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 عرض المعلومات 
ع  .ع.م.ُعمان ش إس بي سيإتش بنك ل 2013 يونيو 30الموجز  في  المرحلي المالي تقرير اليشتمل هذا المستند على 

 إلى، باإلضافة غير المدققة الموجزةويحتوي على القوائم المالية المرحلية  الدولي ش.م.ع.ع) ("البنك").  ُعمانك نب سابقاً (
 تائج غير المدققة. الن عن المراجعين المستقلين وملخص فحص  مجلس اإلدارة وتقرير أعضاءتقرير 
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 إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع. تقرير مجلس إدارة بنك إتش

 م2013 للعام الثانيخالل الربع  (غير المدققة) البنك داءآ عن نتائج

 

 المساهمين األفاضل،،،

دماج ن) بعد إتمام مرحلة اإلHBONلقد مضى عام كامل على تأسيس بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع. أو ما ُيعرف بـ(
) وبنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود في السلطنة (إتش إس بي OIBبين عمليات بنك ُعمان الدولي ش.م.ع.ع. (

م على رفع كفاءة أداء العمليات وتطوير المنتجات وفتح قنوات 2013سي ُعمان). وقد تم التركيز خالل الربع الثاني من عام 
بتنفيذ برنامج تدريبي شامل للموّظفين  مصرفية جديدة إلكترونياً، وتعزيز تجربة العمالء بشكل عام. ولتحقيق ذلك، قام البنك

يوماً، تم التركيز فيها على الخدمات البنكية لألفراد ومنتجات  2,800لتعزيز مهاراتهم بإجمالي أيام تدريبية بلغت أكثر من 
 إدارة الثروات، والخبرات المعرفية، وتجربة العميل. 

 
ضع بين أيديكم تقرير النتائج المالية لبنككم عن الربع الثاني من عام هذا وبالنيابة عن كافة أعضاء مجلس اإلدارة، يسعدني أن أ

 م. 2013
 

 ملّخص األداء
")، المتعلّقة بمتطلّبات "دمج األعمال"، تمّثل نتائج الربع الثاني من عام IFRS 3وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ("

) لستة أشهر مقارنة بما حقّقه بنك إتش إس بي HBONُعمان ( م (من أرباح وخسائر) ما حقّقه بنك إتش إس بي سي2013
 سي ُعمان لستة أشهر من العام الماضي وما حقّقه بنك ُعمان الدولي في شهر واحد من العام الماضي. 

 
 9.3في صافي أرباح الربع الثاني ليصل إلى % 28.1بنسبة  م زيادة2013تظهر نتائج األداء عن النصف األول من عام 

م. وإرتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2012مليون لایر ُعماني عن الفترة نفسها من عام  7.2ن لایر ُعماني مقارنة بـمليو
في الفترة نفسها من العام  13.4مليون لایر ُعماني مقارنة بـ 23.1م لتصل إلى 2013يونيو  30% للفترة المنتهية في 72.7

 5.5مليون لایر ُعماني مقارنة بـ 6.1% ليصل إلى 11.3بنسبة اإليرادات األخرى والماضي. وإرتفع صافي إيرادات الرسوم 
مليون لایر ُعماني أي إرتفاعاً بنسبة  3.9م. أما صافي إيرادات فرق العملة فقد بلغت 2012مليون لایر ُعماني في عام 

 مليون لایر ُعماني في الفترة نفسها من العام الماضي.  3.5% مقارنًة بـ13.2
 
مليون لایر ُعماني  0.9مليون لایر ُعماني مقارنة صافي مبالغ قدرها  3.1بلغ صافي المبالغ المستردة من القروض المحملة و

العمالء التجاريين لدى أحد مليون لایر ُعماني من  2.0م. ويعزى ذلك إلى إسترداد مبلغ قيمته 2012عن الفترة نفسها من عام 
 ماني بعد خفض قيمة سلفيات وقروض الشركات بشكل عام. مليون لایر عُ  1.1البنك، وتوفير 

 
 مليون لایر ُعماني ما يعكس حجم التكلفة التي يتطلّبها البنك المدمج.  25.4وإرتفعت التكاليف التشغيلية لتصل إلى 

 
% 10.8م إنخفاضاً بنسبة 2013يونيو  30وقد شهدت القروض والسلفيات بعد خصم المخصصات والفوائد المجنبة حتى 

مليون لایر  2,146.9% لتصل إلى 18.9مليون لایر ُعماني. أما ودائع العمالء فقد إرتفعت بنسبة  1,083.9لتصل إلى 
 م. 2012يونيو من عام  30مليون لایر ُعماني في الفترة المنتهية في  1,806.4ُعماني مقارنة بـ

 
% في الربع الثاني من عام 15.8م مقارنة بنسبة 2013% في الربع الثاني من عام 18.6وبلغت نسبة كفاية رأس المال 

 م، وهو ما يعني أن قاعدة رأس المال لدى البنك قوية وراسخة تؤّهله لتحقيق نمو كبير في المستقبل. 2012
 

 طرح منتجات جديدة وتطوير القنوات المصرفية 
 25الشهير، والذي أطلق ألول مرة قبل ‘ مندوس’من جوائز حساب التوفير شهد الربع الثاني من العام تدشين نسخة جديدة 

كبيرة من العمالء في السلطنة. ودّشن البنك أيضاً حملة للقروض الشخصية يشمل تأميناً  عاما، وإستقطب منذ ذلك الحين أعداداً 
 مجانياً على الحياة. 

 
الحلول المبتكرة والرائدة وخدمات أفضل للعمالء التجاريين، كما قمنا وقد قمنا بتحديث وسائل إدارة النقد إلكترونياً لتقديم 

بتطوير تطبيق الخدمات المصرفية للهواتف النقالة، إضافة إلى إطالق "مفتاح األمان" للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 
ألن الصرافة عبر اإلنترنت  . ونظراً للعمالء، حيث يعّد البنك بذلك من أوائل البنوك في السلطنة التي تقدم خدمة من هذا النوع

أكبر في المستقبل، سنواصل التركيز على تطوير قنوات جديدة ورفع كفاءة الخدمات المباشرة في الفروع لتقديم  ستلعب دوراً 
 مستوى عال من الخدمات للعمالء يجمع بين إمكانات بنك إتش إس بي سي العالمية والخبرات التقنية والفنية. 

 
عملية اإلندماج، قمنا بمراجعة شاملة لعمليات البنك والمنتجات والخدمات لضمان تلبية متطلّبات العمالء على أكمل بعد إتمام 

وجه ووفقا ألعلى المعايير العالمية. وكجزء من المراجعة، أعلن البنك عن قراره بنقل ملكية أصول نقاط البيع التابعة له 
 م. 2013إعتباراً من شهر مايو 
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 اييرنا العالميةتعزيز مع
يلتزم بنك إتش إس بي سي بتطبيق المعايير العالمية على مستوى المجموعة، وبناء على ذلك نقوم بمراجعة بعض العالقات مع 
العمالء التي ال يمكننا الحصول على معلومات كافية ومفّصلة عنها مما سيستدعي منا القيام بإغالق بعض الحسابات. ونتفهم أن 

 نزعاجا لبعض العمالء، إال أننا نعمل كامل ما بوسعنا لضمان تجاوز هذه المرحلة وتحقيق عملية إنتقال سلسة. ذلك قد يسّبب إ
 

 تدريب موظفينا
يولي بنك إتش إس بي سي الكثير من الجهود لتطوير المهارات القيادية لدى الموّظفين وتعزيز التفاعل والتواصل معهم وغرس 

الكوادر المحلية وأفضل المخرجات من الُعمانيين. وقد تم وضع خطة تعمين مبدئية وبرنامج  روح التعاون الجماعي وإستقطاب
 لتطوير مهارات الموّظفين بناًء على ما تنّص عليه لوائح البنك المركزي العماني. 

 
 ومن بين هذه المبادرات

لتدريب ببنك إتش إس بي سي برنامج تدريبي يمتّد لسنتين يهدف للبحث عن أفضل الكوادر الُعمانية إلخضاعها  -
 ُعمان وعلى مستوى المجموعة ككّل. 

خطة التطوير األكاديمي بإتش إس بي سي، والتي ترّكز على تطوير مهارات الموّظفين في مدة تمتّد ألقل من سنة  -
 واحدة لشغل بعض المناصب المحّددة في البنك. 

الكادر الُعماني، وذلك من خالل خطة للتواصل الفردي  التعّرف على المهارات الموجودة والقائمة التي يتمّتع بها -
 المباشر مع األفراد داخل البنك. 

 
شملت جميع الموّظفين في ‘ مسيرتنا للنجاح’وقد قام البنك أيضا بإجراء سلسلة من حلقات العمل التفاعلية تحت مظلّة برنامج 

ها بعد  مرحلة الدمج. وقد تم التركيز على هوية البنك ومنهجه السلطنة، وذلك إلطالعهم على التطلّعات التي يصبو البنك لتحقيق
 ته والمبادئ التي يستند عليها، والتأكيد على أن لدى كّل فرد داخل منظومة البنك الفرصة لإلسهام في تحقيق النمو. يواستراتيج

 
 خدمة المجتمع

ل البيئة والتعليم والمجتمع. ومن بين ذلك إختتام نفّذ البنك مجموعة من المبادرات واألنشطة اإلجتماعية التي إهتمت بمجا
للسنة الثانية على التوالي، والتي تمّثلت في تشجيع أطفال مدارس السلطنة على القراءة والمطالعة. وقام ‘ أطفال يقرؤون’مبادرة 

در عدد من المتطّوعين من العالمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وبا‘ ساعة األرض’البنك أيضا بالمشاركة في حملة 
طرد يحتوي على مجموعة من المواد  1,200الموّظفين بالمساعدة في عملية تعبئة وتغليف طرود خيرية إستعداداً لتوزيع 

 الغذائية األساسية ألسر ذوي الدخل المحدود في مختلف محافظات السلطنة. 
 

 خاتمة
في الختام، وبالنيابة عن كافة أعضاء مجلس اإلدارة، أوّد أن أعرب عن شكري وتقديري لكافة عمالئنا، وللموظفين وفريق 
اإلدارة العليا على ما بذلوه من جهود مثمرة وفّعالة. كما نخّص بالشكر البنك المركزي الُعماني والهيئة العامة لسوق المال على 

 طوال الفترة الماضية.  دعمهم المتواصل وإرشادهم لنا
 

وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، أوّد هنا أن أعرب عن خالص تقديرنا وإمتناننا لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
حفظه هللا ورعاه، على نظرته الثاقبة ورؤيته الحكيمة لتحقيق المزيد من اإلزدهار والنمو والرخاء في هذا البلد  –المعظم 
ونحن ملتزمون بدورنا ومسؤوليتنا لإلسهام ودعم مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها السلطنة في مختلف األصعدة الكريم. 

