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 2013 يونيو 30 2014 يونيو 30 ايضاح األصـــــول

 الف لاير عماني الف لاير عماني  
 .2.1.. 5..3.3 3                                            لعمانيانقد وارصدة لدى البنك المركزي 

 102000 9993999 4 سندات خزينة

 .382.3 33913. 5 مستحق من بنوك

 120.120.1 139.532.1 6 القروض والسلفيات

 ..3.21 553195 7 أوراق مالية في إستثمارات

 22.01. ..9333 8 ممتلكات ومعدات

 ..3121 .3.1.. 9 أخرى أصول

 21.3...12 133.533.2  األصول إجمالي

    
    اإللتزامات وحقوق المساهمين

    اإللتزامات
 321.1 .3313 00 مستحق لبنوك

 0..120182 13.5.3321 00 ودائع من عمالء

 2.2112 393919 01 أخرى إلتزامات

 12128 93.93 03 ضرائب

 50,000 50,000  السندات الثانوية

 ..1213023 .131.13.9  اإللتزامات إجمالي

    
    حقوق المساهميـن

 116,000 116,000 04 راس المــال

 ..21.. .9.339 05 احتياطي قانوني

 19,568 20,819  احتياطي عـام

 2.1 53.  التغير المتراكم في القيمة العادلة

 132111 153.12  محتجزة أرباح

 10,000 20,000  السندات الثانوية احتياطي

 1..18.2 9993251  المساهمينحقوق  إجمالي

 21.3...12 133.533.2  المساهمينوحقوق  اإللتزامات إجمالي

 .12113211 29931.3 10 عرضية إلتزامات
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     2013 يونيو 30    2074 يونيو 30 ايضاح 

 الف لاير عماني الف لاير عماني  
  2282..  933919 06 فوائد إيرادات

 07 فوائد مصروفات
(33539)   (.2..0)  

  023.2.  913339  الفوائد إيرادات صافي
      

  123.1  13.31 08 إستثمار إيرادات
  12013  .193.2 09 تشغيل أخرى إيرادات

  02121.  ..533.  إجمالي اإليرادات

      

(113111)  مصاريف الموظفين   (10201.)  
(53339)  أخرى تشغيل مصروفات   (322.1)  

(.1393)  استهـالك   (8.1)  

(133.33)    المصاريف التشغيلية   (1.2..1)  
 

  1.23.2  1.3112  االرباح التشغيلية

(53122) 6 مخصص إنخفاض قيمة قروض   (.2..3)  
من مخصص إنخفاض  / محرر تحصيالت

  21.2.  13519  قيمة القروض

  132.28  133139  األرباح قبل الضرائب

(93955) 03 ضرائب   (12123)  

      

 ربح الفترة صافي
 

11319.  1.2.03  

 
 

   
 

 إيرادات شاملة اخرى

  التغير المتراكم في القيمة العادلة
              )393(

 
 

                 .0.
 

 

  مجموع االيرادات الشاملة للفترة
 

           1.3.22
 

 
            1.2001

 
 

لاير عماني  –دحالعائد االساسي للسهم الوا
 ر.ع02011  ر.ع02025 11 )السنوي(
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 ش.م.ع.مبنك عمان العربي            
  )الغير مدقق( بيان التغيرات في حقوق المساهمين        

 2074 يونيو 30المنتهية في أشهر ستةلفترة                            
 

  

 رأس المال

إحتياطي 

 قانوني

 إحتياطي

 عام

 إحتياطي

 سندات ثانويه

توزيعات نقدية 

 مقترحة

إحتياطي 

 القيمة العادلة
 أرباح محتجزة

 

 إجمالي

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف
         

 1313119 1.672 146 113399 193999 .12353 953195 1133999 2013يناير  7في 

 (113399) - - (113399) - - - - توزيعات نقدية مدفوعة 

 595 - 595 - - - - - التغييرات في القيمة العادلة لإلستثمارات

 193595 193595 - - - - -  - فترةأرباح ال

 1353599 ..1131 351 - 193999 567,19 125,25 1133999 2013 يونيو 30في 
 

 

 
 

 رأس المال

إحتياطي 

 قانوني

 إحتياطي

 عام

 إحتياطي

 سندات ثانويه

توزيعات نقدية 

 مقترحة

إحتياطي القيمة 

 العادلة
 أرباح محتجزة

 

 إجمالي

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف
         

 59.,123 1.342 1.364 113399 993999 99,312 .39,.2 1133999 2074يناير  7في 

(113399) - - (113399) - - - - توزيعات نقدية مدفوعة   
(393) - (393) - - - - - في القيمة العادلة لإلستثماراتالتغييرات   

 فترةأرباح ال

-  - - 
 

- - - 11319. 11319. 

 9993252    153.12       53. - 993999 99,312 .39,.2 1133999 2074 يونيو 30في 
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 2013يونيو 30  2074 يونيو 30 

  لاير ُعماني 

 باآلالف 

ُعماني لاير  
 باآلالف

    أنشطة التشغيل

 132.21  133139 صافي األرباح قبل الضرائب
    تسويات:

 8.1  .1393 إستهالك
 3..2.  53122 مخصص إنخفاض قيمة قروض

(13519) تحصيالت/محرر من مخصص إنخفاض قيمة قروض   (.21.2)  
(.9) صافي أرباح بيع ممتلكات و معدات   (.)  

(21.) إستثمار محتفظ به حتى اإلستحقاقإيرادات من    (.28)  
تغير بالقيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 الخسائر 
        )39( 

 
       ).12( 

 1.2.18  133999 أصول وإلتزامات التشغيل اتأرباح التشغيل قبل تغيير
    أصول وإلتزامات التشغيل اتتغيير

(1393333) قروض وسلف    (812311)  
(2..12)  52.   إستثمارات في أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

(3..53) أصول أخرى   (102811)  
(1.2213)  9913511 ودائع من عمالء  
 2201..  23.59 إلتزامات أخرى

 )1.20.1(     333133     النقد من/)المستخدم في( أنشطة التشغيل
 )2832.(       )3191.(     ضرائب مدفوعة

 ).12288(     .3.391                                صافي النقد من/)المستخدم في( أنشطة التشغيل
    

    أنشطة اإلستثمار
(13199) شراء ممتلكات ومعدات   (.2..3)  

 1  .. متحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(9.3525) متاحة للبيعشراء أسهم    (22113)  

 32023  993993 متاحة للبيع أسهم متحصل من بيع
 .10  1.5 بيع أو إستحقاق إستثمار محتفظ به حتى اإلستحقاق

 -               21.          إيرادات من إستثمار محتفظ به حتى اإلستحقاق
(32.9.) أنشطة اإلستثمار صافي النقد من   .28 

    
    أنشطة التمويل

 (11,600)   (11,600)  توزيعات نقدية مدفوعة
 (11,600)   (11,600)  صافي النقد من/)المستخدم في( أنشطة التمويل

(122111)  .1.351 النقد يماثلفي النقد وما  الزيادة /)النقص( يصاف  
    
 .8.2.1.  93.3132 بداية الفترة النقد في يماثلوما  نقدال
 .1822.1  193233. نهاية الفترة النقد في  يماثلوما  نقدال

    ويتمثل النقد والنقد المعادل فيما يلي :
 .2.1..  5..3.3 وارصدة لدى البنك المركزي العماني نقد 

 (500)      (500)     ناقصا:ً الودائع المقيدة  
 .211..  3.39.5 وارصدة لدى البنك المركزي العماني نقدال صافي

 .382.3  53231. ودائع لدى البنوك 
(33919) ناقصا:مستحق لبنوك      (321.1)  

 102000    9993999 شهادات إيداع

 .1822.1   193233. فترةالنقد والنقد المعادل في نهاية ال
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 .م.عبنك عمان العربي ش.م 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2074 يونيو 30المنتهية في ة أشهرستلفترة    

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية - 7
 

يعمل البنك بشكل   ُعمانية مقفلة.كشركة مساهمة  0984أكتوبر  0في بسلطنة ُعمان )البنك( بنك عمان العربي ش.م.ع.م  تأسس
أساسي في أنشطة البنوك التجارية واإلستثمارية من خالل شبكة من الفروع بسلطنة ُعمان.  عنوان المركز الرئيسي للبنك هو 

 .سلطنة ُعمان 001الرمز البريدي  .روي 1000صندوق بريد  .منطقة مطرح التجارية
 

من رأسمال البنك.  ووفقاً لشروط عقد  %49األردن والذي يمتلك ما نسبته  -يرتبط البنك بعقد إدارة مع البنك العربي ش.م.ع 
األردن بتزويد البنك بالمساااااعدة الفنية والخدمات اإلدارية المتعلقة باألنشااااطة البنكية  –يقوم البنك العربي ش.م.ع  .اإلدارة هذا

 متضمنة تزويد البنك بالموظفين اإلداريين.  
 
