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 0303 يونيو 03 -تقرير رئيس مجمس اإلدارة

 المساهمون  األعزاء 

صالة عف نفسي، ونيابة عف أعضاء مجمس إدارة البنؾ الوطني العماني ش.ـ.ع.ع.، يسرني أف أقدـ لكـ البيانات المالية غير أ
 . 0303 نيويو  03المدققة لمبنؾ لمتسعة أشير المنتيية في 

 األداء التشغيمي 

ِمبسٔخ ثبألسثبح  0313 ٌٍٛٔٛ 03ٍٍِْٛ لاير ٌفزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّزٍٙخ فً  1,91ٌمذ حمك اٌجٕه أسثبحب صبفٍخ ثؼذ اٌعشٌجخ ثٍغذ 

، فئْ ٍٍِْٛ لاير. ػٍى اٌشغُ ِٓ اٌظشٚف اٌعبغطخ ٌألعٛاق اٌؼبٌٍّخ 0,92ٚاٌجبٌغخ  0332اٌّحممخ خالي ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ 

 . 0332% فمػ ثبٌّمبسٔخ ِغ إٌغجخ اٌّحممخ فً اٌؼبَ 5ثٍغذ  ,033ٔغجخ االٔخفبض فً أسثبح اٌزشغًٍ ٌٍزغؼخ أشٙش األٌٚى ٌٍؼبَ 

ٍٍِْٛ لاير وّب فً اٌؼبَ  0,91ٍٍِْٛ لاير ِٓ  090,% إٌى 00ٌمذ اعزطبع اٌجٕه أْ ًٌّٕ ثٕجبح صبفً إٌشاداد اٌفبئذح ثٕغجخ 

 اسرٗ اٌحصٍفخ ٌٍٍّضأٍخ اٌؼٍِّٛخ. اٌّبظً ٚرٌه ثفعً إد

ِّب أعُٙ  0332أخفعذ وً ِٓ األٔشطخ اٌّشرجطخ ثبألػّبي اٌزجبسٌخ ٚدخً االعزثّبس ػّب وبْ ِحممب خالي ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ 

خ إٌى %. خالي اٌفزشح، اسرفغ ِؼذي اٌزىٍف01% إٌى 0,فً أخفبض ٔغجخ اٌذخً اٌّحمك ِٓ غٍش اٌفٛائذ إٌى إجّبًٌ اٌذخً ِٓ 

ٌٚشجغ اٌغجت فً رٌه ثصٛسح سئٍغٍخ إٌى أخفبض اٌذخً اٌّحمك ِٓ غٍش اٌفبئذح  ,033% فً عجزّجش 3,% ِٓ 0,اٌذخً إٌى 

 ٚإٌى االعزثّبس ثمٛح فً أػّبٌٕب اٌزجبسٌخ حٍث لّٕب ثضٌبدح لٕٛاد اٌزٛصٌغ ثصٛسح وجٍشح ٚرغٍٍش اٌؼالِخ اٌزجبسٌخ ٌٍجٕه. 

ثصٛسح عٍجٍخ ثؼٛاًِ ِشرجطخ ثبألصِخ اٌّبٌٍخ اٌؼبٌٍّخ. ٌمذ لّٕب ثبحزجبص  0313ِبسط  01ٌّٕزٍٙخ فً ٌمذ رأثشد ٔزبئج اٌزغؼخ أشٙش ا

ٍٍِْٛ لاير ِمبثً ثالثخ رؼشظبد ِصشفٍخ  ,ٍٍِْٛ لاير ِٚخصصبد ثّجٍغ  091ِخصصبد ِمبثً ِحفظزٕب االعزثّبسٌخ ثّجٍغ 

صبسف اٌثالثخ حزى اَْ. ٚلذ لبَ اٌجٕه اَْ، ٚثصٛسح حصٍفخ ِٚزحفظخ، ِحذدح. ٌُ رىزًّ ػٍٍّخ إػبدح ٍ٘ىٍخ اٌذٌٓ ثبٌٕغجخ ٌٙزٖ اٌّ

 % ثبٌٕغجخ ٌٍجٕه اٌثبٌث. 0,95% ثبٌٕغجخ ٌجٕىٍٓ ِٓ ٘زٖ اٌجٕٛن اٌثالثخ ٚٔغجخ 53ثبحزجبص ِخصصبد ثٕغجخ 

ب ِغ ٔٙج اٌجٕه اٌذاػً ٍٍِْٛ لاير رّشٍ 00، أخفط إجّبًٌ اٌغٍفٍبد ثّجٍغ 0313ِبسط  01خالي فزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّزٍٙخ فً 

ٍٍِْٛ لاير ٔزٍجخ ٌٍزخًٍ ػٓ ٚدائغ ِؼٍٕخ ِشرفؼخ اٌزىٍفخ.  ,,إٌى اإللشاض ثصٛسح أزمبئٍخ ٚحصٍفخ وّب أخفعذ اٌٛدائغ ثّجٍغ 

 . 0332% ثبٌّمبسٔخ ِغ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ 01ٌىٓ ٚدائغ اٌزٛفٍش عجٍذ ّٔٛا ثٍغذ ٔغجزٗ 

فشٚع جذٌذح  ,ٛعٍغ االِزٍبصاد اٌزً رٛفش٘ب اٌخذِبد اٌّصشفٍخ االعزٙالوٍخ، لبَ اٌجٕه ثبفززبح رّشٍب ِغ إعزشارٍجٍزٗ اٌشاٍِخ إٌى ر

. ٚاٌجٕه ِغزّش أٌعب فً اٌؼًّ ,033جٙبص صشف آًٌ ػٍى اِزذاد اٌغٍطٕخ خالي فزشح اٌزغؼخ أشٙش األٌٚى ِٓ اٌؼبَ  00ٚرذشٍٓ 

اٌؼذٌذ ِٓ اٌّشبسٌغ اٌزً رٙذف إٌى رٛفٍش ػشٚض ِحغٕخ ٌٍؼّالء ػٓ وثت ِغ ششٌىٗ اإلعزشارٍجً، اٌجٕه اٌزجبسي اٌمطشي، فً 

 ٚرذػٍُ اٌىفبءاد اٌؼٍٍّخ ثبٌجٕه ٚرٌه ِٓ خالي رجًٕ أفعً اٌّّبسعبد اٌؼبٌٍّخ. 
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 رأس المال 
%. ِٚغ 15 ٚاٌجبٌغخ ,033ٌٍٛٔٛ  03ِمبسٔخ ِغ إٌغجخ اٌّحممخ فً  0313ِبسط  01% وّب فً 1595ثٍغ ِؼذي وفبٌخ سأط اٌّبي 

اعزّشاس اٌغّٛض اٌزي ٌحٍػ ثبٌغٛق فً اٌٛلذ اٌشا٘ٓ، عٍغزّش اٌجٕه فً إداسح ٚظغ سأط ِبٌٗ ثحزس ٚثّؼذي ٌضٌذ ثىثٍش ػٓ 

 %. 13اٌحذ األدٔى اٌّطٍٛة ِٓ لجً اٌجٕه اٌّشوضي اٌؼّبًٔ، ٚاٌجبٌغ 

 كر وتقديرش

 ػّالئٕب ِٚغبٍّٕ٘ب اٌىشاَ ػٍى دػُّٙ اٌّغزّش ٌٍجٕه.  ٍبثخ ػٓ أػعبء ِجٍظ اإلداسح، ٌغشًٔ أْ أرمذَ ثبٌشىش اٌجضًٌ إٌىٔ

زمذَ ثبٌشىش إٌى أصحبة اٌّؼبًٌ اٌٛصساء اٌّٛلشٌٓ ٚاٌّغئٌٍٛٓ ثٙزٖ اٌٛصاساد ٌزٛجٍٙبرُٙ اٌّغزّشح ٚرشجٍؼُٙ  ٌٕب. ٚٔخص ّٔب و

 اٌحىٍّخ ِٚغبٔذرُٙ ٌّجٙٛدارٕب. بٌشىش وً ِٓ ٚصاسح اٌّبٌٍخ ٚاٌجٕه اٌّشوضي اٌؼّبًٔ ٚاٌٍٙئخ اٌؼبِخ ٌغٛق اٌّبي ٌزٛجٍٙبرُٙ ث

 وّب ٔشىش إداسح اٌجٕه ٚ ِٛظفٍٗ ٌزفبٍُٔٙ ٚاٌزضاُِٙ ثبٌؼًّ.

