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 .المرحلية المختصرة القوائم المالية هذه من ا  جزء تشكل 11 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات
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 المختصرة ةالمرحلي المالي المركز قائمة

 2011 مارس 11 فيكما 
 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 2012 ديسمبر 11  2012 مارس 11  6112مارس  31  
 لاير عماني  عمانيلاير   لاير عماني إيضاحات 

        األصول

 1001200.0  1100020103  1526952291  البنك المركزي العمانينقد وأرصدة لدى 

 1102220110  102.30.02  6222692565  مستحقات من بنوك

 2201120102  000000000  3921652135 1 باالستثمار وكالة 
 200.00.00.  210.000322  3325612523 . ذمم مرابحة مدينة

 11000000003  3102.10021  19123352631 2 إجارة منتهية بالتمليك -أصول إجارة 
 100200.03  -  121392352 1 مشاركة متناقصة

 20101..20  201120110  323262331 3 استثمارات

 1..100110  10.200220  322352622  ممتلكات ومعدات

 1..202100  202120232  623912911  غير ملموسة أصول

 .100.2012  ..01..102  621262195 12 أصل ضريبة مؤجلة

 2013.0102  .101.0032  923132555  أخرى أصول

 222032.0202  11.01120023  65326952961   صولإجمالي األ

االلتزامات وحقوق ملكية أصحححاح حسححابات االسححت مار 
     غير المقيدة وحقوق ملكية المالكين

 

 

        االلتزامات

 100220000  1100000000  3312363  لبنوك اتمستحق

 2201.202.2  2.03200301  3925252353  حسابات العمالء الجارية

 11.0.200021  0000..200  13622622123  عمالءباالستثمار للوكالة 

 200.2..10  0.1200.1.  321312165  مطلوبات أخرى

 1.2002.0321  1102310.33  16625152121  االلتزاماتإجمالي 

 200.1303.1  11021.02.1  3122332639 . أصحاح حسابات االست مار غير المقيدة حقوق ملكية

       المالكين حقوق ملكية

 10000000000  10000000000  11121112111  رأس المال 

 2.00010  2.00010  6552525  احتياطي قانوني 

 (1..030)  .2.010  (312559)  القيمة العادلةاحتياطي 

 (1.02210.22)  (100.310230)  (1929912695)  خسائر متراكمة

 .20012010.  .030...00.  5322522619  المنسوبة للمالكينحقوق الملكية إجمالي 

أصحححححححاح حسححححححابات  وحقوق ملكية االلتزاماتإجمالي 
 11.01120023  65326952961  االست مار غير المقيدة وحقوق ملكية المالكين

 
222032.0202 

 000.1  00000  12159 0 صافي األصول للسهم

 1002000100  .220210030  6321112535 10 االلتزامات واالرتباطات الطارئة

 وتم التوقيع عليها من جانب: 2011 أبريل .2من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ لمختصرة القوائم المالية المرحلية اتم اعتماد 

 

..................................  .................................... 

 التنفيذي رئيس ال  رئيس مجلس اإلدارة 
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1 

 المختصرة ةالمرحلي الدخل قائمة

 )غير مدققة( 2011 مارس 11الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

  
إلى  6112 يناير 1

  6112مارس  31
إلى  2012يناير  1

 2012مارس  11

 لاير عماني  لاير عماني إيضاح 
     

 0100121  629312969  إيرادات أنشطة التمويل والتشغيل

     
حصة البنك في  العائدات لحاملي حساب االستثمار قبل

 الدخل كمضارب 
 

(932953) 
 

(1.021.) 
 0001.  -  رب المالكحصة البنك في الدخل 

  (932953)  (0012.) 

 0000322  623562551  حصة البنك في الدخل كمضارح ورح المال
     

 00231.  52663  إيرادات البنك من استثماراته
 20221.  6162321  بالصافي -إيرادات أخرى 

  626132263  100320.10 
 (0.02.)  (6632362)  باالستثمار مستحقة الدفعأرباح من وكالة 

 .1001.001  125512155  صافي إيراد التشغيل
     

 (00010..10)  (125552162)  مصروفات الموظفين
 (.112012)  (1392631)  استهالك

 (0302.2)  (1362962)  إطفاء أصول غير ملموسة

 (12200.0)  (5132395)  عمومية وإدارية أخرى روفاتمص

 (2013.0031)  (625512291)  إجمالي المصروفات

الخسارة قبل مخصص خسارة االنخفاض في القيمة 
 وضريبة الدخل

 
(121112396) 

