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

  (غير مدققة) ٢٠١٥ 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 ةمسقط لألوراق المالية ومكان مزاولسوق  في ةالبنك مدرج. أسهم )١١٥٢٨٧٨(
 

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

 

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

  وتوفير الخدمات البنكية التجارية وأنشطة االستثمار األخرى. باح كحافز من األر 
 

 بناء على عقد تأسيس البنك ونظامه األساسي. شرعيةيخضع البنك في عملياته للرقابة من قبل البنك المركزي الُعماني ويشرف عليه هيئة الرقابه ال
  موظف) ٢٨٢: ٢٠١٤موظف ( ٢٩٨، بلغ عدد موظفين البنك ٢٠١٥ يونيو ٣١في 

 

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

 السياسات المحاسبية الهامةأسس إعداد القوائم المالية و  .٢
 

�  أ*G إ��اد ا�5
اE; ا����
  

 )FAS( المحاسبيةالمالية  وفقا للمعايير هاتم إعداد ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستةية الموجزة للبنك والمرفقة إن البيانات المالية المرحل
  .)AAOIFIالصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (

مجلس معايير  تطبق المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن
صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ولحين صدور محاسبية في حال عدم وجود معايير  )IFRS( المحاسبة الدولية

 .المرحلية المالية بالتقارير الخاص ٣٤ رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا للبنك المختصرة المرحلية المالية القوائم إعداد تم .معايير إسالمية تحل محلها
ويجب أن يتم قرأتها مع البيانات  كاملة مالية بيانات إلعداد المطلوبة واإليضاحات المعلومات كافةعلى  المختصرة المرحلية المالية قوائمال حتويت ال

 للنتائج مؤشرا بالضرورة ليست ٢٠١٥ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة النتائجإن  ذلك، إلى باإلضافة .٢٠١٤ديسمبر  ٣١المالية كما في 
  .٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في التي تنتهي المالية للسنة توقعها يمكن التي

 

مراجعة وليست مدققة؛ ارقام المقارنة لقائمة المركز المالي المرحلية المختصرة تم إعدادها من القوائم المالية المدققة  المختصرة المرحلية المالية قوائمال
و أرقام المقارنة لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة مصادر  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للفترة المنتهية في 

  .   ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستةصندوق الخيرات تم إعدادها من القوائم المالية المرحلية المختصرة  واستخدامات
  

���Hا� ��*�ت ا��:�*8Iا�  
  

 للفترة السنوية المالية البيانات إعداد في المستخدمة تلك مع متوافقة المختصرة المرحلية المالية المعلومات إعداد في المستخدمة المحاسبية السياسات
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١ في المنتهية

  
  

  
   



 

  
  ٨صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترة ل

  

  )تابعأسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة (   .٢
  

� و��!� ا���ض!  ا���!� ا�( �
  

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

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

  .العادلة
  

�  ا�(��5�ات ا��:�*8
  

 تلك نفس هي المختصرة المرحلية المالية المعلومات هذه إعداد في المتبعة واألحكام الهامة المحاسبية التقديرات في المستخدمة واألساليب سسإن األ
 .٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة للبنك السنوية المالية البيانات إعداد في المطبقة

 
  ا����ط� إدارة

 

 ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة للبنك المالية البيانات في المدرجة تلك مع تتناسب  البنك قبل من المعتمدة والسياسات المالية المخاطر إدارة هدفإن 
٢٠١٤.  

  
 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني .٣
 

٣١  �8�I٢٠١٤د�   ٣٠  
L
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٢،٧٤٣،٠٤٩  ٢،٦٣٧،٣٧١  ٣،٠٥٨،١٧٢   نقد في الصندوق

٢٢،١٥٢،٧١٣  ٢٤،٥٦٨،٦٤٩  ٤٤،١٤٩،٦٨٩   أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

١٩٥،٩٩٧  ١٩٥،٩٩٧  ٢٥٣،١٠٦  المركزي الُعمانيعة رأس المال لدى البنك يود
٢٥،٠٩١،٧٥٩  ٢٧،٤٠٢،٠١٧  ٤٧،٤٦٠،٩٦٧ �!ع/�  ا�

 

  .البنك المركزي الُعماني قبل من مسبقة إال بموافقة وديعة رأس المالال يمكن السحب من  1/3
  
 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .٤
 

٣١  �8�I٢٠١٤د�   ٣٠ 
L
� ٢٠١٤   ٢٠١٥ '!&�! ٣٠   

�L���ٌ لایر  �L���ٌ لایر  �&��  لایر ٌ�

٦١،٧١٩ 
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١،٣٧٣،٧٥٢   بالعمله المحليه - بنوك محليه 

٢،٨٦٦،٩٤٨ 
 

٤،٨٤٧،٨٠١
 

١،٤٥٥،٥١٤
 بالعملة األجنبية –اجنبيهبنوك 
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  ٩صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترة ل

 

 
 

 صافي - لدى بنوك إستثمارات وكالة .٥
4�!'3 ��12ك 
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  بالعمله المحليه - بنوك محليه  -  ٣٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠

  بالعملة األجنبية       –اجنبيهبنوك  -  ٤١،١٧٥،٧٥٠  ١٦،٩٤٠،٠٠٠

  وكالة إسالمية ٩،٠٤٧،٥٠٠  ٩،٨١٧،٥٠٠  ١٨،٨٦٥،٠٠٠

)٩٤،٣٢٥(   )٤٩،٠٨٨(   )٤٥،٢٣٨(  المخصص العام 

�!ع ٩،٠٠٢،٢٦٢  ٨٠،٩٤٤،١٦٢  ٥٥،٧١٠،٦٧٥/�  ا�

 

 صافي – ذمم البيوع المؤجله .٦
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 �&�� لایر ٌ�
 

 �&�� لایر ٌ�
 

 ٦٦،٦٣١،٨١٢  ١،٤٢٦،٤٢٨  ٦٥،٢٠٥،٣٨٤  أ��اد
 ٩،٩٢٢،٦٢٥  -  ٩،٩٢٢،٦٢٥  Q���ت

      

�678� ٧٦،٥٥٤،٤٣٧  ١،٤٢٦،٤٢٨  ٧٥،١٢٨،٠٠٩ إ7���� ذ�9 ا�*�!ع ا�
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 ٣٢،٤٥٤،٢٢٤  ٨٣٦،٢٤٨ ٣١،٦١٧،٩٧٦  أ��اد
 ٦،٢٩٢،٣٥٦  - ٦،٢٩٢،٣٥٦  Q���ت

      

�678� ٣٨،٧٤٦،٥٨٠  ٨٣٦،٢٤٨ ٣٧،٩١٠،٣٣٢ إ7���� ذ�9 ا�*�!ع ا�
 

 
 

 
 

 
�!DR(٣،٩٧٦،٧٤٦)  (٦٨،٣٨٢) (٣،٩٠٨،٣٦٤)  ا$��ادات ا�� 


ك ��H ا���&T ا���مV ; ا���(٤٥٧،٦٥١)  (١٣،١٩٩) (٤٤٤،٤٥٢)  �!? 
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  ١٠صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٤ يوينو ٣٠لفترة ل
 
 

٦ .        �678�  )X0�9���� ( –ذ�9 ا�*�!ع ا�
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�L���ٌلایر    
 

 �L���ٌ لایر 
 

 �L���ٌ لایر 
 

  ٥٤،٤٩٦،١٢٠     ١،١٧٠،١٥١   ٥٣،٣٢٥،٩٦٩  أ��اد
 ٦،١٦٤،٤٨٢    -                    ٦،١٦٤،٤٨٢  Q���ت

      

�678� ٦٠،٦٦٠،٦٠٢  ١،١٧٠،١٥١  ٥٩،٤٩٠،٤٥١ إ7���� ذ�9 ا�*�!ع ا�
 

 
 

 
 

