
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(

 

 فةالبيانات المالية المرحلية المكث 

 

 )غير مدققة(8302يونيو  03

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سلطنة عمان 008الرمز البريدي -روي 150ص.ب 

 

 



 
 
 

 

 

 

 المحتويات

 

 

 رقم الصفحة الموضوع 

  

 8-0 تقرير رئيس مجلس االدارة0  

  

 0 فةالمرحلية المكث لعموميةالميزانية ا8  

  

 4 فالمرحلي المكث بيان الدخل0  

  

 5 بيان  التدفقات النقدية المرحلية المكثفة 4  

  

 6 بيان التغيرات في حقوق الملكية 5

  

 84-1 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة   6

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
  

-1- 

 

 فة)غير المدققة(المرحلية المكثالميزانية العمومية 

 8302يونيو  03كما في 

     

 مدققة

  03/36/8302  03/30/7312  01/17/7312  
 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  إيضاح األصول

     

 050,111 005,871 001,715 0 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية
 105,023 142,000 055,611 4 بنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  صافي المستحق من ال

 7,080,521 7,257,570 8,661,572 8 صافي القروض و السلف و االنشطة التمويلية للعمالء
 150,173 120,258 027,307 0 استثمارات مالية

 08,278 82,073 65,052 2 الممتلكات والمعدات 
 48,258 27,445 50,428 5 األصول األخرى

  ────── ────── ────── 

 0,423,087 0,038,000 0,442,737  إجمالي األصول 

  ═══════ ═══════ ═══════ 

     االلتزامات

     

 178,282 114,803 030,205  المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  
 7,401,702 7,850,700 8,421,085 7 ايداعات العمالء و حسابات االستثمارات غير المقيدة

 703,730 707,020  887,366  13 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو
 20,042 57,471 20,014 11 االلتزامات األخرى

 2,510 0,411 6,401 17 الضرائب
 78,333 47,133  85,333  10 قروض ثانوية

  ────── ──────      ────── 

 7,774,370 0,327,121 8,700,301  مجموع اإللتزامات
  ────── ────── ────── 

     حقوق المساهمين

     

 184,587 184,587 068,575  رأس المال
 04,408 04,408 04,465  عالوة إصدار أسهم
 81,012 47,187 50,601  اإلحتياطي القانوني

 70,457 40,710 80,040 14 اإلحتياطات األخرى الغير قابلة للتوزيع
    70,775    -                        -   التوزيعات النقدية المقترحة 

 2,240    -                        -   توزيعات أسهم مقترحه
 108,008 100,720 008,558  األرباح المحتجزة

  ────── ────── ────── 

 403,287  412,707         438,018  إجمالي حقوق المساهمين

  ────── ────── ────── 
 118,833 118,833 005,533 18  سندات دائمة 1المستوى 

  ────── ────── ────── 
  840,787   800,407         501,218  مجموع حقوق الملكية

  ────── ────── ────── 
 0,423,087 0,038,000 0,442,737  وحقوق ا لمساهمين واالموال الثانوية ,إجمالي االلتزامات, 

  ═══════ ═══════       ═══════ 

  ────── ────── ────── 

 037,704 800,438 645,061 10 االلتزامات االحتمالية الطارئة

  ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 بناءا على قرار مجلس اإلدارة. 8302يوليو  87البيانات المالية المرحلية المكثفة اعتمدت لإلصدار في

 

 

 

 

_________                      _________                                                                      __________________  

  التنفيذي  الرئيس                                                                                  رئيس مجلس اإلدارة                              

  

لبيانات المالية المرحلية المكجزءاً من ا 57 إلى 1تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من   
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 بيان الدخل المرحلي المكثف )غير المدقق(

 8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 اشهر المنتهية فيالثالثة  اشهر المنتهية في الستة                                                                           

  

  يونيو 03  يونيو 03  

 7312 8302 7312 8302 إيضاح 

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير   

      

 00,078  06,866  27,837 10,782 12 إيرادات الفوائد

 مصروفات الفوائد
15 (82,648) (72,134) 

 

(05,872) 

(14,148

) 

 77,783  83,762  48,075 40,826  افي إيرادات الفوائدص

       

 1,474  0,405  7,250 8,287  ايرادات من أنشطة التمويل واالستثمار االسالمية

 (072) (231)  (1,707) (0,663)  ناقص :حصة أصحاب ودائع االستثمار المطلق من الربح

 272  682  1,812 0,067  مارصافي ايرادات التمويل االسالمي وانشطة االستث

       

صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من األنشطه 

 االستثمارية والتمويل األسالمي
 

44,455 40,718 80,576 77,722 

       

 5,877 7,243 15,240 07,030 17 إيرادات التشغيل األخرى

 01,477 00,406 08,085 60,552  إيرادات التشغيل

 

 التشغيل مصروفات

 
    

 (5,742) (7,083)  (12,075) (02,048)  تكاليف الموظفين

 (8,078) (4,132)  (11,388) (7,604) 73 مصروفات التشغيل األخرى

 (527) (0,386)  (1,208) (8,804) 2 االستهالك 

 مجموع مصروفات التشغيل
 (03,803) (03,455) 

 

(05,354) 

(18,771

) 

      

      

 10,725 06,028 08,123 00,042  ن العمليات قبل المخصصات واإلستردادات والضرائب الربح م

       

 (7,350) (0,433) (4,728) (0,516) 8 قروض العمالء –مصاريف خسائر اإلئتمان 

 (15) - (15) -  األخرى

 (7,131) (0,433) (4,770) (0,516)  صافي مجموع مخصص الخسائر  

      

 14,122 04,728 03,122 87,118  بل الضرائباألرباح ق

      

 (1,550) (8,052) (4,173) (4,050) 17 الضريبة

 17,774 08,284 70,382 85,407  صافي ربح الفترة

      

      ايرادات شاملة اخرى

صافي الحركة على القيمة العادلة من خالل استثمارات الدخل 

 الشامل األخرى

 

(8,808) (0,322)   (0,000) (7,475) 

التأثير الضريبي لصافي نتائج اإلستثمارات على القيمة العادلة 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

(64) 74 - 83 

 (7,445)  (0,000)   (7,750) (8,816)  ايرادات شاملة اخرى للفترة

 7,540   00,670 70,324 80,040  مجموع االيرادات الشاملة االخرى

      

ئد السنوي للسهمالعا   

 العائد االساسي والمخفض الرباح المساهمين للسنة  
 33308 30307 33308 30301 

       

       

       

 جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثفة 75إلى  1تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من 
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 يونيو 03ستة  أشهر المنتهية في   (بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة )غير المدققة

  8302يونيو  03للفترة المنتهية في 
  

 إيضاح
8302  7312 

 ألف لاير   ألف لاير   
     األنشطة التشغيلية

 03,122  87,118  الضريبة للفترة الربح قبل
     التعديالت للبنود التالية : 

 1,208  8,804 2 اإلستهالك
 7,513  1,732  ئتمان )صافي( مخصص خسائر اإل

 15  -  قروض البنك – )صافي( مخصص خسائر اإلئتمان
 (142)  (037)  بيع االسثثمارات  )أرباح(

