷,۸۱٦ ۳۲۱,۰۲۹ ۹۳٦,۳۰٦ نقدالنقد وما في حكم ال
 ٥۰۰ ٥۰۰ ٥۰۰ رأس المال لدى البنك المركزي العماني وديعة

 ─────── ─────── ────── 
 ۳٦۸,۳۱٦ ۳۲۱,٥۲۹ ۹۳٦,۸۰٦ النقد واالرصدة لدى البنوك المركزية

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

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

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

 ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 
 20B21 ألف لایر عمانيB22 ألف لایر عمانيBألف لایر عماني 
    

 ۱۳,۸٦۰ ٤۳,٥٦٥ ۳,٥۰۲ القروض والسلفيات للبنوك 
 ۱۸۸,۱٦۳ ۱۱۲,٦۳۷ ۱۰٥,٤۹٥ إيداعات لدى البنوك 
 ۲٦,٦۳٤ ۱٦,۰۳۱ ۲٦,٤۲٥ أرصده تحت الطلب 

 ─────── ───────  —————  
 ۲۲۸,٦٥۷ ۱۷۲,۲۳۳ ۱۳٥,٤۲۲ المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  

)۱۷( ناقصا: مخصص خسائر القروض  (٦,۸۹۳) )۱۳۹(  
 - (٦۸) - ناقصا: الفوائد المحفوضه

 ─────── ───────  —————  
    

 ۲۲۸,٥۱۸ ۱٦٥,۲۷۲ ۱۳٥,٤۰٥ صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال
 ═══════ ═══════ ══════ 
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۱۱ 
 

 
 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 
 

 للعمالء (صافي)فيات القروض والسل  ٥
 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 
 23B24 ألف لایر عمانيB25 ألف لایر عمانيBألف لایر عماني 
    

62B۱,۰۳۲,٤۸۰ ۱,۰۸٤,۳۸۹ ۱,۱۷٦,٤۳٥ قروض الشركات 
63B۱,۰٥٦,۷٦۰ ۱,۰۱۲,۰٦۷ ۱,۰۱۰,۱٤۷ القروض الشخصية 
64B٥٤,۲٦۸ ٥۳,۲٤۰ ٦٥,۱۳۹ حسابات السحب على المكشوف 
65B۱۳,۳۳۳ ۸,۰٦۷ ٥۲,۱۹۹ يل اإلسالميأنشطة التمو 

 ────── ────── ────── 
66B۲,۱٥٦,۸٤۱ ۲,۱٥۷,۷٦۳ ۲,۳۰۳,۹۲۰ إجمالي القروض والسلفيات 

)۸۲,۲٤۰( ناقصاً: بدل خسائر االئتمان  )۸۲,٥۳٤(  )۸۸,٦٤۲(  
 ────── ────── ────── 

67B۲,۰٦۸,۱۹۹ ۲,۰۷٥,۲۲۹ ۲,۲۲۱,٦۸۰ صافي القروض والسلفيات 
 ══════ ══════ ══════ 

 ٤۸.٤ -۲۰۱۳يونيو  ۳۰( ۲۰۱٤يونيو  ۳۰مليون لایر عماني مستحق من أطراف ذات عالقة في   ۲۷.٦ يتضمن إجمالي القروض والسلفيات مبلغ وقدره
 مليون لایر عماني). ۱.۳٦-۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱مليون لایر عماني / 

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

 
 مخصص خسائر القروض

 شهرا المنتهية ۱۲
۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 

المنتهية  أشهر ٦
۳۰/۰٦/۲۰۱۳ 

المنتهية  أشهر ٦
۳۰/۰٦/۲۰۱٤ 

 

  ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني

  في بداية السنة الرصيد ٦۷,۷٥۲ ٥۸,۰۰۱ ٥۸,۰۰۱
 خالل السنة المخصص ٥۷٥,۷ ۱۰,۰۳۰ ۱۹,۱۹۳

)۳,۱٥۳(  (٥٦۸) )۱,۹۷۰(  الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة انتفت 
)٦,۱۳۲(  (۳,۲۳۳) )۳,٦۰۳(  خالل السنة المشطوب 
)۱٥۷(  (۱۹۰) )٥٤(  المحول خالل السنة 

