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 ش.م.ع.ع. البنك الوطني العماني 
 2302 سبتمبر 03 –تقرير رئيس مجلس اإلدارة 

 المساهمون األعزاء،

افياااااااو يأقاااااااب يف ااااااا يمجلااااااا ياباك يافب ااااااانيافاااااااو   ياف مااااااان  ي        ،يي اااااااك  يأ يأ ضااااااان يو ينباااااااسي ااااااا ي،ياصااااااانفسي ااااااا ي   ااااااا 
  1321ي بتمبكي03اشهكيافم تهيسيف ييافت  س  يفتك يافبين نتيافمنفيسيفلب ني

 األداء التشغيلي

ماااااا يوذفاااااانيي1321 اااااابتمبكيي03مليااااااو يايتااااااشهيافت اااااا سيا شااااااهكيافم تهيااااااسيفاااااا يي0303حقااااااكيافب اااااانيأكبنحاااااانيصاااااانفيسيبل ااااااتي
 % ي2201،يبزينب يبل تي  بتهني1322   ياف تك يم ي ن ييت يتحقيقهنيتشهايمليو يي1.00

ي03فلت اااااا سيأشااااااهكيافم تهيااااااسيفاااااا يمليااااااو ياي0303 يإفاااااا ي1322مليااااااو يايفاااااا يي0.03ماااااا يا كباااااانغيافتشاااااا يليسييمااااااني ماااااات 
اف اااااا سيافمنضاااااايس،يبزياااااانب ييفاااااا يمليااااااو ياي مااااااني.330مليااااااو يايماااااا يي003.إفاااااا يإيااااااكاباتيافتشاااااا يهييتاكت  اااااا ي1321 اااااابتمبكي

م اااااابهيافقااااااكو ياكت اااااان ياف نئااااااب ياف اااااانت ي اااااا ييإيااااااكاباتإفاااااا ياكت اااااان يصاااااانف ييفاااااا يا  اااااان ،يويكجاااااا يذفااااااني%3بل ااااااتي  اااااابتهني
يمليااااااااو ياي2.3وقاااااااابيأبديايزبياااااااانبيفاااااااا يافوبائاااااااا يافم ت ضااااااااسيافت ل ااااااااسيفلب اااااااانيبمبلاااااااا ي يافتمويااااااااهي ت اااااااان يت ل ااااااااسوايافمم وحااااااااس

ي% ي2031%يإف ي1013إف يا ت ن ي ل يف يت ل سيافتمويهيم يي1322بنفمقنك سيم ي هنيسي بتمبكي

فاااااا ي يوت اااااازديزااااااذ يافزياااااانب يضاااااا اف اااااان يافمني اااااا ي%03.مليااااااو يايأويي.10بزياااااانب ي،يمليااااااو ياي0.01  قاااااانتيافتشاااااا يهييبل اااااات
  مصكوفنتيافت ويكويافموظ ي يت نفيفيياكت ن إف ييا  ن 

تااااااشهياف تااااااك يافحنفيااااااس،يمقنك ااااااسيبمبلاااااا يمليااااااو يي2303حياااااا يبل ااااااتيياكت ن اااااانيافضاااااا ي سا صااااااوهيي ملياااااانتيافتحصاااااايهيماااااا حققااااااتي
فااااا ييشااااانمهإفااااا يا ت ااااان يوقااااابيأبديا ت ااااان يافمتصصااااانتيتاااااشهياف تاااااك ي يافاااااذتيتااااا يتحقيقاااااضيفااااا ياف ااااا سيافمنضااااايسيملياااااو ي.30

ملياااااااو يايتاااااااشهيي03.إفااااااا يي1322 ااااااابتمبكيي03ملياااااااو يايتاااااااشهياف تااااااك يافم تهياااااااسيفااااااا يي303مااااااا يا ت ااااااان يافقيماااااااسيت اااااانئكي
فاااااا يي ماااااان٪ي.103ييماااااا ي1321 اااااابتمبكيي03٪يفاااااا ي10.1حياااااا يبل ااااااتيي  اااااابسيافقااااااكو يافمت  ااااااك يفقاااااابيتح اااااا تي ي1321اف ااااان ي
ي اااااابتمبك هنياااااسي مااااانيفااااا ي%ي233يتزياااااابي ااااا يفقااااابيظاااااهي  ااااابي  ااااابس يافقااااااكوييت ااااانئكيت  ياااااسيأمااااانيم ااااابه ي1322بي ااااامبكيي02

1321  

وذفاااااانيي1321 اااااابتمبكيي هنيااااااسيفاااااا بليااااااو يايي203فيصااااااهيإفاااااا يمليااااااو يايي123بمبلاااااا يي اااااال ينتيافب اااااانصاااااانف يي ماااااا يإجماااااانف 
فتصاااااهيإفااااا يي%23تزيااااابي ااااا يافوبائااااا يب  ااااابسيي مااااات ي ماااااني1322فااااا يبي ااااامبكيتااااا يتحقيقهااااانيي%ي ااااا ياف  ااااابسيافتااااا 2103بزيااااانب ي
  1322بي مبكيي02بليو ياي منيف يي203يبمبل مقنك سيي1321 بتمبكيي03 منيف يبليو يايي2.3
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 رأس المال 

ي1322بي اااااامبكيي02مقنك ااااااسيماااااا ياف  اااااابسيافمحققااااااسيفاااااا يي1321 اااااابتمبكيي03 ماااااانيفاااااا يي%2.01يبلاااااا يم اااااابهي  نيااااااسيكأ يافماااااانه
 ااااابهييزيااااابيب  ياااااكي ااااا يافحااااابيايب ااااا يافم لاااااو يمااااا يبحاااااذكيوبميوضااااا ضيافكأ ااااامنف % ي ي اااااتمكيافب ااااانيفااااا ياباك ي2300وافبنف اااااسي

ي% 21قبهيافب نيافمك زتيوافبنف ي

 الصيرفة اإلسالمية 

ااااااز  ،يأصااااااب يافب اااااانيفب اااااابيتبشااااااي ي ي تتباااااانكيييا تيااااااك افمكاحااااااهياآل يفاااااا ييزااااااذاياف ظاااااان  شمتااااااضيافتجنكيااااااسيفلصاااااايكفسياح ااااااشميسي م 
 م يافب نيافمك زتياف من   ييفصيكفسياح شميسافمت لقسيبني يوي تظكيافب نياآل يافتوجيهنتياف هنئيسضوت بيق