 (0,750)   (4,053)  إيرادات اإلستثمارات  

  05,032   05,455  أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيليه 

     
 (7,703)  5,075  وإيداعات أخرى في أسواق المال المستحق من البنوك 

 (80,418)  (48,012)  المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  
 (177,087)  (44,580)  القروض والسلفيات إلى العمالء

 (13,441)  (1,160)  األصول األخرى 
 152,038  86,352  ودائع العمالء

 1,772  6,021  اإللتزامات األخرى

 07,441  (80,165)  العمليات   في من/النقدية المستخدمة في 
 (0,722)  (5,143)  الضرائب المدفوعه

 00,104  (81,535)  االنشطة التشغيلية في من/المستخدمة في صافي النقدية 

     
     األنشطة اإلستثمارية 

 (87,873)   (2,538)  شراء استثمارات 
  1,157   061  استثمارات  المتحصل من بيع

 (17,257)   (0,608) 2 شراء الممتلكات والمعدات
  7   00  المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات

 (1)   7  تحويل العملة األجنبية للمباني والمعدات والضريبة فروقات
  7,117   0,510  الفوائد المستلمة من سندات التنمية الحكومية واالستثمارات االخرى 

  1,124   111 12 األرباح إيرادات توزيعات

 (03,570)   (5,015)  صافي النقدية المستخدمة في االنشطة اإلستثمارية

     

     
     األنشطة التمويلية

 (70,425)   (80,882)  توزيعات األرباح المدفوعة
 -   -  المتحصل من القرض الثانوي

 (4,845)   (4,542)  السندات الدائمة 1ى الفوائد المستحقة من المستو

 (75,370)   (81,116)  صافي النقدية المستخدمة في  األنشطة التمويلية

     
 (88,055)             (63,656)             من النقد و ما في حكم النقد  النقصان

 837,470  436,560  النقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة

 440,538  045,731  و ما في حكم النقد  في نهاية الفترة النقد

     

     الممثلة في:

 005,371  001,415 0 نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية

 137,577  003,861  )شهرا 0مستحق خالل ( مستحق من البنوك

 (74,348)  (030,205)  )شهرا 0مستحق خالل (مستحق إلى البنوك 

  045,731  440,538 

     

 يونيو 03مليون لاير عماني ) 22تتضمن األرصدة النقدية واألرصدة لدى المصرف المركزي الحد األدنى اللحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العماني بمبلغ 

 مليون لاير عماني(. 25: 7312

 

 

 

 

ة المرحلية المكثفةبيانات الماليجزءاً من ال 75 إلى 1تشكل اإليضاحات التوضيحية المرفقة من 
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حقوق المساهمين المرحلي المكثف  بيان التغيرات في  
 )غير المدقق(  8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 
 
 

 )ألف لاير عماني(

 
 

 رأس
 المال

 

 عالوة
 إصدار أسهم

 

احتياطي 
 قانوني

 

احتياطيات 
أخرى غير قابلة 

 للتوزيع
 

 توزيعات 
 مُقترحة

 

 توزيعات أسهم
 رحةمنحة مُقت 

 

 أرباح
 محتجزة

 0المستوى  المجموع
 سندات دائمة

 المجموع

  546,857  005,533  403,157  005,065  1,140  80,882  80,427  50,601  04,465  054,258 8302يناير  0الرصيد في 

تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير 
 7المالية 

- - - (13) - - (80,624) (80,154) - (80,154) 

تم إعادة فتح الرصيد االفتتاحي بموجب 

 المعيار الدولي للتقارير المالية
054,258  04,465  50,601  80,407  80,882  1,140  000,620 431,335  005,533  588,535 

  80,040     -   80,040   85,407     -     -  (8,816)     -     -     -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
 (4,542)     -  (4,542)  (4,542)     -     -     -     -     -     -  السندات الدائمة 0دفع الطبقة 

    -     -     -     -  (1,140)     -     -     -     -   1,140  اصدار اسهم

 (80,882)     -  (80,882)     -     -  (80,882)     -     -     -     -  توزيعات محول الى مدفوعات

 501,218  005,533  438,018  008,558    -     -   80,040  50,601  04,465  068,575 8302يونيو  03الرصيد كما في 

           
 805,414 118,833 477,714 114,204 2,024 70,425 40,170 47,187 04,408 142,425 7312يناير  1الرصيد في 

 70,324 - 70,324 70,382 - - (7,750) - - - شاملة للسنةإجمالي اإليرادات ال

 (4,845) - (4,845) (4,845) - - - - - - السندات الدائمة 1دفع الطبقة 
 - - - - (2,024) - - - - 2,024 اصدار اسهم

 (70,425) - (70,425) - - (70,425) - - - - توزيعات محول الى مدفوعات

 800,407 118,833 412,707 100,720 - - 40,710 47,187 04,408 184,587 7312يونيو  03الرصيد كما في 

 

 

  800,407  118,833  412,707   100,720  - -  40,710  47,187 04,408 184,587 7312 ايناير 1الرصيد في 

  12,048  -  12,048   12,707  - - (074)  - - - مجموع اإليرادات الشاملة للسنة:

 (4,845)  - (4,845)  (4,845)  - -    -  - - - السندات الدائمة 1ة دفع الطبق

 - - -  74,133  - - (74,133)  - - - محول الى ارباح محتجزة  

 - - - (8,333)  - -  8,333  - - - محول الى احتياطي ديون ثانوية  

 - - - (7,485)  - - - 7,485 - - محول الى االحتياطي القانوني

 - - - (03,721)  2,240 70,775 - - - - ات نقدية مقترحةتوزيع

 840,787 118,833 403,287  108,008 2,240 70,775 70,457 81,012 04,408 184,587 7312ديسمبر  01الرصيد في 

 

 

لى االحتياطي القانوني وإحتياطي تتم التحويالت إ*  األموال الثانوية على أساس سنوي  

 جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثفة. 75إلى  1ضيحية المرفقة من تشكل اإليضاحات التو
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 )غير المدققة(  فةحول البيانات المالية المرحلية المكث إيضاحات

  8302يونيو  03للفترة المنتهية  في 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية    0

  

كشركة مساهمة عامة, ويقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم خدمات مصرفية إلى  1720( )البنك( في سلطنة عمان سنة تأسس البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع         

البنك أعماله بترخيص من البنك  سبتمبرالشركات واألفراد في سلطنة عمان وله فروع بكل من دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. ي

, روي, رمز 281عضو في نظام تأمين الودائع المصرفية لدى البنك المركزي العماني. عنوان البنك الُمسجل هو صندوق بريد المركزي العماني, وهو 

 , مسقط, سلطنة عمان. 117بريدي 

  

 .)موظف 1,831 -7312ديسمبر  01موظف و1,807  – 7312 يونيو 03 ( 7315يونيو  03موظف كما في 1811 يعمل لدى البنك  

 

  

 السياسات المحاسبية الهامة    8

   

, والمتعلق بالتقارير المالية المرحلية. تتفق السياسات المحاسبية التي 04لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المكثفة للبنك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