 والقطاعات. 
 

 وتقّبلوا منا خالص الشكر وبالغ التقدير،،
 
 
 
 
 

 سايمون كوبر
 دارة اإلرئيس مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 



  مان ش.م.ع.عبنك إتش إس بي سي عُ 
 

5 
 



  مان ش.م.ع.عبنك إتش إس بي سي عُ 
 

6 
 

 2013يونيو  30المنتهية في شهر أفترة الستة موجز للنتائج (غير المدققة) ل

 نسبة التغير % 2012يونيو  30 2013 يونيو 30  

  ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
بعد خصم القروض والسلفيات صافي 

 %)11(  579 214 1 863 083 1 المخصصات والفائدة المحتفظ بها 

 %  19 352 806 1 915 146 2 ودائع من العمالء

 % 3 189 294 453 303  صافي األصول

 %) 41( 0.259 0.152 *صافي األصول للسهم الواحد
 

أشهر   الستةفترة  
 المنتهية في

ستة أشهر الفترة 
 المنتهية في

 نسبة التغير %

  2012يونيو  30 2013 يونيو 30 
  ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

 %73  13 391 127 23                                                                                                                        صافي إيرادات الفوائد

 % 28 7 243 279 9 صافي الربح للفترة

 %)31 ( 0.013 0.009 (على أساس سنوي) للسهم العائد** 

 %18  %15.81 18.59% المال رأس***نسبة كفاية 
 
 

ستة اللفترة   ُعمانفي  ةالشرق األوسط المحدود إتش إس بي سيبفروع بنك  اعاله تتعلق علومات المقارنة المبينة مإن 
من معايير  3نتيجة لتطبيق المعيار  وذلك  بنك عمان الدولى لفترة شهر واحدل المستحوذة حسابياالجهة  انظراً لكونه أشهر

 .5 (ج)2و مبين في اإليضاح دمج األعمال كما ه –التقارير المالية الدولية 
 

على  يونيو 30الدفترية) في صافي األصول (القيمة الدفترية) للسهم الواحد بقسمة صافي األصول (القيمة إحتسابيتم * 
 .يونيو 30في القائم  كما  العادية  األسهم  المتوسط المرجح لعدد 

  
بقسمة صافي الربح بعد الضريبة المنسوبة للمساهمين العاديين للفترة  على أساس سنوي للسهم الواحد العائد إحتسابيتم **

 .للفترة  القائم سهم العادية األ متوسط على عدد يونيو 30 المنتهية في
 

 المال.  رأس. وتمثل نسبة مخاطر األصول المرجحة لالمال رأسلكفاية  "بازل"إلتفاقية  فقاً المال و رأسنسبة كفاية  إحتسابيتم ***
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    2013يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةالغير المدققة لفترة  الموجزةقائمة الدخل الشامل المرحلية 
                                                                      

  
0Bالربع  
1B في المنتهي

 يونيو 30
2013 

2B الربع 
3B في المنتهي

 يونيو 30
2012 

4B الستة فترة 
5B أشهر المنتهية

 يونيو 30في 
2013 

6B الستةفترة 
أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 
2012 

ألف لایر  إيضاح 
 يُعمان

ألف لایر 
 ُعماني

 ألف لایر 
 ُعماني

ألف لایر 
 ُعماني

 16 246 891 28 933 9  092 14 6 إيرادات الفوائد
 )2 855( )764 5( )714 1( (574 2) 7 مصروفات الفوائد

 13 391 127 23 219 8 518 11  صافي إيرادات الفوائد                     
      

 4 098 924 5 186 2 924 2  صافي  إيرادات الرسوم
 3 454 911 3 194 2 095 2  صافي إيرادات فرق عملة

 3 164 3 87  إيرادات توزيعات أرباح
 412 1 51 396 1 27 8 إيرادات تشغيلية أخرى

صافي إيراد التشغيل قبل إنخفاض قيمة القروض 
  ومخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى المحملة

16 651 
 

13 998 
 

33 177         
                

22 358 
 

ومخصصات  المحملة إنخفاض قيمة قروض
 بعد خصم  صافيال -مخاطر اإلئتمان األخرى

 (882) 154 3 )661( 634 9 اإلستردادات    
 476 21 331 36 337 13 285 17  صافي إيراد التشغيل

 (923 12) (278 24) )307 8( (573 12) 10 مصروفات التشغيل 

 (190) )143 1( )190( (572) 11 الملموسة غير إطفاء وإنخفاض القيمة لألصول 
 )13 113( (421 25) )497 8( (145 13)  مجموع مصروفات التشغيل

 8 363 910 10 840 4 140 4  الربح قبل الضريبة
 )1 120( )631 1( )597( (603)  المصروف الضريبي

 7 243 279 9 243 4  537 3  للفترةالربح 
      مصروف)الشامل اآلخر ال(/الدخل 

البنود التى سيتم تصنيفها الحقاً الى الربح 
 والخسارة عندما يتم أستيفاء شروط معينه

 
  

  

  لإلستثمارات المتاحة للبيع القيمة العادلة أرباح -
1 456 316 

 
2 739 414 

ضرائب الدخل عن أرباح القيمة العادلة  -
 )50( (224) )38( (125)  المتاحة للبيعلإلستثمارات 

 )27( (478) )27( (645)  تأثير تحويل العملة -
  686 251 2 037 337 

 7 580 316 11 494 4 223 4  مجموع الدخل الشامل للفترة 
      

 0.013 0.009 0.014 0.007 12 األساسي للسهم الواحد   العائد

 

 .الموجزةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية  31 إلى 11من تشكل اإليضاحات على الصفحات 
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 2013 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةالفترة غير المدققة ل الموجزةالمرحلية  ركز الماليقائمة الم

 
 .الموجزةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية  31 إلى 11تشكل اإليضاحات على الصفحات من 

 :م 2013 يوليو 29  بتاريخبموجب قرارهم  الموجزةالمرحلية  القوائم الماليـةإصدارإعتمد مجلس اإلدارة 

 

 

  ديفيد كوتيمر   كوبران  سايمون 
 عضو             رئيس مجلس اإلدارة

 

    7Bمدققــــــــــة 
  

8B يونيو 30في  
2013 

9B يونيو  30في 
2012 

10B ديسمبر 31في  
2012 

 يُعمانلایر ألف  ألف لایر ُعماني يُعمانلایر ألف  إيضاح 
     األصول

 540 120 128 516 464 165   ةك المركزيونقد وأرصدة لدى البن
 858 183 178 677 307 228  مستحق من البنوك

 443 194 1 1 214 579 863 083 1 13 صافي القروض وسلف للعمالء
 672 680 583 868 327 025 1 14 اإلستثمارات المالية 

 577 188 211 415 910 54 15 أصول أخرى
 664 14 15 807 521 13 5&16 أصول غير ملموسة

 062 30 33 348 565 31 17 ومعداتو االت ممتلكات 
 816 412 2 2 366 210 957 602 2  مجموع األصول

 
 اإللتزامات وحقوق الملكية

 

    

     اإللتزامات
 170 46 39 747 592 80  نوكلبمستحق ل

 567 851 1 1 806 352 915 146 2 18 ودائع من العمالء
 942 220 225 922 997 71 19 إلتزامات أخرى

 679 118 2 2 072 021 504 299 2  مجموع اإللتزامات
 

 حقوق الملكية
    

 031 200 200 031 031 200 24 رأس المال
 673 32 32 093 673 32 )أ(25  إحتياطي قانوني
 236 1 1 193 547 1 )ب(25  إحتياطي نظامي

 5  3  6      1 201 150 4 )د(25  القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع إحتياطي
 562 58 671 60 052 65  األرباح المحتجزة

 137 294 294 189 453 303  مجموع حقوق المساهمين
     

 816 412 2 2 366 210 957 602 2  اإللتزاماتو  حقوق المساهمين مجموع
     

  0.147  0.259  0.152   (ر.ع)صافي األصول للسهم الواحد 

      الي المخارج قائمة المركز  بنود
     إلتزامات عرضية وإرتباطات

 782 86 231 406 688 121  اإلعتمادات المستندية -
 677 334 356 416 076 286  الضمانات -
 228 114 1 457 741 1  890 087 1 20 أخرى -
  1 495 654 2 329 279 1 535 687 
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 2013 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةالفترة لغير المدققة  الموجزةحقوق الملكية المرحلية  ات فيتغيرالقائمة 

  
 
 

 المال رأس

 
 

 إحتياطي
 قانونـــي

 
 

 إحتياطي
 نظامي

 إحتياطي
القيمة العادلة 

إلستثمارات 
 متاحة للبيع

 
 

 إحتياطي
 جلدما
 

 
 

األربــــاح 
 المحتجزة

 
 
 

 المجموع

ألف لایر  
 يُعمان

ألف لایر 
 يُعمان

ألف لایر 
 يُعمان

ألف لایر 
 يُعمان

ألف لایر 
 يُعمان

ألف لایر 
 يُعمان

ألف لایر 
 يُعمان

 134 114 119 67 (856 82) - 973 093 32 805 96 )5(إيضاح  2012يناير  1في 
        مجموع الدخل الشامل للفترة

 243 7 243 7 - - - - - ربح الفترة
 ش����امل أخ����ر (مص����روف) /دخ����ل 
 للفترة

       

 )27( )13( - 1 )15( - - لةالعمأثر تحويل 
صافي الحركة في القيمة العادلة 

 364 164 - 200 - - - لإلستثمارات المتاحة للبيع
 337 151 - 201 )15( - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 580 7 394 7 - 201 )15( - - مجموع الدخل الشامل للفترة
 459 70 )557 13( 066 84 - )50( - - الحركة نتيجة للدمج
 - )285(    285 - - النظاميتحويل لالحتياطي 

 - - 220 201 84 066 )6 448( 78 039 
معامالت مع  المساهمين مدرجة 

 مباشرة بحقوق الملكية
       

 016 102      016 102 ر اسهم راسمالااصد
 - - (210 1) - - - 210 1  2011عن أسهم مجانية صادرة 