 شكر وتقدير

اصاااانفسي اااا ي   اااا يو ينبااااسي اااا يأ ضاااان يمجلاااا ياحباك ،يي ااااك  يأ يأتقااااب يبنفشاااا كيافجزيااااهيإفاااا ي مشئ اااانيوم اااانزمي نياف ااااكا ي لاااا ي
 ب مه يافم تمكيفلب ن ي

فتوجيهاااااانته يافم ااااااتمك يوتشااااااجي ه ييف اااااان ييبااااااوزاكاته  مااااااني تقااااااب يبنفشاااااا كيإفاااااا يأصااااااحن يافم اااااانف يافااااااوزكا يافمااااااوقكي يوافم اااااائوفي ي
افب اااااااانيافمك اااااااازتياف ماااااااان  ،يوافهيئااااااااسياف نمااااااااسيف ااااااااوكيافماااااااانهيفتوجيهاااااااانته يافح يمااااااااسيافجهاااااااانتيافكقنبيااااااااس،يوزاااااااا يو تاااااااا يبنفشاااااااا كي

 وم ن بته يفمجهوبات ن ي

  مني ش كيإباك يافب نيويموظ يضيفت ن يه يوافتزامه يبنف مه 

فلمقااااان ياف ااااانم يفموي ااااانيحضاااااك يصااااانح يافجشفاااااسياف ااااال ن يقااااانبو يبااااا ي ااااا يبيوفااااا يافتتااااان ،ييشاااااكف نيأ ي توجاااااضيبجزياااااهيافشااااا كي
 افم ظ ،يفقينبتضيافملهمسيوافكشيب يوتوجيهنتضيافح يمسيافت ي  ت يكيبهني ل ي كيكيافتقب يواف جنغ ي

يواف ش ي لي  يوكحمسياهلليوبك نتضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ي
 عمر حسين الفردانيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 كئي يمجل ياحباك يي     يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 فة)غير المدققة(المرحلية المكثالميزانية العمومية 

  2002 سبتمبر 30كما في 

 
 

    
 مدققة

  30/09/2002 33/39/2311 31/12/2311 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني إيضاح األصول

     
 223,221 263,383 333,031 3 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 183,044 20,496 103,299 4 صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  

 1,823,226 1,062,918 1,661,138 0 السلفياتصافي القروض و

 90,322 88,632 92,430 8 االستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة

 23,030 23,693 23,633 2 الممتلكات والمعدات 

 462 20 423 11 أصول الضريبة المؤجلة

 83,923 88,964 80,434 6 األصول األخرى

  ────── ──────  ──────  
 2,229,322 2,396,236 2,016,990  مالي األصول إج
  ═══════ ═══════ ═══════ 

     االلتزامات
     

 223,149 122,832 163,882  المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  

 1,099,624 1,042,622 1,939,392 9 ودائع العمالء

 84,932 86,230 28,082 13 االلتزامات األخرى

 0,243 4,069 4,228 11 الضرائب

  ────── ────── ────── 

   1,693,140 1,293,263 2,123,832  إجمالي االلتزامات

  ────── ────── ────── 

     األموال الثانوية

         04,233 33,833 04,233 12 إيداعات خاصة ثانوية

  ────── ────── ────── 

     حقوق المساهمين
     
  136,133        136,133       113,633  أس المالر

  34,480          34,480         34,480  إحتياطي عالوة إصدار أسهم

 36,842         30,392         36,842  اإلحتياطي القانوني

  4,419            4,419           4,419  اإلحتياطي العام

 16,296          12,222 19,212 13 ابلة للتوزيعاإلحتياطات األخرى الغير ق

 16,916 - -  التوزيعات النقدية المقترحة 

 2,233 - -  توزيعات االسهم  المنحة

 00,862    29,222        68,142  األرباح المحتجزة

  ────── ────── ────── 
 261,222 224,320 293,693  إجمالي حقوق المساهمين

  ────── ────── ────── 
 2,229,322 2,396,236 2,016,990  وحقوق ا لمساهمين واالموال الثانوية ,إجمالي االلتزامات, 

  ═══════ ═══════ ═══════ 

     

     
 

 بناءا على قرار مجلس اإلدارة.  2312أكتوبر  16  البيانات المالية المرحلية المكثفة اعتمدت لإلصدار في

 

 

 

 

 

 

___________                                          _______                                     __________________  

  الرئيس التنفيذي                                  رئيس مجلس اإلدارة                                                                 

  

 

جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثفة. 22إلى  1التوضيحية المرفقة من  تشكل اإليضاحات  
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 بيان الدخل المرحلي المكثف )غير المدقق(

 2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة        برسبتم 30أشهر المنتهية في  تسعة                                                                             

  

 2311 2002 2311 2002 إيضاح 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني  

      

 23,,24  22,392 10,013  29,418 10 إيرادات الفوائد

 (500,,) (13,093) (26,451) (29,446) 18 مصروفات الفوائد

  ───── ───── ───── ───── 

 06,323  18,299 44,606  49,986  صافي إيرادات الفوائد

 1,132  8,412 25,091  23,662 12 إيرادات التشغيل األخرى

  ───── ───── ───── ───── 

 24,055  23,218 69,103  23,600  إيرادات التشغيل

  ───── ───── ───── ───── 

      مصروفات التشغيل

 (6,062) (8,890) (092,,0) (19,284)  ليف الموظفينتكا

 (3,4,2) (4,210) (00,490) (12,236) 16 مصروفات التشغيل األخرى

 (0,205) (939) (3,024) (2,288) 2 االستهالك 

  ───── ───── ───── ───── 

  (34,236) (30,,01) (11,649) (00,,49) 

  ───── ───── ───── ───── 

 

 العمليات قبل المخصصات واإلستردادات والضرائب  الربح من

  

39,601  31,906 

 

00,361  03,206 

  ───── ───── ───── ───── 

 (2,062) (3,043) (65,,03) (13,423) 0 قروض العمالء –مصاريف خسائر اإلئتمان 

 913 460 6,304 3,383 0 المبالغ  المستردة / المفرج عنها من مخصص خسائر اإلئتمان

 0,021  3,622 3,026  2,034  المبالغ المستردة من القروض المعدومة 

 (0,403) (191) (0,935) (1,843)  مخصص إنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

