
 

  
  ٦صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

  قائمة مصادر وٕاستخدامات صندوق الخيرات
  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة ل
  
  

   ���در ��
وق ا����ات

ز�� ��� �� � �����٢٠١٥�  ١أ�
ال ���وق ا���ات ا��  - 

 4,030 ا$��ادات ا�����"� �! ����

)�
ع ا��&�در�4,030  

ا���اتإ*(��ا��ت ���وق    

 583 ا������ 

)�
ع ا,*(��ا��ت�583  

 3,447 ٢٠١٥!� ���  ٣٠أ��ال ��
وق ا����ات ا���� ��ز�� ��� �� 

 

ز�� ��� �� � �
 ١أ�
ال ���وق ا���ات ا���
� ٢٠١٥ 

 
3,447 

 ا$��ادات ا�����"� �! ����
 

2,687 


ع ا��&�در�(� 
 

6,134 

   
 ا���اتإ*(��ا��ت ���وق 

  
 ا������ 

 
٦،١٣٤ 


ع ا,*(��ا��ت�(� 
 

    ٦،١٣٤ 

 ٢٠١٥د&%���  ٣١أ��ال ��
وق ا����ات ا���� ��ز�� ��� �� 
 

- 

 

ز�� ��� ��  أ�
ال ���وق ا���ات� � ����٢٠١٦�  ١ا��

 
- 

 ا$��ادات ا�����"� �! ����
 

16,487 


ع ا��&�در�(� 
 

16,487 

   
 ا���ات إ*(��ا��ت ���وق

  
 ا������ 

 
10,970 


ع ا,*(��ا��ت�(� 
 

10,970 

  ٢٠١٦!� ���  ٣٠ا���� ��ز�� ��� ��  أ��ال ��
وق ا����ات
5,517 

  
  

  .ا���3!� ا��
ABة ا����� ا�2
اAB8Cًء �1 ھ=ه  ٢٣إ�; ر89  ٧ر89  �"�7 6�(5� ا$��3�4ت ا�����2 �1
  
  
  
  
  
  

   



 

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

  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣١لفترة 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 ةمدرجالبنك . أسهم )١١٥٢٨٧٨(
 

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

 

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. من األرباح كحافز 
 

 بناء على عقد تأسيس البنك ونظامه األساسي. شرعيةيخضع البنك في عملياته للرقابة من قبل البنك المركزي الُعماني ويشرف عليه هيئة الرقابه ال
  موظف) ٣٢١: ٢٠١٥موظف ( ٣٢٧وظفين البنك ، بلغ عدد م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في 

 

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

 السياسات المحاسبية الهامةأسس إعداد القوائم المالية و  .٢
 

�  أ*E إ��اد ا�2
ا8C ا����
  

 )FAS( المحاسبيةالمالية  وفقا للمعايير هاتم إعداد ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠المنتهية في  أشهر للتسعةية الموجزة للبنك والمرفقة إن البيانات المالية المرحل
  .)AAOIFIالصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (

الدولية المنبثقة عن مجلس معايير تطبق المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية 
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 ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠ في المنتهية الثالثة أشهر لفترة النتائجإن  ذلك، إلى باإلضافة .٢٠١٥ديسمبر  ٣١المالية كما في 
  .٢٠١٦ 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  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للفترة المنتهية في 

  .   ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠المنتهية في  أشهر للتسعةصندوق الخيرات تم إعدادها من القوائم المالية المرحلية المختصرة  واستخدامات
  

� و��!� ا���ض!  ا���!� ا�( �
  

عرض القوائم المالية بال . ما لم يتم اإلشارة إلى غير ذلك، تم 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�(��2�ات ا��5*�7
 تلك نفس هي المختصرة المرحلية المالية المعلومات هذه إعداد في المتبعة واألحكام الهامة المحاسبية التقديرات في المستخدمة واألساليب سسإن األ

 .٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة للبنك السنوية المالية البيانات إعداد في المطبقة
 



 

  
  ٨صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة ل

  
 

  )تابعأسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة (   ٢
 

  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 
٢٠١٥.  

  
  السياسات المحاسبية المهمة .٣

  
 السنوية المالية البيانات إعداد في المستخدمة تلك مع تتوافق المختصرة المرحلية المالية المعلومات إعداد في المستخدمة المحاسبية السياسات نإ

 :كمايلي البنك قدمه الذي الجديد المنتجفي  المتعلقة المحاسبية السياسة أن. ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة
 

 .القيمة انخفاض أقل المدفوع للمقابل العادلة بالقيمة هذه تدرج. هارأسمال في البنكيساهم  التي كةالشرا: بالمشاركة التمويل
 

 تناقصم لترتيب وفقا أو دائم بشكل إما الممتلكات بعض ملكية أو جديدة، أو قائمة كانت سواء معينة،شركة  في للمساهمة والعميل البنك بين اتفاق
 يتناسب بما الخسائر تقاسم يتم حين في الطرفين بين يقع االتفاق حسب الربح في ويشارك. كاملة ملكيةال من العميل قبل من االستحواذ مع تنتهي

  .شركةال أو المال رأس من حصصهم مع
  

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني .٤
 

٣١  �5�H٢٠١٥د�   ٣٠  �5�)5*٢٠١٥   ٣٠  ��� �٢٠١٦!   

  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�

٤،٠٥٧،٨٠٧  3,910,997 4,266,832   نقد في الصندوق

١٠،٣١٤،٦٢٩  23,471,221 26,258,996   أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

٢٥٣،١٠٦  253,106  346,095  الُعمانيعة رأس المال لدى البنك المركزي يود
١٤،٦٢٥،٥٤٢  27,635,324  30,871,923   ا��,��ع

  

  .البنك المركزي الُعماني قبل من مسبقة إال بموافقة وديعة رأس المالال يمكن السحب من  ٤/١
  
 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .٥
 

٣١  �5�H٢٠١٥د�   ٣٠  �5�)5*٢٠١٥   ٣٠  ��� �٢٠١٦!   