 
�!DR(٨،٥٣١،٦٨٩)         (١١٥،٤٢٤)            (٨،٤١٦،٢٦٥)        ا$��ادات ا��  


ك ��H ا���&T ا���مV ; ا���(٩٧٦،٩٦٦)            (٢١،٠٩٦)           (٩٥٥،٨٧٠)          �!?  
 �678� ٥١،١٥١،٩٤٧   ١،٠٣٣،٦٣١  ٥٠،١١٨،٣١٦  ���� -ذ�9 ا�*�!ع ا�

 
 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية .٧
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V�  

٥٤١،٥٨٨ ٥٣٧،٧٧٤   ٥٤١،٥٨٨ ٥٣٧،٧٧٤ �Dر��ك 
V�  

٤،٣٠١،٤٧٤ ٤،٢٧١،٤٠١ 
  

٤،٣٠١،٤٧٤ ٤،٢٧١،٤٠١ 
 

�Dر�� �Y ��  أ*H; إ>!

٥٨،٣٧٨ ٦٩،٤٧٠   ٥٨،٣٧٨ ٦٩،٤٧٠ �Dر�� �!:� ;H*أ 

٣٠ ٦،٠٤٧،٣٥٨ ٦،٠٢٩،٠٢٥   ٦،٠٤٧،٣٥٨ ٦،٠٢٩،٠٢٥  
L
�٢٠١٥  

٣٠ ٢٣،٩٨٠،٣٤٤ ٢٤،٠١٠،٢٩٩   ٢٣،٩٨٠،٣٤٤ ٢٤،٠١٠،٢٩٩  
L
�٢٠١٤  

٣١ ٢،٤٨٢،٩٦٦ ٢،٤٣٩،٥٠٧   ٢،٤٨٢،٩٦٦ ٢،٤٣٩،٥٠٧  �8�I٢٠١٤د�  



 

  
  ١١صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يوينو  ٣٠لفترة ل

 

 إستثمار موجودات مؤجرة .٨
 

  تمويل مشترك      
يونيو  ٣٠  

٢٠١٥  
يونيو  ٣٠  

٢٠١٤  
ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤  
  ٧،٤٢٧،٥١٥    ٦،٦٥٧،٤٨٨    ٦،٩٢٨،٦٠١  إستثمار في موجودات إجارة 

  )٧٤،٢٧٥(    )٦٦،٥٧٥(    )٦٩،٢٨٦(  المخصص  العام

  ٧،٣٥٣،٢٤٠    ٦،٥٩٠،٩١٣    ٦،٨٥٩،٣١٥  المجموع 

  

  
الصادر عن هيئة المحاسبة اإلجارة و اإلجارة المنتهية بالتمليك   ”FAS 8“تم تصنيف االستثمار في الموجودات المؤجرة إستنادًا للمعيار المحاسبي

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

  

( االرباح والتكاليف المتعلقة بهذا اإلستثمار  مشتركفه كإستثمار وتم تصني من وعاء المضاربة المشترك  تم تمويل اإلستثمار في الموجودات المؤجرة
 ).بناء على سياسة توزيع االرباح لدى البنك أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقةو  يتم توزيعها بين المساهمين

  

  . عماني  ٨،١٠٠،٠٠٠إجمالي قيمة إتفاقية اإلجارة بين البنك كمستأجر والمالك كمؤجر 
 

  
 في العقاراتإستثمار  .٩
 

  ُعمانيمليون  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.

  

ال المساهمين وتم تصنيفه كإستثمار ذاتي وال يتم ضمه إلى وعاء المضاربه المشترك ( االرباح والتكاليف تم تمويل اإلستثمار في العقارات من أمو 
 المتعلقة بهذا اإلستثمار تخص حساب البنك وغير خاضعة للتوزيع ألصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة).