فً اٌخزبَ، ٌششفٕب أْ ٔزٛجٗ ثجضًٌ اٌشىش ٌٍّمبَ اٌغبًِ ٌّٛالٔب حعشح صبحت اٌجالٌخ اٌغٍطبْ لبثٛط ثٓ عؼٍذ اٌّؼظُ، ٌمٍبدرٗ ٚ

 ػٍى غشٌك اٌزمذَ ٚإٌجبح.  ٍٙبرٗ اٌحىٍّخ اٌزً ٔغزٍٕش ثٙبجاٌٍّّٙخ ٚاٌششٍذح ٚرٛ
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 ملخص النتائج:

 
 أشهر المنتهٌة فً   6 أشهر المنتهٌة فً   6 

 30/06/9009 03/36/0303 )كل األرقام باأللف لاير عمانً ما لم ترد بغٌر ذلك(
   
   

 190,19,32  411411431        للعمالء  القروض والسلفٌات

    

 190329,12  417,31311        ودائع العمالء

    

 009131  111111             األصول األخرى

    

 0,92,2  131112             صافً اٌرادات الفوائد

    

 1590,1  431,12             الربح قبل الضرائب

    

 3.305  2,13,               العائد األساسً للسهم الواحد على أساس سنوي  )باللاير العمانً(

    

 3.005  2171,               صافً األصول للسهم الواحد  )باللاير العمانً(
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 قة(فة)غير المدقالمرحمية المكث الميزانية العمومية
 0303 ٌونٌو 03كما فً 

 
 

    
 مدققة

  03/36/0303 30/06/9009 33/39/9009 
 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً إٌضاح 

     األصول
 ,12,905 0009120 4411117 3 البنوك المركزٌةواألرصدة لدى  النقدٌة

 1119,11 0,,10,9 4131117 4  صافً المستحق من البنوك وإٌداعات أخرى فً أسواق المال 
 ,,,190139 190,19,32 411411431 5 صافً القروض والسلفٌات

 ,1,902 ,5 431172 6 األصول المالٌة بالقٌمة العادلة خالل قائمة الدخل 
 039313 009035 111411 7 االعزثّبساد اٌّحزفع ثٙب ألغشاض غٍش اٌّزبجشح

 109,10 109030 141117 8 الممتلكات والمعدات 
 - 10 11 39 أصول الضرٌبة المؤجلة

 059,01 009131 111111 9 األصول األخرى
  ────── ──────  ──────  

 29010,,19 192039,10 411211431  إجمالً األصول 
   ═══════  ═══════ ═══════ 

     
     االلتزامات

 01,9110 ,03,9,1 ,14,114   وإٌداعات أخرى من أسواق المال المستحق للبنوك 
 190139,12 190329,12 417,31311 30 ودائع العمالء

 0,9,33 19125, ,211,1 33 االلتزامات األخرى
 59320 09112 11424 39 الضرائب

 13 - - 39 اإللتزامات الضرٌبٌة المؤجلة
  ────── ────── ──────  

 195039000 3,,195139 412311334  إجمالً االلتزامات
  ────── ────── ────── 

     األموال الثانوٌة
 0,9133 1,9133 ,,7,13 33 إٌداعات خاصة ثانوٌة

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

 1329133 1329133 ,,4,114  رأس المال
 0,9,15 0,9,15 711132  إحتٌاطً عالوة إصدار أسهم

 0091,5 ,03951 711332  اإلحتٌاطً القانونً

 ,9,1, ,9,1, 11144  اإلحتٌاطً العام

 29332 9,00, 31112 ,1 اإلحتٌاطات األخرى الغٌر قابلة للتوزٌع
 0,,109 - -  التوزٌعات النقدٌة المقترحة 

 9,50,, 139,31 311714  األرباح المحتجزة

  ────── ────── ────── 
 05390,1 0,092,0 12,1147  إجمالً حقوق المساهمٌن 

  ────── ────── ────── 
 29010,,19 192039,10 411211431  لمساهمٌن ا إجمالً االلتزامات، وحقوق

   ═══════  ═══════ ═══════ 

     
     
     

   
 

 على قرار مجلس اإلدارة. بناءا  ___________ اعتمدت لإلصدار فً المرحلٌة المكثفة البٌانات المالٌة
 

 
_______________  ___                                                             ______________  

   رئٌس مجلس اإلدارة                                                                   الرئٌس التنفٌذي  ةمساعد
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 ()غير المدقق فبيان الدخل المرحمي المكث
  0303 ٌنوٌو 03للفترة المنتهٌة فً 

 ٌونٌو  03 أشهر المنتهٌة فً 6 إٌضاح 

 0303 9009 

 ٌونٌو  03 أشهر المنتهٌة فً 0

 0303 9009 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً  

      

 ,01903  171123 ,50953 131341 36 إٌرادات الفوائد

 (119,50) (4,3,4) (0,9111) (441314) 37 مصروفات الفوائد

  ———— ───── ———— ───── 

 1,9,55  411413 0,92,2 131112  صافً إٌرادات الفوائد

 19,25  313,1 109,25 411141 38 إٌرادات التشغٌل األخرى

  ───── ───── ───── ───── 

 0195,3  1,1114 19200, 1,1344  إٌرادات التشغٌل

  ───── ───── ───── ───── 

      التشغٌلمصروفات 

 (59003) (21711) (,13900) (4,1341)  تكالٌف الموظفٌن

 (,,092) (71,43) (,,591) (21414) 39 مصروفات التشغٌل األخرى

 (115) (112) (,1910) (41241) 8 االستهالك

الربح من العملٌات قبل المخصصات واإلستردادات 

                                  والضرائب

 

(41,124) (1,93,0) (41112) (2920,) 

الربح من العملٌات قبل المخصصات واإلستردادات 

 والضرائب
 

 11113, 0,9,,3 441231  109,31 

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

 (9013,) (11114) (0,,9,) (4,1411) 5 قروض العمالء –مصارٌف خسائر اإلئتمان 

عنها من مخصص خسائر المبالغ  المستردة / المفرج 

 اإلئتمان

 

5 

 

11433 

 

1912, 
 

41112 

 

,3, 

 1,, 411,4 ,1923 41437  المبالغ المستردة من القروض المعدومة 

 (19105) (747) (,,092) (,11)  المتاحة للبٌع مخصص إنخفاض فً قٌمة اإلستثمارات

 (,0910) - (,0910) -  قروض البنوك  –مصارٌف خسائر اإلئتمان 

  ———— ───── ———— ───── 

 (,1911) (,1111) (,,,9,) (31142)   )صافً(مجموع مخصص الخسائر 

  ———— ───── ———— ───── 

 195,0 41411 1590,1 431,12  األرباح قبل الضرائب

      

 (5,,) (414,7) (192,3) (41111) 39 الضرٌبة

  ———— ———— ———— ———— 

 ,1911 11,14 51,,10 411243  صافً ربح الفترة

  ══════ ═════ ══════ ═════ 

      اٌرادات شاملة اخرى

 09125 (41411) ,1920 (41134)  صافي المتحصؿ في االستثمارات المتاحة لمبيع

 02, (31) 19115 ,44  صافً الربح فً التدفقات النقدٌة التحوطٌة الغٌر محققة

تثمارات التأثٌر الضرٌبً على صافً الخسائر فً اإلس

 المالٌة المتاحة للبٌع 

 

71 0 44 (1,) 

 
 

 
———— ———— ———— ———— 

 ,0913 (411,7) ,09,5 (41417)  للفترة شاملة اخرى)مصروفات( اٌرادات 

  ———— ———— ———— ———— 

 9001, 31141 119,35 47,131  مجموع االٌرادات الشاملة االخرى

  ———— ———— ———— ———— 

 على السهم :تحليل العائد   
 

   العائد األساسً السنوي المخفض للسهم الواحد

  
 

,2,13 

 
 

3.305 

 

 

,2,7, 

 

 

3.300 

  