 189 294 671 60 - 201 193 1 093 32 031 200 2012 يونيو 30في 
        

 137 294 562 58 - 635 1 236 1 673 32 031 200 2013يناير  1في 
        مجموع الدخل الشامل للفترة

 279 9 279 9 - - - - - ربح الفترة
        للفترة شامل آخر(مصروف) /دخل

 (478) (386) - - (92) - - ةعملالأثر تحويل 
الحركة في القيمة العادلة صافي 

 515 2 - - 515 2 - - - لإلستثمارات المتاحة للبيع
 037 2 (386) - 515 2 (92) - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 316 11 893 8 - 515 2 (92) - - مجموع الدخل الشامل للفترة
 - )403( - - 403 - - تحويل لالحتياطي النظامي

 - - 311 2 515 - 8 490 11 316 
مع��امالت م��ع  المس��اهمين مدرج��ة 

 مباشرة بحقوق الملكية
       

 (000 2) (000 2) - - - - - 2012توزيعات مدفوعة عن 
 453 303 052 65 - 150 4 547 1 673 32 031 200 2013 يونيو 30في 

الموجزةال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية  جزءاً  31إلى  11من تشكل اإليضاحات على الصفحات 
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 2013يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةالفترة لغير المدققة  الموجزةقائمة التدفق النقدي المرحلية 
  

أشهر  ةستفترة ال  
 30المنتهية في 

 2013 يونيو

 أشهر ةفترة الست 
 يونيو 30المنتهية في 

 2012 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 8 363  910 10  الربح قبل الضريبة

     تسويات لـ: 
 160  (684)  بنود غير نقدية مدرجة في الربح قبل الضريبة  -
 (940 93)  401 247  التغير في األصول التشغيلية  -
 535 61  773 144  التغير في اإللتزامات التشغيلية-
 )2 044(  -  ضرائب مدفوعة -

 (926 25)  400 402  أنشطة التشغيل (المستخدم فى )/صافي النقد الناتج من 
     

     التدفقات النقدية  المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية
 (923 349 2)  (704 167 1)  شراء إستثمارات مالية

 000 245 2  564 825  ماليةإستحقاق إستثمارات ت من  متحصال
 (938)  (082 3)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 782 245  -  صافي النقد وما في حكم النقد المتحصل عليه نتيجة الدمج
 (60)  (227)  العملةأثر تحويل 
 )861 139(  )449 345(   األنشطة اإلستثمارية المستخدم في صافي النقد

    
     يليةمواألنشطة الت/(المستخدم في )لتدفقات النقدية من ا

 551 20  -  مساهمة إضافية في رأس المال
 -  (000 2)  مدفوعة  أرباح

 551 20  (000 2)  تمويليةاألنشطة ال فيصافي النقد المستخدم 
     

 486 134  951 54  في النقد وما في حكم النقد  تغيرصافي ال
     

 582 116  343 242  وما في حكم النقد في بداية الفترة النقد
     

 068 251  294 297 29 النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
     
 
 

  .الموجزةال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية  جزءاً  31 إلى 11الصفحات من تشكل اإليضاحات على 
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  2013 يونيو 30 في أشهر المنتهيةستة الغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 
 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية - 1
 

كشركة   ،سابقاً  ع.ع.م.الدولي ش ُعمانبنك إسم  تحت ،ش.م.ع.ع ("البنك") ُعمان إتش إس بي سيتأسس بنك 
خالل شبكة من الفروع في من ، ويزاول نشاطه كبنك تجاري 1979يناير  1في  ، وذلك ية عامةُعمانمساهمة 
 والرمز 1727:  ندوق بريدصإن العنوان المسجل للمركز الرئيسي للبنك هو والهند وباكستان.  ُعمانسلطنة 

 البنك اسهمه في سوق مسقط لألوراق المالية.  يدرج. ُعمان، سلطنة الرئيسي السيبمكتب بريد  111البريدي: 
 
 إتش إس بي سيعمليات بنك  إندمجت، 2012يونيو 3بتاريخ فإنه ، 5رقم  يضاحاإلفصل ما هو موضح بشكل مك

الكيانين المدرجين على آثر هذا الدولي وتم إعادة تسمية  ُعمانمع بنك  ُعمانالشرق األوسط المحدود فروع سلطنة 
الشرق  إتش إس بي سي، حاز بنك اإلندماج وفي أعقابع . .ع.م.ش ُعمان إتش إس بي سينك ب الدمج تحت إسم

كة تابعة شر هواتش اس بي سي الشرق االوسط  بنك . كيان المدمج الجديد% من ال51على نسبة األوسط المحدود 
 .)لمجموعة إتش إس بي سي القابضة (بي ال سي

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    أساس اإلعداد - 2

 معايير التقارير المالية الدوليةب اإللتزام ) أ
 

 ةالمالي اريرعايير المحاسبة الدولية  "التقمن م 34للمعيار  فقاً للبنك والمرحلية الموجزة تم إعداد هذه القوائم المالية 
 الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح لبات اإلفصاحمتطو معايير المحاسبة الدولية، مجلسمن قبل  الصادر، " ةالمرحلي

وتعديالته واللوائح المنظمة ، 1974رقم  التجارية اتقانون الشركو، العامة لسوق المال ئةهيال عنالصادرة 
 . يُعمانال البنك المركزي الصادرة عن

 
من قبل  اهإصدارتم  التييير الدولية للتقارير المالية للمعا فقاً و 2012ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية للبنك في 

واللوائح المنظمة  ،العامة لسوق المال ئةهيال عنالصادرة  لبات اإلفصاحمتطو ،معايير المحاسبة الدولية مجلس
 . يُعمانال البنك المركزي الصادرة عن

 
ايير المحاسبة الدولية ومن مع مجلسعلى المعايير المحاسبية الصادرة من قبل  الدولية تقارير الماليةالر ييامعشتمل ت

 . السابقةهيئتها وسيرات التقارير المالية الدولية التفسيرات من قبل لجنة تف إصدارالسابقة  كما تم  هيئته
 

 2013 يونيو 30المعايير التى تم تبنيها فى الفتره المنتهيه 

يكن لها تأثير مالى   ،تبنى البنك المعايير الهامه الجديده التاليه والتعديالت على المعايير والتى لم 2013يناير  1فى 
 كبير على هذه القوائم الماليه المرحليه الموحده:

"االتفاقيات  11من معايير التقارير الماليه الدوليه  "القوائم الماليه الموحده"، المعيار رقم  10المعيار رقم  ·
 10،11،12والتعديالت على المعايير "افصاح الحقوق فى الكيانات األخرى" 12المشتركه" ،المعيار رقم 

 من معايير التقارير الماليه الدوليه بأثر رجعى. 11و 10"ارشادات التحويل". يتطلب تطبيق المعايير 
القيمه العادله" يقدم اطار عمل منفرد لقياس القيمه من معايير التقارير الماليه الدوليه "قياس  13المعيار رقم  ·

مستقبليا  13ومتطلبات جديده لالفصاح عن قياس القيمه العادله. يتطلب أن يتم تطبيق المعيار رقم  العادله
الى تقديم معلومات  13ابتداءا من الفتره األولى التى يتم تطبيقه فيها.ال تحتاج متطلبات االفصاح للمعيار رقم 

 ه للفتره التى تسبق التطبيق المبدئى.مقارن
من معايير التقارير الماليه الدوليه " االفصاح عن مقاصة األصول الماليه  7التعديالت على المعيار رقم  ·

لمقاصة األصول الماليه وااللتزامات وااللتزامات الماليه" والتى تتطلب االفصاح عن األثر أو األثر المحتمل 
  الصله فى المركز المالى للكيان. تم تطبيق التعديالت على المعيار بأثر رجعى. الماليه والترتيبات ذات
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2013 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة المدققة غير الموجزة المرحلية المالية القوائم حول إيضاحات  
 

 (تابع)أساس اإلعداد  - 2
 (تابع)معايير التقارير المالية الدوليةب اإللتزام ) أ

 
 19من معايير المحاسبه الدوليه "منافع الموظفين". يتطلب أن يتم تطبيق المعيار  19التعديالت على المعيار  ·

المعدل من معايير المحاسبه الدوليه محل  19المعدل من معايير المحاسبه الدوليه بأثر رجعى. يحل المعيار 
يل تشتمل على صافى الفائده على صافى التزام تكلفة الفوائد والعائد المتوقع على أصول الخطه مع تكاليف تمو

أو أصل المنفعه المحدده. يتم تحديد تكلفة التمويل عن طريق تطبيق نفس معدل الخصم المستخدم لقياس التزام 
والعائد المنفعه المحدده على صافى التزام أو أصل المنفعه المحدده. الفرق بين العائد الفعلى من أصول الخطه 

ون تكلفة التمويل والمنعكس فى قائمة الدخل يتم عرضه فى الدخل الشامل االخر. ان أثر هذا المتضمن فى مك
التغيير هو زيادة أو انخفاض مصروف التقاعد بقيمة الفرق بين العائد الحالى المتوقع على أصول الخطه 

 والعائد الذى يتم احتسابه عن طريق استخدام معدل الخصم المناسب.
تبنى البنك أيضا بعض التعديالت على المعايير والتى لم يكن لها  2013يونيو  30هيه فى خالل الفتره المنت ·

 المرحليه الموجزه.تأثير هام على هذه القوائم الماليه 
والتى  2013يونيو  30، لم يكن هناك معايير غير مؤيده فعاله على الفتره التى تنتهى فى  2013يونيو  30فى  ·

 اليه المرحليه الموجزه.تؤثر على هذه القوائم الم

 

 عرض المعلومات  ) ب
 
 . قوائم المالية للبنكللالعرض  ، وهي أيضا عملةيُعمانالريال الهي  العملة التشغيلية للبنك  

 

 المقارنةالمعلومات ج)       
 

 . 34تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة معلومات مقارنة كما يقتضي المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الشرق  إتش إس بي سيدمج عمليات فروع بنك  2012 يونيو 3، فقد تم في 5كما ورد بصورة تفصيلية في اإليضاح 
الشرق األوسط  إتش إس بي سي، أصبح بنك الدمجالدولي. عقب هذا  ُعمانمع بنك  ُعماناألوسط المحدود في 

