
 

 
 4صفحة  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

ستخدامات صندوق الخيرات  قائمة مصادر وا 
 )غير مدققة( 5133مارس  13مفترة ل
 
 

   مصبدس صىذوق اٌخُشاد
٠4136ٕب٠ش  3أِٛاي صٕذٚق اٌخ١شاد اٌغ١ش ِٛصػخ وّب فٟ            994  

  333          اإل٠شاداد اٌّخبٌفخ ٌٍشش٠ؼخ

  1,327       ِجّٛع اٌّصبدس

  إعتخذاِبد صٕذٚق اٌخ١شاد
 

  994  اٌشػب٠خ 

  994          ِجّٛع االعتخذاِبد

  333         4102مبسط  30أمىاي صىذوق اٌخُشاد اٌغُش مىصػخ ومب فٍ 

 
 4136أثش٠ً  3ٟ أِٛاي صٕذٚق اٌخ١شاد اٌغ١ش ِٛصػخ وّب ف  

 
       333  

 اإل٠شاداد اٌّخبٌفخ ٌٍشش٠ؼخ
 

    3,738  

 ِجّٛع اٌّصبدس
 

   4,071  

   
 إعتخذاِبد صٕذٚق اٌخ١شاد

  
 اٌشػب٠خ 

 
    4,071  

 ِجّٛع االعتخذاِبد
 

    4,071  

 4102دَسمجش  30أمىاي صىذوق اٌخُشاد اٌغُش مىصػخ ومب فٍ 
 

-  

 
 ٠4137ٕب٠ش  3خ١شاد اٌغ١ش ِٛصػخ وّب فٟ أِٛاي صٕذٚق اٌ  

 
- 

 اإل٠شاداد اٌّخبٌفخ ٌٍشش٠ؼخ
 

      583  

 ِجّٛع اٌّصبدس
 

       583  

   
 إعتخذاِبد صٕذٚق اٌخ١شاد

  
 اٌشػب٠خ 

 
 -  

 ِجّٛع االعتخذاِبد
 

 -  

 ,410مبسط  30أمىاي صىذوق اٌخُشاد اٌغُش مىصػخ ومب فٍ 
 

      583  

 
 

 .اٌّشح١ٍخ اٌّٛجضح اٌّب١ٌخ اٌمٛائُجضًء ِٓ ٘زٖ  45إٌٝ سلُ  ,سلُ  صفحخ ٠ضبحبد اٌّشفمخ ِٓتؼتجش اإل
 
 
 
 
 
 

  



 

 5صفحة  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
 المرحمية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

 )غير مدققة( 5133 مارس 13مفترة ل
 
 

 الشكل القانوني و األنشطة الرئيسية .3
 

تحت رقم تسجيل  8108أغسطس من العام  02شركة ُمساىمة ُعمانية عامة تم تأسيسو في سمطنة ًعمان بتاريخ بنك نزوى "البنك" ىو إن 
 .الرئيسي مسقط، سمطنة ًعمان وعمم ةسوق مسقط لألوراق المالية ومكان مزاول في ةالبنك مدرج. أسيم (0028212)
 

فروع بموجب ترخيص مصرفي صادر عن البنك المركزي الُعماني  عشرةن خالل و يعمل حاليا م 8108ديسمبر  82بدأ البنك مزاولة نشاطو بتاريخ 
 .8108ديسمبر  03بتاريخ 

 

االستثمار ، وتقديم تمويل المرابحة واإلجاره و التمويالت األخرى المتوافقة مع  حساباتىي فتح الحسابات الجاريو ، التوفير و  أنشطة البنك الرئيسية
والحصول عمى الفائض  أموال المستثمرين عمى أساس المضاربو مقابل حصة من األرباح أو الوكالة مقابل عمولةدارة الشريعة اإلسالميو ، و كذلك إ

 وتوفير الخدمات البنكية التجارية وأنشطة االستثمار األخرى. من األرباح كحافز 
 

 بناء عمى عقد تأسيس البنك ونظامو األساسي. شرعيةلرقابو اليخضع البنك في عممياتو لمرقابة من قبل البنك المركزي الُعماني ويشرف عميو ىيئة ا
 موظف( 828: 8102موظف ) 822، بمغ عدد موظفين البنك 8102مارس  20في 

 

 .مان، مسقط، سمطنو عُ 022، رمز بريدي 0282عنوان البنك: صندوق بريد 
 

 السياسات المحاسبية الهامةأسس إعداد القوائم المالية و  .5
 

 ُ اٌّب١ٌخأعظ إػذاد اٌمٛائ
 

 (FAS) المحاسبيةالمالية  وفقا لممعايير ىاتم إعداد 8102مارس  20أشير المنتيية في ية الموجزة لمبنك والمرفقة لمثالثة إن البيانات المالية المرحم
 .(AAOIFIالصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية )

ير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجمس معايير تطبق المعايير الصادرة عن مجمس معاي
صادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية ولحين صدور محاسبية في حال عدم وجود معايير  (IFRS) المحاسبة الدولية

 .المرحمية المالية بالتقارير الخاص 22 رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا لمبنك المختصرة المرحمية المالية القوائم إعداد تم .معايير إسالمية تحل محميا
 ويجب أن يتم قرأتيا مع البيانات كاممة مالية بيانات إلعداد المطموبة واإليضاحات المعمومات كافةعمى  المختصرة المرحمية المالية قوائمال حتويت ال

 لمنتائج مؤشرا بالضرورة ليست 8102مارس  20 في المنتيية الثالثة أشير لفترة النتائجإن  ذلك، إلى باإلضافة .8102ديسمبر  20المالية كما في 
 .8102 ديسمبر 20 في التي تنتيي المالية لمسنة توقعيا يمكن التي

 

لمقارنة لقائمة المركز المالي المرحمية المختصرة تم إعدادىا من القوائم المالية المدققة مراجعة وليست مدققة؛ ارقام ا المختصرة المرحمية المالية قوائمال
و أرقام المقارنة لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الممكية وقائمة مصادر  8102ديسمبر  20لمفترة المنتيية في 

 .   8102 مارس 20أشير المنتيية في  لمثالثةالقوائم المالية المرحمية المختصرة  واستخدامات صندوق الخيرات تم إعدادىا من
 

 اٌغ١بعبد اٌّحبعج١خ اٌٙبِخ
 

 لمفترة السنوية المالية البيانات إعداد في المستخدمة تمك مع متوافقة المختصرة المرحمية المالية المعمومات إعداد في المستخدمة المحاسبية السياسات
 تم إعتماد السياسات المحاسبية التالية خالل الفترة:. 8102ديسمبر  20 في المنتيية

 
 

 
  



 

 
 6صفحة  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

 المرحمية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 
 )غير مدققة( 5133مارس  13مفترة ل

 
 (تابعأسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة )  5
 

 ٚػٍّخ اٌؼشض اٌؼٍّخ اٌتشغ١ٍ١خ

 
. ما لم يتم اإلشارة إلى غير ذلك، تم عرض القوائم المالية باللاير الُعماني وىي العممة الرئيسية لمبنكالمرحمية المختصرة باللاير المالية  الفوائمتم عرض 

 الُعماني مقربة إلى أقرب لاير.
 