 (259)  - (259) (23)  مخصاصات اخرى

  ───── ───── ───── ───── 

 (0,124)  623 (8,819) (4,606)  صافي مجموع مخصص الخسائر  

  ───── ───── ───── ───── 

 11,462  00,990 31,262  35,000  األرباح قبل الضرائب

  ───── ───── ───── ───── 

 (1,298) (0,449) (4,331) (4,536) 11 الضريبة

  ───── ───── ───── ───── 

 13,168  00,540 22,208  30,465  صافي ربح الفترة

  ══════ ══════ ══════ ══════ 

      ايرادات شاملة اخرى

 202 (309) (2,044) 906  صافي حركة قيود اإلستثمارات المتوفرة للبيع

 9 3 16 3  التأثير الضريبي لصافي نتائج اإلستثمارات المتوفرة للبيع

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

 281 (306) (2,028) 909  ايرادات شاملة اخرى للفترة

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

 13,442 00,225 24,233 30,3,4  مجموع االيرادات الشاملة االخرى

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

 العائد السنوي للسهم :

   العائد االساسي والمخفض الرباح المساهمين للسنة

 03031 33333 0303, 3.332 

  ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 

  

    

بيانات المالية المرحلية المكثفةجزءاً من ال 22إلى 1تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من   
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         سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعة بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة )غير المدققة(

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
  

 إيضاح
2002  2311 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  
     األنشطة التشغيلية

 30,2,1  30,331  الضريبة للفترة الربح قبل

     التعديالت للبنود التالية : 

  3,024  2,288 2 اإلستهالك
 (3,096)   13,833  )صافي( مخصص خسائر اإلئتمان 

  0,935  1,843  اإلستثمارات المتوفره للبيع  خسائر إنخفاض قيمة
 (256)  (00)  صافي )أرباح( بيع معدات 

 (460)  (322)  أرباح بيع اسثمارات 
 (,2,39)  (2,000)  إيرادات اإلستثمارات  

 30,036  42,300  أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيليه 

     

 (6,664)  (4,832)  ستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال المالزيادة في 
 -   22,223  المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  الزيادة في 
 (,220,45)  (223,966)  القروض والسلفيات إلى العمالءالزيادة في 
 (22,629)  (4,434)  األصول األخرى الزيادة في 
  222,931   339,223  ائع العمالء ودالزيادة في 
  20,050   11,833  اإللتزامات األخرىالزيادة في 

     

  23,413   180,849  العمليات   النقدية المستخدمة من
 (3,592)  (0,433)  الضرائب المدفوعه

 19,661  183,219  االنشطة التشغيلية صافي النقدية المستخدمة من

     

     تثمارية األنشطة اإلس

 (30,,02)  (2,491)  ستثمارات إلشراء ا
  5,066   4,219  المتحصل من بيع استثمارات 

 (49,,0)  (3,122) 2 شراء الممتلكات والمعدات
  432   66   المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات

  34   38  من الممتلكات والمعدات والضرائبفروقات التحويل 
  0,090   1,239  لمة من سندات التنمية الحكومية واالستثمارات االخرى الفوائد المست

  ,0,30   648 12 توزيعات األرباح المستلمة من األوراق المالية

 (8,203)  (3,220)  االنشطة اإلستثمارية صافي النقدية المستخدمة في

     

     

     األنشطة التمويلية

 (06,205)  (16,916)  توزيعات األرباح المدفوعة

 (06,205)  (16,916)  األنشطة التمويلية قدية المستخدمة فيصافي الن

     

 (3,0,4)  136,361  النقص في النقد و ما في حكم النقد الزيادة / 
     

 41,,,,2  224,922  النقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة

 2,5,163  413,333  رةالنقد و ما في حكم النقد  في نهاية الفت

     

     

     الممثلة في:

 229,083  300,000 3 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 8,233  003,002  صافي الودائع واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

  403,003  260,283 

     
     
     

 

 جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثفة. 22إلى 1ن تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة م
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المكثف  
)غير المدقق(    2312 سبتمبر 33للفترة المنتهية في   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  حويالت إلى االحتياطي القانوني وإحتياطي األموال الثانوية على أساس سنويتتم الت*   

   
لبيانات المالية المرحلية المكثفجزءاً من ا 22إلى  1تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من 

 

 

 

 رأس

 المال

عالوة  ياحتياط

 اصدار االسهم

االحتياطي 

 القانوني *

االحتياطي غير  االحتياطي العام

وزيعالقابل للت  

التوزيعات النقدية 

 المقترحة

التوزيعات االسهم 

 المنحة

 المجموع األرباح المحتجزة

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

          

2311يناير   1الرصيد كما في    00,,000 34,465 35,392 4,409 04,14, 06,205 - 52,410 265,,00 

 24,233 22,208 - - (2,028) - - - - مجموع اإليرادات الشاملة خالل الفترة 

 (06,205) - - (06,205) - - - - - توزيعات األرباح النقدية خالل الفترة 

2000 سبتمبر  30الرصيد كما في   00,,000  34,465  35,392  4,409  02,222  - - 19,121  214,325  

          

2311يوليو  1في الرصيد كما   136,133  34,480  30,392  4,419  12,222  - - 29,222  224,320  

(44) - - - - مجموع اإليرادات الشاملة خالل الفترة   - - 8,948  8,932  

 - (8,123) - -  8,123 - - - - محول إلحتياطي األموال الثانوية

  - (3,203) - - - -  3,203 - - محول لإلحتياطي القانوني

  - (16,916) -  16,916 - - - - - محول للتوزيعات النقدية المقترحة

  - (2,233)  2,233 - - - - - - محول لتوزيعات االسهم المنحة

2000 ديسمبر  30الرصيد كما في   00,,000  34,465  3,,642  4,409  0,,29,  0,,90, 2,103  55,6,2  2,0,221  

          

2312يناير  1الرصيد كما في   00,,000  34,465  3,,642  4,409  0,,29,  0,,90,  2,103  55,6,2  2,0,221  