══════ ══════ ══════ ══════ 

      

 جزءاً من البٌانات المالٌة المرحلٌة المكثفة. 93إلى 3تشكل اإلٌضاحات التوضٌحٌة المرفقة من 
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()غير المدققة بيان التدفقات النقدية المرحمية المكثفة  
 0303 يونيو 03لمفترة المنتهية  في 

  
 إيضاح

أشهر المنتهية في   6
03/36/0303 

أشير المنتيية في   6 
03/36/0332 

 ألؼ لاير عماني  ألف لاير عماني  

     األنشطة التشغيمية

 043050  060361  الضريبة لمفترة الربح قبؿ

     التعديالت لمبنود التالية : 

 03002  00190 8 ستيالؾاإل

 43600  00769  )صافي(مخصص خسائر اإلئتماف واألخرى  

 038,2  603  خسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات

 03005  -  خسائر انخفاض قيمة القروض البنكية

 (04)  -  صافي )أرباح( بيع األصوؿ الثابتة

 (03440)  (698) 08 )أرباح( خسائر محققة مف بيع اسثمارات

 (220)  (930)  إيرادات اإلستثمارات  

 053405  090601  التشغيمية االلتزاماتأرباح التشغيؿ قبؿ التغيرات في االصوؿ و

يداعات أخرى في أسواؽ الماؿ  (63402)  00700  المستحؽ مف البنوؾ وا 

يداعات أخرى مف أسواؽ الماؿ    053040  (60719)  المستحؽ لمبنوؾ وا 

 03822  (100906)  يات إلى العمالءالقروض والسمف

 (08)  069  اصوؿ مالية بالقيمة العادلة مف خالؿ حساب األرباح و الخسائر

 553065  (000138)  األصوؿ األخرى 

 (,00300)  610983  ودائع العمالء 

 (503,00)  070083  اإللتزامات األخرى  

 -  766  الودائع االخرى

 003000  60008  العمميات  النقدية المستخدمة في 

 (63362)  (00100)  الضرائب المدفوعو

 0,3065  00696  صافي النقدية المستخدمة في االنشطة التشغيمية

     األنشطة اإلستثمارية 

 (23426)  (00909)  شراء ا ستثمارات المحتفظ بيا ألغراض غير المتاجرة

 3,00,  00880  ض غير المتاجرةالمتحصؿ مف بيع استثمارات محتفظ بيا ألغرا

 (03830)  (030767) 8 شراء الممتمكات والمعدات

 06  06  المتحصؿ مف بيع الممتمكات والمعدات

 02  (01)  فروقات تحويؿ العممة األجنبيية لإلستثمار والممتكات والمعدات والضريبة 

 060  107  الفوائد المستممة مف سندات التنمية الحكومية 

 00,  086 08 يعات األرباح المستممة مف األوراؽ الماليةتوز 

 (53608)  (90900)  صافي النقدية )المستخدمة في( مف االنشطة اإلستثمارية

     األنشطة التمويمية

 (083208)  (000970)  توزيعات األرباح المدفوعة

 (003333)  00333 00 المتحصؿ مف القروض الثانوية 

 (023208)  (90970)  دمة في(  األنشطة التمويميةالنقدية )المستخ

 (070080)  (070089)  النقص في النقد و ما في حكم النقد 

 0770700  0730100  النقد و ما في حكـ النقد في بداية الفترة

 0630603  0100000  إٌمذ ٚ ِب فً حىُ إٌمذ  فً ٔٙبٌخ اٌفزشح

     الممثمة في:

 0003508  0970960  (0دى البنوؾ المركزية )ايضاح النقدية واألرصدة ل

 023300                  110079  الودائع واألرصدة لدى البنوؾ والمؤسسات المالية األخرى )صافي(

  0100000  0633503 

 

 جزءًا مف البيانات المالية المرحمية المكثفة. 00إلى 0تشكؿ اإليضاحات التوضيحية المرفقة مف 
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, 

 

التغٌرات فً حقوق المساهمٌن المرحلً المكثف  بٌان   
)غٌر المدقق(    9030  ٌونٌو 30للفترة المنتهٌة فً   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 رأس

 المال

عالوة  ًاحتٌاط

 اصدار االسهم

االحتٌاطً 

* القانونً  

االحتٌاطً غٌر  االحتٌاطً العام

 *القابل للتوزٌع

التوزٌعات النقدٌة 

 المقترحة

 المجموع األرباح المحتجزة

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

         

9009ٌناٌر   3الرصٌد كما فً    308,300 34,465 30,564 4,439 34,469 38,938 34,450 0,59025 

 119,35 33,453 - 9,954 - - - - مجموع اإلٌرادات الشاملة خالل الفترة 

(39,500) - - - - محول الى االرباح المتٌقٌة  - 39,500 - 

 (129,12) - (38,938) - - - - - توزٌعات األرباح النقدٌة خالل الفترة 

0339 ٌونٌو 03الرصٌد كما فً   038,033 04,465 03,564 4,409 4,900 - 63,430 0,092,0 

         

9009 ٌولٌو 3الرصٌد كما فً   308,300 34,465 30,564 4,439 4,993 - 60,403 0,092,0 

(335) - - - - مجموع اإلٌرادات الشاملة خالل الفترة  - 7,654 ,951, 

(3,990) - 3,990 - - - - محول إلحتٌاطً األموال الثانوٌة  - 

 - (9,333) - - - 9,333 - - محول لإلحتٌاطً القانونً

(39,979) 39,979 - - - - - محول للتوزٌعات النقدٌة المقترحة  - 

0339دٌسمبر  00فً الرصٌد كما   308,300 34,465 39,675 4,439 8,008 39,979 49,759 05390,1 
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 بٌان التغٌرات فً حقوق المساهمٌن المرحلً المكثف  
)غٌر المدقق(    9030 ٌونٌو 30للفترة المنتهٌة فً    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

جزءاً من البٌانات المالٌة المرحلٌة المكثفة, 93إلى  3لمرفقة من تشكل اإلٌضاحات التوضٌحٌة ا  

 

 

 

 

 رأس

 المال

عالوة  ًاحتٌاط

االسهماصدار   

االحتٌاطً 

* القانونً  

االحتٌاطً غٌر  االحتٌاطً العام

 *القابل للتوزٌع

التوزٌعات النقدٌة 

 المقترحة

 المجموع األرباح المحتجزة

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

9030ٌناٌر  3 الرصٌد كما فً  308,300 34,465 39,675 4,439 8,008 39,979 49,759 950,393 

(3,393) - - - - مجموع اإلٌرادات الشاملة خالل الفترة  - 34,597 33,474 

خالل الفترة المدفوعة توزٌعات األرباح النقدٌة  - - - - - (39,979) - (39,979) 

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

0303 ٌونٌو 03الرصٌد كما فً   038,033 04,465 00,615 4,409 6,885 - 64,049 053,890 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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, 

 

 )غير المدققة(  فةحول البيانات المالية المرحمية المكث إيضاحات
 0303 ٌونٌو 03للفترة المنتهٌة  فً 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية     0
، ويقوـ البنؾ بشكؿ رئيسي بتقديـ خدمات مصرفية إلى عامة كشركة مساىمة 02,0سمطنة عماف سنة تأسس البنؾ الوطني العماني )ش.ـ.ع.ع( )البنؾ( في          

مف البنؾ الشركات واألفراد في سمطنة عماف ولو فروع بكؿ مف دولة اإلمارات العربية المتحدة وجميورية مصر العربية. يمارس البنؾ أعمالو بترخيص 
، روي، رمز بريدي 40,صندوؽ بريد  ىوُمسجؿ اليف الودائع المصرفية لدى البنؾ المركزي العماني. عنواف البنؾ المركزي العماني، وىو عضو في نظاـ تأم

  ، مسقط، سمطنة عماف.000
  
 .)موظؼ 03002 -0332ديسمبر  00و ظؼمو  03000  – 0332 يونيو 03 ( 0303 يونيو 03ظؼ كما في مو  ,0300 يعمؿ لدى البنؾ 

 

  
 الهامةاسبية السياسات المح    1

   

