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 بيان الدخل المرحلي المكثف )غير المدقق(

 9302يونيو  03 للفترة المنتهية في

 المنتهية فيستة أشهر ال اشهر المنتهية في الستة                                                                        

  يونيو 03  نيويو 03  

 02/1 9305 02/1 9305 إيضاح 

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير   

  23/,36   43,593   /13,32   50,335  1/ إيرادات الفوائد

 (/3,33/)  (05,053)  (6//,07) (06,040)  6/ مصروفات الفوائد

  00,314   99,413   48,363   44,661   صافي إيرادات الفوائد

      

  433,/   0,156   0,607   0,411   ايرادات من أنشطة التمويل واالستثمار االسالمية

 (621)  (265)  (882,/)  (0,515)   الربحناقص :حصة أصحاب ودائع االستثمار المطلق من 

  806   505   87/,/   0,639   صافي ايرادات التمويل االسالمي وانشطة االستثمار

      

صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من األنشطه 

 االستثمارية والتمويل األسالمي
 46,962 41,330 90,955 03,020 

      

 6,034 5,190   8,228/ 05,312 7/ إيرادات التشغيل األخرى

 438,/3 09,300 83,336 64,045  إيرادات التشغيل

 

 مصروفات التشغيل

 
    

 (7,302)  (5,145)  (6,340/) (05,459)   تكاليف الموظفين

 (4,126)  (4,109)  (7,834)  (2,550)  02 مصروفات التشغيل األخرى

 (208,/)  (0,005)  (0,034)  (9,945)  1 االستهالك 

 (3,234/)  (04,609)  (32,0/2) (03,945)   مجموع مصروفات التشغيل

      

الربح من العمليات قبل المخصصات واإلستردادات 

 والضرائب 

 04,033 33,346 01,022 /8,360 

      

 (/3,13)  (0,543)  (1,726)  (5,921)  3 قروض العمالء –مصاريف خسائر اإلئتمان 

  /88   442   /0/,/   0,209   المبالغ  المستردة 1 المفرج عنها من مخصص خسائر اإلئتمان

القروض والسلف المبالغ  المستردة 1 المفرج عنها من 

 المشطوبة

 

 9,046   3,0//   511   /,812  

    -  (01)     -  (03)   األخرى

 (422,/) (9,950) (3,318) (4,942)  صافي مجموع مخصص الخسائر  

      

 4,760/   05,045 07,110 92,550  األرباح قبل الضرائب

      

 (36/,0) (9,094) (4,333) (4,513) 0/ الضريبة

 0,604/ 09,594 03,4/7 95,950  صافي ربح الفترة

       مصروفات الشاملة االخرى

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحًقا في الربح أو 

 الخسارة

 

    

إعادة التقييم على أدوات حقوق الملكية  مكاسب 1 )خسائر(

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

 (9,625) (/,734) (251) (773) 

      البنود التي سيتم إعادة تصنيفها الحًقا في الربح أو الخسارة

    (36/) 993 (036)  950  أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

األثر الضريبي للنتائج الصافية على االستثمارات المالية ل 

FVOCI / AFS 

 

 (009) (84) (009) - 

 (/3/,/) (512) (0,018) (9,591)  الشاملة االخرى مصروفات

 873,// 00,245 43/,03 99,154  الشاملة االخرىمجموع االيرادات 

  العائد السنوي للسهم

 العائد االساسي والمخفض الرباح المساهمين للسنة  
 31300 212/3 31335 21223 
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 يونيو 03المنتهية في ستة أشهر  ة(بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة )غير المدقق

  9302يونيو  03للفترة المنتهية في 
  

 إيضاح
9302 02/6 

 ألف لاير  ألف لاير   
    األنشطة التشغيلية

 07,110 92,550  الضريبة للفترة الربح قبل
    التعديالت للبنود التالية : 

 0,034 9,945 1 اإلستهالك
 1,726 5,921  )صافي( مخصص خسائر اإلئتمان 
 - 03  قروض البنك – )صافي( مخصص خسائر اإلئتمان

 (27/) (99)  ارباح بيع االستثمارات 
 - (1)  ارباح بيع االصول 

 (4,332) (0,055)  إيرادات اإلستثمارات  

 33,433 02,906  أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيليه 

    
 73/,3 (0,225)  أسواق المال  المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في

 (40,316) 00,159  المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  
 (/44,30) (00,010)  القروض والسلفيات إلى العمالء

 (/1,18) 4,355  األصول األخرى 
 08,236 06,650  ودائع العمالء

 61/,8 (0,930)  اإللتزامات األخرى

 (183,/0) 11,409  العمليات   فيمن 1النقدية المستخدمة 
 (3,142) (0,233)  الضرائب المدفوعه

 (01,323) 15,509  االنشطة التشغيلية يف/ منصافي النقدية المستخدمة 

    
    األنشطة اإلستثمارية 

 (6,044) (43,050)  شراء استثمارات 
 27/ -  ل من بيع استثمارات المتحص

 (8/0,/) (0,569) 1 شراء الممتلكات والمعدات
 3/ 92  المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات

  4 7 
 3,313 -  تحويل العملة األجنبية للمباني والمعدات والضريبة فروقات

 111 0,055 7/ األرباح رادات توزيعاتإي

 (3,313) (43,554)  صافي النقدية المستخدمة في االنشطة اإلستثمارية

    

    
    األنشطة التمويلية

 (03,006) (96,305)  توزيعات األرباح المدفوعة
 - (01,333)  ديون ثانوية  من  المتحصل

 (4,346) (4,545)  السندات الدائمة /الفوائد المستحقة من المستوى 

 (01,118) (41,560)  صافي النقدية المستخدمة في  األنشطة التمويلية

    
 (82,838) (09,635)             من النقد و ما في حكم النقد  النقصان

 428,383 955,456  النقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة

 343,721 949,550  النقد و ما في حكم النقد  في نهاية الفترة

    

    الممثلة في:

 3/1,413 904,960 3 نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية

 32,081/ 096,064  )شهرا 3مستحق خالل ( مستحق من البنوك

 (633,/2/) (001,144)  )شهرا 3مستحق خالل (مستحق إلى البنوك 

  949,550 343,721 

    

 يونيو 32مليون لاير عماني ) 61العماني بمبلغ ألرصدة النقدية واألرصدة لدى المصرف المركزي الحد األدنى اللحتياطي النقدي لدى البنك المركزي  تتضمن

 ن لاير عماني(.مليو 11: 02/6
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حقوق المساهمين المرحلي المكثف  بيان التغيرات في  
 )غير المدقق(  9302يونيو  03فترة المنتهية في لل
 
 
 

 )ألف لاير عماني(

 
 

 رأس
 المال

 

 عالوة
 إصدار أسهم

 

احتياطي 
 قانوني

 

احتياطيات 
أخرى غير قابلة 

 للتوزيع
 

 توزيعات 
 مُقترحة

 

 توزيعات أسهم
 منحة مُقترحة 

 

 أرباح
 محتجزة

 0المستوى  المجموع
 دائمةسندات 

 المجموع

  506,423  005,533  493,223  091,016    -   96,305  06,540  54,025  04,465  069,525 02/7يناير  /الرصيد في 
  99,154     -   99,154   95,950    -     -  (9,591)     -     -     -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

 (96,305)     -  (96,305)     -     -  (96,305)     -     -     -     -  توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة
 (4,545)     -  (4,545)  (4,545)     -     -     -     -     -     -  السندات الدائمة /دفع الطبقة 

    -     -     -   01,333    -     -  (01,333)     -     -     -  محول الى ارباح محتجزة  

  595,650  005,533  400,050  064,232    -     -  (9,256)  54,025  04,465  069,525 02/7يونيو  32 الرصيد كما في

           

  348,037   3,322//   432,137   33,383/   1,143   03,006   03,467   8/1,/3   34,483   34,630/  02/6يناير  /الرصيد في 

 (03,134)     -  (03,134)  (03,864)     -     -  (12)     -     -     -  7أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية 

ه بموجب الرصيد االفتتاحي المعاد بيان
  300,323   3,322//   421,223   /86,///   1,143   03,006   03,4/7   8/1,/3   34,483   34,630/  7المعيار الدولي للتقارير المالية 

  43/,03     -   43/,03   03,4/7     -     -  (0,018)     -     -     -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

 (4,346)     -  (4,346)  (4,346)     -     -     -     -     -     -  السندات الدائمة /دفع الطبقة 

    -     -     -     -  (1,143)     -     -     -     -   1,143  اصدار اسهم

 (03,006)     -  (03,006)     -     -  (03,006)     -     -     -     -  توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة

  3/1,610   3,322//   420,310   30,330/     -     -   43/,/0   8/1,/3   34,483   80,373/  02/6 يونيو 32الرصيد كما في 

 

 

  3/1,610   3,322//   420,310   30,330/     -     -   43/,/0   8/1,/3   34,483   80,373/  02/6 يوليو /الرصيد في 

  61/,03     -   61/,03   67/,03     -     -  (0)     -     -     -  مجموع اإليرادات الشاملة للسنة:

 (4,346)     -  (4,346)  (4,346)     -     -     -     -     -     -  السندات الدائمة /دفع الطبقة 

على ضريبة الخصم من المنبع تراكم 
 (/0,20)     -  (/0,20)  (/0,20)     -     -     -     -     -     -  بطة الدائمةالرا /الدرجة 

    -     -     -   6,222     -     -  (6,222)     -     -     -  محول الى ارباح محتجزة  

    -     -     -  (3,422)     -     -   3,422     -     -     -  محول الى احتياطي ديون ثانوية  

    -     -     -  (/0,36)     -     -     -   /0,36     -     -  محول الى االحتياطي القانوني

    -     -     -  (08,2/3)     -   08,2/3     -     -     -     -  توزيعات نقدية مقترحة

  338,472  3,322//   402,772  18/,01/    -   08,2/3  /8,34/  76/,34  34,483  80,373/ 02/6ديسمبر  /3الرصيد في 

 

لى االحتياطي القانوني وإحتياطي تتم التحويالت إ*  األموال الثانوية على أساس سنوي  
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 مدققة()غير   فةحول البيانات المالية المرحلية المكث إيضاحات

  9302يونيو  03في كما في 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية    0

 

كشركة مساهمة ويعمل في الخدمات المصرفية  713/"البنك"( في سلطنة عمان في عام أسس بنك عمان الوطني ش.م.ع.ع )"البنك الوطني العماني" ,  

الخارجية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر. في سلطنة سالمية داخل سلطنة عمان والفرووع لألفراد والجملة واالستثمار والخدمات المصرفية اإل

المركزي العماني وهو مشمول بخطة تأمين الودائع الخاصة به , في حين تعمل الفروع في دولة  بنكعمان , يعمل البنك بموجب ترخيص بنكي صادر عن ال

يقع المقر الرئيسي للبنك في العذيبة , وعنوانه المسجل  .اإلمارات العربية المتحدة ومصر بموجب تراخيص مصرفية تجارية تمنحها البنوك المركزية المعنية

لدى البنك قائمة أساسية في سوق مسقط لألوراق المالية يتم سرد سنداتها  ., مسقط , سلطنة عمان 0//رمز البريدي , روي , ال /13للبنك هو ص.ب 

 في البورصة األيرلندية. /-وأدوات رأس المال أ

 .)موظف 383,/ -02/6ديسمبر  /3وموظف  //3,/  – 02/6 يونيو 32 ( 02/7يونيو  32موظف كما في  384,/يعمل لدى البنك  

 

  

 السياسات المحاسبية الهامة    9

   

, والمتعلق بالتقارير المالية المرحلية. تتفق السياسات المحاسبية التي 34لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المكثفة للبنك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

. باإلضافة إلى .02/6ديسمبر  /3مع تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في  استخدمت في إعداد البيانات المالية المرحلية

 .02/7ديسمبر  /3ال تشير بالضرورة إلى النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  02/7يونيو  32المنتهية في ستة أشهر الذلك , فإن نتائج فترة 

 الدولية للتقارير المالية.ال تحتوي البيانات المالية الموجزة على جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة إلعداد البيانات المالية الكاملة وفقًا للمعايير  

العملة الوظيفية للبنك هي الريال ضح. ومهو ما ء باستثنا,  مع تقريبها إلى أقرب ألف صحيح, لعُماني ل اياربالزة جولمالية وألالمالية ا البياناتداد عم إت

 العماني.

, وتعديلها لتشمل إعادة تقييم األراضي والمباني الخاصة بالملكية الحرة وقياس  يتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية 

لة األخرى بالقيمة األدوات المالية المشتقة واألسهم واالستثمارات القابلة لالستهالك , إما من خالل حساب األرباح والخسائر أو من خالل اإليرادات الشام

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

  9302يونيو  03كما في 

 

 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية    0

 

 0313619302 32128102/6 3/1/0102/6 

       ألف لاير        ألف لاير         ألف لاير  

    

  31,237  33,013  42,464 النقدية

  73/,0  74/  060  اذون الخزانة لدى البنك المركزية
 - -  01,502  شهادات إيداع لدى البنوك المركزية

  033,303  080,228 066,501    األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية

 ─────── ─────── ──────── 

  3/4,333  3/1,413           904,960 النقد وما في حكم النقد

 322  322   533                 رأس المال لدى البنك المركزي العماني وديعة

 ───────  ─────── ──────── 
  3/3,233 3/1,713 904,160 النقد واالرصدة لدى البنوك المركزية

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

لاير ُعماني  3221222 أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني بمبلغ  02/7يونيو  32يتضمن النقد وأرصدة لدى البنك المركزي كما في  (/)

 لاير عماني( كوديعة رأسمالية. ال يمكن سحبها دون موافقة البنك المركزي العماني.  3221222 – 02/6 يونيو 32)

مليون لاير عماني  15يبلغ  02/7يونيو  32الحد األدنى لإلحتياطي النقدي الذي ينبغي اإلحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني كما في  (0)

 (.مليون لاير عماني 11: 02/6 يونيو 32)

  خسائر اإلئتمان المتوقعة على النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية ليست جوهرية وبالتالي لم يقم البنك بإجراء أية تعديالت  (3)

 

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

 0313619302 32128102/6 3/1/0102/6 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 3,272/ 02,172  09,666  القروض والسلفيات للبنوك 

 334,/3 76,044  22,142  إيداعات لدى البنوك 

 33,6/7 24/,31  43,529  أرصده تحت الطلب 

 ————  ————   —————  

 76,443 36/,38/  050,331  المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  

 (317) (/48) (056) مخصص خسائر القروض ناقصا:

 ————  ————  ————  

    

 76,284 33,811/ 059,690 صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

 ═══════ ═══════ ══════ 

    

 المنتهيةأشهر  6 

0313619302 

 المنتهيةأشهر  8

32128102/6 

 االشهر المنتهية 0/

3/1/0102/6 

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  

    

 74 74 012 الرصيد في بداية الفترة 1 السنة

 381 381 -  7لتقارير المالية أثر اعتماد المعيار الدولي ل

تم إعادة فتح الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي للتقارير 

 /48 /48 012 7المالية 

 (60) - 1 1المقدم خالل الفترة1السنهاالمفرج عنه

 ─────── ────── ────── 

 317 /48 056 الرصيد في نهاية الفترة 1 السنة

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

 9302يونيو  03كما في 

 

 للعمالء )صافي(القروض والسلفيات   5

 

 0313619302 32128102/6 3/1/0102/6 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 77,104 73,282  25,662  حسابات السحب على المكشوف

 672,/42,/ 310,763,/  0,463,590  القروض الشخصية

 /436,41,/ 336,712,/  0,020,201  قروض أخرى

 ————  ————  ————  

 0,742,263 0,623,2/3  9,250,431  وض والسلفياتإجمالي القر

 (32,316/) (31,4/3/) (005,563)  ناقصاً: بدل خسائر االئتمان

 ————  ————  ————  

 0,627,121 0,881,376  9,504,541  تصافي القروض والسلفيا

 ═══════ ═══════ ══════ 

مليون   36/– 02/6 يونيو 32) 02/7و يوني 32مليون لاير مستحق من أطراف ذات عالقة في  01/  يتضمن إجمالي القروض والسلفيات مبلغ وقدره

 مليون لاير(. 3// -02/6ديسمبر  /3لاير 1 

 

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

 

 مخصص خسائر القروض

 هيةالمنت االشهر 0/

3/1/0102/6 

 المنتهيةأشهر  8

32128102/6 

 المنتهيةأشهر  6

0313619302 

 

  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير 

  في بداية السنة الرصيد  003,015  /8,33//   /8,33// 

 7تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية     -  /3,17/  /3,17/ 

/32,300  /32,300  003,015  

بموجب المعيار الدولي  تم إعادة فتح الرصيد االفتتاحي

 7للتقارير المالية 

 خالل السنة المخصص  05,355  /8/,3/  /01,12 

 مستردة خالل السنةالحاجة إليها1 ال انتفت (0,209) (/0/,/)  (4,304) 

