
 

  ٧صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠لفترة ل
 
 

  الشكل القانوني و األنشطة الرئيسية .١
 

تحت رقم تسجيل  ٢٠١٢أغسطس من العام  ١٥بنك نزوى "البنك" هو شركة ُمساهمة ُعمانية عامة تم تأسيسه في سلطنة ًعمان بتاريخ إن 
 .الرئيسي مسقط، سلطنة ًعمان هعمل ةسوق مسقط لألوراق المالية ومكان مزاول في ةالبنك مدرج. أسهم )١١٥٢٨٧٨(
 

و يعمل حاليا من خالل سبعة فروع بموجب ترخيص مصرفي صادر عن البنك المركزي  ٢٠١٢ديسمبر  ٢٣بدأ البنك مزاولة نشاطه بتاريخ 
  .٢٠١٢سمبر دي ١٩الُعماني بتاريخ 

 

هي فتح الحسابات الجاريه ، التوفير و االستثمار ، وتقديم تمويل المرابحة واإلجاره و التمويالت األخرى المتوافقة مع  أنشطة البنك الرئيسية
والحصول على  أموال المستثمرين على أساس المضاربه مقابل حصة من األرباح أو الوكالة مقابل عمولةالشريعة اإلسالميه ، و كذلك إدارة 

  وتوفير الخدمات البنكية التجارية وأنشطة االستثمار األخرى. الفائض من األرباح كحافز 
 

بناء على عقد تأسيس البنك ونظامه  شرعيةيخضع البنك في عملياته للرقابة من قبل البنك المركزي الُعماني ويشرف عليه هيئة الرقابه ال
  األساسي.

 

  .مان، مسقط، سلطنه عُ ١٣٣، رمز بريدي ١٤٢٣عنوان البنك: صندوق بريد 
 

 السياسات المحاسبية الهامةأسس إعداد القوائم المالية و  .٢
 

  أ�� إ�اد ا��
ا	� ا������
  

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  المحاسبية تم إعداد البيانات المالية المرفقة للبنك وفقا للمعايير
)AAOIFI(.  
مجلس طبق المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن ت

صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ولحين صدور محاسبية معايير المحاسبة الدولية في حال عدم وجود معايير 
 المالية بالتقارير الخاص ٣٤ رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا للبنك المختصرة المرحلية المالية القوائم إعداد تم .معايير إسالمية تحل محلها

أن يتم  ويجب كاملة مالية بيانات إلعداد المطلوبة واإليضاحات المعلومات كافةعلى  المختصرة المرحلية المالية قوائمال حتويت ال .المرحلية
 ليست ٢٠١٤ يونيو ٣٠ في المنتهية لستة أشهرا لفترة النتائجإن  ذلك، إلى باإلضافة .٢٠١٣ديسمبر  ٣١قرأتها مع البيانات المالية كما في 

  .٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في المنتهية المالية للسنة توقعها يمكن التي للنتائج مؤشرا بالضرورة
 

عة وليست مدققة؛ ارقام المقارنة لقائمة المركز المالي المرحلية المختصرة تم إعدادها من القوائم المالية مراج المختصرة المرحلية المالية قوائمال
و أرقام المقارنة لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المدققة للفترة المنتهية في 

  .   ٢٠١٣يونيو  ٣٠ق الخيرات تم إعدادها من القوائم المالية المرحلية المختصرة للستة أشهر المنتهية في مصادر واستخدامات صندو 
  

  ا������ت ا�������� ا�����
  

 المالية البيانات إعداد في المستخدمة تلك مع متوافقة المختصرة المرحلية المالية المعلومات إعداد في المستخدمة المحاسبية السياسات
  تم إعتماد السياسات المحاسبية التالية خالل الفترة:. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ في المنتهية للفترة ويةالسن

  
  إستثمار في موجودات مؤجرة 

  اإلجارة التشغيلية بصفة المصرف مستأجر
  

 الية التي تستحّق فيها هذه األقساطوتثبت "مصروفات إجارة" في الفترة المُتوّزع أقساط اإلجارة على الفترات المالّية التي يشملها عقد اإلجارة، 
ُتوّزع التكاليف المباشرة األولية للتعاقد ذات األهمية النسبّية على مّدة العقد حسب األساس المتبع و تظهر في قائمة الدخل كمصروف إجارة. 

  .وفات للفترة المالّية التي تّم فيها التعاقدفي توزيع إيرادات اإلجارة. أّما إذا لم تكن ذات أهمية نسبّية، فإّنها تُثبت في قائمة الدخل مصر 
  
  



 

  ٨صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة ل
  

  مؤجراً اإلجارة التشغيلية بصفة المصرف 
  

؛ يتم عرض الموجودات المؤجرة في القوائم من طرف ثالثفي الحاالت التي يؤجر فيها المصرف إلى العميل موجودات سبق أن استأجرها 
  المالية تحت بند إستثمار في موجودات مؤجرة.

  
ُتوّزع التكاليف و تظهر في قائمة الدخل كإيرادات إجارة .  توّزع إيرادات اإلجارة بما يتناسب مع الفترات المالّية التي يشملها عقد اإلجارة

همية النسبّية على مّدة العقد حسب األساس المتبع في توزيع إيرادات اإلجارة. أّما إذا لم تكن ذات أهمية المباشرة األولية للتعاقد ذات األ
تقاس ذمم أقساط اإلجارة بصافي القيمة النقدية المتوقع . نسبّية، فإّنها ُتثبت في قائمة الدخل مصروفات للفترة المالّية التي تّم فيها التعاقد

  .تحصيلها
  

�ضا����� ا����   ���� و���� ا�
  

. ما لم يتم اإلشارة إلى غير ذلك، تم عرض القوائم الُعماني وهي العملة الرئيسية للبنكالمرحلية المختصرة بال المالية  الفوائمتم عرض 
. الُعماني مقربة إلى أقرب المالية بال  

  
 حيث تظهرالموجودات المالية القيمة العادلة لبعض  قياس التاريخية، باستثناء على أساس التكلفة القوائم المالية المرحلية المختصرةإعداد  تم

  .بالقيمة العادلة
  

�ات ا��������!  ا���
  

 هي المختصرة المرحلية المالية المعلومات هذه إعداد في المتبعة واألحكام الهامة المحاسبية التقديرات في المستخدمة واألساليب سسإن األ
 .٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة للبنك السنوية المالية البيانات إعداد في المطبقة تلك نفس

 
  ا��%�ط� إدارة

 