بالقيمة  حيث تظيرالموجودات المالية القيمة العادلة لبعض  قياس ريخية، باستثناءعمى أساس التكمفة التا القوائم المالية المرحمية المختصرةإعداد  تم

 .العادلة
 

 اٌتمذ٠شاد اٌّحبعج١خ
 

 تمك نفس ىي المختصرة المرحمية المالية المعمومات ىذه إعداد في المتبعة واألحكام اليامة المحاسبية التقديرات في المستخدمة واألساليب سسإن األ
 .8102 ديسمبر 20 في المنتيية لمسنة لمبنك السنوية المالية البيانات دادإع في المطبقة

 

 اٌّخبطش إداسح
 

 ديسمبر 20 في المنتيية لمسنة لمبنك المالية البيانات في المدرجة تمك مع تتناسب  البنك قبل من المعتمدة والسياسات المالية المخاطر إدارة ىدفإن 
8102. 

 
 زي الُعمانينقد وأرصدة لدى البنك المرك .1
 

4136د٠غّجش  53 4136 ِبسط 53   ,410مبسط  30     

  لاير ٌػمبوٍ  لاير ٌػّبٟٔ  لاير ٌػّبٟٔ

40,650162 
 

403680615 
 

 نقد في الصندوق 351735118

4403740,35 
 

3208630,31 
 

  أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني 0,54275081
327022, 

 
3710111 

 
 ل لدى البنك المركزي الُعمانيعة رأس المايود 03,5338

 اٌمجمىع 075,335082  4302610335  4701230,72

 

 .البنك المركزي الُعماني قبل من مسبقة إال بموافقة وديعة رأس المالال يمكن السحب من  1/3
 
 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .2
 

4136د٠غّجش  53 4136 ِبسط 53   ,410مبسط  30     

ٌػّبٟٔلاير   لاير ٌػّبٟٔ   لاير ٌػمبوٍ  

830,32 
 

6,,0854 
 

0503,5228 
 بالعممو المحميو -بنوك محميو 

408880268 
 

506220273 
 

057335,24 
 بالعممة األجنبية –اجنبيوبنوك 

 اٌمجمىع 351475373  0785,,502  ,40248088

 

 
  



 

 
 7صفحة  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

 ةالمرحمية الموجز  المالية القوائمايضاحات حول 
 )غير مدققة( 5133مارس  13مفترة ل

 

 

 

 صافي - لدى بنوك إستثمارات وكالة .3
 رمىًَ مشزشن

4136د٠غّجش  53 4136 ِبسط 53   ,410مبسط  30     

  لاير ٌػمبوٍ  لاير ٌػّبٟٔ  لاير ٌػّبٟٔ

 بالعممو المحميو -بنوك محميو  451115111  4501110111  4101110111
 بالعممة األجنبية       –اجنبيوبنوك  3584,5111  7608710,71  3802610111
 وكالة إسالمية 0,5,345,11  2083,0711  3808870111

(260547)   (620188)  المخصص العام (885383)  
 اٌمجمىع 4850335,38  8,06320384  770,3108,7

 

 صافي – ذمم البيوع المؤجمه .4
 

 
,410مبسط  30  

 ىعاٌمجم  رمىًَ رارٍ  رمىًَ مشزشن 

 لاير ٌػمبوٍ 

 

 لاير ٌػمبوٍ 

 

 لاير ٌػمبوٍ 

 

 8105860838  303280541  7203880428 أفشاد

 ,370526088  -  ,370526088 ششوبد
      

 8,58,35273  050385341  825,835083 إجمبٌٍ رمم اٌجُىع اٌمؤجٍخ
 

  
 

 
 

 

 (206,20215)  (33,0585)  (205840761) اإل٠شاداد اٌّؤجٍخ

 (303880654)  (4307,2)  (303680875) ٌٍزُِ اٌّشىٛن ف١ٙب صص اٌؼبَاٌّخ

 8,50005027  051,85387  8251,35881 صبفٍ -رمم اٌجُىع اٌمؤجٍخ 

 

 
 

 4136 ِبسط 53

 اٌّجّٛع  ت٠ًّٛ راتٟ  ت٠ًّٛ ِشتشن 

 لاير ٌػّبٟٔ 

 

 لاير ٌػّبٟٔ 

 

 لاير ٌػّبٟٔ 

 

 440,370662  480561,  43028,0312 أفشاد

 8066602,6  -  8066602,6 ششوبد
      

 5303810645  480561,  5106540185 إجمبٌٍ رمم اٌجُىع اٌمؤجٍخ

 
 

 
 

 
 

 (502,80,68)  (880584)  (502180586) اإل٠شاداد اٌّؤجٍخ

 (67,0873)  (350322)  (6660674) ٌٍزُِ اٌّشىٛن ف١ٙب اٌّخصص اٌؼبَ

 480,480148  8680,72  ,4801,2048 صبفٍ -رمم اٌجُىع اٌمؤجٍخ 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 31صفحة  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
 المرحمية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

 )غير مدققة( 5132 يوينو 11مفترة ل
 

 

 (تبثغصبفٍ ) –رمم اٌجُىع اٌمؤجٍخ        8

 

 4136د٠غّجش  53 

 اٌّجّٛع  ت٠ًّٛ راتٟ  ت٠ًّٛ ِشتشن 

 لاير ٌػّبٟٔ 

 

  ٌػّبٟٔلاير 

 

 لاير ٌػّبٟٔ 

 

  7606280341     303,10373   7505470282 أفشاد

 803860684     -                    803860684 ششوبد
      

 8108810814  303,10373  7206210673 إجمبٌٍ رمم اٌجُىع اٌمؤجٍخ

 
 