فةاستخدمت في إعداد البيانات المالية المرحلية  ث ك م فيما . 7312ديسمبر  01في إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في مع تلك التي استخدمت  ال

إلى هذا البيان المالي المكثف. باإلضافة إلى ذلك , فإن  .75. لمزيد من التفاصيل , يرجى الرجوع إلى ايضاح رقم 7IFRSعدا المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .7315ديسمبر  01ال تشير بالضرورة إلى النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  8302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةنتائج فترة 

 

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

مؤشرا للنتائج التي يمكن توقعها للسنة   8302 يونيو 03 المنتهية في راألشه الستةضرورة أن تكون النتائج المحققة اإلضافة إلى ذلك, فإنه ليس من الالدولية. ب

  .7315ديسمبر  01المالية المنتهية في 

 

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

 العمالت المستخدمة في عمليات البنك: 

  الريال العماني    سلطنة عمان 

  الدرهم اإلماراتي                اإلمارات العربية المتحدة 

  الدوالر األمريكي   جمهورية مصر العربية 

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

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

  8302يونيو  03 للفترة المنتهية في 

 

 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية    0

 

 03/36/8302 03/30/7312 01/17/7312 

       ألف لاير        ألف لاير         ألف لاير  

    

 81,025 88,040  55,815  النقدية

 707 -  074  اذون الخزانة لدى البنك المركزية
 2,501               -                          -  شهادات إيداع لدى البنوك المركزية

            070,100 017,028            868,336  األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية

 ─────── ─────── ──────── 

 057,011 005,371  001,415  النقد وما في حكم النقد

 833 833                  533                   رأس المال لدى البنك المركزي العماني وديعة

 ───────  ─────── ──────── 
 050,111      005,871   001,715            النقد واالرصدة لدى البنوك المركزية

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

لاير ُعماني   833,333أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني بمبلغ  7315يونيو  03يتضمن النقد وأرصدة لدى البنك المركزي كما في  (1)

 عماني. لاير عماني( كوديعة رأسمالية. ال يمكن سحبها دون موافقة البنك المركزي ال 8330333 – 7312 يونيو 03)

 

مليون لاير عماني  11يبلغ  7315يونيو  03الحد األدنى لإلحتياطي النقدي الذي ينبغي اإلحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني كما في  (7)

 مليون لاير عماني(. 25: 7312 يونيو 03)

  

 )صافي(المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  .4

 03/36/8302 03/30/7312 01/17/7312 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 15,508 12,078 83,173 القروض والسلفيات للبنوك 

 24,438 55,553 72,844 إيداعات لدى البنوك 

 48,474 41,845 01,034 أرصده تحت الطلب 

 ─────── ───────  —————  

 105,204 142,280 056,002 اق المال  المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسو

 (74) (52) (460) ناقصا: مخصص خسائر القروض

 ─────── ───────  —————  

    

 105,023 142,000 055,611        صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

 ═══════ ═══════ ══════ 
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 )غير المدققة(  انات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حول البي

 8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 

 للعمالء )صافي(القروض والسلفيات   5

 

 03/36/8302 03/30/7312 01/17/7312 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 77,773 72,300  70,363  حسابات السحب على المكشوف

 1,003,758 1,081,308  0,018,720  قروض الشخصيةال

 1,013,172 1,405,312  0,002,713  قروض أخرى

 ────── ────── ────── 

 7,223,437 7,550,148  8,235,300  إجمالي القروض والسلفيات

 (110,801) (130,077) (001,405)  ناقصاً: بدل خسائر االئتمان

 ────── ────── ────── 

 7,080,521 7,257,570 8,661,572 القروض والسلفياتصافي 

 ══════ ══════ ══════ 

مليون لاير   172– 7312 يونيو 03) 7315يونيو  03مليون لاير مستحق من أطراف ذات عالقة في  105  يتضمن إجمالي القروض والسلفيات مبلغ وقدره

 مليون لاير(. 107 -7312ديسمبر  01/ 

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

 

 مخصص خسائر القروض

 المنتهية االشهر 17

01/17/7312 

 المنتهيةأشهر  0

03/30/7312 

 المنتهيةأشهر  6

03/36/8302 

 

  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير 

  في بداية السنة يدالرص 006,500 75,318 75,318

 7تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية  88,226 - -

75,318 75,318 

تم إعادة فتح الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي للتقارير  007,401

 7المالية 

 خالل السنة المخصص 08,087 17,314 03,558

 المستردة خالل السنةالحاجة إليها/  انتفت (0,080) (1,020) (0,332)

 خالل السنة المشطوب (4,741) (8,304) (7,004)

 فروقات المحول - - 7        

─────── ─────── ───────  

 الرصيد في نهاية السنة  *045,412                  130,077 110,801

 ═══════ ═══════  ═══════ 
 

 
 

 

االستحقاق. تسعيرها قبل أسعار فائدة ثابتة وغيرها بأسعار يتم إعادةبعض ب المتفقة تتطلب دفع الفوائد على أساس المده ياتجميع القروض والسلف                   

 

 01و مليون   57 - 7312 يونيو 03مليون لاير )  084 غ مبلفائدتها مستحقة أو فوائدها محجوزه بلغت بالتي و القروض والسلف  8302 يونيو 03 كما في

 .(مليون   110- 7312ديسمبر 

 
لاير عماني كتعويض عن خسائر االئتمان الخاصة بالتزامات القروض  3075,مبلغ  8302 يونيو 03يتضمن مخصص خسائر االئتمان للفترة المنتهية في *

 والضمانات المالية.
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  8302يونيو  03ة في للفترة المنتهي

 

 اإلستثمارات المتداولة  - 6

 

القيمة الدفترية  

 العادلة

 القيمة الدفترية العادلة القيمة الدفترية العادلة

 03/36/8302 03/30/7312 01/17/7312 

 ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع 

    يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةاالستثمارات -أ

    عمانأ -ستثمارات المدرجة اال

 - - 5,082 قطاع البنوك واالستثمار

 - - 858 قطاع الخدمات

 5,023 - - 

    أجنبية -االستثمارات المدرجة 

 - - 050 قطاع البنوك واالستثمار

 050 - - 

    االستثمارات غير المدرجة

 - - 8,044 قطاع البنوك واالستثمار

 8,044 - - 

 - - 1,215 يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةات االستثمار

    
ةمحتفظ  بها للمتاجر -ب  

 

   

    عمان –االستثمارات المدرجة 

 - 0,333 - الصكوك الحكومية

 - 883 - قطاع البنوك واالستثمار

 88,771 58,207              - سندات التنمية الحكومية

 883 00 - األسهم العاديه

 -              57,015 88,221 

    أجنبية -االستثمارات المدرجة 

 - 730 - األسهم العاديه

 - 730 - 

 88,221 57,874 - مجموع محتفظ بها للمتاجرة

    

    

يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ايرادات شاملة اخرىالستثمارات أ-ت  

    

    

    

حكوميةسندات التنمية ال  0,600 - - 

 - - 073 قطاع البنوك واالستثمار

 - - 23 قطاع الصناعة

 - - 80,521 قطاع الخدمات

 85,622 - - 

    

