
تقرير رئيس مجلس اإلدارة

المساهمون األعزاء،،،

أن أعلن لكم أصالة عن نفسي وبالنيابة  إنه لمن دواعي سروري 
العز  لبنك  الرئيسي  المركز  إفتتاح  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن 
برج في  الكائن  الرئيسي  وفرعه  )»البنك«(  ش.م.ع.ع   اإلسالمي 

االثـنين  يوم  وذلك  المركزية  التجارية  المنطقة  في  العز 
.2013 سبتمبر   30 بتاريـخ 

والتجارية  الشخصية  المصرفية  المنتجات  بتقديم  البنك  يقوم 
الملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك الخدمات 
والخزينة  والشركات  واألصول  الودائع  منتجات  في  المتمثلة 
ويعتز  العمالء.  من  متنوعة  تشكيلة  احتياجات  تلبي  والتي 
في متخصص  إسالمي  بنك  أول  بكونه  اإلسالمي  العز   بنك 

م  نيو لتيتا ا ن  ئتما ال ا ت  قا بطا يم  بتقد م  يقو ن  عما  سلطنة 
والبالتينية. 

ونود التأكيد على أننا سنقوم، من خالل أحدث التقنيات، بتقديم 
سيحصل  حيث  لعمالئنا،  ومالءمة  سهولة  أكثر  مصرفية  أعمال 
صرف  بطاقة  على  البنك  لدى  حسابات  يفتحون  الذين  العمالء 
صفحات  عشر  من  شيكات  دفتر  إلى  باإلضافة  ماستركارد  آلي 
البنك   قام  كما  الحساب.  فتح  من  االنتهاء  بمجرد  فورًا  مجانًا 
بطرح الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وخدمات الرسائل النصية 
لجميع  مجانا  الهاتف  عبر  المصرفية  والخدمات  التحذيرية 
موقع.  أي  من  حساباتهم  إلى  الوصول  من  لتمكينهم  العمالء 
أوراكل  منصات  باستخدام  البنك  قام  فقد  ذلك  إلى  إضافة 
العمليات  إلدارة  آر  سي  إن  وأنظمة  األساسية  المصرفية  لألعمال 

التشغيلية باستخدام أفضل التقنيات الحديثة.

من  حيث  أعماله  توسيع  خطة  مواصلة  في  البنك  سيستمر 
ومع   .2014 العام  في  الفروع  من  المزيد  بإنشاء  القيام  المزمع 
العالي  التأهيل  ذوي  المهنيين  من  متخصص  فريق  وجود 
باإلضافة إلى المجموعة الكاملة من المنتجات والخبرة المتميزة 
في خدمة العمالء والتقنيات الحديثة فإنني على ثقة تامة من 
السوق  من  مقدرة  حصة  على  الحصول  من  سيتمكن  البنك  أن 

لمضاعفة حقوق المساهمين.

األداء المالي للبنك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 

ستنتهي  التجارية  الشركات  قانون  من   104 المادة  نص  حسب 
السنة المالية في 31 ديسمبر 2013. إن القوائم المالية المعروضة 
مـن الفـترة  ومصروفات  دخل  على  تشتمـل  التقـريـر  هذا   في 

2 نوفمبر 2012 إلى 30 سبتمبر 2013.

تظهر النتائج المالية غير المدققة أن صافي خسارة البنك للفترة 
إلى  أساسية  بصفة  تعزى  وهي  عماني  ريال  مليون   1.9 بلغت  قد 
البنك.  تأسيس  من  كجزء  تكبدها  تم  وقد  التشغيل  بدء  تكلفة 
مليون   5 بمبلغ  رأسمالية  مصروفات  البنك  تكبد  الفترة  خالل 
ريال عماني من أجل تحديث وتجهيز منشآت البنك في مسقط 
باإلضافة إلى االستثمار في النظام المصرفي األساسي الحديث 

والبنية التحتية المصاحبة له.

بخالص يـتـقدم  أن  اإلسالمي  العز  بنك  إدارة  مجـلـس   يـود 
السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة  موالنا  إلى  والتقدير  الشكر 
إلنشاء  السامية  الموافقة  لمنحه  المعظم  سعيد  بن  قابوس 

البنوك اإلسالمية في سلطنة عمان.  

لتقديم  الفرصة  هذه  انتهز  أن  أود  اإلدارة  مجلس  عن  نيابة 
العامة  والهيئة  العماني  المركزي  البنك  إلى  وتقديرنا  شكرنا 
بالشكر إلى  اتوجه  لنا. كما  المستمر  المال على دعمهما  لسوق 
يطيب  أيضا  البنك.  إدارة  في  ثقتهم  على  المساهمين  جميع 
على  الموظفين  وجميع  اإلدارة  فريق  إلى  بشكرنا  نتقدم  أن  لنا 

تفانيهم وإخالصهم تجاه إنجاح افتتاح البنك.

تيمور بن أسعد آل سعيد
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قائمة المركز المالي المرحلي غير المدقق كما في 30 سبتمبر 2013

30 سبتمبر 
2013

1 نوفمبر 2012
)معدلة(

ريال عمانيريال عمانيإيضاحات
األصول 

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 
-41,033,259العماني 

مستحقات من بنوك ومؤسسات 
594,008,318101,236,014مالية

-270,428موجودات أخرى
-65,006,912ممتلكات ومعدات

100,318,917101,236,014إجمالي األصول 
االلتزامات وحقوق ملكية 

أصحاب حسابات االستثمار 
غير المقيدة وحقوق ملكية 

المالكين
االلتزامات 

-14,465حسابات جارية
2,099,3871,114,477مطلوبات أخرى

2,113,8521,114,477إجمالي االلتزامات
حقوق ملكية أصحاب حسابات 

-82,610االستثمار غير المقيدة
حقوق ملكية المالكين

9100,000,000100,000,000رأس المال 
10289,969289,969احتياطي قانوني 

)168,432()2,087,514(خسائر متراكمة
إجمالي حقوق الملكية 

98,202,455100,121,537المنسوبة للمالكين
إجمالي االلتزامات وحقوق 

ملكية أصحاب حسابات 
االستثمار غير المقيدة وحقوق 

100,318,917101,236,014ملكية المالكين
110.0980.100صافي األصول للسهم الواحد

قائمة الدخل الشامل المرحلي غير المدقق
للفترة من 2 نوفمبر 2012 إلى 30 سبتمبر 2013

 الفترة من
1 يوليو 2013 

إلى 30 سبتمبر 
2013

 الفترة من
2 نوفمبر 2012 

إلى 30 سبتمبر 
2013

 الفترة من
 أكتوبر 2011 

 إلى 1 نوفمبر
 2012 

ر.عر.عر.عإيضاحات
اإليرادات

إيرادات من استثمارات 
-495,975 495,975 المضاربة

إيرادات من استثمارات 
-1,712 1,712 الوكالة

-58 58 إيرادات أخرى
497,745 497,745-

مصاريف التشغيل
)104,575()1,078,449()630,596(تكاليف الموظفين
مصاريف عمومية 

)63,857( )1,290,988()184,167(وإدارية
-  )47,390()44,396(6استهالك

)859,159()2,416,827()168,432(
الخسارة وإجمالي 
الخسارة الشاملة 

)168,432()1,919,082()361,414(للفترة
الخسارة األساسية 

)0.002()0.002()0.001(12والمخففة للسهم 
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