، والمتعمؽ بالتقارير المالية المرحمية. تتفؽ السياسات المحاسبية التي 05لمبنؾ وفقا لممعيار المحاسبي الدولي رقـ  المكثفةلقد تـ إعداد البيانات المالية المرحمية 
فةاستخدمت في إعداد البيانات المالية المرحمية  ث ك م  . 0332ديسمبر  00انات المالية السنوية لمسنة المنتيية في مع تمؾ التي استخدمت في إعداد البي ال

 )مراجعة(: 'عرض البيانات المالية' 0المعيار المحاسبي الدولي 

لعرضيا في بياف التغيرات تغيرات مالؾ في الدخؿ(  مالؾ)تتطمب التغيرات القياسية تغيرات في التغيرات في االسيـ الناشئة عف معامالت مع المالؾ بصفتيـ 
موحد(. ال ال شامؿال الدخؿ بياف ( لعرضيا عمى نحو منفصؿ في األداء البياف ) في األسيـ(  مؾ مالغير لالتغيرات ) جميع التغيرات في األسيـ .في رأس الماؿ

 .الماؿ يسمح لعرض عناصر الدخؿ الشامؿ في بياف التغيرات في رأس

 "قطاعات التشغيؿ" 8المعاير  

 ' يتطمب 'نيج إدارة' تحت جزء مف المعمومات التي ترد عمى األساس نفسو الذي عرض القطاع ' 05حؿ المعيار المحاسبي الدولي المعيار الجديد الذي حؿ م

 .استخدـ ألغراض اإلبالغ الداخمي

فةال تحتوي البيانات المالية المرحمية  ث ك م يتـ إعدادىا وفقا لمعايير التقارير  عمى كافة المعمومات واإلفصاحات المطموبة لمبيانات المالية الكاممة التي ال
مؤشرا لمنتائج التي يمكف  0332 يونيو 03المنتيية في  الثالثةالمالية الدولية. باإلضافة إلى ذلؾ، فإنو ليس مف الضرورة أف تكوف النتائج المحققة لألشير 

 . 0332ديسمبر  00توقعيا لمسنة المالية المنتيية في 

فةية المرحمية لقد تـ إعداد البيانات المال ث ك م باللاير العماني، مع تقريبيا إلى أقرب ألؼ صحيح، إال في الحاالت التي تمت اإلشارة بخالؼ ذلؾ. فيما يمي  ال
 العمالت المستخدمة في عمميات البنؾ: 

  اللاير العماني    سمطنة عماف 

  الدرىـ اإلماراتي                اإلمارات العربية المتحدة 

 الدوالر األمريكي   لعربية جميورية مصر ا 

بالقيمة  قياسي و التكمفة التاريخية، والذي تـ تعديمو ليشمؿ إعادة تقييـ الممكيات العقارية الخالصة لألراضي والمبان لمبدألقد تـ إعداد البيانات المالية وفقا 
 .قيمة العادلة مف خالؿ األرباح والخسائر واإلستثمارات المتوفرة لمبيعالمشتقة واإلستثمارات المصنفة كموجودات مالية مدرجة بالاألدوات المالية  العادلة،

 
 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
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 0303 ٌونٌو 03فً للفترة المنتهٌة  
 

 ةالنقدٌة واألرصدة لدى البنوك المركزٌ    0
 

 03/36/0303 30/06/9009 33/39/9009 
 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً نًألف لاير عما 
    

 0091,0 009,32 141212 النقدية

 092,2 09,32 41721 خزينة لدى البنوؾ المركزية سندات

 59333, 59333, ,,,2,1 إيداع لدى البنوؾ المركزية شيادات

 1093,0 1339130 3,,4121 األرصدة األخرى لدى البنوؾ المركزية

 ─────── ─────── ─────── 

 443,417 0019,12 12093,0 

 ,1, ,1, - تأميف الودائع لدى البنؾ المركزي العماني نظاـ

 533 533 ,,2 رأس الماؿ لدى البنؾ المركزي العماني وديعة

 ─────── ─────── ────── 

 4411117 0009120 12,905, 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 .ودائع لدى البنؾ المركزي العماني بدوف موافقة البنؾ المركزي العمانيال يجوز سحب وديعة رأس الماؿ وتأميف ال

  

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

 30/06/9030 30/06/9009 33/39/9009 

 ألؼ لاير عماني ألؼ لاير عماني ألف لاير عمانً 
    

 02,001 19152, 711313 قروض ألجؿ –مستحؽ مف البنوؾ 

 1039313 ,50915 4,,141 إيداعات أسواؽ الماؿ –مستحؽ مف البنوؾ 

 19105 ,59,5 441234 األرصدة األخرى

 ─────── ───────  —————  

 9,11,,1 10,9511 4721111  المستحق من البنوك وإٌداعات أخرى فً أسواق المال 

)انظر االٌضاحات فً  مخصص خسائر القروضناقصا: 

 االسفل(
(31433) (0910,)  (,9,11) 

(34) الفوائد مخصص ناقصا:   - (,,) 

 ─────── ───────  —————  

    

 1119,11 0,,10,9 4131117 صافً المستحق من البنوك وإٌداعات أخرى فً أسواق المال

 ═══════ ═══════ ══════ 

    
 

، 0303 يونيو 03المجموعات اإلقميمية في سداد التزاماتيما. وكما في  ، تـ اإلبالغ عف تعثر اثنيف مف0332خالؿ الربع الثاني مف العاـ 
مميوف لاير عماني ليذه المجموعات. باإلضافة إلى ذلؾ، فإف لدى البنؾ الوطني العماني تعرض  636أصبح لدى البنؾ تعرض محدود بمبمغ 

ي سداد التزاماتو. لـ تكتمؿ عممية إعادة الييكمة ليذه البنوؾ بعد. مميوف لاير عماني كاف قد تعثر أيضا ف 032آخر ألحد البنوؾ بكزخستاف بمبمغ 
وعمى الرغـ مف أف تمؾ المبالغ لـ تتجاوز موعد استحقاقيا بعد، فقد قرر البنؾ، وعمى أساس مف الحصافة، تسجيؿ مخصص تقدر نسبتو بػ 

 اخستاف. % مقابؿ البنوؾ بكاز 4,% مقابؿ أكبر إثنيف مف المجموعو اإلقميمية ونسبة 033
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
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 0303ٌونٌو  03 للفترة المنتهٌة  فً 
 للعمالء )صافً(القروض والسلفٌات   5
 

 03/36/0303 30/06/9009 33/39/9009 

 ألؼ لاير عماني ألؼ لاير عماني ألف لاير عمانً 
    

 31,1414 2,,5,9, 1,92,2, قروض الشركات

 3141432 ,100920 152,411 القروض الشخصٌة

 331117 29,53, 559100 حسابات السحب على المكشوف

 ────── ────── ────── 

 411141443 19,119515 19,209351 إجمالً القروض والسلفٌات

بدل خسائر االئتمان: ناقصاً   (,3,114) (1,925,) (31141,) 

 ────── ────── ────── 

 4173,1443 190,19,32 19,10,431 صافً القروض والسلفٌات

 ══════ ══════ ══════ 

 00.30 -0332 يونيو 03) 0303 يونيو 03لاير عماني مستحؽ مف أطراؼ ذات عالقة في مميوف   03.0 وقدرهيتضمف إجمالي القروض والسمفيات مبمغ 
 يوف لاير عماني(.مم08.02 -0332ديسمبر  00مميوف لاير عماني / 

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

 
 مخصص خسائر القروض

00/00/0332شيرا المنتيية  00 المنتيية  يرأش 6 
03/36/0332  

المنتهية  هرأش 3

7,/,3/1,4,  

 

 ألؼ لاير عماني
 

عماني ألؼ لاير  
 

  ألف لاير عماني

  في بداية السنة الرصيد 231214 ,519,0 ,519,0

 السنةخالؿ  المخصص 4,1411 0,,9, 039,20

 الحاجة إلييا/ المستردة خالؿ السنة انتفت (,11,1) (19,05) (,1912)

 خالؿ السنة شطوبالم (21412) (,,,) (9,30,)