 خالل السنة المشطوب (4,645) (4,741)  (1//,03) 

    فروقات المحول  4            -    (4)

─────── ─────── ───────  

 الرصيد في نهاية السنة   005,563   31,4/3/    30,316/

 ═══════ ═══════  ═══════ 
 

 

 

 

ألف لاير /3,30يشمل خالل الفترة الفوائد التعاقدية المحجوزة بمبلغ   

 

.ألف لاير  /63خالل الفترة استرجاع الفائدة المحجوزة بمبلغ  الحاجة إليها يتضمن االسترداد 1 ا  

 

االستحقاق. تتطلب جميع القروض والسلف دفع الفائدة على أساس فترات زمنية متفق عليها , وبعضها بأسعار ثابتة وغيرها بسعر فائدة يعاد تسعيره قبل 

 ثفد التعاقدية المحتفظ بها واستردادها ضمن صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي في قائمة الدخل الشامل المرحلي المكتظهر الفوائ

 
و مليون   04/ - 02/6 يونيو 32مليون لاير )  051 غ مبلفائدتها مستحقة أو فوائدها محجوزه بلغت بالتي و القروض والسلف  02/7يونيو  32 كما في

 .(مليون   /4/- 02/6ديسمبر  /3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

- /2 - 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  9302يونيو  03في  كما

 

 )يتبع( القروض والسلفيات للعمالء )صافي(  5

 

واألحكام التنظيمية بموجب متطلبات البنك المركزي العماني كما في  2مقارنة أحكام انخفاض القيمة وفقًا لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  510 

 :9302يونيو  03

 :يونيو 32رسوم انخفاض القيمة والمخصص المحتفظ بها في 

 ألرقام بألف لاير عماني

وفق معايير البنك  

 المركزي العماني

وفق معيار التقرير 

  7المالي الدولي 

 

 الفرق

    -   6,025   6,025  خسارة إنخفاض القيمة محملة إلى الربح والخسارة

ظ بها مخصصات مطلوبة وفق معايير البنك المركزي العماني 1 محتف

7وفق معيار التقرير المالي الدولي   

 095,529   041,640  90,664  

    -   0150   0150  إجمالي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

 (3195)   3126   0194  صافي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

 

 :ومعايير البنك المركزي العماني 2رسم الخرائط أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  519

   ألف لاير عماني  

نك تصنيف الب

المركزي 

 العماني

تصنيف 

ير معيار التقر

 المالي الدولي

7  

 إجمالي القيمة

 الدفترية 

مخصص 

البنك 

المركزي 

 العماني

مخصص معيار 

 التقرير المالي

7الدولي   

 الفرق بين البنك

المركزي العماني 

ومعيار التقرير 

7المالي الدولي   

صافي القيمة 

وفق معيار 

 التقرير المالي

  7ي الدول

دة إحتياطي الفائ

وفق البنك 

المركزي 

  العماني

(0) (0) (3) (4) (3) (8(=)6(+)3)-(4)  (1(=)3)-(3)  (6) 

/المرحلة     0,074,304   30,488   /3,703   /6,34/   0,062,377   

0المرحلة  معياري   31/,636   4,000   //,334   (1,/30)  382,464   

3المرحلة        -     -     

    -   9,643,550   00,432   95,912   06,655   9,666,069   مجموع فرعي

/المرحلة        -     -     

0المرحلة  إشارة خاصة   /34,624   /,/08   /3,038   (/4,/32)  //7,346   

3المرحلة        -     -     

    -   002,545  (04,003)   05,956   0,096   004,534   مجموع فرعي

/المرحلة        -     -     

0المرحلة  دون المعيار      -     -     

3المرحلة     /3,8/8   3,633   4,036   (/87)  //,336   034  

  954   00,055  (062)   4,955   0,505   05,606   مجموع فرعي

/المرحلة        -     -     

0المرحلة  مشكوك في      -     -     

3المرحلة  تحصيلها    /4,686   3,710   8,870   (032)  6,/18   472  

  423   5,016  (903)   6,629   5,219   04,565   مجموع فرعي

/المرحلة        -     -     

0المرحلة  خسارة      -     -     

3المرحلة     /0/,782   11,712   61,312   7,01/   34,372   /6,81/  

  05,610   04,523   2,910   51,013   11,213   090,263   مجموع فرعي

بنود أخرى  

 غير مغطاة وفق

 تعميم البنك 

/المرحلة    878,13/    /,702   (/,702)  874,63/   

المركزي 

العماني ب م 

711  

0المرحلة    /42,402    8,46/   (8,46/)  /33,737   

 والتعليمات ذات

 الصلة

3المرحلة       -     -     

    -   595,113  (5,430)   5,430     -   501,010   مجموع فرعي

0المرحلة     9,220,315   09,466   05,545   06,690   9,215,903   -    

9المرحلة  المجموع   641,369   5,045   00,320   (91,140)  600,210   -    

0المرحلة     059,444   51,111   25,093   5,519   54,094   02,405  

  02,405   0,640,095  (9,953)   041,956   095,520   0,123,550  اإلجمالي 



 
  

- // - 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  9302يونيو  03كما في 

  

 )يتبع( القروض والسلفيات للعمالء )صافي(  5

 

 03واألحكام التنظيمية بموجب متطلبات البنك المركزي العماني كما في  2قم مقارنة أحكام انخفاض القيمة وفقًا لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية ر 510

 :9302يونيو 

 

 ألف لاير عماني                                                                                                                                            
ة صنفأصول م

وفق البنك 

المركزي 

 العماني

ة أصول مصنف

ر معيار التقري

 المالي الدولي

7  

إجمالي القيمة 

 الدفترية 

مخصص 

البنك 

المركزي 

 العماني

مخصص معيار 

 التقرير المالي

7الدولي   

 الفرق بين مخصص

البنك المركزي 

العماني ومخصص 

الي معيار التقرير الم

7الدولي   

صافي القيمة 

 الدفترية وفق

معيار التقرير 

  7المالي الدولي 

ة إحتياطي الفائد

وفق البنك 

  المركزي العماني

(0) (0) (3) (4) (3) (8(=)6(+)3)-(4)  (1(=)3)-(3)  (6) 

/المرحلة  مصنفة   11,337   /,22/   362   40/   18,717   

0المرحلة  كمنتظمة   03,200   /,200   8,741   (3,703)  /6,213   

3المرحلة        -     -     

    -   25,354  (5,534)   1,591   9,390   039,550   مجموع فرعي

/المرحلة        -     -     

مصنفة 
 كمتعثرة

0المرحلة       -     -     

3المرحلة     07,334   /2,386   /3,036   433   /8,218   3,/43  

  0,045   06,316   455   00,955   03,565   92,004   مجموع فرعي

/المرحلة     11,552   0,330   553   490   16,212   -    

0المرحلة  المجموع   95,399   0,399   6,241   (5,295)  05,315   -    

3المرحلة     92,004   03,565   00,955   455   06,316   0,045  

  0,045   000,003  (5,342)   93,155   09,520   000,205  اإلجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

- /0 - 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

  9302يونيو  03كما في 

 

 )يتبع( فيات للعمالء )صافي(القروض والسل  5

 

 الحركة في خسائر اإلئتمان المتوقعة 514

 

0المرحلة   9المرحلة   0المرحلة    المجموع 

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع  

     التعرض للمخاطر الخاضع لخسائر اإلئتمان المتوقعة

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -   0,074,30/   328,840   /30,444   0,733,421  

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -   086,707     086,707  

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -   313,336   /42,402    1/3,116  

أصول مالية أخرىمستحق من بنوك والبنوك المركزية و -   /33,221     /33,221  

  0,952,605   641,369   059,444   4,352,090  

2930يناير  0الرصيد اإلفتتاحي كما في       

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -   /4,340   03,686   67,786   /32,316  

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -   37/     37/  

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -   /,430   1,17/    7,003  

مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى -   317     317  

  06,244   00,652   52,265   043,510  

     صافي المحول بين المراحل

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -   /,033   (4,034)  0,777   -    

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -      -    

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -   473   (473)   -    

مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى -      -    

  0,103   (4,192)  9,222   -    

     صافي المحمل للفترة 

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -   (/,641)  4,718   7,776   /3,/01  

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -   04   -     -     04  

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -   (800)  (6/3)  -     (/,431) 

مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى -   1   -     -     1  

  (9,405)  4,060   2,225   00,190  

     المشطوب للفترة

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -   -     -     (4,843)  (4,843) 