 31,364 33,480 - - 919 - - - - مجموع اإليرادات الشاملة خالل الفترة

 (16,916) - - (16,916) - - - - - توزيعات األرباح النقدية خالل الفترة

 - - (2,103) - - - - - 2,103 اصدارات اسهم

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

 293,693 6,041, - - 09,201  4,409  642,,3  34,465  03,,000  2002 سبتمبر 30الرصيد كما في 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )غير المدققة(  فةحول البيانات المالية المرحلية المكث إيضاحات

  2002 برسبتم 30للفترة المنتهية  في 
 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية     0

كشركة مساهمة عامة, ويقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم خدمات مصرفية إلى  1923تأسس البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع( )البنك( في سلطنة عمان سنة          

بية المتحدة وجمهورية مصر العربية. يمارس البنك أعماله بترخيص من البنك الشركات واألفراد في سلطنة عمان وله فروع بكل من دولة اإلمارات العر

, روي, رمز 201المركزي العماني, وهو عضو في نظام تأمين الودائع المصرفية لدى البنك المركزي العماني. عنوان البنك الُمسجل هو صندوق بريد 

 , مسقط, سلطنة عمان. 112بريدي 

  

 .)موظف 1,339 -2311ديسمبر  31و موظف  1,333  – 2311 سبتمبر 33 ( 2312 سبتمبر 33وظف كما في م  1,360 يعمل لدى البنك 

 

  
 السياسات المحاسبية الهامة    2

   

السياسات المحاسبية التي  , والمتعلق بالتقارير المالية المرحلية. تتفق34لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المكثفة للبنك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

فةاستخدمت في إعداد البيانات المالية المرحلية  ث ك م  . 2313ديسمبر  31مع تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في  ال

 'عرض البيانات المالية' )مراجعة(: 1المعيار المحاسبي الدولي 

تغيرات مالك في الدخل( لعرضها في بيان التغيرات  مالك)ي التغيرات في االسهم الناشئة عن معامالت مع المالك بصفتهم تتطلب التغيرات القياسية تغيرات ف

الشامل الموحد(. ال  )التغيرات لغير الملك  في األسهم(  ( لعرضها على نحو منفصل في األداء البيان ) بيان الدخل في رأس المال. جميع التغيرات في األسهم

 المال. ح لعرض عناصر الدخل الشامل في بيان التغيرات في رأسيسم

 "قطاعات التشغيل" 6المعاير  

 ' يتطلب 'نهج إدارة' تحت جزء من المعلومات التي ترد على األساس نفسه الذي ' عرض القطاع 14المعيار الجديد الذي حل محل المعيار المحاسبي الدولي 

 .استخدم ألغراض اإلبالغ الداخلي

فةتحتوي البيانات المالية المرحلية  ال ث ك م على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة التي يتم إعدادها وفقا لمعايير التقارير المالية  ال

مؤشرا للنتائج التي يمكن توقعها   2311برمسبت 33المنتهية في  الثالثةالدولية. باإلضافة إلى ذلك, فإنه ليس من الضرورة أن تكون النتائج المحققة لألشهر 

 . 2311ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

فةلقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية  ث ك م بالريال العماني, مع تقريبها إلى أقرب ألف صحيح, إال في الحاالت التي تمت اإلشارة بخالف ذلك. فيما يلي  ال

 البنك:  العمالت المستخدمة في عمليات

  الريال العماني    سلطنة عمان 

  الدرهم اإلماراتي                اإلمارات العربية المتحدة 

  الدوالر األمريكي   جمهورية مصر العربية 

لألراضي والمباني وقياس بالقيمة العادلة,  لقد تم إعداد البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية, والذي تم تعديله ليشمل إعادة تقييم الملكيات العقارية الخالصة

 فرة للبيع.األدوات المالية المشتقة واإلستثمارات المصنفة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واإلستثمارات المتو
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  2002 سبتمبر 30فترة المنتهية في لل
 

 

 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية    3

 

 30/09/2002 33/39/2311 31/12/2311 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    

 20,260 28,498 30,215 النقدية

 0,244 2,422 4,1,1 خزينة لدى البنوك المركزية سندات

 93,333 163,333 050,000 اع لدى البنوك المركزيةإيد شهادات

 96,242 80,840 004,939 صافي األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية

 ─────── ─────── ─────── 

 223,221 229,083 300,000 النقد وما في حكم النقد

 033 033 500 رأس المال لدى البنك المركزي العماني وديعة

 ─────── ─────── ────── 
 223,221 263,383 300,500 النقد واالرصدة لدى البنوك المركزية

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

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

 ()صافيالمستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  .4

 30/09/2002 33/39/2311 31/12/2311 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    

 22,986 21,098 36,945 القروض والسلفيات للبنوك 

 122,149 48,861 002,115 إيداعات لدى البنوك 

 12,312 13,611 20,069 أرصده تحت الطلب 

 ─────── ───────  —————  

 182,134 62,366 9,,,059 البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  المستحق من 

 (8,022) (8,022) (6,522) )انظر االيضاح في االسفل( ناقصا: مخصص خسائر القروض

 (86) (86) (,6) ناقصا: الفوائد المحفوضه

 ─────── ───────  —————  

    

 183,044 ,15,49 053,299 مالصافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق ال

 ═══════ ═══════ ══════ 

    

 

 

 

 

م البنك بتسجيل مخصص بنسبة عماني وقد قا لايرمليون  838تعرض البنك لمخاطر محدودة مستحق من البنوك بمبلغ   2312 سبتمبر 33كما في تاريخ 

133 %. 
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 )غير المدققة(  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثف

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 للعمالء )صافي(القروض والسلفيات   5
 

 30/09/2002 33/39/2311 31/12/2311 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    

 913,380 628,416 910,114 قروض الشركات

 263,222 231,203 931,6,9 القروض الشخصية

 43,301 40,809 45,203 ابات السحب على المكشوفحس

 ────── ────── ────── 

 1,233,866 1,803,622 0,954,616 إجمالي القروض والسلفيات

 (82,913) (80,911) (13,540) ناقصاً: بدل خسائر االئتمان

 ────── ────── ────── 

 1,823,226 1,062,918 0,036,,,0 صافي القروض والسلفيات

 ══════ ══════ ══════ 

 -2311 سبتمبر 33) 2312 سبتمبر 33مليون لاير عماني مستحق من أطراف ذات عالقة في   3930  يتضمن إجمالي القروض والسلفيات مبلغ وقدره