 
(101100012) 

 (1010311)  (3132356) 11 مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

 (103010301)  (123132533)  قبل الضريبةالخسارة 

 1100222  1612111 12 ضريبة الدخل

 (.10231021)  (126532533)  الخسارة للفترة

 (00002)  (12111) 11 لسهم خسارة ا
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 المختصرة  ةالمرحليالكين الم ملكية حقوق في التغيرات قائمة

 )غير مدققة( 2011مارس  11الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

  قانوني احتياطي  المال رأس 

احتياطي القيمة 
 اإلجمالي  خسائر متراكمة  العادلة

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

          

 .20012010.  (1.02210.22)  (1..030)  2.00010  10000000000  2011يناير  1الرصيد في 

          

 (.1020.0.1)  (.1020.0.1)  -  -  - خسارة الفترة

 110201  -  110201  -  - صافي المبلغ المحول إلى قائمة الدخل

 100120  -  100120  -  - صافي التغير في القيمة العادلة

 5322522619  (1929912695)  (312559)  6552525  11121112111 )غير مدقق( 6112مارس  31الرصيد في 

          

 01013.0.31  (000000.1.)  (120.22)  2.00010  10000000000  2012 يناير 1الرصيد كما في 

 (.10231021)  (.10231021)  -  -  - خسارة الفترة

 30000  -  30000  -  - المحول إلى قائمة الدخلصافي المبلغ 

 110220  -  110220  -  - صافي التغير في القيمة العادلة

 .030...00.  (100.310230)  .2.010  2.00010  10000000000 )غير مدقق( 2012مارس  11الرصيد في 

          

 .030...00.  (100.310230)  .2.010  2.00010  10000000000 )غير مدقق( 2012أبريل  1الرصيد في 

 (103.101.1)  (103.101.1)  -  -  - خسارة الفترة

 (10.03.3)  -  (10.03.3)  -  - صافي المبلغ المحول إلى قائمة الدخل

 (210201)  -  (210201)  -  - صافي التغير في القيمة العادلة

 .20012010.  (1.02210.22)  (1..030)  2.00010  10000000000 )مدقق(2012ديسمبر  11الرصيد في 
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2 

  اتمصادر واستخدامات أموال الخير قائمة

 )غير مدققة( 2011مارس  11لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 إيضاح 
إلى  6112يناير  1

  6112مارس  31
إلى  2012يناير  1

 2012مارس  11

 لاير عماني  لاير عماني  

     اتمصادر أموال الخير
     

 1..  32256  أموال أعمال خيرية غير موزعة في بداية الفترة
 10.  12565  الدفع مستلمة من عمالءرسوم تأخير في 

 10320  92211  إجمالي مصادر األموال نهاية الفترة

     
     اتاستخدامات أموال الخير

     

 -  -  طالب الجامعات والمدارس
 -  (32256)  جمعيات األعمال الخيرية
 -  -  اإلعانات لألسر المحتاجة

 -  (32256)  الفترةإجمالي استخدامات األموال خالل 

 10320  12565  غير موزعة في نهاية الفترة خيراتأموال 
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 المختصرةالمرحلية  النقدية التدفقات قائمة

 )غير مدققة( 2011مارس  11لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

إلى  6112يناير  1
  6112مارس  31

إلى  2012يناير  1
 2012مارس  11

 لاير عماني  لاير عماني 

    أنشطة التشغيل 

 (103010301)  (123132533) ضريبةالقبل  الخسارة

    :لبنود التاليةتعديالت ل

 .112012  1392631 استهالك 

 0302.2  1362962 إطفاء

 .012.  52631 الموظفين خدمةمخصص مكافآت نهاية 

 1010311  3132356 مخصص انخفاض القيمة

 (10012.)  612192   استثماراتربح من بيع 

 (.10110001)  (9352159) الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

    التغيرات في أصول والتزامات التشغيلصافي 

 (100110)  - وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العماني
 (1000000000)  (525132653) باالستثماروكالة 

 (0112...0.)  (5552653) مرابحة مدينةذمم 
 (2.01030112)  (6122162113) منتهية بالتمليكإجارة  – أصول إجارة