 ٣١ في المنتهية للسنة للبنك المالية البيانات في المدرجة تلك مع تتناسب  البنك قبل من المعتمدة والسياسات المالية المخاطر إدارة هدفإن 
  .٢٠١٣ ديسمبر

  
 المركزي الُعمانينقد وأرصدة لدى البنك  .٣
 

٣١  �٢٠١٣د!���   ٣٠  
�*
!٢٠١٣   ٢٠١٤ ����� ٣٠   

  لایر ٌ����
  لایر ٌ���*+  لایر ٌ���*+

١,٠١٨,٤٧٧  ٢,٢٣٢,٨٦٨  ٢,٦٣٧,٣٧١   نقد في الصندوق

١٩,٣٣٧,٤١٤  ٢٥,٢٨٥,١٢٠  ٢٤,٥٦٨,٦٤٩   أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

١٥٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠  ١٩٥,٩٩٧  أس المال لدى البنك المركزي الُعمانيعة ر يود
٢٠,٥٠٥,٨٩١  ٢٧,٦٦٧,٩٨٨  ٢٧,٤٠٢,٠١٧   ا�����ع

 

 .البنك المركزي الُعماني قبل من مسبقة إال بموافقة وديعة رأس المالال يمكن السحب من  ١/٣

  
  
  
  
  
  

  



 

  ٩صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٤ ونيوي ٣٠لفترة ل
 

 

 ',+*�( و'&%$�ت "!�ك ��ى أر��ة .٤
 

٣١  �٢٠١٣د!���   ٢٠١٣ ����� ٣٠   ٢٠١٤ ����� ٣٠   

  لایر ٌ����
  لایر ٌ���*+  لایر ٌ���*+

٢٤٨,٨٤٣ 
 

١٥٦,٥٦٧
 

٧١٨,٤٧٦   بالعمله المحليه - بنوك محليه 

١,٦٠٣,١٣٥ 
 

٤,٤٨٠,٣١٤
 

٤,٨٤٧,٨٠١
 بيةبالعملة األجن –اجنبيهبنوك 

٤,٦٣٦,٨٨١  ١,٨٥١,٩٧٨  ٥,٥٦٦,٢٧٧   ا�����ع

 


 - ��ى "!�ك و0��( إ%.-��رات .٥*�� 
 4���3 '2.+ك

٣١  �٢٠١٣د!���   ٣٠  
�*
!٢٠١٣   ٣٠  
�*
!٢٠١٤   

  لایر ٌ����
  لایر ٌ���*+  لایر ٌ���*+

  بالعمله المحليه - بنوك محليه  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦,٥٠٠,٠٠٠  ١١,٥٠٠,٠٠٠

  بالعملة األجنبية       –اجنبيهبنوك  ٤١,١٧٥,٧٥٠  ٦٠,٢٩٨,٧٠٠  ٤٠,٧٩٠,٧٥٠

  وكالة إسالمية ٩,٨١٧,٥٠٠  -  -

 المخصص العام (٤٩,٠٨٨)  -  -
  ا�����ع ٨٠,٩٤٤,١٦٢  ٦٦,٧٩٨,٧٠٠  ٥٢,٢٩٠,٧٥٠

 


 – ا��&:89 ا���7ع ذ'5 .٦*�� 

  
 

�����٢٠١٤  ٣٠  
  ا�����ع   4���3 ذا4
  4���3 '2.+ك 

 
 لایر ٌ����
 

 
 لایر ٌ����
 

 
 لایر ٌ����
 

 ٣٢,٤٥٤,٢٢٤  ٨٣٦,٢٤٨  ٣١,٦١٧,٩٧٦  أ6�اد
٦,٢٩٢,٣٥٦  -  ٦,٢٩٢,٣٥٦  8��7ت 

      

 ٣٨,٧٤٦,٥٨٠  ٨٣٦,٢٤٨  ٣٧,٩١٠,٣٣٢ إ:���
 ذ'5 ا���7ع ا��&:9(
  

  
 

 
 

 
 (٥,٧٦٢,٣٤٢)  (٨٠,٣٠٧)  (٥,٦٨٢,٠٣٥)  ا;!�ادات ا��:��9

 (٥٩٦,٤٥٨)  (١٥,١١٩)  (٥٨١,٣٣٩)  ������A ا���@
ك �6 ا��%<= ا���م

 -ذ'5 ا���7ع ا��&:9( *��  ٣٢,٣٨٧,٧٨٠  ٧٤٠,٨٢٢  ٣١,٦٤٦,٩٥٨ 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

  ١٠صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٤ يوينو ٣٠لفترة ل
 
 


 ( –ذ'5 ا���7ع ا��&:9(         ٦*��Bت�ب(  
 

 
�����٢٠١٣  ٣٠  

�ك ��� E!

ع   ت�
!E ذات+  ت��Hا��  

 لایر ٌ���*+ 
 

 لایر ٌ���*+ 
 

 لایر ٌ���*+ 
 

 ٤,٥٤٣,٠٢٢  - ٤,٥٤٣,٠٢٢  أ6�اد
٣,٤٤١,٨٢٠  - ٣,٤٤١,٨٢٠  8��7ت 

      

 ٧,٩٨٤,٨٤٢  - ٧,٩٨٤,٨٤٢ إ:���
 ذ'5 ا���7ع ا��&:9(
 

 
 

 
 

 
 (١,٠٨٩,٨٠٥)  - (١,٠٨٩,٨٠٥)  ا;!�ادات ا��:��9

 (١٠٤,٠١٠)  - (١٠٤,٠١٠)  ����A ا���@
ك ���6 ا��%<= ا���م

 -ذ'5 ا���7ع ا��&:9( *��  ٦,٧٩١,٠٢٧  - ٦,٧٩١,٠٢٧ 

 
 ٣١  � ٢٠١٣د!���

�ك ��� E!