─────── ─────── ───────  
 الرصيد في نهاية السنة  ٦۹,۷۰۰ ۰٤۰,٦٤ ٦۷,۷٥۲

 ═══════  ═══════  ═══════  
 

 شهرا المنتهية ۱۲
۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 

أشهر المنتهية  ٦
۳۰/۰٦/۲۰۱۳ 

أشهر المنتهية  ٦
 الفوائد المجنبة ۲۰۱٤/۳۰/۰٦

 ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني
 

    
  في بداية السنة الرصيد ۲۰,۸۹۰ ۸۲۹,۱٦               ۸۲۹,۱٦

  السنة المجنبة خالل ٤۱٥,۲ ۲,۹۷۲ ۹۹۱,٥
)۳۸٦(  الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة انتفت (۱٥۹) (۱۱۷) 
)۱۹۳(  الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة الى ايراد الفائدة انتفت - (۷۷) 
)۱,۳٤۲(  خالل السنة المشطوب (٦۰۰,۱۰) (۱,۱۰۳) 
)۹(  (۱۰) )۳(  فروقات تحويل العملة األجنبية  

─────── ─────── ───────  
 الرصيد في نهاية السنة  ٥٤۳,۱۲ ٤۹٤,۱۸ ۲۰,۸۹۰

═══════ ═══════  ═══════  
    

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

 
 

  ۲۰۱۳يونيو   ۳۰مليون لایر عماني (  ٦۰.٤غ أو فيه مصلحة المتراكمة خصصت مبلال مصلحة  على القروض والسلف التي ۲۰۱٤يونيو  ۳۰اعتبارا من 
 .لایر عماني)مليون  ٦۱- ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱لایر عماني و مليون   ۷۹.۰
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۱۲ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 ات المتداولةاإلستثمار  - ٦
 
 

 26Bالقيمة الدفترية العادلة القيمة الدفترية العادلة القيمة الدفترية العادلة 
 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 
 27Bألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع 
محتفظ  بها للمتاجرة -أ  
 

   

82B عمان –االستثمارات المدرجة    
    

83B۲٦,۷٦۰ ۱۰,۸۳۸ ۲٦,٦۳۸ سندات التنمية الحكومية 
84B۱۱۹ األسهم العاديه - - 

 ۲٦,۷٥۷ ۱۰,۸۳۸ ۲٦,۷٦۰ 
 

 
 

   

85B أجنبية -االستثمارات المدرجة 
 

۳۰۰ - - 

86B۳۰۰ األسهم العاديه - - 
    

87B۲٦,۷٦۰ ۱۰,۸۳۸ ۲۷,۰٥۷ مجموع محتفظ بها للمتاجرة 
 

االستثمارات المتاحة للبيع -ب  
 

88B عمان –االستثمارات المدرجة 
 

   

89B۱۹۱ ٦۱۲ ٦۳٤ ثمارقطاع البنوك واالست 
90B۱,۰۹۹ ۱,٦۲۳ ۱,۱۷۹ قطاع الصناعة 
91B۸,۰۹٥ ۸,٥۸٥ ۱٥,۱٤٥ قطاع الخدمات 
92B۷٥,۲٦۹ ۸٥,۷۲٦ ۷٤,۸۱۷ سندات التنمية الحكومية 

 ۹۱,۷۷٥ ۹٦,٥٤٦ ۸٤,٦٥٤ 
93B أجنبية -االستثمارات المدرجة    
94B٤۳٥ ۳٥۹ ٥۲۳ قطاع البنوك واالستثمار 
95B۲,۷۲۹ - - قطاع الصناعه 
96B۱,۳۹۹ ۳,۲۷۲ - ة الحكوميةسندات التنمي 

 ٥۲۳ ۳,٦۳۱ ٤,٥٦۳ 

97Bاالستثمارات غير المدرجة    

98Bقطاع البنوك واالستثمار 
 

٤,۲۹۱ ۷,۸۳٤ ۱۰,٥٥٥ 

99B۳,٤۸۳ ۳,٤۸۳ ۳,٤۸۳ قطاع الصناعة 

100B۸۱۱ ۲۱۳ ۱۹٦ قطاع الخدمات 

101B۱٤,۸٤۹ ۱۱,٥۳۰ ۷,۹۷۰ مجموع االستثمارات المتاحة للبيع 
 

 
۱۰۰,۲٦۸ ۱۱۱,۷۰۷ ۱۰٤,۰٦٦ 
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۱۳ 
 

   (غير   إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
 لمدققة)ا

  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 
 

149Bاالستثمارات المتداولة  (يتبع)     ٦ 
 
 

102Bاستثمارات  مدرجة في الخارج 
   

103B۱,۷۷۷ ۱,۷۸۹ ۱,۷٦٥ قطاع الصناعة 
104B ۱,۷۷۷ ۱,۷۸۹ ۱,۷٦٥ قاقالمحتفظ بها حتى تاريخ االستحمجموع االسثمارات 

 ۱۲۹,۰۹۰ ۱۲٤,۳۳٤ ۱۳۲,٦۰۳ 
105B مجموع االستثمارات    

    
    