    

 - - 8,685 قطاع البنوك واالستثمار

 8,685 - - 

    

 - - 875 قطاع البنوك واالستثمار

 - - 46 قطاع الخدمات

 040 - - 

 - - 82,654 مجموع
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 

    

 )يتبع(  المتداولة اإلستثمارات - 6

 

   

االستثمارات المتاحة للبيع -ج     

    

 عمان –االستثمارات المدرجة 

 
   

 - 503    -                        قطاع البنوك واالستثمار

 7,720 7,030  -                 قطاع الصناعة

 71,301 73,447  -              قطاع الخدمات

 0,578 -  -                 سندات التنمية الحكومية

 - 70,708 72,777 

    أجنبية -االستثمارات المدرجة 

 7,847  7,077                 - قطاع البنوك واالستثمار

 -  0,877                 - قطاع الخدمات

 -                 0,771  7,847 

    االستثمارات غير المدرجة

 2,445  5,184                  -                 قطاع البنوك واالستثمار

 -  0,450                    -                        قطاع الصناعة

 041  820                     - قطاع الخدمات

                 -  17,710 2,257 

 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

 
- 47,077 02,803 

    

الستثمار يتم قياسه بتكلفه االستهالكاح.      

    

 عمان –االستثمارات المدرجة 

 
   

 - - 008,737 سندات التنمية الحكومية

 - -  0,333 ك الحكوميةالصكو

 - - 4,004 قطاع البنوك واالستثمار

 - - 5,115 قطاع الصناعة

 046,302 - - 

    أجنبية -االستثمارات المدرجة 

 - - 5,332                  سندات التنمية الحكومية

 - - 0,766                  قطاع البنوك واالستثمار

                 6,714  - - 

    

 - - 058,778 مجموع تكلفة االستهالك 

    

    

. األستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقخ     

    

عمان –االستثمارات المدرجة      

    

  20,750   01,307              - سندات التنمية الحكومية

  8,228   8,228                 - قطاع الصناعة

الحكوميةالصكوك   -                    700  - 

 - 02,222  57,201  

    استثمارات  مدرجة في الخارج

 8,303  8,110                 -                        سندات التنمية الحكومية

 1,705  1,720                 - قطاع البنوك

 -                 2,350  2,375 

ارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقمجموع االسثم  -               44,507 57,257 

    

(538) خصم: انخفاض القيمة     

 150,173 120,258 027,307   مجموع االستثمارات
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(يضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة  )غير المدققةإ  

8302يونيو 03للفترة المنتهية في   
  

رات المتداولة  )يتبع(االستثما     6  

 

 تفاصيل االستثمارات الجوهرية

 

  للبنك للمحفظة االستثمارية / القيمة العادلةمن القيمة الدفترية %13فيما يلي نورد تفاصيل االستثمارات التي تزيد عن 

 

 التكلفة االمتالك  8302يونيو  03

 ألف لاير عماني % 

   

 044,542 1630 سندات التنمية الحكومية

 ═════ ══════ 

      7312 يونيو 03

   

   

 110,221 0001 سندات التنمية الحكومية

 ════ ═════ 

 

 

 

 

 

 

 

 الممتلكات والمعدات  1

 

أراضي ومباني  

مملوكة للبنك 

وتحسينات على أمالك 

 جرةمستأ

السيارات واألثاث 

 والمعدات

أعمال رأسمالية قيد 

 المجموع التنفيذ

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  

     تسوية القيمة الدفترية:

 7315يناير  1الرصيد في 

 65,174 8,363 08,426 50,842  بعد خصم االستهالك المتراكم

 0,600 120 233 82                  إضافات

  (08) - (7) (0)                  المحذوف

 - (426) 433 26                   المحول

 (0)                - - (0)                   المحولفروقات 

 (8,804) - (0,044) (273)                االستهالك

 ─────── ─────── ───────   ─────── 

د خصم االستهالك بع 8302يونيو  03الرصيد في 

 65,052 8,051 08,000 53,462             المتراكم

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 003,623 8,051 40,627 66,604              بالتكلفة / التقييم  

 (45,588) - (87,056) (06,066)             االستهالك المتراكم  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 65,052 8,051 08,000 53,462               8302يونيو  03صافي القيمة الدفترية في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 82,073 02,000 2,087 17,075  7312 يونيو 03صافي القيمة الدفترية في 

 ═══════ ═══════ ═══════    ═══════ 

 

     

 

 

 

     

     7312ديسمبر  01

    

  100,137 2400 سندات التنمية الحكومية

  ═════ ═══════  
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  ات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حول البيان

 )غير المدققة(

 8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 

 

 األصول األخرى     2

 03/36/8302 03/30/7312 01/17/7312 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 10,080  00,777  88,077 فوائد مستحقة القبض وأخرى

 7,231  4,228   8,016  (70الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح  القيمة العادلة

 78,120  77,087   81,800  (11صافي مستحق العمالء مقابل أوراق القبول )إيضاح 

 1,885  7,358   0,474 (17)إيضاح  ضرائب مؤجلة

 ───── ───── ───── 

 50,428 27,445 48,258 

 ═════ ═════ ═════ 

    

 

 ودائع العمالء       7  

 

 

 03/36/8302 03/30/7312 01/17/7312 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

  525,034  774,071  700,562  الحسابات الجارية

  857,871  011,122  511,818  حسابات التوفير

  712,425  الودائع ألجل
1,381,105 

 1,333,447  

 ────── ────── ────── 

 8,421,085   7,850,700  7,401,702  

 ══════ ══════ ═══════ 

   

 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو 03

 

 833مليون دوالر أمريكي. ضمن هذا البرنامج , قام البنك بإصدار أولي بقيمة  033, قام البنك بتأسيس مذكرة متوسطة األجل بقيمة تصل إلى  7314في عام 

. كل من اإلصدارات يتم استحقاقها بحلول أكتوبر 7310مليون دوالر أمريكي في يوليو  133, وإصدار سندات بقيمة  7314دوالر أمريكي في أكتوبر مليون 

 MTMار مبلغ قيمة بعد األخذ في االعتب EMTNالقانون اإلنجليزي. يتم تحديد القيمة الدفترية للـ  ينظمها. يتم سرد السندات في البورصة االيرلندية و 7317

 (.70أنظر إيضاح لتحوط القيمة العادلة )

 

 

 

 االلتزامات األخرى 00

 03/36/8302 03/30/7312 01/17/7312 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 48,733 47,072 53,854 فوائد مستحقة الدفع واخرى 

 7,724 0,538 0,731 (  70 حالقيمة العادلة السالبة للمشتقات )اإليضا

 78,120 77,087 81,800 (5إلتزامات أوراق القبول )اإليضاح 

 ────── ────── ────── 

 

 

 

 

 

 

20,014 57,471      20,042 
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)غير   إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 المدققة(

8302 يونيو 03للفترة المنتهية في   

 

 

 الضرائب        08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8302/36/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

7312/30/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

7312/17/01 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    بيان الدخل 

 2,540 8,757 4,050 السنة الحالية

 (035) (1,107)   - تعديالت الضريبة المؤجلة

 ─────── ───────   ──────   

 4,050       4,173    2,708 

    