 -  (522191) مشاركة متناقصة
 (.20.011)  (625322921) أصول أخرى

 1102000.12  1121532516 الحسابات الجارية للعمالء

 20.220000  6625362115   عمالءباالستثمار للوكالة 
 (200.10100)  2112913 االلتزامات األخرى

 301.20030  1126622523 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

 -  (932235) ع نهاية خدمة موظفين مدفوعةفمنا

 (210.330.21)  526252636 صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

    أنشطة االست مار

 (..2020300)  (6292965) مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةشراء أصول 
 0.2.0130.  126612359 متحصالت بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

 (.120012)  (1192169) شراء ممتلكات ومعدات
 -  (52663) أصول غير ملموسةشراء 

 10.000031  5512615 االست مارأنشطة صافي النقد الناتج من 
    

 (0..2200310)  1121952599 النقد  في النقد وما يعادل)النقص( / الزيادة صافي 

 2.022.0130  3926352231 بداية الفترة في  النقد النقد وما يعادل

 30.00..10  3923152952 النقد في نهاية الفترة النقد وما يعادل

    في نهاية الفترة على:النقد  النقد وما يعادل يشتمل
    

 1..101210  623332159 نقد بالخزينة
صافي و أرصدة لدى البنك المركزي العماني )باستبعاد الوديعة الرأس مالية

 20020.01.3  1222512532 (وديعة عمان
 201220.02  121332111 حسابات جارية لدى بنوك محلية

 00ذات فترات استتتتحقاق تقل عن ومؤستتتستتتات مالية مستتتتحقات من بنوك 
 02120000.  6923562526 يوما

 (1100000000)  (3312363) يوما 00ذات فترات استحقاق تقل عن  مستحقات لبنوك ومؤسسات مالية

 3923152952  10..30.00 



 
 بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 2011مارس  11كما في 

3 
 

 الرئيسية األنشطةو التأسيس 1

للقيام بمزاولة األعمال  سلطنة عمان )"عمان"( كشركة مساهمة عامة في ("البنك") بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع تأسيس تم
سبتمبر  2المؤرخ في  2. أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار اإلداري رقم المصرفية وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية

 2012نوفمبر  20بتاريخ بنك كشركة مساهمة عامة. قام البنك بعقد جمعيته العامة التأسيسية الالذي يصرح بتأسيس  2012
البنك المركزي"( ترخيصا للبنك وقد تم إدراج أسهمه في سوق مسقط لألوراق المالية. أصدر البنك المركزي العماني )"

كما في . 2011سبتمبر  10. بدأ البنك عملياته التجارية في 2011سبتمبر  2بتاريخ لمزاولة األعمال المصرفية اإلسالمية 
 . (2012مارس  11وفرع واحد في  2012ديسمبر  11)أربعة فروع في  عوفرخمسة كان للبنك  2011 مارس 11

المية التمويل من خالل مختلف األدوات اإلسالتي تتضمن قبول ودائع العمالء وتقديم المصرفية  يقوم البنك بتقديم الخدمات
منتجات األخرى حسب التعريف الوارد في إطار العمل التنظيمي للبنوك اإلسالمية مثل المرابحة والمضاربة واإلجارة وال

 روي، مسقط. 112الرمز البريدي  321المقر المسجل للبنك هو ص.ب . الصادر من البنك المركزي العماني

بمبادئ  البنك ةالتزام أنشطالقيام بالتأكد من شرعية الرقابة المجلس ل عهدأعمال البنك ينظمها البنك المركزي العماني بينما ي
 . اإلسالمية الشريعة

سجل خسائر في السنوات األولى. نتيجة لذلك فإن  فقدتوقع له كما هو مو 2011سبتمبر  10بدأ البنك عملياته التجارية في 
مليون لاير عماني وهو اشتراط البنك المركزي العماني. يقوم البنك بوضع  100الحد األدنى من رأس مال البنك يقل عن 

 استراتيجية مناسبة لاللتزام بالحد األدنى المنصوص عليه في كفاية رأس المال.