ع   ت�
!E ذات+  ت��Hا��  

 لایر ٌ���*+ 
 

 لایر ٌ���*+ 
 

 لایر ٌ���*+ 
 

  ١٤,٧٤٦,٠٢٦      ٥٠٥,٨٨٨         ١٤,٢٤٠,١٣٨          أ6�اد
٥,٠٧١,٥٩٥    -                    ٥,٠٧١,٥٩٥  8��7ت 

      

 ١٩,٨١٧,٦٢١  ٥٠٥,٨٨٨  ١٩,٣١١,٧٣٣ إ:���
 ذ'5 ا���7ع ا��&:9(
 

 
 

 
 

 
  (٢,٦٣٢,٥٦٤)         (٤٣,٧٣١)            (٢,٥٨٨,٨٣٣)        ا;!�ادات ا��:��9

  (٢٩١,٣٤٤)            (٩,٢٤٣)           (٢٨٢,١٠١)          ����A ا���@
ك ���6 ا��%<= ا���م

 -ذ'5 ا���7ع ا��&:9( *��     ١٦,٨٩٣,٧١٣      ٤٥٢,٩١٤         ١٦,٤٤٠,٧٩٩  

 
 
 

 ا��C )�D9>�ق A@ل '< ا�=�د�( "��>��( '���( '�:�دات .٧

  

  

  

 

 

   4���3 '2.+ك   4���3 ذا4
   ا�����ع

     ا�.E9D(  ا�>��( ا�=�د�(   ا�.E9D(  =�د�(ا�>��( ا�   ا�.E9D(  ا�>��( ا�=�د�(


 لایر ٌ����
 لایر ٌ����
 


 لایر ٌ����
 لایر ٌ����
 


   لایر ٌ����
 لایر ٌ����

 
٢٣,٥٨١,٢٩٣ 

 
٢٣,٥٥١,٩٢٢ 

 
- - 

  
٢٣,٥٨١,٢٩٣ 

 
٢٣,٥٥١,٩٢٢ 

 
ر�9� ����Iك إ
@J 

٣٧٠,٠٤٤ ٣٧٠,٠٤٤ 
 

- - 
 

٣٧٠,٠٤٤ ٣٧٠,٠٤٤ 
 

ر�9� ��K �����Iأ��� إ  

 أ��� ����� �ر�9 ٥٨,٣٧٨ ٥٨,٩٦٢  - -  ٥٨,٣٧٨ ٥٨,٩٦٢

�����٢٠١٤  ٣٠ ٢٣,٩٨٠,٣٤٤ ٢٤,٠١٠,٢٩٩  - -  ٢٣,٩٨٠,٣٤٤ ٢٤,٠١٠,٢٩٩  

�����٢٠١٣  ٣٠ ٤٥,٠٨١,٤٦٩ ٤٣,٨٠٨,٩٠٢  - -  ٤٥,٠٨١,٤٦٩ ٤٣,٨٠٨,٩٠٢  

  ٢٠١٣ د�$�7+ ٣١ ٤٩,٤٩١,٧٠٧ ٤٨,٦٨٨,٥١٠  ٤,٠١٥,٦٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٥٣,٤٩١,٧٠٧ ٥٢,٧٠٤,١١٠



 

  ١١صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٤ يوينو ٣٠لفترة ل
 

 '&:+ة '�:�دات إ%.-��ر .٨

  
عن هيئة الصادر اإلجارة و اإلجارة المنتهية بالتمليك   ”٨ FAS“سبيتم تصنيف االستثمار في الموجودات المؤجرة إستنادًا للمعيار المحا

في الحاالت التي يؤجر فيها المصرف إلى العميل موجودات سبق أن استأجرها من طرف  " المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
  ؛ يتم عرض الموجودات المؤجرة في القوائم المالية تحت بند إستثمار في موجودات مؤجرة".ثالث

  
( االرباح والتكاليف المتعلقة بهذا  مشتركوتم تصنيفه كإستثمار  من وعاء المضاربة المشترك  ةتم تمويل اإلستثمار في الموجودات المؤجر 

 ).بناء على سياسة توزيع االرباح لدى البنك أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقةو  يتم توزيعها بين المساهميناإلستثمار 
  

 عماني؛ تم دفع الدفعة األولى من قيمة اإليجار للمالك   ٨,١٠٠,٠٠٠ر إجمالي قيمة إتفاقية اإلجارة بين البنك كمستأجر والمالك كمؤج
   عماني؛ وسيتم دفع الدفعة الثانية حسب االتفاق. ٦,٧٩٧,٣٤٠والبالغة 

  

 ا�=>�رات *
 إ%.-��ر .٩

 

 مليون  ١٤,١٧٥% من منفعه هذا العقار مملوكة من قبل البنك بقيمة ٧٠اإلستثمار في قطاع العقارات بهدف تحقيق ربح دوري، بواقع
  حيث تم تأجير هذا العقار ضمن أتفاقية تأجير لمدة عشرة سنوات بعائد تأجيري ثابت. ُعماني

  
وتم تصنيفه كإستثمار ذاتي وال يتم ضمه إلى وعاء المضاربه المشترك ( االرباح تم تمويل اإلستثمار في العقارات من أموال المساهمين 

 والتكاليف المتعلقة بهذا اإلستثمار تخص حساب البنك وغير خاضعة للتوزيع ألصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة).
  

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠رات عن القيمة الشرائية كما في تعتقد إدارة البنك أنه ال يوجد اختالف جوهري بين القيمة العادلة لإلستثمار في العقا
  

 


 – "��.��F.!' G�9( :�رةإ .١٠*�,��" 
�����٢٠١٤  ٣٠   

   4���3 '2.+ك  4���3 ذا4
  ا�����ع


  لایر ٌ����
  لایر ٌ����
  لایر ٌ����
  �>�رات     

٢٣,٩٠٩,٤٧٢  ١,٧٤٨,٦٧٥  ٢٥,٦٥٨,١٤٧ �L�@ا��  
  ا;���Mك ا����ا�7 (٦٥٤,٢٣٣)  (٤٢,٦٤٩)  (٦٩٦,٨٨٢)


 ا�>��( ا��*.+�( ٢٣,٢٥٥,٢٣٩  ١,٧٠٦,٠٢٦  ٢٤,٩٦١,٢٦٥*��  
      
  '=�ات     

٣,٠٨٠,٠٠٠  -  ٣,٠٨٠,٠٠٠ �L�@ا��  
  ا;���Mك ا����ا�7 (٢٨٨,٧٥٠)  -  (٢٨٨,٧٥٠)


 ا�>��( ا��*.+�( ٢,٧٩١,٢٥٠  -  ٢,٧٩١,٢٥٠*��  
      

  ا�����ع     
٢٦,٩٨٩,٤٧٢  ١,٧٤٨,٦٧٥  ٢٨,٧٣٨,١٤٧ �L�@ا��  

  ا;���Mك ا����ا�7 (٩٤٢,٩٨٣)  (٤٢,٦٤٩)  (٩٨٥,٦٣٢)