    

 
 تفاصيل االستثمارات الجوهرية

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

 
 تكلفةال االمتالك28B  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰

 29B% ألف لایر عماني 
   

106B۱۰۱,٤٥٥ ۷۸.٦ سندات التنمية الحكومية 
 ═════ ══════ 

107B۳۰  ۲۰۱۳يونيو    
   
   

108B۹٥,٥٦٤ ۷۷.۷ سندات التنمية الحكومية 
 ════ ═════ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109B۳۱  ۲۰۱۳ديسمبر     
    

110B۱۰۲,۰۲۹ ۷٦.۹ سندات التنمية الحكومية  
  ═════ ═══════  
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۱٤ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
 

 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 عماني ألف لایر 
     تسوية القيمة الدفترية:

30B ۲۰۱۳يناير  ۱الرصيد في 
  ۲۰,۱۰٤  ۲,۹۷٥  ٤,۷٦۲  ۱۲,۳٦۷ بعد خصم االستهالك المتراكم

  ۲,٥۱٤  ۱,٦٤۲  ٥۹٥  ۲۷۷ إضافات
 (۸) - (۸) - المحذوف

 - (۱۰۸)  ۱۰۸ - المحول
 (۸) - - (۸) ة األجنبيةفروقات تحويل العمل

 (۱,٤٥۳) - (۱,۰۳۲) (٤۲۱) االستهالك
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 

بعد خصم  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰الرصيد في 
 ۲۱,۱٤۹ ٤,٥۰۹ ٤,٤۲٥ ۱۲,۲۱٥ االستهالك المتراكم

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     
 ٥٦,۳۰٦ ٤,٥۰۹ ۲٥,۷۸۹ ۲٦,۰۰۸ بالتكلفة / التقييم  
)۲۱,۳٦٤( (۱۳,۷۹۳) االستهالك المتراكم    - (۳٥,۱٥۷) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ۲۱,۱٤۹ ٤,٥۰۹ ٤,٤۲٥ ۱۲,۲۱٥  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰صافي القيمة الدفترية في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

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

 
 األصول األخرى     ۸

 ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 
 31Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
    

111B۳٦,۲۸۹ ۲۳,۸۱۲ ۲٤,۸۳۱ فوائد مستحقة القبض 
112B ٥,٤۰۷ ۸,۱۹٦ ٥,٦۷۹ )۲۳القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية (إيضاح 
113B ۳٦,٤٥٥ ۳۲,۳۰۳ ٤۳,٤۳۲ )۱۰صافي مستحق العمالء مقابل أوراق القبول (إيضاح 

 ───── ───── ───── 
 ۷۳,۹٤۲ ٦٤,۳۱۱ ۷۸,۱٤۱ 
 ═════ ═════ ═════ 
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۱٥ 
 

 
 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  ۲۰۱٤ يونيو ۳۰للفترة المنتهية في 
 
 
 

 ودائع العمالء   ۹
 ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 
 32Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
    

114B٦۰۹,۸۳۹  ٥۳۱,۳۷۸ ۱,۲۹۷,٤۷۲ الحسابات الجارية 
115B٥٤۱,۲۸۷  ٥۲۸,۹۸۳ ٥٥۷,۹۷۹ حسابات التوفير 
116B٥,۰۰۰  - شهادات إيداع  - 
117B۱,۰۱۲,۹۱۸  ۱,۰۰۷,۸۹۹ ۹۱٥,۰٤۳ الودائع ألجل 
118B۱٥,۱۱٥ ۱۳,۷۷٥ ۱۸,٤۳۰ ودائع اسالمية 

 ────── ──────── ─────── 
 ۲,۷۸۸,۹۲٤ ۲,۰۸۷,۰۳٥           ۲,۱۷۹,۱٥۹ 
 ══════ ══════ ═══════ 
   
 

 االلتزامات األخرى ۱۰
 ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 
 33Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
    

119B35,669 ٤٥,۲٤۷  ۳۸,٤۸٤             ائد مستحقة الدفع واخرى فو 
120B5,398 ۸,۰۹۱  ٥,٦٦۱               ) ۲۳القيمة العادلة السالبة للمشتقات (اإليضاح 
121B 36,445 ۳۲,۳۰۳  ٤۳,٤۳۲             )۸إلتزامات أوراق القبول (اإليضاح 

 ────── ─────── ────── 
 ۸۷,٥۷۷ ۸٥,٦٤۱ ۷۷,٥۱۲ 
 ══════ ══════ ══════ 

 
 

   الضرائب     ۱۱

  ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 
 34Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