 بية فروقات تحويؿ العممة األجن (141) (,13) 11
─────── ─────── ───────  

 في نياية السنة  الرصيد 3,1,13 3,3,,5 5,9521

 ═══════  ═══════  ═══════  
شيرا المنتيية  00   

00/00/0332  

أشير المنتيية  6
03/36/0332  

أشهر المنتهية  3

7,/,3/1,4,  المجنبةالفوائد  
 ألؼ لاير عماني

 

 ألؼ لاير عماني
 

 ألف لاير عماني

  
    

  في بداية السنة الرصيد 4,1274 109200 109200

  خالؿ السنة المجنبة ,11,3 19,01 09010

 الحاجة إلييا/ المستردة خالؿ السنة انتفت (43) (010) (050)

 الى ايراد الفائدة الحاجة إلييا/ المستردة خالؿ السنة انتفت (,23) (010) (512)

 خالؿ السنة شطوبالم (41412) (19030) (9,01,)

 فروقات تحويؿ العممة األجنبية  (2) (,) -
─────── ─────── ───────  

 في نياية السنة  الرصيد 4,11,7 ,1,,10 ,13950

═══════ ═══════  ═══════  

 

.ألسعار قبل موعد االستحقاقبعض بأسعار فائدة ثابتة وغٌرها بأسعار إعادةا المدهتتطلب دفع الفوائد على أساس اتفق  ٌاتجمٌع القروض والسلف  
 

 

 – 9009 ٌونٌو 30عمانً ) ملٌون لاير 66 والسلف التً ال مصلحة أو فٌه مصلحة المتراكمة خصصت مبلغ  على القروض 9030 ٌونٌو 30اعتبارا من 
 .لاير عمانً(ملٌون   73.7- 9009دٌسمبر  33لاير عمانً و  ملٌون 68.4

 

 

 )غير المدققة(  رحمية المكثفةإيضاحات حول البيانات المالية الم
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 0303 ٌونٌو 03للفترة المنتهٌة  فً 
 

  األصول المالٌة بالقٌمة العادلة خالل الدخل  - 6
 03/36/0303 30/06/9009 33/39/9009 
 

 
 ألؼ لاير عماني ألؼ لاير عماني ألف لاير عمانً

 4317,4 - ,43143 اٌحىٍِٛخ اٌؼّبٍٔخ  عٕذاد اٌزٍّٕخ

اٌحىٍِٛخ اٌؼّبٍٔخ  ٍخعٕذاد اٌزّٕ

(OTC) 

,5 24 32 

 ───── ───── ───── 

 431172 24 431711 
 ══════ ══════ ══════ 

 
 اإلعزثّبساد غٍش اٌّزذاٌٚخ -,

 صفش(. – ,033دٌغّجش  01صفش /  –9009 ٌونٌو 30)   9030 ٌونٌو 30ٌُ رىٓ ٌٍجٕه اعزثّبساد فً ششوبد شمٍمخ اٚ ربثؼخ وّب فً 

 
 

 مارات المتاحة للبٌع )أ( االستث
 

القٌمة الدفترٌة  

 العادلة

القٌمة الدفترٌة  التكلفة
 العادلة

القٌمة الدفترٌة  التكلفة
 العادلة

 التكلفة

 03/36/0303 03/36/0303 03/36/0339 30/06/9009 33/39/9009 33/39/9009 
 ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع 

       عمان -االستثمارات المدرجة 

       

 ,05 ,,0 19515 19030 121 113 قطاع البنوك واالستثمار

 ,3, 11, 230 19002 713 712 قطاع الصناعة

 29,51 3,,19 2,102 ,1955 21332 11134 قطاع الخدمات

 ,13933 ,13933 139313 139313 1,,4,1 1,,4,1 سندات التنمٌة الحكومٌة

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

 411134 431747 1,913, 039,11 1,9,5, 1,9,01 

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

       أجنبٌة -االستثمارات المدرجة 

 - 0,5 02 ,3, 11311 11241 قطاع البنوك واالستثمار

 - - ,05 2, - - قطاع الخدمات

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 11241 11311 535 020 0,5 - 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

       

       االستثمارات غٌر المدرجة 

       

 19,30 9313, 29303 0,,9, 3,431 31111 قطاع البنوك واالستثمار

 11 11 51 51 33 33 قطاع الخدمات

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

 31111 3,171 ,9,,2 293,1 ,9101 19,12 

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

مجموع االستثمارات المتاحة 

                                    ,0,9,0 0,9110 121134 111727 للبٌع

 

059,23 

 

05922, 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )غير المدققة(  يانات المالية المرحمية المكثفةإيضاحات حول الب
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 0303 ٌونٌو 03للفترة المنتهٌة  فً 
 
 )ٌتبع(  االستثمارات غٌر المتداولة      1
 

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق  ب( 

القٌمة الدفترٌة  

 العادلة

القٌمة الدفترٌة  التكلفة

 العادلة

القٌمة الدفترٌة  التكلفة

 ادلةالع

 التكلفة

 03/36/0303 03/36/0303 30/06/9009 30/06/9009 33/39/9009 33/39/9009 

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

       

 - - 19333 19333 - - سندات التنمٌة الحكومٌة

 9523, 9523, 95,0, 95,0, 11234 11234  أخرى  سندات

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 إجمالً االستثمارات المحتفظ بها 

11234 11234 21247 21247 1121, 1121, 

 

 ألغراض غٌر المتاجرة

═════ 

029,0, 
═════ 

0,92,3 
═════ 

009035 
═════ 

05931, 
═════ 

039313 
═════ 

039,1, 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 
 ٌةتفاصٌل االستثمارات الجوهر

 
 .9030 ٌونٌو 30كما فً  للبنك للمحفظة االستثمارٌة / القٌمة العادلة% من القٌمة الدفترٌة30فٌما ٌلً نورد تفاصٌل االستثمارات التً تزٌد عن 

 

العادلة القٌمة  عدد األسهم االمتالك  0303 ٌونٌو 03

 /القٌمة الدفترٌة

 التكلفة

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً  % 

     

 139332 139332 1339333 ,1424 ندات التنمٌة الحكومٌةس

 59333 592,5 593339333 11214 التوازن لإلستثمارصندوق 

 ═════ ═══════ ═══════ ══════ 

     
 

      0339 ٌونٌو 03

     
 ,4,1,4 ,4,1,4 ,,,1,,4 73212 عٕذاد اٌزٍّٕخ اٌحىٍِٛخ

 ,,,21 ,2123 ,,,,,,,21 1,243 صٕذٚق اٌزٛاصْ ٌإلعزثّبس

 ═════ ═══════ ═══════ ══════ 

 

      0339دٌسمبر  00

     

 4,,4,1 4,,4,1 ,,,1,,4 74211 سندات التنمٌة الحكومٌة

 ,,,21 ,2143 ,,,1,,,21 17217 صندوق التوازن لإلستثمار

 ═════ ═══════ ═══════ ══════ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 )غير المدققة(  حمية المكثفةإيضاحات حول البيانات المالية المر 
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1, 

 

 0303 ٌونٌو 03للفترة المنتهٌة  فً 
 
 الممتلكات والمعدات  8

أراضً ومبانً  
مملوكة للبنك 

وتحسٌنات على أمالك 
 مستأجرة

السٌارات واألثاث 
 والمعدات

أعمال رأسمالٌة قٌد 
 المجموع التنفٌذ

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

 

   

 9030ٌناٌر  3الرصٌد فً 
 بعد خصم االستهالك المتراكم

 

11331 
 

21,31 
 

114,3 
 

411337 
 4,1313 41332 1,1 ,1121 إضافات
 (41) (1) (3) - االلغاء

 - (,31) 112 742 المحول 
 (14) - (7) (41) فروقات تحوٌل العملة األجنبٌة

 (41241) - (421) (,31) االستهالك
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

خصم  بعد0303ٌونٌو 03الرصٌد فً 

 141117 71411 11411 471,42 االستهالك المتراكم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     
 131111 71411 ,44133 111141 بالتكلفة / التقٌٌم  
 (111244) - (411343) (41117) االستهالك المتراكم  
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 141117 71411 11411 471,42 9030 ٌونٌو 30صافً القٌمة الدفترٌة فً 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     
 4111,1 71334 11131 11427 9009 ٌونٌو 30القٌمة الدفترٌة فً صافً 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 411337 114,3 21,31 11331 9009دٌسمبر  33قٌمة الدفترٌة فً الصافً 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 0303 ٌونٌو 03للفترة المنتهٌة  فً 