 ا�>��( ا��*.+�( ٢٦,٠٤٦,٤٨٩  ١,٧٠٦,٠٢٦  ٢٧,٧٥٢,٥١٥*��  

  ا��%<= ا���م (٢٦١,٢٥٨)  (١٧,٠٦٠)  (٢٧٨,٣١٨)

٢٥,٧٨٥,٢٣١  ١,٦٨٨,٩٦٦  ٢٧,٤٧٤,١٩٧  G�9�.��" )�F.!' رة�إ:– 
*�,��" 

 
 
 
 



 

  ١٢صفحة   ىِ ش.م.ع.عبنك نزو 
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠لفترة ل
 

 – "��.��F.!' G�9( :�رةإ           ١٠*�,��" )Bت�ب( 

�����٢٠١٣  ٣٠   

   4���3 '2.+ك  4���3 ذا4
  ا�����ع


  لایر ٌ����
  لایر ٌ����
  لایر ٌ����
  �>�رات     

٢,٣٠٠,٠٠٣  -  ٢,٣٠٠,٠٠٣ �L�@ا��  
  ا;���Mك ا����ا�7 (١٨,٨٥٦)  -  (١٨,٨٥٦)


 ا�>��( ا��*.+�( ٢,٢٨١,١٤٧  -  ٢,٢٨١,١٤٧*��  
      
  '=�ات     
 

٣,٠٨٠,٠٠٠ 
  

- 
  

٣,٠٨٠,٠٠٠ 
  

�L�@ا��  
  ا;���Mك ا����ا�7 (٣٢,٠٨٣)  -  (٣٢,٠٨٣)


 ا�>��( ا�� ٣,٠٤٧,٩١٧  -  ٣,٠٤٧,٩١٧*��)�+.*  
      
  ا�����ع     
 

٥,٣٨٠,٠٠٣ 
  

- 
  

٥,٣٨٠,٠٠٣ 
  

�L�@ا��  
  ا;���Mك ا����ا�7 (٥٠,٩٣٩)  -  (٥٠,٩٣٩)


 ا�>��( ا��*.+�( ٥,٣٢٩,٠٦٤  -  ٥,٣٢٩,٠٦٤*��  

  ا��%<= ا���م (٥٢,٧٥٠)  -  (٥٢,٧٥٠)

٥,٢٧٦,٣١٤  -  ٥,٢٧٦,٣١٤  G�9�.��" )�F.!' رة�إ:– 
*�,��" 

 
 

   ٢٠١٣+ د�$�7 ٣١

   4���3 '2.+ك  4���3 ذا4
  ا�����ع


  لایر ٌ����
  لایر ٌ����
  لایر ٌ����
  �>�رات     

١٠,٢٤٥,٧٧٧  ٨٤٤,٧١٧  ١١,٠٩٠,٤٩٤ �L�@ا��  
  ا;���Mك ا����ا�7 (١٦٤,٦٩٣)  (٧,١٩٥)  (١٧١,٨٨٨)


 ا�>��( ا��*.+�( ١٠,٠٨١,٠٨٤  ٨٣٧,٥٢٢  ١٠,٩١٨,٦٠٦*��  
      
  �ات'=     

٣,٠٨٠,٠٠٠  -  ٣,٠٨٠,٠٠٠ �L�@ا��  
  ا;���Mك ا����ا�7 (١٦٠,٤١٧)  -  (١٦٠,٤١٧)

 ا�>��( ا��*.+�( ٢,٩١٩,٥٨٣  -    ٢,٩١٩,٥٨٣*��  

      
  ا�����ع     

١٣,٣٢٥,٧٧٧  ٨٤٤,٧١٧  ١٤,١٧٠,٤٩٤ �L�@ا��  
  ا;���Mك ا����ا�7 (٣٢٥,١١٠)  (٧,١٩٥)  (٣٣٢,٣٠٥)


 ا�>��( ا��*.+�( ١٣,٠٠٠,٦٦٧  ٨٣٧,٥٢٢  ١٣,٨٣٨,١٨٩*��  

  ا��%<= ا���م (١٣٠,٠٠٧)  (٨,٣٧٥)  (١٣٨,٣٨٢)

١٢,٨٧٠,٦٦٠  ٨٢٩,١٤٧  ١٣,٦٩٩,٨٠٧  G�9�.��" )�F.!' رة�إ:– 
*�,��" 

 
 

 
 
 
 
 



 

  ١٣صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  قة)(غير مدق ٢٠١٤ يونيو ٣٠لفترة ل
 
 


 –و'=�ات �.D9�ت' .١١*�,��" 

 

 

 
 
 

 '�H )%��9+ '�:�دات .١٢
 

 

   المدفوعة لشراء األنظمة البنكية غ لموجودات الغير ملموسة تمثل المبالا ١.١٢
  

 رأسمالية تحت أعمال  المجموع
 التنفيذ

 أجهزة 
 آلي حاسب

أثاث و   معدات  سيارات 
  وتجهيزات


  لایر ٌ����
  لایر ٌ����
  لایر ٌ����
  لایر ٌ����
  لایر ٌ����
  لایر ٌ����

٥,٤٢٨,٧٥١
 

١٦٠,٨٦٢  ١,٢٤٦,٠٤٨  ٧١,٥٠٠
 

٤٤٦,٧٨٧  ٣,٥٠٣,٥٥٤

 ا* ��0 ���+�١  +��!�

٢٠١٤  
٦٤٣,٢٩٢  ٢٧٦,١٨٩  ١٥٤,٣٠٥  -  ١٣٩,٤٣١  ٧٣,٣٦٧  اIJ�*�ت

-  (٦٣,٨٣٦)  -  -  -  ٦٣,٨٣٦   ��K4@ت

٦,٠٧٢,٠٤٣
 

٣٧٣,٢١٥  ١,٤٠٠,٣٥٣  ٧١,٥٠٠
 

٥٨٦,٢١٨  ٣,٦٤٠,٧٥٧
 
* ��0 ��� ����� ٣٠ا�+

٢٠١٤ 
      

(١,٠٣٤,١٠٠)  -  (٢٤٨,٧٤٤)  (١٦,٥٢٥)  (٣٨,٠٠٠)  (٧٣٠,٨٣١) اF.%J@ك ا��.+ا50 0�� 
 
*+  ١���٢٠١٤!  

