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بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
الموجزة المرحلیةالمالیةالقوائمایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو٣٠حتى ٢٠١٢أغسطس ١٥للفترة من 

الرئیسیةالشكل القانوني و األنشطة .١

تحت رقم ٢٠١٢أغسطس من العام ١٥تم تأسیسه في سلطنة ًعمان بتاریخ عامة بنك نزوى "البنك" هو شركة ُمساهمة ُعمانیة إن 
.عملة الرئیسي مسقط، سلطنة ًعمانةمكان مزاولسوق مسقط لألوراق المالیة و فيةالبنك مدرجأسهم .)١١٥٢٨٧٨تسجیل (

بموجب ترخیص مصرفي صادر عن البنك و یعمل حالیا من خالل ثالثة فروع ٢٠١٢دیسمبر ٢٣بدأ البنك مزاولة نشاطه بتاریخ 
.٢٠١٢دیسمبر ١٩ي العماني بتاریخ المركز 

األخرى تو التمویالاإلجارهتمویل المرابحة و و تقدیم، التوفیر و االستثمار ، الجاریههي فتح الحسابات أنشطة البنك الرئیسیة
أو الوكالة مقابل عمولة و توفیر الخدمات المضاربه، و كذلك إدارة أموال المستثمرین على أساس اإلسالمیهالمتوافقة مع الشریعة

البنكیة التجاریة و أنشطة االستثمار األخرى . 

سیس البنك و نظامه عقد تأعلىشرعیه بناءرقابه هیئة یشرف علیه والبنك المركزي العماني لمراقبه من قبلیخضع البنك في عملیاته
األساسي .

ُأسس إعداد القوائم المالیة .٢

بیان اإللتزام٢/١

). AAOIFIتم إعداد البیانات المالیة المرفقة للبنك وفقا للمعاییر الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (

المعاییر الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة المنبثقة عن تطبق 
مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في حال عدم وجود معاییر صادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ولحین 

یة تحل محلها.صدور معاییر إسالم

أساس القیاس ٢/٢

حیث تظهرالملكیةحقوق من خالل موجودات المالیة بالقیمة العادلةإعداد البیانات المالیة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء التم
.بالقیمة العادلة

العملة التشغیلیة و عملة العرض٢/٣

.وهي العملة الرئیسیة للبنكالُعماني باللایر تم عرض البیانات المالیة 

إستخدام األحكام و التقدیرات ٢/٤

استخدام أحكامها وتقدیراتها لتحدید المبالغ المعترف بها في البیانات إدارة البنكتطلب منتإن عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للبنك، 
أن هذه كماالمحتملة، االلتزاماتالموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن مبالغ المالیة. و أن هذه التقدیرات واالفتراضات تؤثر على 

التغیرات في القیمة العادلة.باالضافة الىالتقدیرات والتفسیرات تؤثر على اإلیرادات والنفقات والبدالت، 

ها المراجعة و أي یالتقدیرات بالفترة التي تمت فاتتتم مراجعة التقدیرات و االفتراضات المتصلة بها بإستمرار. و یتم ادارج مراجع
سنوات مستقبلیة متأثرة بها.
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بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
الموجزة المرحلیةالمالیةالقوائمایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو٣٠حتى ٢٠١٢أغسطس ١٥للفترة من 

أرقام المقارنه ٢/٥

.بعد تأسیس البنكىاالولهيرقام المقارنه للقوائم المالیه حیث أن هذه القوائم المالیه أال یوجد

أهم السیاسات المحاسبیة.٣

فیما یلي أهم السیاسات المحاسبیة:

النقدالنقد و ما في حكم٣/١

البنـك المركـزيضـمن: النقـد واألرصـدة لـدى یتو ، مـن تـاریخ القـوائم المالیـهي تسـتحق خـالل مـدة ثالثـة أشـهرهو النقد واألرصدة النقدیة الت
بالتكلفه بتاریخ القوائم المالیه.النقدالنقد و ما في حكمیتم االعتراف ب.واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة

(المرابحه)المؤجلهذمم البیوع٣/٢

ربح معلوم متفق علیه، بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع وهو أحد هي بیع السلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زیادة : المرابحة
.بیوع األمانة التي یعتمد فیها على بیان ثمن الشراء أو التكلفة

