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 إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع. تقرير مجلس إدارة بنك إتش

 م2013 للعام الثالثخالل الربع  البنك داءآ عن نتائج
 

 أعزائي المساهمون األفاضل،

تنفيذ من خالل لقد واصلنا التركيز خالل الربع الثالث من العام على تعزيز وتحسين تجربة العمالء المصرفية بشكل عام، 

بغية إعطاء األولويات لتجربة العمالء االستثنائية ووضعهم في جوهر كل ما سلسلة من البرامج التدريبية الشاملة لموظفينا 

، مستهدفين بشكل لجعل عملياتنا أكثر يسرًا وكفاءة نقوم به. كما حققنا المزيد من التقدم في مجال أنظمتنا المصرفية الرقمية

 وقد ساعد ذلك في دفع أدائنا.مماثل تعزيز تجربة عمالئنا، 

كافة أعضاء مجلس اإلدارة، يسعدني أن أضع بين أيديكم تقرير النتائج المالية للبنك عن الربع الثالث لعام  هذا وبالنيابة عن

 م.3003

 

 ملّخص األداء:

"(، المتعّلقة بمتطّلبات "دمج األعمال"، تمّثل نتائج الربع الثالث من عام IFRS 3وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية )"

لتسعة أشهر مقارنة بما حّققه  3003( في عام HBONوخسائر( ما حّققه بنك إتش إس بي سي ُعمان ) م )من أرباح3003

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود وفروعه في سلطنة ُعمان خالل تسعة أشهر من العام الماضي وما حّققه بنك 

 ن تاريخ االندماج.ُعمان الدولي في أربعة أشهر )يونيو إلى سبتمبر( من العام الماضي م
 

 03.1% في صافي أرباح الربع الثالث ليصل إلى 30.2م زيادة بنسبة 3003تظهر نتائج األداء عن الربع الثالث من عام 

م. وإرتفع صافي إيرادات الفوائد 3003مليون ريال ُعماني عن الفترة نفسها من عام  00.2مليون ريال ُعماني مقارنة بـ

في الفترة نفسها  32.1مليون ريال ُعماني مقارنة بـ 32.0م لتصل إلى 3003سبتمبر  30تهية في % للفترة المن3..3بنسبة 

مليون ريال ُعماني  00.3% ليصل إلى 30.3من العام الماضي. وإرتفع صافي إيرادات الرسوم واإليرادات األخرى بنسبة 

مليون ريال ُعماني أي  8.1ق العملة فقد بلغت م. أما صافي إيرادات فر3003مليون ريال ُعماني في عام  3.8مقارنة بـ

 مليون ريال ُعماني في الفترة نفسها من العام الماضي.  ..2% مقارنًة بـ00.1إنخفاضًا بنسبة 
 

مليون ريال  2.3مليون ريال ُعماني مقارنة بصافي المبالغ قدرها  3.8وبلغ صافي المبالغ المستردة من القروض المحملة 

مليون ريال ُعماني من العمالء  2.1م. ويعزى ذلك إلى إسترداد مبلغ قيمته 3003نفسها من عام  ُعماني عن الفترة

 مليون ريال ُعماني بعد خفض قيمة سلفيات وقروض الشركات بشكل عام.  1.7التجاريين لدى البنك، وتوفير 
 

مليون ريال ُعماني ما يعكس حجم التكلفة التي يتطّلبها البنك  40.5وحسب المتوقع، إرتفعت التكاليف التشغيلية لتصل إلى 

 المدمج. 
 

% 01.0م إنخفاضًا بنسبة 3003سبتمبر  30وقد شهدت القروض والسلفيات بعد خصم المخصصات والفوائد المجنبة حتى 

مليون ريال  1,927.8% لتصل إلى 3.3مليون ريال ُعماني. أما ودائع العمالء فقد إرتفعت بنسبة  0.002.3لتصل إلى 

م. وهذا يعكس إعادة 3003سبتمبر من عام  30مليون ريال ُعماني في الفترة المنتهية في   1,875.1ُعماني مقارنة بـ

 تموضع الميزانية العمومية للبنك لتؤّهله لتحقيق نمو كبير في المستقبل.
 

% في الربع الثالث من عام 08.3ارنة بنسبة م مق3003% في الربع الثالث من عام 0..0وبلغت نسبة كفاية رأس المال 

 م، وهو ما يعني أن قاعدة رأس المال لدى البنك قوية وراسخة.3003
 

 تحقيق رؤيتنا

( مفتاح أمان إتش إس بي سي لتوفير قدر HBONم، أطلق بنك إتش إس بي سي ُعمان )3003في الربع الثاني من عام 

ولقد حققنا خالل الربع الثالث من العام المزيد من التقدم في حلولنا الرقمية، مما أكبر من الحماية عبر اإلنترنت لعمالئنا. 

يتيح لعمالئنا االستمتاع بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وإرسال الحواالت المالية إلى العمالء محليا وحول العالم 

ية أخرى، األمر الذي سيجعل من عملية التواصل بطريقة أكثر أمنًا. ويجري العمل حاليا على تطوير خدمات مصرفية رقم

والتفاعل أسهل وأكثر راحة، كما وستجعل هذه التحسينات من إتش إس بي سي ُعمان البنك الرائد في سلطنة ُعمان من 

 حيث العروض الرقمية التي نقدمها.

لنا العمل بكفاءة أكبر، ويساعدنا على  وباإلضافة إلى ذلك، فقد أنهينا المرحلة األولى من إعادة هيكلة فروعنا، مما سيتيح

 تقديم الخدمات والعمليات األكثر فعالية واألكثر تركيزًا على العمالء.
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وفي إطار التزامنا بالخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، واستنادًا على المكانة العالمية والخبرة المحلية التي نتمّتع 

م بتقديم المشورة حول االكتتاب العام لشركة سيمبكورب صاللة للكهرباء 3003بها، قام بنك إتش إس بي سي في سبتمبر 

مليون ريال عماني، والذي يعد أكبر طرح لألسهم في السلطنة لهذا العام ومن أكبر الصفقات في  83والمياه، البالغ قيمته 

 مدير اإلصدار لهذا االكتتاب. مرات وكان بنك إتش إس بي سي ُعمان 3.3الشرق األوسطـ، ولقد تجاوز حجم االكتتاب 

 عملياتنا في باكستان

قبل عملية الدمج، إتخذ مجلس إدارة بنك ُعمان الدولي السابق وبموافقة مساهميه خالل اجتماع الجمعية العمومية غير 

قات قرار تصفية جميع فروع وأعمال البنك في باكستان، شريطة الحصول على المواف 3003العادية التي عقدت في مايو 

التنظيمية في كل من سلطنة ُعمان وباكستان. ونتيجة لذلك، وباالتفاق مع بنك باكستان الحكومي، سيقوم بنك إتش إس بي 

م. ولقد تم إبالغ عمالء 3003نوفمبر  3نوفمبر و  0سي ُعمان بإغالق اثنين من فروع بنك ُعمان الدولي في باكستان في 

اتهم وأعمالهم إلى مؤسسات الخدمات المالية البديلة التي اختاروها. وفي الوقت فرعي البنك بهذا القرار وتّم نقل حساب

 الحاضر، سوف نستمر في تشغيل فرع واحد في كراتشي.

 االستثمار في موظفينا وتحقيق رؤية وإستراتيجية السلطنة

عمين وجذب وتطوير في أغسطس، وبناًء على الخطة التي وضعت لتلبية توجيهات البنك المركزي الُعماني حول الت

المواهب الُعمانية، أطلق بنك إتش إس بي سي ُعمان برنامج تدريبي للخرجين يمتد إلى عامين ويهدف إلى تعزيز وتنمية 

المهارات القيادية والتنمية الشخصية عند الشباب الُعماني. ويجري حاليًا اختيار اثني عشر من الخريجين الُعمانيين من 

ينضم األفراد الذين سيتم اختيارهم إلى فريق بنك إتش إس بي سي ُعمان للمشاركة في برامج تنمية خالل مراكز التقييم وس

 واسعة النطاق محليًا وخارجيًا.

نحن ما زلنا نسّلط الّضوء على تحديد وتطوير المواهب الُعمانية المتوفرة ويتم وضع خطط متتالية مدعومة ببرامج التطوير 

الربع من السنة، أعلن بنك إتش إس بي سي ُعمان تعيين ثالثة موظفيين ُعمانيين جدد في  القيادي والوظيفي. وفي هذا

الرئيس  نائبفقد تولى سعود بن سعيد الشيذاني منصب مناصب رئيسية في مجاالت العمل االستراتيجية الرئيسية للبنك. 