 مليون لاير عماني(.  33343 -2311ديسمبر  31مليون لاير عماني /    3633

 

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

 

 مخصص خسائر القروض

 شهرا المنتهية 12

31/12/2311 

المنتهية  أشهر 9

33/39/2311 

المنتهية  أشهر 9

30/09/2002 

 

  ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني

  السنة في بداية الرصيد 49,451 02,484 02,484

 خالل السنة المخصص 03,410 13,680 16,932

 الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة انتفت (2,113) (0,982) (2,322)

 خالل السنة المشطوب (3,232) (12,336) (10,231)

 المحول خالل السنة - - (4,390)

 فروقات تحويل العملة األجنبية  (21) (161) (238)

─────── ─────── ───────  

 الرصيد في نهاية السنة  95,,56 03,143 49,402

 ═══════  ═══════  ═══════  

 شهرا المنتهية 12 

31/12/2311 

أشهر المنتهية  9

33/39/2311 

أشهر المنتهية  9

 الفوائد المجنبة 30/09/2002

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني

  
    

  في بداية السنة الرصيد 03,453 11,043 11,043

  المجنبة خالل السنة 3,969 2,346 3,448

 الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة انتفت (290) (342) (446)

 الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة الى ايراد الفائدة انتفت (065) (118) (104)

 خالل السنة المشطوب (320) (808) (929)

 ات تحويل العملة األجنبية فروق (0) (4) (0)

─────── ─────── ───────  

 الرصيد في نهاية السنة  06,645 12,286 13,403

═══════ ═══════  ═══════  

 

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

 

 سبتمبر  33مليون لاير عماني )  8934على القروض والسلف التي ال مصلحة أو فيه مصلحة المتراكمة خصصت مبلغ  2312 سبتمبر 33اعتبارا من 

 .لاير عماني(مليون   8433- 2311ديسمبر  31لاير عماني و مليون  0832 – 2311
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 المدققة()غير   إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 اإلستثمارات غير المتداولة  - 6

 
 )أ( االستثمارات المتاحة للبيع 

 

القيمة الدفترية  

 العادلة

القيمة الدفترية  التكلفة

 العادلة

القيمة الدفترية  التكلفة

 العادلة

 التكلفة

 30/09/
2002 

30/09/2002 33/39/2311  33/39/2311 31/12/2311 31/12/2311 

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

       عمان -االستثمارات المدرجة 

       

 1,484 1,342 1,484 1,383  0,000  912 قطاع البنوك واالستثمار

 2,364 1,892 2,923 2,202  22,  905 قطاع الصناعة

 6,334 8,664 11,433 9,012  2,4,,  1,410 قطاع الخدمات

 24,430 24,430 42,263 42,263  25,,13  25,,13 سندات التنمية الحكومية

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

 ,3,0,2  ,4,032  00,914 06,842 64,326 68,202 

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

       أجنبية -االستثمارات المدرجة 

 3,633 3,849 3,622 3,226  3,190  3,639 التنمية الحكوميةسندات 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 3,639  3,190  3,226 3,622 3,849 3,633 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

       االستثمارات غير المدرجة 

       

 2,368 8,228 2,368 8,621  1,3,6  09,,6 قطاع البنوك واالستثمار

 - - - -  3,4,3  3,4,3 قطاع الصناعة

 289 289 289 289  2,2  2,2 قطاع الخدمات

 ───── ───── ───── ───── ────── ────── 
 00,5,4  00,050  2,143 2,800 2,340 2,800 

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

 92,242 90,322 23,124 88,632  914,,9  91,405 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

مجموع االستثمارات الغير متاحة 

 للبيع

91,405 9,,914 88,632 23,124 90,322 92,242 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 )غير المدققة(  فةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكث

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 )يتبع( االستثمارات غير المتداولة      6

 
 تفاصيل االستثمارات الجوهرية

 

  للبنك للمحفظة االستثمارية / القيمة العادلة% من القيمة الدفترية13فيما يلي نورد تفاصيل االستثمارات التي تزيد عن 

 

القيمة العادلة  متالكاال  2002 سبتمبر 03

 /القيمة الدفترية

 التكلفة

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني % 

    

  25,,13  25,,13 15319 سندات التنمية الحكومية

 ═════ ═══════ ══════ 

     2000 سبتمبر 30

    

    

 42,263 42,263 84331 سندات التنمية الحكومية

 ════ ═══════ ═════ 

 

 
 

 

 

 

 

 الممتلكات والمعدات  1

أراضي ومباني  

مملوكة للبنك 

وتحسينات على أمالك 

 مستأجرة

السيارات واألثاث 

 والمعدات

أعمال رأسمالية قيد 

 المجموع التنفيذ

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني  عمانيألف لاير ألف لاير عماني 

     تسوية القيمة الدفترية:

 2312يناير  1الرصيد في 
 بعد خصم االستهالك المتراكم

 

13,339 
 

8,036 

 

966 

 

23,030 

 3,122 2,012 023 43 إضافات

 (33) (19) (13) (1) المحذوف

 - (944) 121 223 المحول

 (3) - - (3) تحويل ال فروقات

 (2,288) - (1,619) (942) ستهالكاال

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

بعد خصم  2002 سبتمبر 30الرصيد في 

 االستهالك المتراكم

02,,10 5,401 2,542 20,,30 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 03,333 2,042 24,238 28,202 بالتكلفة / التقييم  

 (32,123) - (16,269) (13,361) االستهالك المتراكم  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 30,,20 2,542 5,401 10,,02  2002 سبتمبر 30صافي القيمة الدفترية في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 23,693 613 8,803 13,433 2311 سبتمبر 33صافي القيمة الدفترية في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 23,030 966 8,036 13,339 2311ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

     0200سمبر دي 30

    

 24,430 24,430 26333 سندات التنمية الحكومية

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

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 األصول األخرى     ,

 30/09/2002 33/39/2311 31/12/2311 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    

 23,322 26,312          21,964 فوائد مستحقة القبض
 11,342  13,336  13,033 (22القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح 