(٥٨٧,٣٩٠)  -  (١٣٠,٣٦٨)  (٥,٣٦٣)  (٣٨,٣٧٩)  (٤١٣,٢٨٠)  ',+وف اF.%J@ك

(١,٦٢١,٤٩٠)
 

-  (٣٧٩,١١٢)  (٢١,٨٨٨)
 

(٧٦,٣٧٩)  (١,١٤٤,١١١)
اF.%J@ك ا��.+ا50 0�� 

 
*٢٠١٤ ����� ٣٠ 
      

٤,٤٥٠,٥٥٣
 

٣٧٣,٢١٥  ١,٠٢١,٢٤١  ٤٩,٦١٢
 

٥٠٩,٨٣٩  ٢,٤٩٦,٦٤٦
 
ا�>��( ا��*.+�( 0�� *

٢٠١٤ ����� ٣٠  

٤,٠٩٦,٠٠٧
 

٥٢٨,٣١٦  ١,٠٠٢,٢٠٧  ٦٠,٣٣٧
 

١٩٩,٢٦٨  ٢,٣٠٥,٨٧٩
 +6 ��7 �!��6 ٣٠ا����� ا�

 
�*
!٢٠١٣ 

٤,٣٩٤,٦٥١

 

١٦٠,٨٦٢
 

٩٩٧,٣٠٤
 

٥٤,٩٧٥

 

٤٠٨,٧٨٧
 

٢,٧٧٢,٧٢٣
 �!��6 ��7٣١ 6+ ا����� ا�

 � ٢٠١٣د!���


   لایر ٌ����
 

٢,٣٠١,٢٧١    
* ��0 ���  �٢٠١٤!��+  ١ا�+

١٧٤,٦٤٤  اIJ�*�ت  

(٢٣٨,٩٣٦)  اJطE�ء  �E9.+ة  

٢,٢٣٦,٩٧٩
  

 
  ٢٠١٤ ����� ٣٠ا�>��( ا��*.+�( 0�� *

١,٢٤٣,٧٣٥
  

 +6 ��7 �!��6
  ٣٠ا����� ا��*
!٢٠١٣ 

٢,٣٠١,٢٧١
  

 +6 ��7 �!��6 ٢٠١٣د!����  ٣١ا����� ا�



 

  ١٤صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠لفترة ل
 

 
 ا��9P>8 ر%.-��اC J$�"�ت أ�K�ب C>�ق .١٣

 
د�$�7+  ٣١

٢٠١٣ 
 

٢٠١٣ ����� ٣٠   ٢٠١٤ ����� ٣٠   
  لایر ٌ����
  لایر ٌ���*+  لایر ٌ���*+

 أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقه ٢٥,٦٠٠,٠٨٥  ٦,٩٤٢,٦٧٦  ٩,٩٦٩,٨٦٧

  احتياطي القيمة العادلة لإلستثمار ٨٤٢  (١٢,١٥٩)  (١٨,٥٧٣)
 رباحإحتياطي معدل األ ٣٣,٥١٠  ٩٥٨  ٤,٨٦٦
  إحتياطي مخاطر االستثمار ٥,٦٧٠  ٥٩٤  ٢,٣٢٥

  ا�����ع ٢٥,٦٤٠,١٠٧  ٦,٩٣٢,٠٦٩  ٩,٩٥٨,٤٨٥

 

تشتمل حسابات االستثمار المطلقه ودائع المضاربة المقبولة لدى البنك. حيث يتم استثمار هذه الودائع في وعاء استثماري مشترك من قبل 
  البنك.

 
 

 ا���*�ع ا���ل رأس .١٤
 

 ُعماني، مقسمة إلى  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ُعماني، كما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠البنك المصرح به يبلغ رأسمال 
  للسهم الواحد.  ٠.١٠٠سهمًا بقيمة إسمية  ١٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  
  أس المال المدفوع.% او أكثر من ر ١٠ال يوجد مساهمين لدى البنك تزيد نسبة ملكيتهم عن   ٢٠١٤ يونيو  ٣٠كما في 

 

١٥. Rر��3 ',�S2.ا� 
 
 
 

  
F.!�ا� T"+9�  
٣٠  
�*
!

٢٠١٣ 
 ٣٠  �����

٢٠١٤ 
  )�F.!�ة ا�+.E9�

 >'٢٣ 
د�$�7+ 

٢٠١٢   Uا�
٣٠  �����

٢٠١٣ 

 

 +FV9$.( أ� 
٢٠١٤ ����� ٣٠  

 

        
٤,٤٦٢,٤٩٦  ٣,٩٦٦,٦٩٧  ٢,٣١٥,١٨٤  ١,٧٢٥,٣٥٣ N�Lظ
� P���@ت 

 �<�ر!P إ�M*�ت ٣١١,٩٢٣  ٣٤١,٤٢٢  ٨٣,٦٣٠  ١٥٢,٢٨٠
 �<�ر!P إ!�Hرات ٤٤٨,٥٤٨  ٣٨٦,٩٠٤  ٢٣٢,٥٢٤  ١٨٣,٧٨٣


ب ١٢٦,٣٩٢  ٨٤,٤٩٨  ٦٥,٠٦٨  ٤٢,٢٢٥��R Sا��
ب و ب��R �*��J 
١٢٠,١٥٨  ٦٨,٤٢٤  ٦٧,٥٩٢  ٣٦,٠٩٧ +*��� �*��J 
�ط���� ٧٩,٧٥١  ٤٤,٦٣٢  ٢٨,٢٤٠  ١٨,٦٠٣I ط���� و 
وات��ب ����T �<�ر!P إ����رات ١١٨,٧٠١  ٧٢,٤٨٩  ٧٤,٩٤٩  ٢٧,٥٢٣  
٧٧,٥٠٤  ٦٣,٧٣٧  ٣٦,٩٠٠  ٢٨,٠١٥ ���
@R P!ر�>� 

٧٠,٦٩٣  ٨٦,٤٨٦  ٤١,٢٩٨  ٣٤,٥٤٠ ���� �<�ر!��H� P ا;دارة و ھ��U ا���Iب� ا��
�ى ٦٦٢,٧٨٤  ٥٣٧,٥١٤  ٣٣٣,٦٢٥  ٢٤٧,٢١٦Xأ 

٦,٤٧٨,٩٥٠  ٥,٦٥٢,٨٠٣  ٣,٢٧٩,٠١٠  ٢,٤٩٥,٦٣٥ 
 ا�����ع



 

  ١٥صفحة   نزوىِ ش.م.ع.عبنك 
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠لفترة ل
 

 

  �@W( ذات أط+اف 'T '=�'@ت .١٦
 

التي يمارسون  شركاتبعض ال عض المعامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه ومعبعتيادي بإلالبنك في سياق النشاط ا يقوم
  ما يلي:كاألرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة  إجماليعليها. بلغ ًا تأثيرًا هام