 سبية الرئيسيةبيان السياسات المحا     -2
 
 

متطلبات وتعديالته و 0974لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام  القوائم المالية معدة طبقاً 
 اإلفصاح الصادرة عن البنك المركزي العماني.

 
 أساس اإلعداد

 
بإعادة تقييم إستثمارات األوراق المالية واألصول وااللتزامات المالية أعدت القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية معدالً 

 .بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وكافة عقود األدوات المشتقة

 
 مالية  أصول

 

 .سلفقروض و .يصنف البنك أصوله المالية ضمن الفئات التالية: أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 .التسجيل األوليإستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق.  وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف اإلستثمارات عند 

 
    

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 

ا ا للمتاجرة والتي تم اقتناؤهأوراق مالية محتفظ بهفي تتمثل األصاااااااول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخساااااااائر 
ساً بغرض البيع على المدى القصير واألدوات المصنفة بهذا التصنيف من قبل اإلدارة عند البداية.  تدرج األصول المالية  سا أ

ألرباح درج ا.  تبقائمة الدخل تكاليف المعاملة وتسجلبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بشكل مبدئي بالقيمة العادلة 
نف األدوات وتصاااا  أو الخسااااائر اير المحققة والناتجة عن التغييرات بالقيمة العادلة في قائمة الدخل في الفترة التي تنشااااأ بها.

 المالية المشتقة أيضاً كمحتفظ بها للمتاجرة إال إذا صنفت كأدوات تغطية. 
 

 ح أو الخسائر إذا:تصنف األصول واإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األربا
 

  كان القيام بذلك األمر يقلل بشكل كبير من عدم تطابق القياس والذي قد ينتج إذا ما تمت معاملة األدوات المشتقة
 ذات العالقة كمحتفظ بها للمتاجرة وتم إدراج األدوات المالية التحتية بالتكلفة المهلكة.

 

 والتي تتم إدارتها وتقييمها على أساس القيمة العادلة وفقاً إلدارة مخاطر موثقة أو  .تم تصنيف بعض اإلستثمارات
اح بالقيمة العادلة من خالل األرب .استراتيجية استثمار وتم التقرير عنها ألفراد اإلدارة المهمين على ذلك األساس

 أو الخسائر.
 

 شكل ة التي تعدل بضمنأكثر من األدوات المشتقة المتحتوي على واحدة أو  األدوات المالية مثل المديونيات والتي
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.تم تصنيفها لتكون  .جوهري التدفقات النقدية
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 بنك عمان العربي ش.م.ع.م 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2074 يونيو 30المنتهية في ة أشهرستلفترة    

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الرئيسية بيان     -2
 

 وسلفقروض 
هي أصول مالية اير مشتقة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي اير مدرجة في سوق نشطة.  وتنشأ عندما  سلفالقروض وال

لعمالء وتدرج  نقدعندما يتم تقديم ال سلفيقدم البنك أمواالً مباشرة لمقترض بدون نية للمتاجرة بالمديونية.  تدرج القروض وال
 بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة العائد الفعلي.

 
 إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق هي أصول مالية اير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ إستحقاق ثابتة 
اإلحتفاظ بها حتى اإلسااااااتحقاق.  ولو كان بنية البنك بيع أكثر من كمية بساااااايطة من يكون إلدارة البنك نية إيجابية وقدرة على 

ألصااابذ هذا التصااانيف اير مالئماً وتعين تغييرإ إلى إساااتثمارات متاحة للبيع.  تدرج  .األصاااول المحتفظ بها حتى اإلساااتحقاق
 عائد الفعلي.االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة ال

 
 مبادئ قياس القيمة العادلة

ترتكز القيمة العادلة لألدوات المالية على آخر سعر طلب شراء مدرج بتاريخ الميزانية العمومية بدون أي خصم لتكاليف 
تقدر القيمة العادلة لألداة إستناداً إلى التدفق النقدي المخصوم  .المعاملة.  وفي حالة عدم وجود آخر سعر طلب شراء مدرج

 وأساليب التقييم األخرى.
ة ترتكز التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أفضل تقديرات لإلدار .وعندما يتم استخدام أساليب التدفق النقدي المخصوم

 عمومية ألداة مشابهة الشروط. ومعدل الخصم هو معدل متعلق بالسوق بتاريخ الميزانية ال
 تقدر القيمة العادلة لألدوات المشتقة التي ال تتم المتاجرة بها بما يعادل المبلغ الذي يتوقع البنك استالمه أو دفعه إلنهاء العقد

 .بتاريخ الميزانية العمومية آخذاً بالحسبان ظروف السوق الحالية والقدرة اإلئتمانية الحالية لألطراف المقابلة
 

 إلغاء اإلدراج 
يتم إلغاء إدراج األصول المالية عند إنتهاء مدة حق استالم النقد من األصل المالي أو عندما يحول البنك بشكل أساسي كافة 

 مخاطر أو عوائد الملكية.  يتم إلغاء إدراج االلتزامات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام.
 

 إنخفاض قيمة األصول المالية
 ةجة بالتكلفة المهلكأصول مدر (أ)

يقوم البنك بتاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضاااااااوعي على إنخفاض قيمة أصااااااال مالي أو مجموعة 
اك كان هن .فقط إذا .أصااول مالية.  تنخفض قيمة أصاال مالي أو مجموعة أصااول مالية ويتم تكبد خسااارة اإلنخفاض بالقيمة إذا

دث أو أكثر من حدث بعد اإلدراج األولي لألصاال )دحدث خسااارةد( ويوجد لحدث الخسااارة ذاك )أو دليل موضااوعي نتيجة لح
األحداث( أثر على التدفقات النقدية المسااتقبلية المتوقعة لألصاال المالي أو مجموعة األصااول المالية والتي يمكن تقديرها بشااكل 

الي أو مجموعة أصااول مالية بيانات يمكن مراقبتها والتي يعتمد عليه.  يتضاامن الدليل الموضااوعي على إنخفاض قيمة أصاال م
 ترد إلى عناية البنك حول أحداث الخسارة:

 .صعوبة مالية جوهرية للمصدر أو الملتزم 

 مثل العجز عن الدفع أو عدم دفع الفوائد أو دفعات أصل المبلغ المستحقة. .مخالفة العقد 

  التي في ايابها و .أو قانونية تتعلق بصعوبة مالية لدى المقترضمنذ البنك تنازالً للمقترضين ألسباب إقتصادية
 ال ينظر المقرض بموضوع ذلك التنازل.

 .أن يصبذ من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية جوهرية 

 .إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية 

  وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المقدرة من مجموعة أصاااااااول بيانات قابلة للمراقبة تشاااااااير إلى
مالية منذ اإلدراج األولي لتلك األصول بالرام من عدم إمكانية تحديد اإلنخفاض بعد مع األصول المالية الفردية 

محلية  وبالمجموعة متضاامنة تغييرات عكسااية في موقف السااداد للمقترض بالبنك أو ظروف إقتصااادية وطنية أ
 تتزامن مع عجز الدفع بالبنك.

 .أية إرشادات أخرى صادرة عن البنك المركزي الُعماني 
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 .يقوم البنك أوالَ بتقييم فيما إذا وجد دليل موضااااوعي منفرداً على إنخفاض قيمة أصااااول مالية يكون كل منها جوهرياً بحد ذاته

 اضومنفرداً أو مجتمعاَ ألصول مالية ال يكون كل منها جوهرياً بحد ذاته.  إذا حدد البنك عدم وجود دليل موضوعي على إنخف
فإنه يضمن األصل في مجموعة أصول مالية لها نفس خصائص مخاطر  .سواًء جوهرياً أو ال .القيمة ألصل مالي مقيم فردياً 

اإلئتمان ويقوم بتقييم إنخفاض قيمتها مجتمعًة.  األصول التي تم تقييم إنخفاض قيمتها فردياً ويتم إدراج أو يستمر إدراج خسارة 
 رج ضمن التقييم الجماعي لإلنخفاض بالقيمة.إنخفاض بالقيمة لها، ال تد

 
إذا كان هناك دليل موضااااااوعي على تكبد خسااااااارة إنخفاض بالقيمة على قروض ومديونيات أو إسااااااتثمارات محتفظ بها حتى 

ات قاإلسااااتحقاق مدرجة بالتكلفة المهلكة، يقاس مبلغ الخسااااارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصاااال والقيمة الحالية للتدف
النقدية المسااااتقبلية المقدرة )بإسااااتثناء خسااااائر اإلئتمان المسااااتقبلية التي لم يتم تكبدها( المخصااااومة حسااااب معدل الفائدة الفعلي 
األصااالي لألصااال المالي.  تخفض القيمة الدفترية لألصااال من خالل إساااتخدام حسااااب مخصاااص ويدرج مبلغ الخساااارة بقائمة 

تفظ به حتى اإلساااااتحقاق معدل فائدة متغير، يكون معدل الخصااااام لقياس أي خساااااارة الدخل.  إذا كان لقرض أو إلساااااتثمار مح
إنخفاض بالقيمة هو معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.  وكوسااااااايلة عملية، قد يقيس البنك إنخفاض القيمة على 

 أساس القيمة العادلة لألداة بإستخدام سعر سوق يمكن مراقبته.
 