 البنك ملزم بمصروفات ضريبية للدخل حسب النسب التالية:

 

       الخاضع للضريبةمن الدخل  %18  سلطنة عمان:

 من الدخل الخاضع للضريبة  %73 دولة اإلمارات العربية المتحدة:

 من  الدخل الخاضع للضريبة %73   مصر:

 

ل حسب الربح المحاسبي و مصروف ضريبة الدخل للسنةأدناه شرح للتسويات بين ضريبية الدخ  

 

 

 

 03/36/8302 03/30/7312 01/17/7312 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    

 81,701  03,122 87,118 الربح المحاسبي                                                      

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

  2,057  4,872  4,466 الضريبة حسب النسبة المقررة في عمان

  288 (10)  25 مصروفات غير قابلة للخصم

 (1,847) (514) (732) إيرادات معفاة

  745   1,858  103 أخرى 

 ─────── ─────── ─────── 

 4,050 8,757  2,540  

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 .7311ديسمبر  01الضريبية للبنك بسلطنة عمان كما في السنة المنتهية في تم تقييم االلتزامات 

 

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

 .7314ديسمبر  01تفاق عليه مع السلطات الضريبية حتى الضريبية  المعنية. إن التزام البنك بشأن فرعه في أبو ظبي قد تم اال

 

 

 03/36/8302 03/30/7312 01/17/7312 

 ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    االلتزامات الضريبية 

    السنة / الفترة  الحالية 

    ضريبة  الدخل وضرائب أخرى

  2,540  8,757  4,050 السنة / الفترة السابقة 

 (72)  1,177  8,324 ضريبة  الدخل وضرائب أخرى

 ────── ────── ─────── 

 6,401 0,411  2,510  

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

8302 يونيو 03للفترة المنتهية في   

 )يتبع(  الضرائب        08

 

 لتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بهااألصول وإل

 

   

 03/36/8302 03/30/7312 01/17/7312 

 ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة منسوبة للتالي:

 1,453  7,304  0,423 مخصصات فروقات التوقيت 

 25  81  04 إستثمارات متوفرة للبيع 

 ────── ────── ─────── 

 0,474 7,358  1,885 

 ══════ ═══════   ═══════ 

 

(%81-7312) %81الضريبة المؤجلة يتم إحتسابها بواقع   

 

إيداعات خاصة        ثانوية     00 

 

 

01 /17/7312 03/30/7312 03/36/8302  

  ألف لاير    ألف لاير           ألف لاير   

    

 في يناير 85,333 47,133 47,133

 إيداعات مستلمة خالل السنة - - (74,133)

────── ────── ──────  

78,333        47,133 85,333  

═══════ ═══════    ═══════  

 

مليون  002رأسمالية قدرها  فوائد به أعاله لديون الثانويةأ,  7312ديسمبر  01البنك المركزي العماني , كما في  منالصادر  1337 بي ام وفقًا للمعيار

.5731لاير عماني , وسيتم إطفاء هذه الديون بالكامل بحلول نهاية عام   

 

 الغير قابلة للتوزيعاإلحتياطات األخرى   04

 
إحتياطي  

اإلستثمارات 
 المتوفرة للبيع 

إحتياطي إعادة 
 التقييم 

إحتياطي القرض 
 الثانوي 

 المجموع

 ف ر عأل ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع  

  80,427  80,633  4,025 (8,476) 7315يناير  1في 

تأثير اعتماد المعياار الادولي للتقاارير المالياة 
7 

(13)  - - (13)  

إعاااادة فاااتح الرصااايد تحااات المعياااار الااادولي 
 80,407 80,633 4,025 (8,566) 7للتقارير المالية 

صافي الحركة على القيمة العادلة من خالل 

 (8,808)     -     -  (8,808) ل الشامل األخرىاستثمارات الدخ

التأثير الضريبي لصافي نتائج اإلستثمارات 

على القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 (64) - -  (64) اآلخر
 ────── ────── ────── ────── 

 80,040 80,633 4,025 (4,248)  8302يونيو  03في 
 ────── ────── ────── ────── 
 40,710 43,233 4,058 (1,527)  7312 يونيو 03ي ف

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

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

(.  10 فترة الخمس سنوات التالية )إيضاحالخاصة التي تستحق خالل  يمثل إحتياطي القرض الثانوي تحويل سنوي مقابل اإليداعات الثانوية (7)

 اإلحتياطي متوفر إلعادة تحويله إلى األرباح المحتجزة عند إستحقاق اإليداع الخاص.  

الحسابات  ترقية يمثل احتياطي الديون المعاد هيكلته مخصصات إلعادة الحساب المعاد هيكلته وغير متاح لرأس المال النظامي والتوزيع حتى تتم (0)

 .ذات الصلة وفقا للتعليمات التنظيمية
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 

 سندات دائمة 0المستوى     05

 

 دوالر أمريكي. 033,333,333والبالغة ( 1لتداول االوراق )سندات المستوى  1سندات دائمة  7318ي ف أصدر البنك             

 

تشكل التزامات مباشرة وغير مشروطة, وغير مضمونة تابعاة للبناك وياتم تصانيفها ضامن حقاوق الملكياة وفقاا لمعياار المحاسابة  1سندات المستوى 

 تصنيف.  -: األدوات المالية 07الدولي رقم 

 

 7373نوفمبر  15. يوجد من قبل البنك في تقديرها موعد استرداد على 1ندات الدائمة من المستوى يوجد موعد استحقاق ثابت أو نهائي للس ال               

 د ذلك لموافقة مسبقة من السلطة التنظيمية.ن)"تاريخ الدعوة األولى"( أو في أي تاريخ دفع الفائدة و يخضع ع

 

موع وهو عبارة عن ج ٪20528ول بمعدل سنوي ثابت قدره التسجيل االتحمل الفائدة على القيمة االسمية لها من تاريخ  1السندات من المستوى 

وف س. إسدارها. سيتم إعادة تعيين معدل المبادلة المتوسطة في نهاية كل خمس سنواتنوات وهامس ائتمان كان سائدا وقت س 8عدل بممعدل مبادلة 

من حقوق المساهمين. الفائدة هي غير تراكمية وتدفع وفقا لتقدير يتم دفع الفائدة على أساس نصف سنوي في المتأخرات وتعامل على أنها خصم 

 البنك.

 

 (.BM 0004وانضمة البنك المركزي العماني ) 0من البنك وتتوافق مع بازل  1وتشكل هذه األوراق جزء من رأس المال الفئة 

 

 

 االلتزامات االحتمالية الطارئة 06

    

 03/36/8302 03/30/7312 01/17/7312 

 ألف لاير  ألف لاير  لاير  ألف 

    

 004,773 432,031  050,582 ضمانات

 57,152 50,423  030,647  اعتمادات مستندية

 107,572 07,004 073,073 التزام غير مسحوب على تقديم

 ────── ────── ────── 

 645,061 800,438 037,704 

 ══════ ══════ ══════ 

 

ملياون لاير 3.77  -7312ديسامبر  01ملياون لاير عمااني/  3.17  - 7312 يونياو 03ملياون لاير عمااني )  108  ياة الطارئاة مبلاغتشمل االلتزاماات االحتمال

 عماني( تتعلق بقروض متعثرة. 