122B بيان الدخل    
123Bالسنة الحالية    

 ۳,۳۸٦ ۲,٥٥۹ ٥,٥۹۱ 
 ─────── ─────── ─────── 
    
    

 تسويات مصروف الضريبة
ريبية للدخل حسب النسب التالية:البنك ملزم بمصروفات ض  

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

) ۲۰۰۷ضريبة(إبتداء من العام % من الدخل الخاضع لل۲۰                            مصر:          
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۱٦ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
 

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

 ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 
 35Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
    

124B                                                      ٤٦,۹٦۸ ۲۱,۳۳۱ ۲٦,٤۳٥ الربح المحاسبي 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

 5,636 2,560 3,172 الضريبة حسب النسبة المقررة 
 110 67 51 مصروفات غير قابلة للخصم

 (350) (192) (243) إيرادات معفاة
 195 124 406 أخرى 

 ─────── ─────── ─────── 
 ۳,۳۸٦ ۲,٥٥۹ ٥,٥۹۱ 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

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

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

 .۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱إن التزام البنك بشأن فرعه في أبو ظبي قد تم االتفاق عليه مع السلطات الضريبية حتى 
 
 

  (يتيع)  الضرائب     ۱۱

 ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 
 36Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

125B االلتزامات الضريبية    
    السنة / الفترة  الحالية 

    ضريبة  الدخل وضرائب أخرى
 ٥,٥۹۱ ۲,٥٥۹ ۳,۳۸٦ السنة / الفترة السابقة 

)۱۰۰( ۱۰٦ ضريبة  الدخل وضرائب أخرى  )٦٤(  
 ─────── ─────── ─────── 
 ۳,٤۹۲ ۲,٤٥۹ ٥,٥۲۷ 
 ══════ ═══════ ═══════ 

 
 األصول وإللتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بها

 
   
 ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 
 37Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

    األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة منسوبة للتالي:
 ٤۸۰ ۳۸۱ ٤۸۰ مخصصات فروقات التوقيت 

)٥٤( إستثمارات متوفرة للبيع   - )۲۰(  
 ────── ─────── ─────── 
 ٤۲٦ ۳۸۱ ٤٦۰ 
 ══════ ═══════ ═══════ 

 
 

%).۱۲-۲۰۱۳%(۱۲الضريبة المؤجلة يتم إحتسابها بواقع   
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۱۷ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة
  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
 

 ۱۲ إيداعات خاصة ثانوية   
 
 

۳۱/۱۲/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۰/۰٦/۲۰۱٤   

  ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني
    

 في يناير ۷۹,۷۰۰ ٦۱,۷۰۰ ٦۱,۷۰۰
 إيداعات مستلمة خالل السنة - ۱۸,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰

─────── ─────── ───────  
۷۹,۷۰۰ ۷۹,۷۰۰ ۷۹,۷۰۰  

═══════ ═══════ ═══════  
    

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

 الغير قابلة للتوزيعاإلحتياطات األخرى   ۱۳
 
إحتياطي اإلستثمارات  

 المتوفرة للبيع 
إحتياطي القرض  إحتياطي إعادة التقييم 

 الثانوي 
 المجموع    

 ألف ر ع     ر عألف  ألف ر ع ألف ر ع  
     
     

 ٤٤,۹۰٥ ۳۸,۳٤۰ ۳,۷٦٦  ۲,۷۹۹ ۲۰۱٤يناير  ۱في 
 ۲٤٦ - -  ۲٤٦ صافي حركة قيود إستثمارات متوفرة للبيع 

التاثير الضريبي في صافي نت�ائج االس�تثمارات المالي�ة المتاح�ة 
)۳٤( - - (۳٤) للبيع  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ٤٥,۱۱۷ ۳۸,۳٤۰ ۳,۷٦٦ ۳,۰۱۱   ۲۰۱٤يونيو  ۳۰في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 ۳۲,٥۰۰ ۲٥,۸۰۰ ۳,۷٦٦ ۲,۹۳٤ ۲۰۱۳يونيو  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 ۱۲يمثل 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  

 ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 
 38Bألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني 
    

126B482,327 428,083 457,713 ضمانات 
127B80,423 74,545 75,298 اعتمادات مستندية 

 97,836  117,558       97,199 التزام غير مسحوب على تقديم
 ────── ────── ────── 
 ٦۳۰,۲۱۰ ٦۲۰,۱۸٦٦ ٦۰,٥۸٦ 
 ══════ ══════ ══════ 

 
ملي�ون لایر عم�اني) ۰.۱  -۲۰۱۳ديس�مبر  ۳۱ملي�ون لایر عم�اني/ ۰.۱  -۲۰۱۳يوني�و  ۳۰ملي�ون لایر عم�اني ( ۰.۱ تشمل االلتزامات االحتمالية الطارئة مبلغ