لبنكية وأعمال إدارة الثروات، بينما سيشغل رئيس الخدمات االتنفيذي للعمليات، وعبدالقادر بن أحمد الصومالي نائبًا ل

سليمان بن سعيد اللمكي منصب نائب رئيس إدارة المخاطر. وسيقّدم المصرفيين المخضرمين خبرة ومعرفة واسعة في 

 ليصبح البنك الرائد على مستوى السلطنة. إتش إس بي سي ُعمان قطاع الصيرفة المحلية والتي تصب في سعي 

الموظفين النصف سنوية لمجموعة إتش إس بي  آلراء العالمي إتش إس بي سي ُعمان في استبيان وقد شارك موظفو بنك

سي وسجلوا واحدًا من أعلى معدالت المشاركة ومستوى عال من التفاعل، بالمقارنة مع نظرائنا، وهذه مؤشرات قوية على 

 ين في جميع فروع بنك إتش إس بي سي ُعمان.الموظفين الذين يعملون لدينا وسنواصل في تعزيز تفاعل ومشاركة الموظف

ونحن ال نزال ملتزمين برؤيتنا بأن نصبح البنك الرائد في سلطنة ُعمان، مدفوعين بقيمنا: منفتحين، متواصلين ويمكن 

أولوياتنا  االعتماد علينا في كل ما نقوم به، وترسيخ معاييرنا العالمية في أنشطة أعمالنا اليومية. لقد حققنا تقدمًا جيدًا في

 اإلستراتيجية ونتوقع اإلستمرار ومواصلة منهجنا بأسلوب إيجابي.

 الختام

بالنيابة عن مجلس اإلدارة، أود أن أشكر جميع عمالئنا والموظفين واإلدارة على التزامهم الراسخ وتفانيهم، كما وأخص 

 تواصل وإرشادهم لنا.بالشكر البنك المركزي الُعماني والهيئة العامة لسوق المال على دعمهم الم

 

بفائق الشكر والتقدير على السالم  –حفظه اهلل ورعاه  -وأتوجه لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 

واالستقرار والنمو والرخاء الذي يعم سلطنة ُعمان وشعبها في ظل قيادته الحكيمة. ونحن ملتزمون بالمساهمة في دعم 

 مزيد من النمو واالزدهار.مسيرة النهضة لتحقيق ال

 

 

 

 

 

 دايفيد إلدون 

 رئيس مجلس االدارة
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 2013 سبتمبر 30المنتهية في شهر أة تسعفترة الللنتائج )غير المدققة( ل ملخص

 نسبة التغير %  2012سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30  

  ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 

بعد خصم القروض والسلفيات صافي 

 %(17)  720 224 1 191 016 1 المخصصات والفائدة المحتفظ بها 

 %  3  129 875 1 813 927 1 ودائع من العمالء

 % 3 027 298 470 307  صافي األصول

 %( 26 ) 0.209 0.154 *صافي األصول للسهم الواحد

 

 ةتسعال أشهر فترة  

 المنتهية في

أشهر  ةتسعالفترة 

 المنتهية في

 % نسبة التغير

  3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

  ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 

 %35  689 26 989 35                                                                                                                        صافي إيرادات الفوائد

 % 21  565 10 747 12 صافي الربح للفترة

 %(20 ) 0.010 0.008 )على أساس سنوي( للسهم العائد** 

 %  21 15.77 % % 10.02 المال رأس***نسبة كفاية 

 التسعةلفترة   ُعمانفي  ةالشرق األوسط المحدود إتش إس بي سيبنك   بفروع تتعلق  عالهعلومات المقارنة المبينة إمإن 
المستحوذة الجهة  نظرًا لكونه لفترة أربعة شهر فقط، و ذلك باإلضافة إلى معلومات المقارنة لبنك عمان الدولي  أشهر

و مبين دمج األعمال كما ه  –  من معايير التقارير المالية الدولية 3نتيجة لتطبيق المعيار  وذلك  بنك عمان الدوليل حسابيا
 .8 )ج(3في اإليضاح 

 

على  سبتمبر 30 الدفترية( في صافي األصول )القيمة الدفترية( للسهم الواحد بقسمة صافي األصول )القيمة إحتسابيتم * 
 .سبتمبر 30 في 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 سبتمبر 30 المنتهية في

 

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

                                                                      

  الربع  

في المنتهي 

 سبتمبر 30

2013 

 الربع 

في المنتهي 

 سبتمبر 30

3003 

 ة سعتالفترة 

أشهر المنتهية 

 سبتمبر 30في 

2013 

 ةسعتالفترة 

أشهر المنتهية 

  ربسبتم 30في

3003 

ألف ريال  إيضاح 

 يُعمان

ألف ريال 

 ُعماني
 ألف ريال 

 ُعماني

ألف ريال 

 ُعماني

 972 32 505 43 726 16 614 14 2 إيرادات الفوائد

 (283 6) (516 7) (428 3) (752 1) 1 مصروفات الفوائد

 689 26 989 35 298 13 862 12  صافي إيرادات الفوائد                     

      

 676 6 706 8 578 2 782 2  صافي  إيرادات الرسوم

 395 6 711 5 941 2 800 1  صافي إيرادات فرق عملة

 11 164 8 -  إيرادات توزيعات أرباح

 799 1 342 1 387 291 1 3 إيرادات تشغيلية أخرى

صافي إيراد التشغيل قبل إنخفاض قيمة القروض 

  ومخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى المحملة
18 735 

 

19 212 

 
51 912 

 

41 570 

 

ومخصصات  المحملة إنخفاض قيمة قروض

 بعد خصم  صافيال -مخاطر اإلئتمان األخرى

 (294 2) 824 3 (412 1) 670 . اإلستردادات    

 276 39 736 55 800 17 10 504  صافي إيراد التشغيل

 (988 25) (805 38) (065 13) (527 14) 00 مصروفات التشغيل 

 (762) (714 1) (572) (571) 00 الملموسة غير إطفاء وإنخفاض القيمة لألصول 

 (750 26) (519 40) (637 13) (098 15)  مجموع مصروفات التشغيل

 526 12 217 15 163 4 307 4  الربح قبل الضريبة

 (961 1) (470 2) (841) (839)  المصروف الضريبي

 565 10 747 12 322 3 468 3  للفترةالربح 

      مصروف(الشامل اآلخر ال)/الدخل 

البنود التى سيتم تصنيفها الحقًا الى الربح 

 والخسارة عندما يتم أستيفاء شروط معينه

 
  

  

 405 529 3 (9) 790  لإلستثمارات المتاحة للبيع القيمة العادلة أرباح -

ضرائب الدخل عن أرباح القيمة العادلة  -

 (49) (303) 1 (79)  لإلستثمارات المتاحة للبيع

 497 (640) 524 (162)  تأثير تحويل العملة -

  549 516 2 586 853 

 418 11 333 15 838 3 017 4  مجموع الدخل الشامل للفترة 

      

 0.010 0.008 0.008 0.007 12 األساسي للسهم الواحد   العائد

 

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

 

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

 :م 3003 أكتوبر 30 بتاريخبموجب قرارهم  الموجزةالمرحلية  القوائم الماليـةإصدارإعتمد مجلس اإلدارة 

 

 

  إيوان ستيرلينج   ديفيد إلدون

 مدققــــــــــة    

   سبتمبر  30في   

2013 

   سبتمبر  30في 

3003 

  ديسمبر 30في 

3003 

ريال ألف  ألف ريال ُعماني يُعمانريال ألف  إيضاح 

 يُعمان

     األصول

 540 120 957 171 438 141   ةك المركزيونقد وأرصدة لدى البن

 858 183 933 202 059 238  مستحق من البنوك

 443 194 1 720 224 1 191 016 1 13 القروض وسلف للعمالءصافي 

 672 680 884 563 669 846 14 اإلستثمارات المالية 

 577 188 786 114 161 66 15 أصول أخرى

 664 14 235 15 950 12 8&16 أصول غير ملموسة

 062 30 385 33 373 31 17 ومعداتو االت ممتلكات 

 816 412 2 900 326 2 841 352 2  مجموع األصول

 

 اإللتزامات وحقوق الملكية
 

    

     اإللتزامات

 170 46 885 26 135 32  نوكلبمستحق ل

 567 851 1 129 875 1 813 927 1 18 ودائع من العمالء

 942 220 859 126 423 85 19 إلتزامات أخرى

 679 118 2 873 028 2 371 045 2  مجموع اإللتزامات

 

 الملكيةحقوق 

    

 031 200 031 200 031 200 24 رأس المال

 673 32 093 32 673 32 (أ)25  إحتياطي قانوني

 236 1 299 1 467 1 (ب)25  إحتياطي نظامي

 5  3  6      1 106 862 4 (د)25  القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع إحتياطي

 562 58 498 64 437 68  األرباح المحتجزة

 137 294 027 298 470 307  مجموع حقوق المساهمين

     

 816 412 2 900 326 2 841 352 2  اإللتزاماتو  حقوق المساهمين مجموع

     