توقع یتم إثبات ذمم البیوع الُمؤجلة عند حدوثها بقیمتها االسمیة ویتم قیاسها في نهایة الفترة المالیة على أساس صافي القیمة النقدیة المُ 
ویتم عرضها في قائمة المركز المالي  بالصافي بعد طرح االیرادات المؤجله و مخصص التدني.تحقیقها

ة یقوم البنك بتطبیق مبدأ اإللزام بالوعد في عقود المرابحة لآلمر بالشراء وبما ینسجم مع المعاییر الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجع
.للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

اإلجارة و اإلجارة المنتهیة بالتملیك٣/٣

لك ُتقاس الموجودات الُمقتناة بغرض اإلجارة عند اقتنائها بالتكلفة التاریخیة شاملة النفقات الُمباشرة لجعلها صالحة لالستعمال. وُتسته
.المستخدم من قبل البنكعلى مدى العمر اإلنتاجيالموجودات الُمؤجرة 

الجارة المستحقة في نهایة الفترة المالیة بعد طرح مخصص التدني للمبالغ المشكوك في تحصیلها.ذمم االجارة تمثل أقساط ا

اإلستثمارات ٣/٤

حقوق الملكیةمن خاللالعادلةموجودات مالیة بالقیمة

. الدخلیتم تقیمها من خالل قائمة الو الصكوك و التي تمثل هذه الموجودات اإلستثمارات في أدوات الملكیة 

التغیر یتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقیمة العادلة مضافًا إلیها مصاریف االقتناء، ویعاد تقییمها الحقًا بالقیمة العادلة، ویظهر 
نسب بناء علىالمطلقةأصحاب حسابات اإلستثمار الملكیة و حقوقفي القیمة العادلة ضمن بند احتیاطي القیمة العادلة ضمن حقوق

.المشاركة باالستثمار 

في حال بیع هذه الموجودات أو جزء منها أو حصول تدني في قیمتها فیتم تسجیل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل
.المطلقهأصحاب حسابات اإلستثمار الملكیة و حقوقبما في ذلك المبالغ المقیدة سابقًا في حقوق
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بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
الموجزة المرحلیةالمالیةالقوائمایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو٣٠حتى٢٠١٢أغسطس ١٥للفترة من 

(تابع)اإلستثمارات٣/٤

اإلستثمار في العقارات

الصادر عن ٢٦رقم المملوك لإلستخدام و یتم قیاسه بالقیمة العادله إستنادا الى المعیار المحاسبياتیتم تصنیف اإلستثمار في العقار 
. یتم اإلعتراف باإلستثمار في العقارات عند الشراء بالتكلفه )AAOIFI(هیئة المحاسبة و المراجعه للمؤسسات المالیه اإلسالمیه

القیمة األرباح الغیر متحققه الناتجة عن التغیر فيبیتم اإلعتراف مضافًا الیها تكالیف اإلقتناء و الحقًا یعاد تقیمه بالقیمة العادله. 
في حقوق الملكیة في بند احتیاطي القیمة العادله للعقارات للفتره التي تحدث بها مع تثمار في العقارات بشكل مباشرالعادله في اإلس

مراعاه الفصل بین الجزء المتعلق بحقوق المساهمین و الجزء المتعلق بحقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقه. الخسائر الغیر 
لى حد الرصید الدائن له یتم تسویتها في حقوق الملكیه إالناتجه عن إعادة تقیم اإلستثمار في العقارات التي تتم بالقیمة العادمتحقق 

المتوفر لهذا اإلحتیاطي مع مراعاه الفصل بین الجزء المتعلق بحقوق المساهمین و الجزء المتعلق بحقوق أصحاب حسابات االستثمارات 
كون فیها قیمة الخسائر تتجاوز رصید االحتیاطي یتم اإلعتراف في الخسائر الغیر متحققه في قائمة ت التي تالمطلقه وفي الحاال

و الذي تم اإلعتراف به في فترات مالیه الحقه ، یتم االعتراف الدخل. في حال وجود خسائر غیر متحققه متعلقه في إستثمار في عقار
ترات المالیه الحالیه في قائمة الدخل الى الحد الذي یتم به تغطیه فیه الخسائر السابقه.في االرباح الغیر متحققه المتعلقه  بالف