  السياسات المحاسبية الهامة 6

 أساس اإلعداد 6/1

وفقا لإلرشادات الواردة  2011مارس  11للبنك لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المختصرة تم إعداد القوائم المالية المرحلية 
ال تحتوي . عمول بها" ولوائح البنك المركزي العماني المالتقارير المالية المرحلية" .1معيار المحاسبة الدولي رقم في 

يجب أن و السنوية القوائم الماليةعلى جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بموجب المختصرة المرحلية  المالية القوائم
لنتائج لفترة الثالثة ا. إضافة إلى ذلك فإن 2012ديسمبر  11تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للبنك كما في 

 11الية المنتهية في بالضرورة إلى النتائج التي قد يمكن توقعها للسنة المال تشير  2011مارس  11أشهر المنتهية في 
 .2011ديسمبر 

 أساس القياس 6/6

مة فيما عدا األصول المالية المصنفة على أنها بالقي وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخيةالمختصرة المرحلية القوائم المالية أعدت 
 العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة. 

 العملية وعملة العرض للبنك. يعادل اللاير العمانيعملة ال باللاير العماني وهوالمختصرة المرحلية تم عرض القوائم المالية 
 الواحد ألف بيسة.

 ات المحاسبية الهامةالسياس 6/3

لمالية مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم االمختصرة تنسجم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية 
فيما عدا إطار العمل التنظيمي الجديد والمعدل ومعايير المحاسبة المالية والتي  2012ديسمبر  11السنوية للسنة المنتهية في 

بة . بالنسالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئةعن تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة 
 ،اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالمح هيئةمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن  للمواضيع التي ال تغطيها

 .لتقارير الماليةل الدولية لمعاييرا باستخدام بنكقوم المتضمنة "التقارير المالية المرحلية" ي



 
 بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 2011مارس  11كما في 

. 
 

 ست ماراالبالوكالة  3
 

 
 )غير مدققة(

 6112مارس  31
 )غير مدققة(

 2012مارس  11
 )مدققة(

 2012ديسمبر  11
 إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
          

 22021.0031 22021.0031 - 1000000000 1000000000 - 3923562526 3923562526 - ذمم وكالة مدينة
 (22201.1) (22201.1) - (1000000) (1000000) - (3932565) (3932565) - ناقصا: مخصص انخفاض القيمة 

 - 3921652135 3921652135 - 000000000 000000000 - 2201120102 2201120102 

 المرابحة المدينةذمم  3

 
 )غير مدققة(

 6112مارس  31
 )غير مدققة(

 2012مارس  11
 )مدققة(

 2012 ديسمبر 11
 إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي    إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني    لاير عماني لاير عماني عمانيلاير  
          

 2003110200 2003110200 - 100.220131 100.220131 - 9621362553 9621362553 - ذمم المرابحة المدينة
 (.010..300) (.010..300) - (1001.00.3) (1001.00.3) - (623692952) (623692952) - ناقصا: الربح المؤجل

 (32.0101) (32.0101) - (.12001.) (.12001.) - (6592339) (6592339) - ناقصا: مخصص انخفاض القيمة 

 200.00.00. 200.00.00. - 210.000322 210.000322 - 3325612523 3325612523 - صافي ذمم المرابحة المدينة

 



 
 بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 2011مارس  11كما في 

0 
 

 إجارة منتهية بالتمليك 9

 
 )غير مدققة(

 6112مارس  31
 )غير مدققة(

 2012مارس  11
 )مدققة(

 2012ديسمبر  11
 إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

          مباني
          التكلفة

 2002.0101. 2002.0101. - 2002.0101. 2002.0101. - 13122632315 13122632315 - السنةالفترة/ في بداية 
 0100110111 0100110111  210.1.0101 210.1.0101 - 3125132916 3125132916 - إضافات

 (02010121.) (02010121.) - - - - (5952563) (5952563) - اتستبعادإ

 .1110131010 .1110131010 - .1003020.0 .1003020.0 - 12626652532 12626652532 - السنةالفترة/ في نهاية 
          

          اإلهالك
 03.201.2. 03.201.2. - 03.201.2. 03.201.2. - 1321132915 1321132915 - السنةالفترة/ في بداية 

 1102100011 1102100011 - 101110211 101110211 - 523192263 523192263 - مصروف الفترة/ السنة
 (02010121.) (02010121.) - - - - (5952563) (5952563) - استبعادات

 1.001.0210 1.001.0210 - 10.2202.1 10.2202.1 - 6129212625 6129212625 - السنةالفترة/ في نهاية 
          