 تتعلق بقروض متعثرة. 
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۱۸ 
 

 
 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰ة في للفترة المنتهي
 

 إيرادات الفوائد    ۱٥
 

– ۲۰۱۳ ويوين ۳۰( ۲۰۱٤يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في  الستةلفترة % ٤.۱۹إن األصول التي تحسب لها فوائد قد اكتسبت فائدة بمعدل إجمالي بلغ 
 %). ٤.۹۳ -۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ - % ۰۳.٥

 
 مصروفات الفوائد    ۱٦

– ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ -%۱.۹۲ – ۲۰۱۳ يوينو ۳۰(% ۱.۳۸  - ۲۰۱٤يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في  الستةويل لفترة بلغ متوسط إجمالي تكلفة التم
۱.۸٤  % .(  

 
 إيرادات التشغيل األخرى     ۱۷
المنتهية في  أشهر ٦ 

۳۰/۰٦/۲۰۱٤ 
ي المنتهية ف أشهر ٦

۳۰/۰٦/۲۰۱۳ 
 39Bألف لایر عماني ألف لایر عماني 
   

128B۱,۷٥۷               ۱,۹٤۰ ت صرف العملة األجنبيةصافي أرباح من عمليا 
129B٥,۸۹۲               ۷,٤۹٥ الرسوم والعموالت  
130B٥۲۲                  ۱,۳٦۰ صافي أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع  
131B ۱,۳۱۲               ۱,۳٦۹ اإليرادات من سندات وأخرى  
132B  ٥۲۹                  ۸٥۷ إيرادات توزيعات األرباح  
133B  ٤,۲۲۹               ۲,۳٦۸ رسوم الخدمات  
134B  ۱٦۲                  ۲۹۷ إيرادات متنوعة  

 ────── ────── 
 ۱٥,٦۸٦ ۱٤,٤۰۳ 
 ══════ ══════ 
 مصروفات التشغيل األخرى  ۱۸

المنتهية في  أشهر ٦ 
۳۰/۰٦/۲۰۱٤ 

ي المنتهية ف أشهر ٦
۳۰/۰٦/۲۰۱۳ 

 40Bعمانيألف لایر ألف لایر عماني  
   

135B۲,۲۹٤ ۲,۷۳۹ مصروفات التأسيس 
136B٥,۷۸٤ ٥,۸٦۱ مصروفات التشغيل والمصروفات اإلدارية 

 ────── ────── 
 ۸,٦۰۰ ۸,۰۷۸ 
 ══════ ══════ 
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۱۹ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 
 

 وااللتزامات  االصولالفقوة بين  ۱۹
 

 -وعلى النحو التالي : BM۹٥٥تزامات بناء على تعميم البنك المركزي العماني رقم االصول وااللتالفجوة بين يتم اعداد 
 

 ۲۰۱٤يونيو  ۳۰
 

 عدم التطابق االسهم والصناديق وااللتزامات الثانوية االصول االستحقاق 
 الف لایر الف لایر الف لایر 

    
 ٥۹۷,۳٦۹ ۹٥۷,٦٤۲ ۱,٥٥٥,۰۱۱ شهور  ۳ – ۰
 (٦٥۳,۰۰۹) ۸۹۹,٥۹۳ ۲٤٦,٥۸٤ اشهر ۱۲ – ۳
 (۲۲٥,٥۳٤) ۷٦۲,۲٤۱ ٥۳٦,۷۰۷ سنوات ٥ – ۱

 ۲۸۱,۱۷٤ ۸۹۹,۰۲۱ ۱,۱۸۰,۱۹٥ سنوات  ٥اكثر من 
    

 - ۳,٥۱۸,٤۹۷ ۳,٥۱۸,٤۹۷ المجموع
    
 

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱
 

 عدم التطابق انويةاالسهم والصناديق وااللتزامات الث االصول االستحقاق 
 الف لایر الف لایر الف لایر 

    
 ۳٥۳,۳۱٤ ٦٥٥,۰۸۱ ۱,۰۰۸,۳۹٥ شهور  ۳ – ۰
 (٥۲٦,۳٥۸) ۷٦۲,۰۸۹ ۲۳٥,۷۳۱ اشهر ۱۲ – ۳
 (۲۷۹,۳۳۳) ۷۳۱,٦۲۷ ٤٥۲,۲۹٤ سنوات ٥ – ۱

 ٤٥۲,۳۷۷ ۷٤۷,٥٤٤ ۱,۱۹۹,۹۲۱ سنوات  ٥اكثر من 
    

 - ۲,۸۹٦,۳٤۱ ۲,۸۹٦,۳٤۱ المجموع
    
 
 