ٌ���ن�لایر   لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�   

712,268  458,836 168,966   بالعمله المحليه - بنوك محليه 

2,602,883  2,455,152 1,421,464  بالعملة األجنبية –اجنبيهبنوك 
3,315,151  2,913,988  1,590,430   ا��,��ع

 

  
   



 

  
  ٩صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة ل

 

 
 

 صافي - لدى بنوك إستثمارات وكالة .٦
 ��0&/ �. �ك

٣١  �5�H٢٠١٥د�   ٣٠  �5�)5*٢٠١٥   ٣٠  ��� �٢٠١٦!   

  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�

  بالعملة األجنبية       –اجنبيهبنوك  734,020  -  ٩،٦٢٥،٠٠٠

  وكالة إسالمية -  6,545,000  -

 المخصص العام -  (15,400)  -

  ا��,��ع 734,020  6,529,600  ٩،٦٢٥،٠٠٠

 

 ���� -ا�45ى ا�1�2 و ذمم البيوع المؤجله .٧
  

 
٣٠  ��� �٢٠١٦!  

  ا��,��ع   ��0&/ ذا�0  ��0&/ �. �ك 

 لایر ٌ���ن� 
 

 لایر ٌ���ن� 
 

 لایر ٌ���ن� 
 


ع N 8�88,884,772  1,756,133  87,128,639 أ��اد -ذ 

ع N 8�ت -ذ���P 20,910,456  -  20,910,456 

 P 2,682,169  -  2,682,169���ت –ذ�8 إ*(&��ع 
 185,517  -   185,517  أ��اد  - ذ�8 إ�Bرة 
 P  233,347   -  233,347���ت - ذ�8 إ�Bرة 

 112,896,261  1,756,133  111,140,128 وا�1�2 ا;�4ى إ����8 ذ�1 ا����ع ا���789
  

      

�!BQ(15,368,134)  (177,438)   (15,190,696)  ا$��ادات ا�� 
 (1,720,278)   (31,574)   (1,688,704)   ا���&S ا���م


ك ��U  �!=�8ا���&S ا���ص W (56,687)    -   (56,687)   ا�� 
 (8,037)    -   (8,037)   أر�Nح ��!�2

  95,743,125    1,547,121   94,196,004   ���� -  و ا�1�2 ا�45ى ذ�1 ا����ع ا���789

 
 

٣٠  �5�)5*٢٠١٥  
  ا��)�
ع   �6
�Y ذا�6  �6
�Y � (�ك 

 لایر ٌ���ن� 
 

 لایر ٌ���ن� 
 

 لایر ٌ���ن� 
 

75,751,077  1,536,647 74,214,430  أ��اد
P  10,427,706 -  10,427,706���ت

      

86,178,783  1,536,647 84,642,136 و ا�1�2 ا�45ى إ����8 ذ�1 ا����ع ا���789
 

 
 

 
 

 
�!BQ(11,519,084)  (154,687) (11,364,397)  ا$��ادات ا��


ك ��U ا���&S ا���مW 8 ا���(1,386,556)  (27,639) (1,358,917)  �!=
73,273,143  1,354,321 71,918,822  ���� – و ا�1�2 ا�45ىذ�1 ا����ع ا���789 

  
  
  

   



 

  
  ١٠صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة ل

 
 

  )ZN�6���� ( –و ا�1�2 ا�45ىذ�1 ا����ع ا���789         ٦
 

  ٣١ �5�H٢٠١٥ د� 
 ا��)�
ع   �6
�Y ذا�6    �6
�Y � (�ك  

 لایر ٌ���ن�  
 

ٌ���ن�لایر    
 

 لایر ٌ���ن� 
 


ع N 8�٧٨،٨٩١،١٢٩  ١،٦٣٥،٢١٧   ٧٧،٢٥٥،٩١٢ أ��اد -ذ 

ع N 8�ت -ذ���P ٩،٨٢٤،٤٢٩  -   ٩،٨٢٤،٤٢٩ 

 ٤٣١،٩٣٨  -  ٤٣١،٩٣٨ P���ت –ذ�8 إ*(&��ع 
  ٢،٦٣٤   -   ٢،٦٣٤ أ��اد  - ذ�8 إ�Bرة 
  ٢٥٣،٠٢٢   -   ٢٥٣،٠٢٢ P���ت - ذ�8 إ�Bرة 

 ٨٩،٤٠٣،١٥٢  ١،٦٣٥،٢١٧  ٨٧،٧٦٧،٩٣٥ وا�1�2 ا;�4ى ا���789إ����8 ذ�1 ا����ع 
 

  ن�9&�ً:
     

�!BQ١٢،١٧٤،٠٣٩(  )١٦٢،١٩٥(   )١٢،٠١١،٨٤٤( ا$��ادات ا��( 

 )١،٤٣٥،٩٤٣(  )٢٩،٤٦٠(   )١،٤٠٦،٤٨٣(  ا���&S ا���م

ك ��U  �!=�8ا���&S ا���ص W ٣٢،٦٣٢(   -   )٣٢،٦٣٢(  ا��(  

  )٢،٠٥٥(   -   )٢،٠٥٥(  أر�Nح ��!�2
 ٧٥،٧٥٨،٤٨٣  ١،٤٤٣،٥٦٢   ٧٤،٣١٤،٩٢١ ���� -  و ا�1�2 ا�45ى ذ�1 ا����ع ا���789

 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية .٨
 

 
 ��0&/ �. �ك

    ا� �C7D ا����B ا��Aد��
   لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن�

1,989,969 1,911,853  �Bر�� �[ �
ك دو�W�  

1,733,096 1,625,478 �Bر�� �
ك دو�W�  


ك  2,436,867 2,405,994W�� ��ر�B �إ9!

5,022,758 5,052,154  �Bر�� �[ ��  ���د�[ إ*(\��ر�� إ9!

268,228 333,840 �Bر�� �[ �� أ*8U إ9!