          القيمةي االنخفاض فمخصص 
 .1.10.2 .1.10.2 - .1.10.2 .1.10.2 - 123212615 123212615 - السنةالفترة/ في بداية 

 0.002.2 0.002.2 - 2210031 2210031 - 6162593 6162593 - مكون خالل الفترة/ السنة

 101110300 101110300 - 1110.00 1110.00 - 129252223 129252223 - السنةالفترة/ في نهاية 

 111020300.0 111020300.0 - 1203010.21 1203010.21 - 13529552113 13529552113 - صافي القيمة الدفترية
          

          آالت وماكينات
 1.01.00000 1.01.00000 - 1.01.00000 1.01.00000 - 1323312111 1323312111 - السنةالفترة/  في بداية
 200000 200000 - - - - - - - إضافات

 - - - - - - (621222226) (621222226) - استبعادات

 1.0.100000 1.0.100000 - 1.01.00000 1.01.00000 - 1626232333 1626232333 - السنةالفترة/ في نهاية 
          

          اإلهالك
 1110113 1110113 - 1110113 1110113 - 9622569 9622569 - السنةالفترة/ في بداية 

 .10020. .10020. - 2000000 2000000 - 5112569 5112569 - مصروف الفترة/ السنة
 - - - - - - (1222226) (1222226) - استبعادات

 2310.32 2310.32 - 1110113 1110113 - 123162153 123162153 - السنةالفترة/ في نهاية 



 
 بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 2011مارس  11كما في 

10 
 

 إجارة منتهية بالتمليك )تابع( 9

 
 مدققة( )غير

 6112مارس  31
 )غير مدققة(

 2012مارس  11
 )مدققة(

 2012ديسمبر  11
 إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي 
 عمانيلاير  لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
          

          القيمةانخفاض مخصص 
 1.20111 1.20111 - 1.20111 1.20111 - 212155 212155 - في بداية الفترة/ السنة

 (10012.) (10012.) - (20000) (20000) - 352319 352319 - مفرج عنه/ )مكون( خالل الفترة/ السنة
 .10010 .10010 - 1130111 1130111 - 1152913 1152913 - في نهاية الفترة/ السنة

 1103020023 1103020023 - 1102310200 1102310200 - 1125312636 1125312636 - صافي القيمة الدفترية
          اإلجمالي
 .1.10101010 .1.10101010 - .01320.0.. .01320.0.. - 16325562625 16325562625 - التكلفة

 (.1.0201010) (.1.0201010) - (3011.0010) (3011.0010) - (6625632396) (6625632396) - ناقصا: إهالك متراكم
 (10.210003) (10.210003) - (3300211) (3300211) - (122652162) (122652162) - قيمةالمكون النخفاض ناقصا: مخصص 

 11000000003 11000000003 - 3102.10021 3102.10021 - 19123352631 19123352631 - صافي القيمة الدفترية

 مشاركة متناقصة 2

 
 )غير مدققة(

 6112مارس  31
 )غير مدققة(

 6119مارس  31
 )مدققة(

 2012ديسمبر  11
 إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
          

 100110013 100110013 - - - - 121962126 121962126 - مشاركة متناقصة
 (100110) (100110) - - - - (112961) (112961) - ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة 

 - 121392352 121392352 - - - - 100200.03 100200.03 

 است مارات 6

 
 )غير مدققة(

 6112مارس  31
 )غير مدققة(

 6119مارس  31
 )مدققة(

 2012ديسمبر  11
 إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي إجمالي تمويل مشترك تمويل ذاتي 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

       استثمارات مدرجة مصنفة بالقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية
 صكوك إقليمية مدرجة 

لاير عماني و  00110023.)التكلفة بمبلغ 
 2012مارس  11في  لاير عماني 0221..202

 201320213 - 201320213 201120110 - 201120110 325532151 - 325532151 (2012ديسمبر  11لاير عماني في  202320221و
  أسهم إقليمية مدرجة

مارس  11ال شيء في  300.00.)التكلفة بمبلغ 
 1030.21 - 1030.21 - - - 3252331 - 3252331 (2012ديسمبر  11في  1020111مبلغ  2012

 323262331 - 323262331 201120110 - 201120110 20..20101 - 20..20101 



 
 اإلسالمي ش.م.ع.عبنك العز 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 2011مارس  11كما في 