  -     -     (4,645)  (4,645) 

      9302يونيو  03الرصيد الختامي كما في 

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء -   /3,732   08,8/2   76,302   /36,682  

أوراق مالية إستثمارية )الديون( -   8/3   -     -     8/3  

إلتزامات قروض وضمانات مالية  -   /,323   8,46/   -     1,168  

مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى -   368   -     -     368  

  06,906   00,320   25,093   041,641  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

- /3 - 

 

 )غير المدققة(  ية المكثفةإيضاحات حول البيانات المالية المرحل

  9302يونيو  03كما في 

 

 اإلستثمارات المتداولة  - 6

القيمة الدفترية  القيمة الدفترية العادلة 

 العادلة

القيمة الدفترية 

 العادلة

 0313619302 32128102/6 3/1/0102/6 

 ألف ر. ع ألف ر. ع ألف ر. ع 

ارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح االستثم-أ

 والخسارة

   

    عمان -االستثمارات المدرجة 

 4,614 06/,3 4,112 قطاع البنوك واالستثمار

 4,112 3,/06 4,614 

    أجنبية -االستثمارات المدرجة 

 420 /33 436 قطاع البنوك واالستثمار

 436 33/ 420 

 االستثمارات غير المدرجة
   

 88/,0 44/,0 9,950 قطاع البنوك واالستثمار

 047 030 915 قطاع الخدمات

 9,595 0,378 0,4/3 

مجموع االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل 

 /1,87 1,613 1,100 الربح والخسارة

  
    

يرادات الستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل اأ-ب

 شاملة اخرى

    

    

عمان -االستثمارات المدرجة      

 0,233 /0,23 0,592 قطاع الصناعة

 7,680/ 02,2/8 01,930 قطاع الخدمات

 02,303 00,281 0/,673 

    

أجنبية - االستثمارات المدرجة     

 3,237 0,803 1,969 قطاع البنوك واالستثمار

 1,969 0,803 3,237 

    االستثمارات غير المدرجة

 073 073 925 قطاع البنوك واالستثمار

 38 38 06 قطاع الخدمات

 000 33/ 33/ 

ل من خالقيمة العادلة مجموع االسثمارات يتم قياسه بال

صك االلسهم  –ايرادات شاملة اخرى    
96,690 03,203 03,063 

    

 أداه الديون يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ايرادات

    شاملة اخرى

عمان -الستثمارات المدرجة ا     

 /3,37                                          /3,83                           0,690 سندات التنمية الحكومية

ل قيمة العادلة من خالمجموع االسثمارات يتم قياسه بال

أداه الديون –ايرادات شاملة اخرى   0,690                  3,83/                                           3,37/ 

    

ل العادلة من خالقيمة مجموع االسثمارات يتم قياسه بال

 ايرادات شاملة اخرى
03,946 06,834 06,818 

    

 

 

 

 

 

    



 
  

- /4 - 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 9302يونيو  03كما في 

 

. االستثمار يتم قياسه بتكلفه االستهالكج     

 عمان –الستثمارات المدرجة ا

 
   

 81,784/                     30,727/ 934,902 سندات التنمية الحكومية

 3,222 3,222 0,333 الصكوك الحكومية

 4,342 4,334 4,041 قطاع البنوك واالستثمار

 3,113 3,113 5,115 قطاع الصناعة

 7,342 - 2,044 ع الخدماتقطا

 996,655 /48,2/6                      /72,4/7 

    أجنبية -االستثمارات المدرجة 

 4,734 3,226 4,233 سندات التنمية الحكومية

 - 788,/ - قطاع البنوك واالستثمار

 4,233 8,714 4,734 

    

ع تكلفة االستهالك مجمو                        

900,555 

          

/30,770 
                     /73,313 

    

 142,/03                      /67,30/  962,544 مجموع االستثمارات

    

 (/37) (320) (605) خصم: انخفاض القيمة 

مجموع االستثماراتصافي   965,292    /67,2/7                      03/,/47 

 

 

:فة المطفأةالحركة في مخصصات خسائر االئتمان ألوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتكل  

 

 االشهر المنتهية 0/

3/1/0102/6 

 المنتهيةأشهر  8

32128102/6 

 المنتهيةأشهر  6

0313619302 

 

  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير 

  في بداية السنة الرصيد  520   -  -

 7تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية   -  320   320 

320 320 520  

تم إعادة فتح الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي للتقارير 

 7المالية 

 السنة/خالل الفترة المخصص  94    -   67 

─────── ─────── ───────  

 رصيد في نهاية السنة ال  605   320   /37 

 ═══════ ═══════  ═══════ 
 

 

 فاصيل االستثمارات الجوهريةت

  للبنك للمحفظة االستثمارية 1 القيمة العادلةمة الدفتريةمن القي %2/فيما يلي نورد تفاصيل االستثمارات التي تزيد عن 

 

 التكلفة االمتالك  9302يونيو  03

 ألف لاير عماني % 

   

   900,304 1510 سندات التنمية الحكومية

 ═════ ══════ 

      02/6 يونيو 32

 44,346/ 1813 سندات التنمية الحكومية

 ════ ═════ 

 

 

 

 

      /602ديسمبر  /3

17, سندات التنمية الحكومية 0 /63,/22   

  ═════  ═══════   



 
  

- /3 - 

 

 )غير المدققة(  المرحلية المكثفةإيضاحات حول البيانات المالية 

 9302يونيو  03كما في 

 

 الممتلكات والمعدات  1

 

أراضي ومباني  

مملوكة للبنك 

وتحسينات على أمالك 

 مستأجرة

السيارات واألثاث 

 والمعدات

أعمال رأسمالية قيد 

 المجموع التنفيذ

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  لف لاير أ 

     تسوية القيمة الدفترية:

 02/6يناير  /الرصيد في 

 بعد خصم االستهالك المتراكم

53,354 09,343 9,966 64,063 

 0,569 0,335 544 00 إضافات

 (90) - (90) - المحذوف

 - (539) 539 - المحول

 5 - - 5 المحولوقات فر

 (9,945) - (0,002) (236) االستهالك

 ─────── ─────── ───────   ─────── 

بعد خصم االستهالك  9302يونيو  03الرصيد في 

 المتراكم
42,062 09,394 9,462 60,669 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 032,523   9,462 40,251 65,064 بالتكلفة 1 التقييم  

 (45,295) -        (92,200) (05,225) االستهالك المتراكم  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 60,669 9,462 09,394 42,062  9302يونيو  03صافي القيمة الدفترية في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 36/,83         0,331         0,333/               32,486               02/6 يونيو 32رية في صافي القيمة الدفت

 ═══════ ═══════ ═══════    ═══════ 

 84,382            0,088         0,242/              32,234                02/6 ديسمبر /3صافي القيمة الدفترية في 

 ═══════ ═══════ ═══════    ═══════ 

 

 األصول األخرى     5

 0313619302 32128102/6 3/1/0102/6 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 03,484  00,377  95,040  فوائد مستحقة القبض وأخرى

 432  0,318   0,530  (01القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح 

 01,737  01,0/3   99,500  (//صافي مستحق العمالء مقابل أوراق القبول )إيضاح 

 134  474,/  - (0/)إيضاح  ضرائب مؤجلة

 ───── ───── ───── 

  42,615  33,460 34,361 

 ═════ ═════ ═════ 

    

 ودائع العمالء       2  

 

 0313619302 32128102/6 3/1/0102/6 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

  612,678  386,/73  296,546  الحسابات الجارية

  363,467  311,010  555,591  حسابات التوفير

 716,463  216,029  الودائع ألجل
 771,771  

 ────── ────── ────── 

  9,452,365  0,461,303  0,430,360  

 

 

 

 

══════ ══════ ═══════ 

 



 
  

- /8 - 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 9302يونيو  03كما في 

   

 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو 03

 

 . 02/7. إن هذه السندات تستحق في أكتوبر 02/4في أكتوبر   Sمليون دوالر امريكي الالئحة  822مقدار سنوات ب 3سندات مدتها  اصدر البنك  

 

مليون دوالر  1322/حجم البرنامج إلى  ذاتهمليون دوالر أمريكي وزاد في الوقت  322, أبرم البنك إصداًرا إضافيًا بقيمة 02/6 سنةوفي وقت الحق خالل 

 .02/4 سنةمليون دوالر أمريكي من اإلصدار الذي تم إصداره في  322إعادة شراء أمريكي. كما قام البنك ب

 

 نتيجة لإلصدار الجديد وإعادة الشراء المذكورة أعاله, تشتمل المبالغ المفصح عنها في الميزانية العمومية على ما يلي:

 

 المبلغ التفاصيل 

02/7المستحق في سنة  02/4اإلصدار الذي تم في سنة  مليون 322   

0203المستحق في سنة  02/6اإلصدار الذي تم في سنة  مليون 322   

مليون 533 المجموع  

 

 .(01أنظر إيضاح سندات مدرجة في بورصة أيرلندا و ينظمها القانون اإلنجليزي , القيمة الدفترية للسندات مثبوتة بعد ادخال مبلغ تحوط القيمة العادلة )ال إن

 

 

 االلتزامات األخرى 00

 االشهر المنتهية 0/

3/1/0102/6 

 المنتهيةأشهر  8

32128102/6 

 المنتهيةأشهر  6

0313619302 

 

  لف لاير أ ألف لاير  ألف لاير 

  في بداية السنة الرصيد 2,990 -  -

 7تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية     - 7,274 7,274

7,274 7,274 2,990 

جب المعيار الدولي للتقارير تم إعادة فتح الرصيد االفتتاحي بمو

 7المالية 

 الحاجة إليها1 المستردة خالل السنة انتفت  (0,401)   (388)  07/

─────── ─────── ───────  

 الرصيد في نهاية السنة  1,156 6,306 7,003

══════ ══════ ═══════  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0313619302 32128102/6 3/1/0102/6 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    

 /2/,33 108,/4 52,501 فوائد مستحقة الدفع واخرى 

عالوات الخسائر االئتمانية للتزامات القروض والضمانات 

  المالية

 1,156  6,306 

7,003 

 /01,/ 3,721    0,563  (  01 البة للمشتقات )اإليضاحالقيمة العادلة الس

 01,737  01,0/3   99,500  (6 اإليضاح  التزامات قيد القبول )

 - - 20 (0/)إيضاح  ضرائب مؤجلة

 ────── ────── ────── 

       20,152 6/,314 73,334 

 ══════ ══════ ═══════ 

    

    



 
  

- /1 - 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 9302يونيو  03كما في 

 

   الضرائب        09

 

 

 0313619302 32128102/6 3/1/0102/6 

       ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    بيان الدخل 

 6,336 4,333 0,554 الحالية السنة

  132 -  106 تعديالت الضريبة المؤجلة

 ───── ─────── ──────   

 4,513 4,333 7,086 

══════ ═══════ ═══════  

 البنك ملزم بمصروفات ضريبية للدخل حسب النسب التالية:

 

      الدخل الخاضع للضريبةمن  %3/  سلطنة عمان:

 من الدخل الخاضع للضريبة  %02 إلمارات العربية المتحدة:دولة ا

 من  الدخل الخاضع للضريبة %02   مصر:

 

ة الدخل حسب الربح المحاسبي و مصروف ضريبة الدخل للسنةبأدناه شرح للتسويات بين ضري  

 

 

 

 0313619302 32128102/6 3/1/0102/6 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

    

  37,618 07,110  92,550 الربح المحاسبي                                                      

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

ي عمانالضريبة حسب النسبة المقررة ف  4,415  4,488 6,76/  

  866 63  055 مصروفات غير قابلة للخصم

 (717) (726) (443) إيرادات معفاة

 (30/) 1/2 (540) أخرى 

 ─────── ─────── ─────── 

 0,554  4,333 6,336 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  .02/3ديسمبر  /3اإللتزامات الضريبية للبنك في سلطنة ُعمان قد تم ربطها حتى العام المنتهي في 

 

الخاصة بالضرائب المختلفة المطبقة هي في مراحل مختلفة من اإلكمال لددى السدلطات الضدريبية المعنيدة, إن إن الربوط الضريبية لعمليات جمهورية مصر العربية 

 .02/1ديسمبر  /3إلتزام البنك بشأن فرعه في أبو ظبي قد تم اإلتفاق عليه مع السلطات الضريبية حتى 

 

 

 0313619302 32128102/6 3/1/0102/6 

 ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    تزامات الضريبية االل

    السنة 1 الفترة  الحالية 

    ضريبة  الدخل وضرائب أخرى

  6,336 4,333  0,554 السنة 1 الفترة السابقة 

  /66,/ 0,264  5,505 ضريبة  الدخل وضرائب أخرى

 ────── ────── ─────── 

 09,062  8,431 /2,4/7  

 

 

 

 

 

 

 

 

══════ ═══════ ═══════ 



 
  

- /6 - 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 9302يونيو  03كما في 

 

 يتبع()  الضرائب        09

 

 األصول وإللتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بها

   

 0313619302 32128102/6 3/1/0102/6 

 ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة منسوبة للتالي:

 132 462,/ 104 مخصصات فروقات التوقيت 

 (8/)  4/ (591) إستثمارات متوفرة للبيع 

 ────── ────── ─────── 

 (20) /,474  134 

 ══════ ═══════   ═══════ 

(%/3-02/1) %/3الضريبة المؤجلة يتم إحتسابها بواقع   

 

 :المؤجلة حركة األصول واإللتزامات الضريبية

   

 0313619302 32128102/6 3/1/0102/6 

 ألف لاير        ألف لاير        ألف لاير  

    األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة منسوبة للتالي:

 336,/ 336,/ 104 الرصيد في بداية السنة 

 (132) -                    (106) المكون خالل السنة

 (74) (84) (000) التاثير الضريبي للحركة في استثمارات

 ────── ────── ─────── 

 (20) /,474 134 

 ══════ ═══════   ═══════ 

إيداعات خاصة        ثانوية     00 

 

3/ 1/0102/6 32128102/6 0313619302  

  ألف لاير    ألف لاير           ألف لاير   

    

 في يناير 01,333            03,222 03,222

  6,222) خالل السنة إيداعات مستلمة (01,333)         -                       (  

────── ────── ──────  

/1,222 03,222        -  

═══════ ═══════    ═══════  

 

 الغير قابلة للتوزيعاإلحتياطات األخرى   04

 
إحتياطي اإلستثمارات  

 المتوفرة للبيع
إحتياطي إعادة 

 التقييم 
إحتياطي القرض 

 الثانوي 
 المجموع

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 

 06,540 01,333 4,055 (4,544) 02/7يناير  /في 

صافي الحركة على القيمة العادلة من خالل استثمارات الدخل 

 (9,405) - - (9,405) الشامل األخرى

ألثر الضريبي للنتائج الصافية على االستثمارات المالية ل 

FVOCI (009) - - (009) 

 (01,333) (01,333) - - التحويل إلى االحتفاظ باألرباح
 ────── ────── ────── ────── 

 (9,256)     -   4,055  (1,010)   9302يونيو  03في 
 ────── ────── ────── ────── 

 43/,/0 822,/0 4,363 (4,549)  02/6 يونيو 32في 
 ═══════ ═════ ═══════ ═══════ 

 /8,34/   1,222/   4,363  (4,544) 02/6 ديسمبر /3في 

      ══════ ══════ ═══════ ═══════ 



 
  

- /7 - 

 

 ير المدققة()غ  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفةا

 9302يونيو  03كما في 

 

 )يتبع( اإلحتياطات األخرى الغير قابلة للتوزيع  04

 

 لتوزيع لحين بيع أو إستخدام األصول المتعلقة.  يمثل اإلحتياطي الفائض من إعادة تقييم األراضي والمباني وهو غير قابل ل

 

 سندات دائمة 0المستوى     05

 

 دوالر أمريكي. 033,333,333( والبالغة /لتداول االوراق )سندات المستوى  /سندات دائمة  02/3ي ف أصدر البنك             

 

لمعيدار المحاسدبة  تشكل التزامات مباشرة وغير مشروطة, وغير مضمونة تابعدة للبندك ويدتم تصدنيفها ضدمن حقدوق الملكيدة وفقدا /سندات المستوى 

 تصنيف.  -: األدوات المالية 30الدولي رقم 

 

 0202نوفمبر  6/. يوجد من قبل البنك في تقديرها موعد استرداد على /يوجد موعد استحقاق ثابت أو نهائي للسندات الدائمة من المستوى  ال               

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

 

موع وهو عبارة عن ج ٪11613ول بمعدل سنوي ثابت قدره تحمل الفائدة على القيمة االسمية لها من تاريخ التسجيل اال /السندات من المستوى 

وف س. المبادلة المتوسطة في نهاية كل خمس سنواتإسدارها. سيتم إعادة تعيين معدل نوات وهامس ائتمان كان سائدا وقت س 3عدل بممعدل مبادلة 

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

 البنك.