 28,931  20,934  32,923 (13صافي مستحق العمالء مقابل أوراق القبول )إيضاح 

 ───── ─────  ———— 

 80,434 88,964 83,923 

 ═════ ═════ 

 

══════ 

 

    

 3,406 3,406 1,994 صافي المـبالغ المستحقة من بـنـك االعـتـماد والتجارة الدولي 

 (3,406) (3,406) (1,994) ناقص مخصص للمبلغ المستحق من بـنـك االعـتـماد والتجارة الدولي

 ───── ───── ———— 

 - - - صافي المستحق من بـنـك االعـتـماد والتجارة الدولي

 ═════ ═════ ═════ 

    

 

 مليون 3639دره وافقت حكومة سلطنة عمان وبدون شروط على ضمان سداد كافة أو أية مبالغ مستحقة للبنك من قبل بنك االعتماد والتجارة الدولي بحد أقصى ق

 . علما بأن بنك االعتماد والتجارة قيد التصفية. مريكي(مليون دوالر أ 13133) لاير عماني

 

وإبرائها من كافة اإللتزامات المتعلقة. لقد تم تكوين مخصص بكل إنخفاض القيمة من قبل بإلغاء الضمان وإعادته إلى الحكومة  2336يوليو  2قام البنك بتاريخ 

  تجارة.بنك االعتماد وال البنك مقابل المبالغ المتبقية المستحقة من

 

 ودائع العمالء   9

 30/09/2002 33/39/2311 31/12/2311 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    

 312,320 418,234 463,2,2 الحسابات الجارية

 328,628 342,224 412,0,9 حسابات التوفير

 41,333 41,333 6,300 شهادات إيداع

 689,023 242,089 961,426 الودائع ألجل

 ────── ──────── ─────── 

 0,909,091 1,042,622 1,099,624 

 ══════ ══════ ═══════ 

   

 

 االلتزامات األخرى 00

 30/09/2002 33/39/2311 31/12/2311 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    

 28,920 29,243 33,054 فوائد مستحقة الدفع واخرى 

 11,308 13,306 ,,00,4 ( 22قيمة العادلة السالبة للمشتقات )اإليضاحال

 28,931 20,934 32,920 (6إلتزامات أوراق القبول )اإليضاح 

 ────── ─────── ────── 

 16,562 86,230 84,932 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 

  ارباح نهائية وعلى ضوء ذلك تم االفراج عتماد والتجارة الدولي عن توزيعات مليون لاير عماني من قبل بنك اال 130السنة استلم البنك مبلغ خالل

 عن المخصصات المعمولة .
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

   الضرائب     00

  30/09/2002 33/39/2311 31/12/2311 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني عماني ألف لاير 

     بيان الدخل

 4,942 4,331 4,410 السنة الحالية

 (448) - 65 تعديل ضريبة مؤجلة

 ─────── ─────── ─────── 

 4,536 4,331 4,498 

 ─────── ─────── ─────── 

 

 

 تسويات مصروف الضريبة

ب التالية:البنك ملزم بمصروفات ضريبية للدخل حسب النس  

لاير عماني 33,333% من إجمالي الدخل المجمع الذي يزيد عن 12سلطنة عمان:                          

% من الدخل الخاضع للضريبة23 ة اإلمارات العربية المتحدة:  دول  

( 2332% من الدخل الخاضع للضريبة)إبتداء من العام 23     مصر:                              

 

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

 

 30/09/2002 33/39/2311 31/12/2311 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    

 36,896 31,262 35,000 الربح المحاسبي                                                      
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

 4,844 3,204 4,096 الضريبة حسب النسبة المقررة 

 020 368 301 مصروفات غير قابلة للخصم

 (303) (222) (303) إيرادات معفاة

 (323) 183 336 أخرى 

 ─────── ─────── ─────── 

 4,536 4,331 4,498 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 .2332ديسمبر  31يم االلتزامات الضريبية للبنك بسلطنة عمان كما في السنة المنتهية في تم تقي

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

 .2311ديسمبر  31ظبي قد تم االتفاق عليه مع السلطات الضريبية حتى  إن التزام البنك بشأن فرعه في أبو
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

  )يتيع(  الضرائب     00

 

 

 30/09/2002 33/39/2311 31/12/2311 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    االلتزامات الضريبية 

    السنة / الفترة  الحالية 
 4,942 4,331 4,536 ضريبة  الدخل وضرائب أخرى

    السنة / الفترة السابقة 

 296 006 (260) ضريبة  الدخل وضرائب أخرى

 ─────── ─────── ─────── 

 4,216 4,069 0,243 

 ══════ ═══════ ═══════ 

 

 األصول وإللتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بها

 
   

 30/09/2002 33/39/2311 31/12/2311 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة منسوبة للتالي:

 446 - 3,0 مخصصات فروقات التوقيت 

 36 20 39 يع إستثمارات متوفرة للب

 ─────── ─────── ─────── 

 420 20 462 

 ══════ ═══════ ═══════ 

    

 المعترف بهاالغيراألصول وإللتزامات الضريبية المؤجلة 

 
   

 30/09/2002 33/39/2311 31/12/2311 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    

 - - 65 مخصصات فروقات التوقيت 

 ─────── ─────── ─────── 

 65 - - 

 ══════ ═══════ ═══════ 

 
 %(.12 -2311% )12الضريبة المؤجلة يتم إحتسابها بواقع 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 02 إيداعات خاصة ثانوية   
 

 

31/12/2311 33/39/2311 30/09/2002   

  ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني

    

 في يناير 54,100 33,833 33,833

 إيداعات مستلمة خالل السنة - - 24,133
─────── ─────── ───────  

04,233 33,833 04,233  
═══════ ═══════ ═══════  

    
 2312و   2314حالية مستحقة الدفع في تواريخ متعددة بين عامي االيداعات الثانوية ال

 

 

 الغير قابلة للتوزيعاإلحتياطات األخرى   03

 

إحتياطي اإلستثمارات  

 المتوفرة للبيع 

إحتياطي القرض  إحتياطي إعادة التقييم 

 الثانوي 

 المجموع

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع  

     
     

     2312يناير  1في 
 ,29,,0 60,,04 3,166 (,32) صافي حركة قيود إستثمارات متوفرة للبيع 

 906 - - 906 التأثير الضريبي في صافي النتائج المتاحه للبيع 
 3 - - 3 اإلستثمارات الماليه

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 09,201 60,,04 3,166 590 2002 سبتمبر 30في 

 ======= ======= ======= ======= 
(2,4) 2000 سبتمبر 30في   3,166 ,,140 02,222 

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

 

 

 يمثل اإلحتياطي الفائض من إعادة تقييم األراضي والمباني وهو غير قابل للتوزيع لحين بيع أو إستخدام األصول المتعلقة.   (1)

(. اإلحتياطي متوفر إلعادة تحويله إلى األرباح 12إليداعات الثانوية الخاصة التي تستحق خالل فترة الخمس سنوات التالية )إيضاح يمثل إحتياطي القرض الثانوي تحويل سنوي مقابل ا (2)

 المحتجزة عند إستحقاق اإليداع الخاص.  