من  3للمعيار  فقاً عكسي و إستحواذهذا الدمج ك إحتسابمن أسهم البنك المدمج الجديد. يتم  ٪51المحدود يمتلك 
على حصة مسيطرة في بنك  إتش إس بي سيبنك  ستحواذج األعمال" نظراً إل"دم –معايير التقارير المالية الدولية 

الدولي على أنه  ُعمانالدولي. وعليه تتم معاملة بنك  ُعمانبنك أسهم جديدة بواسطة  إصداري من خالل الدول ُعمان
على  ُعمانالشرق األوسط المحدود في سلطنة  إتش إس بي سيابياً" بينما تتم معاملة بنك "الجهة المستحوذ عليها حس

 . أنه "الجهة المستحوذة حسابياً" وذلك لألغراض المحاسبية

 
  واإلفتراضاتالتقديرات  إستخدام (د)

المعلومات  إستخدامبلية. إن حول الظروف المستق إفتراضاتتقديرات و إستخدام إن إعداد المعلومات المالية يتطلب
وقد تختلف النتائج الفعلية في المستقبل عن وضع التقديرات يهما ينطوي عل هما عنصران وتطبيق األحكام و المتاحة 

 السياسات المحاسبية الهامة للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبيق أحكاماهم  . ترى اإلدارة أن عنها فصحالتقديرات الم
واألعمار  ،عليها خالل عملية الدمج ستحواذالتي تم اإلو منفصلبشكل  حددهالملتزامات واإلصول ييم األتتعلق بتقهي 

صول قيمة اال إنخفاضقيمة القروض والسلفيات وتقييم األدوات المالية و إنخفاضغير الملموسة وصول اإلنتاجية لال
 المالية المتاحة للبيع.    
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 2013 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة المدققة غير الموجزة المرحلية المالية القوائم حول إيضاحات

 (تابع)أساس اإلعداد  - 2
 التطورات المحاسبية المستقبلية    (هـ)

لم عدد من المعايير والتعديالت على المعايير التي  إصدار، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية ب2013 يونيو 30في 
األدوات المالية، يواصل مجلس  إحتسابالمالية المرحلية الموجزة. عالوة على مشاريع  قوائمعلى هذه ال يتم تطبيقها

عقود اإليجار  إحتسابباإليرادات و اإلعترافمعايير المحاسبة الدولية عمله في مشاريع متعلقة بأعمال التأمين و
المتطلبات  علىالمعايير المبينة أدناه، تغيرات هامة وواسعة النطاق  إلىباإلضافة  تمثل، من الممكن انوالتي 

 .  مستقبالً المحاسبية 

 المعايير والتفسيرات الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية

  2014المعايير التي سوف يتم تطبيقها في 

"تسوية  32،  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 2011في ديسمبر 
األصول و اإللتزامات المالية" و التي أوضحت جميع المتطلبات لتسوية االدوات المالية وعالجت جميع التناقضات 

"األدوات المالية: عرض".  32يار المحاسبة الدولي رقم في الممارسة الحالية عند تطبيق معايير التسوية بموجب مع
ويتطلب  ، ويسمح بالتطبيق بشكل مبكر، 2014يناير  1سارية على الفترات السنوية إعتبارا من التعديالت تصبح 

 تنفيذه بآثر رجعي.

 قوائمهذه ال اعتمادخ أثيرها في تارييقوم البنك حالياً بتقييم تأثير تلك اإليضاحات ولكنه ليس من الممكن تحديد ت 
 المالية المرحلية الموجزة. 

و  12و  10، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معايير التقارير المالية الدولية 2012وفي أكتوبر 
"كيانات االستثمار" والتي أدخلت استثناءا للمبدأ الذي ينص على توحيد كافة  27معيار المحاسبة الدولي رقم 

استثماراتها بشكل خاص  مركات التابعة . و تتطلب التعديالت من الشركة األم و التي تمثل كيانا إستثماريا، أن تقيالش
ن توحيد كافة الشركات التابعة بقوائمها المالية مو الخسارة بدال أتابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح ال ها في شركات

مع امكانية التطبيق المبكر . استنادا إلى  2014يناير  1زمة اعتبارا من المنفردة و الموحدة. تصبح التعديالت مل
 تقديرنا المبدئي ال نتوقع ان يكون لهذه التعديالت أثر هام على هذه القوائم المالية . 

  2015المعايير التي سوف يتم تطبيقها في 

من معايير التقارير المالية الدولية  9، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم 2009في نوفمبر 
، أصدر مجلس 2011"األدوات المالية"، والذي قدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. في أكتوبر 

ير التقارير المالية الدولية تتعلق بالمطلوبات المالية. من معاي 9المعيار رقم  إلىإضافات  معايير المحاسبة الدولية
 "األدوات المالية: اإلعتراف 39ولي رقم ستبدال للمعيار المحاسبي الدذه التغييرات المرحلة األولى لإلمعاً، تمثل ه

يتم تحسين حيث  من قِبل مجلس معايير المحاسبة الدولية المخطط له") 39والقياس"( المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .معيار االدوات المالية وليكون اقل تعقيدا

بشأن إرجاء تاريخ التفعيل، فقد أصبح هذا  2011في أعقاب قرار مجلس معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر 
مع السماح بالتطبيق المبكر. يتطلب األمر  2015يناير عام  1المعيار فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

يجب إعادة  الفترات السابقة اتبيان غير أنية الدولية بأثر رجعي من معايير التقارير المال 9يق المعيار رقم تطب
 .عرضها

 39ستبدال المعيار المحاسبي الدولي رقم مجلس معايير المحاسبة الدولية إل إن المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع
 .يةطغة الُمقاسة بالتكلفة المطفأة ومحاسبة التقيمة الموجودات المالي إنخفاضسوف تتناول 
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 (تابع)أساس اإلعداد  - 2
 التطورات المحاسبية المستقبلية (تابع)     (هـ)

 )معايير المحاسبة الدولية (تابعالمعايير والتفسيرات الصادرة من قبل مجلس 

من معايير  9المعيار رقم  متطلبات التصنيف والقياس في في مسعاه لتعديلقام مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 ليتناول عملية الممارسة وغيرها من القضايا التقارير المالية الدولية 

و  9المتعلقة بمحاسبة التحوط الى المعيار مقترحات ال مجلس معايير المحاسبة الدولي تناول  2012وفي ديسمبر 
التي توائم محاسبة التحوط بشكل لصيق بادارة المخاطر و أسس تناول أكثر استنادا على المبادئ لمحاسبة التحوط 

متطلبات التحوط المحاسبية إن وفقا لنموذج محاسبة التحوط .  39بينما تناول عدم االتساق و الضعف بالمعيار 
، غير ان هذه المتطلبات لم تتناول  2015يناير  1ة سوف تصبح نافذة على الفترات السنوية إعتبارا من المعدل

البنك حاليا يقوم محاسبة التحوط الشاملة، والتي مازالت موضع دراسة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي، و 
 تقييم أثر مسودة معيار التحوط المحاسبي.ب

من معايير التقارير المالية الدولية حول متطلبات تصنيف و قياس  9المتعلقة بالمعيار األخير رقم و نتيجة لعدم التأكد 
بشكل كلي كما في تاريخ اعتماد هذه  9البنك غير قادر على تحديد تاريخ تطبيق المعيار  فإناالنخفاض في القيمة 

 القوائم المالية .

 السياسات المحاسبية    -3

 من المستخدمة ذاتها هي الموجزة المرحلية المالية القوائم بهذه يتعلق فيما البنك قبل من المطبقة المحاسبية السياسات
 الدولي  المالية التقارير معيار تبني بإستثناء ،2012 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالية قوائمه إعداد في البنك قبل
 .العادلة القيمة قياس بشأن 13 رقم

 التقارير لمعايير اإلفصاح ومتطلبات 2013 يناير 1 من بداية تطبيقه تم قد 13 رقم الدولي  المالية التقارير معيار
 .للفترة المقارنة معلومات تقديم تلزم ال 13 رقم الدولية المالية

 العادلة القيمة قياسات جميعل  توجيهلل منفرد مصدريعتمد  ،الدولية المالية التقارير معايير من 13 رقم المعيار إن
 العادلة القيمة تعريف يوضح المعيار هذا كما ان. الدولية المالية التقارير معايير بموجب بها المسموح أو المطلوبة

 األصل بيع يتم  بموجبه الذي السعر انه على يعرف والذي المعاملة، من الخروج لغرض به السعرالمعمول أنه على
 و الحالية، السوقية الشروط وبموجب القياس تاريخ في المعاملة، اطراف بين اإللتزام تحويل أو إعتيادية معاملة في

 .العادلة القيمة قياس إفصاحات تحسين
 جديدة إفصاحات ضمن قد البنك، أن غير ، اإللتزامات و لألصول البنك قياسات على مادياً  تأثيراً  تحمل ال التغيرات

 .13 رقم الدولية المالية التقارير معايير متطلبات بموجب الموجزة المرحلية المالية القوائم هذه في

 المنتجات والخدمات         - 4

. ويتم تنظيم المنتجات خدمات المالية ذات الصلة لعمالئهيقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية وال
 :لتجارية العالميةاألعمال ا وفقا للعميل أووالخدمات المقدمة لعمالء البنك 

مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتلبية الخدمات  الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات تقدم -
حتياجات إدارة الثروات للعمالء األفراد. وعادة تشتمل المنتجات إالمصرفية الشخصية، وتمويل المستهلك و

والقروض الشخصية وبطاقات  اريةالمصرفية الشخصية على الحسابات الجارية وحسابات التوفير والرهون العق
التأمين تشتمل على التي خدمات إدارة الثروات ووكذلك  وخدمات الدفع المحلية والدولية. والخصم  اإلئتمان

 المنتجات اإلستثمارية وخدمات التخطيط المالية.و
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  2013 يونيو 30 في أشهر المنتهية الستةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات
 

 )تابع( المنتجات والخدمات         - 4

 يات الدفع وعمل الذمم المدينة، مويلتتشتمل عروضها على تقديم خدمات ف ،يةالخدمات المصرفية التجارأما عن  -
 أسعار  و التأمينو ،والبطاقات التجارية ،المال رأسوأسواق  ،والخزانة ،التجاري الدولي والتمويل ،وإدارة النقد

 صرف النقد األجنبي و مشتقاته، وخدمات الصيرفة اإللكترونية وإنجاز المعامالت عبر اإلنترنت.