11,113,600 11,113,600 �Bر�� �
ك �7!W�  

70,054 58,378 �Bر�� �!7� 8U*أ 

22,603,699 22,532,170 ٣٠  �5�)5*٢٠١٦ 

9,859,523 9,935,544 ٣٠  �5�)5*٢٠١٥  
18,011,950  18,178,632  ٣١  �5�H٢٠١٥د�  
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 إستثمار في العقارات .٩
 

  ُعمانيمليون  ١٤،١٧٥من 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.

  

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

  

باإلضافة ، ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠رات عن القيمة الشرائية كما في تعتقد إدارة البنك أنه ال يوجد اختالف جوهري بين القيمة العادلة لإلستثمار في العقا
 .٢٠١٦ ديسمبرتلك االستثمارات بنهاية  لبيعالى أن البنك لديه خطة موضوعة 

 

 بالصافي –جارة منتهية بالتمليك إ .١٠
٣٠  ��� �٢٠١٦!   

   ��0&/ �. �ك  ��0&/ ذا�0  ا��,��ع

  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�
  ��Bرات     

216,483,004  8,522,820  207,960,184 �"!W)ا�  

  ا$*(U^ك ا��(�ا�8 (10,228,760)  (465,952)   (10,694,712)

205,788,292  8,056,868  197,731,424 �&� �
  ���� ا����B ا�

      


ات     A�  
23,776,939  -  23,776,939 �"!W)ا�  

  ا$*(U^ك ا��(�ا�8 (4,691,970)   -  (4,691,970)

19,084,969  -  19,084,969 �&� �
  ���� ا����B ا�

      

  ا��,��ع     
240,259,943  8,522,820  231,737,123 �"!W)ا�  

  ا$*(U^ك ا��(�ا�8 (14,920,730)  (465,952)  (15,386,682)

224,873,261  8,056,868  216,816,393 �&� �
  ���� ا����B ا�

  ا���&S ا���م (2,668,164)  (80,568)  (2,748,732)

222,124,529  7,976,300  214,148,229  E�7� ��F ��G �� إ�8رة– ������F 

 
  



 

 
  ١٢صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة ل
 

  )ZN�6( بالصافي –جارة منتهية بالتمليك إ.   ١٠

٣٠  �5�)5*٢٠١٥   

�6
�Y � (�ك  �6
�Y ذا�6  ا��)�
ع   

  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�
  ��Bرات     

134,658,073  5,286,697  129,371,376 �"!W)ا�  
  ا$*(U^ك ا��(�ا�8 (4,879,213)  (190,530)  (5,069,743)

129,588,330  5,096,167  124,492,163 �&� �
  ���� ا����B ا�

      


ات     A�  
12,470,957  -  12,470,957 �"!W)ا�  
  ا$*(U^ك ا��(�ا�8 (1,472,710)  -  (1,472,710)

10,998,247  -  10,998,247 �&� �
  ���� ا����B ا�

      

  ا��,��ع     
147,129,030  5,286,697  141,842,333 �"!W)ا�  
  ا$*(U^ك ا��(�ا�8 (6,351,923)  (190,530)  (6,542,453)

140,586,577  5,096,167  135,490,410 �&� �
  ���� ا����B ا�

 
(1,405,945) 

 
 

(50,962) 
 

 
(1.354,983) 

  ا���&S ا���م

  ا���&S ا���ص  (31,426)  -  (31,426)

  أر�Nح ��!�2 (46)  -  (46)

139,149,160  5,045,205  134,103,955  E�7� ��F ��G �� إ�8رة– ������F 

  
   

٣١  �5�H٢٠١٥د�   

�6
�Y � (�ك  �6
�Y ذا�6  ا��)�
ع   

  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�
  ��Bرات     

١٤٧،٨٠٥،٨٢٤  ٥،٨٥٦،٨٣٧  ١٥٣،٦٦٢،٦٦١ �"!W)ا�  
)٦،٤٧٠،٤٥٤(   )٢٤٧،٦١٦(   )٦،٢٢٢،٨٣٨(   ا$*(U^ك ا��(�ا�8 

١٤١،٥٨٢،٩٨٦  ٥،٦٠٩،٢٢١  ١٤٧،١٩٢،٢٠٧ �&� �
  ���� ا����B ا�
      

ات     A�  

١٢،٤٧٠،٩٥٧  -  ١٢،٤٧٠،٩٥٧ �"!W)ا�  
)٢،٠٠٣،٦٣٨(   -  )٢،٠٠٣،٦٣٨(   ا$*(U^ك ا��(�ا�8 

١٠،٤٦٧،٣١٩  -    ١٠،٤٦٧،٣١٩ �&� �
  ���� ا����B ا�
      

  ا��,��ع     
١٦٠،٢٧٦،٧٨١  ٥،٨٥٦،٨٣٧  ١٦٦،١٣٣،٦١٨ �"!W)ا�  

)٨،٤٧٤،٠٩٢(   )٢٤٧،٦١٦(   )٨،٢٢٦،٤٧٦(   ا$*(U^ك ا��(�ا�8 
،٥٢٦١٥٧،٦٥٩   ١٥٢،٠٥٠،٣٠٥  ٥،٦٠٩،٢٢١ �&� �
  ���� ا����B ا�

)٢،٠٧٩،١٣٥(   )٥٦،٠٩٣(   )٢،٠٢٣،٠٤٢(   ا���&S ا���م 

١٥٠،٠٢٧،٢٦٣  ٥،٥٥٣،١٢٨  ١٥٥،٥٨٠،٣٩١  E�7� ��F ��G �� إ�8رة– ������F 

 
  



 

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

  (غير مدققة) ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠لفترة ل
  

 

 بالصافي –متلكات ومعداتم .١١
 

 

 
 