یتم قیاس الخسائر و األرباح المتحققه الناتجة عن عملیه بیع اإلستثمار في العقارات كفرق بین القیمة الدفتریه و صافي القیمة النقدیه
یتم اإلعتراف في االرباح و الخسائر باإلضافه إلى الرصید المتوفر في حساب المتحصله من عملیه البیع لكل إستثمار على حدا و

إحتیاطي القیمة العادله لإلستثمار في العقارات في قائمة الدخل مع مراعاه الفصل بین الجزء المتعلق بحقوق المساهمین و الجزء 
. المتعلق بحقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقه

العادلة للموجودات المالیةالقیمة ٣/٥

یة إنَّ أسعار اإلغالق (شراء الموجودات / بیع المطلوبات) في تاریخ القوائم المالیة في أسواق نشطة ُتمثل القیمة العادلة لألدوات المال
سوق نشطهجودو التي لها أسعار سوقیة وفي حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالیة أو عدم 

فیتم تقدیر قیمتها العادلة بُمقارنتها بالقیمة السوقیة الحالیة ألداة مالیة ُمشابهة لها إلى حد كبیر.

في حال وجود أدوات مالیة یتعذر قیاس قیمتها العادلة بشكل یعتمد علیه فیتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزیل أي تدني في قیمتها.

غیر المالیةللموجوداتالقیمة العادلة ٣/٦

حال توفر أسواق نشطة لهذه الموجودات) للموجودات غیر المالیة التي تظهر في ُتمثل األسعار السوقیة في تاریخ القوائم المالیة (
بي لتقییمات بالقیمة العادلة. وفي حال عدم توفر مثل هذه األسواق فیتم تقییمها في تاریخ القوائم المالیة من خالل أخذ الُمتوسط الحسا

خبرة ُمرخصة وُمعتمدة.ثالثة مكاتب

ممتلكات و معدات٣/٧

االستهالك المتراكم وأي تدني في قیمتها، ویتم استهالك الممتلكات والمعدات (باستثناء خصم تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد 
:يالتالعلى النحواألراضي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها 

سنوات
٥و التركیباتاألثاث 
٧معدات 
٧سیارات

٥أجهزة حاسوب 
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نزوىِ ش.م.ع.عبنك 
الموجزة المرحلیةالمالیةالقوائمایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو٣٠حتى ٢٠١٢أغسطس ١٥للفترة من 

(تابع)ممتلكات و معدات٣/٧

القیمة عندما یقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قیمتها الدفتریة فإنه یتم تخفیض قیمتها إلى 
الممكن استردادها وتسجل قیمة التدني في قائمة الدخل.

یتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات في نهایة كل عام، فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقدیرات المعدة 
.سابقًا یتم تسجیل التغیر في التقدیر للسنوات الالحقة باعتباره تغیر في التقدیرات

یتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها أو عندما ال یعود أي منافع مستقبلیة من استخدامها أو من التخلص منها.

الموجودات الغیر ملموسة٣/٨

غیرالموجوداتإطفاء ویتمُمحددة،غیرلفترةأوُمحددةلفترةالزمنيعمرهاتقدیرأساسعلىالملموسةغیرالموجوداتتصنیف
ا.الدخلقائمةفياإلطفاءقیدویتمالعمر،هذاخاللُمحددزمنيعمرلهاالتيالملموسة عمرهاالتيغیر الملموسةالموجوداتأمَّ

.الدخلقائمةفيفي قیمتهاَتَدنٍّ أيتسجیلویتمالمالیةالقوائمتاریخفيقیمتهافيالتدنيُمراجعةفیتمُمحددغیرالزمني

.نفسهاالفترةالدخل فيقائمةفيتسجیلهاویتمالبنك،أعمالعنالناتجةالملموسةغیرالموجوداترسملةتتمال

لتلكالعمر الزمنيُمراجعةتتمكذلك.المالیةالقوائمتاریخفيالملموسةغیرالموجوداتقیمةتدنيعلىُمؤشراتأيُمراجعةتتم
.الالحقةالفتراتعلىتعدیالتأيَّ إجراءویتمالموجودات

المخصصات٣/٩

ناشئة عن أحداث سابقة وأنَّ تسدید یتم االعتراف بالُمخصصات عندما یكون على البنك التزامات في تاریخ قائمة المركز المالي
االلتزامات ُمحتمل وُیمكن قیاس قیمتها بشكل یعتمد علیه.