  0.147 0.209 0.154  )ر.ع(صافي األصول للسهم الواحد 

      الي المخارج قائمة المركز  بنود

     إلتزامات عرضية وإرتباطات

 782 86 639 169 225 90  المستندية اإلعتمادات -

 677 334 905 369 361 278  الضمانات -

 228 114 1 624 387 1 315 034 1 30 أخرى -

  1 402 901 1 927 168 1 535 687 
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 2013 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة 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 ريال  

 يُعمان

ألف ريال 

 يُعمان

ألف ريال 

 يُعمان

ألف ريال 

 يُعمان

ألف ريال 

 يُعمان

ألف ريال 

 يُعمان

ألف ريال 

 يُعمان

 134 114 119 67 (856 82) - 973 093 32 805 96 (8)إيضاح  2012يناير  0في 

        للفترةمجموع الدخل الشامل 

 565 10 565 10 - - - - - ربح الفترة

 شللللامل أخللللر )مصللللروف( /دخللللل 

 للفترة

       

 497 435 - (4) 66 - - لةالعمأثر تحويل 

صافي الحركة في القيمة العادلة 

 356 246 - 110 - - - لإلستثمارات المتاحة للبيع

 853 681 - 106 66 - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 418 11 246 11 - 106 66 - - مجموع الدخل الشامل للفترة

 459 70 (557 13) 066 84 - (80) - - الحركة نتيجة للدمج

 - (310) - - 310 - - النظاميتحويل لالحتياطي 

 - - 326 106 84 066 (2 621) 81 877 

معامالت مع  المساهمين مدرجة 

 مباشرة بحقوق الملكية

       

 016 102 - - - - - 016 102 اسهم راسمال رااصد

 - - (210 1) - - - 210 1  3000عن أسهم مجانية صادرة 

 027 298 498 64 - 106 299 1 093 32 031 200 3003 سبتمبر 30في 

        

 137 294 562 58 - 635 1 236 1 673 32 031 200 2013يناير  1في 

        مجموع الدخل الشامل للفترة

 747 12 747 12 - - - - - ربح الفترة

        للفترة شامل آخر)مصروف( /دخل

 (640) (490) - 1 (151) - - ةعملالأثر تحويل 

صافي الحركة في القيمة العادلة 

 226 3 - - 226 3 - - - لإلستثمارات المتاحة للبيع

 586 2 (490) - 227 3 (151) - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 333 15 257 12 - 227 3 (151) - - مجموع الدخل الشامل للفترة

 - (382) - - 382 - - تحويل لالحتياطي النظامي

 - - 231 3 227 - 11 875 15 333 

معااامالت مااع  المساااهمين مدرجااة  

 مباشرة بحقوق الملكية

       

 (000 2) (000 2) - - - - - 3003توزيعات مدفوعة عن 

 470 307 437 68 - 862 4 467 1 673 32 031 200 2013 سبتمبر 30في 

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

  

أشهر  ةسعتفترة ال  

 30المنتهية في 

 2013 بتمبرس

 أشهر ةسعتفترة ال 

 سبتمبر 30المنتهية في 

 3003 

 ألف ريال ُعماني  ألف ريال ُعماني إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 526 12  217 15  الربح قبل الضريبة

     تسويات لـ: 

 648 2  (142)  بنود غير نقدية مدرجة في الربح قبل الضريبة  -

 (884 7)  492 304  التغير في األصول التشغيلية  -

 002 31  (743 61)  التغير في اإللتزامات التشغيلية-

 (817 2)  -  ضرائب مدفوعة  -

 475 35  824 257  أنشطة التشغيل)المستخدم فى ( /صافي النقد الناتج من 

     

     التدفقات النقدية  المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

 (689 790 3)  (058 878 4)  شراء إستثمارات مالية

 798 705 3  287 715 4  إستحقاق إستثمارات ماليةت من متحصال

 شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 ت من بيع آالت و معداتمتحصال

01 (3 746) 

45 

 (1 160) 

- 
 782 245  -  النقد وما في حكم النقد المتحصل عليه نتيجة الدمجصافي 

 (292)  (228)  العملةأثر تحويل 

 439 159  (691 166)   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 

     

 465 215  133 89  في النقد وما في حكم النقد  تغيرصافي ال

     

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

     

 047 332  476 331 .3 الفترةالنقد وما في حكم النقد في نهاية 

     

 

 

  .الموجزةال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية  جزءًا 31 إلى 11الصفحات من تشكل اإليضاحات على 
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  2013 سبتمبر 30 في أشهر المنتهيةة سعتالغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 القانوني واألنشطة الرئيسيةالشكل  - 1

 

كشركة   ،سابقًا 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 .0.1يناير  0في  ، وذلك ية عامةُعمانمساهمة 

 والرمز 0131:  ندوق بريدصإن العنوان المسجل للمركز الرئيسي للبنك هو والهند وباكستان.  ُعمانسلطنة 

 البنك اسهمه في سوق مسقط لألوراق المالية.  يدرج. ُعمان، سلطنة الرئيسي السيبمكتب بريد  000البريدي: 

 

 سي إتش إس بيعمليات بنك  إندمجت، 3003يونيو  3بتاريخ فإنه ، 8رقم  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 ال80على 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 .3للمعيار  فقًاللبنك والمرحلية الموجزة تم إعداد هذه القوائم المالية 

 الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح لبات اإلفصاحمتطو معايير المحاسبة الدولية، مجلسمن قبل  الصادر، " ةالمرحلي

وتعديالته واللوائح المنظمة ، .0.1رقم  التجارية اتقانون الشركو، العامة لسوق المال ئةهيال عنالصادرة 

 . يُعمانال البنك المركزي الصادرة عن
 

من قبل  اهإصدارتم  التييير الدولية للتقارير المالية للمعا فقًاو 3003ديسمبر  30تم 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
 

 3003 سبتمبر 30نيها فى الفتره المنتهيه المعايير التى تم تب

يكن لها تأثير مالى   ،تبنى البنك المعايير الهامه الجديده التاليه والتعديالت على المعايير والتى لم 3003يناير  0فى 

 كبير على هذه القوائم الماليه المرحليه الموحده:

  االتفاقيات  00المعيار رقم من معايير التقارير الماليه الدوليه  "القوائم الماليه الموحده"،  00المعيار رقم"

 00،00،03والتعديالت على المعايير "افصاح الحقوق فى الكيانات األخرى" 03المشتركه" ،المعيار رقم 

 من معايير التقارير الماليه الدوليه بأثر رجعى. 00و 00"ارشادات التحويل". يتطلب تطبيق المعايير 

  دوليه "قياس القيمه العادله" يقدم اطار عمل منفرد لقياس القيمه من معايير التقارير الماليه ال 03المعيار رقم

مستقبليا  03ومتطلبات جديده لالفصاح عن قياس القيمه العادله. يتطلب أن يتم تطبيق المعيار رقم  العادله

علومات الى تقديم م 03ابتداءا من الفتره األولى التى يتم تطبيقه فيها.ال تحتاج متطلبات االفصاح للمعيار رقم 

 مقارنه للفتره التى تسبق التطبيق المبدئى.

  من معايير التقارير الماليه الدوليه " االفصاح عن مقاصة األصول الماليه  1التعديالت على المعيار رقم

لمقاصة األصول الماليه وااللتزامات وااللتزامات الماليه" والتى تتطلب االفصاح عن األثر أو األثر المحتمل 

  والترتيبات ذات الصله فى المركز المالى للكيان. تم تطبيق التعديالت على المعيار بأثر رجعى.الماليه 
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2013 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر ةسعتال لفترة المدققة غير الموجزة المرحلية المالية القوائم حول إيضاحات  

 

 )تابع(أساس اإلعداد  - 2

 )تابع(الدوليةمعايير التقارير المالية ب اإللتزام ( أ

 

  0من معايير المحاسبه الدوليه "منافع الموظفين". يتطلب أن يتم تطبيق المعيار  .0التعديالت على المعيار. 

المعدل من معايير المحاسبه الدوليه محل  .0المعدل من معايير المحاسبه الدوليه بأثر رجعى. يحل المعيار 

ه مع تكاليف تمويل تشتمل على صافى الفائده على صافى التزام تكلفة الفوائد والعائد المتوقع على أصول الخط

أو أصل المنفعه المحدده. يتم تحديد تكلفة التمويل عن طريق تطبيق نفس معدل الخصم المستخدم لقياس التزام 

د والعائالمنفعه المحدده على صافى التزام أو أصل المنفعه المحدده. الفرق بين العائد الفعلى من أصول الخطه 

المتضمن فى مكون تكلفة التمويل والمنعكس فى قائمة الدخل يتم عرضه فى الدخل الشامل االخر. ان أثر هذا 

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  3003 سبتمبر 30ل الفتره المنتهيه فى خال

 المرحليه الموجزه.تأثير هام على هذه القوائم الماليه 

  3003 سبتمبر 30لى الفتره التى تنتهى فى ، لم يكن هناك معايير غير مؤيده فعاله ع 3003 سبتمبر 30فى 

 والتى تؤثر على هذه القوائم الماليه المرحليه الموجزه.