 
 ا�����ع

 
 اJدارة ا�=�9�

 
 )"�W+ا� )Xھ�

 ا�2+��(

$�Zھ5 ر�$' 

 ٢٠١٤ ����� ٣٠ 

  لایر ٌ����
 لایر ٌ����
 لایر ٌ����
 لایر ٌ����

     
 ذ'5 "��ع '&:9(  ١,٠٦٣,٠٠٥ - ٦٩,٥٨٢ ١,١٣٢,٥٨٧
١,٠٧٧,٢٢٤ - ٣٩٢,١٥٢ ١,٤٦٩,٣٧٦ G�9�.��" )�F.!' رة�إ: 

     

 وداTZ ��@ء ٣,٤٨٣,٣٩٥ ٤,٦٠٥ ١٨٥,٩٧١ ٣,٦٧٣,٩٧١
٣٠٤,٢٠٢ ٥٤,٠٩٧ ١٥٢,٤٣١ ٥١٠,٧٣٠ )<9P�رات ا���-.%Jب ا�K� C>�ق أ

 
 


ع�Hا�� 
 

���� ا;دارة ا�
 

 ���ھ� ر	��+
 ٣٠ 
�*
! ٢٠١٣ 

  لایر ٌ���*+ لایر ٌ���*+ لایر ٌ���*+
    

 ذ�� ب�
ع �:��9  -  ٢٠,١٨٨ ٢٠,١٨٨
    

 ودا	M�� Bء ٨٥٩,٣٨٦ ٢٧٠,٥٠٣ ١,١٢٩,٨٨٩
 
 


ع�Hا�� 
 

���� ا;دارة ا�
 

ھ��U ا���Iب� 
���� ا��

 ���ھ� ر	��+
 ٣١  � ٢٠١٣د!���

  لایر ٌ���*+ لایر ٌ���*+ لایر ٌ���*+ لایر ٌ���*+
     

 ذ�� ب�
ع �:��9  ١,١٠٠,٩٥٦ -  ١١٥,٤٨٤ ١,٢١٦,٤٤٠
     

 ودا	M�� Bء ٤٨٦,١٥٧ ٩٨٥ ١٦٧,٥٣٣ ٦٥٤,٦٧٥
 

  قائمة الدخل تتضمن المبالغ التالية فيما يتعلق باالطراف ذات العالقه:
  

 ا�����ع
 

 اJدارة ا�=�9�
 

 )"�W+ا� )Xھ�
 ا�2+��(


$�Zھ5 ر�$' 
 ).$9�  )�F.!�ا� +FV٢٠١٤ ����� ٣٠أ 


  لایر ٌ����
 لایر ٌ����
 لایر ٌ����
 لایر ٌ����
     

 C$�"�ت ا\ر"�ح ٣٦,٥٦٦ - ٥,٧٠٨ ٤٢,٢٧٤
 إ�+ادات ا�=��[ت ١٨ - ٢١ ٣٩

     

٦٧٩,٨٠٦ ٦٧٩,٨٠٦ - - >�Eظ�' R���D4 
 ',�ر�R أA+ى ٣٦,٧٥٠ ٣٣,٩٤٣ ٥,٥٣٨ ٧٦,٢٣١

 

ع�Hا�� 

 
���� ا;دارة ا�

 
 ���ھ� ر	��+

 �����  ����Tا�� �
 ٣٠أ�8�*
! ٢٠١٣ 
   ٌ���*+لایر لایر ٌ���*+ لایر ٌ���*+

    
 ��Rب�ت ا]رب�ح - ٢٥٩ ٢٥٩


\ت ٤,٣٥١ ٤٨ ٤,٣٩٩�� إ!�ادات ا�
    

٧٢١,٥٢١ ٧٢١,٥٢١ - N�Lظ
� P���@ت 
�ى ٨٦,٤٨٦ ٨٥,١٤٨ ١٧١,٦٣٤Xأ P!ر�>� 

 



 

  ١٦صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠لفترة ل
 

 ا�>P���( �.>�ر�+ا .١٧
 

  على أساس وحدات األعمال وعلى النحو التالي: للتشغيلقطاعات  ثالثألغراض إدارية تم توزيع أنشطة البنك إلى 
  األفراد لتلبية االحتياجات المصرفية اليومية. من قدم مختلف المنتجات والتسهيالت للعمالءت الخدمات المصرفية لألفراد

وقبول الودائع، التمويل مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من الشركات والتي تشمل  قدمت الخدمات المصرفية للشركات
  والتمويل التجاري والعمالت األجنبية.

األفراد من أصحاب الثروات  منتجات استثمارية مثل إدارة األصول والخدمات االستشارية للشركات وكذلك عروض تقدم الخزينة واإلستثمار
من المنتجات والخدمات بما في ذلك سوق المال والصرف األجنبي للعمالء  متكاملهمجموعة  قطاع الخزينهيوفر  المؤسسات. وعمالء

  .سوق الخزينهباإلضافة إلى إدارة السيولة ومخاطر 
ارد وتقييم األداء. يتم تقييم النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص المو البنك تراقب إدارة 

قاس بطريقة مختلفة عن األرباح أو الخسائر التشغيلية في ت الجوانبأداء القطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية التي في بعض 
  يل.البيانات المالية. تتم إدارة التكاليف التي تتكبدها المهام المركزية على أساس جماعي وال تخصص لقطاعات التشغ

  
  معلومات القطاعات على النحو التالي:

 ا�����ع
 
 

 أA+ى
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 �29+0�ت
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 �a*+اد

 
).$9�   )�F.!�ا� +FVأ  

٢٠١٤ ����� ٣٠ 

  لایر ٌ����
 لایر ٌ����
 لایر ٌ����
 لایر ٌ����
 لایر ٌ����

     
٩١٠,٩٨٩ ٦٠٦,٩٤٢ ١,٩١٥,٥٨٢ - ٣,٤٣٣,٥١٣ )�9�S24 أ�+ادات 

===========   =========== =========== =========== ===========  
(٣,٨٩٨,٣٧٦) (٤,٣٧٨,٢٨٨) (٧٢٠,٢٩٠) ٦٦٦,١٠٢ ٥٣٤,١٠٠ +Z�$`ا� 
*�� 
===========   =========== =========== =========== ===========  

 '���ع ا���:�دات ٤٧,٦٦٧,٥٩٢ ١٨,٧٨٥,٢٩٨ ١٥٩,٠٩٧,٧٥٥ ١٠,٤٨٣,٦٢١ ٢٣٦,٠٣٤,٢٦٦
===========   =========== =========== =========== ===========  