 طراف ذات العالقة ألالمعامالت مع ا ۲۰
 

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

 راف ذات العالقة هي كالتالي:التي لهم فيها نفوذ قوي, إن إجمالي مبالغ األرصدة مع تلك األط
 
 ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۰/۰٦/۲۰۱۳  

 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 
       

 ٤۸,۳۸٤ ٤۸,۳۸٤ - 27,596 27,596 - القروض والسلفيات
 ۱۷,٥۲۷ ۱۷,٥۲۷ - 163,708 23,620 140,088 ودائع العمالء

 ۲۲,۳٦۰ ٦,۹۳۰ ۱٥,٤۳۰ 1,977 1,925 52 المستحق من البنوك
 ۱۳,٦۲٤ ۱۳,٤۷٥ ۱٤۹ 2,144 - 2,144 المستحق للبنوك

 ٥,٥۰۰ ٥,٥۰۰ - 20,000 5,500 14,500 إيداعات خاصة ثانوية 
ضمانات  خطابات مستندية،

 ٥٤۷ ٥۲۰ ۲۷ 1,149 1,051 98 وأوراق قبول 
تسهيالت إئتمانية متجددة 

 ۷۷,۰۰۰ - ۷۷,۰۰۰ 77,000 - 77,000 حسب الطلب 
ضمانات ضد المخاطر 

 ٥,٤۲۱ ٤,۱٦۷ ۱,۲٥٤ 1,629 667 962 مستلمة 
 2,172 165 2,337 - - - 
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۲۰ 
 

 لمدققة)(غير ا  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (يتبع)   ۲۰
 

 بيان الدخل المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:يتضمن 
 
 ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳۰/۰٦/۲۰۱۳  
  

 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 
       

 ۸۱۱ ۷۹۹ ۱۲ 547 543 4 إيرادات الفوائد
 ۱۷ ۱۷ - 24 24 - إيرادات العمولة 

       
 ٤۱٥ ۲٤٦ ۱٦۹ 2,912 333 2,579 مصروفات الفوائد 

 ٦۸٦ ٦۸٦ - 391 391 - خرى مصروفات أ
 
 
 

 تفاصيل مزايا اإلدارة العليا هي كالتالي:
 

     
 

 ۳۰/۰٦/۲۰۱٤ رواتب ومزايا قصيرة األجل أخرى
  ألف لایر عماني

 ۳۰/۰٦/۲۰۱۳ 
 ألف لایر عماني

 

     
  ۱,۱٤۱  1,171 ثابته -

  ۸۷۸  738 غير ثابته  -
 1,909  ۲,۰۱۹  
     

 
 

 المساهمون    ۲۱
 

% أو أكثر من أسهم البنك، سواء بأسمائهم، أو عن طريق حسابات من ينوب عنهم، ۱۰قائمة بمساهمي البنك الذين يملكون نسبة  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰تاريخ  حتى
 :كما يلي  وعدد األسهم التي يملكونها

 
   
   
   
عدد االسهم  

 نسبة التملك % (ألف)
137B۳٤.۹۰ ٤۲٥,۳٦۹ البنك التجاري القطري 
138B۱٤.۷٤ ۱۷۹,۷۰۷ ة سهيل بهوان القابضة ش.م.م.مجموع 
139B۱۰.۷۳ ۱۲۳,۰۲٥ صندوق تقاعد الخدمه المدنيه 
 
 

 ال شئ). -۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ال شئ /  -۲۰۱٤يونيو  ۳۰ ( ۲۰۱٤يونيو  ۳۰ال يوجد لدى البنك مساهمين ممتازين كما في 
 
 

 التحليل القطاعي   ۲۲
 

 تبعا لوحدات العمل على النحو التالي:ألغراض اإلدارة ينظم البنك الى أربع أقسام 
 يقوم قسم المصرفية االستهالكية بعروض ائتمانية لالفراد للتلبة االحتياجات المصرفية اليومية-
جارة النالية والعمالت والتيقوم قسم الخدمات المصرفية للشركات بتوفير مجموعة متنوعة من النتجات والخدمات للعمالء من الشركات التي تشمل القروض وقبول الودائع  -

 االجنبية .
 لثروات وعمالء المؤسسات ,يقوم قسم االستثمار بتقديم النتجات االستثمارية مثل ادارة االصول واالستشارات وخدمات الزساطة للعمالء من االفراد وكذلك من أصحاب ا -
 ا اسواق المال والعمالت االجنبية للعمالئها باالضافة الى ادارة السيولة ومخاطر السوق .يقوم قسم الخزانة بتقديم مجموعة كاملة من منتجات وخدمات الخزينة بما فيه -
 يقوم قسم الخدمات المصرفية الدولية خدمات مثل اصدار ضمان المخاطر و المشاركة والقروض الخ ......-
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۲۱ 
 