 

 عرض المعلومات  ( ب
 

 . قوائم المالية للبنكللالعرض  ، وهي أيضا عملةيُعمانالريال الهي  العملة التشغيلية للبنك  
 

المعلومات ج(       
 

 . .3تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة معلومات مقارنة كما يقتضي المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الشرق  إتش إس بي سيدمج عمليات فروع بنك  3003 يونيو 3، فقد تم في 8كما ورد بصورة تفصيلية في اإليضاح 

الشرق األوسط  إتش إس بي سي، أصبح بنك مجالدالدولي. عقب هذا  ُعمانمع بنك  ُعماناألوسط المحدود في 

من  3للمعيار  فقًاعكسي و إستحواذهذا الدمج ك إحتسابمن أسهم البنك المدمج الجديد. يتم  ٪80المحدود يمتلك 

على حصة مسيطرة في بنك  إتش إس بي سيبنك  ستحواذج األعمال" نظرًا إل"دم –معايير التقارير المالية الدولية 

الدولي على أنه  ُعمانالدولي. وعليه تتم معاملة بنك  ُعمانبنك أسهم جديدة بواسطة  إصدارالدولي من خالل  ُعمان

على  ُعمانالشرق األوسط المحدود في سلطنة  إتش إس بي سيابيًا" بينما تتم معاملة بنك "الجهة المستحوذ عليها حس

 . ةأنه "الجهة المستحوذة حسابيًا" وذلك لألغراض المحاسبي

 

  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 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر ةسعتال لفترة المدققة غير الموجزة المرحلية المالية القوائم حول إيضاحات

 )تابع(أساس اإلعداد  - 2

 التطورات المحاسبية المستقبلية    )هـ(

عدد من المعايير والتعديالت على المعايير التي  إصدار، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية ب3003 سبتمبر 30في 

األدوات المالية، يواصل  إحتسابالمالية المرحلية الموجزة. عالوة على مشاريع  قوائمعلى هذه ال يتم تطبيقهالم 

عقود  إحتسابباإليرادات و اإلعترافحاسبة الدولية عمله في مشاريع متعلقة بأعمال التأمين ومجلس معايير الم

المتطلبات  علىالمعايير المبينة أدناه، تغيرات هامة وواسعة النطاق  إلىباإلضافة  تمثل، من الممكن اناإليجار والتي 

 .  مستقباًلالمحاسبية 

 معايير المحاسبة الدولية المعايير والتفسيرات الصادرة من قبل مجلس

  .300المعايير التي سوف يتم تطبيقها في 

"تسوية  33،  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 3000في ديسمبر 

األصول و اإللتزامات المالية" و التي أوضحت جميع المتطلبات لتسوية االدوات المالية وعالجت جميع التناقضات 

"األدوات المالية: عرض".  33يار المحاسبة الدولي رقم في الممارسة الحالية عند تطبيق معايير التسوية بموجب مع

ويتطلب  ، ويسمح بالتطبيق بشكل مبكر، .300يناير  0سارية على الفترات السنوية إعتبارا من التعديالت تصبح 

 تنفيذه بآثر رجعي.

 قوائمهذه ال اعتمادأثيرها في تاريخ يقوم البنك حاليًا بتقييم تأثير تلك اإليضاحات ولكنه ليس من الممكن تحديد ت 

 المالية المرحلية الموجزة. 

و  03و  00، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معايير التقارير المالية الدولية 3003وفي أكتوبر 

توحيد كافة "كيانات االستثمار" والتي أدخلت استثناءا للمبدأ الذي ينص على  31معيار المحاسبة الدولي رقم 

استثماراتها بشكل خاص  مالشركات التابعة . و تتطلب التعديالت من الشركة األم و التي تمثل كيانا إستثماريا، أن تقي

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  .300يناير  0ح التعديالت ملزمة اعتبارا من المنفردة و الموحدة. تصب

 .  المرحلية الموجزة تقديرنا المبدئي ال نتوقع ان يكون لهذه التعديالت أثر هام على هذه القوائم المالية

  3008المعايير التي سوف يتم تطبيقها في 

من معايير التقارير المالية الدولية  .، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم .300في نوفمبر 

، أصدر مجلس 3000"األدوات المالية"، والذي قدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. في أكتوبر 

ير التقارير المالية الدولية تتعلق بالمطلوبات المالية. من معاي .المعيار رقم  إلىإضافات  معايير المحاسبة الدولية

 "األدوات المالية: اإلعتراف .3ولي رقم ستبدال للمعيار المحاسبي الدذه التغييرات المرحلة األولى لإلمعًا، تمثل ه

يتم تحسين حيث  من ِقبل مجلس معايير المحاسبة الدولية المخطط له"( .3والقياس") المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .معيار االدوات المالية وليكون اقل تعقيدا

بشأن إرجاء تاريخ التفعيل، فقد أصبح هذا  3000في أعقاب قرار مجلس معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر 

مع السماح بالتطبيق المبكر. يتطلب األمر  3008يناير عام  0المعيار فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

جب إعادة تويال  الفترات السابقة اتبيان غير أنية الدولية بأثر رجعي من معايير التقارير المال .يق المعيار رقم تطب

 .عرضها

 .3ستبدال المعيار المحاسبي الدولي رقم مجلس معايير المحاسبة الدولية إل إن المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع

 .يةطغقيمة الموجودات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة ومحاسبة الت إنخفاضسوف تتناول 
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 2013 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر ةسعتال لفترة المدققة غير الموجزة المرحلية المالية القوائم حول إيضاحات

 )تابع(أساس اإلعداد  - 2

 التطورات المحاسبية المستقبلية )تابع(     )هـ(

 (والتفسيرات الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية )تابعالمعايير 

من معايير  .المعيار رقم  متطلبات التصنيف والقياس في في مسعاه لتعديلقام مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 ليتناول عملية الممارسة وغيرها من القضايا التقارير المالية الدولية 

و  .المتعلقة بمحاسبة التحوط الى المعيار مقترحات ال معايير المحاسبة الدولي مجلس تناول  3003وفي ديسمبر 

التي توائم محاسبة التحوط بشكل لصيق بادارة المخاطر و أسس تناول أكثر استنادا على المبادئ لمحاسبة التحوط 

ات التحوط المحاسبية متطلبإن وفقا لنموذج محاسبة التحوط .  .3بينما تناول عدم االتساق و الضعف بالمعيار 

، غير ان هذه المتطلبات لم تتناول  3008يناير  0المعدلة سوف تصبح نافذة على الفترات السنوية إعتبارا من 

البنك حاليا يقوم محاسبة التحوط الشاملة، والتي مازالت موضع دراسة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي، و 

 اسبي.تقييم أثر مسودة معيار التحوط المحب

من معايير التقارير المالية الدولية حول متطلبات تصنيف و قياس  .و نتيجة لعدم التأكد المتعلقة بالمعيار األخير رقم 

بشكل كلي كما في تاريخ اعتماد هذه  .البنك غير قادر على تحديد تاريخ تطبيق المعيار  فإناالنخفاض في القيمة 

 .المرحلية الموجزةالقوائم 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 ماديًا تأثيرًا تحمل ال التغيرات

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

 المنتجات والخدمات         - 5

. ويلللتم تنظلللليم  خلللدمات الماليلللة ذات الصللللة لعمالئللله    يقلللدم البنلللك مجموعلللة شلللاملة ملللن الخلللدمات المصللللرفية وال      

 :لتجارية العالميةاألعمال ا للعميل أووفقا المنتجات والخدمات المقدمة لعمالء البنك 

مجموعللللة واسلللللعة ملللللن المنتجللللات والخلللللدمات لتلبيلللللة    الخلللللدمات المصللللرفية لألفلللللراد وإدارة الثلللللروات  تقللللدم  -

حتياجللللات إدارة الثللللروات للعمللللالء األفللللراد. وعلللللادة     إالخللللدمات المصللللرفية الشخصللللية، وتمويللللل المسلللللتهلك و    

اريللللة الحسللللابات الجاريللللة وحسللللابات التللللوفير والرهللللون العق    تشللللتمل المنتجللللات المصللللرفية الشخصللللية علللللى     

خلللدمات إدارة وكلللذلك  وخلللدمات اللللدفع المحليلللة والدوليلللة.    والخصلللم  والقلللروض الشخصلللية وبطاقلللات اإلئتملللان   

 المنتجات اإلستثمارية وخدمات التخطيط المالية.التأمين وتشتمل على التي الثروات و
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 2013 سبتمبر 30 في أشهر المنتهية ةسعتالغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات
  

 (تابع) المنتجات والخدمات         - 5

 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.