 

 (.BM 0004البنك المركزي العماني ) وانضمة 3من البنك وتتوافق مع بازل  /وتشكل هذه األوراق جزء من رأس المال الفئة 

 

 االلتزامات االحتمالية الطارئة 06

    

 0313619302 32128102/6 3/1/0102/6 

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  

    

 386,683  333,306  012,195  ضمانات

 22,638/ 847,/2/  090,049  اعتمادات مستندية

 7,8/7// 72/,72/ 909,100 التزام غير مسحوب على تقديم

 ────── ────── ────── 

 100,115 843,381 367,302 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 .//ألف لاير عماني وهي مدرجة تحت المالحظة  1,168إن مخصصات خسائر االئتمان لاللتزامات والضمانات المالية تبلغ 

 

مليدون لاير 136/  -02/6ديسدمبر  /3مليدون لاير عمداني1  134/  - 02/6 يونيدو 32مليدون لاير عمداني ) 31./  تشمل االلتزامات االحتمالية الطارئة مبلدغ

 . عماني( تتعلق بقروض متعثرة

 

 إيرادات الفوائد   01

 

:  – 02/6 يونيو 32) 02/7يونيو  32في المنتهية ستة أشهر ال لفترة  %3.43إن األصول التي تحسب لها فوائد قد اكتسبت فائدة بمعدل إجمالي بلغ 

 (. %3107 -02/6ديسمبر  /3 -  3133%

 

 مصروفات الفوائد    05

 

   02/6ديسمبر  /3 – %4/.0    02/6 يونيو 32)  %/0.8 02/7يونيو  32المنتهية في ستة أشهر ال بلغ متوسط إجمالي تكلفة التمويل لفترة

0130% .)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

- 02 - 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 9302يونيو  03كما في 

 

 إيرادات التشغيل األخرى     02

 المنتهيةأشهر  6 

 0313619302في

 المنتهيةأشهر  8

 0313619305في

هية في أشهر المنت0 

0313619302 

أشهر المنتهية في 3 

32128102/6 

  ألف لاير  ألف لاير ألف لاير  ألف لاير  

     

  324,/   0,604  0,667  0,916 صافي أرباح من عمليات صرف العملة األجنبية

  4,701   5,054   7,206   03,013  الرسوم والعموالت

  27/   003     27/  99  ايرادات من االسثمارات التجارية 

  78   55   111  0,055  إيرادات توزيعات األرباح  

  061,/   0,912   0,8/6  9,692  رسوم الخدمات  

  //3   035   363   694  إيرادات متنوعة  

 ────── ────── ────── ────── 

  05,312   /8,228   5,190   6,034  

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 التشغيل األخرى  مصروفات 93 

 أشهر المنتهية 6 

 0313619302في

في  أشهر المنتهية 8

0313619305 

أشهر المنتهية في 0 

0313619302 

أشهر المنتهية في 3 

32128102/6 

   

    ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  
    

     4/4,/   0,596  0,378 0,304 مصروفات التأسيس
     3,074   0,936  1,236 6,501 مصروفات التشغيل والمصروفات اإلدارية

 ────── ────── ────── ──────    
 2,550 7,834  4,109   4,126     
 ══════ ══════ ══════ ══════    

 

 

 

 العائد السنوي للسهم     90
 أشهر المنتهية 6 

 0313619302في

في  أشهر المنتهية 8

0313619305 

هية في أشهر المنت0 

0313619302 

 فيالمنتهيةأشهر  3

 32128102/6 

 ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  ألف لاير  
    

  0,604/  09,594  03,4/7  95,950 بالف() الضرائب بعداألرباح 
 (4,346)  (4,545) (4,346) (4,545) /ئة ناقًصا: الفائدة على السندات الدائمة من الف

 ────── ────── ────── ────── 
  6,018  5,916  /02,61  93,100 الربح المنسوب للمساهمين

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
ح لعدد األسهم المستحقة خالل السنه المتوسط المرج

  803,732,/  0,695,253  803,732,/  0,695,253 ف(ال)ب
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 21223 31335 212/3 31300 (لريا) ربحيه السهم
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 تقديم أي رقم للعائد المخفف للسهم , حيث أن البنك لم يصدر أي أدوات , والتي سيكون لها تأثير على العائد على السهم عند ممارسته. لم يتم

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

- 0/ - 

 

 )غير المدققة(  حلية المكثفةإيضاحات حول البيانات المالية المر

 9302يونيو  03كما في 

 

  االصول وااللتزامات الفجوة بين      99

 

 -وعلى النحو التالي : BM733تزامات بناء على تعميم البنك المركزي العماني رقم االصول وااللتالفجوة بين يتم اعداد 

 

 9302يونيو  03 

 

 عدم التطابق االسهم والصناديق وااللتزامات الثانوية االصول االستحقاق 

 الف لاير الف لاير الف لاير 

    

 (62,240)   549,012   119,405  شهور  3 – 2

 (566,310)   230,610   005,633  اشهر 0/ – 3

 (11,230)   594,115   146,519  سنوات 3 – /

  100,201   0,305,065   0,192,955  سنوات  3اكثر من 

    -   0,554,025   0,554,025  المجموع

    

  02/6 يونيو 32

 
   

 عدم التطابق االسهم والصناديق وااللتزامات الثانوية االصول   االستحقاق

 الف لاير الف لاير الف لاير 

    

 72,782/ 726,/62 770,686 شهور  3 – 2

 (88/,373)  671,688 320,122 اشهر 0/ – 3

 (26,433/)  133,638 843,423 سنوات 3 – /

  3/0,837  773,077 321,736,/ سنوات  3اكثر من 

    -  3,446,727 3,446,727 المجموع

    

 

 

 

 

 02/6ديسمبر  /3

 

 عدم التطابق االسهم والصناديق وااللتزامات الثانوية االصول   االستحقاق 

 الف لاير الف لاير الف لاير 

    

  23/,68   640,8/6   /706,10  شهور  3 – 2

 (//2,/87)   714,034   063,003  اشهر 0/ – 3

 (31,383)   146,612   323,/87  سنوات 3 – /

  880,413   221,022,/   887,813,/  سنوات  3اكثر من 

    -   3,310,700   3,310,700  المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

- 00 - 

 

 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 9302يونيو  03كما في 

 

 طراف ذات العالقة ألالمعامالت مع ا 90

 

 معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة 

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

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

 
 9302/36/03 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

3/1/0102/6  

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 
       

  37/,3//  37/,3//    -  091,433   091,433     -  القروض والسلفيات

  63,202  30,131  30,083  42,002   45,501   599  ودائع العمالء

  7,127  7,803  64  91,352   2,695   01,404  المستحق من البنوك

  27/    -  27/  040     -   040  المستحق للبنوك

  4,322/    -  4,322/    -     -     -  إيداعات خاصة ثانوية

  43,813  30/,43  303  43,606   02,210   645  وأوراق قبولخطابات مستندية, ضمانات 

  11,222    -  11,222  11,333    -  11,333 تسهيالت إئتمانية متجددة حسب الطلب

    /0,23  - /0,23  9,304    -  9,304 استثمارات

 

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

 
 9302/36/03 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

02/6/28/32 

 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 
       

 83/,4 47/,4 8/  0,400  0,431  94 إيرادات الفوائد

 40/ 87 13  265  260  9 إيرادات العمولة 

       

 314,/ 476 618  0,403  560  541 مصروفات الفوائد 

 001 001 -  056  056    - مصروفات أخرى 

 

 

 تفاصيل مزايا اإلدارة العليا هي كالتالي:
     

   هر المنتهية    ألشا الستة  األشهر المنتهية     الستة 

رواتب ومزايا قصيرة 

 األجل أخرى
0313619302 

  ألف لاير عماني

 32128102/6 

 ألف لاير عماني

  

      

   327,/   0,065  ثابته -

   340,/   0,952  غير ثابته -

 9,654  0,63/   
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 )غير المدققة  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 9302يونيو  03كما في 

 

 المساهمون    94

 

أو أكثر من أسهم البنك, سواء بأسمائهم, أو عن طريق حسابات من ينوب عنهم,  %2/قائمة بمساهمي البنك الذين يملكون نسبة  9302يونيو  03حتى تاريخ 

 :كما يلي  وعدد األسهم التي يملكونها

ك %نسبة التمل عدد االسهم )ألف(   

 041233 561,450 البنك التجاري القطري

 041143 902,104 مجموعة سهيل بهوان القابضة ش.م.م.

 001003 050,205 صندوق تقاعد الخدمه المدنيه

 

 .تاريخ التقرير حتىهم البنك يتم احتساب نسبة المساهمة على أساس إجمالي أس

 

 التحليل القطاعي   95

 

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

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

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

 النالية والعمالت االجنبية .