11 
 

 حقوق ملكية أصحاح حسابات االست مار غير المقيدة 5 
 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2012 ديسمبر 11   2012مارس  11   6112مارس  31 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 200.1303.1  11021.02.1  3122332639 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

 -  -  - احتياطي موازنة الربح
 -  -  - احتياطي مخاطر االستثمار

 3122332639  11021.02.1  200.1303.1 

      النوعحسح 

 1.01.00002  .0111011.  3121962569 حسابات توفير

 2013303.0  .20.03011  129512661 ودائع ألجل

 3122332639  11021.02.1  200.1303.1 

رها واستثمامع أموال البنك لالستثمار تم خلط األموال المستلمة من أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة حيث أنه ي
 لم يتم التخصيص .ال يتم منح أولوية ألي طرف ألغراض االستثمار وتوزيع األرباح مشتركة من جانب البنكبصورة 

الحتياطي موازنة الربح واحتياطي مخاطر االستثمار بغرض المحافظة على الدفع الصحي ألصحاب حسابات االستثمار 
 .غير المقيدة

 صافي األصول للسهم 5

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2012 ديسمبر 11   2012مارس  11   6112مارس  31 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 .20012010.  .030...00.  5322522619 صافي األصول )لاير عماني(

 1000000000000  1000000000000  1211121112111 عدد األسهم في تاريخ التقرير

 000.1  00000  12159 )لاير عماني(صافي األصول للسهم 

 يحتسب صافي األصول للسهم بقسمة حقوق ملكية المساهمين في تاريخ التقرير على عدد األسهم القائمة.

 لعرضيةاالرتباطات وااللتزامات ا 11

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2012 ديسمبر 11   2012مارس  11   6112مارس  31 
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      
 2.00000312  1..302.00  3323252155 خطابات ضمان

 10.2.0.00  .20000  629312531 اعتمادات مستندية
 20031.00.3  1300200.21  3521512111 ارتباطات تمويل غير قابلة لإللغاء

 6321112535  220210030.  1002000100 



 
 اإلسالمي ش.م.ع.عبنك العز 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 2011مارس  11كما في 

12 
 

 القيمة الحركة في مخصص انخفاض 11

 

وكالة 
 باالست مار

ذمم مرابحة 
 مدينة

إجارة منتهية 
 بالتمليك

مشاركة 
 اإلجمالي أخرى متناقصة

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

       6112مارس  31

 623632661 62566 112211 123612516 6652252 6992251 المخصص في بداية الفترة

على أساس  -مصروف الفترة
 3132356 12629 521 6962625 922635 552135 المحفظة

 625352113 52156 112961 122652162 6592339 3932565 المخصص في نهاية الفترة

       الحركة في احتياطي الربح:

 - - - - - - احتياطي الربح في بداية الفترة
 - - - - - - مفرج عنه للدخل

 - - - - - - الربح في تاريخ التقريراحتياطي 

       

إجمالي المخصص واحتياطي 
 625352113 52156 112961 122652162 6592339 3932565 الربح في نهاية الفترة

       

 
وكالة 

 باالست مار
ذمم مرابحة 

 مدينة
إجارة منتهية 

 بالتمليك

مشاركة 
 اإلجمالي أخرى متناقصة

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

       2012مارس  11

 .01011. 300101 2210223 - ..20001 - المخصص في بداية الفترة

على أساس  -مصروف الفترة
 .2021.. 213 2.10031 1000000 1130331 - المحفظة

على أساس  -مفرج عنه للفترة 
 (010211) (.31021) - - (1.0002) - محدد

 102.10.10 10132 3300211 1000000 .12001. - المخصص في نهاية الفترة

       الحركة في احتياطي الربح:

 10022 - - - 10022 - احتياطي الربح في بداية الفترة
 (10022) - - - (10022) - مفرج عنه للدخل

 - - - - - - احتياطي الربح في تاريخ التقرير

       

إجمالي المخصص واحتياطي 
 102.10.10 10132 3300211 1000000 .12001. - الربح في نهاية الفترة

 الضريبة 16

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 2012 ديسمبر 11   6112مارس  31 

 لاير عماني  لاير عماني 

    