خصيصًا 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 صرف األجنبي وأسواق المالوال اإلئتمان

 دمج األعمال  -4

الدولي  ُعمانمع بنك  ُعمانالشرق األوسط المحدود فروع  إتش إس بي سي، تم دمج عمليات بنك 3003 يونيو 3في 
من خالل اصدار أسهم جديدة في  مجالد ذاش.م.ع.ع. نتيجة له ُعمان إتش إس بي سيسم بنك إليصبح الكيان الجديد ب

ل مقاب% في الكيان المدمج الجديد وذلك 80بنك عمان الدولي. حاز بنك اتش اس بي سي للشرق األوسط على نسبة 
من  3عكسي بموجب المعيار رقم  إستحواذعملية الدمج على أنها  إحتسابيتم  .مليون ريال ُعماني 3..080مبلغ 

 فقًا. ولدوليا ُعمانعلى حصة مسيطرة في بنك  إتش إس بي سي ستحواذالدولية نظرًا إل معايير التقارير المالية
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

 :  3003يونيو  3 تاريخ بكما  المقررة التي تم تحديدهااإللتزامات و المستحوذةالقيمة العادلة لألصول 

  القيمة الدفترية القيمة العادلة  

 اإلستحواذقبل  المدرجة عند اإلستحواذ  

 ُعمانيألف ريال  ألف ريال ُعماني 

 344 108 344 108 ةك المركزيونقد وأرصدة لدى البن

 948 1 948 1 المشتقات

 190 174 190 174 نوكلبمستحق من ا

 103 0.. 370 685 *قروض وسلف للعمالءصافي 

 977 173 977 173 إستثمارات مالية

 723 120 609 120 * أصول أخرى

 120 1 120 1 ستحقةواإليرادات الم ًامدفوعات 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)  الناتجة عن اإلستحواذالشهرة السلبية 
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 2013 سبتمبر 30 في أشهر المنتهية تسعةالغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات

 )تابع( دمج األعمال  -4

 االستحقاقاتتتمثل في  ،اإلستحواذ أفضل تقديراتنا بتاريخ على بناءًانسبة الى الذمم المدينة المستحوذ عليها، و بال*
 :كما يليهي وتحصيلها  متوقعالغير  يةالتعاقدية للتدفقات النقد

 جملة التدفقات   

 النقدية التعاقدية

 مانيألف ريال ُع

التدفقات النقدية غير 

 المتوقع تحصيلها

 مانيألف ريال ُع

 965 60 335 746 القروض و السلفيات

 114 723 120 أصول أخرى

 

 إيرادات الفوائد   - 6
 أشهر المنتهية التسعة% لفترة   .1.2  قدرهمعدل سنوي شامل  ،بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحققة للفوائد

 ( 3003 بتمبرس 30% في  3.03 مقابل) 3003 سبتمبر 30 في

 

 مصروفات الفوائد   - 7

 %  0.23مقابل  )%  0.83 بلغت التكلفة السنوية الشاملة لألموال  3003 سبتمبر 30 في أشهر المنتهية ةسعتاللفترة 

 ( 3003 سبتمبر 30في 

 

 التشغيل األخرى إيرادات    - 8

 ة أشهرسعتال أشهر ةسعتال 

 المنتهية 

 2013 سبتمبر 30

 المنتهية

 3003 سبتمبر 30

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 
   

 - 915 من بيع القروض المشتركة ربح

 238 1 - (8الشهرة السالبة )إيضاح 
    820 427 اإليرادات االخرى

  1 342 1 799 
 

  صافي مخصصات تدني قيمة القروض و مخاطر االئتمان األخرى بعد خصم المبالغ المستردة :    - 0
 

 أشهر التسعة أشهر التسعة 

 المنتهية 

 2013 سبتمبر 30

 المنتهية

 3003 سبتمبر 30

 ألف ريال ُعماني ريال ُعمانيألف  

 (030 1) - (03)إيضاح  -مخصصات عامة مكونة خالل الفترة 

 (620 7) (332 4) (03)إيضاح  -مخصصات محددة مكونة خالل الفترة 

 871 900 5 (03)إيضاح  -مخصصات مفرج عنها / معادة 

 624 4 173  تسويات نتيجة إطفاء قيم عادلة 

 310 882 (03)إيضاح  -عنها فوائد محجوزة مفرج 

 551 293 1  قروض مشطوبة مستردة 

 - (92) ديون رديئة مشطوبة مباشرة بقائمة الدخل

  3 824 (2 294) 
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  2013 سبتمبر 30المنتهية  أشهر ةسعتالغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا احاتإيض
 

 خرىاألتشغيل المصروفات    - 10

 أشهر التسعة أشهر التسعة 

 المنتهية 

 2013 سبتمبر 30

 المنتهية

 3003 سبتمبر 30

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 
   

 (821 12) (309 15) تعويضات ومنافع الموظفين

 (320 12) (528 21) *مصروفات عمومية وإدارية

    (847) (968 1) إستهالك للممتلكات، آالت والمعدات
  (38 805) (25 988) 

 

والتى " مندوسجائزة " وهى تمثل مصاريف سحب مليون ريال عماني 4.1 مبلغ واإلدارية تتضمن المصاريف العمومية *

 مليون ريال عمانى. 0.3بمبلغ  3003كان يتم المحاسبه عنها سابقا ضمن مصاريف الفوائد حتى مارس 

 أصول غير ملموسة طفاء و تدني قيمةإ   -11

 أشهر التسعة أشهر التسعة 

 المنتهية 

 2013 سبتمبر 30

 المنتهية

  3003 سبتمبر 30

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 

ة لدمج األعمال ويتم تيجنيكون إطفاء األصول غير الملموسة 

 :كما يلي إحتسابها

  

 (587) (319 1) اإليداعات األساسيةرسوم 

 (175) (395) يلالعمعالقات 

  (1 714) (762) 

 

 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 التسعة 

 المنتهية

 أشهر التسعة

 المنتهية

 المنتهية السنه

 3003 ديسمبر 30 3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

 065 571 1 938 426 1 313 000 2 (باأللف)المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 

 796 5 565 10 747 12 صافي ربح الفترة )ألف ريال الُعماني(

)بالريال  ًاسنوي –صافي الربح األساسي للسهم الواحد 

 الُعماني(

0.008 0.010 0.004 
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 2013 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر ةسعتالغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا احاتإيض
  

 إلى العمالء 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 عند بمخصص إنخفاض قيمة القروض

 اآلتي تحليل القروض والسلفيات إلى العمالء وفقًا لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية:

 3003ديسمبر 30 3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 
    

 702 90 373 96 049 88 السحب على المكشوف

 998 101 1 422 124 1 548 930 قروض

 063 30 642 25 109 25 أوراق تجارية مخصومة / مشتراة

 763 222 1 437 246 1 706 043 1 إجمالي القروض والسلفيات

 (625 14) (417 9) (483 12)  محددة -مخصصات إنخفاض قيمة القروض

 ((289 6 (659 6) (568 4)  عامة -إنخفاض قيمة القروضمخصصات 

 (406 7) (641 5) (464 10) فوائد محتفظ بها 

 443 194 1 720 224 1 191 016 1 صافي القروض والسلفيات 

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

 :المستحوذة في األعمال المدمجة

 3003ديسمبر 30 3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 
    

 702 90 373 96 049 88 مسحوبات على المكشوف

 645 172 1 575 198 1 195 001 1 قروض

 063 30 642 25 109 25 أوراق تجارية مخصومة / مشتراة

 410 293 1 590 320 1 353 114 1 إجمالي القروض والسلفيات

 (602 37) (933 34) (460 35) محددة –مخصصات إنخفاض قيمة القروض 

 (280 16) (654 16) (559 14) عامة –مخصصات إنخفاض قيمة القروض 

 (085 45) (283 44) (143 48) فوائد محتفظ بها 

 443 194 1 720 224 1 191 016 1 صافي القروض والسلفيات  

 

  فوائد قروض و سلفيات العمالء :  شرائح معدالت فيما يلي            

 3003ديسمبر 30 3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 
    

0 – 8 % 509 572 668 858 669 783 

8 – 1 % 274 235 245 417 233 229 

1 – 00 % 269 021 338 269 318 937 

00 – 03 % 47 153 54 990 54 844 

 617 16 056 13 372 14 %  03أكثر من 

  1 114 353 1 320 590 1 293 410 
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 2013 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر تسعةالغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا احاتإيض
 

 إلى العمالء )تابع( قروض وسلفيات   - 13

 كما يلي:  955ب م لتعميم البنك المركزي رقم  فقًاو إلى العمالء القروض والسلفيات لصافيستحقاق اإل تحليل

 