حسابات اإلستثمار المطلقةأصحابحقوق٣/١٠

وقت تم استالمهالذيبالمبلغمن قبل البنك وتقاس یتم استالمهاحسابات االستثمار المطلقة عندما اصحاب حقوق االعتراف بیتم 
حسابات االستثمار المطلقة بالقیمة الدفتریة.اصحاب التعاقد. في نهایة الفترة المالیة یتم قیاس حقوق 

مخاطر اإلستثمارإحتیاطي ٣/١١

، من أجل من االستثمارحصة المضارباقتطاعمن قبل البنك من حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بعد المقتطعالمبلغ 
احتیاطي من یتم بموجبها االقتطاع و االستخدامالتي الشروط واألحكامحیث أن.خسائر االستثمار المستقبلیةتخفیف آثار مخاطر 

هیئة الرقابة الشرعیة للبنك.یجب أن یوافق علیها من قبل ستثمار اإلمخاطر 

اإلحتیاطي المتغیر ٣/١٢

اإلحتیاطي المتغیر بعد إقتطاع حصة البنك بصفته مضاربًا و بصفته رب مال یتم إستغالله للمحافظه على عائد منافس و مالئم للمستثمرین 
تؤثر على هذا العائد.عتیادیه ظروف غیر متوقعة وغیر إفي حال حدوث 
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بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
الموجزة المرحلیةالمالیةالقوائمایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو٣٠حتى ٢٠١٢أغسطس ١٥للفترة من 

العمالت األجنبیة٣/١٣

أرصدة الموجودات المالیة والمطلوبات یتم تحویل .في تاریخ المعاملةالسائدتسجیل المعامالت بالعمالت األجنبیة بسعر الصرفیتم
یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن تحویل و المالیة بأسعار العمالت األجنبیة الوسطیة السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي

.الدخلالعمالت األجنبیة في قائمة

ضمن احتیاطي القیمة العادلة.لةالظاهرة بالقیمة العادغیر النقدیةللبنودیتم تسجیل فروقات التحویل 

التقاص٣/١٤

یتم إجراء تقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وٕاظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق 
المطلوبات في نفس الوقت.القانونیة الُملزمة وكذلك عندما یتم تسویتها على أساس التقاص أو یكون تحقق الموجودات وتسویة

اإلعتراف اإلیرادات٣/١٥

یـتم إثبـات إیــرادات البیـوع الُمؤجلـة عنــد تنفیـذ المعاملـة (التـي ُیســدد ثمنهـا دفعـة واحــدة تسـتحق بعـد الفتــرة (المرابحــه) : المؤجلــهذمــم البیــوع
الحقـة) یـتم توزیـع ارباحهـا علـى الفتـرات المالیـة الُمسـتقبلیة لفتـرة المالیة الحالیة أو ُیسدد ثمنها على أقساط ُتدفع على فترات مالیـة ُمتعـددة 

األجل بحیث ُیخصص لكل فترة مالیة نصیبها من األرباح بغض النظر عما إذا تم التسدید نقدا أم ال.

عقد اإلجارة.ُتوزع إیرادات اإلجارة بما یتناسب مع الفترات المالیة التي یشملها: اإلجارة و اإلجارة المنتهیة بالتملیك

بنــاء علــى الشــروط المتفــق علیهــا فــي عقــد یــتم إقتطــاع حصــه البنــك بصــفته مضــارب ن ایــرادات االســتثمار بصــفته مضــارب : حصــة البنــك مــ
المضاربه.

یتم اإلعتراف بالرسوم و العموالت عند تقدیم الخدمه.العموالت و الرسوم : 

الشركات عند تحققها (إقرارها من الهیئة العامة للُمساهمین).یتم االعتراف بأرباح أسهم زعه: و اإلرباح الم

.یتم اإلعتراف بإیرات االستثمارات عندما یتم تحصیلها: أرباح االستثمارات

العائد على حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة٣/١٦

االسـتثمار بعــد إقتطـاع حصــة البنـك بصــفته مضــارب و یـتم احتســاب حصـة أصــحاب حسـابات االســتثمار المطلقـه بنــاء علـى الــدخل النـاتج مــن 
رب مال و احتیاطي مخاطر االستثمار. یتم توزیع هذه الحصة على المستثمرین بناء على معدل الرصید المشارك في وعاء المضاربه