 موجودات غير ملموسة .١٢

 
 �Fا��J K!�ب

 
أ���ل رأ!����� 

2�C� ا� LM0  
 ا��,��ع

 
 لایر ً���ن�

 
 لایر ً���ن�

 
 لایر ً���ن�

      
 �� ��� � 1,649,914 ����٢٠١٦�  ١ا���

 
206,903 

 
1,856,817 

 432,842  320,733  112,109 ا$_���ت
(78,568)  78,568  76
�^ت  - 

 (177,430)  -  (177,430) إط"�ءات ا�"(�ة

 �� ��� 
 1,663,161 ٢٠١٦!� ���  ٣٠ا����
 

449,068 
 

2,112,229 

 �� ��� � 1,596,854 ٢٠١٥*5(�5�  ٣٠ا���
 

164,722 
 

1,761,576 

 �� ��� � ١،٦٤٩،٩١٤ ٢٠١٥د�5�H�  ٣١ا���
 

٢٠٦،٩٠٣ 
 

٨٥٦،٨١٧،١  

  
   المدفوعة لشراء األنظمة البنكية غ لموجودات الغير ملموسة تمثل المبالا ١٢/١
  
  
  
  

 رأسمالية تحت أعمال  المجموع
 التنفيذ

 أجهزة 
 آلي حاسب

أثاث و   معدات  سيارات 
  وتجهيزات

  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�

7,128,476 
 

223,114  1,677,824  162,101 
 

818,816  4,246,621 
 �� ��� ������  ١ا���

٢٠١٦  
 ا$_���ت 12,990  17,835  5,489  32,985  -  69,299

76
�^ت -  27,353  -  99,937  (184,775)  (57,485)  

7,140,290 
 

38,339  1,810,746  167,590 
 

864,004  4,259,611 
 �� ��� 
 ٣٠ا����

 ��� �!٢٠١٦ 
        

          
(3,189,976) 

 
 -   

     
(854,895)  

                
(43,448) 

          
(236,358)  

           
(2,055,275) 

ا$*(U^ك ا��(�ا�8 ��� 
 ����٢٠١٦�  ��١  

             
(654,948) 

  
 -   

       
(256,622)  

                  
(18,594) 

            
(93,445)  

                
(286,287) 

 �&�وف ا$*(U^ك

       
(3,844,924) 

  
- 

 
(1,111,517)

 
              

(62,042) 
        

(329,803) 
 

              
(2,341,562) 

اOG !Pك ا�� �ا�1 ��� 
 ��٣٠  ��� �٢٠١٦! 

        

3,295,366 
 

38,339  699,229  105,548 
 

534,201  1,918,049 
 �� ��� �&� �
ا����B ا�

٣٠  ��� �٢٠١٦!  

3,918,799 
 

95,172  884,754  63,030
 

601,194  2,274,649 
 ٣٠ا�2�� ا���(��� ��� �� 

 �5�)5*٢٠١٥ 

٣،٩٣٨،٥٠٠ 
 

٢٢٣،١١٤
 

٨٢٢،٩٢٩
 

١١٨،٦٥٣
 

٥٨٢،٤٥٨
 

٢،١٩١،٣٤٦ 
 ٣١ا�2�� ا���(��� ��� �� 

�5�H٢٠١٥ د� 



 

  
 
 
 

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

  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة ل
  
 

 ستثمار المطلقهأصحاب حسابات اإلحقوق  .١٣
 

٣١  �5�H٢٠١٥د�   ٣٠  �5�)5*٢٠١٥   ٣٠  ��� �٢٠١٦!   
  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�  لایر ٌ���ن�

 أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقه 97,104,483  62,631,791  ٧٣،٥٩٧،٧٨٧

  احتياطي القيمة العادلة لإلستثمار 9,751  (9,642)  (٢٣،٢٦٣)
 إحتياطي معدل األرباح 923,127  515,236  ٧٢٧،٨٨٥

  إحتياطي مخاطر االستثمار 110,626  32,488        ٤١،٣٠٦

  ا��,��ع  98,147,987  63,169,873  ٧٤،٣٤٣،٧١٥

 

  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   ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠كما في 

   



 

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

  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة ل
 

 مصاريف التشغيل .١٥

 

 أطراف ذات عالقة معامالت مع  .١٦
 

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

 ا��,��ع
 

��7Aدارة ا�Pا 
 

 �F�Qا�� �Rھ�
 ا�.����

�%�Tھ1 ر�%� 
 ٣٠  ��� �٢٠١٦! 

ٌ���ن�لایر  لایر ٌ���ن�   لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� 
     

600,798 117,934 20,269  و ا�1�2 ا�45ىذ���F 1ع ��789  462,565
3,025,686 629,033 84,542 2,312,111 E�7� ��F ��G �� إ�8رة 

     

675,564 163,949 9,233  وداO�� VTء 502,382
2,540,133 980 7,580  ا��X !Pرات ا���BJ�B7Wق أ��Mب  2,531,573

     
 

 ا��)�
ع
 

� ا$دارة ا��!
 

 �N�9�ا� �aھ
�  ا� ��

�HCھ8 ر�H� 
  ٣٠  �5�)5*٢٠١٥ 

  لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن�
     

669,407 129,390 23,899 516,118  �!BQ� ع
N 8�ذ 
2,262,353 362,636 - 1,899,717  �U)�� رة�Bإb!�)��N  
8,759,658 -  -   و���� �N$*(\��ر 8,759,658

400,000 -  -   إ*(&��ع 400,000
     

2,749,516 247,474 45,854  وداZC ��^ء 2,456,188
1,585,473 183,012 10,362 1,778,847 �2!cق أ��7ب ا$*(\��رات ا��
23  

 
 ا��)�
ع

 
� ا$دارة ا��!