قيمة الحالية للتدفقات النقدية المسااتقبلية المقدرة ألصاال مالي مضاامون التدفقات النقدية التي قد تنتج عن حجز يعكس إحتساااب ال
 الرهن بعد خصم تكاليف الحصول على الضمانة وبيعها سواًء كان حجز الرهن محتمالً أم ال.

 

ت النقدية قيمتها بشااكل جماعي على أساااس التدفقاتقدر التدفقات النقدية المسااتقبلية في مجموعة أصااول مالية يتم تقييم إنخفاض 
التعاقدية لألصااول بالبنك وخبرة الخسااارة التاريخية لألصااول ذات خصااائص مخاطر اإلئتمان المشااابهة لتلك الموجودة بالبنك.  

تي لم تؤثر على ة التتم تسااوية خبرة الخسااارة التاريخية على أساااس البيانات الحالية القابلة للمراقبة لتعكس آثار الظروف الحالي
 الفترة التي إرتكزت عليها خبرة الخسارة التاريخية وإلزالة آثار الظروف بالفترة التاريخية التي ال توجد حالياً.

 

يجب أن تعكس التقديرات في التدفقات النقدية المسااااااتقبلية لمجموعات األصااااااول وأن تكون متوافقة مع التغييرات في البيانات 
ات العالقة من فترة ألخرى )على ساابيل المثال، التغييرات في معدالت البطالة، أسااعار العقار، وضااع الدفع أو القابلة للمراقبة ذ

العوامل األخرى التي تشااااير لتغييرات في إحتماالت الخسااااائر في المجموعة وحجمها(.  تتم مراجعة المنهجية واإلفتراضااااات 
برة كل منتظم من قبل البنك لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخساااارة وخالمساااتخدمة في تقدير التدفقات النقدية المساااتقبلية بشااا

 الخسارة الفعلية.
 

إذا كان قرض ما اير قابل للتحصااااايل، يتم شاااااطبه مقابل مخصاااااص إنخفاض قيمة القرض ذات العالقة.  وتشاااااطب مثل تلك 
الالحقة للمبالغ المشااطوبة سااابقاً تخفض القروض بعد إكمال كافة اإلجراءات الضاارورية وتحديد مبلغ الخسااارة.  التحصاايالت 

 مبلغ مخصص اإلنخفاض بالقيمة في قائمة الدخل.
 

إذا إنخفض مبلغ خسااااارة اإلنخفاض بالقيمة في فترة الحقة ويمكن أن يعزى اإلنخفاض بشااااكل موضااااوعي إلى حدث وقع بعد 
ق تسااوية حساااب المخصااص.  يدرج مبلغ إدراج إنخفاض القيمة يتم عكس خسااارة اإلنخفاض بالقيمة المدرجة سااابقاً عن طري

 العكس بقائمة الدخل.
 

 قروض معاد التفاوض عليها )ب(

 
القروض التي تخضاااع لتقييم إنخفاض قيمة مجتمعة أو يكون كل منها جوهرياً بحد ذاته والتي أُعيد التفاوض على شاااروطها ال 

وفي الساانوات الالحقة، يعتبر األصاال متجاوزاً لموعد تعتبر بعد ذلك متجاوزة لموعد إسااتحقاقها ولكن تعامل كقروض جديدة.  
 إستحقاقه ويفصذ عنه فقط إذا أُعيد التفاوض عليه.
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 محاسبة تاريخ التسوية والمتاجرة
تدرج كافة المشتريات والمبيعات العادية لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المؤسسة بالشراء أو 

 يالبيع.  إن المشتريات أو المبيعات العادية هي مشتريات أو مبيعات أصول مالية تتطلب تسليم أصول خالل اإلطار الزمن
 المنصوص عليه عموماً في القوانين أو األعراف بالسوق.

 
 أصول األمانة

 ال تتم معاملة األصول المحتفظ بها بصفة أمانة أو ضمان على أنها أصول للبنك، وتبعاً لذلك ال تدرج في هذإ القوائم المالية.
 

  المقاصة
وجد حق عندما ي العموميةفي الميزانية المبلغ بين األصول المالية واإللتزامات المالية والتقرير عن صافي  مقاصةإجراء  يتم

لسداد على أساس الصافي، أو عندما يتم تحقق األصل وسداد ل ةنيوتوجد  المدرجةقانوني يوجب إجراء المقاصة بين المبالغ 
 .ياً اإللتزام آن

 
 الممتلكات والمعدات

تتم مراجعة القيم الدفترية بتاريخ كل ميزانية عمومية لتقييم ما إذا كانت مسجلة بما يزيد عن قيمتها القابلة   .ي القيمةاإلنخفاض ف
 للتحصيل وإذا كانت القيمة الدفترية تزيد عن تلك القيمة القابلة للتحصيل، تخفض قيمة األصول إلى قيمتها القابلة للتحصيل. 

لى مدى التنفيذ بأقساط متساوية ع قيدالممتلكات والمعدات بخالف األرض واألعمال الرأسمالية  تكلفة لشطب إلستهالكيحتسب ا
 كما يلي: األصلعمرها اإلنتاجي المقدر من تاريخ بدء استخدام 

 
 سنة 15 عقارات بالملكية الحرة

 سنة أو فترة اإليجار إن كانت أقل 15 عقارات مستأجرة

 سنوات 5 معدات وأثاث وتركيبات
 سنوات 5 سيارات

 
ر عند تحديد في اإلعتبا وتؤخذها الدفترية توالخسائر الناتجة عن بيع الممتلكات والمعدات بالرجوع إلى قيم األرباحتحديد  يتم

ما حقة فقط عندالال النفقاتتتم رسملة   .هاعند تكبد والتجديداتاإلصالحات قائمة الدخل بمصروفات يتم تحميل  أرباح التشغيل. 
مة الدخل في قائ أية نفقات أخرى إدراجيتم   اإلقتصادية المستقبلية المضمنة في بند الممتلكات والمعدات. من المنافع زيدت

 كمصروفات عند تكبدها.
 

 إقتراضات 
 تدرج اإلقتراضااات بشااكل مبدئي بالقيمة العادلة وهي حصاايلة إصاادارها )القيمة العادلة للسااعر المسااتلم( ناقصاااً تكاليف المعاملة

المتكبدة.  تدرج اإلقتراضات الحقاً بالتكلفة المهلكة، ويدرج أي فرق بين المتحصالت ناقصاً تكاليف المعاملة وقيمة اإلسترداد 
 بقائمة الدخل على مدار فترة اإلقتراضات بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 
 مكافآت نهاية الخدمة للعاملين

 
 في تاريخ الميزانية العمومية مع مراعاة متطلبات قانون العمل بالبنك الموظفينالخدمة وفقاً لشروط تعاقد  نهايةتستحق مكافآت 

 ويكون إستحقاق لإللتزام المقدر ينللموظف عند إستحقاقهاوبدل السفر .  تدرج مستحقات اإلجازة السنوية 1003الُعماني لعام 
يتم اإلفصاح عن تلك اإلستحقاقات ضمن   ين حتى تاريخ الميزانية العمومية.مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظف الناشئ

 اإللتزامات.
عام لتأمينات اإلجتماعية ال وفقاً لقانون الُعمانيين موظفينبالنسبة للتدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة، 

 .  الدخل عند تكبدها بقائمة، كمصروف 0990

 
 

 
 

-   70   - 



 

 

 عمان العربي ش.م.ع.مبنك 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2074 يونيو 30المنتهية في ة أشهرستلفترة   

 
 )تابع( بيان السياسات المحاسبية الرئيسية     -2
 

 الضريبة
 

ما عدا ضريبة الدخل في قائمة الدخل في تدرج ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. ب العام أرباح أو خسائر علىالدخل ضريبة  تتمثل
 .المساهمينفي حقوق  إدراجهاعندها يتم  المساهمين،حقوق  فيبشكل مباشر  إدراجهاببنود يتم فيه تعلق تالذي  القدر