  

باإلضافة الى ، ٢٠١٥ يونيو ٣١تعتقد إدارة البنك أنه ال يوجد اختالف جوهري بين القيمة العادلة لإلستثمار في العقارات عن القيمة الشرائية كما في 
  ٢٠١٥تلك االستثمارات بنهاية سبتمبر  لبيعأن البنك لديه خطة موضوعة 
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 أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقه ٥٥،٦٧٠،٣٦٢  ٢٥،٦٠٠،٠٨٥  ٤٢،٢٨٠،٨٠٧

(٣،٨٥٥)  ٢،٣٠٦(  ٨٤٢(   احتياطي القيمة العادلة لإلستثمار 
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  من قبل البنك.تشتمل حسابات االستثمار المطلقه ودائع المضاربة المقبولة لدى البنك. حيث يتم استثمار هذه الودائع في وعاء استثماري مشترك 
 
 

 رأس المال المدفوع .١٤
 

 ُعماني، مقسمة إلى  ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ُعماني، كما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠يبلغ رأسمال البنك المصرح به 
  للسهم الواحد.  ٠,١٠٠سهمًا بقيمة إسمية  ١٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠

  
  % او أكثر من رأس المال المدفوع.١٠ال يوجد مساهمين لدى البنك تزيد نسبة ملكيتهم عن   ٢٠١٥ يونيو  ٣١كما في 
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�IEھ; ر�I� 
  ٣٠ 
L
� ٢٠١٤ 

�L���ٌ لایر �L���ٌ لایر �L���ٌ لایر �L���ٌ لایر  
     

١،٠٦٣،٠٠٥ -  ٦٩،٥٨٢ ١،١٣٢،٥٨٧  �!DR� ع
 ذ�; 0
١،٠٧٧،٢٢٤ -  ٣٩٢،١٥٢ ١،٤٦٩،٣٧٦ c!�)��0 �H)�� رة�Dإ  

      

 وداZ�� XEء ٣،٤٨٣،٣٩٥ ٤،٦٠٥ ١٨٥،٩٧١ ٣،٦٧٣،٩٧١
٣٠٤،٢٠٢ ٥٤،٠٩٧ ١٥٢،٤٣١ ٥١٠،٧٣٠ �5!dرات ا����e)*$ق أ�:�ب ا
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ھ`� ا��>��0 

� ا� ��
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 ٣١  �8�I٢٠١٤د� 
�L���ٌ لایر �L���ٌ لایر �L���ٌ لایر �L���ٌ لایر  

     
١٤٠،٦٤٧ ٩٩٣،٦٧٦ - ٨٥٣،٠٢٩  �!DR� ع
 ذ�; 0

٣٨٠،٤٧١ ١،٥٦٤،٤٦٩ - ١،١٨٣،٩٩٨  �H)�� رة�Dإc!�)��0 
١٠،٠٠٠،٠٠٠   -   و���� ��e)*$�0ر ١٠،٠٠٠،٠٠٠

     

١٢،١٤٧ ١٨٩،٥٣٤ ٢،٨٢٨،٣٦٣  وداZ�� XEء ٢،٦٢٦،٦٨٢
١٥،٧٤٢ ١٨٣،٠٢٨ ١،٤٦٩،٠٨٠ ١،٢٧٠،٣١٠ �5!dرات ا����e)*$ق أ�:�ب ا
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١٦.   �LR� أط�اف ذات S� تR��<�  
  

  قائمة الدخل تتضمن المبالغ التالية فيما يتعلق باالطراف ذات العالقه:
  

�!ع/� ا�
 

 اKدارة ا�>��6
 

 �>�Lا�� �Mھ�
� ا��2��

�+�Oھ9 ر�+� 
 �1+6�  ��?1�� ٢٠١٥ '!&�! ٣٠أJ?� ا�

�&��  لایر ٌ���&� لایر ٌ���&� لایر ٌ���&� لایر ٌ�
     

 C+�<�ت اXر<�ح ٣١٥،٥٠٩ - ٨،٤٩٢ ٣٢٤،٠٠١
 إ'�ادات ا�>�!Yت - - ٣ ٣
     

٣٨٨،٠٠٢ ٣٨٨،٠٠٢ - - Z�F4[���\ �!ظ 
 ���ر'\ أ_�ى ٢٣،٥٥٠ ٢٤،٦٢١ ١١٠،٣٤٢ ١٥٨،٥١٣

 
 ا��)�
ع

 
� ا$دارة ا��!