خصيصاً للحكومة والعمالء من الشركات والمؤسسات.  صممت حلوال الخدمات المصرفية العالمية واألسواق مثلت -
تقديم  والتي تشتمل على ،واسعة من اإلمكانيات المصرفية العميل مجموعةخدمة تقدم األقسام التي ترتكز على 

التي تقدم خدمات في مجال واألسواق  باإلضافة إلى أعمال خدمات في مجال التمويل، اإلستشارات والمعامالت؛
 الرئيسية. اإلستثماريةواألنشطة  واألوراق المالية والصرف األجنبي وأسواق المال اإلئتمان

 دمج األعمال  -5

الدولي  ُعمانمع بنك  ُعمانالشرق األوسط المحدود فروع  إتش إس بي سي، تم دمج عمليات بنك 2012 يونيو 3في 
من خالل اصدار أسهم جديدة في  مجذا الدش.م.ع.ع. نتيجة له ُعمان إتش إس بي سيسم بنك إليصبح الكيان الجديد ب

ل مقاب% في الكيان المدمج الجديد وذلك 51نسبة  بنك عمان الدولي. حاز بنك اتش اس بي سي للشرق األوسط على
من  3عكسي بموجب المعيار رقم  إستحواذعملية الدمج على أنها  إحتسابيتم  .مليون لایر ُعماني 151.92مبلغ 

 فقاً . ولدوليا ُعمانعلى حصة مسيطرة في بنك  إتش إس بي سي ستحواذمعايير التقارير المالية الدولية نظراً إل
إتش بنك  فروع الدولي على أنه "الجهة المستحوذ عليها " في حين يتم التعامل مع ُعمانلذلك، يتم التعامل مع بنك 

 . محاسبيةالعلى أنه "الجهة المستحوذة " ، وذلك لألغراض  ُعمان إس بي سي الشرق األوسط المحدود

 :  2012يونيو  3 تاريخ بكما  تحديدهاالمقررة التي تم اإللتزامات و المستحوذةالقيمة العادلة لألصول 

  القيمة الدفترية القيمة العادلة  
 اإلستحواذقبل  المدرجة عند اإلستحواذ  
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

 344 108 344 108 ةك المركزيونقد وأرصدة لدى البن
 948 1 948 1 المشتقات

 190 174 190 174 نوكلبمستحق من ا
 940 702 370 685 *وسلف للعمالء قروضصافي 

 977 173 977 173 إستثمارات مالية
 723 120 609 120 * أصول أخرى

 120 1 120 1 ستحقةواإليرادات الم اً مدفوعات مقدم
 038 37 405 31 ممتلكات وآالت ومعدات

 - 306 12 ودائع أساسية –أصول غير ملموسة 
 - 691 3 عالقات العميل –أصول غير ملموسة 

 950 868 3 أصول ضريبة مؤجلة
 )(281 21 (281 21) نوكلبمستحق ل

 )(555 015 1 )(455 014 1 ودائع من العمالء
 )(519 4 )(519 4 البنوك األخرى إلىنتقال بنود في سياق اإل

 (242) )(342 2 المشتقات
 )(079 116 )(079 116 إلتزامات أخرى

 (563) (563) إلتزامات ضريبية متداولة 
 (428 4) )(428 4 مستحقات وإيرادات مؤجلة 

  161 153 مجموع صافي األصول المحددة
  923 151  المقابل المحولمجموع 

  (238 1)  الشهرة السلبية الناتجة عن اإلستحواذ
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 2013 يونيو 30 في أشهر المنتهية الستةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات

 (تابع) دمج األعمال  -5

تتمثل في  ،اإلستحواذ أفضل تقديراتنا بتاريخ على بناءاً نسبة الى الذمم المدينة المستحوذ عليها، و بال*
 :كما يليهي وتحصيلها  متوقعالغير  يةالتعاقدية للتدفقات النقد االستحقاقات

 جملة التدفقات   
 النقدية التعاقدية

 مانيألف لایر عُ 

التدفقات النقدية غير 
 المتوقع تحصيلها

 مانيألف لایر عُ 
  965 60 335 746 القروض و السلفيات

 114 723 120 أصول أخرى
 
 إيرادات الفوائد   - 6
 

 في أشهر المنتهية ستةال% لفترة   2.64 قدرهمعدل سنوي شامل  ،بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحققة للفوائد
 ) 2012 يونيو 30% في  2.29مقابل ( 2013 يونيو 30

 
 مصروفات الفوائد   - 7

 

 %  0.44مقابل  (%  0.56بلغت التكلفة السنوية الشاملة لألموال  2013 يونيو 30 في أشهر المنتهية ستةاللفترة 
 ) 2012 يونيو 30في 

 

 التشغيل األخرى إيرادات    - 8
 الستة أشهر أشهر الستة 
 المنتهية 

 2013 يونيو 30
 المنتهية

 2012يونيو  30
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
   

 - 30 من بيع القروض المشتركة ربح
 238 1 - )5الشهرة السالبة (إيضاح 

    174 21 اإليرادات االخرى
  51 1 412 
 

  صافي مخصصات تدني قيمة القروض و مخاطر االئتمان األخرى بعد خصم المبالغ المستردة :    - 9
 

 الستة أشهر أشهر الستة 
 المنتهية 

 2013 يونيو 30
 المنتهية

 2012يونيو  30
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
   

 )872(  - )13(إيضاح  -مخصصات عامة مكونة خالل الفترة 
 (580 2) (668 2) )13(إيضاح  -محددة مكونة خالل الفترة مخصصات 

 422  258 4 )13(إيضاح  -مخصصات مفرج عنها / معادة 
 661 1 115  تسويات نتيجة إطفاء قيم عادلة 

 132  416 )13(إيضاح  -فوائد محجوزة مفرج عنها 
 355  080 1  قروض مشطوبة مستردة 

 -  (47) الدخل ديون رديئة مشطوبة مباشرة بقائمة
  3 154 )882( 
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 خرىاألتشغيل المصروفات    - 10
 الستة أشهر أشهر الستة 
 المنتهية 

 2013 يونيو 30
 المنتهية

 2012يونيو  30
 لایر ُعمانيألف  ألف لایر ُعماني 
   

 (297 6) (761 9) تعويضات ومنافع الموظفين
 (298 6) (190 13) *مصروفات عمومية وإدارية

    (328) (327 1) إستهالك للممتلكات، آالت والمعدات
  (24 278) (12 923) 

 
والتى " مندوسجائزة " وهى تمثل مصاريف سحب مليون لایر عماني 0.5 مبلغ واإلدارية تتضمن المصاريف العمومية *

 مليون لایر عمانى. 0.6بمبلغ  2013كان يتم المحاسبه عنها سابقا ضمن مصاريف الفوائد حتى مارس 
 

 أصول غير ملموسة طفاء و تدني قيمةإ   -11
 ة أشهرستال أشهر الستة 
 المنتهية 

 2013 يونيو 30
 المنتهية

  2012 يونيو 30
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

ة لدمج األعمال ويتم تيجنيكون إطفاء األصول غير الملموسة 
 :كما يلي إحتسابها

  

 (146) (880) اإليداعات األساسيةرسوم 
 (44) (263) يلالعمعالقات 

  (1 143) (190) 
 

 للسهم الواحد العائد األساسي   - 12
 

على المتوسط المرجح لعدد  مساهمين،ال إلىلسهم من خالل تقسيم الربح المنسوب ل العائد األساسي إحتسابيتم 
 األسهم القائمة كالتالي:

 أشهر الستة 
 المنتهية

 أشهر الستة
 المنتهية

 المنتهية السنه

 2012 ديسمبر 31 2012 يونيو 30 2013 يونيو 30 
 065 571 1 101 137 1 313 000 2 )باأللف(المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 

 796 5 243 7 279 9 (ألف لایر الُعماني)صافي ربح الفترة 
(بالريال  اً سنوي –صافي الربح األساسي للسهم الواحد 

 الُعماني)
0.009 0.013 0.004 
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 2013 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا احاتإيض
  

 العمالءإلى  قروض وسلفيات   - 13
نه ال يحق للجهة المستحوذة اإلعتراف فإ دمج األعمال، الدولية حول التقارير الماليةمن معايير  3لمعيار رقم وفقا ل 

. ويوضح الجدول اإلعتراف األولي بالقروض المستحوذة نتيجة لدمج األعمال بمخصص إنخفاض قيمة القروض عند
 وفقاً لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية:اآلتي تحليل القروض والسلفيات إلى العمالء 

 
 2012ديسمبر 31 2012 يونيو 30 2013 يونيو 30 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
    

 702 90 035 97 564 89 السحب على المكشوف
 998 101 1 175 102 1 085 987 قروض

 063 30 263 29 315 33 أوراق تجارية مخصومة / مشتراة
 763 222 1 473 228 1 964 109 1 إجمالي القروض والسلفيات

 )625 14( (869 4) (534 12)  محددة -مخصصات إنخفاض قيمة القروض
 )(289 6 (509 6) (165 5)  عامة -مخصصات إنخفاض قيمة القروض

 (406 7) (516 2) (402 8) فوائد محتفظ بها 
 443 194 1 579 214 1 863 083 1 صافي القروض والسلفيات 

             
مخصص إنخفاض قيمة القروض عن القروض  أدناه مركزي الُعماني يتضمن الجدول إمتثاالً لقوانين البنك ال

 :المستحوذة في األعمال المدمجة
 2012ديسمبر 31 2012 يونيو 30 2013 يونيو 30 
 ألف لایر ُعماني لایر ُعمانيألف  ألف لایر ُعماني 
    

 702 90 035 97 564 89 مسحوبات على المكشوف
 645 172 1 673 192 1 732 057 1 قروض

 063 30 263 29 315 33 أوراق تجارية مخصومة / مشتراة
 410 293 1 971 318 1 611 180 1 إجمالي القروض والسلفيات

 (602 37) )271 38( (511 35) محددة –مخصصات إنخفاض قيمة القروض 
 (280 16) )(503 16 (156 15) عامة –مخصصات إنخفاض قيمة القروض 

 (085 45) 618 49)( (081 46) فوائد محتفظ بها 
 443 194 1 579 214 1 863 083 1 صافي القروض والسلفيات  

 
  فوائد قروض و سلفيات العمالء :  شرائح معدالت فيما يلي            

 2012ديسمبر 31 2012 يونيو 30 2013 يونيو 30 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
    