 
 �N�9�ا� �aھ

� ا� ��
�HCھ8 ر�H� 

 ٣١  �5�H٢٠١٥د� 
  لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن�

     
٢٢،٩٩٢ ١٥١،٨٧٠ ١،٠١٨،٥٩٦ ٨٤٣،٧٣٤  �!BQ� ع
N 8�ذ 
٥١٩،٧٨٥ ٤،٨٠٦،٣٠٨ - ٤،٢٨٦،٥٢٣ b!�)��N �U)�� رة�Bإ 
٨،٧٥٩،٦٥٨  -  -   و���� �N$*(\��ر ٨،٧٥٩،٦٥٨

     

٢٦،٢٠٣ ٢٧٠،٥٤٥ ٣،١٢٥،٥٢٣  وداZC ��^ء ٢،٨٢٨،٧٧٥
٣٢،٠٣٠ ١٧٢،٢٥٤ ١،٢٦٤،٠٨٨ ١،٠٥٩،٨٠٤ �2!cق أ��7ب ا$*(\��رات ا��
23 

       �U)ا��� ZN�!�               �UPأ ��H)!�  
�U)٣٠ ا��� 
 �5�)5*٢٠١٥  

 �GYأ  �A% 7�
 ��G �٣٠ا�� 
 ��� �!٢٠١٦  

 ٣٠ �5�)5* 
٢٠١٥ 

٣٠ �5�)5* 
٢٠١٦ 

لایر   لایر ٌ���ن�
 ٌ���ن�

  لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� 

 �&�ر�e إ�)�رات 654,649 640,089  219,001  217,152

 �&�ر�e إ�^ن�ت 495,364 452,047  199,454  115,544


ب 445,527 249,995  154,480  93,174*�3 f�ا�N ب و
�ن� �3*� 

�ن� ��5ن� 333,676 324,804  110,756  102,469� 

37,374  38,251  111,015 113,622 ��
W3 eر��&� 

24,937  48,870  41,160 101,683 � ط���5 و9�ط�*

� �&�ر�e إ*( �رات 86,716 114,109  28,726  44,623�U� ب��وا6  

28,332  18,334  76,503 85,430 � �&�ر� e�E!( ا$دارة و ھ�a ا���N�9 ا� ��

 أh�ى 1,574,902 1,374,613  595,932  415,920

 ا��,��ع 3,891,569 3,384,335  1,413,804  1,079,525



 

     
  ١٦صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة ل

 
 

١٦   �QO� أط�اف ذات V� تO��A� (ZN�6)  
  

  الدخل تتضمن المبالغ التالية فيما يتعلق باالطراف ذات العالقه:قائمة 
  

 ا��,��ع
 

��7Aدارة ا�Pا 
 

 �F�Qا�� �Rھ�
 ا�.����

�%�Tھ1 ر�%� 
 �A% 7� �GYأ  ��G �٣٠ا��  ��� �٢٠١٦! 

  لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن�
     

 ا5ر�Fح�F�%Jت  171,708 1,817 15,057 188,582
     

584,970 584,970 - - ]�Cظ�� _���D0 
 ���ر&_ أ�4ى 42,300 43,130 372,353 457,783

 
 ا��)�
ع

 
� ا$دارة ا��!

 
 �N�9�ا� �aھ

� ا� ��
�HCھ8 ر�H� 

 ��H)!� �UPأ �� �U)٢٠١٥*5(�5�  ٣٠ ا��� 
  لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن�

     
 �N�H3ت اiر�Nح 438,699 292 11,850 450,841

 إ��ادات ا���
,ت - - 3 3
     

582,003 582,003 - - 1
ظ"� e��W6 
 �&�ر�e أh�ى 37,800 38,703 177,698 254,201

 
 

 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  التمويلمجموعة 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
سوق المال والصرف األجنبي للعمالء باإلضافة إلى إدارة من المنتجات والخدمات بما في ذلك  متكاملهمجموعة  قطاع الخزينهيوفر  المؤسسات.

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

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

   



 

 
  ١٧صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة ل

 

  
١٧   ����WBر&� ا��B ا� (ZN�6)  

  
  معلومات القطاعات على النحو التالي:

 ا��,��ع
 
 

 أ�4ى
 
 

 
�X !Pو ا ��را��`&�  

 
ا��
��ت ا������� 

 �7.���ت
 

ا��
��ت ا������� 
 ���aاد

 
�A% 7� �GYأ   ��G �ا��  

٣٠  ��� �٢٠١٦! 
ٌ���ن�لایر    لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� 

      
 أ&�ادات ��7��.0 7,100,376 3,842,978 1,545,517 - 12,488,871

===========   =========== =========== =========== ===========  
(539,911) - (499,245) 931,721 (972,387)  ����)�T�%ح)ا���Fا5ر/  

===========   =========== =========== =========== ===========  
 �,��ع ا����8دات 232,990,607 145,192,478 76,972,072 10,019,882 465,175,039
===========   =========== =========== =========== ===========  

338,835,763 13,172,322 25,229,035 149,938,472 150,495934 

�,��ع ا���F�7Wت و�BJق 
أ��Mب �F�%Jت ا��X !Pر 

�B7Wا��  
========= 

 
======== 

 
========= 

 
======== 

 
========= 

  

 ا��)�
ع
 
 

 أh�ى
 
 

 
�را�����A و ا$*(\�  

 
 �ا�����ت ا��&��

 �! ���ت
 

 �ا�����ت ا��&��
 ��k�اد

 
��H)!� �UPأ �� �U)٣٠ ا��� 

 �5�)5*٢٠١٥ 
ٌ���ن�لایر    لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� 

      
8,280,204 - 1,536,923 2,897,773 3,845,508 �! أ��ادات 6 �

===========   =========== =========== =========== ===========  
(4,227,978) 208,151 (305,503) 501,206 (4,361,832) �C�Hا�� ���� 

===========   =========== =========== =========== ===========  

دات 144,595,429 93,120,243 68,113,435 10,596,558 316,425,665B

ع ا���(� 
===========   =========== =========== =========== ===========  

188,642,371 10,785,914 6,727,858 59,000,482 112,128,117 


�Nت و23
ق !cع ا��
�(�
أ��7ب �N�H3ت ا$*(\��ر 

�2!cا�� 
======== ======== ========== =========== ===========  

 

 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 القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مقابله
المالية لألدوات المالية للبنك ال تختلف جوهريا عن قيمتها إن القيمة العادلة بتاريخ التقارير تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. 