 
 

 
 

  (807530882)         (3370646)            (806380487)       اإل٠شاداد اٌّؤجٍخ

  (2,80288)            (430128)           (27708,1)         ٌٍزُِ اٌّشىٛن ف١ٙب اٌّخصص اٌؼبَ

 ,730373026   301550853  7103380538 صبفٍ -رمم اٌجُىع اٌمؤجٍخ 

 

 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الممكية .5
 

 

  

  رمىًَ مشزشن   اٌمجمىع

   اٌزىٍفخ اٌمُمخ اٌؼبدٌخ   اٌزىٍفخ ٌمُمخ اٌؼبدٌخا

 لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ
  

   لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ

503710547 503,60675 
  

503710547 503,60675 
 

 أعُٙ إل١ّ١ٍخ غ١ش ِذسجخ

 أعُٙ ِح١ٍخ ِذسجخ 7805,8 7,0431   7805,8 7,0431

 ,410مبسط  30 354345730 ,354185,3   354345730 ,354185,3

 4102مبسط  30 5408220822 540,7,08,7   5408220822 540,7,08,7

 4102دَسمجش  30 406840288 ,40652071   406840288 ,40652071



 

 
 33صفحة  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

 المرحمية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 
 )غير مدققة( 5132يوينو  11مفترة ل

 

 ودات مؤجرةإستثمار موج .6
 

 تمويل مشترك 
مارس  20 

8102 
ديسمبر  20 

8102 
 132813202  130273127 إستثمار في موجودات إجارة 

 (123812)  (103271) المخصص  العام
 132223821  131723213 المجموع 

 

 
الصادر عن ىيئة المحاسبة اإلجارة المنتيية بالتمميك اإلجارة و   ”FAS 8“تم تصنيف االستثمار في الموجودات المؤجرة إستنادًا لممعيار المحاسبي

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

 

) االرباح والتكاليف المتعمقة بيذا اإلستثمار  مشتركوتم تصنيفو كإستثمار  من وعاء المضاربة المشترك  ويل اإلستثمار في الموجودات المؤجرةتم تم
 (.بناء عمى سياسة توزيع االرباح لدى البنك أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقةو  يتم توزيعيا بين المساىمين

 

 .لاير عماني  230113111رة بين البنك كمستأجر والمالك كمؤجر إجمالي قيمة إتفاقية اإلجا
 

 
 إستثمار في العقارات .7
 

 لاير ُعمانيمميون  023012نفعو ىذا العقار ممموكة من قبل البنك بقيمة % من م11اإلستثمار في قطاع العقارات بيدف تحقيق ربح دوري، بواقع
 حيث تم تأجير ىذا العقار ضمن أتفاقية تأجير لمدة عشرة سنوات بعائد تأجيري ثابت.

 

ك ) االرباح والتكاليف تم تمويل اإلستثمار في العقارات من أموال المساىمين وتم تصنيفو كإستثمار ذاتي وال يتم ضمو إلى وعاء المضاربو المشتر 
 المتعمقة بيذا اإلستثمار تخص حساب البنك وغير خاضعة لمتوزيع ألصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة(.

 

باإلضافة ، 8102مارس  20تعتقد إدارة البنك أنو ال يوجد اختالف جوىري بين القيمة العادلة لإلستثمار في العقارات عن القيمة الشرائية كما في 
 8102تمك االستثمارات بنياية سبتمبر  لبيعلبنك لديو خطة موضوعة الى أن ا

  



 

 

 35صفحة  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
 المرحمية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

 )غير مدققة( 5133مارس  13مفترة ل
 

 بالصافي –جارة منتهية بالتمميك إ .31
  ,410مبسط  30

  رمىًَ مشزشن  رمىًَ رارٍ  اٌمجمىع

مبوٍلاير ػٌ    لاير ٌػمبوٍ  لاير ٌػمبوٍ  

 ػمبساد     

 اٌتىٍفخ 02410552,,  501320288  8102610517

(40,8,0662)   (317042,)   (408840374)  اإلعتٙالن اٌّتشاوُ 

 صبفٍ اٌمُمخ اٌذفزشَخ 8,54,75078  453025883  87508457,8

      

 مؼذاد     

 اٌتىٍفخ 802320221  -  802320221

(,280171)   -  (,280171)  اإلعتٙالن اٌّتشاوُ 

 صبفٍ اٌمُمخ اٌذفزشَخ 850435321  -  850435321

      

 اٌمجمىع     

 اٌتىٍفخ 8608610542  501320288  8,08810427

(507850622)   (317042,)   (506780414)  اإلعتٙالن اٌّتشاوُ 

 ذفزشَخصبفٍ اٌمُمخ اٌ 7053745048  453025883  7254385838

(8640288)   (42036,)   (8350843)  اٌّخصص اٌؼبَ 

 ثبٌصبفٍ –إجبسح مىزهُخ ثبٌزمٍُه  715,875318  4577,5,44  7352,35747

 

 

  4136 ِبسط 53

  ت٠ًّٛ ِشتشن  ت٠ًّٛ راتٟ  اٌّجّٛع

  لاير ٌػّبٟٔ  لاير ٌػّبٟٔ  لاير ٌػّبٟٔ

 ػمبساد     

 اٌتىٍفخ 6,,3801310  307360588  3207470361

(562015,)   (4403,2)   (5480878)  اإلعتٙالن اٌّتشاوُ 

 صبفٍ اٌمُمخ اٌذفزشَخ 3,08850238  ,30624038  3203,80315

      

 مؼذاد     

 اٌتىٍفخ 501810111  -  501810111

(4460785)   -  (4460785)  اإلعتٙالن اٌّتشاوُ 

 صبفٍ اٌمُمخ اٌذفزشَخ ,40877063  -  ,40877063

      

 اٌمجمىع     

 اٌتىٍفخ 6,,4301210  307360588  4408170361

(7,50841)   (4403,2)   (7730663)  اإلعتٙالن اٌّتشاوُ 

 صبفٍ اٌمُمخ اٌذفزشَخ 4107520555  ,30624038  4401530741

(4410482)   (360246)  (4170587)  اٌّخصص اٌؼبَ 

 ثبٌصبفٍ –إجبسح مىزهُخ ثبٌزمٍُه  4105550288  0485,,306  4308330453

 
  



 

 31صفحة  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
 المرحمية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