 
 األصول األخرى     9
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15 

 

 7,/,3/1,4, 03/31/033, 01/10/033, 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    

 ,,90, 5,,9,  ,1124             فوائد مستحقة القبض

 ,19,0 19,05  11141             المصارٌف المدفوعة مقدماً واإلٌداعات

 09305 5,,19  ,4143             ضمان لغرض البٌع

 2,1 ,,193  21743             (93الموجبة للمشتقات المالٌة )إٌضاح  القٌمة العادلة

 ,13955 1,9015  441433          (33صافً مستحق العمالء مقابل أوراق القبول )إٌضاح 

 ,0950 192,0 4,1711          أخرى

 ───── ─────  ———— 

 111111 009131 059,01 

 ═════ ═════  ═══════  

    

 09,52 0,,09 71121  المػبالغ المستحقة مف بػنػؾ االعػتػماد والتجارة الدوليفي صا

 (09,52) (0,,09) (71121) بػنػؾ االعػتػماد والتجارة الدولي ناقص مخصص لممبمغ المستحؽ مف

 ───── ─────  ———— 

 - - - بػنػؾ االعػتػماد والتجارة الدولي المستحؽ مفصافً 

 ═════ ═════  ═══════  

    

 

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

 . علما بأن بنك االعتماد والتجارة قٌد التصفٌة. ملٌون دوالر أمرٌكً( 303.0) لاير عمانً ملٌون

 

وإبرائها من كافة اإللتزامات المتعلقة. لقد تم تكوٌن مخصص بكل إنخفاض القٌمة من قبل بإلغاء الضمان وإعادته إلى الحكومة  9009ٌولٌو  7قام البنك بتارٌخ 

  .بنك االعتماد والتجارة البنك مقابل المبالغ المتبقٌة المستحقة من

 

 ودائع العمالء   03

 7,/,3/1,4, 03/31/033, 01/10/033, 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً عمانً ألف لاير 

    

 01,9250 0229202 1131711 الحسابات الجارٌة

 0,292,1 0319,31 1471713 حسابات التوفٌر

 109503 09233, ,21 ,21 شهادات إٌداع

 339503, ,902,,1 3311221 الودائع ألجل

 ────── ────── ─────── 

 417,31311 190329,12 190139,12 

 ══════ ══════ ═══════ 

   
 

 االلتزامات األخرى 00

 7,/,3/1,4, 03/31/033, 01/10/033, 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    

 ,13933 109500 411111 فوائد مستحقة الدفع

 109130 5,,109 421431 مستحقات ومخصصات األخرى

 ,50 210 21111 ( 93ٌضاحالقٌمة العادلة السالبة للمشتقات )اإل

 ,13955 1,9015 441433 (9إلتزامات أوراق القبول )اإلٌضاح 

 ────── ────── ────── 

 211,1, ,19125 0,9,33 

 ══════ ══════ ══════ 

 
 

 
 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 0303ٌونٌو  03للفترة المنتهٌة  فً 
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   الضرائب     00

  7,/,3/1,4, 03/31/033, 01/10/033, 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

     بٌان الدخل

 714,4 ,4,14 2,,19 السنة الحالٌة

 ══════ ══════ ══════ 

 

 

    

    

 
 تسويات مصروف الضريبة

 البنؾ ممـز بمصروفات ضريبية لمدخؿ حسب النسب التالية:
لاير عماني 03.333% مف إجمالي الدخؿ المجمع الذي يزيد عف 00سمطنة عماف:                          
ضع لمضريبة% مف الدخؿ الخا03دولة اإلمارات العربية المتحدة:        
( ,033% مف الدخؿ الخاضع لمضريبة)إبتداء مف العاـ 03مصر:                                

 
لمتسويات بيف ضريبية الدخؿ حسب الربح المحاسبي و مصروؼ ضريبة الدخؿ لمسنة:أدناه شرح   

 
 7,/,3/1,4, 03/31/033, 01/10/033, 

 أٌف لاير ػّبًٔ أٌف لاير ػّبًٔ ألف لاير عماني 

    

 ,05931 15,0,1 431,12                                                       الربح المحاسبي

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

 09330 1,2,1 41412 الضريبة حسب النسبة المقررة 

 ,50 ,01 42 مصروفات غير قابمة لمخصـ

 (,2,) (0,5) (13) إيرادات معفاة

 ,25 55 (112) أخرى 

 ─────── ─────── ─────── 

 41111 1,2,3 09,3, 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 . 0335ديسمبر  00لضريبية لمبنؾ بسمطنة عماف كما في السنة المنتيية في تـ تقييـ االلتزامات ا

مضرائب المختمفة المطبقة ىي في مراحؿ مختمفة مف اإلكماؿ لدى السمطات الضريبية  المعنية. النسبة للعمميات جميورية مصر العربية ب ةط الضريبيو إف الرب
 .0332ديسمبر  00 عميو مع السمطات الضريبية حتى فاؽاالتالبنؾ بشأف فرعو في أبو ظبي قد تـ  التزاـإف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
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1, 

 

 0303 ٌونٌو 03للفترة المنتهٌة  فً 
 

  )ٌتٌع(  الضرائب     00

 

 

 7,/,3/1,4, 03/31/033, 01/10/033, 

 ف لاير عمانًأل أٌف لاير ػّبًٔ ألف لاير عماني 

    االلتزامات الضرٌبٌة 

    الحالٌة  / الفترة  السنة

 ,09,3  192,3 41111 ضرٌبة  الدخل وضرائب أخرى

    السنة / الفترة السابقة 

 191,0 19002 412,7 ضرٌبة  الدخل وضرائب أخرى

 ─────── ─────── ─────── 

 114244 09112 59320 

 ══════ ═══════ ═══════ 

 
 األصول وإللتزامات الضرٌبٌة المؤجلة المعترف بها

 
   

 7,/,3/1,4, 03/31/033, 01/10/033, 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

    األصٛي ٚاإلٌزضاِبد اٌعشٌجٍخ اٌّؤجٍخ ِٕغٛثخ ٌٍزبًٌ:

 30 (63) (11) إستثمارات متوفرة للبٌع 

 ══════ ═══════ ═══════ 

    

 

 
 %(.39 -9009% )39الضرٌبة المؤجلة ٌتم إحتسابها بواقع 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 0303 ٌونٌو 03للفترة المنتهٌة  فً 

 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

12 

 

 
 00 إيداعات خاصة ثانوية   

 
 

01/10/033,  03/31/033,  7,/,3/1,4,   

لاير ػّبًٔأٌف  أٌف لاير ػّبًٔ   ألف لاير عمانً 

    

 فً ٌناٌر 070633 083633 083633

 إٌداعات مستلمة خالل السنة 00333 03433 003433

 اٌداعات مستحقة خالل السنة 3 (003433) (003433)

─────── ─────── ───────  

0,3633 0,3633 030633  

═══════ ═══════ ═══════  

    

 0306في يناير  ويستحؽ السدادمميوف  0تتضمف رع  0303في االيداعات المستممة  (0)

سنوات  6مميوف بعد  03و  0302سنوات ويستحؽ السداد في نياية شير ممرس   6بخيار إستدعاء مف أجؿ تجديد التسييالت بعد  مميوف 0.4تتضمف رع  0332 اليداعات المستممة في (0)
 .0304ويستحؽ السداد في نياية شير ديسمبر 

 
 

 الغٌر قابلة للتوزٌعحتٌاطات األخرى اإل  04

 
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  
      
      

 83338 03003 03800 (003) ,0303 0303يناير  0في 
 (030,0) - - - (030,0) مف إستثمارات مالية متوفرة لمبيع  المتحصؿصافي 

 08 - - - 08 تأثير ضريبة صافي الخسائر عمى اإلستثمارات المالية المتوفرة لمبيع 
 003 - - 003 - صافي الخسارة غير المحققة مف تحوطات التدفقات النقدية

 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 
 60881 00003 00800 (03) 876   0303 يونيو 03في 

 ======= ======= ======= ======= ======= 
 60900 - 00800 00163 170 0339 يونيو 03في 