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

 المؤسسات ,

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

 دمتق 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 وإدارة موازنة عن مسؤولة ”التمويل“ مركز - التمويل مركز -

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

 .النقدية

اذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم االداء. يتم تقييم أداء القطاع تقوم االدارة بحساب نتائج التشغيل للقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخ

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.م المهام المركزية يتم إدارتها على أساس

 

 -التحليل القطاعي حسب التالي :

 0313619302االشهرالمنتهية  6

 

تجارة التجزئة 

 المصرفية

الخدمات 

المصرفية 

 للشركات

 المجموع التمويل المركزي قسم التجاري

      

 الف لاير ف لايرال الف لاير الف لاير الف لاير 

      

  64,045  (0,352)   1,509   95,101   03,555  ايرادات التشغيل

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

  95,950  (1,553)  (0,142)   93,912   04,030  صافي االرباح )الخسارة(

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

  0,554,025   695,369  053,301   0,959,091  0,926,262  مجموع االصول

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

 32128102/6االشهرالمنتهية  8

 

تجارة التجزئة 

 المصرفية

الخدمات المصرفية 

 للشركات
 المجموع زيالتمويل المرك قسم التجاري

      

 الف لاير الف لاير الف لاير الف لاير الف لاير 

      

  83,336 3,368 1//,6 00,663 08,710  ايرادات التشغيل

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

  03,4/7   340,/  (6,083)   1/3,/0   2,807/  صافي االرباح )الخسارة(
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  3,446,727   473,/37  426,232   81,1/0/,/  834,/06,/  مجموع االصول
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ()غير المدققة  البيانات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حول 

 9302يونيو  03كما في 

 

 )يتبع( التحليل القطاعي   95

 

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

/) 

0 ) 

3) 

 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

 

 9302يونيو  03 المنتهية في فترةلل

 

 

دولة اإلمارات  سلطنة عمان  

 لعربية المتحدة ا

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 

  46,962  955  215               45,300 و حسابات االستثمار االسالمي

  05,312  6  113  01,030 إيرادات التشغيل االخرى

  64,045  964  0,145  69,006 االيرادات المجموع

 (03,945) (934) (0,206) (95,095) مصروفات التشغيل  أخرى

  04,033  63 (065)  04,935 ربح من التشغيل

 (5,502) (1) (0,541) (5,965)  والضرائب صافي مخصص الخسائر

  95,950  50 (0,105)  95,240 ربح القطاع للسنة

     

     المعلومات األخرى

  0,554,025  02,503  21,209  0,466,150 أصول القطاع

  0,569  9  11  0,450 مصروفات رأس مال القطاع

     

    02/6 يونيو 32في  المنتهية ةفترلل

                  

دولة اإلمارات  سلطنة عمان  

 العربية المتحدة 

جمهورية مصر 

 العربية 

 المجموع 

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

     إيرادات القطاع

دات من التمويل إيرادات الفوائد و ايراصافي 

 41,330 003 4/0,/ 43,7/3 و حسابات االستثمار االسالمي

 8,228/ / 333 3,410/ إيرادات التشغيل االخرى

 83,336 008 743,/ 361,/8 االيرادات المجموع

 (32,0/2) (7//) (7/7,/) (10/,06) مصروفات التشغيل  أخرى

 33,346 21/ 08 33,0/3 بح من التشغيلر

 (1,707) (4) (8,731) (786) صافي مخصص الخسائر والضرائب

 03,4/7 23/ (/8,73) 30,041 ربح القطاع للسنة

     

     المعلومات األخرى

 3,446,727 02,282 28,638/ 773,/3,30 أصول القطاع

 //8,/ 0 73 3/8,/ مصروفات رأس مال القطاع
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 )غير المدققة(  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة

 9302يونيو  03كما في 

 
 العادلة لألدوات الماليةالقيمة 96    

ال تختلف إختالفاً جوهرياً عن   02/7يونيو 32إستناداً إلى طريقة التقييم الموضحة أدناه, تعتبر اإلدارة أن القيم العادلة لكافة األدوات المالية كما في 

 .قيمها الدفترية

 

 تقدير القيم العادلة

 :اإليضاح التالي الطـرق الرئيسية واالفتراضات المستخدمـة فـي تقديـر القيـم العادلـة لألصول واإللتزامات يلخص

 

 القروض والسلف

 وث سداد القروضتم حساب القيمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة لألصل والفوائد لهذه التدفقات, تم إفتراض حد

دير السداد في تواريخ السداد التعاقدية متى انطبق ذلك, بالنسبة للقروض التي ليس لها فترات سداد محددة أو تلك التي تخضع لمخاطر التحصيل يتم تق

توقعات معدل  على أساس الخبرة في الفترات السابقة عندما كانت معدالت الفائدة بمستويات مماثلة للمستويات الحالية, بعد تعديلها بأي فروق في

دفقات النقدية الفائدة, يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بوضع مخاطر االئتمان وأي مؤشر على اإلنخفاض في القيمة في اإلعتبار, يتم تقدير الت

ة للمقترضين الجدد ذوي المستقبلية ألي تصنيفات قروض متجانسة على أساس المحفظة ويتم خصمها بالمعدالت الحالية للقروض المماثلة المقدم

عدالت الفائدة مالمح االئتمان المماثلة, تعكس القيم العادلة المقدرة التغييرات في مركز االئتمان منذ تاريخ تقديم القروض كما تعكس التغييرات في م

 .في حالة القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة

 

  اإلستثمارات

جة بالسوق في تاريخ قائمة المركز المالي مع عدم وجود أي خصم لتكاليف المعاملة في حالة عدم وجود سعر تستند القيمة العادلة على األسعار المدر

 .مدرج للسوق يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة وأية طرق أخرى للتقييم

 

ت النقدية المستقبلية على أفضل تقديرات اإلدارة ومعدل الخصم هو معدل سائد بالسوق عند استخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة تستند التدفقا

 .بالنسبة ألداة مالية مماثلة في تاريخ بيان المركز المالي

 

 أرصدة الحسابات الجارية المستحقة لصالح البنك1من البنوك

1 من البنوك, تعد بمثابة تقدير مناسب للقيمة العادلة نظراً لطبيعتها قصيرة  تم إعتبار أن القيمة الدفترية ألرصدة الحسابات الجارية المستحقة لصالح

 .األجل

 

  الودائع البنكية وودائع العمالء

الطلب في  بالنسبة للودائع تحت الطلب والودائع التي ليس لها فترات استحقاق محددة يتم اعتبار أن القيمة العادلة هي المبلغ المستحق السداد عند

دية ئمة المركز المالي, تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات االستحقاق الثابتة, متضمنة شهادات اإليداع, على التدفقات النقتاريخ قا

ألجل مع ا المخصومة بإستخدام معدالت الفائدة المعروضة حالياً للودائع ذات فترات االستحقاق الباقية المماثلة, ال يتم أخذ قيمة العالقات طويلة

 .المودعين في اإلعتبار عند تقدير القيم العادلة

 

  أدوات مالية أخرى

االئتمان ال يتم إجراء تسويات للقيمة العادلة لألدوات المالية خارج قائمة المركز المالي والمتعلقة باإلئتمان, والتي تتضمن ارتباطات لتقديم 

سارية المفعول ألن اإليرادات المستقبلية المرتبطة بها تعكس جوهرياً األتعاب والعموالت واإلعتمادات المستندية تحت الطلب وخطابات الضمانات 

 .التعاقدية المحملة بالفعل في تاريخ قائمة المركز المالي إلتفاقيات ذات إئتمان وإستحقاق مماثلين

 

القيم السوقية لتلك العقود للعمالت األجنبية في األصول يتم تقييم عقود صرف العمالت األجنبية إستناداً إلى أسعار السوق, تم إدراج تعديالت 

 .واإللتزامات األخرى

 

األسهم القيم العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة تُحتسب على أساس أسعار السوق المعلنة أو عروض أسعار السماسرة, اما 

لومات التي يوفرها مدراء الصناديق و المعلومات المالية للجهات المستثمر فيها و أسعار األخرى غير المدرجة  فإنه يتم تقييمها على أساس المع

 الشراء المتداولة, 

 و يحتسب البنك القيم العادلة باستخدام التسلسل الموضح أدناه و هو يعكس أهمية المعطيات المستخدمة في إجراء تلك االحتسابات.
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 )غير المدققة(  الية المرحلية المكثفةإيضاحات حول البيانات الم 