 )غير مدققة( 5133مارس  13مفترة ل
 

 (تبثغ) ثبٌصبفٍ – ثبٌزمٍُه مىزهُخ جبسحإ           01

  4136د٠غّجش  53

  ت٠ًّٛ ِشتشن  ت٠ًّٛ راتٟ  اٌّجّٛع

  لاير ٌػّبٟٔ  لاير ٌػّبٟٔ  لاير ٌػّبٟٔ

 ػمبساد     

 اٌتىٍفخ 7408310578  407830654  7705230,21

(30,450387)   (33,0885)   (308170744)  اإلعتٙالن اٌّتشاوُ 

 صبفٍ اٌمُمخ اٌذفزشَخ 7304160858  406850,82  7508880817

      

 مؼذاد     

 تىٍفخاٌ 808510111  -  808510111

(7810388)   -  (7810388)  اإلعتٙالن اٌّتشاوُ 

 صبفٍ اٌمُمخ اٌذفزشَخ 804820856  -    804820856

      

 اٌمجمىع     

 اٌتىٍفخ 7208610578  407830654  8404430,21

(404850573)   (33,0885)   (403870888)  اإلعتٙالن اٌّتشاوُ 

 ٍ اٌمُمخ اٌذفزشَخصبف 7,06,608,1  406850,82  7202580652

(7220587)   (460858)   (7,60,6,)  اٌّخصص اٌؼبَ 

 ثبٌصبفٍ –إجبسح مىزهُخ ثبٌزمٍُه  7808220245  406520353  7205520176

 

 

 بالصافي –متمكات ومعداتم .33
 

 

 
 

 

 رأسمالية تحت أعمال  المجموع
 التنفيذ

 أجهزة 
 آلي حاسب

أثاث و   معدات  سيارات 
  وتجهيزات

 لاير ٌػمبوٍ
 

 لاير ٌػمبوٍ
 

 لاير ٌػمبوٍ
 

 لاير ٌػمبوٍ
 

 لاير ٌػمبوٍ
 

  لاير ٌػمبوٍ

85,3,5724 
 

4825817  05,8,5112  7853,1 
 

8335738  3530,5323 
٠ٕب٠ش  3اٌشص١ذ وّب فٟ 

4137 

 اإلضبفبد 880744  380675  -  530137  8,0528  ,385058

 تح٠ٛالد 3560131  350248    88,  (3680,16)  -

80,320442 
 

3850611  308180,8,  880571 
 

,460438  6033806,7 
 53اٌشص١ذ وّب فٟ 

 4137ِبسط 
            

(4017,053,) 
 

-  (7420378)  (4,0568) 
 

(3460428)  (305,8073,) 
اإلعتٙالن اٌّتشاوُ وّب 

  ٠4137ٕب٠ش  3فٟ 

(5340227) 
 

-  (,20761)  (50452) 
 

 اإلعتٙالنِصشٚف  (4150748)  (480821)

(405,10534) 
 

- 
 

(8180828) 
 

 

510786) ) 
 

(3710288) 
 

(307810165) 

اإلعتٙالن اٌّتشاوُ وّب 

 4137ِبسط  53فٟ 

            

253275308 
 

0735211  3375173  ,,5888 
 

,835431  45,375234 
اٌمُمخ اٌذفزشَخ ومب فٍ 

  ,410مبسط  30

6057808,5 
 

3250572  2840358  740426 
 

6860128  408880286 
 53اٌم١ّخ اٌذفتش٠خ وّب فٟ 

 4136 ِبسط

606,80747 

 

4860,18 
 

301670868 
 

720116 

 

7820763 
 

407520648 

 53اٌم١ّخ اٌذفتش٠خ وّب فٟ 

 4136 د٠غّجش



 

 

 32صفحة  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
 المرحمية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

 قة()غير مدق 5133مارس  13مفترة ل
 

 

 موجودات غير ممموسة .35

  ثشامج حبسىة 
أػمبي سأسمبٌُخ 

 اٌمجمىع  رحذ اٌزىفُز

 لاير ًػمبوٍ  لاير ًػمبوٍ  لاير ًػمبوٍ 

      
 302310526  870582  308670147 ٠4137ٕب٠ش  3اٌشص١ذ وّب فٟ 

  ,72084   80854   740,27 اإلضبفبد

  (30878)            30878 تح٠ٛالد
 -  

  (3580,22)            فبءاد اٌفتشحإط
 -  

 (3580,22)  

 057305444  ,815,2   058815888 4137ِبسط  53اٌشص١ذ وّب فٟ 

  4045506,4   6130,78   308530,38 4136ِبسط  53اٌشص١ذ وّب فٟ 

  302310526   870582   308670147 4136د٠غّجش  53اٌشص١ذ وّب فٟ 

 
  المدفوعة لشراء األنظمة البنكية غ موسة تمثل المباللموجودات الغير مما 0.08

 
 

 ستثمار المطمقهحقوق أصحاب حسابات اإل .31
 

د٠غّجش  53

4136 

 

4136 ِبسط 53 ,410مبسط  30     

  لاير ٌػمبوٍ  لاير ٌػّبٟٔ  لاير ٌػّبٟٔ

 أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقو 2753885,73  4101880826  ,640481081

(50877)  (,0353)   (45803)  احتياطي القيمة العادلة لإلستثمار 

 إحتياطي معدل األرباح 4185333  3,,350  3480821
 إحتياطي مخاطر االستثمار 075378  50481  350182

 اٌمجمىع 275,3154,8  4101280836  6406380,53

 

 تم استثمار ىذه الودائع في وعاء استثماري مشترك من قبل البنك.تشتمل حسابات االستثمار المطمقو ودائع المضاربة المقبولة لدى البنك. حيث ي
 

 

 رأس المال المدفوع .32
 

لاير ُعماني، مقسمة إلى  02131113111لاير ُعماني، كما يبمغ رأس المال المصدر والمدفوع  21131113111يبمغ رأسمال البنك المصرح بو 
 حد. لاير لمسيم الوا 1.011سيمًا بقيمة إسمية  021131113111

  
 % او أكثر من رأس المال المدفوع.01ال يوجد مساىمين لدى البنك تزيد نسبة ممكيتيم عن   8102 مارس  20كما في 

  



 

 33صفحة  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
 المرحمية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

 )غير مدققة( 5133مارس  13مفترة ل
 

 مصاريف التشغيل .33

 