٥٥,٢٠٤,٥١٣ ٥,٤٨٣,٥٤٣ ٣٢,٠٧٠,٥٠٠ ٧,٣٦٢,١٥٦ ١٠٠,١٢٠,٧١٢ 
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)<9P�ا�  
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======= 
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 أA+ى
 
 

 
 ا�`_�!( و اJ%.-��ر

 
ا�`�'�ت ا��,+*�( 

 �29+0�ت
 

ا�`�'�ت ا��,+*�( 
 �a*+اد

 
 N� ة��L��١٥  �]�K٢٠١٢أ 


 ٣٠ا�^ �*
! ٢٠١٣ 

  لایر ٌ����
 لایر ٌ����
 لایر ٌ����
 لایر ٌ����
 لایر ٌ����

     
�9�S2(أ�+ادات 4 ٥٤,٧٥٧ ٦١,٤٠٤ ٥٩١,٦٤٤ - ٧٠٧,٨٠٥  

===========   =========== =========== =========== ===========  
(٩,٧٥٢,٤٧٩) (٨,٨٧٦,٠٢٠) (١,٠٥٨,٧٥٩) (١٦٣,٨٨١) ٣٤٦,١٨١ +Z�$`ا� 
*�� 

===========   =========== =========== =========== ===========  
 '���ع ا���:�دات ٦,٠٣١,٨٠٩ ٦,٢٣٥,٩٤٢ ١٤٩,٧٩٢,٩٣٦ ٧,٦٧٨,٥٣٦ ١٦٩,٧٣٩,٢٢٣
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'���ع ا���9P"�ت وC>�ق 
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  ١٧صفحة   عبنك نزوىِ ش.م.ع.
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠لفترة ل
 

 ا�����( ا\دوات .١٨
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ) أ
   

نتيجة لذلك، مبادلة أصل أو سداد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تجارية بحتة. و  أو القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مقابله
المالية لألدوات المالية للبنك ال تختلف إن القيمة العادلة بتاريخ التقارير يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. 

  جوهريا عن قيمتها الدفترية.
 
 قيمة العادلة لألدوات الماليةلل التسلسل الهرمي  ) ب
  

. األفصاح عن القيمة العادلة يقسم إلى ثالثة ديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييميستخدم البنك التسلسل الهرمي لتح
 مستويات كما يلي:

 
يتم تقييم هذه  حيث .نشطة أسواق في المتداولة الحكومية السندات المتداولة في البورصة وبعض والمطلوبات الموجوداتمراكز  ١المستوى 

  .نشطة أسواق في المدرجة معدلة غيرال األسعار تخدامباس المراكز
  

 مدخالتمع  مباشر غير أو مباشر بشكلالمتوفرة سواء  التقييم نماذج على بناء التقييم تقنيات باستخدام العادلة القيمة تحديد يتم ٢المستوى 
 ونماذج الخيارات، تحديد أسعار ونماذج المخصومة قديةالن التدفقات تحليل نماذج تقييمال تقنيات تشمل. تحديدها السوق والتي من الممكن

يمكن  التي ضياتالفر  التقييم تقنيات تتضمن .السوق في المشاركين قبل من عادة و التي تستخدم األخرى المعيارية والنماذج المحاكاة
 هوامش السداد، في التأخر معدالت ،الخصم معدالت مثل ،في التقييمات الخاصة بهم السوق في اآلخرين المشاركين إستخدامها من قبل

 هافيتصن ليتم تحديدها يمكن مباشرة غير أو مباشرة سواء بشكل المدخالت هذه تكون أن بحيث يجب. اتالخيار أسعار   في والتقلبات االئتمان
  .٢ مستوىضمن ال

 
إستثناء اذا كانت األداة المالية لها مدخل او أكثر ب ٢يتم تقييم الموجودات بإستخدام تقنيات مماثلة لتلك التي وردت في المستوى ٣المستوى 

  . ٣غير قابل للتحديد و ذات أهمية لقياس القيمة العادلة لألداة المالية في مجملها حيث يتم تصنيفها في المستوى 
  

التسلسل الهرمي للقيمة إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو مطلوبات يمكن تصنيفها في مختلف مستويات 
العادلة، بناء على ذلك يتم تصنيف قياس القيمة العادلة في مجملها في نفس مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ألدنى مستوى مدخالت 

  والتي يكون ذات أهمية لمجمل القياس.
  

  الفترة المالية التي يحدث بها التغير. يتم اإلعتراف بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية
  

  ٢و مستوى  ١التحويل بين مستوى 
  

  للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة لإلستثمارات خالل الفترة. ٣ومستوى  ٢، مستوى  ١لم يتم إجراء أي تحويل بين مستوى 
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٣ا��$.�ى  ٢ا��$.�ى   ١ا��$.�ى     
 



لایر ٌ���� لایر ٌ����
 لایر ٌ����  
  لایر ٌ����
     

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية ٢٣,٦٤٠,٢٥٥ ٣٧٠,٠٤٤ - ٢٤,٠١٠,٢٩٩

 إ��_��رات 6+ ���رات  - ١٤,١٧٥,٠٠٠ - ١٤,١٧٥,٠٠٠
     

9
دات ا������ ��7 6+  ٢٣,٦٤٠,٢٥٥ ١٤,٥٤٥,٠٤٤ - ٣٨,١٨٥,٢٩٩

ع ا���H�٣٠  
�*
!٢٠١٤ 

9
دات ا������ ��7 6+  ٤٣,٨٠٨,٩٠٢ ١٤,١٧٥,٠٠٠ - ٥٧,٩٨٣,٩٠٢

ع ا���H�٣٠  
�*
!٢٠١٣ 

9
دات ا������ ��7 6+  ٤٨,٦٥٢,٥٣٤ ١٨,٢٢٦,٥٧٦ - ٦٦,٨٧٩,١١٠

ع ا���H�٣١  � ٢٠١٣د!���
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  وا���9P"�ت ا���:�دات إ%.<K�W�ت .١٩
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      ُعماني       ُعماني       ُعماني       ُعماني       ُعماني       ُعماني  