 3003ديسمبر 30 3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 

 119 342 054 392 064 310 أشهر   2 – 0

 472 27 559 80 990 55 شهرا  03 – 2

 880 170 510 146 109 53 سنوات  3 – 0

 316 200 918 148 632 189 سنوات  8 – 3

 656 453 679 456 396 407 سنوات  8أكثر من 

  1 016 191 1 224 720 1 194 443 

 القروض والسلفيات  تركيز 

 :حسب القطاع اإلقتصادي العمالءقروض وسلفيات  تحليل فيما يلي 

 3003ديسمبر   30 3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 
    

 421,211 483 432 533 676 قروض شخصية وإستهالكية

     : لشركاتاو تجاريةال

 312 178 034 151 635 129  تجارة الواردات

 317 69 681 47 527 61 نشاءاتاال

 219 187 995 150 643 196 التصنيع

 060 35 937 30 502 21 والتجزئة جملةالتجارة 

 737 7 585 6 272 5  صادراتتجارة ال

 384 132 281 135 490 77 تصاالتإو و نقلكهرباء وغاز ومياه 

 293 161 338 136 201 119 خدمات

 065 54 194 124 387 30  تحجيرعدين وت

 422 40 077 65 805 32 أخرى 

 562 675 848 122 865 809 
    
 390 6 985 39 215 6 مالية اللمؤسسات ا

    
 410 293 1 590 320 1 353 114 1 مجموع القروض والسلفيات  

    
 (602 37) (933 34) (460 35)  قروض قيمة لتدني محددة مخصصات

 (280 16) (654 16) (559 14) قيمة قروض  عامة لتدنيمخصصات 

 (085 45) (283 44) (143 48)  محجوزةفوائد 

 443 194 1 720 224 1 191 016 1 صافي القروض والسلفيات

 445 92 541 91 115 93 قروض متعثرة

          

  ) %86.5 - 3003 سبتمبر 30 (%  80.89 محدد النخفاض قيمة القروض والفوائد الحجوزه نسبةالمخصص اليمثل 

 مالي القروض و السلفيات المتعثرة.من إج
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  2013 سبتمبر 30المنتهية  أشهر ةتسعالغير المدققة لفترة  الموجزةإيضاحات للقوائم المالية المرحلية 
 

 إلى العمالء )تابع( قروض وسلفيات   - 13

 

  و الفوائد المحجوزة :     القروضقيمة  تدني مخصص

:  3003 سبتمبر 30المنتهية في اشهر  ةتسعالحركة مخصص تدني قيمة القروض لفترة تحليال ليبين الجدول التالي               

 مجموع المخصصات مخصص عام محددمخصص  

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 

 882 53 280 16 602 37 2013يناير  1رصيد في 

 (76) - (76) العملة على الرصيد االفتتاحيأثر تحويل 

 332 4 - 332 4 (.)إيضاح  خالل الفترة المكون

    خالل الفترة:المفرج عنه 

 (900 5) (721 1) (179 4) (.)إيضاح  بسبب المسترد / المعاد اثباته  -    

 (219 2) - (219 2) المشطوب خالل الفترة 

 019 50 559 14 460 35 2013 سبتمبر 30رصيد في 

        

   في الجدول 3003 سبتمبر 30أشهر المنتهية  ةتسعالقيمة القرض لفترة  نخفاضيتم تحليل حركة المخصص إل           

 :التالي           

 مجموع المخصصات مخصص عام محددمخصص  

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 

 089 9 644 5 445 3 2012يناير  0الرصيد كما في 

 397 43 995 9 402 33 تحويالت نتيجة االندماج

 (3) (1) (1) أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي

 650 8 030 1 620 7 (.)إيضاح  خالل الفترة كونالم

   خالل الفترة:المفرج عنه 

 (871) (14) (857) (.)إيضاح  بسبب المسترد / المعاد اثباته  -    

 (676 8) - (676 8) المشطوب خالل الفترة 

 587 51 654 16 933 34 3003 سبتمبر 30الرصيد كما في 

 

 : خالل الفترة المحجوزةحركة الفوائد لتحليل  فيما يلي

  3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 

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

 - (7) أثر تحويل العمالت على الرصيد االفتتاحى

 728 4 166 8 المحتجز خالل الفترة

 (310) (882) (.)إيضاح  اإلئتمان -الشامل ضمن القروض المتدنية في قائمة الدخل فرج عنهالم

 (823 8) (219 4) المشطوب خالل الفترة
  

 283 44 143 48 الرصيد في نهاية الفترة

 

.8القيمة العادلة التقديرية للقروض و السلفيات ال تختلف ماديا عن قيمتها الدفترية فيما عدا ما جرى بيانه بااليضاح 
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  2013 سبتمبر 30في  المنتهية أشهرة سعتالغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات

 

 إستثمارات مالية   - 15

 تفاصيل اإلستثمارات المالية:فيما يلي  

القيمة العادلة  
 سبتمبر 30

2013 

 القيمة العادلة 
 سبتمبر 30

3003  

القيمة العادلة 
ديسمبر  30

3003  

 القيمة الدفترية
 سبتمبر 30 
 2013 

 الدفتريةالقيمة 
 سبتمبر 30 
 3003 

 القيمة الدفترية
 ديسمبر 30 
 3003 

 التكلفة
 سبتمبر 30

2013 

 التكلفة
 سبتمبر 30

3003 

 التكلفة
 ديسمبر  30

3003 

ريال ُعماني  
 بــــــــاآلالف

ريال ُعماني 
 بــــــــاآلالف

ريال ُعماني 
 بــــــــاآلالف

ريال ُعماني 
 بــــــــاآلالف

ريال ُعماني 
 بــــــــاآلالف

ريال ُعماني 
 بــــــــاآلالف

ريال ُعماني 
 بــــــــاآلالف

ريال ُعماني 
 بــــــــاآلالف

ريال ُعماني 
 بــــــــاآلالف

بساااوق  – األوراق الماليااة المتداولااة  
 مسقط

                 

 911 1 911 1 911 1 092 2 960 1 289 2 092 2 960 1 289 2 المالية
 340  340 340 377 378 355 377 378 355 التأمين

 361 361 361 405 361 410 405 361 410 الخدمات
 54  54 54 44 48 41 44 48 41 الصناعة

 670 47 124 41 144 56 998 47 899 41 294 57 998 47 899 41 294 57 سندات حكومية  
 220 220 - 220 224 - 220 224 - سندات أخرى 

  60 389 44 870 51 136 60 389 44 870 51 136 58 810 44 010 50 556 

–المتداولااة جنبيااةاأل األوراق الماليااة
 القطاع حسب

         

 675 3 384 2 389 2 675 3 418 2 380 2 675 3 418 2 380 2 حكومية   أوراق مالية
 417 2 417 2 407 2 111 3 777 2 948 3 111 3 777 2 948 3 أسهم أجنبية

 6 328 5 195 6 786 6 328 5 195 6 786 4 796 4 801 6 092 

          أخرى غير مدرجة و إستثمارات

 000 610 010 500 038 765 000 610 010 500 043 765      شهادات إيداع
 - 375 1 - - 427 1 -    الخارجية-أوراق الخزينة

 010 1 010 1 010 1 010 1 010 1 010 1     مدرجة أسهم ُعمانية غير
 696 11 696 11 717 11 740 11 372 11 899 13      صناديق اإلستثماروحدات 

        779 952 513 819 622 750 777 765 514 091 622 706 

 
 354 679 902 562 371 841 672 680 884 563 669 846    المجموع
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  2013 سبتمبر 30 في المنتهية أشهرة سعتالغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات 

 

 إستثمارات مالية )تابع(    - 15

 

 تفاصيل تصنيف اإلستثمارات موضحة أدناه: 

 سبتمبر 30 

2013 

 سبتمبر 30

3003 

 ديسمبر  30

3003 

ألف ريال  

 ُعماني

 

 ألف ريال ُعماني

 

 ألف ريال ُعماني

 

 672 680 884 563 669 846 المتاحة للبيع 

 846 669 563 884 680 672 

 

 تفاصيل اإلستثمارات المتاحة للبيع موضحة أدناه:

 سبتمبر 30 

2013 

 سبتمبر 30

3003 

 ديسمبر 30

3003 

ألف ريال  

 ُعماني

ألف ريال 

 ُعماني

 ألف ريال ُعماني

    تكلفة: 
 675 3 801 4 389 2 حكومية أجنبية أوراق مالية –مدرجة 
 973 52 010 44 217 61  أخرىوأسهم و أوراق مالية  –مدرجة 

 706 622 091 514 765 777 إستثمارات غير مدرجة 
 841 371 562 902 679 354 
 

 أرباح إعادة التقييم
   

 318 1 982 298 5 أخرىوو أوراق مالية  أسهم –مدرجة 
  

846 669 563 884 680 672 

 

 

 أصول أخرى - 14

 سبتمبر 30 

2013 

 سبتمبر 30

 3003 

 ديسمبر 30

3003 

ألف ريال  

 ُعماني

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني

    
 108 2 061 2 939 دراج القيمة الحالية اإليجابيةإ –المشتقات 

 960 450 1 971 1 ت المستحقةواإليرادا مدفوعات مقدمًا
 515 4 050 5 469 3 أصل ضريبة مؤجلة