0 – 5 % 570 568 675 645 669 783 
5 – 7 % 265 394 220 309 233 229 
7 – 10 % 280 410 355 003 318 937 

10 – 13 % 47 152 52 869 54 844 
 617 16 145 15 087 17 %  13أكثر من 

  1 180 611 1 318 971 1 293 410 
 
 



  مان ش.م.ع.عبنك إتش إس بي سي عُ 
 

19 
 

 2013 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا احاتإيض
 

 إلى العمالء (تابع) قروض وسلفيات   - 13
 كما يلي:  955ب م لتعميم البنك المركزي رقم  فقاً و إلى العمالء القروض والسلفيات لصافيستحقاق اإل تحليل

 
 2012ديسمبر 31 2012 يونيو 30 2013 يونيو 30 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
    
 119 342 347 400 819 263 أشهر   6 – 0
 472 27 654 85 641 79 شهرا  12 – 6
 880 170 742 110 892 87 سنوات  3 – 1
 316 200 733 134 170 222 سنوات  5 – 3

 656 453 103 483 341 430 سنوات  5أكثر من 
  1 083 863 1 214 579 1 194 443 

 القروض والسلفيات  تركيز 
 :حسب القطاع اإلقتصادي العمالءقروض وسلفيات  تحليل فيما يلي 

 

 2012ديسمبر   31 2012يونيو  30 2013 يونيو 30 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ُعمانيألف لایر  

    
 421,211 849 435 570 420 قروض شخصية وإستهالكية

      : لشركاتاو تجاريةال
 312 178 974 129 765 142  تجارة الواردات

 317 69 750 42 542 62 نشاءاتاال
 219 187 008 160 791 232 التصنيع
 060 35 205 31 236 22 والتجزئة جملةالتجارة 

 737 7 868 9 172 6  صادراتتجارة ال
 384 132 778 133 234 85 تصاالتإو و نقلكهرباء وغاز ومياه 

 293 161 401 136 281 128 خدمات
 065 54 2211 31 124 31  تحجيرعدين وت

 422 40 074 60 696 42 أخرى 
 753 841 835 279 865 809 
    
 390 6 843 47 200 6 مالية اللمؤسسات ا
    
 410 293 1 971 318 1 611 180 1 مجموع القروض والسلفيات  
    

 )602 37( (271 38) (511 35)  قروض قيمة لتدني محددة مخصصات
 )280 16( (503 16) (156 15) قيمة قروض  عامة لتدنيمخصصات 

 )085 45( (618 49) (081 46)  محجوزةفوائد 
 443 194 1 579 214 1 863 083 1 والسلفياتصافي القروض 

    
 445 92 789 101 245 90 قروض متعثرة

          
  ) %86.3 - 2012 يونيو 30 (%  90.4 محدد النخفاض قيمة القروض والفوائد الحجوزه نسبةالمخصص اليمثل 

 من إجمالي القروض و السلفيات المتعثرة .
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  2013 يونيو 30المنتهية  أشهر الستةغير المدققة لفترة  الموجزةإيضاحات للقوائم المالية المرحلية 
 

 إلى العمالء (تابع) قروض وسلفيات   - 13
  و الفوائد المحجوزة :     القروضقيمة  تدني مخصص

:  2013يونيو  30المنتهية في اشهر  ةالستحركة مخصص تدني قيمة القروض لفترة تحليال ليبين الجدول التالي               
 مجموع المخصصات مخصص عام محددمخصص  
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

 882 53 280 16 602 37 2013يناير  1رصيد في 
 (23) - (23) أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي

 668 2 - 668 2 )9(إيضاح  خالل الفترة المكون
    خالل الفترة:المفرج عنه 

 (258 4) (124 1) (134 3) )9(إيضاح  بسبب المسترد / المعاد اثباته  -    
 (602 1) - (602 1) المشطوب خالل الفترة 

 667 50 156 15 511 35 2013 يونيو 30رصيد في   
        

   في الجدول 2012 يونيو 30أشهر المنتهية ستة القيمة القرض لفترة  نخفاضيتم تحليل حركة المخصص إل           
 :التالي           

 مجموع المخصصات مخصص عام محددمخصص  
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

 089 9 644 5 445 3 2012يناير  1الرصيد كما في 
 397 43 995 9 402 33 تحويالت نتيجة االندماج

 )2( - )2( أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي
 452 3 872 580 2 )9(إيضاح  خالل الفترة كونالم

    المفرج عنه خالل الفترة :
 )422( )8( )414( )9(إيضاح  بسبب المسترد / المعاد اثباته -    

 )740( - )740( المشطوب خالل الفترة
 774 54 503 16 271 38 2012 يونيو 30الرصيد كما في   
 

 : خالل الفترة المحجوزةحركة الفوائد لتحليل  فيما يلي
  2012 يونيو 30 2013 يونيو 30 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

 586 1 085 45 الفترة أولرصيد 
 102 47 - نتيجة لدمج األعمالتحويالت 

 - (2) أثر تحويل العمالت على الرصيد االفتتاحى
 239 2 443 5 المحتجز خالل الفترة

 )132( )416( )9(إيضاح  اإلئتمان -الشامل ضمن القروض المتدنية في قائمة الدخل فرج عنهالم
    (177 1)  (029 4)  المشطوب خالل الفترة
 618 49 081 46 الرصيد في نهاية الفترة

 
 

.5القيمة العادلة التقديرية للقروض و السلفيات ال تختلف ماديا عن قيمتها الدفترية فيما عدا ما جرى بيانه بااليضاح 
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  2013 يونيو 30في  المنتهية أشهرستة الغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات
 

 إستثمارات مالية   - 14
 اإلستثمارات المالية:تفاصيل فيما يلي  
القيمة  

 30العادلة 
 2013 يونيو

 القيمة العادلة 
 يونيو 30

2012  

القيمة العادلة 
ديسمبر  31

2012  

 القيمة الدفترية
 يونيو 30 
 2013 

 القيمة الدفترية
 يونيو 30 
 2012 

 القيمة الدفترية
 ديسمبر 31 
 2012 

 التكلفة
 يونيو 30

2013 

 التكلفة
 يونيو 30

2012 

 التكلفة
 ديسمبر  31

2012 

لایر ُعماني  
 بــــــــاآلالف

لایر ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لایر ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لایر ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لایر ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لایر ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لایر ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لایر ُعماني 
 بــــــــاآلالف

ُعماني لایر 
 بــــــــاآلالف

بس���وق  – األوراق المالي���ة المتداول���ة
 مسقط

                 

 911 1 911 1 911 1 092 2 934 1 319 2 092 2 934 1 319 2 المالية
 340  340 340 377  378 377 377  378 377 التأمين

 361 361 361 405 381 389 405 381 389 الخدمات
 54  54 54 44  54 42 44  54 42 الصناعة

 670 47  073 41 190 50 998 47  747 41 440 51 998 47 747 41 440 51 سندات حكومية 
 220  220 - 220  220 - 220  220 - سندات أخرى 

  54 567 44 714 51 136 54 567 44 714 51 136 52 856 43 959 50 556 
–المتداول��ة جنبي��ةاأل األوراق المالي��ة

 القطاع حسب
          

 675 3 843 3 610 2 675 3 909 3 610 2 675 3 909 3 610 2 حكومية  أوراق مالية
 417 2 417 2 407 2 111 3 583 2 772 3 111 3 583 2 772 3 أسهم أجنبية

 6 382 6 492 6 786 6 382 6 492 6 786 5 017 6 260 6 092 
          أخرى غير مدرجة و إستثمارات

 000 610 990 519 000 950 000 610 990 519 002 950      إيداعشهادات 
 010 1 010 1 010 1 010 1 010 1 010 1     مدرجة أسهم ُعمانية غير

 696 11 681 11 717 11 740 11 662 11 366 13      صناديق اإلستثماروحدات 
        964 378 532 662 622 750 962 727 532 681 622 706 

 
 354 679 900 582 600 020 1 672 680 868 583 327 025 1    المجموع
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  2013 يونيو 30 في المنتهية أشهرستة الغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات 
 

 إستثمارات مالية (تابع)    - 14
 

 تفاصيل تصنيف اإلستثمارات موضحة أدناه: 
 يونيو 30 

2013 
 يونيو 30

2012 
 ديسمبر  31

2012 
 ألف لایر ُعماني 

 
 ألف لایر ُعماني

 
 ألف لایر ُعماني

 
 672 680 868 583 327 025 1 المتاحة للبيع 

 1 025 327 583 868 680 672 

 
 تفاصيل اإلستثمارات المتاحة للبيع موضحة أدناه:

 يونيو 30 
2013 

 يونيو 30
2012 

 ديسمبر 31
2012 

 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
    تكلفة: 
 675 3 843 3 610 2 حكومية أجنبية أوراق مالية –مدرجة 
 973 52 376 46 263 55  أخرىوأسهم و أوراق مالية  –مدرجة 

 706 622 681 532 727 962 إستثمارات غير مدرجة 
 1 020 600 582 900 679 354 

    أرباح إعادة التقييم
 318 1 968 727 4 أخرىوو أوراق مالية  أسهم –مدرجة 

  1 025 327 583 868 680 672 
 

 أصول أخرى - 15
 يونيو 30 

2013 
 يونيو 30

 2012 
 ديسمبر 31

2012 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
    

 108 2 143 3 970 دراج القيمة الحالية اإليجابيةإ –المشتقات 
 960 634 1 510 1 ت المستحقةواإليرادا مدفوعات مقدماً 

 515 4 204 5 016 4 أصل ضريبة مؤجلة
 646 136 863 196 076 42 أوراق قبول 

 348 44 571 4 338 6 أخرى
  54 910 211 415 188 577 
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  2013 يونيو 30 في المنتهية الستة أشهرغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات
 

 أصول غير ملموسة - 16
 يونيو 30 

2013 
 يونيو 30

 2012 
 ديسمبر 31

2012 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
    

 691 3 691 3 691 3 عالقات العميل
 306 12 306 12 306 12  أساسيهودائع 

  15 997 15 997 15 997 
 (333 1) (190) (476 2) : اإلطفاءناقصا 

 13 521 15 807 14 664 
 

 ممتلكات آالت ومعدات   - 17
 

 منها مبلغ) 2012 يونيومليون لایر في  31.4( مليون لایر ُعماني 3.1مبلغ ب ممتلكات واالت ومعدات تم خالل الفترة إضافة
 مليون لایر عماني لشراء األصول تحت التأجير التمويلي. 1.4