 

إلاى المساتفيد خاالل الفتارة  ملياون لاير عمااني 4,7, دفاع مناه ملياون لاير عمااني  14,0)المبلغ األصلي مليون لاير عماني   7,4وتشمل الضمانات مبلغا قدره 

ثاق مان اساترداد ابريل( نحو ضمانات األداء والدفع المسبق التي احتج بها المستفيد. والبنك , اساتنادا إلاى مشاورة قانونياه مساتقله تام الحصاول عليهاا , وا 7315

 المبلغ المستحق الدفع للمستفيد من عمالئه وشرع في اتخاذ اجراء قانوني ضد هذا الزبون.

 

 

 إيرادات الفوائد   01

 

:  – 7312 يونيو 03) 8302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستة لفترة  %8000إجمالي بلغ إن األصول التي تحسب لها فوائد قد اكتسبت فائدة بمعدل 

 (. %8073 -7312ديسمبر  01 -  8015%

 

 مصروفات الفوائد    02

 

   7312ديسمبر  01 – %1070    7312 يونيو 03)  %7014 7315يونيو  03ر المنتهية في أشه الستة بلغ متوسط إجمالي تكلفة التمويل لفترة

1078% .)  
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 

 

 إيرادات التشغيل األخرى     07

في  المنتهيةأشهر  6 

03/36/8302 

في  المنتهيةأشهر  0

03/30/7312 

 ألف لاير  ألف لاير  

   

 7,007 8,400 صافي أرباح من عمليات صرف العملة األجنبية

 13,371 7,382 الرسوم والعموالت

 142 037 صافي أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع

 7,117 0,510 اإليرادات من سندات وأخرى 

 1,124 111 إيرادات توزيعات األرباح  

 7,172 8,602 رسوم الخدمات  

 003 525 إيرادات متنوعة  

 ────── ────── 

 07,030 15,240 

 ══════ ══════ 

 التشغيل األخرى  مصروفات 83 

في المنتهيةأشهر  6 

03/36/8302 

في المنتهيةأشهر  0

03/30/7312 
 ألف لاير  ألف لاير  
   

 0,327  8,576  مصروفات التأسيس
 2,750  1,302  صروفات التشغيل والمصروفات اإلداريةم
 ────── ────── 
 7,604 11,388 
 ══════ ══════ 

 

 االصول وااللتزامات بين  فجوةال     80

 

 -وعلى النحو التالي : BM788تزامات بناء على تعميم البنك المركزي العماني رقم االصول وااللتالفجوة بين يتم اعداد 

 

 8302يونيو  03

 

 عدم التطابق االسهم والصناديق وااللتزامات الثانوية االصول االستحقاق 

 الف لاير الف لاير الف لاير 

    

  073,763   230,732   778,262  شهور  0 – 3

 (575,066)   271,266   038,133  اشهر 17 – 0

 (032,400)   150,206   645,430  سنوات 8 – 1

  508,607   775,877   0,531,702  سنوات  8اكثر من 

    - 0,442,737 0,442,737 المجموع

    

  7312 يونيو 03

 
   

 عدم التطابق االسهم والصناديق وااللتزامات الثانوية االصول   االستحقاق

 الف لاير الف لاير الف لاير 

    

  003,075   227,873   1,130,755  شهور  0 – 3

 (080,050)   700,285   753,027  اشهر 17 – 0

 (185,508)   520,018   214,283  سنوات 8 – 1

  451,880   1,378,023   1,832,770  سنوات  8اكثر من 

    -   0,038,000   0,038,000  المجموع
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 

 )يتبع( االصول وااللتزامات الفجوة بين      80

 

 7312ديسمبر  01

 

 عدم التطابق االسهم والصناديق وااللتزامات الثانوية االصول   االستحقاق 

 الف لاير الف لاير الف لاير 

    

  25,072   584,385   707,488  شهور  0 – 3

 (408,085)   257,771   042,000  اشهر 17 – 0

 (107,708)   572,800   008,031  سنوات 8 – 1

  817,170   1,338,202   1,874,700  سنوات  8اكثر من 

    -   0,423,087   0,423,087  المجموع

    

 

 طراف ذات العالقة ألالمعامالت مع ا 88

 

 معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة 

ف تجارية إعتيادية مع بعض المدراء التنفيذيين أو المساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي لهم فيها يقوم البنك بإجراء معامالت في ظل ظرو

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

 
 8302/36/03 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
01/17/7312  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  
مساهم  

 رئيسي
 المجموع  أخرى مساهم رئيسي المجموع  أخرى 

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

 105,072 105,072 - 002,144 002,144 - القروض والسلفيات
 41,725 05,845 7,203 13,267 02,551 08,008 ودائع العمالء

 7,251 7,078 180 7,146 7,685 080 المستحق من البنوك
 472 - 472 400 - 400 المستحق للبنوك

 12,833 0,333 14,833 01,533 0,333 04,533 إيداعات خاصة ثانوية
 11,577 5,208 0,382  00,068   2,237   8,550  خطابات مستندية, ضمانات وأوراق قبول

 تسهيالت إئتمانية متجددة حسب الطلب
 

11,333   -     11,333  22,333  -     22,333  
    -     -  -  -     -   -  ضمانات ضد المخاطر مستلمة

  1,751     -  1,751  0,720     -   0,720  استثمارات

 

 

 

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

 
 8302/36/03 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

7312/30/03 
 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 
       

  1,703   1,785   7   4,065   4,047   06  إيرادات الفوائد

  73   12   20   048   67   10  إيرادات العمولة 

       

 508 718 083  0,014   472   216  مصروفات الفوائد 

 170 170 -  881   881     -  مصروفات أخرى 
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 8302يونيو  03للفترة المنتهية في 
 

 )يتبع(قة المعامالت مع األطراف ذات العال 88

 تفاصيل مزايا اإلدارة العليا هي كالتالي:

 
     

األشهر  الستة 

 المنتهية    

األشهر  الستة 

 المنتهية    

  

رواتب ومزايا قصيرة األجل 

 أخرى
03/36/8302 

  ألف لاير عماني

 03/30/7312 

 ألف لاير عماني

  

      

   1,007   0,537  ثابته -

   1,000   0,048  غير ثابته -

 8,250  7,708   

      

 المساهمون    80

 

أو أكثر من أسهم البنك, سواء بأسمائهم, أو عن طريق حسابات من ينوب عنهم,  %13قائمة بمساهمي البنك الذين يملكون نسبة  7315يونيو  03حتى تاريخ 

 :كما يلي  وعدد األسهم التي يملكونها

 نسبة التملك % عدد االسهم )ألف( 

ك التجاري القطريالبن  561,450 043733 

 043143 807,104 مجموعة سهيل بهوان القابضة ش.م.م.