 646 136 146 96 086 57 أوراق قبول 
 348 44 079 10 696 2 أخرى

  66 161 114 786 188 577 
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  2013 سبتمبر 30 في المنتهية ة أشهرسعتالغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات
 

 أصول غير ملموسة - 16

 سبتمبر 30 

 2013 

 سبتمبر 30

 3003 

 ديسمبر 30

3003 

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 
    

 691 3 691 3 691 3 عالقات العميل
 306 12 306 12 306 12  ودائع أساسيه

  
15 997 15 997 15 997 

 (333 1) (762) (047 3) : اإلطفاءناقصًا
 12 950 15 235 14 664 
 

 ممتلكات آالت ومعدات   - 17

 

منها ( 3003سبتمبر مليون ريال في  ..30) مليون ريال ُعماني   3.7مبلغ ب ممتلكات واالت ومعدات الفترة إضافةتم خالل 

 مليون ريال عماني لشراء األصول تحت التأجير التمويلي.1.4 مبلغ 

 

 ودائع - 18

 3003ديسمبر  30 3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 
       يمكن تحليل الودائع كما يلي: 

 671 052 1 811 056 1 371 205 1 وتحت الطلب حسابات جارية
 009 428 959 432 971 421 حسابات توفير

 667 363 325 379 976 294 ودائع ألجل
 220 7 034 6 495 5 أخرى

 1 927 813 1 875 129 1 851 567 
 
 كما يلي: 955ب م لتعميم البنك المركزي رقم  فقًاو العمالء ئعاودات إستحقاق حليلت

 
 3003ديسمبر  30 3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 
        
 878 772 933 799 535 864 شهرا 2 – 0
 296 308 399 324 433 299 شهرا 03 – 2
 183 165 838 189 026 139 سنوات 3 – 0
 994 156 294 133 798 135 سنوات 8 – 3

 216 448 665 427 021 489 سنوات 8فوق 
 1 927 813 1 875 129 1 851 567 
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  2013 سبتمبر 30في  المنتهية ة أشهرسعالتغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات
 

 )تابع( ودائع - 18

 معدل الفائدة للودائع كما يلي: شرائح 

 3003ديسمبر  30 3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 
        
0 – 3  % 1 811 907 1 752 639 1 729 891 
3 – .   % 112 023 117 657 116 948 
. – 2  % 477 578 694 
2 – 3  % 394 99 133 
3 – 00  % 3 012 3 115 3 353 

 548 041 1 - % 00أكثر من 
 1 927 813 1 875 129 1 851 567 

        

 إلتزامات أخرى  - 10

 3003ديسمبر  30 3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 
        

 221 3 057 4 489 1 الحالية السلبيةدراج القيمة إ –مشتقات 
 721 551 008 1 إلتزام ضريبي مؤجل

 078 1 711 1 773 إلتزام منافع التقاعد
 646 136 146 96 086 57 أوراق قبول

 414 2 704 3 848 3 إلتزام الضريبة
 920 2 950 12 413 1 المستحقات واإليرادات المؤجلة

 - - 184 1 إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي
 942 73 740 7 622 18 أخرى

 
85 423 126 859 220 942 

 
 

   التزامات طارئة ، ارتباطات و مشتقات  - 20

 3003ديسمبر  30 3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

 ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 
        

 533 131 203 277 414 76 مبيعات  –للعمالت األجنبية  المعجلةالعقود 
 100 133 171 281 595 79 مشتريات  –للعمالت األجنبية  المعجلةالعقود 

 479 136 750 134 002 49 مبادلة العملة
 594 3 363 4 - الخيارات

 965 21 071 147 261 20 مبادلة معدل الفائدة
بدون  إلتزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء

 قيد
 

764 444 
 

525 668 
 

667 840 
 إلتزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء

 717 19 398 17 599 44 بدون قيد
 1 034 315 1 387 624 1 114 228 
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القانوني للبنك  المستشاررأي  إلىإستنادًا وقائمة ضد البنك، القانونية الدعاوي بعض ال، كان هنالك 3003 سبتمبر 30كما في 

 عنها.ناتجة  تكوين أي مخصصات إضافية  اضروري رعتبيولذلك ال  دعاوىام من هذه الال يتوقع وجود إلتز هترى إدارة البنك أن

 

  2013 سبتمبر 30 في المنتهية ة أشهرسعتالغير 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 ريال  ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني  

 ُعماني
     2013 سبتمبر 30 في 

     القياس المتكرر للقيمه العادله
     األصول

 939 - 939 - المشتقات 
     : اإلستثمارات المالية

 669 846 010 1 303 836 356 9 المتاحة للبيع
     

     اإللتزامات 
 489 1 - 489 1 - المشتقات

     
     3003 سبتمبر 30كما 

     األصول
 061 2 - 061 2 - المشتقات 

     : اإلستثمارات المالية
 884 563 010 1 932 554 942 7 المتاحة للبيع

     
     اإللتزامات 

 057 4 - 057 4 - 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( .  03العادلة لتلك األصول خالل الفترة ) المعيار 

الموضحين بأحدث قوائم مالية مدققة   3و  3و االلتزامات المالية ذات المستوى  لم يطرأ أي تغيير على أساس تقييم االصول

للبنك. 
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 2013 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  ةسعتالغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 
 واإللتزامات لألصول اإلستحقاقات التعاقدية عدم تطابق - 22

 كما يلي: 88.وفقًا لتعميم البنك المركزي رقم ب م  واإللتزامات ألصولا تطابقيمكن تحليل عدم             

 3003ديسمبر  30 3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 30 

 األصول اإلستحقاقات

 

اإللتزامات 

 وحقوق الملكية

 األصول عدم التطابق

 

اإللتزامات 

 وحقوق الملكية

 األصول عدم التطابق

 

اإللتزامات 

 وحقوق الملكية

 عدم التطابق

 

ريال ُعماني  

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

 554 369 295 046 1 849 415 1 582 373 235 967 817 340 1 274 479 384 968 658 447 1 شهرا 2 – 0
 (275 262) 287 308 012 46 (764 223) 258 324 494 100 (986 241) 774 326 788 84 شهرا 03 – 2
 120 52 177 165 297 217 (138 25) 838 189 700 164 (863 50) 048 139 185 88 سنوات  3 – 0
 117 57 994 156 111 214 702 63 294 133 996 196 377 93 798 135 175 229 سنوات 8 – 3

 (516 216) 063 736 547 519 (382 188) 275 712 893 523 (802 279) 837 782 035 503 سنوات 8أكثر من 

  2 352 841 2 352 841 - 2 326 900 2 326 900 - 2 412 816 2 412 816 - 

 

 التعرض لمخاطر اإلئتمان -23

 قروض وسلفيات 
 ماني()طبقًا للبنك المركزي الُع

 اإلستثمارات المالية مستحقات من البنوك

  سبتمبر  30 
2013 

 سبتمبر  30
3003 

 ديسمبر  30
3003 

  سبتمبر  30
2013 

  سبتمبر 30
3003 

ديسمبر  30
3003 

  سبتمبر  30
2013 

  سبتمبر  30
3003 

ديسمبر  30
3003 

ريال ُعماني  

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

ريال 

ُعماني 

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

ريال ُعماني 

 باآلالف

 - - - - - - 92,445 541 91 115 93 متعثرة – إنخفاض القيمة بشكل فردي

مخصص اإلنخفاض في قيمة القروض 
 محددة وفوائد محتجزة –

 
(83 603) 

 

(79 216) 

 
(82 687) 

- - 
 

- - -  
- 

 - - - - - - 758 9 325 12 512 9 متعثرة – القيمة الدفترية
 - -  - -  471 21 183 51 550 19 تخفيض قيمتهاولم يتم   ةمستحق

 672 680 884 563 669 846 858 183 933 202 059 238 494 179 1 866 177 1 688 001 1 منخفضة القيمة ليستومستحقة  غير 
 - - - - - - (280 16) (654 16) (559 14) إحتياطيات إنخفاض قيمة القروض

 672 680 884 563 669 846 858 183 933 202 059 238 443 194 1 720 224 1 191 016 1 إجمالي القيمة الدفترية 
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   رأس المال - 24

)مقابللل  بيسللة مدفوعللة القيمللة بالكامللل    000ا هللنم لكلل سللهمًا قيمللـة  3.000.303.1.0البنللك مقسللم إلللى    لاملل رأس

المللال المللرخص بلله البللالغ   رأس(.مقابللل 3003 سللبتمبر 30فللي بيسللة  000يمللة كللل منهللا  ق سللهم 3.000.303.1.0

 .بيسة( 000ليون سهم قيمة كل سهم م1.800  – 3003 سبتمبر 30) بيسة. 000مليون سهم قيمه كل سهم  7,500

 