 
 ودائع - 18
 2012ديسمبر  31 2012 يونيو 30 2013 يونيو 30 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

       يمكن تحليل الودائع كما يلي: 
 671 052 1 027 933 948 364 1 وتحت الطلب حسابات جارية
 009 428 338 444 463 427 حسابات توفير

 667 363 568 419 195 348 ودائع ألجل
 220 7 419 9 309 6 أخرى

 2 146 915 1 806 352 1 851 567 
 
 كما يلي: 955ب م لتعميم البنك المركزي رقم  فقاً و العمالء ئعاودات إستحقاق حليلت
 

 2012ديسمبر  31 2012 يونيو 30 2013 يونيو 30 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
        
 878 772 831 774 464 019 1 شهرا 6 – 0
 296 308 214 251 191 360 شهرا 12 – 6
 183 165 639 244 618 136 سنوات 3 – 1
 994 156 746 135 570 132 سنوات 5 – 3

 216 448 922 399 072 498 سنوات 5فوق 
 2 146 915 1 806 352 1 851 567 
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  2013 يونيو 30في  المنتهية الستة أشهرغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات
 

 (تابع) ودائع - 18
 معدل الفائدة للودائع كما يلي: شرائح 

 2012ديسمبر  31 2012 يونيو 30 2013 يونيو 30 
 ألف لایر ُعماني ُعمانيألف لایر  ألف لایر ُعماني 
        
0 – 2  % 2 035 234 1 683 614 1 729 891 
2 – 4   % 107 304 117 898 116 948 
4 – 6  % 566 1 139 694 
6 – 8  % 349 92 133 
8 – 10  % 3 433 2 457 3 353 

 548 152 1 29 % 10أكثر من 
 2 146 915 1 806 352 1 851 567 

        
 إلتزامات أخرى  - 19
 2012ديسمبر  31 2012يونيو 30 2013 يونيو 30 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
        

 221 3 779 3 098 2 دراج القيمة الحالية السلبيةإ –مشتقات 
 721 555 948 إلتزام ضريبي مؤجل

 078 1 523 1 764 إلتزام منافع التقاعد
 646 136 863 196 076 42 أوراق قبول

 414 2 774 3 556 3 إلتزام الضريبة
 920 2 912 12 869 1 المستحقات واإليرادات المؤجلة

 - - 202 1 إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي
 942 73 516 6 484 19 أخرى

 71 997 225 922 220 942 
 
 

   التزامات طارئة ، ارتباطات و مشتقات  - 20
 2012ديسمبر  31 2012 يونيو 30 2013 يونيو 30 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
        

 533 131 226 483 422 108 مبيعات  –للعمالت األجنبية  المعجلةالعقود 
 100 133 515 489 150 110 مشتريات  –للعمالت األجنبية  المعجلةالعقود 

 479 136 750 134 816 116 مبادلة العملة
 594 3 500 2 - الخيارات

 965 21 821 27 261 20 مبادلة معدل الفائدة
بدون  إلتزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء

 قيد
 

703 832 
 

535 661 
 

667 840 
 إلتزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء

 717 19 984 67 409 28 بدون قيد
 1 087 890 1 741 457 1 114 228 
 

القانوني للبنك ترى  المستشاررأي  إلىإستناداً وقائمة ضد البنك، القانونية الدعاوي بعض ال، كان هنالك 2013 يونيو 30كما في 
 عنها.ناتجة  تكوين أي مخصصات إضافية  اضروري رعتبيولذلك ال  دعاوىام من هذه الال يتوقع وجود إلتز هإدارة البنك أن
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  2013 يونيو 30 في المنتهية الستة أشهرغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات
                                

 المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة اإللتزاماتأسس تقييم األصول و - 21
     التقييم اتتقني  
   

 سعر السوق
 المدرج

 
باستخدام 
 مراقبةمدخالت 

باستخدام 
 كثيرة مدخالت

 غير مراقبة 

 
 

 المجموع
  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني  
     2013 يونيو 30 في 

     القياس المتكرر للقيمه العادله
     األصول

 970 - 970  المشتقات 
    - : المالية اإلستثمارات
 327 025 1 010 1 875 014 1 442 9 المتاحة للبيع

     
     اإللتزامات 

 098 2 - 098 2 - المشتقات
     

     2012 يونيو30كما 
     األصول

 143 3 - 143 3 - المشتقات 
     : اإلستثمارات المالية

 868 583 010 1 528 577 330 5 المتاحة للبيع
     

     اإللتزامات 
 779 3 - 779 3 - المشتقات

 

من مستويات القيمة العادلة تقارب القيمة العادلة، و لم يطرأ أي تغيير على القيمة  3القيمة الدفترية لألصول المقاسة بالمستوى 
 من معايير التقارير المالية الدولية) .  13العادلة لتلك األصول خالل الفترة ( المعيار 

الموضحين بأحدث قوائم مالية مدققة   3و  2لم يطرأ أي تغيير على أساس تقييم االصول و االلتزامات المالية ذات المستوى 
للبنك. 
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 2013 يونيو 30في أشهر المنتهية  الستةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 
 واإللتزامات لألصول اإلستحقاقات التعاقدية عدم تطابق - 22
 كما يلي: 955وفقاً لتعميم البنك المركزي رقم ب م  واإللتزامات ألصولا تطابقيمكن تحليل عدم             

 2012ديسمبر  31 2012 يونيو 30 2013 يونيو 30 
 األصول اإلستحقاقات

 
اإللتزامات 

 وحقوق الملكية
 األصول عدم التطابق

 
اإللتزامات 

 وحقوق الملكية
 األصول عدم التطابق

 
اإللتزامات 

 وحقوق الملكية
 عدم التطابق

 
لایر ُعماني  

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
 لایر ُعماني

 باآلالف
 554 369 295 046 1 849 415 1 155 367 249 039 1 404 406 1 264 449 190 172 1 454 621 1 شهرا 6 – 0
 )275 262( 287 308 012 46 (554 158) 214 251 660 92 (555 269) 003 370 448 100 شهرا 12 – 6
 120 52 177 165 297 217 (250 112) 640 244 390 132 (619 12) 619 136 000 124 سنوات  3 – 1
 117 57 994 156 111 214 309 42 767 135 076 178 592 123 570 132 162 256 سنوات 5 – 3

 )516 216( 063 736 547 519 (660 138) 340 695 680 556 (682 290) 575 791 893 500 سنوات 5أكثر من 
  2 602 957 2 602 957 - 2 366 210 2 366 210 - 2 412 816 2 412 816 - 

 
 التعرض لمخاطر اإلئتمان -23

 قروض وسلفيات 
 ماني)(طبقاً للبنك المركزي العُ 

 اإلستثمارات المالية مستحقات من البنوك

 يونيو 30 
2013 

 يونيو 30
2012 

 ديسمبر  31
2012 

 يونيو 30
2013 

 يونيو 30
2012 

ديسمبر  31
2012 

 يونيو 30
2013 

 يونيو 30
2012 

ديسمبر  31
2012 

لایر ُعماني  
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

 - -  - -  92,445 789 101 245 90 متعثرة – إنخفاض القيمة بشكل فردي
مخصص اإلنخفاض في قيمة القروض 

 محددة وفوائد محتجزة –
 

(81 592) 
 

87 889)( 
 

(82 687) 
  

- 
 
- 

  
- 

 
- 

 - -  - -  758 9 900 13 653 8 متعثرة – القيمة الدفترية
 - -  - -  471 21 092 40 481 23 تخفيض قيمتهاولم يتم   ةمستحق

 672 680 868 583 327 025 1 858 183 677 178 307 228 494 179 1 090 177 1 885 066 1 منخفضة القيمة ليستومستحقة  غير 
 - -  - - - (280 16) )(503 16 (156 15) إحتياطيات إنخفاض قيمة القروض

 672 680  868 583 327 025 1 858 183 677 178 307 228 443 194 1 579 214 1 863 083 1 إجمالي القيمة الدفترية 
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  2013 يونيو 30 في المنتهية الستة أشهرغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات
 

   رأس المال - 24
 بيسة مدفوعة القيمة بالكامل 100ا هنم لك سهماً قيمـة 2,000,312,790البنك مقسم إلى  لام رأس

المال المرخص به  رأس).مقابل 2012 يونيو 30في بيسة  100يمة كل منها ق سهم 2,000,312,790(مقابل  
 100ليون سهم قيمة كل سهم م7,500  – 2012يونيو  30( بيسة. 100مليون سهم قيمه كل سهم  7,500البالغ 
 بيسة)

بنك  لصالح 1,020,159,523أسهم عادية بإجمالي   2012يونيو  3في  تم إصداركور أعاله ذمن رأس المال الم
 )5ندماج مع بنك ُعمان الدولي ( إيضاح كجزء من اإل ُعمانالشرق األوسط المحدود فرع   إتش إس بي سي

 
 مساهمين رئيسيين

  تتمثل فيعدد األسهم التي يمتلكونها بأسمائهم، و بنك% أو أكثر من أسهم ال10ملكون الذين ي بنكجميع مساهمي ال
 : يليما 
 2012ديسمبر  31   2012 يونيو 30 2013 يونيو 30   
 عدد األسهم عدد األسهم عدد األسهم 
    

 بنك إتش إس بي سي 
 الشرق األوسط المحدود

1 020 159 523 1 020 159 523 1 020 159 523 

    
 ات إحتياطي - 25

 
 قانونيإحتياطي  ( أ ) 

، لحساب % من أرباح السنة10تم تحويل ي وتعديالتة،،1974ي لعام ُعمانلقانون الشركات التجارية ال فقاً و
إن هذا  ال البنك على األقل.م رأسما يعادل ثلث قيمة  اإلحتياطيالقانوني سنوياً حتى يبلغ رصيد  اإلحتياطي
 غير قابل للتوزيع. اإلحتياطي

 نظامي  إحتياطي (ب)

عن السلطة المنظمة لألنشطة البنكية في الهند، التي يعمل فيها  2000 سبتمبر 30للوائح الصادرة بتاريخ  فقاً و
نظامي غير قابل للتوزيع إال  إحتياطي% من أرباحها لحساب 25بعض فروع البنك، يتعين على الفروع تخصيص 
، يتعين على 1989مارس  27بتاريخ للوائح سابقة صادرة  فقاً بموجب موافقة مسبقة من السلطة المنظمة. وو