 
ھ`� ا��>��0 

� ا� ��
�IEھ; ر�I�  

 �)I!� �� �H)ا��� �HQ٣٠ أ 
L
� ٢٠١٤ 
�L���ٌ لایر �L���ٌ لایر �L���ٌ لایر �L���ٌ لایر  

     
 �0�I6ت اgر�0ح ٣٦،٥٦٦ - ٥،٧٠٨ ٤٢،٢٧٤

 إ��ادات ا���
,ت ١٨ - ٢١ ٣٩
     

٦٧٩،٨٠٦ ٦٧٩،٨٠٦ - - 4
ظ"� ]��V9 
 �&�ر�[ أb�ى ٣٦،٧٥٠ ٣٣،٩٤٣ ٥،٥٣٨ ٧٦،٢٣١

 
 

 التقارير القطاعية .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، والتمويل التمويل مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من الشركات والتي تشمل  تقدم الخدمات المصرفية للشركات
  التجاري والعمالت األجنبية.

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

  .سوق الخزينهالسيولة ومخاطر 
وتقييم األداء. يتم تقييم أداء  النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص المواردالبنك تراقب إدارة 

قاس بطريقة مختلفة عن األرباح أو الخسائر التشغيلية في البيانات ت الجوانبالقطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية التي في بعض 
  المالية. تتم إدارة التكاليف التي تتكبدها المهام المركزية على أساس جماعي وال تخصص لقطاعات التشغيل.
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١٧.   ����T;ا�1;�ر'� ا�  

  
  معلومات القطاعات على النحو التالي:
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�26��ت� 
 

 ������ا��
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٥٥،٢٠٤،٥١٣ ٥،٤٨٣،٥٤٣ ٣٢،٠٧٠،٥٠٠ ٧،٣٦٢،١٥٦ ١٠٠،١٢٠،٧١٢ 
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�;6T�  ا�
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 األدوات المالية .١٨
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ) أ
   

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

  ة.الدفتري
 
 قيمة العادلة لألدوات الماليةلل التسلسل الهرمي  ) ب
  

. األفصاح عن القيمة العادلة يقسم إلى ثالثة يستخدم البنك التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم
 مستويات كما يلي:

 
 يتم تقييم هذه المراكز حيث .نشطة أسواق في المتداولة الحكومية السندات المتداولة في البورصة وبعض والمطلوبات الموجوداتمراكز  ١المستوى 
  .نشطة أسواق في المدرجة معدلة غيرال األسعار باستخدام
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 األدوات المالية     ١٨
  

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

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

  .٢ مستوىضمن ال هافيتصن ليتم تحديدها يمكن مباشرة غير أو مباشرة سواء بشكل المدخالت هذه تكون أن بحيث يجب
 

بإستثناء اذا كانت األداة المالية لها مدخل او أكثر غير قابل  ٢يتم تقييم الموجودات بإستخدام تقنيات مماثلة لتلك التي وردت في المستوى ٣المستوى 
  . ٣للتحديد و ذات أهمية لقياس القيمة العادلة لألداة المالية في مجملها حيث يتم تصنيفها في المستوى 

  

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

  أهمية لمجمل القياس.
  

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

  ٢و مستوى  ١التحويل بين مستوى 
  

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

 
 
  

�!ع/�ا�  
 

٣ا��+1!ى  ٢ا��+1!ى   ١ا��+1!ى     
 

�&��  لایر ٌ���&� لایر ٌ���&� لایر ٌ���&� لایر ٌ�
     

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية ١،٧٥٧،٦٢٤ ٤،٢٧١،٤٠١ - ٦،٠٢٩،٠٢٥

 إ*(��eرات �� ��5رات  - ١٤،١٧٥،٠٠٠ - ١٤،١٧٥،٠٠٠
     

١،٧٥٧،٦٢٤ ١٨،٤٤٦،٤٠١ - ٢٠،٢٠٤،٠٢٥  �� ��� ������!ع ا��!7!دات ا�/٢٠١٥ '!&�! �٣٠ 

٢٣،٦٤٠،٢٥٥ ١٤،٥٤٥،٠٤٤ - ٣٨،١٨٥،٢٩٩  �� ��� �
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  إستحقاقات الموجودات والمطلوبات .١٩
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      ُعماني       ُعماني       ُعماني       ُعماني       ُعماني       ُعماني  