منافع الموظفین٣/١٧

فيكمصروفإثباتهاویتمعمانبسلطنةاالجتماعیةالتأمیناتلقانونوفقاالعمانیینللموظفینالخدمةنهایةبمنافعیتعلقفیماالبنكالتزام
.تكبدهاعندالدخلقائمة

المستقبلیةالمنفعةمبلغهوممولةوغیرمحددةتقاعدمنافعخطةبموجبالعمانیینغیرللموظفینالخدمةنهایةبمنافعیتعلقفیماالبنكالتزام
.والسابقةالحالیةالفتراتفيخدماتهممقابلفيالموظفونأولئكاكتسبهاالتي
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بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
الموجزة المرحلیةالمالیةالقوائمایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو٣٠حتى ٢٠١٢أغسطس ١٥للفترة من 

الضرائب ٣/١٨

ضـریبة الــدخل فـي قائمـة الــدخل فیمـا عـدا القــدرتتمثـل ضـریبة الـدخل علــى أربـاح أو خسـائر العــام بضـریبة حالیـة وضــریبة مؤجلـة. تـدرج 
الذي یتعلق ببنود یتم إدراجها بشكل مباشر في حقوق الملكیة، عندها یتم إدراج ذلك القدر من الضریبة في حقوق الملكیة.

ریبة المطبقـة أو الضریبة الحالیة هي اإللتزام الضـریبي المحتمـل علـى أسـاس الـدخل الخاضـع للضـریبة عـن العـام باسـتخدام معـدالت الضـ
وأیـة تعـدیالت أخـرى علـى اإللتـزام الضـریبي المسـتحق الـدفع عـن سـنوات قائمة المركز الماليالتي یتم تطبیقها على نحو واسع في تاریخ 

سابقة. 

قـــیم الدفتریـــة علـــى جمیـــع الفـــروق المؤقتـــة بـــین البقائمـــة المركـــز المـــاليباســـتخدام طریقـــة اإللتـــزام بالكامـــل حتســـاب الضـــریبة المؤجلـــة إیـــتم 
حتســاب مبلــغ إلألصــول واإللتزامــات ألغــراض التقــاریر المالیــة وبــین المبــالغ المســتخدمة ألغــراض الضــریبة (األســاس الضــریبي). یســتند 

ســـتخدام المعـــدالت الضـــریبیة إمخصـــص الضـــریبة المؤجلـــة علـــى الـــنمط المتوقـــع لتحقـــق أو ســـداد القیمـــة الدفتریـــة لألصـــول واإللتزامـــات ب
. تنشــأ الفــروق المؤقتــة الرئیســیة مــن إســتهالك الممتلكــات والمعــدات قائمــة المركــز المـاليالتــي ســتطبق بشــكل واســع فــي تــاریخ المطبقـة أو 

والمخصصات.

فقــط إلــى الحــد الــذي تتــوفر معــه أربــاح ضــریبیة مســتقبلیة یمكــن اســتغالل األصــل فــي مقابلهــا. یــتم تخفــیض ةمؤجلــالةضــریبالیــدرج أصــل 
أصول الضریبة المؤجلة بالقدر الذي ال یمكن معه تحقق المنفعة الضریبیة ذات الصلة.  

لشریعة. اإلیرادات المخالفة ل٣/١٩

ألعمـالغ أرصدة دائنة أخرى غیر مدرجة في إیرادات البنك، ویتم توزیع هذه المبالفيیقوم البنك بتسجیل هذه المبالغ في حساب مستقل
هیئة الرقابة الشرعیةوفقا لقراراتاتالخیر 

الزكاة ٣/٢٠

تقع مسؤولیه دفع الزكاة  على المساهمین و أصحاب حسابات االستثمار المطلقه.

تاریخ االعتراف بالموجودات المالیة٣/٢١

ع االصل.تدرج كافة المعامالت االعتیادیة  لشراء وبیع  االصول المالیة في تاریخ المتاجرة ، أي في التاریخ الذي یلتزم فیه البنك بشراء او بی
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بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
الموجزة المرحلیةالمالیةالقوائمایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو٣٠حتى ٢٠١٢أغسطس ١٥للفترة من 