 

 

 االلتزامات االحتمالية الطارئة 04  

 30/09/2002 33/39/2311 31/12/2311 

 ألف لاير عماني مانيألف لاير ع ألف لاير عماني 

    

 438,668 481,816 ,420,65 ضمانات

 23,926 29,308 12,596 اعتمادات مستندية

 28,221 133,131 32,,0,0 التزام غير مسحوب على تقديم

 ────── ────── ────── 

 615,0,6 841,130 064,330 

 ══════ ══════ ══════ 

 

مليممون لاير 331  -2311ديسمممبر  31مليممون لاير عممماني/ 331  -2311 سممبتمبر 33مليممون لاير عممماني ) 3334 مبلممغااللتزامممات االحتماليممة الطارئممة تشمممل 

  عماني( تتعلق بقروض متعثرة.
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 إيرادات الفوائد    05

 

 2311 سبتمبر 33) 2312 سبتمبر 33أشهر المنتهية في  التسعةلفترة % 0339ألصول التي تحسب لها فوائد قد اكتسبت فائدة بمعدل إجمالي بلغ إن ا

  %(.0331 -2311ديسمبر  31 - % 0303 –

 

 مصروفات الفوائد    06

 2311ديسمبر  31 -%2323 – 2311 سبتمبر 33)% 1396  - 2312 سبتمبر 33أشهر المنتهية في  التسعةبلغ متوسط إجمالي تكلفة التمويل لفترة 

–2313  % .)  

 

 إيرادات التشغيل األخرى     01

المنتهية في  أشهر 9 

30/09/2002 

ي المنتهية ف أشهر 9

33/39/2311 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   

 2,342 2,491 صافي أرباح من عمليات صرف العملة األجنبية

 6,308 1,410 والعموالت الرسوم

 483 312 صافي أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع

 1,393 0,109 اإليرادات من سندات وأخرى 

 1,336 46, إيرادات توزيعات األرباح  

 13,969 00,149 رسوم الخدمات  

 042 243 إيرادات متنوعة  

 ────── ────── 

 23,,,1 20,392 

 ══════ ══════ 

 وفات التشغيل األخرى مصر ,0

المنتهية في  أشهر 9 

30/09/2002 

ي المنتهية ف أشهر 9

33/39/2311 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 3,833 3,410 مصروفات التأسيس
 8,691 ,13,, مصروفات التشغيل والمصروفات اإلدارية

 ────── ────── 
 02,20, 13,491 

 ══════ ══════ 
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 )غير المدققة(  ل البيانات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حو

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 طراف ذات العالقة ألالمعامالت مع ا 09

 

 إتفاقية  خدمات إدارة مع مساهم 

اإلستراتيجي, البنك التجماري القطمري ممن أجمل اتفاقية خدمات إدارة مع شريكه  2330لقد أبرم مجلس إدارة البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع( )البنك( في سنة 

ي القطمري البنمك عمن عمدم تقديم خدمات إدارة للبنك. بما أن اإلدارة وعمليات البنك قد تم تقويتها بشكل كبير خالل الستة سنوات الماضمية, فقمد أبلمغ البنمك التجمار

  .2311رغبته في تمديد فترة اإلتفاقية عند إنتهائها في مارس 

 

 خرى مع أطراف ذات عالقة معامالت أ

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

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

 
 30/09/2002 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
33/39/2311  

 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 
       

 32,922 32,922 - 39,520 39,520 - القروض والسلفيات
 2,284 2,284 - 00,5,1 00,5,1 - ودائع العمالء

 0,296 - 0,296 03,550 - 03,550 المستحق من البنوك
 61 - 61 9, - 9, المستحق للبنوك

 1,033 1,033 - 2,500 2,500 - إيداعات خاصة ثانوية 
خطابات مستندية, ضمانات 

 وأوراق قبول 
2,030 3,900 5,940 - 2,139 2,139 

تسهيالت إئتمانية متجددة 
 حسب الطلب 

11,000 - 11,000 22,333 - 22,333 

ضمانات ضد المخاطر 
 مستلمة 

669 4,661 5,336 - - - 

 

 

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

 
 30/09/2002 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

33/39/2311  
  

 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 
       

 903 942 6 0,042 0,032 00 إيرادات الفوائد
 14 14 - 09 09 - إيرادات العمولة 

       
 423 328 142 526 260 266 مصروفات الفوائد 
 024 424 133 1,0 655 025 مصروفات أخرى 

 

 

 

 تفاصيل مزايا اإلدارة العليا هي كالتالي:

 

 أشهر المنتهيه في 9 رواتب ومزايا قصيرة األجل أخرى

30/09/2002 

 ألف لاير عماني
 

 أشهر المنتهيه في 9 

33/39/2311 

 ألف لاير عماني

 0,451  0,440 ثابته -
 320  543 غير ثابته -

 ──────  ────── 

 0,9,4  0,111 

 ──────  ────── 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 

 المساهمون    20

 

ت من ينوب % أو أكثر من أسهم البنك, سواء بأسمائهم, أو عن طريق حسابا13قائمة بمساهمي البنك الذين يملكون نسبة  2312 سبتمبر  33حتى تاريخ 

 :كما يلي  عنهم, وعدد األسهم التي يملكونها

 

   

   

   

عدد االسهم  

 نسبة التملك % )ألف(

 3439 3,6,699 البنك التجاري القطري

 1432 063,310 مجموعة سهيل بهوان القابضة ش.م.م.