 -  - الضريبة الحالية

 2.0220.  1612111 الضريبة المؤجلة

 1612111  .2.0220 

    المؤجلة الضريبة

 101130120  125362195 في بداية الفترة / السنة

 2.0220.  1200000 مفرج عنه / )مخصص مكون( خالل الفترة / السنة

 .100.2012  621262195 في نهاية الفترة / السنة



 
 اإلسالمي ش.م.ع.عبنك العز 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 2011مارس  11كما في 

11 
 

 )تابع( الضريبة 11

ألغراض تحديد النتائج الضريبية للفترة تمت تسوية (. 2012في  %12) %12المعدل الضريبي المطبق على البنك هو 
الخسارة المحاسبية ألغراض الضريبة. تتضمن التسوية الضريبية بنود تتعلق بكل من الدخل والمصروف. تستند التسويات 

 على الفهم الحالي لقوانين الضريبة واللوائح والممارسات.

الضريبي المطبق هو ال شيء. ال يمكن تحديد متوسط معدل  أعلن البنك عن خسارة خاضعة للضريبة. لذا فإن المعدل
 الضريبة الفعلي نظرا لوجود الخسارة الضريبية.

قام البنك بتحديد الخسائر الخاضعة للضريبة التالية للقيام بمقاصتها في مقابل األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة والتي 
 يجب استغاللها قبل انتهاء مدتها.

 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2012 ديسمبر 11   2012مارس  11   6112مارس  31 

 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

      

 .1021.020  .1021.020  329252915 )معلنة( .201ديسمبر  11متاحة حتى 
 ..302.103  011.00.2.  629332655 (معلنة) 2010ديسمبر  11متاحة حتى 
 1013.0021  -  222652561 )معلنة( 2020ديسمبر  11متاحة حتى 

 -  -  123612561 )مقدرة( 2021ديسمبر  11متاحة حتى 

المي ال زال البنك بانتظار لوائح التمويل اإلسمن قبل السلطات الضريبية. ضريبي ربط عد االنتهاء من أي عمليات ب لم يتم
 لذا واستنادا إلى اللوائح الحالية التي تحكم الضريبة في سلطنة عمان فقدذات الصلة بالمعالجة الضريبية لمختلف المنتجات. 

تم تسجيل أصل ضريبي مؤجل خاص بالخسائر الخاضعة للضريبة عن فروق التوقيت الناشئة على الممتلكات والمعدات 
 واألصول غير الملموسة في هذه القوائم المالية.

 الخسارة للسهم 13
 مدققة(غير )  )غير مدققة( 
 2012مارس  11  6112مارس  31 

 لاير عماني  لاير عماني 

    
 (.10231021)  (126532533) )لاير عماني( الخسارة المنسوبة للمساهمين

 1000000000000  1211121112111 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 (00002)  (12111) )لاير عماني(أساسية ومخففة  -للسهم  الخسارة

ألغراض احتساب الخسارة المخففة للسهم تمت تسوية متوسط العدد المرجح لألسهم المصدرة لتحمل تحويل جميع األسهم 
العادية التي يحتمل أن تكون مخففة. وحيث أنه ليست هناك أسهم مخففة محتملة فإن الخسارة المخففة للسهم قد اعتبرت على 

 أنها مطابقة لخسارة السهم.



 
 العز اإلسالمي ش.م.ع.عبنك 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 2011مارس  11كما في 

1. 
 

 األطراف ذات العالقةمعامالت  13

يملكها أو يسيطر عليها أو تتم السيطرة عليها أو ممارسة نفوذ هام والكيانات التي وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة البنك ين هماستتضمن األطراف ذات العالقة كبار الم
 عليها من قبلهم أو الشركات المنتسبة لهم بسبب المساهمة المشتركة مع البنك وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية.

 :التالي النحوكانت على  تاريخ التقريرفي األطراف ذات العالقة األرصدة الهامة مع 

 اإلجمالي أطراف أخرى ذات عالقة أعضاء مجلس اإلدارة 

 

مارس  31
6112 

مارس  11
2012 

ديسمبر  11
2012 

مارس  31
6112 

مارس  11
2012 

ديسمبر  11
2012 

مارس  31
6112 

مارس  11
2012 

ديسمبر  11
2012 

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

          األصول

 100100 - 622112111 100100 - 622112111 - - - وكالة باالستثمار

 200.12 - 652536 200.12 - 652536 - - - ذمم مرابحة مدينة
إجارة منتهية  -أصول إجارة 

 .223012 1102.0 9612393 .223012 1102.0 9612393 - - - بالتمليك

 - 1..220 252355 - 1..220 212133 - - 52693 أصول أخرى

 52693 - - 326112331 210032 2010111 326152953 210032 2010111 

          االلتزامات
 1..1011.0 020.21. 626192565 2..1012.0 1220321 621312669 2110101 .3001. 592613 حساب جاري