وبالتالي تم تحويل مبلغ  .2000نظامي حتى عام  إحتياطي% من أرباحها لحساب 20الفروع في الهند تخصيص 
  285(000 2013يونيو  30لایر عماني من االرباح الي االحتياطى النظامي خالل السنة المنتهة في  000 403
 )2012يونيو  30ر.ع خالل 

 اندماج إحتياطي (ج)
 

 فروعنشأ إحتياطي إندماج نتيجة تطبيق مبادى المحاسبة عن اإلستحواذ العكسي لدمج أعمال  2012كما في يونيو 
ش.م.ع.ع. وطبقاً لمعايير التقارير المالية الدولي  ُعمانوبنك  ُعماناألوسط المحدود إتش إس بي سي الشرق بنك 

 .5كإستحواذ عكسي كم هو مبين بإيضاح  يامحاسباعتبار اإلستحواذ  الدولية، تم 
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  2013 يونيو 30 في المنتهية الستة أشهرغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات
 

 (تابع)ات إحتياطي - 25
 

 القيمة العادلة متاحة للبيع إحتياطي )د( 

 تغيرات القيمة العادلة ألصول مالية متاحة للبيع. القيمة العادلة متاحة للبيع يمثل إحتياطي
 

  البنك% من أسهم 10وحاملي أسهم األطراف ذات العالقة  - 26
 

ن العائلة إذا كانت يتضمويتم عائالت. شركات، أفراد، أو بنك، أسهم الحاملي هم أو أكثر من أس % 10يتضمن 
العائلة لألفراد هم الذين من المتوقع أن  أعضاء. بنك% أو أكثر من أسهم ال10 ها يبلغمجموعالعائلة  أعضاءأسهم 

 .بنكال مع هتعاملالتأثير، أو يتأثروا بالشخص في يكون لهم 
والوحدات ذات  إتش إس بي سي.موظفي اإلدارة الرئيسيين ووحدات مجموعة االطراف ذات العالقة كذلك يتضمن 

 الصلة.
منفصل عندما تكون القروض والتسهيالت المتعلقة بعضو مجلس اإلدارة و/أو مساهم يتم تقديم التفاصيل بشكل 

ألطراف ذات عالقة.  % من إجمالي القروض والتسهيالت5رئيسي والجهات ذات العالقة التابعة له/لها أكثر من 
 ة.ويمثل العمود "أخرى" معامالت مع جهات تتعلق بأكثر من عضو مجلس إدار

 % أو أكثر من أسهم البنك10ملكون المعامالت مع األطراف ذات العالقة أولئك الذين ييتم توضيح تحليل 
 خالل الفترة كما يلي:("مساهمين رئيسيين") او أفراد عائالتهم 

 
وحدات مجموعة  

 إتش إس بي سي
ذات الصلة 

والمساهمين 
 الرئيسيين

أعضاء مجلس 
 إدارة 

موظفي اإلدارة 
 الرئيسيين

 المجموع أخرى 

 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
      2013 يونيو 30

 215 19 878 18 330 7 - قروض وسلفيات
، ودائع وحسابات حسابات جارية

 أخرى
- 83 - 34 111 34 194 

 988 7 988 7 - - - خطابات اإلئتمان والضمان
 688 46 - - - 688 46 مستحق من البنوك

 704 35 - - - 704 35 مستحق إلى البنوك      
      2013 يونيو 30للفترة المنتهية 

 157 - - - 157 صافي إيرادات الرسوم
 (705 6) (122) (923) (3) (657 5) تشغيل اخرى مصروفات

 80 80 - - - شراء الممتلكات والمعدات
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 2013 يونيو 30 في أشهر المنتهية الستةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
  

 (تابع)  البنكمن أسهم   % 10األطراف ذات العالقة وحاملي أسهم تحليل معامالت  - 26
 
وحدات  

مجموعة إتش 
 إس بي سي
 ذات الصلة

والمساهمين 
  الرئيسيين

أعضاء 
 مجلس إدارة 

موظفي 
اإلدارة 

 الرئيسيين

 المجموع أخرى 

ألف لایر  2012 يونيو 30
 ُعماني

ألف لایر 
 ُعماني

ألف لایر 
 ُعماني

ألف لایر 
 ُعماني

ألف لایر 
 ُعماني

 
 

     

 911 29 732 29 145 34 - قروض وسلفيات

، ودائع وحسابات حسابات جارية
 أخرى

41 103 - 52 384 52 528 

 965 4 947 4 - - 18 خطابات اإلئتمان والضمان

 730 730 - - - مخصص القروض والسلفيات

 مستحق من البنوك
9 341 - - - 9 341 

 مستحق إلى البنوك
13 250 - - - 13 250 

      2012 يونيو 30للفترة المنتهية 

 63 28 - - 35 صافي إيرادات الرسوم

 )809 3( )66( )707( - )036 3( االخرىالتشغيل  اتمصروف

 
 

االطراف ذات العالقة  و ودائعسنويا  %  8% إلى  3 بين قروض و سلف االطراف ذات العالقة تحمل فائدة تتراوح ما 
 سنويا. % 1.25% و  0.25ما بين تحمل فوائد تتراوح 
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 2013 يونيو 30أشهر المنتهية  الستةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
  

  تشغيليةالقطاعات ال -27
بشأنها تقارير على النحو الوارد في القوائم المالية للسنة المنتهية في  هتم مناقشة العوامل المستخدمة لتحديد القطاعات الصادر

 .2012ديسمبر  31

 القطاعات الجغرافية
 أدناه: 2013 يونيو 30كما في  لرئيسيةالهامة حسب مواقع األصول ا يتم توضيح التحليل الجغرافي للبيانات المالية

 
  ُعمانسلطنة  أخرى تسويات المجموع

  يُعمانلایر  يُعمانلایر  يُعمانلایر  يُعمانلایر 
 2013 يونيو 30 (باآلالف) (باآلالف) (باآلالف) (باآلالف)

33 177 - 57 33 120 
صافي إيراد التشغيل قبل إنخفاض قيمة القروض  و 

 اإلئتمان األخرىمخصصات مخاطر 

3 154 - 41 3 113 
إنخفاض قيمة قروض ومخصصات مخاطر  

 صافي اإلستردادات -اإلئتمان األخرى
 صافي إيراد التشغيل 233 36 98 - 331 36

 مجموع مصروفات التشغيل (793 24) (628) - (421 25)
 الربح قبل الضريبة 440 11 (530) - 910 10
 المصروف الضريبي (641 1) 10 - (631 1)

 الربح للفترة 799 9 (520) - 279 9
 صافي قروض وسلف للعمالء 631 083 1 232 - 863 083 1
 مجموع األصول 558 595 2 922 32 (523 25) 957 602 2

     
 ودائع من العمالء 823 135 2 092 11 - 915 146 2
 مجموع اإللتزامات 041 295 2 737 13 (274 9) 504 299 2

 
 

 أدناه: 2012 يونيو 30كما في  الرئيسية يتم توضيح التحليل الجغرافي للبيانات المالية الهامة حسب مواقع األصول
  سلطنة ُعمان أخرى تسويات المجموع

  لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني
 2012 يونيو 30 (باآلالف) (باآلالف) (باآلالف) (باآلالف)

22 358 - 81 22 277 
   صافي إيراد التشغيل قبل إنخفاض قيمة القروض  

 و مخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى

(882) - 8 (890) 
إنخفاض قيمة قروض ومخصصات مخاطر اإلئتمان 

 األخرى
 صافي إيراد التشغيل 387 21 89 - 476 21

 مجموع مصروفات التشغيل (006 13) (107) - (113 13)
 الربح قبل الضريبة 381 8 (18) - 363 8

 المصروف الضريبي (488) (632) - (120 1)
 الربح للفترة 893 7 (650) - 243 7

 القروض وسلف للعمالءصافي  733 212 1 846 1 - 579 214 1
 مجموع األصول 562 354 2 326 39 (678 27) 210 366 2

     
 ودائع من العمالء 110 793 1 242 13 - 352 806 1
 مجموع اإللتزامات 073 063 2 747 19 )(799 10 021 072 2
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  2013 يونيو 30أشهر المنتهية  ستةالغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 تشغيلية (تابع)القطاعات ال -27
 

 قطاعات األعمال
حول هذه القوائم المالية الموجزة غير المدققة.  4تم مناقشة المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات في اإليضاح 

 .2012ديسمبر  31وقد تم عرض نتائج لكل قطاع في التقرير المالي المنتهي في 

 المال  رأسمعدل كفاية  -28
كما  ةالتسويات الدوليحول بنك الالمعايير المنصوص عليها من قبل  إلى فقاً المال و رأستفاصيل كفاية  إحتسابيتم 

  يلي أدناه:
 

 يونيو 30 
2013 

 يونيو 30
 2012 

 ديسمبر 31
2012 

 ألف لایر  
 ُعماني

 ألف لایر 
 ُعماني

 ألف لایر 
 ُعماني

      
 020 288 616 278 020 288 2 الفئةو  1 الفئةمال من رأس 

 589 796 1 530 762 1 395 549 1 أصول مرجحة بالمخاطر
 % 16.03 %15.81 %18.59 معدل كفاية رأس المال %

 
 النقد وما في حكم النقد - 29

 
 يونيو 30 

2013 
 يونيو 30

2012 
 ديسمبر 31

2012 
 ألف لایر  

 ُعماني
 ألف لایر

 ُعماني
 ألف لایر

 ُعماني 
تشتمل قائمة المركز المالى غير المدققه 

 : الموجزه علىالمرحليه 
      

 540 120 516 128 464 165 ةالمركزي وكالنقد واألرصدة مع البن
 858 183 677 178 307 228 مستحقات من البنوك

 (170 46) (747 39) (592 80) مستحقات للبنوك
 313 179 267 446 258 228 

من أشهر  ثالثة بعد  مستحقةتعديالت لبنود 
 (885 15) (378 16) (885 15) المقيدة إلستحواذ واألرصدةتاريخ ا

 297 294 251 068 242 343 
    يتكون النقد وما في حكم النقد: 

 655 104 138 112 579 149 ةالمركزي وكالنقد واألرصدة مع البن
 858 183 677 178 307 228 مستحقات من البنوك

 (170 46) (747 39) (592 80) مستحقات للبنوك
 343 242 068 251 294 297 المجموع
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