 
يبة معدالت الضر ستخداماب عن العامعلى أساس الدخل الخاضع للضريبة  المحتمل يالضريباإللتزام  هي الحاليةالضريبة 

المستحق  ييبالضراإللتزام  علىفي تاريخ الميزانية العمومية وأية تعديالت أخرى أو التي يتم تطبيقها على نحو واسع قة المطب
ستخدام طريقة اإللتزام بالميزانية العمومية على جميع الفروق المؤقتة الضريبة المؤجلة باحتساب االدفع عن سنوات سابقة. يتم 

احتساب ستند ي  المالية وبين المبالغ المستخدمة ألاراض الضريبة. التقاريرلألصول واإللتزامات ألاراض  القيم الدفتريةبين 
لمعدالت ستخدام ااالمتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات ب النمطلضريبة المؤجلة على امبلغ مخصص 

 خ الميزانية العمومية.الضريبية المطبقة أو التي ستطبق بشكل واسع في تاري
 

تتوفر معه أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استغالل األصل في مقابلها.  يتم تخفيض الذي  فقط إلى الحدمؤجل  يضريبيدرج أصل 
 ال يمكن معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.أصول الضريبة المؤجلة بالقدر الذي 

 
 عمالت أجنبية

 
اريخ السائدة في ت العمالت األجنبية وفقاً ألسعار صرفوتدرج تدرج قيمتها باللاير الُعماني المعامالت بالعمالت األجنبية 

لُعماني وفقاً تدرج قيمتها باللاير ا ، المدرجة بالتكلفة التاريخية،بالعمالت األجنبية النقدية المنفذةالمعاملة.  األصول واإللتزامات 
األصول   .لالدختعالج بقائمة  الناشئة عن التحويل عمومية.  فروق أسعار العملةألسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية ال

األجنبية، المدرجة بالتكلفة المهلكة، تدرج قيمتها باللاير الُعماني وفقاً ألسعار صرف  واإللتزمات اير النقدية المنفذة بالعمالت
  العمالت األجنبية السائدة في تاريخ المعاملة.

 

 التنفيذية وعملة العرضالعملة  )أ(
 

تقاس وتعرض باللاير الُعماني وهو عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي يعمل  البنك  بنكالبنود المدرجة بالقوائم المالية لل
 ضمنها.

 

 المعامالت واألرصدة )ب(
 

 عمالت األجنبية السائدة في تاريخالمعامالت بالعمالت األجنبية تدرج قيمتها باللاير الُعماني وتدرج وفقاً ألسعار صرف ال
اً قالمعاملة.  األصول واإللتزامات النقدية المنفذة بالعمالت األجنبية، والمدرجة بالتكلفة التاريخية، تدرج قيمتها باللاير الُعماني وف

األصول   قائمة الدخل.ألسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية العمومية.  فروق أسعار العملة الناشئة عن التحويل تعالج ب
واإللتزمات اير النقدية المنفذة بالعمالت األجنبية، والمدرجة بالتكلفة المهلكة، تدرج قيمتها باللاير الُعماني وفقاً ألسعار صرف 

 العمالت األجنبية السائدة في تاريخ المعاملة.

 
 إيرادات ومصروفات الفوائد

 

تدرج إيرادات ومصروفات الفوائد بقائمة الدخل لكافة األدوات التي تقاس بالتكلفة المهلكة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية إال إذا 
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المهلكة ألصل مالي أو إلتزام مالي ولتخصيص   في تحصيلها. هناك شككان 

و مصروفات الفوائد خالل الفترة المعنية.  طريقة الفوائد الفعلية هي المعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقدية إيرادات الفوائد أ
المستلمة المقدرة أو المتحصالت خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو، حيثما كان ذلك مالئماً، فترة أقصر لصافي القيمة الدفترية 

الي.  وعند إحتساب معدل الفائدة الفعلي، يقدر البنك التدفقات النقدية باألخذ باإلعتبار كافة الشروط لألصل المالي أو اإللتزام الم
التعاقدية لألداة المالية ولكن ال يأخذ باإلعتبار خسائر اإلئتمان المستقبلية.  ويتضمن اإلحتساب كافة الرسوم المدفوعة أو المستلمة 

 يتجزء من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وكافة العالوات والخصومات األخرى. بين أطراف العقد والتي تكون جزءاً ال
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 والعمولةإيرادات الرسوم 
 

تدرج الرسوم والعمولة عادة على أساس اإلستحقاق عندما يتم تقديم الخدمة.  تؤجل رسوم إرتباط القرض للقروض المتوقع 
سحبها )باإلضافة إلى التكاليف المباشرة ذات العالقة( وتدرج كتسوية لمعدل الفائدة الفعلي على القرض.  تدرج رسوم القرض 

عملية منذ القرض المشترك وال يحتفظ البنك بجزء من صفقة القرض لنفسه أو إحتفظ بجزء من  المشترك كإيراد عند إكتمال
القرض بذات معدل الفائدة الفعلي للمشتركين اآلخرين.   تدرج رسوم إدارة المحفظة واإلستشارات األخرى ورسوم الخدمة 

درج رسوم إدارة األصول المتعلقة بأموال اإلستثمار إستناداً إلى عقود الخدمة المطبقة، عادة على أساس الوقت المناسب.  ت
حسب المعدل على مدار فترة الخدمة المقدمة.  يطبق نفس المبدأ على خدمات الحفظ التي يتم تقديمها بشكل مستمر على مدار 

 فترة ممتدة من الوقت.
 

 مخصصات
 

قانوني أو إستداللي نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يدرج المخصص في الميزانية العمومية عندما يكون لدى البنك إلتزام 
يتطلب تدفق خارج لمنافع إقتصادية لسداد اإللتزام وتم تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.  يتم تحديد المخصصات، إذا كان أثرها 

زمنية للنقود، وحيثما لسوق للقيمة الجوهرياً، بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بإستخدام معدل يعكس التقييمات الحالية با
 كان ذلك مالئماً، المخاطر المرتبطة بهذا اإللتزام.

 
 ما يماثل النقدالنقد و

 

شهر أو أقل من تاريخ  ألاراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يتمثل النقد وما يماثل النقد بأرصدة ستحق خالل ثالثة أ لحيازة ات
لدى البنك المركزي الُعماني وسااندات خزانة وسااندات مؤهلة أخرى وقروض وساالفيات متضاامنة نقد وأرصاادة اير محجوزة 

 .لبنوك ومبالغ مستحقة من بنوك أخرى وأوراق مالية حكومية قصيرة األجل
 

 األدوات المالية المشتقة
 

تقة ويعاد األداة المالية المشاااااابالقيمة العادلة بالتاريخ الذي يتم فيه اإلرتباط بعقد بشااااااكل مبدئي تدرج األدوات المالية المشااااااتقة 
قياساااها الحقاً بقيمها العادلة.  يتم الحصاااول على القيم العادلة من أساااعار الساااوق المدرجة في األساااواق النشاااطة، بما في ذلك 
معامالت السوق حديثة العهد.  تدرج كافة األدوات المشتقة كأصول عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكإلتزامات عندما تكون 

 القيمة العادلة سالبة.
 

 التقارير المالية لقطاعات األعمال   

 
بتقديم منتجات أو خدمات تكون له مخاطر أو عوائد تختلف عن  ىقطاع العمل هو مجموعة من األصاااااول أو األعمال التي تعن

تلك الخاصاااااة بالقطاعات األخرى.  القطاع الجغرافي يعنى بتقديم منتجات أو خدمات ضااااامن بيئة إقتصاااااادية معينة تكون لها 
 مخاطر أو عوائد تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى في بيئات إقتصادية أخرى.

 
 خاطرسياسات إدارة الم

 
 مخاطر االئتمان 

 
لذي ينتج عنه تحمل الطرف  بإلتزامه، األمر ا ية من الوفاء  مال مخاطر اإلئتمان هي مخاطر عدم تمكن أحد أطراف األداة ال
اآلخر لخساااااااائر مالية.  ويحاول البنك التحكم بمخاطر اإلئتمان عن طريق مراقبة المخاطر وحد المعامالت مع أطراف مقابلة 

 المستمر للقدرة اإلئتمانية لألطراف المقابلة. محددة والتقييم
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 ()تابع اإلئتمانمخاطر 

 
تنشااااأ التركيزات بمخاطر اإلئتمان عندما تدخل مجموعة من األطراف المقابلة في أنشااااطة تجارية متشااااابهة أو يكون لها نفس 
الصاافات اإلقتصااادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء باإللتزامات التعاقدية بشااكل متشااابه في حالة ظهور تغييرات إقتصااادية أو 

شير التركيز سية أو ظروف أخرى.  ت سبية في أداء البنك تجاإ التطورات التي تؤثر سيا سية الن ات بمخاطر اإلئتمان إلى الحسا
يدير البنك مخاطر اإلئتمان الخاصااااة به من خالل تنويع األنشااااطة اإلئتمانية على قطاع أعمال معين أو موقع جغرافي معين.  