العمانيالبنك المركزينقد وأرصدة لدى .٤

٢٠١٣یونیو
لایر ُعماني

١ر٠١٨ر٤٧٧نقد في الصندوق
١٩ر٣٣٧ر٤١٤نياأرصدة لدى البنك المركزي الُعم

١٥٠ر٠٠٠عة رأس المال لدى البنك المركزي الُعمانيیود

٢٠ر٥٠٥ر٨٩١

.إال بموافقة من البنك المركزي الُعمانيودیعة رأس المالمنسحبالال یمكن ٤/١

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة .٥

٢٠١٣یونیو 
لایر ُعماني

١٥٦ر٥٦٧بنوك محلیة
٤ر٤٨٠ر٣١٤بنوك أجنبیة

٤ر٦٣٦ر٨٨١

وكالة دولیة إستثمارات.٦

٢٠١٣یونیو 
لایر ُعماني

٦ر٥٠٠ر٠٠٠بالعمله المحلیه-بنوك محلیه 
٦٠ر٢٩٨ر٧٠٠بالعملة األجنبیة      –اجنبیهبنوك 

٦٦ر٧٩٨ر٧٠٠

حقوق الملكیةخاللمالیة بالقیمة العادلة منموجودات.٧

٢٠١٣یونیو 
لایر ُعماني

٤٣ر٨٠٨ر٩٠٢صكوك اقلیمیة مدرجة 
٤٣ر٨٠٨ر٩٠٢
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بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
الموجزة المرحلیةالمالیةالقوائمایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو٣٠حتى ٢٠١٢أغسطس ١٥للفترة من 

إستثمار في العقارات٨

ملیون ١٤.١٧٥من قبل البنك بقیمة مملوكةمنفعه هذا العقار% من ٧٠و بواقعبهدف تحقیق ربح دوريقطاع العقارااإلستثمار في 
حیث تم تأجیر هذا العقار ضمن أتفاقیة تأجیر لمدة عشرة سنوات بعائد تأجیري ثابت.ُعمانيلایر 

به المشترك وعاء المضار إلىتم تمویل اإلستثمار في العقارات من أموال المساهمین و تم تصنیفه كإستثمار ذاتي و ال یتم ضمه 
.)ة للتوزیع ألصحاب حسابات اإلستثماربنك و غیر خاضعتثمار تخص حساب البهذا اإلسمتعلقةاالرباح و التكالیف ال( 

بالصافي-ممتلكات و معدات ٩

المجموع
أعمال

رأسمالیة 
التنفیذتحت

أجهزة 
آليحاسب سیارات معدات تركیباتأثاث و 

لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني بالتكلفة:

٤ر٦٤٦ر٤٠٧ ٥٢٨ر٣١٦ ١ر١٣٤ر٠٦٧ ٧١ر٥٠٠ ٢١٧ر٠٢٤ ٢ر٦٩٥ر٥٠٠ إضافات
)٥٥٠ر٤٠٠( - )١٣١ر٨٦٠( ( ١١ر١٦٣ ) ( ١٧ر٧٥٦ ) )٣٨٩ر٦٢١( إستهالك

٤ر٠٩٦ر٠٠٧ ٥٢٨ر٣١٦ ١ر٠٠٢ر٢٠٧ ٦٠ر٣٣٧ ١٩٩ر٢٦٨ ٢ر٣٠٥ر٨٧٩ كما صافي القیمة الدفتریة 
٢٠١٣یونیو٣٠في

موجودات غیر ملموسة١٠
٢٠١٣یونیو

لایر ُعماني

١ر٤٢٢ر٩٣٧إضافات
)١٧٩ر٢٠٢(إطفاء

١ر٢٤٣ر٢٠١٣٧٣٥یونیو٣٠كما فيصافي القیمة الدفتریة 

حقوق اصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقه١١
٢٠١٣یونیو

لایر ُعماني

٦ر٩٤٢ر٦٧٦أصحاب حسابات االستثمار المطلقه
)١٢ر١٥٦(احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات

٩٥٨اإلحتیاطي المتغیر
٥٩٤احتیاطي مخاطر االستثمار

٦ر٩٣٢ر٠٦٩

ویتم استثمار هذه الودائع في وعاء استثماري مشترك من ودائع المضاربة المقبولة لدى البنك.المطلقهتشتمل حسابات االستثمار 
. قبل البنك
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بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
الموجزة المرحلیةالمالیةالقوائمایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو٣٠حتى ٢٠١٢أغسطس ١٥للفترة من 