 أطراف ذات عالقة معامالت مع  .34
 

التي يمارسون  شركاتبعض ال ومساىميو ومع/أو مجمس إدارتو وعض المعامالت مع بعض أعضاء إدارتو بعتيادي بإلالبنك في سياق النشاط ا يقوم
 ما يمي:كاألرصدة مع تمك األطراف ذات العالقة  إجماليعمييا. بمغ تأثيرًا ىامًا 

 

 اٌمجمىع
 

 اإلداسح اٌؼٍُب
 

هُئخ اٌشلبثخ 
 اٌششػُخ

 مسبهم سئُسٍ
 ,410مبسط  30 

  لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ

     

 رمم ثُىع مؤجٍخ  057385434 - 0305,84 053875712

 إجبسح مىزهُخ ثبٌزمٍُه 3805480 - 3825,31 83,5830

 ووبٌخ ثبإلسزثمبس 0151115111 -  0151115111
     

 ودائغ ػمالء 3508054,4 5,04, 4835771 352215822

 خحمىق أصحبة اإلسزثمبساد اٌمطٍم 0,45,32 ,08518 0735431 3,05733

     
 

 اٌّجّٛع
 

 اإلداسح اٌؼ١ٍب
 

١٘ئخ اٌشلبثخ 
  اٌششػ١خ

 ِغبُ٘ سئ١غٟ
 4136 ِبسط 53 

  لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ

     

 رُِ ث١ٛع ِؤجٍخ  ,30364017 - 3120218 304730285

 إجبسح ِٕت١ٙخ ثبٌت١ٍّه 8,10635 - 52,0232 304880554
     

 ٚدائغ ػّالء 304580481 731 4610171 306,80861

 حمٛق أصحبة اإلعتثّبساد اٌّطٍمخ 8806,1 - 3740845 4630125

 

 اٌّجّٛع
 

 اإلداسح اٌؼ١ٍب
 

١٘ئخ اٌشلبثخ 
 اٌششػ١خ

 ِغبُ٘ سئ١غٟ
 4136د٠غّجش  53 

  لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ

     

 ع ِؤجٍخ رُِ ث١ٛ 8750142 - ,361086 22508,8

 إجبسح ِٕت١ٙخ ثبٌت١ٍّه 303850228 - 58106,3 307860682

 ٚوبٌخ ثبإلعتثّبس 3101110111 -  3101110111
     

 ٚدائغ ػّالء 408480884 ,34036 3820756 408480585

 حمٛق أصحبة اإلعتثّبساد اٌّطٍمخ 304,10531 370,64 3850148 306820181

     

 ٌٍثالثخ أشٙش 
ِبسط  53 إٌّت١ٙخ

4136 

 أشهش ٌٍثالثخ  

مبسط  30اٌمىزهُخ 

410, 

 

    

 ِصبس٠ف إػالٔبد 0385374  4475433

 ِصبس٠ف إ٠جبساد 4005080  4085142

 ص١بٔخ حبعٛة ٚ ثشاِج حبعٛة 835184  805342

 ص١بٔخ ِجبٟٔ 0135022  45,88,

 طجبػخ ٚ لشطبع١خ 85887  05,00,

تؼبة ١ِٕٙخٚا ِصبس٠ف إعتشبساد 335873  2358,4  

 ِصبس٠ف حى١ِٛخ ,38508  215812

 ِصبس٠ف ِجٍظ اإلداسح ٚ ١٘ئخ اٌشلبثخ اٌششػ١خ 315011  ,43533

 أخشٜ 2805331  34350,3

 اٌمجمىع ,05083533  301740848



 

 

 34 صفحة بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
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 )غير مدققة( 5133مارس  13مفترة ل
 

 

 مؼبمالد مغ أطشاف راد ػاللخ  08

 

 قائمة الدخل تتضمن المبالغ التالية فيما يتعمق باالطراف ذات العالقو:
 

 اٌمجمىع
 

 اإلداسح اٌؼٍُب
 

هُئخ اٌشلبثخ 
 اٌششػُخ

 مسبهم سئُسٍ
 ,410مبسط  30ٌمىزهُخ أشهش ا ٌٍثالثخ 

  لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ

     

 حسبثبد األسثبح 0345,02 - 35230 ,03,532

 إَشاداد اٌؼمىالد - - 3 3

     

 رىبٌُف مىظفُه - - 3260113 3260113

 مصبسَف أخشي 0,5311 025711 ,3533, ,31513
 

 اٌّجّٛع
 

 اإلداسح اٌؼ١ٍب
 

اٌشلبثخ  ١٘ئخ
 اٌششػ١خ

 ِغبُ٘ سئ١غٟ
 4136ِبسط  53 ٌٍثالثخ أشٙش إٌّت١ٙخ فٟ 

  لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ

     

 حغبثبد األسثبح 370764 - 30136 380778

 إ٠شاداد اٌؼّٛالد 38 - 43 52

     

 تىب١ٌف ِٛظف١ٓ - - 5620787 5620787

 ِصبس٠ف أخشٜ 310171 320567 30813 510228

 

 

 التقارير القطاعية .35
 

 عمى أساس وحدات األعمال وعمى النحو التالي: لمتشغيلقطاعات  ثالثألغراض إدارية تم توزيع أنشطة البنك إلى 
 األفراد لتمبية االحتياجات المصرفية اليومية. من قدم مختمف المنتجات والتسييالت لمعمالءت الخدمات المصرفية لألفراد

وقبول الودائع، والتمويل التمويل مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لمعمالء من الشركات والتي تشمل  تقدم ت المصرفية لمشركاتالخدما
 التجاري والعمالت األجنبية.

أصحاب الثروات وعمالء األفراد من  منتجات استثمارية مثل إدارة األصول والخدمات االستشارية لمشركات وكذلك عروض تقدم الخزينة واإلستثمار
من المنتجات والخدمات بما في ذلك سوق المال والصرف األجنبي لمعمالء باإلضافة إلى إدارة  متكاممومجموعة  قطاع الخزينويوفر  المؤسسات.