نه لتفاادي التركيز اير المراوب للمخااطر مع أفراد أو مجموعاات من العمالء ف ي منااطق أو قطااعاات عمال معيناة.  كماا أ
 يحصل على ضمانات حيثما كان ذلك مالئماً.

 
 .6للتعرف على تفاصيل محفظة القروض والسلفيات راجع اإليضاح رقم 

  
 مخاطر معدل الفائدة

 
خاطر البنك معرض لم مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تذبذب قيمة األداة المالية نتيجة لتغييرات في معدالت الفائدة بالساااوق. 

معدل الفائدة/الهوامش نتيجة لعدم تطابق أو فجوات في قيمة األصاااااااول واإللتزامات المرتكزة على الفائدة/الهوامش أو إعادة 
التسااااعير في فترة معينة.  يقوم البنك بإدارة هذإ المخاطر عن طريق مطابقة/إعادة تسااااعير األصااااول واإللتزامات.  البنك اير 

ط لمخاطر معدالت الفائدة/الهوامش حيث أن أصاااوله وإلتزاماته يعاد تساااعيرها بشاااكل متكرر.  وتقوم لجنة معرض بشاااكل مفر
 األصول واإللتزامات بالبنك بمراقبة وإدارة مخاطر معدل الفائدة بهدف حد اآلثار العكسية المحتملة على ربحية البنك.

 
 مخاطر السيولة

 
صاااعوبة في تجميع األموال للوفاء باإلرتباطات المصااااحبة لألدوات المالية.  وقد مخاطر السااايولة هي مخاطر أن يواجه البنك 

تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع األصل بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.  وتتضمن مخاطر كون البنك اير 
لى تسييل أصل ما بسعر معقول وبإطار قادر على تمويل أصول بفترات إستحقاق مالئمة ومعدالت ومخاطر كونه اير قادر ع

 زمني مناسب.
 

ترتكز أنشااااطة التمويل بالبنك على نطاق من األدوات بما فيها الودائع واإللتزامات األخرى ورأس المال المخصااااص.  ونتيجة 
بة المستمرة قلذلك، تزيد مرونة التمويل ويخفض اإلعتماد على أي مصدر واحد للتمويل.  يحتفظ البنك بسيولة عن طريق المرا

والتحديد والمراقبة للتغييرات في إحتياجات التمويل المطلوبة ألهداف إسااااتراتيجية موضااااوعة في إطار اإلسااااتراتيجية العامة.  
 وباإلضافة إلى ذلك يحتفظ البنك ببعض األصول السائلة كجزء من إستراتيجية إدارة مخاطر السيولة الخاصة به.

 
 
 مخاطر العملة  
 

لعملة عندما تتغير قيمة أداة مالية نظراً لتغييرات في معدالت صاااارف العملة األجنبية.  ومن أجل إدارة مخاطر تنشااااأ مخاطر ا
 العملة، يرتبط البنك في معامالت فورية وآجلة في سوق ما بين البنوك.

 
خارج األرصاااااادة لدى بنوك بالتتمثل مخاطر البنك بالعملة األجنبية بالعقود اآلجلة والنقدية بالصااااااندوق من العمالت األجنبية و

واإليداعات بعملة أجنبية واألصااول واإللتزامات بعمالت أجنبية.  تتم إدارة صااافي الوضااع المفتوح ضاامن الحدود المقبولة عن 
طريق شااااااراء وبيع عمالت أجنبية بمعدالت فورية عندما يعتبر ذلك مالئماً.  يوجد فصاااااال مالئم بين أعمال المكاتب األمامية 

 عند اإللتزام بصافي الوضع المفتوح وتتم مراقبته بشكل منفصل على أساس مستمر.والخلفية 
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 )تابع( سياسات إدارة المخاطر
 

 القيمة العادلة لألصول واإللتزامات
 

.  وبينما تساااااااتخدم اإلدارة 1000مارس  30يرتكز تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية على المعلومات المتوفرة لإلدارة في 
لتقديرات وتنطوي ا  أفضاال إجتهاداتها في تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية، فإن هناك ضااعفاً متأصااالً في أي أساالوب تقدير.

 على إجتهادات وال يمكن تحديدها بدقة.  فيما يلي األسس المتبعة للتوصل إلى القيم العادلة.
 

 سندات الخزانة وأرصدة الحسابات الجارية المستحقة لبنوك ومنها
 

قيمة ها تقدير معقول للإعتبرت القيمة الدفترية لسااااندات الخزانة وأرصاااادة الحسااااابات الجارية المسااااتحقة للبنوك ومنها على أن
 العادلة نظراً لطبيعتها قصيرة األجل.

 
 قروض وسلف

 
تحدد القيمة العادلة للقروض التي تكون معدالت الفائدة عليها مختلفة بشاااكل جوهري عن معدالت الفائدة الساااائدة بالساااوق عن 

محملة حالياً على قروض متشااااابهة.  القيمة طريق خصاااام التدفقات النقدية المتعاقد عليها بإسااااتخدام معدالت الفائدة بالسااااوق ال
العادلة للقروض اير المنتجة تقارب القيمة الدفترية المعدلة بمخصااااص إنخفاض قيمة قروض.  وبالنساااابة للبقية، أخذت القيمة 

عن  يالعادلة على أنها القيمة الدفترية حيث أن معدالت الفائدة السائدة المعروضة على قروض مشابهة ال تختلف بشكل جوهر
 معدالت القروض الفعلية.

 
 إستثمارات

 
تستخدم أسعار السوق المدرجة، عندما تتوفر، كمقياس للقيمة العادلة.  إال أنه عندما ال توجد أسعار السوق المدرجة، فإن القيمة 

 العادلة المعروضة هي تقديرات مشتقة بإستخدام صافي القيمة الحالية أو أساليب التقييم األخرى.
 

 لعمالءودائع ا
 

القيمة العادلة للودائع تحت الطلب والودائع ألجل وودائع التوفير هي المبلغ مساااااااتحق الدفع عند الطلب بتاريخ التقرير والذي 
يعادل القيمة الدفترية لتلك اإللتزامات.  تحدد القيم العادلة المقدرة للودائع بمعدالت ثابتة عن طريق خصااااااام التدفقات النقدية 

 بإستخدام معدالت الفائدة بالسوق المعروضة حالياً على ودائع مشابهة.المتعاقد عليها 
 

 مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة
 

إن مكافأة أعضااااء مجلس اإلدارة محكومة كما هو مبين بعقد تأسااايس البنك وقانون الشاااركات التجارية وتعليمات الهيئة العامة 
 الُعماني.لسوق المال والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي 

 
وسااتحدد الجمعية العامة العادية وتعتمد المكافآت وأتعاب حضااور جلسااات مجلس اإلدارة لمجلس اإلدارة ولجانه الفرعية بحيث 

من صاااااااافي الربذ السااااااانوي بعد إقتطاع اإلحتياطي القانوني واإلحتياطي اإلختياري وتوزيعات  %5ال تتجاوز تلك األتعاب 
لاير ُعماني.  ويجب أال يتجاوز بدل حضاااور جلساااات مجلس  200,000تتجاوز تلك األتعاب األرباح للمسااااهمين شاااريطة أال 

 لاير ُعماني في السنة الواحدة. 10,000اإلدارة لكل عضو 
 

 أرقام المقارنة
 تم تعديل بعض أرقام العام السابق لتتوافق مع التغييرات بالعرض عن العام الحالي.
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 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني                                  - 3

 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني  

 باآلالف 

 
 

 لاير ُعماني

 باآلالف 
    

 ..120.  .93353 نقدية بالصندوق
    يالمركزي الُعمان البنك أرصدة لدى

 121.1.  333.9. حساب المقاصة وأرصدة أخرى 

 500        500      وديعة رأس المال  
 3.3..5  ..2.1. 