      ٢٠١٥ '!&�! ٣٠  

�`ي  ٤٧،٢٠٧،٨٦١ - - - ٢٥٣،١٠٦ ٤٧،٤٦٠،٩٦٧��
 وأر�
ة �
ى ا�*�= ا�;&
�&�� ا�ُ>

� و أر�
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4�!'Rت ا�>�Rء  ٧،١٧٤،٣١١ ١٨،٧١٠،١٣٦ ١٨،٠٤٣،٠٨٦ ٩٣،٣٥٨،٦٣٣ ٦٥،٣٨٠،٨٨٦ ٢٠٢،٦٦٧،٠٥٢ 
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ات ٥أ�e� �4  ا��)�
ع�*  
أ�e� �4 *�� إ�= 


ات ٥�*  
 4� �e٦أ� 


ر إ�= *��HQ 
 �HQ 4� �eأ�


ر ٦إ�=  HQ  

 iI6 j:)I9
ا�i!d و����� 

�HQ 
 

�L���ٌ لایر �L���ٌ لایر �L���ٌ لایر �L���ٌ لایر �L���ٌ لایر �L���ٌ لایر  

      ٣١  �8�I٢٠١٤د�  

25,091,759 195,997 - - - 24,895,762 
�5L وأر��ة ��ى ا�c�8 ا����Cي 

�L���ُا� 

إ*(��eرات و���� و أر��ة ��ى �0
ك 38,906,167 10,780,000 8,953,175 - - 58,639,342  

�9
�Zت ا���Zء  2,369,401 9,223,161 9,801,426 60,981,899 53,139,854 135,515,741 

2,439,507 2,072,510 - - - 366,997 
5��0�� ا���د�� �Zb 4ل  �
دات ���D
�

�V!ق ا��
56 


دات ���� V)��0!"� ا��m"dة - - - - 7,000,000 7,000,000D
� 

 إ*(��eر �� ا���5رات - - 14,175,000 - - 14,175,000

1,910,394 1,910,394 - - - - �*
�!� �Y دات
D
� 

 ��(!�Vت و���ات - - - - 4,478,525 4,478,525


دات أb�ى 411,276 249,724 371,769 2,734,306 88,588 3,855,663D
� 

       

253,105,931 68,885,868 63,716,205 33,301,370 
دات 66,949,603 20,252,885D

ع ا���(� 

       

 �0�I6ت و���� �0
ك 12,666,500 4,235,000 - - - 16,901,500

93,717,132 23,045,744 17,698,205 16,808,388 24,442,783 11,722,012 
�0�I6ت ا,*(��eرات �0�I6ت ا���Zء و

n5!dا�� 


�0ت أb�ى 10,289,480 14,778 - - - 10,304,258!d� 

139,779 139,779 - - - - 
��&T ���ط� ا$*(��eر و���ل 

 اgر�0ح

132,043,262 132,043,262 - - - - 456
ق ا���Iھ� 

       

253,105,931 155,228,785 17,698,205 16,808,388 28,692,561 34,677,992 

�0ت و56
ق أ�:�ب �)�
ع !dا��

�0�I6ت ا,*(��eرات ا��n5!d و56
ق 
4 ا���Iھ�
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  كفاية رأس المال .٢٠
 

  كما يلي: ٢٠١٥ يونيو ٣٠للفترة المنتهية في  ٣و بازل  ٢إن نسبة رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر كما تم تحديدها من قبل لجان بازل 
 

٢٠١٥ '!&�! ٣٠ ھ�[3 رأس ا���ل 
�&��  لایر ٌ�

�ا� H'�2  cو�Xل �ا���أس ا�    
 رأس ا���ل ا����
ع 150,000,000

ا$��ار�Zوة  2,091,192  
 ا��E�I� ا��(�ا��� (٢٣،٢١٣،٥٢٢)