 9302يونيو  03كما في 

 

 -القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع( : 96
 

تقييم األسهم األخرى غير أسعار السوق المدرجة أو عروض أسعار المتعاملين. يتم  االسواق النشطة علىالمالية المتداولة في  لالدواتتستند القيم العادلة 
 .المسعرة بناء علی المعلومات المقدمة من مديري الصناديق والمعلومات المالية المستثمر فيها وأسعار الشراء الحالية

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

 
 سعار )غير المعدلة( المدرجة في األسواق النشطة لألصول أو اإللتزامات المشابهة : األ /المستوى 

 
الذي يتم رصده  سواء بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو غير مباشر )أي مشتقة من  /بخالف االسعار المدرجة في المستوى : تقنيات أخرى  0المستوى 
أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة  األسعار المعلنة لألدوات مماثلة أو مشابهة في  وتشمل هذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام:.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
 

المدخالت التي هي غير قابلة للرصد. وتشمل هذه الفئة جميع الصكوك التي تتضمن تقنية تقييم المدخالت ال تستند إلى لتي تستخدم : التقنيات ا 3المستوى 
س األسعار أسابيانات يمكن مالحظتها والمدخالت غير المالحظة يكون لها تأثير كبير على تقييم الصك. وتشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها على 

 التي تتطلب تعديالت كبيرة غير المالحظة أو افتراضات لتعكس االختالفات بين الصكوك.المدرجة ألدوات مماثلة
 

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

 

 
 المجموع 9المستوى  0المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 9302يونيو  03 
    
    
    

    لربح والخسارةاالستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ا

  5,055        -             5,055     أسهم مدرجة

 9,595 9,595    -            أسهم غير مدرجة أخرى

 1,100 9,595  5,055     المجموع

 
 االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ايرادات شاملة اخرى

   

 92,205    -            92,205 أسهم مدرجة 

 000 000    -            ر مدرجة أخرىأسهم غي

 03,946  000        92,205 المجموع

    

9302يونيو  03 مجموع الموجودات المالية   05,033 9,552 01,252 

 ─────── ─────── ────── 
    

 
 المجموع 9المستوى  0المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 9305 ويوني 03 
    
    
    

    االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
  3,417     -  3,417  أسهم مدرجة

 0,378 0,378    -  أسهم غير مدرجة أخرى

 1,613 0,378 3,417  المجموع

 
 االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ايرادات شاملة اخرى

   

 03,876    -  03,876 أسهم مدرجة 

 0,738 0738    -  أسهم غير مدرجة أخرى

 06,834  0,738  03,876 المجموع

    

9302يونيو  03مجموع الموجودات المالية    3/,/11 3,330 38,307 

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

 9302يونيو  03كما في 

 

 -القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع( : 96

 
 المجموع 9المستوى  0المستوى  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 9305 ديسمبر 00 
    
    
    

    االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
 3,018      -   3,018  أسهم مدرجة

 0,4/3 0,4/3    -  ىأسهم غير مدرجة أخر

 /1,87 0,4/3  3,018 المجموع

 
 االستثمارات يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ايرادات شاملة اخرى

   

 06,343    -  06,343 رجة أسهم مد

 /33 /33    -  أسهم غير مدرجة أخرى

 06,818  /33  06,343 المجموع

    

5930 ديسمبر 00مجموع الموجودات المالية    33,80/ 0,148 38,381 

    

لتزامات المالية ال تختلف ان االلتزامات المالية الرئيسية للبنك المتوسطة وطويلة االجل هي االموال المفترضة وااللتزامات الثانوية. ان القيم العادلة لهده اال

ن ثالثة او ستة اشهر, وهذا يتوقف على شروط واحكام االداة والهوامش جوهريا عن قيمها الدفترية, الن هده االلتزامات يتم اعادة تسعيرها على فترات م

 المطبقة الناتجة تقارب االمتدادات الحالية التي ستطبق على قروض ذات لستحقاقات مماثلة.

 

 (.01ات العائد )أنظر إيضاح يتم تقييمها على أساس تقييم الطرف المقابل و األسعار اآلجلة المعلنة و منحني 0األدوات المالية المشتقة بالمستوى 
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      إيضاحات حول البيانات المالية المكثفة )غير المدققة(

 9302يونيو  03كما في 

 

 المشتقات المالية   91
 عتبــارية وفقــا لشــروط االستحقــــقالقيمـــة اال     9302يونيو  03 

أشهر 0خالل  إجمالي القيمة االعتبارية القيمة العادلة السالبة القيمة العادلة الموجبة  شهر 09إلى أشهر  6من    أكثرمن سنة 

 )00 إيضاح(  5)إيضاح( 

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

       

    -   005,533     -   005,533  (003)     -  تحوط القيمة العادلة

  036,030   93,262   5,022   005,962  (0,324)   0,324  فائدةعقود مقايضات أسعار ال

  006   69,120   009,512   015,156  (66)   16  عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

  140   69,495   009,693   015,156  (23)   600  عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

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

  036,255  960,655  900,625  639,040 (0,563)  0,530 المجموع

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

       

 

      02/6 يونيو 32 

       المشتقات المالية

 70,322/ - - 70,322/ (734,/) - تحوط القيمة العادلة

 86,736 7,372/ 2,886/ 78/,77 (748) 748 عقود مقايضات أسعار الفائدة

 /03,63 8,373/ 33,261/ 13,3/3/ (7/1) 68 عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

 04,076 /0/,8/ 33,274/ 13,3/3/ (16) 3/0,/ عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

 - 182,/ 3,733 3,133 (30) 30 خيارات العملة

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

 327,381 34,288 062,644 844,411 (3,721) 0,318 المجموع

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

 9302يونيو  03كما في 

 

 )يتبع(المشتقات المالية      91
 

/602 ديسمبر /3        القيمـــة االعتبــارية وفقــا لشــروط االستحقــــق    

 القيمة العادلة الموجبة 

( 6إيضاح  ) 

       القيمة العادلة السالبة

( //إيضاح  ) 

أشهر 3خالل  إجمالي القيمة االعتبارية شهر 0/إلى أشهر  8من    أكثرمن سنة  

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

 

  -  3,322//     -   3,322// (630)     -  تحوط القيمة العادلة

  7,682/  0,062/  8,776  36/,37 (08/)   08/  عقود مقايضات أسعار الفائدة

  /00   38,426  44,336/  62,761/ (004)   /2/  ية آجلةعقود شراء عمالت أجنب

  383   38,313  44,047/  62,761/ (83)   0/7  عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

  301     -   028   333  (4)   4  خيارات العملة

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

 432  (/,01/) 3/1,/43  073,6//  022,383  02,11/  

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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ة(إيضاحات حول البيانات المالية المكثفة )غير المدقق   

; 9302يونيو  03ما في ك  

 

 نسبة تغطية السيوله    95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 02/6 يونيو 9302 يونيو

إجمالي   

القيمة غير 

مرجح 

 )المتوسط

إجمالي القيمة 

 المرجحة )المتوسط(

إجمالي 

القيمة غير 

مرجح 

 )المتوسط

مالي القيمة إج

المرجحة 

 )المتوسط(

  

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع

الموجودات السائلة عالية 

 الجودة
    

  

مجموع األصول السائلة 

 (HQLAعالية الجودة  )
-  429,005 446,474     -     

 التدفقات النقدية الخارجة
 

 
  

 
 

 
  

 07,332 372,773  03,351  630,106 ودائع مستقرة

 44/,0/ 444,/0/  00,230  002,335 الودائع األقل استقرارا

 193,140  40,251  1/0,431 4/,874 

لة( لية )جميع األطراف المقابالودائع التشغي

 والودائع في شبكات البنوك التعاونية
0,393,002  052,406  734,776 338,707 

     التمويل المضمون للشركات

     متطلبات إضافية, منها :

 0,684 06,837  0,011  00,161 االئتمان والسيولة

 37,473 3/3,401  03,546  503,295 التزامات التمويل الطارئة األخرى

 442,760  465,495  اجمالي التدفقات النقدية

     التدفقات النقدية

     

ضطالع على نحو كاملالتدفقات من التعرض اال  034,160  995,014  312,123 041,/43 

 0,066/ 0,066/  2,511  2,511 تدفقات نقدية أخرى

 037,433 360,773  905,950  004,643 التدفقات النقدية اإلجمالية

     

HQLA المجموع    429,005   446,474 

 347,/6/   991,014  مجموع صافي التدفقات النقدية الخارجة

 041124   906110  نسبة تغطية السيولة )3(