ما قبل التأسیس مصاریف١٢

للربع المنتهي 
٢٠١٣یونیو ٢٠١٣یونیو

لایر ُعمانيلایر ُعماني

٢ر٠٠٠ر١٢٣-و اتعاب مهنیةمصاریف إستشارات
٧٥٦ر٨٥٤-تكالیف الموظفین

٢٦٢ر٧٠٠-مصروفات لجنة التأسیس
٢٣٦ر١٨٦-مصاریف إیجارات
٢١ر١١٢-مصاریف تدریب
١٧١ر٨٨٧-مصاریف أخرى
)٢ر٧٠٠ر٠٠٠(-منحة حكومیة

٧٤٨ر٨٦٢-

ما قبل التشغیلمصاریف ١٣

للربع المنتهي 
٢٠١٣یونیو ٢٠١٣یونیو

لایر ُعمانيلایر ُعماني

٧١١ر٨٤١-و اتعاب مهنیةمصاریف إستشارات
١ر٨٢٥ر٤٦٣-تكالیف الموظفین

١٢٥ر٠٠٠-مصروفات لجنة التأسیس
٢٣٣ر٢٤٦-مصاریف إیجارات
١٨ر٥٤٧-مصاریف تدریب

١١٢ر١٠٩-هاتف وكهرباء ومیاه
١٧ر٨٥٠-مصاریف مجلس االدارة

١٢٨ر٢٠١-أخرىمصاریف 
٣ر١٧٢ر٢٥٧-
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بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
الموجزة المرحلیةالمالیةالقوائمایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو٣٠حتى ٢٠١٢أغسطس ١٥للفترة من 

التشغیلمصاریف١٤

المنتهي للربع 
٢٠١٣یونیو٢٠١٣یونیو

لایر ُعماني

٧٢ر٢٧٤٨٩ر٥٢٣و اتعاب مهنیةمصاریف إستشارات
٣ر٩٦٦ر١٦٩٧ر٧٢٥ر٣٥٣تكالیف الموظفین

٣٨٦ر١٨٣٩٠٤ر٧٨٣مصاریف إیجارات
٤٨ر٦١٠٨ر٠٥٤هاتف وكهرباء ومیاه

٨٦ر٣٤٤٨٦ر٥٤٠مصاریف مجلس االدارة
٣٤١ر١٥٢٤٢٢ر٢٨٠مصاریف إعالنات

٦٣ر٢٨٧٣٧ر٠١٥حكومیةرسوم
٦٨٦ر٣٣٨٩٦٠ر٠٨٧أخرىمصاریف 
٥ر٦٥٢ر٢٨٠٣ر٤٩٥ر٦٣٥المجموع

بالبنكمعامالت مع أطراف ذات عالقة ١٥

التيشركاتبعض العض المعامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهمیه ومعبعتیادي بإلالبنك في سیاق النشاط ایقوم
ما یلي:كاألرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة إجماليعلیها. بلغ یمارسون تأثیرًا هامًا 

المجموعإدارة علیامساهم رئیسي
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني٢٠١٣یونیو 

٢٠ر٢٠١٨٨ر١٨٨-التمویل االسالمي
١ر١٢٩ر٢٧٠٨٨٩ر٨٥٩٥٠٣ر٣٨٦ودائع ال

الدخل تتضمن المبالغ التالیة فیما یتعلق باالطراف ذات العالقه:ائمة ق

المجموعإدارة علیامساهم رئیسي
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني٢٠١٣یونیو للربع المنتهي 

٢٠٤٢٠٤-ایرادات التمویالت
٤ر٤٤٠٣٩١ر٣٥١عموالت

٦٠٣ر٦٠٣١٥٧ر١٥٧-تكالیف الموظفین
١٠١ر٥٨٨٣٨ر٤٣٥٥٢ر٢٨٦مصاریف اخرى
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بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
الموجزة المرحلیةالمالیةالقوائمایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو٣٠حتى ٢٠١٢أغسطس ١٥للفترة من 

المجموعإدارة علیامساهم رئیسي
لایر ُعمانيلایر ُعمانيلایر ُعماني٢٠١٣یونیو 

٢٥٩٢٥٩-ایرادات التمویالت
٤ر٤٤٨٣٩٩ر٣٥١عموالت

٧٢١ر٧٢١٥٢١ر٥٢١-تكالیف الموظفین
١٧١ر٨٥٦٣٤ر٨٦١٤٨ر٤٨٦مصاریف اخرى

التقاریر القطاعیة١٦

على أساس وحدات األعمال وعلى النحو التالي:للتشغیلألغراض إداریة تم توزیع أنشطة البنك إلى خمسة قطاعات 