  الدفترية.
 
 قيمة العادلة لألدوات الماليةلل سل الهرميالتسل  )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

  
 
 



 

  ١٨صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة ل
 

 (تابع) 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، تحديد أسعار 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.
  

  ٣ومستوى  ٢و مستوى  ١التحويل بين مستوى 
  

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

 
 
  

�عا��,�  
 

٣ا��% �ى  ٢ا��% �ى   ١ا��% �ى     
 

  لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن�
     

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 17,242,660 5,361,039 - 22,603,699

 إ*(\��رات �� ��2رات  - 14,175,000 - 14,175,000
     

 ٢٠١٦!� ���  �٣٠,��ع ا����8دات ا������ ��� ��  17,242,660 19,536,039 - 36,778,699

24,034,523 - 19,552,454 4,482,069  �� ��� �
دات ا����B
)�
ع ا���٢٠١٥*5(�5�  ٣٠ 


د ١٢،٦٥٣،٩١١ ١٩،٥٣٣،٠٣٩ - ٣٢،١٨٦،٩٥٠B

ع ا���(� �� ��� � ٢٠١٥د�5�H�  ٣١ات ا����



 

  ١٩صفحة   نزوىِ ش.م.ع.عبنك 
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة ل
 

  إستحقاقات الموجودات والمطلوبات .١٩
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

!��ات ٥أ��X �[  ا��,��ع   ��! ]� �Xأ�
 cات ٥إ���!  

 ]� �X٦أ� 
��! cر إ��GY 

 �GY ]� �Xأ�
  cر ٦إ��GY  

 d%J eM %0
ا�d7W و���&� 

�GY 
 

      ُعماني       ُعماني       ُعماني       ُعماني       ُعماني       ُعماني  

      ٣٠  ��� �٢٠١٦!  


 وأر�
ة �
ى ا���E ا����`ي  30,525,828 - - - 346,095 30,871,923Bن
 ا���Aُن�

إ! ��Xرات و���� و أر�
ة �
ى F��ك 2,324,450 - - - - 2,324,450  

 O&��0ت ا�O�Aء  15,327,378 41,260,014 20,806,595 133,290,538 167,495,560 378,180,085

���8دات ����� ���B��F ا��Aد�� �[  5,363,912 754,600 - 3,379,266 13,105,921 22,603,699
��D7ق ا���BJ لO4 

�C7D ��F ا��hCWة���8دات �����  - - - 7,000,000 - 7,000,000  

 إ! ��Xر �� ا��BAرات - 14,175,000 - - - 14,175,000

2,112,229 2,112,229 - - - - �!��7� ��i �8دات�� 


ات - - - - 3,295,366 3,295,366Aت و��D7 �� 
 ���8دات أ�4ى 91,133 846,720 47,610 3,108,171 518,653 4,612,287

       

 �,��ع ا����8دات 53,632,701 57,036,334 20,854,205 146,777,975 186,873,824 465,175,039

       

 �F�%Jت و���� F��ك 7,519,035 4,235,000 - 13,475,000 - 25,229,035

299,400,652 42,068,486 71,011,297 88,606,881 75,065,650 22,648,338 
رات �F�%Jت ا;! �F�%J��Xت ا�O�Aء و

jB7Wا�� 

 ��F�7Wت أ�4ى 608,666 5,578,240 6,985,417 - - 13,172,323

1,033,753 1,033,753 - - - - 

ل Aر و���X !Pط� ا��� k���

 ا5ر�Fح

 �BJق ا��%�ھ��[ - - - - 126,339,276 126,339,276

       

465,175,039 169,441,515 84,486,297 95,592,298 84,878,890 30,776,039 
ا���F�7Wت و�BJق أ��Mب �,��ع 

�BJو jB7Wرات ا����X !;ت ا�F�%J ق
 ا��%�ھ��[



 

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

  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة ل
 
 

  )ZN�6( وا���F�7Wت ا����8دات إ! �Q�BMت 19
  

 
 

  


ات ٥أ�\� �1  ا��)�
ع�*  
; أ�\� �1 *�� إ�


ات ٥�*  
 ٦أ�\� �1 


ر إ�; *��UP 
 �UP 1� �\أ�


ر ٦إ�;  UP  

 lH3 ]7)H6
ا�l!c و����� 

�UP 
 

  لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن� لایر ٌ���ن�

      ٣١  �5�H٢٠١٥د�  

14,625,542 253,106 - - - 14,372,436 
ا�b�5 ا����Aي ن�2 وأر��ة ��ى 

 ا�ُ���ن�


ك 12,940,151 - - - - 12,940,151�N إ*(\��رات و��� و أر��ة ��ى�  

�6
�^ت ا���^ء  13,408,803 31,218,284 13,500,191 111,468,024 99,391,102 268,986,404 

18,011,950 8,267,932 4,327,601 - - 5,416,417 
^h 1� د����ا� ��2��N �
دات ���B
 ل�

�W!ق ا��
23 


دات ���� W)��N!"� ا��o"cة - - - 7,000,000 - 7,000,000B
� 

 إ*(\��ر �� ا���2رات - 14,175,000 - - - 14,175,000

1,856,817 1,856,817 - - - - �*
�!� �
دات ]B
� 

 ��(!�Wت و���ات - - - - 3,938,500 3,938,500


دات أh�ى 334,101 705,499 193,198 3,208,242 118,698 4,559,738B
� 
       


دات 46,471,908 46,098,783 13,693,389 126,003,867 113,826,155 346,094,102B

ع ا���(� 

       