 

األرصدة لدى البنك المركزي الُعماني   .ال يمكن سحب وديعة رأس المال وتأمين الودائع بدون موافقة البنك المركزي الُعماني
إن مساهمة البنك نحو نظام التأمين للبنك المركزي العماني ليست دوديعةد وفقا لتعميم البنك المركزي رقم د. بفوائ اير محملة

  . وقد شكلت ودائع التأمين على هذا االساس.1000سبتمبر  05الصادر بتاريخ  0070
 
 

 سندات خزانة  - 4
 

  -1003يونيو 30)1004 يونيو 30حسب  %015,0الخزانة صادرة من قبل حكومة سلطنة عمان وتحمل فائدة بمعدلسندات 

009,0%)2 

 
 

 مستحق من بنوك  - 5
 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 

 لاير ُعماني  
 باآلالف

 لاير ُعماني  
 باآلالف

     
 .32.1.  913559 إيداعات سوق النقد

 32131.  113333 حسابات جارية

 .33913  382.3. 

 
  قروض وسلف   - 6

 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني 

 باآلالف 

 لاير ُعماني  
 باآلالف

     
 12311..  3193991 روض تجاريةق

 2..10.2  11.3.21 حب على المكشوفس

 30.2121  1353.13 روض شخصيةق

 220.2  53199 بطاقات ائتمان

  -  193151             التمويل اإلسالمي

 139.13931  120.32.00 

(.5311.) القيمة والفوائد المجنبة فيناقصاً: مخصص اإلنخفاض    (..213.)  

 139.532.1  120.120.1 
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 مخصص إنخفاض قيمة قروض وفوائد مجنبة )أ(
 

 فيما يلي حركة مخصص اإلنخفاض بقيمة القروض والفوائد المجنبة:
  2074 يونيو 30

 
 

 اإلجمالي

  
 فوائد

تعاقدية غير 
 مدرجة 

  

مخصص 
إنخفاض قيمة 

 قروض

 

  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني
  باآلالف  باآلالف  باآلالف
      
 الرصيد في بداية الفترة 13.,.2          .6,22            15.,31   

 مكون خالل الفترة .53.5  131.5  33593
 المخصص العام للتمويل اإلسالمي  113  -  113

(13.3.)   (239)   (191)  مبالغ مشطوبة خالل الفترة 
(1351.)   (13199)   (.392.)  خالل الفترة / محررة محصلةمبالغ  

 الرصيد في نهاية الفترة ..9231  53.29  .5311.

  
 2013 يونيو 30 

 

 
 

 اإلجمالي

  
 فوائد
 غيرتعاقدية

 مدرجة

  

 مخصص 
إنخفاض قيمة 

 قروض

 

  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني
  باآلالف  باآلالف  باآلالف

      

   31,521   
         

6,744          24,777 
 

 الرصيد في بداية الفترة
 مكون خالل الفترة 3.91.  .1311  .1313

(332)   (5.1)   (155)  مبالغ مشطوبة خالل الفترة 

(93153)   (..5)   (13.31)  
 مبالغ محصلة خالل الفترة

 

..311.  332.3  933135 
 

 الرصيد في نهاية الفترة

 
العماني احتساب مخصص النخفاض قيمة القروض وذلك اما على اساس المعيار المحاسبي تتطلب قوانين البنك المركزي 

 .ايهما اعلى  ، او ارشادات البنك المركزي العماني 39الدولي 
 

     يهااو التي لم يتم احتساب فوائد مستحقة عل عليها جنبةبلغ مجموع ارصدة القروض والسلفيات التي تم احتساب فوائد م
    .لاير عماني (    1626192647  : 1003عام  يونيو 30لاير عماني ) 3520142585

 
لاير عماني  0626832506 بلغ م 1004يونيو 30 مجموع المخصصات للخسائر المحتملة في القروض المنتجة في نهاية

  .لاير عماني( 0423302738  : 1003 يونيو 30)

 

 
 
 
 
 

 
-   76   - 



 

 

 ش.م.ع.مبنك عمان العربي  
 إيضاحات حول القوائم المالية  

 )تابع( 2074 يونيو 30المنتهية في ة أشهرستلفترة         
 

 تركيز القروض والسلف )ب(
 تركيز إجمالي القروض والسلف حسب القطاع كما يلي:  ،تم منذ قروض وسلف لعمالء في سلطنة ُعمان

 
 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني 

 باآلالف

 
 

 لاير ُعماني 
 باآلالف

 .3112.0  1.33151 قروض شخصية متضمنة بطاقات إئتمان

 1302.21  1113293 نقل

 ..11.23  1923113 صناعة

 112.22  19.3321 إنشاءات

 12811.  3.31.3 تجارة جملة وتجزئة

 3328.0  1.3.21 خدمات

 3.2881  .3.3.9 منافع

 8..12.  113915 تجارة إيرادات

 2.12..  .1331. مؤسسات مالية

 2111..  13299. تعدين ومحاجر 

 12120  33523 زراعة وخدمات مصاحبة

 2..  3.5 تجارة صادرات

 1.21.0  1933193 أخرى

 139.13931   120.32.00  

 
 إستثمارات أوراق مالية - 7

 2073 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني 
 باآلالف  باآلالف 
    أصول مالية متاحة للبيع   

 1.2211  1..913 مدرجة -

 .2.        32.       اير مدرجة  -

  993199   13202. 

    أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    

 211  ... مدرجة -

 82.       933    اير مدرجة  -

 13952       1.1 

    أصول مالية محتفظ بها للمتاجرة

 21.1.  93. مدرجة -

          -       -         اير مدرجة  -

    .93    .21.1 

    إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 121.1.  132.3. سندات تنمية حكومة سلطنة ُعمان

 .132.3  .121.1 

    

  ..3.21   553195 جمالي إستثمارات األوراق الماليةإ
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 ش.م.ع.مبنك عمان العربي  

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2074 يونيو 30المنتهية فيأشهر ستةلفترة    
 
 )تابع( إستثمارات أوراق مالية - 7

 
  %5.50و % 75,1,وتحمل معدل فائدة يتراوح بين .كل السندات باللاير العماني صادرة عن حكومة سلطنة عمان

   .( سنويا%525و 2073-3.25%)
 

 وفيما يلي ملخص لحركة إستثمارات األوراق المالية:
 

 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني 
 باآلالف  باآلالف 

 4,000  9,100 خالل سنة واحدة 
 21.1..  9235.3 سنة الى خمس سنوات

 .132.3  .121.1 

 
 

 إستثمارات األوراق المالية يجوز تلخيصها كالتالي:حركة 
 
 

 

 7كما في 
يناير 
2074 

 إضافات
إستبعادات 

)بيع و 
 إسترداد(

تغيرات في  
القيمة 
العادلة 

مسجلة في 
بيان الدخل 

 الشامل

تغيرات في 
القيمة العادلة 
مسجلة في 

حقوق 
 المساهمين

 30في 
 يونيو
2074 

 ر ع باأللف ر ع باأللف ر ع باأللف باأللفر ع  ر ع باأللف ر ع باأللف  
       متوفرة للبيع 

(02.01.) .2.1..  131,08 0مستوى  –مدرجة      - (202)  .121.1 
(.) -    -    -    11.  3مستوى  –غير مدرجة   .21 

       
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر
      

 .11 -    1. -    -     112     0مستوى  –مدرجة 
 282 -     -              -    -  282    3مستوى  –غير مدرجة 

       
       محتفظ بها للمتاجرة 

 08. -    .. (.88) 016 0,.03 0مستوى  –مدرجة 
       

(..1) -     073,..  محتفظ بها حتى اإلستحقاق      -    - .121.8 
 

──────  ────── ────── ────── ────── ────── 
 2074 يونيو 30في 

 5.,1.7  9.3.91 (91399.)  39 (393)  553195 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ش.م.ع.مبنك عمان العربي 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع(2074 يونيو 30المنتهية فية أشهرستلفترة 
 
 ممتلكات ومعدات- 8

 أرض  
 ومباني

معدات حاسب 
 آلي

معدات وأثاث 
 وتركيبات

 
 سيارات

أعمال 
رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 
 جمالياإل

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
       تكلفة

 46,473 988 569   82747 742757 478,27 1004يناير  0في 
 72702 234 778 367 389 - إضافات

 - )386( - 297 89 - تحويالت

 )777( - )700( )7( )4( - إستبعادات
 472464 836 587 92392 1539.1 91,478 1004 يونيو 30في 

       إستهالك
 792664 - 458 1..,5 193129 93219 1004يناير  0في 

 72267 - 77 152 519 9.2 الفترةمحمل خالل 

 )191( - )29( )5( )4( - إستبعادات
 202830 - 383 33993 113999 3912. 1004 يونيو 30في 