 ======= ======= ======= ======= ======= 
 83338 03003 03800 (003) ,0303 0339 ديسمبر 00في 

 ======= ======= ======= ======= ======= 
      
 
 

  يمثؿ اإلحتياطي الفائض مف إعادة تقييـ األراضي والمباني وىو غير قابؿ لمتوزيع لحيف بيع أو إستخداـ األصوؿ المتعمقة.  (0)
وفر إلعادة تحويمو إلى األرباح المحتجزة يمثؿ إحتياطي القرض الثانوي تحويؿ سنوي مقابؿ اإليداعات الثانوية الخاصة التي تستحؽ خالؿ فترة الخمس سنوات التالية. اإلحتياطي مت (0)

  عند إستحقاؽ اإليداع الخاص. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1, 

 

 0303 ٌونٌو 03للفترة المنتهٌة  فً 
 
 االلتزامات االحتمالٌة الطارئة 05  

 7,/,3/1,4, 03/31/033, 01/10/033, 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً مانًألف لاير ع 

    

 0229101 0009132 7111,24 ضمانات

 ,0920, 11191,5 341377 اعتمادات مستندٌة
 109050 ,,5192 4,31227 التزام غٌر مسحوب على تقدٌم

 ────── ────── ────── 

 2711712 ,,,9153 50,9000 

 ══════ ══════ ══════ 
 

مميػوف لاير عمػاني( 3.0  -0332ديسػمبر  00مميػوف لاير عمػاني/  3.0 -0332 يونيػو 03) مميػوف لاير عمػاني 3.0 مبمغ تمالٌة الطارئةااللتزامات االحتشمؿ 
 تتعمؽ بقروض متعثرة. 

 

 
 الفوائد   تإٌرادا  06

 
 -9009 ٌونٌو 30) 9030ٌونٌو 30ٌة فً أشهر المنته ثالثة% لفترة  5.95إن األصول التً تحسب لها فوائد قد اكتسبت فائدة بمعدل إجمالً بلغ 

 %(. 6.39 -9009دٌسمبر  %33 / 6.35
 

 مصروفات الفوائد    01
– 9009دٌسمبر  33% / 3.33 -9009 ٌونٌو 30)% 9.67  - 9030 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةالبلغ متوسط إجمالً تكلفة التموٌل لفترة 

9.95 % .)  
 

 إٌرادات التشغٌل األخرى     08

أشهر المنتهٌة فً  6 

7,/,3/1,4, 

ً أشهر المنتهٌة ف 6

30/06/9009 

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 

   

 ,1900 41111 صافً أرباح من عملٌات صرف العملة األجنبٌة

 ,9,0, 21422 الرسوم والعموالت

 19550 141 متاحة للبٌع أرباح بٌع إستثماراتصافً 

 010 243 اإلٌرادات من سندات وأخرى 

 01, 713 إٌرادات توزٌعات األرباح  

 9,20, 113,4 رسوم الخدمات  

 ,53 1,3 إٌرادات متنوعة  

 ────── ────── 

 411141 109,25 

 ══════ ══════ 

 مصروفات التشغٌل األخرى  09

أشهر المنتهٌة فً  6 

7,/,3/1,4, 

ً أشهر المنتهٌة ف 6

30/06/9009 
  عمانًألف لاير ألف لاير عمانً 
   

 1,,19 41434 مصروفات التأسٌس

 09221 ,7141 مصروفات التشغٌل والمصروفات اإلدارٌة

 ────── ────── 
 21414 591,, 

 ══════ ══════ 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

03 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 0303 ٌونٌو 03للفترة المنتهٌة  فً 

 

 راف ذات العالقة طألالمعامالت مع ا 03
 

 إتفاقية  خدمات إدارة مع مساهم 
فقد دخؿ البنؾ في اتفاقية تجديد خدمات إدارة مع مساىـ، البنؾ التجاري  0332مارس  00بناء عمى الموافقة الممنوحة مف الجمعية الغير عادية المنعقدة في 

 .مف قبؿ مساىمي البنؾ وذلؾ مف خالؿ جمعيتيـ العموميةسنوات أخرى3 إف ىذه اإلتفاقية خاضعة لمتجديد السنوي  0القطري لفترة 
وعمميات التوسع في  تشمؿ الجوانب الرئيسية التي تغطييا االتفاقية الموجيات االستراتيجية العريضة في كافة مجاالت العمميات، بما في ذلؾ النشاط التجاري،

جراءات في مختمؼ جوانب النشاط بالبنؾ والتي تضـ االئتماف، الخارج3 أما الجوانب األخرى التي غطتيا االتفاقية فإنيا تشمؿ إد خاؿ أو تطوير سياسات وا 
ؿ عمى الموارد البشرية، والسيطرة عمى العمميات، والرقابة الداخمية، وتقديـ التقارير الخ باإلضافة إلى ذلؾ فإف المجاالت التي سيتـ فييا توفير الخدمات تشتم

 الية. وتقنية المعمومات، والرقابة الم
 في مقابؿ الخدمات المذكورة أعاله سيقـو البنؾ بدفع رسوـ إدارة وفقا لما يمي:

o  3مميوف لاير عماني، ال يتـ دفع رسوـ اإلدارة 04بالنسبة لألرباح التي تصؿ إلى 

o  مف أرباح البنؾ، أييما أعمى0أو  مميوف لاير عماني ، يتـ دفع قيمة تكاليؼ اإلدارة 03مميوف لاير عماني و  04بالنسبة لألرباح التي تقع بيف %. 

o  مميوف لاير عماني 03% مف األرباح التي تزيد عف 0مميوف لاير عماني، باإلضافة إلى ما جاء أعاله، يتـ دفع  03بالنسبة لألرباح التي تزيد عف.  

لحصوؿ عمى موافقة مجمس اإلدارة، يتـ صرؼ النثريات المنفقة يتـ دفع رسـو نسبية عندما ال تكوف االتفاقية نافذة عف سنة كاممة3 باإلضافة إلى ذلؾ، وبعد ا
  .في الحدود المعقولة والمرتبطة  بتوفير خدمات اإلدارة كنثريات السفر، والطعاـ والسكف

 300  انيمميوف لاير عم ,633: 0332مارس  00مميوف لاير عماني ) 8,.3كانت   0303مارس  00المنتيية في  لمفترةإف مخصصات رسـو  اإلدارة 
                                                           .(لاير عماني مميوف  3.83: 0332ديسمبر 

 معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة  

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

 
 03/36/0303 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
30/06/9009  

 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 
       

 ,00930 ,00930 - 7,1411 7,1411  -                القروض والسلفٌات
 ,1910 ,1910 - 431423 431423  - ودائع العمالء

 031 - 031 711,21 ,3147 131411 المستحق من البنوك
        , - , 22  - 22 المستحق للبنوك

 9133, 9133, - ,,714 ,,714  - إٌداعات خاصة ثانوٌة
خطابات مستندٌة، ضمانات 

 441421 441421 - وأوراق قبول 
13, 19312 19105 

تسهٌالت إئتمانٌة متجددة حسب 
 ,,7112 ,44122 ,13142 الطلب 

- - - 

 109255 - 109255 11413 - 11413 ضمانات ضد المخاطر مستلمة 

 
 
 
 

 

 
 

 

 )غير المدققة(  المرحمية المكثفة إيضاحات حول البيانات المالية



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

01 

 

 0303 ٌونٌو 03للفترة المنتهٌة  فً 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(  03
 

 بٌان الدخل المبالغ التالٌة المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:ٌتضمن 
 
 03/36/0303 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

30/06/9009  
  

 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 
       

 608 608 - 213 217 11 إٌرادات الفوائد
 76 76 - 44 44 - إٌرادات العمولة 

       
 394 394 - 173 714 11 مصروفات الفوائد 
 493 990 903 1,2 17 434 مصروفات أخرى 

 
 :تفاصيؿ مزايا اإلدارة العميا ىي كالتالي

 
 03/36/0332  03/36/0303 

 
 

  ألف ر2ع  أٌف س.ع 
 رواتب ومزايا قصيرة االجؿ أخرى 00371  824 
 ثابتة- 680  ,48 
 غير ثابتة - 00116  03580 