ك 3,465,000 - - 13,475,000 - 16,940,000�N ت و�����N�H3 

188,617,958 36,993,879 51,373,734 36,038,728 46,412,952 17,798,665 
رات �N�H3ت ا,*(\���N�H3ت ا���^ء و

p2!cا�� 


�Nت أh�ى 4,300,841 - 1,871,317 6,920,805 - 13,092,963!c� 

769,191 769,191 - - - - 
��&S ���ط� ا$*(\��ر و���ل 

 اiر�Nح

126,673,990 126,673,990 - - - - 123
ق ا���Hھ� 

       

346,094,102 164,437,060 71,769,539 37,910,045 46,412,952 25,564,506 

�Nت و23
ق أ��7ب !cع ا��
�(�

ق �N�H3ت ا,*(\��رات ا��p2!c و23

1 ا���Hھ�



 

  ٢١صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة ل
 
 

  كفاية رأس المال .٢٠
 

  كما يلي: ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠للفترة المنتهية في  ٣و بازل  ٢إن نسبة رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر كما تم تحديدها من قبل لجان بازل 
 

٣٠  ��� �٢٠١٦! ھ�D/ رأس ا���ل 
  لایر ٌ���ن�

�أس ا���ل �ا5و��M&�.  cا�     
 رأس ا���ل ا����
ع 150,000,000

ا$��ار�^وة  2,091,192  
 ا��C�H� ا��(�ا��� (26,000,909)

� )C�Hh�أر�Nح ( (180,263)W!ق ا��

دات ا����� �h 1^ل 23B
ا�2�� ا���د�� �!�  

*� �c�ح (2,141,872)�!� �
دات ا��B
: ا��  
(2,937,242) �!BQ� �
دات _��5B
� 

  
�أس ا���ل�ا5و��M&�.  cا��,��ع  120,830,906  

�أس ا���ل �.�&�M ا��Xن�� ا�     
� )C�Hh�أر�Nح ( 46,310W!ق ا��

دات ا����� �h 1^ل 23B
ا�2�� ا���د�� �!�  

  ا���&S ا���م 4,720,521
  

4,766,831  �,��ع �M&�Y رأس ا���ل ا��Xن��
  

 �,��ع رأس ا���ل  125,597,737
 

  ا����8دات ا��������F �M8ط�
  

ا$C(��ن ���ط� 412,134,964  

ق 28,439,698Hط� ا���� 
21,988,438 Y ���ط� ا�( �

  
  ا��)�
ع 462,563,100

  
  

�أس ا���ل � ���7 اiو�; ا� 120,830,906  
�أس ا���ل �ا�\�ن�   ���7ا� 4,766,831  

  
125,597,737 ���m� ع رأس ا���ل ا���,� 

  
26.12%  �M&�.7� رأس ا���ل �&�C� ��%نcا5و�  

  
 ن%�� ��C&� ا����8 رأس ا���ل 27.15%

 

120,830,906  cا5و� �M&�.رأس ا���ل ���� ا�,�دة ا�(CET1)  
  

26.12%  �&�C� ��%نcا5و� �M&�.رأس ا���ل ���� ا�,�دة ا� 

٣١   �5�H٢٠١٥د�  

125,741,244 ��u�)ع رأس ا���ل ا�
�(� 
اiو�;ن�5H �"��� رأس ا���ل �! ���7  34.68%  
 ن�5H �"��� ا����B رأس ا���ل 35.79%

  
  (CET1)رأس ا���ل ���� ا�)
دة ا� ���7 اiو�;  121,089,479

34.68%  ���"� �5Hو�;نiدة ا� ���7 ا
 رأس ا���ل ���� ا�)

   

  

  

  

   



 

  ٢٢صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠لفترة ل
 

  نسبة تغطية السيولة .٢١
  

٣٠  ��� �٢٠١٦!  
 

ا����8دات ا�%��7T ا�����A ا�,�دةا���`ون �[   �M�8� ا��زن ا� 

ل ا����Aا�� 
 ا����
ا����8دات -ا��% �ى ا5ول   

%١٠٠ ن�2 �� ا�&��وق     4,266,832 4,266,832 
ا����8دات - �,��ع ا��% �ى ا5ول   

 
4,266,832 4,266,832 

 ا��% �ى ا��Xن� أ
   

� �
ك ا�(���N د�� و�Hم ا���ع ا��c2ت ا��H*Q�و ��A��ك ا��
(��دة ا��5
 �7(B�)زن ا�
)%٢٠اiط�اف   ( ا��Qھ!� �!  %٨٥ 7,363,600 6,259,060 

 �,��ع ا��% �ى ا��Xن� أ
 

7,363,600 6,259,060 
 ا��% �ى ا��Xن� ب

   
 1N �� �"�&�  ت���P ك
W� A+ وBBB-  ٥٠%  11,141,014 5,570,507 

 ���) �  8U*٥٠ أ%  70,054 35,027 
 c�Qأ 
MF ) ن� ب�X�7  %�١٥,��ع ا��% �ى ا�T�%ا����8دات ا� ]�

  ����� ا�,�دة)
11,211,068 5,605,534 

 c�Qأ 
MF ) ن� ب�X�7  %�٤٠,��ع ا��% �ى ا�T�%ا����8دات ا� ]�
ا�,�دة)�����    

18,754,668 11,864,594 

�7T�%ع ا���`ون �[ ا����8دات ا���,� 
 

22,841,500 7,111,387 

&� ا���ر�8B�ت ا��B�
 ا� 

   
%١٠ وداZC ا�i�اد اY9i إ*(2�ار  132,949,781 13,294,978 


م  ٣٠وداYBi ZC ا�"(�ة ا��(25� �v*(�27ق أ�\� �1 �  ٠%  3,925,295 - 
 ZCدا
اY9i إ*(2�ارا�  ١٠%  9,126,874 912,687 

Hم ا���ع ا��c2ت ا��H*Q�و ��A��ك ا��
� و ا��5��� ��د�� ا� ���ت ا��  ٤٠%  7,880,000 3,152,000 
 ا�,`ء ا���� �% �/ ����J �[ اTP ��ن 

 
 