بنك  لصالح 1,020,159,523أسهم عادية بإجمالي   3003يونيو  3في  تم إصداركور أعاله ذمن رأس المال الم

 (8ندماج 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 ال00ملكون الذين ي بنكجميع مساهمي ال

 : يليما 

 3003ديسمبر  30   3003 سبتمبر 30 2013 سبتمبر 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
 

 إحتياطي قانوني ) أ ( 

، لحساب % من أرباح السنة00تم تحويل ي وتعديالتة،،.0.1ي لعام ُعمانلقانون الشركات التجارية ال فقًاو

إن هذا  ال البنك على األقل.م رأسما يعادل ثلث قيمة  اإلحتياطيالقانوني سنويًا حتى يبلغ رصيد  اإلحتياطي

 غير قابل للتوزيع. اإلحتياطي

 نظامي  إحتياطي )ب(

عن السلطة المنظمة لألنشطة البنكية في الهند، التي يعمل فيها  3000 سبتمبر 30للوائح الصادرة بتاريخ  فقًاو

نظامي غير قابل للتوزيع إال  إحتياطي% من أرباحها لحساب 38بعض فروع البنك، يتعين على الفروع تخصيص 

، يتعين على .0.3مارس  31للوائح سابقة صادرة بتاريخ  فقًابموجب موافقة مسبقة من السلطة المنظمة. وو

وبالتالي تم تحويل مبلغ  .3000نظامي حتى عام  إحتياطي% من أرباحها لحساب 30لفروع في الهند تخصيص ا

  300(000 3003 سبتمبر 30ريال عماني من االرباح الي االحتياطى النظامي خالل السنة المنتهة في   000 382

 )3003 سبتمبر 30ر.ع خالل 

 اندماج إحتياطي )ج(

 

 فروعنشأ إحتياطي إندماج نتيجة تطبيق مبادى المحاسبة عن اإلستحواذ العكسي لدمج أعمال  3003كما في يونيو 

ش.م.ع.ع. وطبقًا لمعايير التقارير المالية الدولي  ُعمانوبنك  ُعماناألوسط المحدود إتش إس بي سي الشرق بنك 

 .8كإستحواذ عكسي كم هو مبين بإيضاح  يامحاسباعتبار اإلستحواذ  الدولية، تم 
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 )تابع(ات إحتياطي - 24

 

 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 % 00يتضمن 

العائلة لألفراد هم الذين من المتوقع أن  أعضاء. بنك% أو أكثر من أسهم ال00 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 والتسهيالت8رئيسي 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 البنك00ملكون 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 ريال  ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعماني 

 ُعماني

ألف ريال 

 ُعماني
      2013 سبتمبر 30

 17 823 17 517 308 8 - قروض وسلفيات
، ودائع وحسابات حسابات جارية

 أخرى
- 60 - 033 25 002 24 

 0 107 0 107 - - - خطابات اإلئتمان والضمان
 30 734 - - - 30 734 مستحق من البنوك

 4 050 - - - 4 050 مستحق إلى البنوك      

 سبتمبر30للفترة المنتهية 
2013 

     

 104 - - - 104 صافي إيرادات الرسوم
 (0 131) (150) (023) (10) (8 048) تشغيل اخرى مصروفات

 80 80 - - - شراء الممتلكات والمعدات
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 )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 ريال  3003 سبتمبر 30

 ُعماني

ألف ريال 

 ُعماني

ألف ريال 

 ُعماني

ألف ريال 

 ُعماني

ألف ريال 

 ُعماني
 
 

     

 005 19 614 18 360 31 - قروض وسلفيات

، ودائع وحسابات حسابات جارية
 أخرى

- - - 46 317 46 317 

 108 4 108 4 - - - خطابات اإلئتمان والضمان

 (730) (730) - - - مخصص القروض والسلفيات

 مستحق من البنوك
12 027 - - - 12 027 

 مستحق إلى البنوك
11 272 - - - 11 272 

      3003 سبتمبر 30للفترة المنتهية 

 85 8 - - 77 صافي إيرادات الرسوم

 (027 6) (296) (859) (4) (868 4) 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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  تشغيليةالقطاعات ال -27

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

 .3003ديسمبر  30

 القطاعات الجغرافية

 أدناه: 3003 سبتمبر 30كما في  لرئيسيةالهامة حسب مواقع األصول ا يتم توضيح التحليل الجغرافي للبيانات المالية

 
  ُعمانسلطنة  أخرى تسويات المجموع

  يُعمانريال  يُعمانريال  يُعمانريال  يُعمانريال 

 2013 سبتمبر 30 )باآلالف( )باآلالف( )باآلالف( )باآلالف(

51 912 - 97 51 815 
قيمة القروض  و صافي إيراد التشغيل قبل إنخفاض 

 مخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى

3 824 - 56 3 768 
إنخفاض قيمة قروض ومخصصات مخاطر  

 صافي اإلستردادات -اإلئتمان األخرى
 صافي إيراد التشغيل 583 55 153 - 736 55

 مجموع مصروفات التشغيل (654 39) (865) - (519 40)
 الضريبةالربح قبل  929 15 (712) - 217 15
 المصروف الضريبي (479 2) 9 - (470 2)
 الربح للفترة 450 13 (703) - 747 12

 صافي قروض وسلف للعمالء 877 015 1 314 - 191 016 1
 مجموع األصول 135 346 2 571 31 (865 24) 841 352 2

     
 ودائع من العمالء 921 917 1 892 9 - 813 927 1
 مجموع اإللتزامات 260 041 2 746 12 (635 8) 371 045 2

 

 أدناه: 3003 سبتمبر 30كما في  الرئيسية يتم توضيح التحليل الجغرافي للبيانات المالية الهامة حسب مواقع األصول
 

  سلطنة ُعمان أخرى تسويات المجموع

  ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني

 3003 سبتمبر 30 )باآلالف( )باآلالف( )باآلالف( )باآلالف(

41 570 - 189 41 381 
   صافي إيراد التشغيل قبل إنخفاض قيمة القروض  

 و مخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى

(2 294) - 6 (2 300) 
إنخفاض قيمة قروض ومخصصات مخاطر اإلئتمان 

 األخرى
 صافي إيراد التشغيل 081 39 195 - 276 39

 مجموع مصروفات التشغيل (353 26) (397) - (750 26)
 الربح قبل الضريبة 728 12 (202) - 526 12
 المصروف الضريبي (359 1) (602) - (961 1)
 الربح للفترة 369 11 (804) - 565 10

 القروض وسلف للعمالءصافي  058 223 1 662 1 - 720 224 1
 مجموع األصول 887 318 2 876 36 (863 28) 900 326 2

     
 ودائع من العمالء 379 862 1 750 12 - 129 875 1
 مجموع اإللتزامات 616 023 2 853 16 (596 11) 873 028 2
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 تشغيلية )تابع(القطاعات ال -27
 

 قطاعات األعمال

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

 .3003ديسمبر  30وقد تم عرض نتائج لكل قطاع في التقرير المالي المنتهي في 

 المال  رأسمعدل كفاية  -28

كما  ةالتسويات الدوليحول بنك الالمعايير المنصوص عليها من قبل  إلى فقًاالمال و رأستفاصيل كفاية  إحتسابيتم 

  يلي أدناه:

 

 سبتمبر 30 

2013 

 سبتمبر 30

 3003 

 ديسمبر 30
3003 

 ألف ريال  

 ُعماني

 ألف ريال 

 ُعماني

 ألف ريال 

 ُعماني
      

 020 288 616 278 288 020 3 الفئةو  0 الفئةمال من رأس 
 589 796 1 449 766 1 1 415 561 أصول مرجحة بالمخاطر

 % 16.03 15.77 %  %10.02 معدل كفاية رأس المال %

 

 النقد وما في حكم النقد - 20

 

 سبتمبر 30 

2013 

 سبتمبر 30
3003 

 ديسمبر 30
3003 

 ألف ريال  
 ُعماني

 لألف ريا
 ُعماني

 ألف ريال
 ُعماني 

تشتمل قائمة المركز المالى غير المدققه 
 : الموجزه علىالمرحليه 

      

 540 120 957 171 438 141 ةالمركزي وكالنقد واألرصدة مع البن
 858 183 933 202 059 238 مستحقات من البنوك

 (170 46) (885 26) (135 32) مستحقات للبنوك
 347 362 348 005 258 228 

من أشهر  ثالثة بعد  مستحقةتعديالت لبنود 
 (885 15) (958 15) (886 15) المقيدة إلستحواذ واألرصدةتاريخ ا

 331 476 332 047 242 343 

    يتكون النقد وما في حكم النقد: 
 655 104 999 155 552 125 ةالمركزي وكالنقد واألرصدة مع البن

 858 183 933 202 059 238 مستحقات من البنوك
 (170 46) (885 26) (135 32) مستحقات للبنوك

 343 242 047 332 476 331 المجموع

 

 

 

 

 