 .سوق الخزينوالسيولة ومخاطر 
رارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء النتائج التشغيمية لمقطاعات التشغيمية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القالبنك تراقب إدارة 

قاس بطريقة مختمفة عن األرباح أو الخسائر التشغيمية في البيانات ت الجوانبالقطاعات عمى أساس الربح أو الخسارة التشغيمية التي في بعض 
  تخصص لقطاعات التشغيل.المالية. تتم إدارة التكاليف التي تتكبدىا الميام المركزية عمى أساس جماعي وال

  



 

 

 

 

 35صفحة  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
 المرحمية الموجزة المالية القوائمايضاحات حول 

 )غير مدققة( 5133مارس  13مفترة ل
 

 
 اٌزمبسَش اٌمطبػُخ  08

 
 معمومات القطاعات عمى النحو التالي:

 اٌمجمىع
 

 

 أخشي
 

 

 

 اٌخضَىخ و اإلسزثمبس

 

اٌخذمبد اٌمصشفُخ 

 ٌٍششوبد

 

اٌخذمبد اٌمصشفُخ 

 ٌألفشاد

 

 أشهش اٌمىزهُخ   ٌٍثالثخ

 ,410مبسط  30

  لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ

      

 أَشاداد رشغٍُُخ ,0512,571 88351,1 825313, - 453735882

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

(058035128) 41750,0 (825383) (0145833)  /األسثبحصبفٍ اٌخسبئش (,058,3527) 

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

 مجمىع اٌمىجىداد 38582,5,27 8858225318 ,835172543 005,4,5730 4,351335370

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

04758,853,3 75,085284 0453415111 0853315237 3157305123 

مجمىع اٌمطٍىثبد وحمىق 

أصحبة حسبثبد اإلسزثمبس 

 اٌمطٍمخ

======== 

 

======== 

 

======== 

 

======== 

 

======= 

  

 اٌمجمىع
 

 

 أخشي
 

 

 

 اٌخضَىخ و اإلسزثمبس

 

اٌخذمبد اٌمصشفُخ 

 ٌٍششوبد

 

 اٌخذمبد اٌمصشفُخ

 ٌألفشاد

 

 53 ٌٍثالثخ أشٙش إٌّت١ٙخ فٟ
 4136 ِبسط

  لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ

      

 أَشاداد رشغٍُُخ 5810834 5150681 0551,,2 - 308630614

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

 صبفٍ اٌخسبئش (404780488) (54,06,7) 5820826 (4,40884) (302210625)

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

 مجمىع اٌمىجىداد 5505470152 3604,10111 38,04820755 3305,80223 44804630785

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

8807840,26 706420887 5202280711 407310882 6108470,61 

مجمىع اٌمطٍىثبد وحمىق 

أصحبة حسبثبد اإلسزثمبس 

 اٌمطٍمخ

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

 

 األدوات المالية .36
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية ( أ

  

أصل أو سداد التزام بين أطراف مطمعة وراغبة في عممية تجارية بحتة. ونتيجة لذلك، يمكن أن مبادلة  أو القيمة العادلة ىي المبمغ الذي يمكن مقابمو
المالية لألدوات المالية لمبنك ال تختمف جوىريا عن قيمتيا إن القيمة العادلة بتاريخ التقارير تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. 

 الدفترية.
 

 قيمة العادلة لألدوات الماليةلم يالتسمسل الهرم ( ب
 

. األفصاح عن القيمة العادلة يقسم إلى ثالثة يستخدم البنك التسمسل اليرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم
 مستويات كما يمي:

 

 يتم تقييم ىذه المراكز حيث .نشطة أسواق في المتداولة الحكومية تالسندا المتداولة في البورصة وبعض والمطموبات الموجوداتمراكز  3المستوى 
 .نشطة أسواق في المدرجة معدلة غيرال األسعار باستخدام

 



 

 

 

 36صفحة  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
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 )غير مدققة( 5133مارس  13مفترة ل
 

 األدوات المالية    36
  

السوق  مدخالتمع  مباشر غير أو مباشر بشكلالمتوفرة سواء  التقييم نماذج عمى بناء التقييم تقنيات باستخدام العادلة القيمة تحديد تمي 5المستوى 
 نماذجوال المحاكاة ونماذج الخيارات، تحديد أسعار ونماذج المخصومة النقدية التدفقات تحميل نماذج تقييمال تقنيات تشمل. تحديدىا والتي من الممكن

 المشاركين يمكن إستخداميا من قبل التي ضياتالفر  التقييم تقنيات تتضمن .السوق في المشاركين قبل من عادة و التي تستخدم األخرى المعيارية
. اتالخيار أسعار   في والتقمبات االئتمان ىوامش السداد، في التأخر معدالت الخصم، معدالت مثل ،في التقييمات الخاصة بيم السوق في اآلخرين

 .8 مستوىضمن ال يافيتصن ليتم تحديدىا يمكن مباشرة غير أو مباشرة سواء بشكل المدخالت ىذه تكون أن بحيث يجب
 

بإستثناء اذا كانت األداة المالية ليا مدخل او أكثر غير قابل  8يتم تقييم الموجودات بإستخدام تقنيات مماثمة لتمك التي وردت في المستوى 1المستوى 
 . 2ديد و ذات أىمية لقياس القيمة العادلة لألداة المالية في مجمميا حيث يتم تصنيفيا في المستوى لمتح

 

ادلة، إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لمموجودات أو مطموبات يمكن تصنيفيا في مختمف مستويات التسمسل اليرمي لمقيمة الع
يمة العادلة في مجمميا في نفس مستوى التسمسل اليرمي لمقيمة العادلة ألدنى مستوى مدخالت والتي يكون ذات بناء عمى ذلك يتم تصنيف قياس الق

 أىمية لمجمل القياس.
 

 يتم اإلعتراف بالتحويالت بين مستويات التسمسل اليرمي لمقيمة العادلة في نياية الفترة المالية التي يحدث بيا التغير.
 