 003873 020,574 صندوق تقاعد الخدمه المدنيه

 

 .تاريخ التقرير حتىيتم احتساب نسبة المساهمة على أساس إجمالي أسهم البنك 

 

 التحليل القطاعي   84

 

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

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

ع والتجارة يقوم قسم الخدمات المصرفية للشركات بتوفير مجموعة متنوعة من النتجات والخدمات للعمالء من الشركات التي تشمل القروض وقبول الودائ -

 النالية والعمالت االجنبية .

لثروات وعمالء يقوم قسم االستثمار بتقديم النتجات االستثمارية مثل ادارة االصول واالستشارات وخدمات الزساطة للعمالء من االفراد وكذلك من أصحاب ا -

 المؤسسات ,

 لتناسب المنتجات من كاملة مجموعة توفر والمتوسطة الصغيرة والشركات وعمالء الشركات يغطي التجارية المصرفية األعمال -

 تقدم التي اإلسالمية المصرفية والخدمات ومصر المتحدة العربية اإلمارات لدولة الدولية العمليات أيضا وتشمل .أعمالهم احتياجات

 .اإلسالمية الشريعة لمبادئ وفقا منتجات

 

 بتخصيص تقوم ألموال مستودع بمثابة وهي .البنك داخل األموال سيولة إدارةو موازنة عن مسؤولة ”التمويل“ مركز - التمويل مركز -

 والصكوك الخصوم/األصول وإدارة المالية األوراق في البنك استثمارات أيضا اإلدارة وتتولى .األداء إدارة ألغراض األعمال وحدات لمختلف تسعيرات

 .النقدية

تي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم االداء. يتم تقييم أداء القطاع تقوم االدارة بحساب نتائج التشغيل للقطاعات ال

التكاليف التي تتكبدها على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية التي في بعض النواحي تقاس بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية. 

 جموعة وال تخصص لقطاعات التشغيل.المركزية يتم إدارتها على أساس مالمهام 

 -التحليل القطاعي حسب التالي :

 

االشهرالمنتهية 6

03/36/8302 

 

تجارة التجزئة 

 المصرفية

الخدمات المصرفية 

 للشركات
 المجموع التمويل المركزي قسم التجاري

      

 الف لاير الف لاير الف لاير الف لاير الف لاير 

      

  60,552   5,526   2,001   88,220   86,718  ايرادات التشغيل

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

صافي االرباح 

 )الخسارة(
 2,285   06,460   (03,378)  03,880   85,407  

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

  0,442,737   570,470    432,353   0,061,108  0,820,654 مجموع االصول

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

 8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 

 )يتبع( التحليل القطاعي   84

 

االشهرالمنتهية 0

03/30/7312 

 

تجارة التجزئة 

 المصرفية

خدمات المصرفية ال

 للشركات
 المجموع التمويل المركزي قسم التجاري

      

 الف لاير الف لاير الف لاير الف لاير الف لاير 

      

 08,085 8,407 13,748 71,210 72,803 ايرادات التشغيل

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

صافي االرباح 

 )الخسارة(
5,787 12,477 (7,131) 1,232 70,382 

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

 0,038,000    030,400 873,880 1,708,580 1,748,201 مجموع االصول

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

 

 لجغرافية التالية:ألغراض اإلدارة يقوم البنك بإعداد تقاريره عن التحليل القطاعي الرئيسي لعملياته طبقاً للمواقع ا

1) 

7 ) 

0) 

 سلطنة عمان            

 دولة اإلمارات العربية المتحدة       

 جمهورية مصر العربية   

 

 يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعات أعاله وفقاً ألسعار السوق التقديرية على أساس تجاري ضمن سياق األعمال العادية للبنك. 

 

  :المعلومات القطاعية كما يلي

 

 8302يونيو  03للسنة المنتهية في 

 

 

دولة اإلمارات العربية  سلطنة عمان  

 المتحدة 

جمهورية مصر 

 العربية 

 المجموع 

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

     إيرادات القطاع

إيرادات الفوائد و ايرادات من التمويل صافي 

  44,455   885   0,408             48,202  و حسابات االستثمار االسالمي

  07,030   0   500   02,567  إيرادات التشغيل االخرى

  60,552   886   0,745   60,021  االيرادات المجموع

 (03,803)  (007)  (0,707)  (82,018)  مصروفات التشغيل  أخرى

  00,042   031   86   00,805  ربح من التشغيل

 (1,787)     (4) (6,751)   (762)  والضرائب سائرصافي مخصص الخ

  85,407   030  (6,700)   08,841  ربح القطاع للسنة

     

     المعلومات األخرى

 أصول القطاع
 

0,080,770   036,256   83,363   0,442,737  

  0,600   8   70   0,506  مصروفات رأس مال القطاع
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  البيانات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حول 

 )غير المدققة

 8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 

 )يتبع( التحليل القطاعي   84

 

     

    7312 يونيو 03للسنة المنتهية في  

                  

دولة اإلمارات العربية  سلطنة عمان  

 المتحدة 

جمهورية مصر 

 العربية 

 المجموع 

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

     إيرادات القطاع

إيرادات الفوائد و ايرادات من التمويل صافي 

 و حسابات االستثمار االسالمي

 

40,132 

 

0,001 

 

122 

 

40,718 

 إيرادات التشغيل االخرى
 

12,200 

 

700 

 

11 

 

15,240 

 08,085 155 4,872 03,520 االيرادات المجموع

 (03,455) (113) (7,154) (75,174) التشغيل  أخرى مصروفات

 08,123 25 7,410 07,027 ربح من التشغيل

 (7,110) 21 (4,400) (4,271) صافي مخصص الخسائر والضرائب

 70,382 147 (7,383) 72,785 ربح القطاع للسنة

     

     المعلومات األخرى

 0,038,000 17,578 738,400 0,053,047 أصول القطاع

 17,251 - 104 17,012 مصروفات رأس مال القطاع

 

     

 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية85    

 
أسعار السوق المدرجة أو عروض أسعار المتعاملين. يتم تقييم األسهم األخرى غير  االسواق النشطة علىالمالية المتداولة في  لالدواتتستند القيم العادلة 

 .ی المعلومات المقدمة من مديري الصناديق والمعلومات المالية المستثمر فيها وأسعار الشراء الحاليةالمسعرة بناء عل
 

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

 النشطة لألصول أو اإللتزامات المشابهة؛: األسعار )غير المعدلة( المدرجة في األسواق  1المستوى 
 

الذي يتم رصده  سواء بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو غير مباشر )أي مشتقة من  1بخالف االسعار المدرجة في المستوى : تقنيات أخرى  7المستوى 
ات مماثلة؛ األسعار المعلنة لألدوات مماثلة أو مشابهة في وتشمل هذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدو.األسعار(

 يانات السوق. األسواق التي تعتبر أقل من نشطة؛ أو أساليب التقييم األخرى التي جميع المدخالت الهامة بشكل مباشر أو غير مباشر يمكن مالحظتها من ب
 

لرصد. وتشمل هذه الفئة جميع الصكوك التي تتضمن تقنية تقييم المدخالت ال تستند إلى المدخالت التي هي غير قابلة ل: التقنيات التي تستخدم  0المستوى 
س األسعار أسابيانات يمكن مالحظتها والمدخالت غير المالحظة يكون لها تأثير كبير على تقييم الصك. وتشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها على 