 (غير المدققة)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰ي للفترة المنتهية ف
 

 (يتبع) التحليل القطاعي   ۲۲
 

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  يةريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلقاس بطتفي بعض النواحي  ية التيأو الخسارة التشغيل

 لقطاعات التشغيل. وال تخصصأساس مجموعة 
 

 -التحليل القطاعي حسب التالي :
 

٦ 
االشهرالمنتهية 

۳۰/۰٦/۲۰۱٤ 
 

قسم المصرفية 
 الستهالكية

قسم الخدمات 
 فيةالمصر

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 
        

 54,137 502 868 2,020 2,835 22,340 25,572 ايرادات التشغيل
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 23,049 (498) (14,089) 1,812 2,491 17,872 15,461 االرباح
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 3,518,497 51,672 1,150,849 75,062 27,634 1,237,425 975,855 مجموع االصول
 
 
 

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

االشهر  ٦
المنتهية 

۳۰/۰٦/۲۰۱۳ 

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  عمانيالف لایر الف لایر عماني الف لایر عماني 
        

  50,602   50   2,308   2,898   1,563   18,034   25,749  ايرادات التشغيل
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  18,772  (354)  (10,845)   2,199   1,202   13,185   13,385  االرباح
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  2,771,055   7,941   524,443   115,420   24,497   1,118,553   980,201  مجموع االصول
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
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۲۲ 
 

 (غير المدققة)  حات حول البيانات المالية المرحلية المكثفةإيضا
  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
 -: القيمة العادلة لألدوات المالية ۲۳

 
روض المنتظمة باستخدام قينوي البنك االحتفاظ بالقروض والسلفيات الممنوحة إلى العمالء حتى تاريخ استحقاقها. ونتيجة لذلك، يتم الوصول إلى القيمة العادلة لل

واالستحقاقات المشابهة. تحليل التدفقات النقدية المخصومة المبنية على أساس نسبة الخصم التي تساوي األسعار السوقية السائدة للفوائد على القروض ذات الشروط 
 تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية في كال التاريخين.  ال  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰يعتقد البنك أن القيمة العادلة لألدوات المالية كما في

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية

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

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

 
 يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب القيمة العادلة الهرمي:    

 
 
 المجموع ۲المستوى  ۱المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ۲۰۱٤يونيو  ۳۰
    

    الموجودات المالية
    

    وفرة للبيعإستثمارات مت
 ۲٦,٦۳۸ - ۲٦,٦۳۸ سندات التنمية الحكومية

 ٤۱۹ - ٤۱۹ أسهم مدرجة
 ۲۷,۰٥۷ - ۲۷,۰٥۷ المجموع

 
 إستثمارات متاحه للبيع:

   

 ۷٤,۸۱۷ - ۷٤,۸۱۷ سندات التنمية الحكومية
 ۱۷,٤۸۱ - ۱۷,٤۸۱ أسهم مدرجة 

 ۷,۹۷۰ ۷,۹۷۰ - أسهم غير مدرجة أخرى
 ۷,۹۷۰ ۷,۹۷۰ ۹۲,۲۹۸ المجموع

    
 ۱۲۷,۳۲٥ ۷,۹۷۰ ۱۱۹,۳٥٥ ۲۰۱٤يونيو  ۳۰ مجموع الموجودات المالية 

 ──────
─ 

──────
─ 

─────
─ 

 ۱۲۲,٥٤٥ ۱۱,٥۳۰ ۱۱۱,۰۱٥ ۲۰۱۳يونيو  ۳۰ مجموع الموجودات المالية 
 ──────

─ 
──────
─ 

─────
─ 

 ۱۳۰,۸۲٦ ۱٤,۸٤۹ ۱۱٥,۹۷۷  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱مجموع الموجودات المالية كما في 
 ─────── ─────── ────── 
    
    
 

يتعلق السندات السيادية وأسعار الشراء  وتقدر قيمة أسهم غير المتداولة األخرى على أساس المعلومات المقدمة من قبل مديري الصناديق، والمعلومات المالية المستثمر فيها، فيما
يم الطرف المقابل، ومعدالت األمام ونقلت ومنحنيات العائد.الحالية. وتقدر قيمة األدوات المالية المشتقة بناء على تقي  

 



 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۲۳ 
 

      إيضاحات حول البيانات المالية المكثفة (غير المدققة)
  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في     