 5ستوى و م 3التحويل بين مستوى 
 

 لمتسمسل اليرمي لمقيمة العادلة لإلستثمارات خالل الفترة. 2ومستوى  8، مستوى  0لم يتم إجراء أي تحويل بين مستوى 
 

 

 

  

ىعماٌمج  

 

3اٌمسزىي  4اٌمسزىي   0اٌمسزىي     

 

  لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ لاير ٌػمبوٍ

     

 ية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الممكيةموجودات مال 7,0431 503710547 - 5041,0757

 إعتثّبساد فٟ ػمبساد  - 3603,70111 - 3603,70111

     

 4137ِبسط  53ِجّٛع اٌّٛجٛداد اٌّب١ٌخ وّب فٟ  85401, 3,05470547 - ,0853745,3

 4136 ِبسط 53ِجّٛع اٌّٛجٛداد اٌّب١ٌخ وّب فٟ  ,3453785,3 025,2,5171 - ,285334588

 4136د٠غّجش  53اد اٌّب١ٌخ وّب فٟ ِجّٛع اٌّٛجٛد 450435841 0252725878 - 0858025,18
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 إستحقاقات الموجودات والمطموبات .37
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

سىىاد ,أوثش مه  اٌمجمىع  
أوثش مه سىخ 

سىىاد ,إًٌ   

 8أوثش مه 

 شهىس إًٌ سىخ

أوثش مه شهش 

شهىس 8إًٌ    

رسزحك حست 

اٌطٍت وٌغبَخ 

 شهش

 

     لاير ُعماني      لاير ُعماني      لاير ُعماني      لاير ُعماني      لاير ُعماني      لاير ُعماني  

,410مبسط  30        

18,533,174 195,997 - - - 18,337,177 
ذي اٌجىه اٌمشوضٌ ومذ وأسصذح ٌ

 اٌؼُمبوٍ

إسزثمبساد ووبٌخ و أسصذح ٌذي ثىىن 10,418,969 16,684,957 3,064,600 - - 30,168,526  

 رمىَالد اٌؼمالء  5,096,292 17,163,006 16,239,628 84,749,949 51,240,980 174,489,855

3,207,535 - - - - 3,207,535 
مىجىداد مبٌُخ ثبٌمُمخ اٌؼبدٌخ مه 

ي حمىق اٌمٍىُخخال  

 مىجىداد مبٌُخ ثبٌزىٍفخ اٌمطفأح - - - - 7,000,000 7,000,000

 إسزثمبس فٍ اٌؼمبساد - - 14,175,000 - - 14,175,000

 مىجىداد غُش مٍمىسخ - - - - 1,831,222 1,831,222

 ممزٍىبد ومؼذاد - - - - 4,348,917 4,348,917

 مىجىداد أخشي 510,363 372,639 1,280,656 2,883,954 298,140 5,345,752
       

 مجمىع اٌمىجىداد 37,570,336 34,220,602 34,759,884 87,633,903 64,915,256 259,099,981

       

 حسبثبد ووبٌخ ثىىن 8,085,000 4,235,000 - - - 12,320,000

107,595,095 26,354,817 21,814,851 19,096,057 26,905,001 13,424,369 
حسبثبد االسزثمبساد بثبد اٌؼمالء وحس

 اٌمطٍمه

 مطٍىثبد أخشي 8,516,472 - - - - 8,516,472

226,386 226,386 - - - - 
مخصص مخبطش اإلسزثمبس ومؼذي 

 األسثبح

 حمىق اٌمسبهمُه - - - - 130,442,028 130,442,028

       

259,099,981 157,023,231 21,814,851 19,096,057 31,140,001 30,025,841 
مجمىع اٌمطٍىثبد وحمىق أصحبة 

حسبثبد االسزثمبساد اٌمطٍمه وحمىق 

 اٌمسبهمُه
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 (تبثغ) واٌمطٍىثبد اٌمىجىداد إسزحمبلبد 19

 

 

 

  

عاٌّجّٛ عٕٛاد 7أوثش ِٓ    
أوثش ِٓ عٕخ إٌٝ 

عٕٛاد 7  

 8أوثش ِٓ 

 شٙٛس إٌٝ عٕخ

أوثش ِٓ شٙش 

شٙٛس 8إٌٝ    

تغتحك حغت 

اٌطٍت ٌٚغب٠خ 

 شٙش

 

  لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ لاير ٌػّبٟٔ

4136د٠غّجش  53        

25,091,759 195,997 - - - 24,895,762 
سصذح ٌذٜ اٌجٕه اٌّشوضٞ ٔمذ ٚأ

 اٌُؼّبٟٔ

إعتثّبساد ٚوبٌخ ٚ أسصذح ٌذٜ ثٕٛن 38,906,167 10,780,000 8,953,175 - - 58,639,342  

 ت٠ّٛالد اٌؼّالء  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 
دٌخ ِٓ خالي ِٛجٛداد ِب١ٌخ ثبٌم١ّخ اٌؼب

 حمٛق اٌٍّى١خ

 ِٛجٛداد ِب١ٌخ ثبٌتىٍفخ اٌّطفأح - - - - 7,000,000 7,000,000

 إعتثّبس فٟ اٌؼمبساد - - 14,175,000 - - 14,175,000

 ِٛجٛداد غ١ش ٍِّٛعخ - - - - 1,910,394 1,910,394

 ِّتٍىبد ِٚؼذاد - - - - 4,478,525 4,478,525

 ِٛجٛداد أخشٜ 411,276 249,724 371,769 2,734,306 88,588 3,855,663

       

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

       

 حغبثبد ٚوبٌخ ثٕٛن 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 
حغبثبد االعتثّبساد حغبثبد اٌؼّالء ٚ

 اٌّطٍمٗ

 ِطٍٛثبد أخشٜ 10,289,480 14,778 - - - 10,304,258

139,779 139,779 - - - - 
ِخصص ِخبطش اإلعتثّبس ِٚؼذي 

 األسثبح

 حمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ - - - - 132,043,262 132,043,262

       

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

حغبثبد االعتثّبساد اٌّطٍمٗ ٚحمٛق 

 اٌّغب١ّ٘ٓ
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 كفاية رأس المال .51
 

 كما يمي: 8102مارس  20لمفترة المنتيية في  2و بازل  8جحة بالمخاطر كما تم تحديدىا من قبل لجان بازل إن نسبة رأس المال لمموجودات المر 
 

,410مبسط  30  هُىً سأط اٌمبي 

  لاير ٌػمبوٍ

شأط اٌمبي ٌاألوًٌ  ششَحخاٌ   
  

 سأط اٌّبي اٌّذفٛع 150,000,000

 ػالٚح اإلصذاس 2,091,192

وّخاٌخغبئش اٌّتشا (21,626,587)  

اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌٍّٛجٛداد اٌّب١ٌخ ِٓ خالي حمٛق اٌٍّى١خ (خغبئشأسثبح ) (2,719)  

: اٌّٛجٛداد اٌغ١ش ٍِّٛعخ ٠طشح (1,831,222)  

 ِٛجٛداد ضش٠ج١خ ِؤجٍخ (453385424)
  