 220000 - 692111 220000 - 692111 - - - عمالءباالستثمار لوكالة 
 110.11 3.0000 - 110.11 3.0000 - - - - وكالة عمالء

 592613 .3001. 2110101 621992669 .110321 101010132 626312565 ..00.21 10.030231 

حقوق ملكية أصحاح حسابات 
 2.0002 230.11 932653 2.0002 230.11 932653 - - - االست مار غير المقيدة



 
 بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 2011مارس  11كما في 

12 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة )تابع( 13

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة المضمنة في بيان الدخل على النحو التالي:

إلى  6112يناير  1 
  6112مارس  31

إلى  2012يناير  1
 2012مارس  11

 لاير عماني  لاير عماني 
    اإليرادات

 .1002  362252 إيرادات أنشطة تمويل واستثمار
 20  62351 إيرادات أخرى

 312166  10113 

    المصروفات

 12  6 العائد على أصحاب حسابات االستثمار قبل حصة البنك كمضارب
 -  55 وكالة باالستثمار مستحق الدفعربح عن 

 .110.1  662253 مصروفات مجلس اإلدارة
 110112  192315 مصروفات مجلس الرقابة الشرعية

 1020.30  6592126 مصروفات أخرى

 3332329  1100.13 

 المكافآت المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة على النحو التالي:

إلى  6112يناير  1 
  6112مارس  31

إلى  2012يناير  1
 2012مارس  11

 لاير عماني  لاير عماني 

    
 2100231  6222963 رواتب وعالوات

 02.1.  32539 منافع نهاية الخدمة 

 6612325  2310.12 

 القطاعية المعلومات 19

ثة قطاعات فالبنك منظم في ثاليتم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للبنك. ألغراض إدارة األداء 
 استنادا إلى المنتجات والخدمات على النحو التالي:

األعمال المصرفية بالتجزئة وهي تتضمن ودائع العمالء وتمويل التجزئة لحسابات االستثمار غير المقيدة وبطاقات االئتمان 
 واألعمال المصرفية العامة.

تمويل للشركات والعمالء من المؤسسات بجانب تقديم خدمات تمويل األعمال المصرفية للشركات وهي تتضمن ودائع و
 التجارة.

 الخزينة وهي تتضمن الودائع لدى مؤسسات مالية وإدارة محفظة االستثمار التي يملكها البنك.

 يتم تقييم أداء البنك استنادا إلى الربح بعد الضريبة.



 
 بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 2011مارس  11كما في 

11 
 

 )تابع( القطاعية المعلومات 19

 بنك على النحو التالي:المعلومات القطاعية لل

 اإلجمالي أخرى الخزينة الشركات التجزئة 6112مارس  31

 عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير 

      

 125512155 - 1112611 3512226 123562532 التشغيل إيراد صافي

 (126532533) (621362192) (62559) 6632136 312151 (الخسارة)الربح/  صافي

 65326952961 3623912253 3121362153 11322662515 16221162532 األصول إجمالي

 وحقوق االلتزامات إجمالي
 حسابات أصحاح ملكية

 61529262519 923212163 3312363 13521352131 9926362665 المقيدة غير االست مار
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 عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير 

      

 .1001.001 (0.02.) 200131 2120011 0112..3 التشغيل إيراد صافي

 (.10231021) (20201..20) (.10.0) 3.0011. 130222 (الخسارة)الربح/  صافي

 11.01120023 100210121. 1..100.0.0 1003.10310 ..21002100 األصول إجمالي

 ملكية وحقوق االلتزامات إجمالي
 غير االستثمار حسابات أصحاب
 0111..3.03 0.3300.1. 1100000000 2.011000.2 1.01000112 1المقيدة
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تصنيف على عملية إعادة التتفق مع طريقة العرض المتبعة للفترة الحالية. ال تؤثر لتمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة 
 الخسارة أو حقوق ملكية المالكين التي أصدر عنها التقرير.