�� ��ى ��H*Qت ���� أh�ى * ١٠٠%  734,020 734,020 
 ��
Hو ا� �%١٠٠ ��^ء ا��� oة ا��2ن
نUH)!� 1^ت ا$C(��ن  497,000 497,000 

 1��hن ��^ء أ��)Cو إ ��
* ٥%  5,283,000 264,150 

&� ا���ر�8B�ت ا��B�
 �,��ع ا� 

 
160,395,970 18,854,835 


&� ا�
ا�74B�ت ا��B�
 ا� �
 

 

دات اhi�ى B
Z ا���B ١٠٠%  10,019,882 10,019,882 

8 6!2�U �1 ا�i�اد)%٥٠ ا��w��5 ا�(� *  2,334,482 1,167,241 
� و �1 ����^ت��� �8 6!2�U �1 ا���H*Qت ا��)أh�ى  ا��w��5 ا�(� *

� b!6 ا��=�
رة [ ٥٠%  13,400,783 6,700,392 


ك �����A و �1 ��N و �8 6!2 �U� 1��H*Qت ���)���^ت ا��w��5 ا�(� *
� b!6 ا��=�
رة أh�ى[  ١٠٠%  25,229,035 25,229,035 

� �� ا���H*Qت ا����� اhi�ى !%٠ اiر��ة ا�( �  1,590,430 - 

&� ا�
ا�74B�ت ا��B�
 �,��ع ا� 

 
52,574612 43,116,550 


&� ا���ر�8 %٧٥B�ت ا��B�
�[ ا�   
  

14,141,127 
ا���ر�B�1 ا�(���2ت  %٧٥ا�(���2ت ا��اh!� ا�(� 26(&� �!;   

  
14,141,127 


&� ا���ر�8B�ت ا��B�
 ���� ا� 
  

4,713,709 

   ن%�� ��W�0 ا�%���� %    
 

150,.87 

 
  



 

  ٢٣صفحة   بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  المرحلية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠لفترة ل
 

  )ZN�6(ن%�� ��W�0 ا�%����    .٢١
  

٣٠  ��� �٢٠١٥!  
  


ل ا����
 ا��زن ا� ��M�8 ا���`ون �[ ا����8دات ا�%��7T ا�����A ا�,�دةAا�� 
 ا����
ا����8دات -ا��% �ى ا5ول   

 
%١٠٠ ن�2 �� ا�&��وق    3,910,997 3,910,997 

ا����8دات - �,��ع ا��% �ى ا5ول   
 

3,910,997 3,910,997 
 ا��% �ى ا��Xن� أ


ك ا�(��� � ا��5
ك ا������A و��H*Qت �N د�� و�Hم ا���ع ا��c2دة ا���)
 �7(B�)زن ا�
)%٢٠اiط�اف   ( ا��Qھ!� �!  %٨٥ - - 

 �,��ع ا��% �ى ا��Xن� أ
 

- - 
 ا��% �ى ا��Xن� ب

  1N �� �"�&�  ت���P ك
W� A+ وBBB-  ٥٠%  9,542,146 4,771,073 
 ���) �  8U*٥٠ أ%  63,048 31,524 


 أc�Q �,��ع ا��% �ى MF ) ن� ب�X�7  %١٥ا�T�%ا����8دات ا� ]�
 ����� ا�,�دة)

 

9,605,194 4,802,597 
 c�Qأ 
MF ) ن� ب�X�7  %�٤٠,��ع ا��% �ى ا�T�%ا����8دات ا� ]�

 ����� ا�,�دة)
 

9,605,194 4,802,597 
�7T�%ع ا���`ون �[ ا����8دات ا���,� 

 

13,516,191 4,601,173 
 �&
B�ت ا��B�
ا���ر�8ا�   

%١٠ وداZC ا�i�اد اY9i إ*(2�ار     101,623,755 10,162,376 
%١٠ ا�
داZC اY9i إ*(2�ار  9,263,127 926,313 

Hم ا���ع ا��c2ت ا��H*Q�و ��A��ك ا��
� و ا��5��� ��د�� ا� ���ت ا��  ٤٠%  40,335,000 16,134,000 
 ا�,`ء ا���� �% �/ ����J �[ اTP ��ن 

  ��
��ى ��H*Qت ���� أh�ى*  ١٠٠%  180,000 180,000 
 1��hن ��^ء أ��)Cو إ ��
* ٥%  649,000 32,450 


&� ا���ر�8B�ت ا��B�
 �,��ع ا� 
 

152,050,882 27,435,138 

&� ا�
ا�74B�ت ا��B�
 ا� �


دات اhi�ى B
Z ا���B ١٠٠%  10,596,558 10,596,558 
 1� �U2!6 8)ا�i�ادا��w��5 ا�(� *  ٥٠%  1,766,000 883,000 

� و �1 ����^ت��� �8 6!2�U �1 ا���H*Qت ا��)أh�ى  ا��w��5 ا�(� *
� b!6 ا��=�
رة [ ٥٠%  5,113,000 2,556,500 


ك �����A و �1 ��N و �8 6!2 �U� 1��H*Qت ���)���^ت ا��w��5 ا�(� *
%١٠٠ أh�ى ]� b!6 ا��=�
رة  6,545,000 6,545,000 

� �� ا���H*Qت ا����� اhi�ى !%٠ اiر��ة ا�( �  2,913,988 - 

&� ا�
ا�74B�ت ا��B�
 �,��ع ا� 

 
26,934,546 20,581,058 


&� ا���ر�8 %٧٥B�ت ا��B�
�[ ا�   
 

 

20,576,354 

�1 ا�(���2ت ا���ر�B %٧٥ا�(���2ت ا��اh!� ا�(� 26(&� �!;   
  

20,576,354 
 �&
B�ت ا��B�
ا���ر�8���� ا�   

  

6,858,785 
 

 ن%�� ��W�0 ا�%���� %   
  

67.08% 
 
 

 أرقام المقارنة  .٢٢
 

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