شأط اٌمبيٌاألوًٌ  ششَحخاٌمجمىع   125,693,422  

شأط اٌمبي ٌششَحخ اٌثبوُخ اٌ   
  

ص اٌؼبَاٌّخص 2,351,230   
  

 مجمىع ششَحخ سأط اٌمبي اٌثبوُخ 2,351,230
  

 مجمىع سأط اٌمبي  128,044,652

 

 اٌمىجىداد اٌمشجحخ ثبٌمخبطش

  

 ِخبطش اإلئتّبْ 267,683,188

 ِخبطش اٌغٛق 22,182,422

 ِخبطش اٌتشغ١ً 14,095,723
  

  اٌّجّٛع 303,961,333
  

اٌّبي شأط ٌشش٠حخ األٌٚٝ اٌ 125,693,422  

شأط اٌّبي ٌاٌثب١ٔخ  شش٠حخاٌ 2,351,230  
  

 مجمىع سأط اٌمبي اٌزىظُمٍ 128,044,652
  

 وسجخ وفبَخ سأط اٌمبي ٌٍششَحخ األوًٌ 41.35%
  

 وسجخ وفبَخ اجمبٌٍ سأط اٌمبي 42.13%

 

 (CET1)سأط اٌمبي ػبٌٍ اٌجىدح اٌششَحخ األوًٌ  125,693,422

  
 اٌمبي ػبٌٍ اٌجىدح اٌششَحخ األوًٌ سأطوسجخ وفبَخ  41.35%

 2013د٠غّجش 31

 ِجّٛع سأط اٌّبي اٌتٕظ١ّٟ 129,318,159

 ٔغجخ وفب٠خ سأط اٌّبي ٌٍشش٠حخ األٌٚٝ 45.68%

 ٔغجخ وفب٠خ اجّبٌٟ سأط اٌّبي 46.37%

  

 (CET1)سأط اٌّبي ػبٌٟ اٌجٛدح اٌشش٠حخ األٌٚٝ  127,394,708

 بٌٟ اٌجٛدح اٌشش٠حخ األٌٚٝسأط اٌّبي ػٔغجخ وفب٠خ  45.68%
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 نسبة تغطية السيولة .53
 

 

اٌمىجىداد اٌسبئٍخ اٌؼبٌُخ اٌجىدحاٌمخضون مه   اٌشصُذ اٌمؼذي اٌشصُذ اٌىصن اٌزشجُحٍ 

اٌمىجىداد -اٌمسزىي األوي   
 

%011 ٔمذ فٟ اٌصٕذٚق    3,089,007 3,089,007 

اٌمىجىداد -مجمىع اٌمسزىي األوي   

 

3,089,007 3,089,007 

 اٌمسزىي اٌثبوٍ أ

ٚ ثٕٛن اٌت١ّٕخ ِتؼذدح اٌغ١بد٠خ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد اٌمطبع اٌؼبَ    

%(41األطشاف   ) اٌّؤٍ٘خ ٌٍٛصْ اٌتشجج١حٟ   
%7, - - 

ٌمسزىي اٌثبوٍ أمجمىع ا  

 

- - 

 اٌمسزىي اٌثبوٍ ة

   
A+ ٚBBB- ,1% صىٛن ششوبد  ِصٕفخ ِب ث١ٓ   7,000,000 3,500,000 

%1, أعُٙ  ِشتشوخ   57,210 28,605 

% مه اٌمىجىداد اٌسبئٍخ ,0مجمىع اٌمسزىي اٌثبوٍ ة ) ثحذ ألصً 

 ػبٌُخ اٌجىدح(

 

7,057,210 3,528,605 

% مه اٌمىجىداد اٌسبئٍخ 21ثحذ ألصً مجمىع اٌمسزىي اٌثبوٍ ة ) 

 ػبٌُخ اٌجىدح(

 

7,057,210 3,528,605 

 مجمىع اٌمخضون مه اٌمىجىداد اٌسبئٍخ

 

10,146,217 3,634,126 

 اٌزذفمبد اٌىمذَخ اٌخبسجخ

%01 ٚدائغ األفشاد األلً إعتمشاس     90,609,376 9,060,938 

%01 اٌٛدائغ األلً إعتمشاس  6,667,695 666,770 

%21 اٌششوبد اٌغ١ش ِب١ٌخ ٚ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد اٌمطبع اٌؼبَ اٌغ١بد٠خ   3,400,000 1,360,000 

 اٌجضء اٌغُش مسزغً حبٌُب مه اإلئزمبن 
 

%011 ع١ٌٛخ ٌذٜ ِؤعغبد ِب١ٌخ أخشٜ    8,085,000 8,085,000 

%011 ع١ٌٛخ ٚ إئتّبْ ػّالء أخش٠ٓ   1,000,000 1,000,000 

د اٌىمذَخ اٌخبسجخمجمىع اٌزذفمب  

 

109,762,071 20,172,707 

 اٌزىذفمبد اٌىمذَخ اٌذاخٍخ

%011 ج١ّغ اٌّٛجٛداد األخشٜ     8,496,077 8,496,077 

%1, اٌّجبٌغ اٌتٟ ع١تُ تٍم١ٙب ِٓ األفشاد  1,276,472 638,236 

اٌّجبٌغ اٌتٟ ع١تُ تٍم١ٙب ِٓ اٌّؤعغبد اٌغ١ش ِب١ٌخ ٚ ِٓ ِؼبِالد أخشٜ 

ٌّزوٛسح غ١ش تٍه ا  
,1%  3,805,947 1,902,974 

اٌّجبٌغ اٌتٟ ع١تُ تٍم١ٙب ِٓ ِؤعغبد ِب١ٌخ ٚ ثٕٛن ِشوض٠خ ٚ ِٓ ِؼبِالد 

 أخشٜ غ١ش تٍه اٌّزوٛسح
011%  7,390,000 7,390,000 

سصذح اٌتشغ١ٍ١خ فٟ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ األخشٜ األ  1%  3,028,969 - 

 مجمىع اٌزذفمبد اٌىمذَخ اٌذاخٍخ
 

- 18,427,287 

% مه اٌزذفمبد اٌىمذَخ اٌخبسجخ,8  
 

 

15,129,530 

% ِٓ اٌتذفمبد اٌخبسجخ7,اٌتذفمبد اٌذاخٍخ اٌتٟ تمتصش ػٍٝ   

  

15,129,530 

 صبفٍ اٌزذفمبد اٌىمذَخ اٌخبسجخ

  

5,043,177 

 

 وسجخ رغطُخ اٌسُىٌخ   

  

72.06 
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