 
 المساهمون    03

 
% أو أكثر من أسهم البنك، سواء بأسمائهم، أو عن طرٌق حسابات من ٌنوب 30قائمة بمساهمً البنك الذٌن ٌملكون نسبة  9030 نٌوٌو 30حتى تارٌخ 

 :كما ٌلً  عنهم، وعدد األسهم التً ٌملكونها

 

   

   

   

عدد االسهم  
 نسبة التملك % )ألف(

 34.9 377,967 البنك التجاري القطري

 34.7 359,385 القابضة ش.م.م.مجموعة سهٌل بهوان 

   

 
 

 ال شئ(. -9009دٌسمبر  33ال شئ /  -9009 ٌونٌو 30) 9030 ٌونٌو 30ال ٌوجد لدى البنك مساهمٌن ممتازٌن كما فً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

00 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحمية المكثفة
 0303 ٌونٌو 03للفترة المنتهٌة  فً 

  
 يل القطاعيالتحم 00

 نظـ البنؾ الى أربع أقساـ تبعا لوحدات العمؿ عمى النحو التالي:ألغراض اإلدارة ي
 يقـو قسـ المصرفية االستيالكية بعروض ائتمانية لالفراد لمتمبة االحتياجات المصرفية اليومية-
عمالء مف الشركات التي تشمؿ القروض وقبوؿ الودائع والتجارة النالية والعمالت يقـو قسـ الخدمات المصرفية لمشركات بتوفير مجموعة متنوعة مف النتجات والخدمات لم -

 االجنبية .
 لثروات وعمالء المؤسسات 3يقـو قسـ االستثمار بتقديـ النتجات االستثمارية مثؿ ادارة االصوؿ واالستشارات وخدمات الزساطة لمعمالء مف االفراد وكذلؾ مف أصحاب ا -
 طر السوؽ .بتقديـ مجموعة كاممة مف منتجات وخدمات الخزينة بما فييا اسواؽ الماؿ والعمالت االجنبية لمعمالئيا باالضافة الى ادارة السيولة ومخايقـو قسـ الخزانة  -
 يقـو قسـ الخدمات المصرفية الدولية خدمات مثؿ اصدار ضماف المخاطر و المشاركة والقروض الخ ......-
 

 التشغيؿ لمقطاعات التي تعمؿ بشكؿ منفصؿ مف اجؿ اتخاذ القرارات المتعمقة بتخصيص الموارد وتقييـ االداء . تقـو االدارة بحتساب نتائج
 

 -التحميؿ القطاعي حسب التالي :
 

االشهرالمنتهية  6
03/36/0303 

 

المصرفية  قسم
 الستهالكية

قسم الخدمات  قسم الخزانة قسم االستثمار قسم الخدمات المصرفية
 دوليةالمصرفية ال

 المجموع

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

 ,39,1, ,,093 ,19,0 19,00 1193,0 441713 ايرادات التشغيل
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 ,,1,95 (9015,) 1,025 ,1, 10,315 31112 االرباح
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 110,,1925 ,02,11, 019033 11,,12 12,,3,, 1039511 مجموع االصول
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
االشير المنتيية  6
03/36/0332 

قسـ المصرفية 
 الستيالكية

قسـ الخدمات المصرفية  قسـ الخزانة قسـ االستثمار قسـ الخدمات المصرفية
 الدولية

 المجموع

       
 الؼ لاير عماني الؼ لاير عماني الؼ لاير عماني الؼ لاير عماني الؼ لاير عماني الؼ لاير عماني 
       

 19200, 09051 09,11 09,12 1,,109 ,,1291 ايرادات التشغيؿ
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 109051 (9311,) 19303 (125) ,,1390 90,2, االرباح
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 192039,10 0,39,11 ,1915, 0091,5 9,10,,, 52,9123 مجموع االصوؿ
   

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

 
 

 

 

 

 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

00 

 

البٌانات المالٌة المكثفة )غٌر المدققة(إٌضاحات حول        
9030ٌونٌو  30للفترة المنتهٌة فً   

 
 المشتقات المالٌة   00

0303 ٌونٌو 03  القٌمـــة االعتبــارٌة وفقــا لشــروط االستحقــــق    

أشهر 0خالل  إجمالً القٌمة االعتبارٌة القٌمة العادلة السالبة القٌمة العادلة الموجبة   00أشهر إلى  0من  
 شهر

 أكثرمن سنة

 ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً ألف لاير عمانً 
     (00)إٌضاح  (9)إٌضاح  

       المشتقات المالٌة
 ,424111 ,,412 111113 4121433 (11174) 11174 عقود مقاٌضات أسعار الفائدة

العجز اإلئتمانً عقود مقاٌضات  - (4,3) 313,, - - 313,, 
 - 4,1131 321714 321333 (,77) ,3 عقود شراء عمالت أجنبٌة آجلة

 - 4,1431 321114 321333 (433) 112 عقود بٌع عمالت أجنبٌة آجلة
 131 434 ,1 217 - - الحدود العلٌا لمعدالت الفائدة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
لمجموعا           21743         (2,111)     7111317      42211,1        111472      4331411  
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
0339ٌونٌو  03  القٌمـــة االعتبــارٌة وفقــا لشــروط االستحقــــق    

أشهر 3خالل  إجمالً القٌمة االعتبارٌة القٌمة العادلة السالبة القٌمة العادلة الموجبة  شهر 39أشهر إلى  3من    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
 ,,312 ,,,71 - ,,4,12 (741) 741 عقود مقاٌضات أسعار الفائدة

 ,,313 - - ,,313 )713) - عقود مقاٌضات العجز اإلئتمانً
 - 141131 711131 311411 - 323 عقود شراء عمالت أجنبٌة آجلة

 - 141,34 741,32 311411 (1,1) 31 عقود بٌع عمالت أجنبٌة آجلة
 2,7 ,41 ,1 337 - - الحدود العلٌا لمعدالت الفائدة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 4213,7 341214 311,13 4221124 (131) 41,14 المجموع

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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0, 

 

 
 

      إٌضاحات حول البٌانات المالٌة المكثفة )غٌر المدققة(
0303 ٌونٌو 03للفترة المنتهٌة فً   

 
 تابع المشتقات المالٌة   00

0339دٌسمبر  00  القٌمـــة االعتبــارٌة وفقــا لشــروط االستحقــــق    

أشهر 3خالل  إجمالً القٌمة االعتبارٌة القٌمة العادلة السالبة القٌمة العادلة الموجبة   39أشهر إلى  3من  
 شهر

 أكثرمن سنة

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

       المشتقات المالٌة 
 19333 19113, 19533 509113 (,01) ,01 عقود مقاٌضات أسعار الفائدة

 9,33, - - 9,33, (,2)  عقود مقاٌضات العجز اإلئتمانً
 - 19132, 39105, 10,90,0 (,11) 053 عقود شراء عمالت أجنبٌة آجلة

نبٌة آجلةعقود بٌع عمالت أج  0,0 (1,) 10,90,0 ,39,5, ,1902, - 
 020 121 23 1,0 - - الحدود العلٌا لمعدالت الفائدة

 ────── ────── ────── ────── ───── ──── 
 2,1 (50,) 0019,2, 2091,, 00,9000 1,9320 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ════ 
 
 

 تحوط التدفقات النقدية
، عالمة تعديالت السوؽ لعقود مقايضات أسعار الفائدة  0303 يونيو 03مميوف لاير عماني  وذلؾ مف أجؿ تحوط مبمغ معادؿ مستحؽ ألحد البنوؾ3 كما في 06.6 أسعار الفائدة ممولة بعمالت مختمفة قدرىا  0303ؿ السنة أبـر البنؾ خال

ىذه سوؼ التي تـ تسجيميا في حقوؽ المساىميف مع تسجيؿ تعديؿ مقابؿ لممبالغ المستحقة لمبنوؾ3 إف عقود مقايضات أسعار الفائدة  بعمالت مختمفة  ( 05أيضاح) مميوف لاير عماني  (  0.45: 0332) 3330بعمالت مختمفة ىذه بمغت 
      .0303 ديسمبر 00تستحؽ بتاريخ 

 
 

 
 
   