       صافي القيمة الدفترية
 262634 836 204 32764 42237 782799 2074 يونيو 30في 

      صافي القيمة الدفترية

 162107 062476 138 .1230 2110. .,188 1003 يونيو 30في 

 
 أخرى أصول - 9
 

 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني 
 باآلالف  باآلالف 

 كفاالت
 فوائد مستحقة القبض

 مدفوعات مقدما
 مستحق القبض من عمالء اإلستثمار

 القيمة العادلة الموجبه لألدوات المشتقة

 تسويات فيزا
 أخرى

252870 
52203 
72888 
72576 

775 
72388 
72678 

372778 

 182509 
52705 
02985 
02140 

470 
02041 
12070 

402013 

 
 

   

  مستحق لبنوك - 70
 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني 
 باآلالف  باآلالف 

 
 321.1  .3313 حسابات جارية
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 ش.م.ع.مبنك عمان العربي 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع(2014 يونيو 30المنتهية فية أشهرستلفترة 
 

  ودائع من عمالء - 77
 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني 
 باآلالف  باآلالف 

 .31.212  5.33951 حسابات تحت الطلب و ودائع قصيرة االجل

 1..1.2.  5.93.33 ودائع ألجل

 12820.1     ..99.39    حسابات توفير

 13.5.3321  120182..0 

 
 فيما يلي تركيز ودائع العمالء حسب القطاع الحكومي والقطاع الخاص:

 
 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني 
 باآلالف  باآلالف 

 7492737  139913.39 قطاع خاص

 1682793  933211.                                                                  قطاع حكومي

 723532694  020082530 

 
 إلتزامات أخرى - 72

 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني 

 باآلالف
 لاير ُعماني 

 باآلالف
 82.01.  9533.9 كفاالت

 1828.8  1.3951 كفاالت وشيكات مصدقة
 2211.  33151 مستحق الدفع لعمالء اإلستثمار

 .2.1.  .93.3 فوائد مستحقة الدفع
 2212.  13239 مصروفات مستحقة ودائنيات أخرى

 22.0.  535.1 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 ...12  13311 فوائد وعموالت مستلمة مقدماً 

 11.  .11 القيمة العادلة السالبة لألدوات المشتقة
 338  .13 تسويات فيزا
 2318.  - إكتتاب أسهم

 393919  2.2112 

 
( 82101.. :1003 يونيو 30لاير عماني )  19.3992بلغت المصاااااااروفات والمدفوعات المتعلقة بنهاية الخدمة للموظفين 

  .( بالترتيب 0882780: 1003 يونيو 30لاير عماني ) 972057
 

 سندات ثانوية - 73
كتتاب خاص سندات اير إمن خالل  1001، أصدر البنك في أبريل  كفاية رأس المال وتلبية متطلبات التمويل من أجل تعزيز

لاير عماني( لمدة  0وحدة قيمة كل منها  5020002000مليون لاير عماني ) 50 بمبلغقابلة للتحويل اير مضااااااامونة ثانوية 
ق المالية وهي قابلة للتحويل من خالل التداول. تحمل خمس سااانوات وشاااهر واحد. الساااندات مدرجة في ساااوق مساااقط لألورا

 2تدفع نصف سنوياً مع دفع أصل المبلغ عند االستحقاق سنوياً( %525: 1001سنوياً ) %525قدرإ  السندات سعر فائدة ثابت
 

 ضرائب - 74
كان البنك  .%01البنك هو معدل الضااريبة المطبق على   .البنك خاضااع لضااريبة الدخل وفقاً لقوانين الضااريبة بساالطنة ُعمان

  .قد تمت  1008ساااويات المتعلقة باالعوام حتى الت  .1000يوليو  30إلى  0994إبريل  06معفى من الضاااريبة عن الفترة من 
 . ان وجدت-اللتزامات الضريبة  يكافالحتياطي اللدى البنك ا و

 

-   20   - 



 

 
 ش.م.ع.مبنك عمان العربي 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2074يونيو 30المنتهية فية أشهرستلفترة   
 

 رأس المال - 75
 
 2مائة بيسةقيمة كل منها  ، سهم مدفوعة بالكامل 1,160,000,000 هووالمصدر  سهم 200,000,000هو أس المال المصرح ر

مليون  000,00001,وقد تم تخصيص  مليون لاير عماني2 116,000,000مجموع رأس المال المصدر بعد تسجيل الزياده هو 

 لاير عماني للصيرفة اإلسالمية2

 
 :في نهاية الفترةفيما يلي أسماء مساهمي البنك   
 

 2013 يونيو 30 2074 يونيو 30  
 نسبة الحيازة بلد التأسيس 

% 
 نسبة الحيازة  لاير عماني 

% 
 لاير عماني 

 باآلالف    باآلالف    

ية  ية للتنم عالم ية ال مان الشاااااااركة الُع
 واإلستثمار ش.م.ع.ع

 
   148,95   50299    148,95   50.99  سلطنة ُعمان

   840,65   49200    840,65   00,49 األردن ش.م.ع  البنك العربي

الشاااااااركة العمانية للخدمات المالية 
 ش.م.ع.م

 
          21   0200           21   0.01  سلطنة ُعمان

  00,100  000,161   00,100  000,161  

 
 إحتياطي قانوني - 76
أرباحه الساانوية عن العام إلى حساااب  صااافي من %00على البنك تحويل نساابة ، 0974قانون الشااركات التجارية لعام لبقاً ط

حتياطي هذا اإل  ،إحتياطي قانوني إلى أن يبلغ الرصاايد المتراكم لإلحتياطي على األقل ما يساااوي ثلث رأساامال البنك المدفوع
 .اير قابل للتوزيع

 
 إيرادات فوائد - 77
 

 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني 

 باآلالف
 لاير ُعماني 

 باآلالف
    

 1..2..  .9.3.9 قروض وسلف

 1.  51 إيداعات لدى بنوك 

 8.  25 سندات خزانة وشهادة ودائع

 28.  21. سندات تنمية حكومة سلطنة عمان

 933919  ..2282 

 
 1004 يونيو 30المنتهية في  ة أشهرستعن فترة  %4207تحقق هذإ االيرادات من االصول المدفوعة عنها اجمالي فائدة بمعدل 

 .( %4217: 1003 يونيو 30)
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 ش.م.ع.مبنك عمان العربي 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2074 يونيو 30المنتهية فية أشهرستلفترة 
 

 مصروفات فوائد - 78
 

 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني 

 باآلالف
 لاير ُعماني 

 باآلالف
    

 ودائع ألجل
 السندات الثانوية

133.1 
 13..9 

 .2... 
12.1. 

 30.  9.. حسابات تحت الطلب

 .18  .99 حسابات توفير

 33539  .2..0 

 
: 1003 يونيو 30) %04,1م    1004 يونيو 30المنتهية في  ة أشهرستبلغ معدل متوسط اجمالي تكلفة التمويل عن فترة 

0200% ). 
 

 إستثمارإيرادات  - 79
 

 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني 

 باآلالف
 لاير ُعماني 

 باآلالف
    

 .3.  311 أرباح بيع إستثمارات
 12.  353 إيرادات توزيعات نقدية
 12.  39 تغييرات بالقيمة العادلة 

 13.31  123.1 

 
 إيرادات تشغيل أخرى - 20
 

 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني 

 باآلالف
 لاير ُعماني 

 باآلالف
    

 221.2  23223 إيرادات رسوم وعموالت
 3..2.  93.19 إيرادات صرف عملة أجنبية

 23  55 إيرادات أخرى

 193.2.  12013 
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 ش.م.ع.مبنك عمان العربي 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع(2074 يونيو 30ي المنتهية فة أشهرستلفترة 
 

 ذات عالقة معامالت مع أطراف  - 27
 

فوذ ن ته ومساهميه وشركات يستطيعوا ممارسةدارإأعضاء مجلس  يجري البنك معامالت مع بعضفي سياق األعمال اإلعتيادية 
 .لثابتة عدا بيع االصول ا المتعامل بها مع الغيريعتبر مجلس اإلدارة تلك المعامالت أنها تتفق والشروط اإلعتيادية و  .مؤثر بها

وبلغ   .وتعتبر جميع القروض والسلفيات المقدمة ألطراف ذات عالقة خالية من المخصصات المكونة لخسائر القروض المحتملة
 يلي: كماذات العالقة  األطرافمع  األرصدةقيمة إجمالي 

 
 2013              يونيو 30 2074 يونيو 30 

مساهمون 
 رئيسيون

       مساهمون  أخرون
       رئيسيون

  أخرون

 لاير ُعماني
 باآلالف

 لاير ُعماني
 باآلالف

       لاير ُعماني 
        باآلالف

 لاير ُعماني
 باآلالف

 