� )E�Ib�أر�0ح ( (٢٩،٧٧٢)V!ق ا��

دات ا����� �Zb 4ل 56D
ا�5�� ا���د�� �!�  

*� �d�ح (١،٧٥٣،٩٨٤)�!� �
دات ا��D
: ا��  
(٢،٩٣٧،٢٤٢) �!DR� �
دات ]��8D
� 

  
�ا��/�!ع   ١٢٤،١٥٦،٦٧٢H'�2  cو�Xل�ا���أس ا�  

� ا� �&�Pا� �H'�2� ل���أس ا�    
  ا���&T ا���م ٢،٦٥٧،٢٣٧

  
٢،٦٥٧،٢٣٧ ��&�Pل ا���� رأس ا�H'�J ع!�/� 

  
�!ع رأس ا���ل  ١٢٦،٨١٣،٩٠٩/� 
 

���ط���> �H7��  ا��!7!دات ا�
  

 ���ط� ا$E(��ن ٣١٠،٧٩٨،٤٢٥

ق ١٩،٣٨٧،١٠٢Iط� ا���� 
١٢،٧٥٠،٠٣٣ / ���ط� ا�( �

  
  ا��)�
ع ٣٤٢،٩٣٥،٥٦٠

  
�أس ا���ل � ��:� اgو�= ا� ١٢٤،١٥٦،٦٧٢  

�   ��:�ا� ٢،٦٥٧،٢٣٧L�eأس ا���ل �ا��  
  

١٢٦،٨١٣،٩٠٩ ���m�1ل ا����!ع رأس ا�/� 
  

٣٦،٢٠%  cو�Xا �H'�26� ل��� رأس ا�'�F� �*+& 
  

� ا7���� رأس ا���ل ٣٦،٩٨%'�F� �*+& 

 
١٢٤،١٥٦،٦٧٢  cو�Xا �H'�2ا�/!دة ا� ����ل ��  (CET1)رأس ا�

  
٣٦،٢٠%   �'�F� �*+&cو�Xا �H'�2ا�/!دة ا� ����ل �� رأس ا�

٣١  �8�I٢٠١٤د�   

129,318,159 ��s�)ع رأس ا���ل ا�
�(� 
%45.68  �8IL �"��� رأس ا���ل �! ��:� اgو�=
%46.37  �8IL �"��� ا����D رأس ا���ل

  
127,394,708   (CET1)رأس ا���ل ���� ا�)
دة ا� ��:� اgو�= 

%45.68  ���"� �8IL=و�gدة ا� ��:� ا
 رأس ا���ل ���� ا�)
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  نسبة تغطية السيولة .٢١
 
 

 Z� ون`��6� ا�>���� ا�/!دةا��!7!دات ا�O�+ا�  �H�7�1ا�!زن ا� 

ل ا����<� ا����
 ا�
ا��!7!دات -ا��+1!ى اXول   

 
%١٠٠ �5L �� ا�&��وق    ٣،٠٥٨،١٧٢ ٣،٠٥٨،١٧٢ 

ا��!7!دات - �/�!ع ا��+1!ى اXول   

 

٣،٠٥٨،١٧٢ ٣،٠٥٨،١٧٢ 

 ا��+1!ى ا��P&� أ
�د�� ا��8
ك ا������C و��I*Rت ا��d5ع ا���م    Iدة و ا���)� ��0
ك ا�(��

 �:(D�)زن ا�
%)٢٠اgط�اف   ( ا��Rھ!� �!  %٨٥ - - 

�!ع ا��+1!ى ا��P&� أ/� 
 

- - 

 ا��+1!ى ا��P&� ب
   

 4
ك Q���ت  �&�"� �� 0V� A+ وBBB-  ٥٠%  ٣،٧٦٨،٨٨٧ ٧،٥٣٧،٧٧٤ 

 ���) �  ;H*٥٠ أ%  ٣٤،٧٣٥ ٦٩،٤٧٠ 
 c�Lأ 
H> ) ب �&�P1!ى ا�+��!ع ا�/�١٥ Z� % �6O�+7!دات ا�!�ا�

� ا�/!دة)���� 
 

٣،٨٠٣،٦٢٢ ٧،٦٠٧،٢٤٤ 

 c�Lأ 
H> ) ب �&�P1!ى ا�+��!ع ا�/�٤٠ �6O�+7!دات ا�!�% �Z ا�
� ا�/!دة)���� 

 

٣،٨٠٣،٦٢٢ ٧،٦٠٧،٢٤٤ 

�6O�+7!دات ا�!��!ع ا���`ون �Z ا�/� 
 

٣،٥٩٧،٨٤٩ ١٠،٦٦٥،٤١٦ 

�� ا���ر7'
 ا�1
�;�ت ا��;
    /<gاد ا��gا XEإ*(5�ارودا  ١٠%  ١٠،٧١٨،٠٦٧ ١٠٧،١٨٠،٦٦٩ 

%١٠ ا�
داXE اg>/ إ*(5�ار  ٩٠٤،٤٦٠ ٩،٠٤٤،٥٩٧ 

�د�� Iم ا���ع ا��d5ت ا��I*R�و ��C��ك ا��
� و ا��8��� �%٤٠ ا� ���ت ا��  ٤،٠٩٩،٣٢٠ ١٠،٢٤٨،٣٠٠ 

1��ن OKا Z� ����C 3"1+� ��"ا�/`ء ا� 
 


�� ��ى ��I*Rت ���� أb�ى  * ١٠٠%  - - 

 4��bء أZ�� ن��)Eو إ ��
* ١٠٠%  ٤١٣،٠٠٠ ٤١٣،٠٠٠ 

%٥ ا�(Cا��ت �:(�!� أb�ى  ٦،٢٢٢،٠٠٠ ٦،٢٢٢،٠٠٠ 

�� ا���ر7'
�!ع ا�1
�;�ت ا��;/� 
 

١٦،٤٤٥،٩٤٧ ١٣٣،١٠٨،٥٦٦ 

�� ا�
ا_6'
 ا�1�
�;�ت ا��;

دات اbg�ى   D
X ا���D ١٠٠%  ١١،١٣٤،٢٩٨ ١١،١٣٤،٢٩٨ 

 �H5!9 ;)�4 ا�g�ادا��t��8 ا�(� *  ٥٠%  ٧٥٦،٦٩٢ ١،٥١٣،٣٨٤ 

� و � 4����Zت أb�ى ��� �9!5�H �4 ا���I*Rت ا�� ;)ا��t��8 ا�(� *
� c!9 ا��?�
رة Y ٥٠%  ٢،٩٠١،٣٣٠ ٥،٨٠٢،٦٦٠ 

9!5 �H� 4��I*Rت ���� و �0
ك �����C و � 4����Zت  ;)ا��t��8 ا�(� *
� c!9 ا��?�
رةY ى�b١٠٠ أ%  - - 

gى ا�bgا �� �� ا���I*Rت ا����!ر��ة ا�( �  ٠%  ١،٩٢٩،٠١١ - 

�� ا�
ا_6'
�!ع ا�1
�;�ت ا��;/� 
 

١٤،٧٩٢،٣٢٠ ٢٠،٣٧٩،٣٥٣ 

٧٥�� ا���ر7'
% �Z ا�1
�;�ت ا��;  
 

 

١٢،٣٣٤،٤٦٠ 

% �4 ا�(���5ت ا���ر٧٥�Dا�(���5ت ا��اb!� ا�(� 59(&� �!=   
  

١٢،٣٣٤،٤٦٠ 

 �'
ا���ر7����� ا�1
�;�ت ا��;  
  

٤،١١١،٤٨٧ 
 

   �� ا�+�!��T"4 �*+& 
  

٨٧،٥١ 
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 أرقام المقارنة  .٢٢
 

  .مادية تليسها أثير أما ت أفضل، وعرض المقارنة ضاغر أل ضروريا ذلك يث ح وتصنيفها، المقارنة األرقام ترتيب إعادة تم