األفراد لتلبیة االحتیاجات المصرفیة الیومیة.منقدم مختلف المنتجات والتسهیالت للعمالءتالخدمات المصرفیة لألفراد -

التمویلمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من الشركات والتي تشمل قدمتالخدمات المصرفیة للشركات-
والعمالت األجنبیة.وقبول الودائع، والتمویل التجاري 

استثماریة مثل إدارة األصول والخدمات االستشاریة للشركات وكذلك منتجات عروضتقدمالخدمات المصرفیة االستثماریة-
األفراد من أصحاب الثروات وعمالء من المؤسسات.

جنبي للعمالء باإلضافة إلى إدارة من المنتجات والخدمات بما في ذلك سوق المال والصرف األمتكاملهمجموعة الخزینهیوفر -
.الخزینهسوقالسیولة ومخاطر 

.الخ.. اركة المخاطر، والقروض المشتركةالخدمات المصرفیة الدولیة تقدم خدمات مثل إصدار ضمانات، مش-

وتقییم األداء. یتم تراقب إدارة النتائج التشغیلیة للقطاعات التشغیلیة بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد
یقاس بطریقة مختلفة عن األرباح أو الجوانبتقییم أداء القطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغیلیة التي في بعض 

الخسائر التشغیلیة في البیانات المالیة. تتم إدارة التكالیف التي تتكبدها المهام المركزیة على أساس جماعي وال تخصص 
لقطاعات التشغیل.

معلومات القطاعات على النحو التالي:

الخدمات 
المصرفیة لألفراد

الخدمات 
المصرفیة 
للشركات

الخزینة و
االستثمار

مجموعاخرى

لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني٢٠١٣یونیو

٧٠٧ر٨٠٥-٥٩١ر٦١٦٤٤ر٥٤٤٠٤ر٧٥٧الدخل التشغیلي
==================================================

)٩ر٧٥٢ر٤٧٩()٨ر٨٧٦ر٠٢٠(٣٤٦ر١٨١)١٦٣ر٨٨١()١ر٠٥٨ر٧٥٩(صافي الربح
==================================================

١٦٩ر٧٣٩ر٧٢٢٣ر٦٧٨ر١٤٩٥٣٦ر٧٩٢ر٦٩٣٦ر٢٣٥ر٦٩٤٢ر٠٣١ر٨٠٩مجموع االصول
==================================================
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بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
الموجزة المرحلیةالمالیةالقوائمایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو٣٠حتى ٢٠١٢أغسطس ١٥للفترة من 

االدوات المالیة١٧

القیمة العادلة لألدوات المالیة

القیمة العادلة هي المبلغ الذي یمكن مقابله مبادلة أصل أو سداد التزام بین أطراف مطلعة وراغبة في عملیة تجاریة بحتة. 
المالیة لألدوات إن القیمة العادلة بتاریخ التقاریر ونتیجة لذلك، یمكن أن تنتج فروقات بین القیمة الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة. 

تختلف جوهریا عن قیمتها الدفتریة.المالیة للبنك ال

یستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة بتقنیة التقییم:

: األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة؛١المستوى 

إما مباشرة أو بشكل جمیع المدخالت التي لها تأثیر هام على القیمة العادلة المسجلة،: تقنیات أخرى والتي تكون٢المستوى 
غیر مباشر،

: التقنیات التي تستخدم المدخالت التي لها تأثیر هام على القیمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على بیانات السوق ٣المستوى 
الملحوظة.

المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقیمة العادلة:ویبین الجدول التالي تحلیل األدوات 

مجموع٣مستوى ٢مستوى ١مستوى 

لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني٢٠١٣یونیو٣٠

موجودات مالیه
استثمار في الصكوك

----القیمة العادله من خالل قائمة الدخل
٤٣ر٨٠٨ر٩٠٢--٤٣ر٨٠٨ر٩٠٢حقوق الملكیةالقیمة العادله من خالل

٤٣ر٨٠٨ر٩٠٢--٤٣ر٨٠٨ر٩٠٢الموجودات المالیةمجموع 