 كبيرة غير المالحظة أو افتراضات لتعكس االختالفات بين الصكوك. التي تتطلب تعديالتالمدرجة ألدوات مماثلة
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 

 -القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع( : 85

 

 

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

 

 
 المجموع 8المستوى  0المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 8302يونيو  03
    
    
    

    االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
  5,100     -   5,100  أسهم مدرجة

 8,044 8,044    -  رىأسهم غير مدرجة أخ

 1,215 8,044  5,100  المجموع

 
 االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ايرادات شاملة اخرى

   

 82,000    -  82,000 أسهم مدرجة 
 040 040    -  أسهم غير مدرجة أخرى

 82,654  040  82,000 المجموع

    
 06,587 8,425 04,344 8302 يونيو 03 مجموع الموجودات المالية 

 ─────── ─────── ────── 
    

.دبناء على تقييم الطرف المقابل, ومعدالت األمام ونقلت ومنحنيات العائ في المستوى الثاني  وتقدر قيمة األدوات المالية المشتقة  

 
 المجموع 7المستوى  1المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 7312يونيو  03
    
    موجودات الماليةال
    

    إستثمارات متوفرة للبيع
 58,207 - 58,207 سندات التنمية الحكومية

 0,333 - 0,333 الصكوك الحكومية
 883 - 883 قطاع البنوك واالستثمار

 747 - 747 أسهم مدرجة
    

 57,874 - 57,874 المجموع

 
 إستثمارات متاحه للبيع:

   

 03,150 -            03,150 أسهم مدرجة 
 17,710 17,710  -           أسهم غير مدرجة أخرى

 47,077 17,710  03,150 المجموع

    
 101,770 17,710  117,213 7312يونيو  03 مجموع الموجودات المالية 

 ─────── ─────── ────── 
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 )غير المدققة(  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثف

  8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 

 -القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع( : 85

 

 

 
 المجموع 7المستوى  1المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 7312ديسمبر  01
    

    الموجودات المالية
    

    إستثمارات متوفرة للبيع
 88,771 - 88,771 سندات التنمية الحكومية

 883 - 883 أسهم مدرجة

 88,221 - 88,221 المجموع

 
 إستثمارات متاحه للبيع:

   

 0,578 - 0,578 
 78,520 - 78,520 أسهم مدرجة 

 2,257 2,257 - أسهم غير مدرجة أخرى

 02,803 2,257 77,221 المجموع

    

 70,001 2,257 58,847 7312 ديسمبر 01مجموع الموجودات المالية 
    ────── ────── ──────   
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      إيضاحات حول البيانات المالية المكثفة )غير المدققة(

  8302يونيو  03للفترة المنتهية في     

 

 المشتقات المالية   86
 القيمـــة االعتبــارية وفقــا لشــروط االستحقــــق     8302يونيو  03 

أشهر 0خالل  إجمالي القيمة االعتبارية عادلة السالبةالقيمة ال القيمة العادلة الموجبة  شهر 08إلى أشهر  0من    أكثرمن سنة 

 )05 إيضاح(  2)إيضاح( 

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير     ألف لاير                    ألف لاير                   ألف لاير  المشتقات المالية

       

 078,533 - - 078,533 (0,704) - تحوط القيمة العادلة

 62,702 07,573 03,662 77,076 (746) 746 عقود مقايضات أسعار الفائدة

 80,200 06,575 000,321 010,500 (701) 26 عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

 84,872 06,080 000,374 010,500 (12) 0,008 عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

 - 0,163 0,775 5,155 (08) 08 خيارات العملة

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

 037,561 54,366 823,244 644,411 (0,731) 8,016 المجموع

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

       

 

      7312 يونيو 03 

       المشتقات المالية

 177,833 - - 177,833 - 1,020 تحوط القيمة العادلة

 57,024 10,402 7,770 138,202 (7,020) 7,020 عقود مقايضات أسعار الفائدة

 034 72,527 180,270 151,707 (404) 10 عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

 44 75,013 180,018 151,707 (082) 438 عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

 - 0,757 0,424 2,400 (11) 11 خيارات العملة

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

  757,777  20,035  010,535  007,005 (0,538)  4,228 المجموع

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

   

  8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 

 )يتبع(مشتقات المالية ال     86
 

7312 ديسمبر 01        القيمـــة االعتبــارية وفقــا لشــروط االستحقــــق    

 القيمة العادلة الموجبة 

( 5إيضاح  ) 

       القيمة العادلة السالبة

( 11إيضاح  ) 

أشهر 0خالل  إجمالي القيمة االعتبارية شهر 17إلى أشهر  0من    أكثرمن سنة  

اليةالمشتقات الم  ألف لاير ألف لاير  ألف لاير ألف لاير       ألف لاير             ألف لاير 

 

 177,833 - - 177,833 (74) - تحوط القيمة العادلة

 24,757 10,721 0,758 78,705 (1,547) 1,547 عقود مقايضات أسعار الفائدة

 70,407 10,527 128,835 717,547 (177) 835 عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

 70,810 73,213 105,070 717,547 (713) 048 عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

 - 4,014 5,827 10,170 (0) 0 خيارات العملة

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

 7,231 (7,724) 270,077 085,778 80,124 014,403 

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

   

  8302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 

 نسبة تغطية السيوله    81
 

 

 

  

 7312 يونيو 8302 يونيو

إجمالي القيمة غير   

 مرجح )المتوسط

إجمالي القيمة 

المرجحة 

 )المتوسط(

إجمالي القيمة غير 

 لمتوسطمرجح )ا

إجمالي القيمة 

المرجحة 

 )المتوسط(

  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع

       الموجودات السائلة عالية الجودة 

 442,474 - 813,288 - (HQLAمجموع األصول السائلة عالية الجودة  ) 

 التدفقات النقدية الخارجة 
 

 
   

  
 

 
  

 01,388 071,377  87,553  573,770 ودائع مستقرة 

 11,280 112,801  08,044  080,444 الودائع األقل استقرارا 

  108,401  40,674  205,080 47,511 

 

 الودائع التشغيلية )جميع األطراف المقابلة(

 والودائع في شبكات البنوك التعاونية
704,772  056,787  1,332,827 050,170 

     التمويل المضمون للشركات 

افية, منها :متطلبات إض       

 0,027 00,258  8,264  82,607 االئتمان والسيولة 

 78,087 408,140  07,475  505,481 التزامات التمويل الطارئة األخرى 

 484,244  443,728  اجمالي التدفقات النقدية 

     التدفقات النقدية 

      

املالتدفقات من التعرض االضطالع على نحو ك   013,135  841,045  025,342 787,003 

 
 74,304 74,304  08,822  08,822 تدفقات نقدية أخرى

 750,074 437,351  857,400  028,770 التدفقات النقدية اإلجمالية 

      

 HQLA المجموع      
442,474  

 813,288 

  مجموع صافي التدفقات النقدية الخارجة 
020,547  

 121,083 

ولة )3(نسبة تغطية السي    
841334  

 775035 