      ٢٠١٤ ����� ٣٠  

�>� وأر��ة ��ى ا�G!7 ا��+0_ي  ٢٧,٢٠٦,٠٢٠ - - - ١٩٥,٩٩٧ ٢٧,٤٠٢,٠١٧

 ا�ُ=���

إ%.-��رات و0��( و أر��ة ��ى "!�ك ٤٦,٣٥١,٢٧٧ ٣٠,٣٩٠,٧٥٠ ٩,٧٦٨,٤١٢ - - ٨٦,٥١٠,٤٣٩  

@ء 4���@ت ا�=� ٥٩٨,٩٧٠ ٣,٧٦٤,١١٨ ٤,٧٥٩,٤٣٠ ٢٧,٨٦١,٠٦٦ ٢٢,٨٧٨,٣٩٣ ٥٩,٨٦١,٩٧٧  
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 إ%.-��ر *
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 '���ع ا���:�دات ٧٤,٨٣٨,٩٥٢ ٣٤,٧٣١,٦٦٣ ١٥,١٤٤,٢٤٨ ٥٢,٤١٦,٢٢٧ ٥٨,٩٠٣,١٧٦ ٢٣٦,٠٣٤,٢٦٦

       

 C$�"�ت و0��( "!�ك ١٠,٩٣٤,٠٠٠ ٢١,١٣٦,٥٠٠ - - - ٣٢,٠٧٠,٥٠٠
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 C>�ق ا��$�ھ��< - - - - ١٣٥,٩١٣,٥٥٤ ١٣٥,٩١٣,٥٥٤

       

٢٦,٢٩٩,٣٤١ ٣٧,١١٤,٣٦٠ ١٠,٦٣٦,٧١٥ ١١,٠١٧,٣٢٢ ١٥٠,٩٦٦,٥٢٨ ٢٣٦,٠٣٤,٢٦٦ 
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 ا��$�ھ��<
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ة �ى ا��dT ا���c7ي Jوأر �*

+*��� ا�ُ


ك  ٤٤,٣٢٥,٢٢٨ - -  ٩,٨١٧,٥٠٠ - ٥٤,١٤٢,٧٢٨Tى بة �Jات و���7إ��_��ر و أر  

 ت�
!Mت ا���Mء   ٢٦٤,١٠٨ ١,٥٥١,٢٦١ ٢,٦٨٦,٧٨٩ ١٤,٥٦٣,٩١٦ ١١,٥٢٧,٤٤٦ ٣٠,٥٩٣,٥٢٠
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ك  ٢٥,١٧٩,٠٠٠ - - - - ٢٥,١٧٩,٠٠٠Tب�ت و���7 ب��R 
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٣٢,٦٩٢,٣٧٩ ٨,٢٧٢,٤٦٦ ٤,٥٢٩,٥٦٨ ٤,٦٥٨,٨٥٤ ١٤٥,٨٤٣,٦٦١ ١٩٥,٩٩٦,٩٢٨ 

ق أ��Jب �Rب�ت و

ع ا��[��H�


ق �Rو i��]ب�ت ا\��_��رات ا����R
Nا����ھ�� 



 

  ٢٠صفحة   ك نزوىِ ش.م.ع.عبن
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠لفترة ل
 
 

٢٠. )��E0 ل رأس�ا��  
 

كما  ٢٠١٤ يونيو ٣٠للفترة المنتهية في  ٣و بازل  ٢إن نسبة رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر كما تم تحديدها من قبل لجان بازل 
  يلي:

 
٢٠١٤ ����� ٣٠ ھ�3D رأس ا���ل 
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�أرب�ح ( (٣٨,٣٤٢)	��X( ��@ق ا���
�R لMX N� دات ا������
9
ا����� ا���د�� ���  

�ح (٢,٢٣٦,٩٧٩)]! : ��
��� �9
دات ا� �
ا��  
(٢,٢٢٦,٤٨٤) ��9:� ���!�l دات
9
� 

  
+أس ا���ل�ا\و�K�+2  U(ا�'���ع  ١٣١,٣٨٦,٢٣١  

+أس ا���ل �K�+2( ا�-���( ا�     
  ا��%<= ا���م ٩٩٠,٤٣٩

  
  

 '���ع K�+V( رأس ا���ل ا�-���( ٩٩٠,٤٣٩
  

 '���ع رأس ا���ل  ١٣٢,٣٨٦,٦٧٠

 
  :K( "���`�ط+ا���:�دات ا��+

  
 �%�ط� ا;	���ن ١٢٥,٨٨٨,٢٥٠

 �%�ط� ا��
ق ٦١,٦٥٣,٨٩٣
٩,١١٨,١٢٥ E� ا��� � �%�ط

  

ع ١٩٦,٦٦٠,٢٦٨�Hا��  

  
�أس ا���ل ���!�� ا]و�^ ا� ١٣١,٣٨٦,٢٣١  

�أس ا���ل �ا�_�*��  ��!��ا� ٩٩٠,٤٣٩  
  

١٣٢,٣٨٦,٦٧٠ 
��h!.ل ا��ع رأس ا�����' 
  

٦٦.٨١% E0 )7$�Uا\و� )K�+29� ل�رأس ا�� )��  
  

 �E0 )7$��( ا:���
 رأس ا���ل %٦٧.٣١

 
١٣١,٣٨٦,٢٣١  Uا\و� )K�+2ا���دة ا� 
  (CET١)رأس ا���ل ���

  
٦٦.٨١%  )��E0 )7$�Uا\و� )K�+2ا���دة ا� 
 رأس ا���ل ���

٣١ �  ٢٠١٣د!���

١٣٥,٤١٥,٨٣٠ +��nTع رأس ا���ل ا��
�H� 

٧٢.٤٣٪  �!�L7 ���*^ا]و� ��!�رأس ا���ل ���  

 *��� �L7!� ا���9+ رأس ا���ل ٪٧٢.٦٧

  

دة ا���!�� ا]و�^  ١٣٤,٩٨٦,١٠٤H)رأس ا���ل ���+ ا�CET(١  

٧٢.٤٣٪  �!�L7 ���*^ا]و� ��!�
دة ا��Hرأس ا���ل ���+ ا� 

   



 

 
  ٢١صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠ترة لفل

 
 

   ا��>�ر�( أرW�م .٢١
 

  .مادية تليسها أثير أما ت أفضل، وعرض المقارنة ضاغر أل ضروريا ذلك يث ح وتصنيفها، المقارنة األرقام ترتيب إعادة تم
 ١٥ من اعتبارا للفترة هي لمقابلةا النقدية التدفقات وبيان الموجزة المرحلية الدخل قائمة ألرقام وفقا ،٢٠١٢ أغسطس ١٥ في البنك تأسيس تم

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠الى  ٢٠١٢ أغسطس
 