 
 

 المشتقات المالية   ۲٤
171B ۲۰۱٤يونيو  ۳۰     

175Bشــروط االستحقــــق  القيمـــة االعتبــارية وفقــا ل
 150B151 ادلة الموجبةالقيمة العB152 القيمة العادلة السالبةBأشهر ۳خالل  إجمالي القيمة االعتبارية شهر ۱۲أشهر إلى  ۳من    أكثرمن سنة 
     ) ۱۰إيضاح(  ۸)إيضاح( 

 ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني155B ألف لایر عماني154B ألف لایر عماني153B المشتقات المالية
140B۱۲۳,۷٦۲  ۱۱,٦۹۰  ۲,۱۲٥  ۱۳۷,٥۷۷ (٥,٦۲۸)          ٥,٦۲۸           عار الفائدةعقود مقايضات أس  
141B۳٦,٦۹۲  ٤۷,۷۷۸  ۸٤,٤۷۰ (۲۳)               ۲٤                عقود شراء عمالت أجنبية آجلة                  -    
142B۳٦,٦۸۱  ٤۷,۷۸۹  ۸٤,٤۷۰ (۱۰)               ۲۷                عقود بيع عمالت أجنبية آجلة                  -    
143B خيارات العملة - - - - - - 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

)٥,٦٦۱( ٥,٦۷۹ المجموع  ۳۰٦,٥۱۷ ۹۷,٦۹۲ ۸٥,۰٦۳ ۱۲۳,۷٦۲ 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
       
 
172B۳۰  ۲۰۱۳يونيو    

176Bـارية وفقــا لشــروط االستحقــــقالقيمـــة االعتبـ 
 156B157 القيمة العادلة الموجبةB158 القيمة العادلة السالبةB159 إجمالي القيمة االعتباريةB 160 أشهر ۳خاللB 161 شهر ۱۲أشهر إلى  ۳منBأكثرمن سنة 
 ( ۸إيضاح  )  ( ۱۰إيضاح  )     

 ألف لایر عماني167B ألف لایر عماني166B ألف لایر عماني165B ألف لایر عماني164B ألف لایر عماني163B ألف لایر عماني162B المشتقات المالية
144B۱۳۷,۰٤٤  ۱۱,٤۳٥  ۲,۱۲٥  ۱٥۰,٦۰٤ (٦,۲۷٦)  ٦,۲۷٦ عقود مقايضات أسعار الفائدة  
145B۱۰,٤۹۱  ۳۱,۳٦٤  ٤۱,۸٥٥  (۱۰٦)  ۳٥ عقود شراء عمالت أجنبية آجلة  -  
146B۱۰,٤٤۹  ۳۱,٤۰٦  ٤۱,۸٥٥  (۳۲)  ۲۰۸ عقود بيع عمالت أجنبية آجلة  -  
147B۱۳,٤۷۷  ۲۲,۱٤٤  ۳٥,٦۲۱ (٤۹)  ٤۹ خيارات العملة  -  
148B۱۲,٤۳۸  ۲٤,۷۱٤  ۳۷,۱٥۲ (۱,٦۲۸)  ۱,٦۲۸ تحوطات السلع  -  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

)۸,۰۹۱( ۸,۱۹٦ المجموع  ۳۰۷,۰۸۷ ۱۱۱,۷٥۳ ٥۸,۲۹۰ ۱۳۷,۰٤٤ 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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۲٤ 
 

 
بيانات المالية المكثفة (غير المدققة)إيضاحات حول ال   

   
  ۲۰۱٤يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
 (يتبع)المشتقات المالية      ۲٤
۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱          

177Bالقيمـــة االعتبــارية وفقــا لشــروط االستحقــــق 
 168Bالقيمة العادلة الموجبة 

( ۸إيضاح  ) 
169Bالقيمة العادلة السالبة 

( ۱۰إيضاح  ) 
170Bأشهر ٦خالل  القيمة االعتبارية إجمالي شهر ۱۲أشهر إلى  ٦من    أكثرمن سنة  

174B ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني ألف لایر عماني المشتقات المالية 
 

 130,340 11,690 2,125 144,155 (5,261) 5,261 عقود مقايضات أسعار الفائدة
 - 9,845 39,660 49,505 (49) 53 عمالت أجنبية آجلةعقود شراء 

 - 9,842 39,663 49,505 (49) 54 عقود بيع عمالت أجنبية آجلة
 - 424 3,820 4,244 (16) 16 خيارات العملة 
 - - 2,193 2,193 (23) 23 تحوطات السلع 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 5,407 (5,398) 249,602 87,461 31,801 130,340 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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