  322208 32.00  23991. 13599 قروض وسلف 
  12112 ..1  .12311 .1311 ودائع عمالء

  .38 .2.  .52 239 استثمارات
   - 182830  - 33995 مستحق من البنوك

   - 12121  - 93192                           مستحق لبنوك
   - 48,125    - 133195 تغطية إحتياطي اإلئتمان

خطابات إعتمادات وضمانات 
 12381 11.2020  13291 13939.9 وكفاالت

 

 
 مع معامالت االطراف ذات العالقةيتضمن بيان الدخل المبالغ التالية والتي لها عالقة 

 
 

  21. .11  1.. 21 إيرادات فوائد وعمولة
  10 112  1 993 مصروفات فوائد

 
 تعويضات لإلدارة العليا

 2013 يونيو 30   2074 يونيو 30 

 لاير ُعماني 

 باآلالف

 لاير ُعماني

 باآلالف
   

 113 139 رواتب وبدالت أخرى قصيرة األجل 

 39 53 نهاية الخدمةمكافآت 

   
 

 إلتزامات عرضية وإرتباطات - 22
 

 إعتمادات مستندية وضمانات وكفاالت (أ)
إن البنك طرف في األدوات المالية المصااااااانفة خارج الميزانية العمومية والذي يتعرض في ساااااااياق أعماله اإلعتيادية لمخاطر 

وتتضاااااامن تلك األدوات المالية إعتمادات مسااااااتندية قائمة وكفاالت مالية ألطراف   .اإلئتمان لمقابلة إحتياجات التمويل لعمالئه
 .ثالثة وإرتباطات لتمديد حد اإلئتمان وايرها

 
إن تعرض البنااك لمخاااطر اإلئتمااان في حااالااة عاادم إلتزام الطرف اآلخر بتلااك األدوات الماااليااة يتمثاال بقيمااة العقااد أو المبلغ 

  .صورة عامة تكون مخاطر اإلئتمان على تلك المعامالت أقل من قيمة العقد أو المبلغ اإلفتراضيإال أنه وب  .اإلفتراضي لألداة
 .يمكن إلغاء بعض اإلرتباطات لتمديد اإلئتمان في أي وقت حسب رأي البنك .وباإلضافة إلى ذلك
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 ش.م.ع.مبنك عمان العربي 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع( 2074 يونيو 30المنتهية ة أشهرستلفترة 
 
 

إن المخاطر الموجودة هي في األساس نفس مخاطر اإلئتمان الموجودة في منذ تسهيالت القروض وبالتالي فإن تلك المعامالت 
 .تخضع لنفس نظام اإلئتمان وإدارة محافظ القروض ومتطلبات الضمان من العمالء الذي يتقدمون بطلب القروض والسلف

 
 كانت كما يلي: يونيو 30قيمة العقد القائمة أو المبلغ اإلعتباري لتلك األدوات كما في 

 
 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني 

 باآلالف
 لاير ُعماني 

 باآلالف
 ..21223  19933.3 إعتمادات مستندية

 3112210  1.23523 ضمانات

 29931.3  12113211. 

 
    – 1003 يونيو 30) ُعمانيلاير   66726102776 ضااااااامانات المغطاة بكفالة بنوك أخرى المساااااااتندية والبلغت اإلعتمادات 

 .لاير ُعماني(  89421092685
 
 

 عقود عملة أجنبية آجلة )ب(
 

احد وبتاريخ الميزانية العمومية كانت هناك عقود آجلة لبيع وشااراء عمالت أجنبية نيابة عن عمالء جميعها تسااتحق خالل عام 
 فيما يلي ملخص بقيمتها:

 
 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
 لاير ُعماني 

 باآلالف
 لاير ُعماني 

 باآلالف
 ..220.  .13.9. مبيعات

(13.15.) مشتريات   (.22038)  

 (3)   (..)  

 
 الموجودات المرهونة كضمان )ج(

 
 .(دات مرهونةية موجوأ: اليوجد  1003 يونيو 30العمومية )ال تتضمن موجودات البنك اية موجودات مرهونة بتاريخ الميزانية 
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 ش.م.ع.مبنك عمان العربي 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تابع(2074 يونيو 30المنتهية فية أشهرستلفترة   
 

 العائد االساسي للسهم الواحد - 23
 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30 
    

 .1.2.0.2.3  1131933535 الف لاير عماني  - السنة ربذ

    

 116,000,000  116,000,000 س المال أمعدل عدد اسهم ر

 ..020  93995 )السنوي( باللاير العماني -لسهم الواحد االساسي لعائد ال

 
س المال أويتم احتساب عائد السهم الواحد بتقسيم ربذ السنة على معدل عدد اسهم ر  .لكل سهم   مائة بيسةتبلغ القيمة االسمية 

ايير المحاسبة متطلبات مع مع لقد تم تعديل عائد السهم الواحد للسنة الماضية وذلك بأخذ تاثير األسهم المجانية تماشيا خالل السنة 
 .الدولية

 
 كفاية رأس المال - 24
 

أن تحافظ البنوك على مسااتوى كافم من  درة عن البنك المركزي الُعماني هوكفاية رأس المال الصاااالهدف الرئيسااي لمتطلبات 
ن إ  .رأس المال لمواجهة أية خسااائر قد تنتج عن مخاطر في الميزانية العمومية للبنك وعلى وجه الخصااوص مخاطر اإلئتمان

المخاطر مطابق إلرشاااادات بنك التساااويات الدولي الخاصاااة إطار البنك المركزي العماني لكفاية رأس المال والذي يساااتند إلى 
 .بذلك

 
 على األقل %01يطلب البنك المركزي الُعماني من البنوك المسااجلة في ساالطنة ُعمان أن تحافظ على كفاية رأس المال بمعدل 

تمت اعادة حساب نسبة السنة الماضية على نفس االساس   ,فالحقا 1000ديسمبر ابتداء من  1بناء على توجيهات لجنة بازل 
. 
 

سويات الدولي ساب معدل األصول ذات المخاطر حسب تعليمات البنك المركزي الُعماني وبنك الت ساس بازل يتم إحت  1 على ا
 على النحو التالي:

 2013 يونيو 30  2074 يونيو 30  
 لاير ُعماني   

 باآلالف
 لاير ُعماني  

 باآلالف
     

     رأس المال
 .11.2.2  1353.33  0مستوى  -

 ..23..    153953    1مستوى  -

 2800...  9.13911  مجموع قاعدة رأس المال

     األصول ذات المخاطر

 12302..12  13.5239.1  مخاطر االئتمان

 .102.1  33295  مخاطر السوق

 10328.8     .119393     مخاطر التشغيل

 22811..12  131.33152  مجموع األصول ذات المخاطر

     

 %12281  %.1533                           معدل كفاية رأس المال %
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 )تابع(2074 يونيو 30المنتهية فية أشهرستلفترة    
 
 

 المالية لقطاعات األعمالالتقارير  - 25
 

رئيساااي من ثالث قطاعات هي سااالطنة ُعمان وتتكون إيرادات البنك بشاااكل  –يزاول البنك نشااااطه في منطقة جغرافية واحدة 
 .البنوك اإلستثمارية/ الخزينة الشركات و التجزئة و

 
 ب التوزيع القطاعي:وفيما يلي جدول يوضذ توزيع صافي إيرادات التشغيل الخاصة بالبنك وصافي األصول حس

 
 

       

  
 

 الشركات

 
 

 تجزئة

 الخزينة/
البنوك 

 اإلستثمارية

 
 

 غير مصنفة

 
 

 اليسر

 
 

 اإلجمالي

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 

       2074 يونيو 30كما في 

 ..533. .19 13123 3119. 123935 .11331 إجمالي اإليرادات

 133.53339 153932 1993935 135.3. 15.3991 333232. أصول القطاع

      2013 يونيو 30كما في 

 

 

 .1.218 .112.1 إجمالي اإليرادات  

.2.1
. 12023 

 

        - .021.3 

 812301. 112310 112121. 2.12812 أصول القطاع

 

        - 12...21.3 

 
 
 
 

 األنشطة اإلئتمانية - 26

 

تتكون أنشطة البنك اإلئتمانية من أنشطة إدارة إستثمارات كوكيل عن الغير ومدير إلستثمار أموال وإستثمارات أفراد2  وقد بلغ 

 للبنك كما يلي: بيان المركز الماليمجموع أموال اإلستثمار المدارة  غير المدرجة في 

 

  2074 2013 

لاير ُعماني   

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

    

 1892375 3572390  األموال المدارة
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