   

 

 

 ال شئ(. -2311ديسمبر  31ال شئ /  -2311 سبتمبر 33 ) 2312 سبتمبر 33ال يوجد لدى البنك مساهمين ممتازين كما في 

 

 

 التحليل القطاعي   20

 

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

 يقوم قسم المصرفية االستهالكية بعروض ائتمانية لالفراد للتلبة االحتياجات المصرفية اليومية-

شركات بتوفير مجموعة متنوعة من النتجات والخدمات للعمالء من الشركات التي تشمل القروض وقبول الودائع والتجارة يقوم قسم الخدمات المصرفية لل -

 النالية والعمالت االجنبية .

حاب الثروات وعمالء يقوم قسم االستثمار بتقديم النتجات االستثمارية مثل ادارة االصول واالستشارات وخدمات الزساطة للعمالء من االفراد وكذلك من أص -

 المؤسسات ,

دارة السيولة ومخاطر يقوم قسم الخزانة بتقديم مجموعة كاملة من منتجات وخدمات الخزينة بما فيها اسواق المال والعمالت االجنبية للعمالئها باالضافة الى ا -

 السوق .

 ركة والقروض الخ ......يقوم قسم الخدمات المصرفية الدولية خدمات مثل اصدار ضمان المخاطر و المشا-
 

 

 

 

يتم تقييم اداء القطاعات على اساس  تقوم االدارة بحتساب نتائج التشغيل للقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم االداء .

 ي تتكبدها المهام المركزية على اساس جماعي وليس تخصص لقطاعات التشغيل .الربح والخسارة التشغيلية في البيانات المالية  . قسم ادارة التكاليف الت
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 )يتبع( التحليل القطاعي   20
 

 

 -التحليل القطاعي حسب التالي :

 
الشهرالمنتهية ا 9

30/09/2002 

 

المصرفية  قسم

 الستهالكية

قسم الخدمات 

 المصرفية

و  قسم الخزانة قسم االستثمار

قسم الخدمات 

 المصرفية الدولية

 المجموع القسم الرئيسي

       

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

       

 55,,13 3,914 3,696 0,513 23,601 40,995 ايرادات التشغيل

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

 30,465 (05,0,6) 3,205 (450) 1,9,,0 24,001 االرباح

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

 995,,2,50 530,004 15,009 09,940 9,3,563 900,419 مجموع االصول

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

 

 

االشهر المنتهية  9

33/39/2311 

قسم المصرفية 

 الستهالكية

قسم الخدمات 

 المصرفية

و قسم  قسم الخزانة قسم االستثمار

الخدمات المصرفية 

 الدولية

 المجموع القسم الرئيسي

       

 الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني مانيالف لاير ع الف لاير عماني 

       

 89,213 2,030 3,324 1,998 28,296 30,343 ايرادات التشغيل

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

 22,208 (18,084) 2,296 (034) 21,292 19,284 االرباح

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

 2,396,236 408,181 18,634 23,224 696,022 238,412 مجموع االصول

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

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في     
 

 
 لمالية المشتقات ا  22
2002 سبتمبر 30  القيمـــة االعتبــارية وفقــا لشــروط االستحقــــق    

أشهر 3خالل  إجمالي القيمة االعتبارية القيمة العادلة السالبة القيمة العادلة الموجبة  شهر 02أشهر إلى  3من    أكثرمن سنة 

     ) 00إيضاح( ,)إيضاح( 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني لاير عماني ألف ألف لاير عماني المشتقات المالية

  26,,021  00,046  0,601  039,4,9 (,,9,9)  ,,9,9 عقود مقايضات أسعار الفائدة

  529  00,604  09,546  30,6,9 (01)  96 عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

  ,52  00,606  09,555  30,6,9 (5,)  ,0 عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

  -  00,391  30,006  40,503 (22)  22 خيارات العملة 

  -  ,23,05  ,25,12  1,6,,4 (316)  316 تحوطات السلع 

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

  3,,,,02  65,120  96,552  290,056 (,,00,4)  00,500 المجموع

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

       

       

 
 القيمـــة االعتبــارية وفقــا لشــروط االستحقــــق    2311 سبتمبر 33

 أكثرمن سنة شهر 12أشهر إلى  3من  أشهر 3خالل  إجمالي القيمة االعتبارية القيمة العادلة السالبة القيمة العادلة الموجبة 

 ( 6إيضاح  )  ( 13إيضاح  )     

لمشتقات الماليةا  ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

 139,192 12,463 1,812 103,269 (9,133) 9,133 عقود مقايضات أسعار الفائدة

 - 0,220 - 0,220 (04) - مقايضة العجز عن سداد اإلئتمان

 - 12,923 41,996 04,921 (132) 93 جلةعقود شراء عمالت أجنبية آ

 - 12,923 42,331 04,921 (08) 132 عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

 - 123 63 233 - - الحد األعلى ألسعار الفائدة

 - 13,362 22,133 60,460 (626) 626 خيارات العملة 

 - 11,211 21,124 32,330 (2,686) 2,686 تحوطات السلع 

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

 139,192 86,914 126,923 362,329 (13,306) 13,336 المجموع

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

  2002 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 تابع المشتقات المالية   22
2002 ديسمبر 30       القيمـــة االعتبــارية وفقــا لشــروط االستحقــــق    

 القيمة العادلة الموجبة 

( 6إيضاح  ) 

 القيمة العادلة السالبة

( 13إيضاح  ) 

أشهر 3خالل  إجمالي القيمة االعتبارية شهر 12أشهر إلى  3من    أكثرمن سنة  

انيألف لاير عم ألف لاير عماني المشتقات المالية   ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

 
 132,623 6,188 8,332 102,328 (9,403) 9,403 عقود مقايضات أسعار الفائدة

 - - 0,220 0,220 (28) - مقايضة العجز عن سداد اإلئتمان
 - 8,223 22,398 29,189 (341) 41 عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

 - 8,286 22,431 29,189 (38) 346 يع عمالت أجنبية آجلةعقود ب
 - 82 63 142 - - الحد األعلى ألسعار الفائدة

 - 10,418 10,883 31,328 (323) 323 خيارات العملة 
 - 296 18,490 18,293 (663) 663 تحوطات السلع 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
       11,342       (11,308)        384,233     166,644        32,463      132,623  

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

       

       
 
 

 

 

 

   

 
 

 


